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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.

Bij de foto’s op de omslag
Voorop: Na een grillige week kwam koninklijk weer ons op 2-2-2002 verrassen. Molens
konden in de krachtige zuidwesten wind malen zoals hier in IJlst waar De Rat met
vlagvertoon blijk gaf van de feestelijkheden.
Achterop: Ook De Aylvapoldermolen onder Wommels had de driekleur in top ter
gelegenheid van het huwelijk van prins Willem Alexander en prinses Maxima. Zoals
bekend is prins Claus beschermheer van de landelijke vereniging De Hollandsche
Molen.

Van de redactie
Het doet ons goed te kunnen melden dat we opnieuw een molenliefhebber hebben kunnen
toevoegen aan de redactie van ons kwartaalblad. Het is de vrijwillig molenaarster Hiltsje
Bruijn uit Bakhuizen die haar vrije tijd graag doorbrengt op de spinnekop-korenmolen van
Koudum en die in ons blad en in de Friese molenkrant al eerder haar kwaliteiten toonde. In dit
nummer treft u van haar een impressie aan van het sfeervolle malen met de zaagmolen in
Woudsend gedurende de jaarwisseling wat daar een traditie schijnt te zijn geworden na het
enthousiasme van de millenniumnacht. We wensen Hiltsje een fijne tijd toe binnen de redactie
en we spreken de hoop uit dat ze met vaste regelmaat lezenswaardige reportages zal mogen
leveren. Uit ervaring weten we hoeveel voldoening zoiets kan geven. Je komt immers op
plaatsen waar je anders zo gauw niet verschijnt en dat gunnen we Hiltsje ook van harte. We
hebben reeds een en ander besproken en dat belooft wat!
Bruisende molenplannen in de provincie
Spannende tijden zijn het weer voor diverse molenstrijders in de provincie. Menig
molenwonder kon zich in de afgelopen eeuw manifesteren, met name in het laatste kwart
daarvan. En nog steeds zijn er nieuwe molenvrienden die strijden voor een waardig bestaan
van een molen binnen hun woon- en leefgebied. We berichtten er in vorige nummers al over
en op het moment van schrijven is het ons niet bekend hoe de zaken ervoor staan. We hebben
het dan over de molenromp aan Het Vliet te Leeuwarden en die te Ureterp. Zonder ingrijpen
van deze liefhebbers zouden beide rompen reeds ter ziele zijn. Dan speelt er nog een
renaissance van geheel andere aard. De molenaarsgroep van IJlst heeft ambitieuze plannen in
Blauwhuis: de dorpsgemeenschap is enthousiast gemaakt voor de bouw van een oliemolen op
het vm. molenerf van de Sens- en Atsebuursterpolder. Het achtkant daarvoor is opgekocht in
Duitsland en daarmee hoopt men een voor Fryslân verloren gegane molenfunctie in ere te
herstellen. Daarnaast speelt het dorp Rottevalle met de gedachte de verloren gegane
standerdmolen in ere te herstellen en dan gaat het opnieuw om een vertegenwoordiger van een
molensoort die Fryslân niet meer kent. Kortom, het bruist van energieke plannen die aantonen
dat er nog geen eind hoeft te komen aan het aantal molenwonderen.
Geheel in stilte kon inmiddels een nieuw bescheiden molenwonder plaats vinden, want het
Friese molenbestand is in april weer een molen rijker en wel een tjasker in Nijbeets. Verderop
iets meer daarover.
Bijdragen uit het molenveld
In dit nummer weer heel wat (Friese) moleninformatie. Vooral het tweede artikel over het
molenachtkant, geschreven door onze vaste kopijleverancier Frank Terpstra, is het lezen en
bestuderen meer dan waard. We hopen van harte dat Frank ons ook in de toekomst van
interessante, technische bijdragen kan blijven voorzien. Na afwezigheid van enkele nummers
is ook Popke Timmermans weer van de partij met een knipseldoosbijdrage en ook molenaar
Terpstra leverde ons een oudje uit de molendoos van zijn molen De Olifant.
We willen de lezers op deze plaats ook attent maken op de excursie die dit voorjaar naar
West-Friesland en de Zaanstreek gaat. Het is een interessant programma dat we graag bij u
aanbevelen. Uiteraard is er binnenkort ook weer de voorjaarsvergadering. We hopen er
aanwezig te zijn met een ruim gesorteerde boekentafel. Achterin dit nummer alvast een blik
op een aantal titels. Ze kunnen eventueel telefonisch gereserveerd worden. Uiteraard geldt wie
het eerst komt …..Voor andere belangrijke data verwijzen we naar de agenda. 16 mei sluit de
kopij voor nr.106! In dit nummer hopen we de draaiuren van onze Friese molens te
publiceren; dat belooft weer spannend te worden.
Gerben D. Wijnja

Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders

Uitnodiging voorjaarsvergadering
Het bestuur van het Gild Fryske Mounders nodigt alle leden van de afdeling Friesland
uit voor de openbare vergadering te houden op vrijdag 5 april om 19.30 uur in gebouw
de Lantearne, Om ‘e toer 8 in Akkrum.
Vanaf 19.00 uur en in de pauze is er gelegenheid voor de “ruilbeurs”.
Voorlopige agenda
1.
Opening
2.
Mededelingen en ingekomen post
3.
Vaststellen van de agenda.
4.
Vaststellen van het verslag najaarsvergadering 2001.
5.
Jaarverslag 2001.
6.
Verslag bestuursactiviteiten.
7.
Financieel verslag.
8.
Uit de vergadering van leermeesters.
9.
Nagekomen agendapunten.
Na de pauze:
Er wordt gezocht naar een leuke molencauserie

Open lessen
We zijn er stilletjes wel trots op dat er de laatste jaren in Friesland een groot aantal leerlingen
naar het examen begeleid zijn door onze leermeesters. We vielen daarmee landelijk op tussen
de andere afdelingen.
De meeste van de leerlingen zijn inmiddels geslaagd en daarom is het goed opnieuw het
molenaarschap in de belangstelling te brengen. Daartoe organiseren we weer een open les die
dit keer op drie verschillende molentypen en verspreid over de provincie zal plaatsvinden.
Datum is zaterdag 4 mei a.s. van 10.00 – 12.00 uur. Als molens zijn uitgekozen De Jager,
houtzager in Woudsend, De Phenix, poldermolen in Marrum en de Welgelegen, korenmolen
in Heerenveen. Te zijner tijd zal een uitgebreider persbericht uitgaan naar de kranten, de
radiozenders en t.v.

Verslag najaarsvergadering
Verslag najaarsvergadering Gild Fryske Mounders d.d. 2 november 2001 in Akkrum.
Aanwezig: 52 personen.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden G. Gremmé, M.J. van Schaijck, H. Woudstra en
leden J. Ellens en H. Veerdig.
Opening
De voorzitter heet erelid G. Wijnja, alsmede de heren H. Boschma en A. Cramer van de
Fryske Mole hartelijk welkom.

Mededelingen
- De IIIde Friese Molendag is voorbij. Op ongeveer 50 molens hebben de molenaars hun beste
beentje voorgezet. Natuurlijk kwam niet overal veel bezoek, maar er was wind en dat heeft
voor menig molenaar de dag al goed gemaakt. Wel zal het fijn zijn als er meer publiek in
beweging gebracht kan worden.
- De uitgestelde Landelijke Fietsdag vond plaats op 22 september en werd gekenmerkt door
regen.
- Er is, zeer tot spijt van het bestuur, nog geen antwoord binnen van het bestuur van De
Hollandsche Molen op het gezamenlijk verzoek van GVM en GFM om de periode,waarin de
eigen GFM-leermeester mee mag lopen met het examen, te verlengen.
- De examenresultaten over dit jaar stemmen verheugd. Friesland droeg weer de grootste
groep kandidaten aan (14) met een slagingspercentage van 70 %.
- Op 30 november zal hier in Akkrum een gezellige filmavond worden georganiseerd voor
alle Friese molenaars en voor de donateurs van De Fryske Mole. Met name de
documentairefilm “Das Mühlsteinhauergewerbe” over het maken van een basaltmolensteen
zal daarbij centraal staan.
- Op zaterdag 3 november wordt de landelijke contactdag gehouden van het GVM. Daar zal
o.a. gepraat worden over voorstellen m.b.t. inhoud en organisatie van de opleiding.
Door ons bestuur is aan alle afdelingen een korte beschrijving van Het Friese Model
toegestuurd en gevraagd binnen de agenda aandacht aan opleiding en examen te willen
besteden. Graag willen we een “Fries” in een eventuele “werkgroep opleidingen” hebben.
- De heer van Driel heeft contact gehad met “het Gronings Molenarchief”. Daarin zijn een
aantal persoonlijke archieven van molenenthousiasten bijeengebracht. Het huidige bezit wordt
verder geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt. Met dit initiatief hoopt men te voorkomen
dat bijzonder materiaal voor de toekomst verloren zou kunnen gaan. Ook in Friesland is en
wordt veel bijeengezocht en verzameld. Mogelijk is het interessant om ook hier over een
vorm van centraal punt te gaan nadenken. In Groningen is men bereid een groep
geïnteresseerden uit Friesland te ontvangen en uitleg te geven over hun doel en werkwijze.
Desgevraagd blijkt echter geen van de aanwezigen belangstelling te hebben om daar op
georganiseerde wijze te gaan kijken.
Vaststellen van de agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen.
Verslag voorjaarsvergadering
Geen opmerkingen.
Financiën
De afwezige penningmeester heeft schriftelijk een paar opmerkingen ingeleverd:
 Het GFM als afdeling Friesland kent op dit moment 307 leden.
 Op dit moment heeft, ondanks de verschillende oproepen, slechts 55% van de leden
zijn contributie betaald. Dat is wel een vreselijk laag aantal.
 De contributie staat vastgesteld op Fl 40,-- , oftewel omgerekend voor 2002 is dat €
18,15.
 Voor het komende jaar is gepland om weer acceptgiro’s te laten aanmaken .
Derde Friese Molendag
De werkgroep heeft haar opdracht afgerond en gesteld volgend jaar door te willen gaan.

Uit een telefonische ronde na afloop bleek dat de molenaars tevreden waren met deze dag.
Opzet van de dag blijft om publiek naar de molens te halen. Die opzet lijkt nog lang niet
overal echt te slagen.
De speciale Molendagkranten die gratis beschikbaar zijn in een oplaag van 10.000 stuks
brengen niet een zelfde aantal bezoekers op de been. Heeft dit met de verspreiding te maken,
met de kans een krant te vinden, met de aantrekkelijkheid ervan? De werkgroep wil de
verspreiding volgend jaar eerder en fijnmaziger regelen.
Dit jaar kregen de deelnemende molenaars een A4-grote poster die zelf gekopieerd en
verspreid kon worden en waarop een aantal deelnemende molens in de eigen regio vermeld
stonden. Opzet was zo om op meer plaatsen en dichter bij het publiek bekendheid aan de dag
te geven.
Onze dag valt met opzet samen met Monumentendag. Er is tot nu toe gekozen voor een Friese
Molendag die loopt van 14.00 – 22.00 uur. Veel molens zijn echter ook al open vanaf 10 uur.
Door de formele dag te laten lopen van 10 – 22 uur kan die ook vermeld worden in publiciteit
van Monumentendag met het extra wervende effect daarvan.
De artikelen die G.Wijnja in de regionale pers geplaatst wist te krijgen gedurende de weken
voorafgaand aan de Molendag waren uitstekend van inhoud en timing en hebben mogelijk
bijgedragen aan belangstelling voor de dag.
Er blijk dat in de opsomming van molens die open waren helaas een paar onjuistheden hebben
gestaan. Ook was niet elke deelnemende molen genoemd. Dat laatste mede doordat de
molenaars uit zichzelf slecht laten weten of ze mee willen doen met deze dag. Of men
deelneemt wordt meestal pas duidelijk na een telefoonronde door de werkgroepleden en lang
niet iedereen is dan aan de telefoon te krijgen.
De werkgroep Friese Molendag bestaat uit H. Kats, P.Bootsma, J. Coppens en G. van de Weg.
Nieuwe bestuursleden
Met toenemende klem worden mensen gezocht voor bestuursfuncties. Het bestuur is nog
steeds onderbezet en bovendien komt het moment snel nader dat de huidige leden willen
opstappen. De meeste van hen hebben al jaren bestuursfuncties gedaan of werden, na eerdere
periodes, bereid gevonden nog een paar jaar bestuurswerk te doen. Gesproken wordt over
aftreden aan het eind van 2002 of begin 2003. Inwerken van nieuwe mensen is dus gewenst en
zeer noodzakelijk.
Vanuit de leermeesters
J. Koehoorn (Witmarsum) en P. Bouma (Makkinga) hebben zich als leermeester
teruggetrokken vanwege hun werk.
Jaap van Driel doet verslag over de afgelopen periode. (zie Utskoat 104 pag 6.)
De geslaagden
Omdat de heer H. Boschma binnenkort afscheid neemt als voorzitter van De Fryske Mole is
hij voor het laatst betrokken bij de dit najaar geslaagde molenaars. Hij reikt aan elk van hen
een zogeheten persoonlijk logboek uit.
Deze geslaagden zijn: M.Broersma, D.Sandberg, R.M.Dijkema, H.C.Veerdig, P.A. de Vries,
J.E.Ellens. M.Wiersma. J.H.Holtkamp, J.Stolp en S. Zandstra.
De plaats van de heer Boschma als voorzitter zal worden ingenomen door de heer Lodewijk
Zwierstra.

De voorzitter dankt hem hartelijk voor de vele jaren van inspanningen voor de Friese molens
en molenaars in het algemeen en zijn vaste bijdrage aan de GFM-vergadering in het bijzonder
en overhandigt een fles wijn.
Rondvraag
S. de Jong vraagt naar de stand van zaken rond het biotoopgebeuren. De voorzitter deelt mee
dat er een plan was opgezet om tot en inventarisatie te komen van de bestaande molenbiotopen in Friesland. Degene die daarbij in eerste instantie activiteit zou ontplooien blijkt
niet meer beschikbaar dus moet een nieuw plan getrokken worden.
Na de pauze hield de heer Y.IJzerman een zeer interessante inleiding met dia’s over
rosmolens.

Gild Excursie

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gild excursie. Deze keer gaan wij naar Noord-Holland.
Wij bezoeken de Zaanse Schans, in het bijzonder de papiermolen "de Schoolmeester", die
speciaal voor ons in werking is. In Zaandam gaan wij ook naar het molenmuseum en de
molen Het Pink. In het programma is tevens opgenomen een bezoek aan molens op het
voormalig eiland Wieringen en aan een binnenkruier in de Zijpe. Opstapplaatsen zijn:
Veenwouden station (7.30 uur), Leeuwarden Birdplein (7.45 uur) en Zurich-motel kop van
Afsluitdijk ( 8.15 uur). Terug op de Kop van de Afsluitdijk 18.00 uur.
Per lid is een introducé mogelijk. Kosten 25 euro per persoon, inclusief entree in de molens.
Aanmelding door storting van 25 euro voor 7 april 2002 op rekening postgiro 2534900 ten
name van Fryske Gild onder vermelding van opstapplaats Veenwouden, Leeuwarden of
Zurich.
Op de foto het interieur van de werkende oliemolen Het Pink te Koog aan de Zaan.

Contributie
Helaas hebben nog steeds een flink aantal mensen hun contributie over het jaar 2001
niet betaald. Zij lopen daarmee het vanzelfsprekende risico geen Utskoat meer te zullen
ontvangen. We dringen er dan ook bij ieder op aan dit alsnog en ten snelste te doen.
Maak het bedrag van € 19,80 (Fl 40,--) over op bankrekening 29.80.24.934 van
Frieslandbank Drachten tnv GFM, Wetterwille 117, 9207 BM Drachten.Voor het
komende jaar worden op dit moment acceptgiro’s aangemaakt

Mutaties ledenbestand
Adreswijziging
J. Tiedema
Blauhusterleane 86
8658 LJ Greonterp

Bedankt als lid
S.J. Scheenstra
De Polle 28
8471 HE Wolvega

Nieuws van de Stichting De Fryske Mole
door secretaris A. Cramer
Molen Kramer te Goutum
De stichting heeft van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uitstel gekregen van de datum
van gereedkomen van deze molen gekregen. Nu moet de molen op 1 juli a.s. gereed zijn.
Restauraties in 2002
Zoals bekend bepalen gemeenten in overleg met het rijk en de provincie jaarlijks welke molens
voor een restauratie aangewezen worden. Deze procedure werk 5 jaar ( of meer in de toekomst)
Dit jaar heeft de stichting 3 molens die hiervoor in aanmerking komen. Aan Bouwbedrijf
Hiemstra b.v. te Tzummarrum is opdracht gegeven om dit jaar de volgende restauraties uit te
voeren:
 De Schalsumer molen te Schalsum: - nieuwe buitenroede en lange schoor
 Molen De Eendracht te Kimswerd: - nieuwe binnenroede, herstel waterloop,
vervangen windpeluw, nieuwe staartbalk
 De Babuurstermolen te Tjerkwerd: - nieuwe korte spruit, staart en schoren.
Tekstborden bij molens
Op de vergadering met onze molenaars op 19 december in Stiens is getoond hoe de ANWB de
plots verwerkt heeft tot keurige tekstbordjes welke de oude bordjes bij onze molens zullen gaan
vervangen. De bordjes zijn inmiddels gegeven van H.Kloosterman, die binnenkort op zijn ronde
om de bliksembeveiliging te controleren tevens de bordjes zal vervangen.
Molen Klaver te Bolsward
De gemeente Bolsward heeft ons een voorontwerp bestemmingplan De Marne 2001 toegestuurd.
Het blijkt dat deze spinnekop geheel in de bebouwing zal komen te staan. Het bestuur heeft
contact gehad met de gemeente waarna een gesprek zal volgen.
Open dagen Friesland College
Tijdens de Open dagen van het Friesland College op 25 en 26 januari j.l.is aan belangstellenden
getoond hoe vier leerlingen van deze school bezig zijn ervaring op te doen bij het restaureren van
de Wirdumer spinnekopmolen Hoogland.Op beide dagen waren molenaars aanwezig om tekst en
uitleg te geven. We mochten, na de publicatie in de krant, ons in een grote belangstelling
verheugen. Gerard Gremme heeft elders in dit blad er een artikel over geschreven.

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van “Friese Molens”. Een
nummer met (*) verwijst naar het boek “De Windmotor als poldergemaal in Friesland”.
Bijdragen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie of via E-mail
g.d.wijnja@hccnet.nl

Bouw elektrisch zaagraam
102. IJlst –
In de eerste
week
van
december,
afgelopen
jaar, is de
“fundering”
voor
de
krukas
van
het
elektrische
zaagraam
geplaatst in
“De Rat”. De
week daarna
volgde
de
zware krukas.
De
krukas
werd
door
een grote kraan in de molen gehesen. Daarvoor was eerst een groot gat in het dak van de
zijschuur gemaakt. De krukas is op vier zware balken gelagerd. Ook is de motor, voor de
aandrijving, al naar boven getakeld en is de rails voor de zaagslee al geplaatst. Het krabbelrad
dat voortgeduwd (i.p.v. voortgetrokken) gaat worden, hangt ook al op de juiste plaats.Het
enige dat nu nog rest, is het klaarmaken van het zaagraam en het inbrengen van de winderij.
Als alles een beetje volgens plan gaat verlopen, dan moet de restauratie van het zaagraam aan
het begin van de zomerperiode afgerond zijn. Het werk werd uitgevoerd door molenmaker D.
Posthumus van bouwbedrijf Hiemstra, geassisteerd door vrijwilligers van “De Rat” (RJN)

Restauratie Oudkerkermolen
37. Oudkerk – De Oudkerkermolen bij Ouderk zal gerestaureerd gaan worden. Het
waterschap Lauwerswâlden wil de molen graag weer in oude staat terugbrengen. De molen
moet dan ook weer als gemaal in actie kunnen komen. Bij hoge waterstanden kan de molen
dan helpen het water weg te malen. Verder zal, zoals in zoveel poldermolens, een sprinkler
installatie ingebouwd worden. De complete restauratie zal zo’n 68.000 euro (150.000 gulden)
gaan kosten. (RJN

Spinnekop Warniahuizen verhuist
99. Aldeboarn – Ten noorden van Warniahuizen staat de in kommervolle staat verkerende
spinnekop al jaren zonder gevlucht. Deze grote spinnekop, waarvan het bouwjaar onbekend
is, zal verhuizen als alles volgens plan verloopt. De Stichting Molens de Lege Midden wil
hem restaureren en weer z’n functie teruggeven op it Eilân in Smallingerland. B&W van
Boarnsterhim lijken hiermee akkoord te zijn gegaan.

Restauratie Ybema’s molen
106. Workum – Ybema’s molen bij Workum zal gerestaureerd worden. De molen die
jarenlang zonder wiekenkruis heeft gestaan, zal binnenkort weer zijn water op kunnen malen.
Het bekende oranje stuk plastic, om de bovenas dicht te houden, is eindelijk verwijderd. Op
16 januari is de kap van de molen gehaald en is ook de rest van de molen naar de werkplaats
van Bouw 75 gebracht. De kosten van de restauratie zullen zo’n 160.000 euro (ruim 250.000
gulden) gaan kosten. Zulke hoge kosten komen om de hoek kijken als je de molen zo lang laat
verpauperen. In het volgende nummer gaat Hiltsje Feenstra verder in op Ybema’s molen, o.a.
in de vorm van een interview met dhr. Ybema. (RJN)

Toch nog een molen op het Zuidvliet?
143. Leeuwarden - Wordt de historische onderbouw van de voormalige oliemolen De Haan
aan het Zuidvliet dan toch nog gered? De buurt ziet niets in verkoop van het gebouw met
grond aan een projectontwikkelaar. Zij wil het oorspronkelijke karakter van het terrein voor
het nageslacht bewaren en dat betekent dat de molenonderbouw weer molen wordt en dat
kleine ambachtslieden er kunnen wonen en werken. De emotionele waarde van de molen telt
daarbij zwaar en in samenwerking met scholen zou een werkervaringsproject gerealiseerd
moeten worden. Het is bekend dat dergelijke acties een zeer positieve uitstraling kunnen
hebben: in teamverband wordt gewerkt aan en geleerd van een ambitieus plan waarop men
trots kan zijn. Ook voor het buurtleven telt zo’n onderneming meer dan dubbel: de
saamhorigheid vergroot, het leefklimaat verbetert, de zorg voor de buurt wordt versterkt met
gemotiveerde mensen en het biedt kansen aan jonge startende ondernemers die er een passend
ambacht kunnen uitoefenen. Daarbij denkt men ook nog de molen te kunnen gebruiken als
trouwlocatie. De mensen van het wijkpanel Vlietzone zien dat helemaal zitten en hebben een
en ander aangekaart bij de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraadscommissie voor
stadsontwikkeling zal zich over de plannen buigen en wanneer daarop positief wordt
gereageerd zal er een stichting worden opgericht die de plannen gaat uitwerken.

Tjasker voor Veenderijmuseum It Damshûs
Nijbeets – Zo’n twee jaar geleden maakte vrijwillig molenaar en molenrestaurateur Waling
Hofkamp een bezoek aan het veenderijmuseum It Damshûs te Nijbeets. Tijdens dat bezoek
vond Waling dat er een tjasker in het openlucht laagveenderijmuseum ontbrak. Bovendien is
het aantal tjaskers zeer gering vergeleken bij de grote aantallen die hier ooit hebben gedraaid.
Waling Hofkamp bood het museum aan een tjasker te bouwen. Dat aanbod werd in de
afgelopen winter waar gemaakt en in april is het molentje in het museum te bezichtigen. Het
is al weer het tweede exemplaar dat in de molenmakerswerkplaats van de Stichting Molens in
Menaldumadeel gereed kwam. In een volgend nummer hopen we er op terug te komen.

Zeven windmolens ontvangen subsidie voor restauratie
Het provinciale monumentenfonds maakte eind 2001 bekend dat het f 137.000,- uitkeert voor
de restauratie van zeven windmolens. Het zijn Ybema’s Molen te Workum, Lonjé bij
Bolsward, De Eendracht bij Kimswerd, de Amerikaanse windmotor Heechhiem te Deinum,
de Babuurstermolen bij Tjerkwerd, spinnekop Kramer van Wirdum en de Schalsumermolen te
Schalsum. De bedragen variëren van f 6000,- tot f 37.000,- en werden medio december van
het vorige jaar bekend gemaakt. In totaal heeft de Provinciale Bijdrageregeling
Monumentenfonds over 2001 f 617.391,- (€ 304.663,95) aan molenrestauraties besteed.

Drie windmotoren in nieuwe stichting
Goutum – De dorpsbelangen van Goutum en Wirdum-Swichem willen samenwerken in de
oprichting van een stichting die de drie oude Amerikaanse windmotoren moet gaan
beschermen. De drie molentjes zullen de status van rijksmonument krijgen, maar staan nu nog
weg te kwijnen in het landschap. Die bij Goutum ligt nog opgeslagen, gered van de
ondergang, terwijl andere twee bij Goutum en Swichum te vinden zijn.

Geld voor Akkrumer spinnekop uit Sponsor Bingoloterij
101. Akkrum - Begin 2001 ontving De Hollandsche Molen een half miljoen gulden van de
Sponsor Bingoloterij. Bij de verdeling van de gelden mocht ook de Polslootpoldermolen van
Akkrum een fors bedrag van f 100.000,- in ontvangst nemen waarmee de verplaatsing van
deze spinnekop met achtkante ondertoren weer een stap dichterbij komt. In totaal zijn maar
liefst f 480.000,- nodig voor restauratie en verplaatsing. De Hollandsche Molen is van mening
dat de toekenning van een ton een belangrijke steun in de rug is voor de nog jonge
molenstichting De Lege Midden waarin Gild-bestuurslid Rien van Schaijck een belangrijke
rol speelt.

Poldermolen Lonjé wordt gerestaureerd
96 Bolsward – De uit 1824 daterende poldermolen Lonjé zal binnenkort een grondige
restauratiebeurt ondergaan. Zo zullen het gevlucht, de staart en de schoren worden vernieuwd.
Ook het binnenwerk dient te worden opgeknapt. De totale kosten worden geraamd op zo’n
90.000 Euro. Het rijk en de provincie nemen daarvan tweederde voor hun rekening. De
eigenaar, het waterschap Marne-Middelsee, betaalt de rest.
De molen is een beeldbepalend monument langs de A7, maar aan de locale verbindingsweg
tussen Bolsward en Witmarsum heeft de plaatselijke industrie z’n vleugels uitgeslagen
waardoor het ruimtelijke, landelijke effect wat minder is geworden. Desondanks speelt de
molen nog een rol van betekenis in de plaatselijke waterhuishouding. De molen is voorzien
van een elektrisch aangedreven motor, maar er kan op op windkracht water uitgeslagen
worden. De molen is in de jaren zestig wel het meest gefotografeerde windmolenmonument
genoemd. Met z’n typische Dekkerwieken, ooit oranje-rood geschilderd, viel hij dan ook wel
op. Molenaar Tadema, naar wie het monumentale bemalingsmonument ooit de naam

Tadema’s Molen toebedeeld kreeg, is er echter niet meer, maar Boon nog wel. Deze molenaar
kwam in de jaren 70 in het nieuws met z’n door windkracht opgewekte elektrische centrale op
het schuurtje naast de grote wiekendrager.
Het molenmakerswerk is in handen van de betûfte vaklieden van bouwbedrijf Hiemstra uit
Tzummarum. Zij hopen dit voorjaar met de klus van start te gaan.

Vanaf de weg Bolsward-Witmarsum is het zicht op de Lonjéstermolen fascinerend. Het kleine
molenaarsonderkomen harmonieert uitstekend met de verdekkerde wiekendrager.

Aanvulling Anjumer molen De Eendracht
Bij een bezoek aan de Anjumer molen heeft een bezoeker onderstaand gedicht opgeschreven,
bedoeld voor mûnder Henk Kingma. Uit de gedichtenbundel: “Van Loenen op zijn best en de
molenaar doet de rest?”
De Molenaar
O, wat werd ik getroffen tijdens mijn bezoek,
Door de molenaar in zijn korte broek.
Het leek wel een atleet,
Terwijl wiek voor wiek langs de molen gleed.
De wieken draaiden zonder onderbreking
En de molenaar kreeg zelfs geen blaasontsteking.
Want al rennend achter een wiek
Is hij gehard en dus nooit ziek.

Het achtkant nader beschouwd (2)
In dit verhaal over het achtkant bekijken we het aantal bintlagen. Het achtkant van een
Friese poldermolen was uitgerust met 1, 2 of 3 bintlagen. Waarom en wanneer maakte
wie gebruik van welk aantal bintlagen? Is hier überhaupt een touw aan vast te knopen of
deed men maar wat?

Het oprichten van de Hallumer molen op het vm. Molenerf van de Aylvapolder. Duidelijk zijn
de drie bintlagen te zien. (foto GDW)
Twee functies van een bintbalk/bintlaag
Het achtkant bestaat uit vier gebinten. Welke onderdelen vormen een gebint? Twee
achtkantstijlen, 1, 2 of 3 bintbalk(en) en de nodige korbelen vormen een gebint.
Een belangrijke functie van de bintlagen is het koppelen en het schoren1 van de
achtkantstijlen. Om de achtkantstijlen adequaat te koppelen, waren twee bintbalken per gebint
gunstig. Men kreeg dan als het ware een raamwerk. Dit aantal bintlagen kom je dan ook vaak
tegen. Toch kom je in bijvoorbeeld Noord-Holland ook achtkanten tegen met slechts één
bintlaag. Dit zijn of hele oude exemplaren of relatief kleinere varianten. Sommige oude
exemplaren stammen uit de tijd waarin het achtkant deels nog in ontwikkeling was. Deze
oude achtkanten waren in tegenstelling tot de latere exemplaren en tot wat wij in Fryslân
gewend zijn, uitgevoerd in eikenhout i.p.v. in grenen. Als voorbeeld noemen we de Zijper
Molens2. Veel van deze binnenkruiers stammen uit de 17e eeuw of zelfs uit het eind van de
16e eeuw. Één-bintlagige achtkanten bleken in de loop der eeuwen vaak niet stijf genoeg te
zijn. Die achtkanten werden dan dikwijls verstijfd door het bijplaatsen van een
(aangeklampte) bintlaag. Wat men verder vaak deed, was het bijplaatsen van extra korbelen
op de bintlaag. Ook werden de velden dikwijls verstijfd door het bijplaatsen van extra kruisen.
Ze werden gebouwd met soms slechts één kruisje per veld!

De tweede functie van de bintlagen is het dragen van en het creëren van zolderruimte voor het
gaande werk en eventuele werktuigen en de daarbij behorende te verwerken producten. Dit
geldt in het geval van een koren- of industriemolen. We bekijken in dit verhaal ter wille van
de eerlijkheid echter alleen de als poldermolen gemaakte noordelijke achtkanten die nu in
Fryslân staan3. En zoals al gezegd: sommige hebben drie bintlagen. Het is hierbij zeker, dat de
derde bintlaag niet vanwege achtkantfunctie 2 of 3 werd toegevoegd. De functie van alle hier
bedoelde achtkanten was bij het ontwerp immers ‘polderachtkant’.
We onderscheiden een drietal achtkantfuncties:
Het achtkant was de primaire structuur voor:
1
Dragen: eisen t.a.v. sterkte, stijfheid en stabiliteit.
2
Het onderbrengen van het gaande werk en eventuele werktuigen: eisen t.a.v. plaatsing
bintlagen en ruimtelijke afmetingen.
Secundair bood het plaats aan:
3.
De benodigde ruimtelijke functies (wonen, opslagzolders, enzovoorts): eisen t.a.v.
plaatsing bintlagen en ruimtelijke afmetingen.
Het polderachtkant had louter een dragende functie t.a.v. de kap met daarin/aan het
‘aandrijfmechaniek’ (achtkantfunctie 1). Het gangbare Friese polderachtkant hoefde verder
nergens onderdak aan te bieden
(achtkantfunctie 3 kwam nicht in
bintlaag achtkant
Frage). Men hoefde bij een
in plattegrond
poldermolen qua gaande werk enkel
de koningsspil naar beneden te
voeren (achtkantfunctie 2), alwaar
deze de daar gesitueerde vijzel
aandreef. De koningsspil kreeg door
de
eenvoudige
maar
tegelijk
doordachte wijze waarop de vier
gebinten door elkaar waren verweven
op een vanzelfsprekende wijze
doorsnede noordelijk 3-bintlagig achtkant
doorgang. Het achtkant was ervoor
gedekt met verticale houten delen
gemaakt. De hoge mate van eenvoud
en doelmatigheid maakt nieuwsgierig
hoe men ooit op dit idee is gekomen! Eenvoud vraagt om tot stand te kunnen komen vaak veel
denkwerk en pionieren (vrij vertaald: prutsen) vooraf.
Virtuele bril van toen
Een monumentale molen is pas helemaal ontleed na het oplossen van een wirwar aan
historische puzzeltjes, die je alleen op kunt lossen met het voorhanden zijn van voldoende
betrouwbare gegevens. Een compleet setje gegevens bepaalt van een specifieke molen het
‘DNA’ en het hoe en het waarom daarvan (het specifieke DNA-profiel). Vanaf het
schaalniveau van de locatie waar de molen werd gebouwd tot het schaalniveau van het
kleinste onderdeel en de verbindingen tussen onderdelen. We bespreken in dit verhaal slechts
één variabele: het aantal bintlagen. Daarmee hebben we het nog niet gehad over de wijze van
lassen (verbindingen) en laat staan over andere onderdelen. Zie voor algemene theorie:
‘Evolutie der dingen’, Utskoat 104. We aanschouwen monumenten door een virtuele bril van
toen. Het gaat om de keuzes en gewoontes van de toenmalige opdrachtgever en maker(s); de
toenmalige sociaal-economische omstandigheden op die plek waaruit de functie werd

gevraagd en de daartoe gemaakte inrichting; de toenmalige handelsverbanden en economische
contacten ingeval van hergebruik van bijvoorbeeld een achtkant op die plek - en noem maar
op. Kortom: de constructies vertellen méér dan de optelsom van hun onderdelen. Zelfs dingen
die we op dit moment (nog) niet kunnen ontdekken.
Vergelijking met andere streken
Houten achtkante poldermolens in het westen van het land bezitten in veel gevallen twee
bintlagen. Meer is eigenlijk ook weer niet nodig. De poldermolens hebben daar gemiddeld
echter veel grotere afmetingen. Hun vluchten overschrijden de 25 meter zomaar. Onder de 20
meter -in Fryslân is 20 meter over alle molens gerekend bovenmodaal- doe je daar, zo lijkt
het wel, eigenlijk niet mee, uitgezonderd wat kleiner spul, o.a. rondom Leiden (zagen we o.a.
tijdens de excursie van 7 april 2001). Zelfs de kolossale boezemmolen nummer 2 van de
Overwaard bij Kinderdijk -met 29,5 meter vlucht!- heeft twee bintlagen4. Vergeet trouwens
niet, dat het aandrijfmechaniek van een in ‘Holland’ gewoonlijk scheprad (achtkantfunctie 2)
op de begane grond meer hoogte vroeg dan dat van een vijzel. Maar dit ter zijde. Het is
zondermeer merkwaardig, dat in het noorden de grotere poldermolens drie bintlagen hebben.
Dit terwijl ze in verhouding tot hun broeders elders in het land aldaar als “kleine” molen door
het leven zouden gaan. In dit verhaal wordt -nogmaals- met nadruk over poldermolens
gesproken. Achtkante bovenkruiers - al dan niet voorzien van een inwendige woning
(achtkantfunctie 3). De woonfunctie in een poldermolen vraagt namelijk niet specifiek om een
derde bintlaag. Kijk naar de woning in Deelsmolen (105): de vroeger aanwezige slaapkoets
(extra bedstee) op de eerste zolder kon net zo goed worden aangebracht indien de molen in
plaats van drie-bintlagig twee-bintlagig was geweest. De eerste bintlaag zou dan hoger
kunnen hebben zitten dan nu het geval is. Hierdoor konden de daarin weggelaten vier
oostelijke korbelen in de woonruimte normaal aanwezig zijn geweest. De extra zolder was
ruimtelijk-functioneel gezien niet nodig. Zie ook artikel Utskoat 101.
In de molens van de Hollandse gewesten moet je het aantal constructieve bintlagen
loskoppelen van het aantal zolders dat nodig was voor de (daar vaak) aanwezige woonfunctie
in de molenromp. De eerste zolder in die bewoonde molens is heel vaak niet een bintlaag die
deel uitmaakt van de achtkantconstructie. Deze zolder is vaak een houten vloerconstructie die
als normale bouwkundige voorziening is aangebracht. Dit om op dat niveau een
plafondafsluiting boven de woning te verkrijgen, die (later) ook nog kon dienen als verdieping
voor extra slaapkamers.
Vraagtekens rondom de noodzaak van 3 bintlagen
Vaak wordt gezegd, dat de aanwezigheid van drie bintlagen kenmerkend is voor het grotere
noordelijke en dus ook Friese achtkant. Dit klopt als een bus, zoals we straks in tabelvorm
zullen zien. Maar wat was de reden hiervoor?
“Het zou hier harder waaien”, hoor je wel eens zeggen. De molen moest dus steviger worden
uitgevoerd. Maar dat bijvoorbeeld een Zuid-Hollandse molen met een vlucht van 28,28 meter
(=√2 maal 20 meter) een circa 2 (=(√2)2) maal zo groot windvangend oppervlak heeft dan een
Friese molen met 20 meter vlucht bij ongeveer gelijke verhoudingen telt dan kennelijk niet
mee!
Indien de extra derde bintlaag de noordelijke grote achtkanten werkelijk heel had moeten
houden, dan moesten de molenaarsgezinnen van de veelal bewoonde Hollandse achtkanten
wegens zwakheid en instabiliteit van het achtkant bij het eerste-de-beste stormpje al worden
geëvacueerd. Het achtkant haalt zijn stabiliteit -en zijn stijfheid- ook niet alleen uit de vier
gebinten met door korbelen onderschoorde bintlagen, maar tevens uit de veldkruisen in de

acht velden1. De noodzakelijkheid van de derde bintlaag in een noordelijk achtkant wordt met
het bovenstaande niet echt duidelijk.
Het is derhalve logischer om aan te nemen, dat de derde bintlaag een streekgewoonte van de
noordelijke
molenbouwers was.
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constructief gezien noodzakelijk was. Deze gedachte is op een gegeven moment gemeengoed
geworden5.
Logischerwijs redeneerde men vroeger: “noodzakelijk” vanaf een bepaalde grootte. In een
muonts met 12 meter vlucht propte men logischerwijs niet zo snel drie zolders. Het naar
boven klauteren zou in zo’n volgepropt achtkantje helemaal een soort apenkooi worden.
Wanneer 1, 2 of 3 bintlagen?
Zoals uit het vorige kan worden opgemaakt, gaan we in eerste instantie uit van een relatie
tussen de vlucht (de grootte van de molen) en het aantal bintlagen. Om erachter te komen in
hoeverre deze aanname betrouwbaar is, worden in onderstaande tabel de vergeleken
poldermolens afnemend in grootte opgesomd. De tabel stopt nadat alle relevante exemplaren
uit ‘Friese Molens’3 met drie bintlagen aan de zet zijn geweest. Dit is na de 24 grootste
molens het geval: 17 molens met 3 bintlagen en 7 met 2. Aldus: 17/24*100% = 70,83% van
deze 24 stuks heeft drie bintlagen. De 13 molens groter dan 20,8 meter scoren 100% drie
bintlagen. De overige van de in totaal circa 65 achtkante bovenkruiers in Fryslân, die zijn
ingericht als poldermolen vermelden we niet. Dat zou aan dit verhaal niets toevoegen. Met de
molens in deze tabel weten we hoeveel procent van de Friese poldermolens groter dan een
betreffende vlucht 3 bintlagen heeft. Dit percentage is aangegeven in de meest rechtse kolom
van de tabel. De belangrijkste kolom van de tabel is de kolom X, waarin het aantal bintlagen
van het betreffende achtkant staat vermeld.
De poldermolens met een vlucht kleiner dan 19,5 meter hebben volgens ‘Friese Molens’ geen
van allen drie bintlagen. Deze molens hebben twee bintlagen. Er is één uitzondering, die
slechts één bintlaag heeft. Dit betreft De Kleine Molen of Binnema’s Molen (35) te Stiens met
9 meter vlucht. Het is de kleinste ‘monnikmolen’ in Fryslân. Dit gegeven bevestigt nogmaals
de eerdere aanname, dat het aantal bintlagen een relatie had met de vlucht.

De Kleine Molen van Stiens bezit slechts 1 bintlaag (foto GDW)
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Mogelijk een zijsprongetje naar de spinnekoppen?
In Fryslân bracht men de DNA-regel ‘hoe groter de
vlucht, des te meer constructieve maatregelen’ (of ze
nu nodig zijn of niet) blijkbaar zeer consequent in
praktijk. We kijken inmiddels vanuit het
bovenkruiergebeuren even naar de spinnekoppen.
Hiervan denk je in eerste instantie, dat die hier niets
mee te maken hebben. De grootste spinnekop met
achtkante ondertoren is het uiterst zorgvuldig
gereconstrueerde Doris Mooltsje. De molen stamt
materieel gezien dan wel niet meer helemaal uit 1790,
of eerder, maar de ontbrekende delen zijn middels een
zo exact mogelijke reconstructie van het originele
concept weer tastbaar gemaakt. De ondertoren van
deze molen heeft een dubbele laag legeringsbalken in
plaats van de gebruikelijke enkele laag. Het bewijs dat
dit bij de grotere spinnekoppen veel voorkwam? Dat
niet: één uitzondering maakt nog geen regel en het is
maar een onbevangen gedachtesprong van de auteur
dezes. De geschetste parallel is echter wel interessant.
Er zijn in relatie tot het vroeger gigantische aantal in
Fryslân weinig oude spinnekoppen overgebleven om onderling te kunnen vergelijken. En wat
weten we (nog) van de bouwtechnische specificaties van de verdwenen exemplaren? Wat
ongedocumenteerd is verdwenen, kan nooit meer achterhaald worden. Maar dat geldt voor
alles!
Conclusies en opmerkingen
 De tabel geeft aan, dat de derde bintlaag duidelijk een kenmerk van het grotere Friese
(noordelijke) polderachtkant is. Het was niet een afwijking van een paar zwarte schapen
binnen de familie, maar was in ons gebied meer een normaal familietrekje. De overgang
van twee naar drie bintlagen is duidelijk gerelateerd aan de grootte, de vlucht van de
molen. Er bestaat uiteraard geen harde overgangsgrens. Het overgangsgebied is echter
zeer beperkt: het loopt van 19,5 meter tot 20,80 meter. Onder de 19,5 meter twee
bintlagen (uitgezonderd Binnema’s Molen (35) te Stiens met één bintlaag). Boven de
20,80 meter uitsluitend drie bintlagen.
 Met bovenstaande conclusie is aangeduid wanneer drie bintlagen werden toegepast. Dit
was gerelateerd aan de grootte van de molen. ‘Wanneer’ in de betekenis van het tijdvak
waarin de molen werd gebouwd blijkt niet ter zake te doen. Zowel de oudere als de
jongere deelnemers, variërend uit ca. 1784 (nr. 1087) tot 1907 (nr. 89), aan dit verhaal
voldoen binnen het algemeen geschetste beeld.
 Waarom men dit deed, is constructief gezien niet duidelijk te verklaren. Het is een
streekkenmerk geworden. Meer niet? Wanneer is men ermee begonnen? Waren er vroeger
ook uitzonderingen? Deze vragen blijven voor ons nog onbeantwoord. Een mogelijke
aanname is, dat men in Fryslân zeker wou zijn van een hechte constructie. Het is niet
onmogelijk, dat het idee van het achtkantontwerp destijds vanuit Noord-Holland is
“overgewaaid”. Daar rustte men polderachtkanten wel eens met slechts één bintlaag uit.
Wat moest men ook doen met meer zolders? Zoals we zagen bij de Zijper Molens, komen
daar achtkanten voor, die later moesten worden verstijfd. Die ellende wouden de Friezen
kennelijk niet. Wisten ze überhaupt van die ‘verstijvingreparaties’ aan de andere kant van
de Zuiderzee af? Maar om dan gelijk drie bintlagen te plaatsen…….. En dan te weten, dat








veel Zaanse industriële bovenkruiers ‘gewoon’ twee bintlagen hadden als dat t.a.v.
achtkantfuncties 2 en 3 volstond. Industriemolens bouwde men meestal zo efficiënt
mogelijk. Daarbij ging men ook eerder over op grenenhout. De aanname van Ruurd Jakob
Nauta in Utskoat 104, dat het weglaten van een derde bintlaag bij een korenmolen in
sommige gevallen wellicht mede uit financieel oogpunt was gedaan, is in dit kader
interessant. Maar als dat waar is, is het weer dubbel vreemd dat men in de grotere
Noordelijke poldermolen (je kon er de klok zowat op gelijk zetten) drie bintlagen
aanbracht. Misschien had het ook wel te maken met het feit, dat de veldkruisen per
bintlaag werden aangebracht. Met drie bintlagen kreeg men mooie compacte en dus
stevige kruisen. Maar een te flauwe helling genereert weer weinig schoorwerking. Wie zal
het ‘hoe’ en ‘waarom’ zeggen? Overigens, ook noordelijke industriemolens hebben vaak
drie bintlagen, maar zoals al eerder vermeld, doen die ter wille van de eerlijkheid
(achtkantfuncties 2 en 3 spelen in deze test geen rol) niet aan deze test mee. Toch noem ik
er eentje: houtzaagmolen De Jager (116) te Woudsend. Typisch Friese bouwwijze, met:
….. 3 bintlagen! Vlucht: 19,04 meter. Deze geringe vlucht maakt de uitkomst van dit
onderzoekje (overgang vanaf 19,5 meter) dus al weer ietsje discutabel. Wat moest zo’n
houtzaagmolenachtkantje met drie bintlagen? Een krukzolder en een kapzolder en klaar
ben je, of niet soms? De molenmakers van toen zijn er niet meer. We weten alleen, dat
middels evolutie van ideeën en een sterk streekgebonden (bouw)traditie de diversiteit aan
molenontwerpen tot stand is gekomen. Het ontwerpproces is voltooid verleden tijd en het
verloop van de in ’Evolutie der dingen’ (Utskoat 104) genoemde 10 keuzeaspecten zullen
we nooit 100% kunnen achterhalen. Sommige dingen zíjn gewoon zo. Dat houdt het
allemaal wel zo interessant!
Een belangrijke invloedsfactor t.a.v. afwijkingen was mogelijk wie de molen bouwde of
ontwierp. Aangezien we met ‘Friese Molens’ in de hand niet van alle molens de maker of
ontwerper kennen, kunnen we daar geen algemeen geldende uitspraken over doen. De
molenmakers die middels ‘Friese Molens’ bekend zijn, geven je overigens een ahaerlebnis. Drie molens zijn van G.R. van Wieren uit Janum, gebouwd in de jaren 80 van de
19e eeuw. Het betreft de nummers 7, 39 en 100 met respectievelijk 22; 22,54 en 20 meter
vlucht. De kleinste heeft 2 bintlagen, de andere twee 3. Vier molens zijn aangeduid als
producten van Westra uit Franeker in het eerste decennium van de 20e eeuw. Het betreft
de nummers 51, 73, 84 en 89 met respectievelijk 22; 22; 19,80 en 20,00 meter vlucht. De
kleinste heeft 2 bintlagen, de andere drie 3. Er zijn volgens ons -naar horen zeggen- meer
Westra- en Van Wierenmolens, maar die staan niet als zodanig in ‘Friese molens’
vermeld. De overgang van 2 naar 3 bintlagen lag bij beide molenmakers op ongeveer 20
meter. Westra koos bij een molen van 20 meter al voor 3 bintlagen. Van Wieren deed dat
iets later.
Aan deze vergelijking deden louter in Fryslân staande kandidaten mee. Het is wellicht
interessant om de in Groningen staande noordelijke achtkanten ook eens aan deze
vergelijking te onderwerpen. Dit geldt ook voor de industriemolens. Van de Friese
kandidaten zijn trouwens een aantal van Groningse origine3!
De afgebeelde illustraties zijn niet gebaseerd op bestaande molens en zijn niet
representatief wat betreft exacte verhoudingen. De plaatjes zijn “uit de losse pols” met de
computer getekend.
Deze vergelijking is grotendeels gebaseerd op gegevens uit het boek ‘Friese Molens’.
Daarin wordt niet gesproken over het aantal bintlagen, maar over het aantal zolders. Niet
altijd eenduidig is, of het aangegeven bouwjaar het werkelijke bouwjaar is, of het jaar van
herbouw of overplaatsing. Mogelijk ontdekt u een fout bij de gebruikte gegevens of mist u
alsnog een Friese poldermolen met drie bintlagen. Je voelt op je klompen aan, dat een
foutje zomaar gemaakt is.

Indien u fouten ontdekt, dan hoor ik graag wat de juiste gegevens zijn. Ook aanvullende
conclusies, analyses en gegevens zijn van harte welkom!
Noten:
1
De door de korbelen gegenereerde schoorwerking werkt uiteraard alleen in het vlak van het betreffende
gebint. De stijfheid en de stabiliteit van het totale achtkant kwamen pas in alle richtingen tot stand als
ook de veldkruisen waren gemonteerd. Die werken door de viervoudige symmetrie van het achtkant
uiterst effectief. In elke belastingrichting op het achtkant loopt wel ongeveer een constructievlak dat
schoorwerking kan geven. Zie ook Molenbouw van Sipman: HÉT boek over bovenkruiers c.a.
2
Bron: moleninventarisatie met beschrijving der constructie in het boek “Molens in Noord-Holland”, uit
1981.
3
We zijn in dit verhaal uitgegaan van de achtkante bovenkruiers die ontworpen zijn als Noordelijke
poldermolen (vanwege de zuiverheid) en die in het boek “Friese Molens” (1995) staan vermeld. De
nummering komt ook uit dat boek. Een aantal daarvan zijn Groningse migranten. Zij doen echter wel
mee, omdat ze wat betreft de relatie tussen het aantal bintlagen van het noordelijke polderachtkant en de
vlucht niet uit de pas lopen. De conclusies van dit artikel gelden echter niet klakkeloos voor alle
polderachtkanten die ooit in het Noorden zijn gemaakt. Van verdwenen molens zijn de technische
gegevens niet voorhanden en vaak onmogelijk te achterhalen. De Sweachmermole (111) te Langweer is
een stellingmolen en is naast poldermolen ook korenmolen (geweest). De plaatsing van de bintlagen
was bij deze molen zodoende ook aan achtkantfunctie 2 en 3 gerelateerd (plaatsing gaande werk c.a.).
De molen doet hier dus niet mee. Het achtkant van De Phenix (13) te Marrum met een vlucht van 21,5
meter heeft 2 bintlagen. Hij doet in dit verhaal ook niet mee, omdat het oorspronkelijk deel uitmaakte
van een houtzaagmolen op het Vliet te Leeuwarden (bron: Sjerp de Jong en Friese Molens). Het is dus
niet als een poldermolen ontworpen, maar in cultuurhistorisch verband in 1916 hergebruikt ter
vervanging van een afgebrande poldermolen te Marrum. De keuze voor het aantal bintlagen is bij de
bouw zodoende niet gerelateerd geweest aan toen geldende keuzeaspecten die speelden bij het bouwen
van een noordelijke poldermolen. De molen is overigens geen ‘tuinmolen’, maar is wel een schakel van
een cultuurhistorische ontwikkeling aangaande hergebruik voor de bemaling van een polder in het begin
van de 20e eeuw. Hetzelfde verhaal geldt voor molen Tochmaland (30) te Kollum met een vlucht van
23,54 meter en 3 bintlagen. Deze molen is in 1893/1894 overgeplaatst vanuit Veendam, alwaar hij
houtzaagmolen was (bron: ‘Een blik achterom’, W. Entrop, Utskoat 73, pagina 40).
4
Bron: “De molens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden – Van maalwerktuigen tot
cultuurmonumenten”, pagina 147, afbeelding 19.51.
5
Tijdens een fietstocht in de afgelopen zomer ben ik bij Cees Notenboom en Ruurd Jakob Nauta
aangeweest op ‘t Lam. Ook Cees vertelde mij, dat de derde bintlaag in de grotere noordelijke
poldermolens feitelijk onnodig is, maar dat het wel een consequente streekgewoonte was.
6
De Olifant (33) is in 1856 gebouwd nabij Oostwolde in Groningen. In 1867 is hij overgeplaatst naar
Birdaard. Zie artikel in Utskoat 104, pagina 29 en 30. Dat deze molen een Groninger is, valt in dit geval
duidelijk op aan de uitbrekervorm. Die is net iets minder geprononceerd vormgegeven dan bij een Fries
achtkant. Zo’n familietrekje laat je weer denken aan de denkbeeldige relatie met echte olifanten of
andere soorten uit de natuur!
7
De Nijlannermolen (108) is waarschijnlijk in 1784 herbouwd met onderdelen van een schepradmolen.
8
De achtkanten van de veenpoldermolens bij Ulesprong (150), Deelsmolen (105), De Hersteller (133) en
De Rietvink (122) zijn oorspronkelijk ingericht om in te wonen. De molen bij Ulesprong had volgens
Friese Molens een vlucht van circa 25 meter. Andere bronnen hebben het over circa 22,5 meter. Het
doet er in dit verhaal eigenlijk niet toe: het achtkant valt zeker in de grootteklasse met 100% drie
bintlagen.
9
Molen Vijfhuizen (16) is in 1999 vanwege een onleefbaar geworden biotoop in zijn geheel verplaatst
naar Wommels. Dit was bij deze molen een noodzakelijke ingreep om hem te kunnen behouden als
levend monument. Aldaar gaat hij nu door het leven als Aylvapoldermolen.
10
Molen Meerswal (73) is in 1903 nieuw gebouwd door J.H. Westra. Bron: ‘Uit de Knipseldoos’, nr. 28,
Popke Timmermans, Utskoat 67, pagina 19.
11
Molen De Hoop (38) is in cultuurhistorisch verband een aantal malen verplaatst. Hij is in 1863 gebouwd
bij Scharmer in Groningen. In 1895 is de molen 2 kilometer verplaatst. In 1911 is de molen verplaatst
naar Roodkerk. Een praktijkvoorbeeld van het demontabele karakter van achtkanten. Maar ze zijn er
meer, ook in dit verhaal! Zie ook: ‘Het achtkant nader beschouwd’, Utskoat 103.
12
De Bullemolen (52) stond vóór 1825 in Louwsmeer onder Tietjerk.

Frank Terpstra

Skriuwe foar De Utskoat
door Hiltsje Feenstra
“Slagge” was vorig jaar mijn eerste stukje voor dit molenblad en dat ging over hoe ik mijn
leertijd en het examen had beleefd. Van nu af aan zal ik proberen regelmatig wat te schrijven.
Over mijn eigen molenavonturen, maar ook verhalen van oud-molenaars, verdwenen molens
e.d. Verwacht geen technische of vakkundige verslagen, want behalve van wat ik erin
gestampt heb voor m’n examen weet ik eigenlijk niet zo veel van molens af…
Ik vind het gewoon heerlijk om op en om de molen te zijn, die op te tuigen en in gang te
zetten, de bewegingen te horen en te voelen. Het liefst ga ik naar Het Zwaantje (de
poldermolen van Nijemardum), maar de meeste uren draai ik op De Vlijt, de spinnekop-opstelling in Koudum, die maalvaardig is en elke zaterdagmorgen open is voor bezoekers en
klanten. Ook ga ik zo nu en dan nog eens graag met partner Lourens mee naar De Jager in
Wâldsein. Bijvoorbeeld op oudejaarsavond! Van onze derde âld-en-nij nacht op die houtzager
maakte ik het nu volgend verslagje voor deze Utskoat.

Ald en nij op De Jager

(Archieffoto gemaakt op de eerste Friese Molendag)

We hadden ons er al wekenlang op verheugd: met oud en nieuw zouden Lourens en ik weer
de nacht doorbrengen op De Jager om die te laten zoeven en zagen. In de schijnwerpers en
temidden van het vuurwerk. Er was een mooie eikenstam vastgesjord in de zaagslee, de
zaagbladen waren afgesteld, het molenhuis (’s zomers in gebruik als zeilschool) werd warm
gestookt, klaar om het ouwe jaar uit, en het nieuwe in te kunnen draaien. Nu de wind nog…..
Pyt P. zei het kon vriezen of dooien, en het werd het eerste, dus een heldere lucht voor het
vuurwerk, maar …. die wind, hoe zou het met de wind komen???
Het spande erom. Toen we rond acht uur ’s avonds naar Woudsend reden, stond er maar een
heel licht briesje…. Maar de voorpret liet zich niet verdrijven: we sjouwden onze spullen het
molenhuis binnen, zochten alvast bedden uit (keus uit 80!) en stalden de drankjes, lekkers en

waxinelichtjes uit in de grote voorkamer. Ons kooikerhondje draafde ons overal enthousiast
achterna, en dus ook de molen in. Vertrouwd terrein (ze gaat haast altijd mee naar De Vlijt en
Het Zwaantje en ook hierheen wel), en ook wij vonden in het halfduister de weg wel in de
molen.
De vlag aarzelde wat bij het uithangen, maar de wieken leken er wel vertrouwen in te hebben:
al gauw draaiden ze traag maar sierlijk in het rond. “Laat nu de klok maar tikken,” zeiden we,
“De Jager en wij zijn er klaar voor!”
Die sfeer dan…in de warmte en gezelligheid van het molenhuis, waar Jaap en Jan nu ook
arriveerden, vóór het grote raam dat op onze trots uitkijkt. De vertrouwde molengeluiden en –
bewegingen als je de zaagmolen binnenkomt. Mijn favoriete plekje deze nacht is de kap, zo
net na 12 uur. Overal in het rond komt vuurwerk omhoog: vuurpijlen in alle soorten boven
Balk, prachtige rode ballen bij Wyckel en verder langs de horizon zie ik Sleat, Snits en heel
mooi is het ook boven Heech. Knallen en uitspattende kleuren om je heen in de lucht en het
vertrouwde kraken van de balken waarop je zit. “Vet cool,” zou je haast zeggen. Voor de
mannen ligt het iets anders: die willen het liefst de hele nacht door zagen. Mar dat wordt hem
niet… Te traag zakken en stijgen de zaagramen. Jammer, jammer. Maar ze krijgen nog een
kans. Het nieuwe jaar begint met een stralende dag. Na een paar uurtjes onrustige slaap ben ik
met zonsopkomst al weer op m’n plekje in de kap en zie de zon opkomen in prachtige
kleuren. De wind is toegenomen, dus die eikenstam gaat eraan vandaag, dat staat vast!
En zo gebeurt het. Als we ’s middags weer bij elkaar in het molenhuis zitten, nu aan de thee,
zijn we heel tevreden. “It oare jier mar wer,” zeggen we. En al die dit leest en zin heeft: Kom
der by! De appelflappen en it slokje sille klear stean!

Rolf Dijkema jongste mûnder fan Fryslân
Op moandei 17 septimber 2001 is Rolf Dijkema út
Surhústerfean slagge foar it mûnderseksamen. Op de
mûne fan Sweins hat hy sawol de teoretyske as de
praktyske feardichheid sjen litten dat hy tige goed in
mûne betsjinje kin. De Eksamenkommisje Gerbrand de
Vries, Jan Coppens en Ida Wieringa wiene ûnder de
yndruk fan de kunde fan Rolf. Net allinne de
konstruksje mar ek oer it mûndersfak en it waar wie
Rolf royaal boppe de mjitte. Rolf is 18 jier en dêrtroch
de jongste mûnder fan Fryslân. Doe ‘t Rolf trettjin wie,
waard Rolf ynteressearre yn de mûnen en alles wat
dêrmei gearhinget. De fakânsjes wienen altyd yn de
omjouwing fan mûnen. Dan waarden de earste
kontakten lein mei de mûnders. Yn it hiele lân hat Rolf
de kontakten opboud. Rolf wie trije jier hast alle wiken
te finen op de Nôtmûne fan Surhústerfean. Sadree Rolf
slagge wie foar de mafû is hy mei de oplieding begûn.
Hjirfoar moast hy nei de poldermûne Victor yn
Wânswert. Yn de útsûnderlik koarte tiid fan twa jier hat
hy de oplieding ôfsletten mei in diploma. Rolf sil yn de
kommende tiid him ynsette foar de De Grote Molen yn Broeksterwâld. Ek yn de oplieding
wol Rolf de rjochting út fan mûnemakker. Hy hat al by Jehannes Kooistra yn de lear west.
By de foto: Foar in grutte mûne is Rolf net benaud: hjir by Jap Terpstra by De Olifant
te Burdaard.

Molen De Hoop 1849
Dokkum
door Jan Wüst
De jaren ’40-‘45
Nu ik in Anjum op de molen De Eendracht
1889 ben, heb ik daar verschillende
miniaturen staan van de heer Thijs van der
Molen. De Hoop is daar een van. Toen ik
de molen zag, ging mijn hart weer open,
want op de eerste verdieping van de molen
zag ik twee kruisen onder het pelwerk.
Deze kruisen dienden om de druk, tijdens
het draaien, op te vangen. Dat heeft mij
diep getroffen.
Dat is de aanleiding geweest om een van
deze kruisen te maken. Deze constructie is
daarom heel uniek! Dit model, dat ik
gemaakt heb, is voor het pelwerk bedoeld,
maar het kan ook voor de maalstenen.
Molen De Hoop is gebouwd in 1849 te
Dokkum als koren- en pelmolen: hij werd
uitgerust met twee koppels maalstenen en
twee koppels pelstenen welke op een
normale indeling zijn gebouwd.
In het jaar 1937 is een van de pelstenen
omgebouwd tot maalsteen.
In deze restauratie van ’37 zijn de koppels
maalstenen vervangen door nieuwe
maalstenen op de plaats van de pelsteen.
De andere pelsteen bleef gehandhaafd.
In het jaar 1949 kreeg de molen nieuwe
zolders. Daarbij verdwenen de kruisen en
kreeg de molen een nieuwe indeling: een
nieuwe mengketel en een roggesteen. De
roggesteen kwam op de eerste verdieping
te staan.
In de jaren ’50 is de maalsteen opnieuw
vervangen door een maalstoel welke op de
plaats van de pelspil kwam. Deze situatie
van de molen is zo gebleven.
Mocht er een onder ons zijn die mij kan
vertellen waar ook zo’n situatie is, dan
houd ik me aanbevolen. Jan Wüst

Molen De Hoop met op de achtergrond De
Zeldenrust op een oude ongedateerde kaart.

Het model van molen De Hoop op een foto uit
1992.

De maalstoel van De Hoop in de zomer van 2001.

De door Jan Wüst gereconstrueerde maalstoel

Molenbezoek in de Tielerwaard
Op 10 november bezocht een aantal molenaars
de molens in de Tielerwaard. Een aantrekkelijk
gebied voor molenliefhebbers. Als eerste werd
de molen De Vlinder te Deil bezocht. Deze
molen, prachtig gelegen aan de rivier de Linge,
stond in de steigers in verband met een grote
restauratie. Op naar Geldermalsen, waar wij
Erwin Daale konden helpen bij het zeilen
voorleggen op de poldermolen met een vlucht
van 27,50 meter. De vier Friese molenaars
lieten zich dat niet tweemaal zeggen. Elk kon
een eind van Erwin voor zijn rekening nemen.
Erwin woont met zijn vriendin-molenares in de
molen. Via de zolders kwamen wij in de ruime
kap met Engels kruiwerk. Ook in Geldermalsen
staat de korenmolen De Bouwing. Bij de deze
molen is goed omgegaan met de bebouwing
ron-dom. De schuren e.d. zijn nog te herkennen. Van Brabantse molenaars hoorden wij dat
ook de molen "De Prins van Oranje" in Buren draaide. Officieel geen Tielerwaard, maar een
molen is een molen. Fraai op het bolwerk gelegen was de molen in werking. (zie de foto’s)
Een hoge stelling, een vangstok in het loodwitblauw, en in de kap handige maar heel simpele
foefjes. De enthousiaste molenaars Verhoef en Smid wezen ons op elk detail. Vervolgens naar
Wadenoijen, waar de poldermolen ingeklemd ligt tussen de A15 en de spoorlijn. Door de

Betuwelijn moet
de
molen
worden
verplaatst.
Speciaal is de
tussenzolder met
een
bar.
Waardenburg
heeft
twee
molens.
Wij
bezochten bij het
natuurgebied
van
Staatsbosbeheer
de
achtkante
poldermolen. De
Dekkerpompen
in het werk
stellen bij een
draaiende molen
heeft altijd wat.
Als laatste werd
de
Voorste
Hellouwse
molen bezocht.
Vorig jaar waren
wij al bij de
achterste
geweest.
De
fraaie
wipwatermolen
draaide dat het
een lust was.
Een geslaagde
excursie van de
molenwerkgroep
NoordoostFryslân
Sjerp de Jong
Nieuwsflits over een ROSMOLEN!
Onderstaande advertentie vond Popke Timmermans in het Nieuwsblad voor Friesland of
Hepkema’s Krante van 28.08.1925:
Gevraagd een ROSMOLEN in goeden staat zijnde,
Zonder machine, met opgaaf van prijs.
H. Jonker, Hemrik
Opmerking van Yolt IJzerman: “bijna zeker bestemd voor het aandrijven van
landbouwmachines”.



Uit de Knipseldoos, nr. 56

Mede door drukte kwam het er niet van om een aflevering van mijn rubriek
“Knipseldoos” aan te leveren. De laatste verscheen in Utskoat 98 van juni 2000. Diverse
molenvrienden spraken mij daar op aan. Het knipsel over de watermolen van Terkaple
moet in afwachting van verder onderzoek nog even blijven liggen. Overigens kreeg ik op
mijn vragen over deze molen geen reacties. Wie helpt mij verder?
We pakken de draad weer op met een
geheel nieuwe aflevering. We gaan naar
Sint Niek of Sint Nicolaasga, gemeente
Skarsterlân
(tot
01-01-1984
Doniawerstal). In deze waterrijke
omgeving stonden eertijds diverse
poldermolens. We nemen er daarvan
één onder de loep, namelijk “De
Slotmolen” nabij pleats of boerderij
“Het Slot” onder genoemde plaats. De
molen stond aan de zuidzijde van de
Opvaart, tussen Sint Niek en het
Tjeukemeer, plaatselijk beter bekend
“Aldfeart”. Deze vaart is in 1834
gegraven,
door
een
openbare
aanbesteding en enkele jaren geleden
uitgebaggerd
voor
de
kleine
pleziervaart. Het laatste gedeelte, in St.
Nicolaasga, is reeds in 1962 gedempt.
De molen stond 800 meter ten Z.O. van
de Hervormde kerk.
Het knipsel vertelt iets over de
geschiedenis van de molen, geschreven
door J. Hoogland in de Jouster Courant
van 20 augustus 1925. Bewust knipsel
kreeg ik via Bernhard IJskes van Harrie P. de Vries uit Sint Nicolaasga, docent aan het
Bornego-College te Joure. De bijgeplaatste foto laat de molen aan de Opvaart zien. Tezamen
met het skûtsje een prachtig beeld van weleer. Dan nu de weergave van het krantenknipsel:

Uit den Omtrek – De Slotmolen te St. Nicolaasga
Hoe verheven staat hij daar op z’n stevig
voetstuk; bij rust fier de reuzenwieken
uitstekende, in actieven dienst lustig
draaiende; nu eens in een bedaard gangetje,
dan weer in versneld tempo, al naar
goedvinden van z’n meester en de meerdere of
mindere kracht van Eölus. En hoe verhoogt hij

den aanblik van het landschap. Een uitgestrekt
veld van groene weiden, geflankeerd door het
bosch van Wilhelmina-oord en een tiental
hofsteden met in de verte het uitgestrekte
Tjeukemeer. Geen wonder, dat wij aan onzen
Slotmolen gehecht zijn – hij is toch een erfstuk

van onze vaderen. Toen nog slechts enkele
woningen de buurt vormden, troonde hij al op
den dijk, om de landen der boerenhoeven op
het Westend te ontlasten van ’t overtollige
water of bij drogen zomer de weiden te
drenken; anderhalve eeuw reeds doet hij z’n
plicht.
Maar – alles wisselt, niets houdt stand. ’t
Vorenstaande hadden we kunnen schrijven tot
over enkele dagen. Evenals zoovele andere in
onze provincie, heeft ook de Slotmolen z’n
plaats moeten ruimen voor een nieuwe vinding
– de molen is afgebroken en ter plaatse zal
verrijzen een windmotor, een langbeenige
“kale Jan”, die het in uiterlijk voorkomen
verre moet afleggen tegen z’n voorganger.
Tevergeefs is aangewend den molen als
natuur-monument te behouden, hetgeen
vrijzeker hierin z’n oorzaak heeft, dat z’n
plaatsvervanger dan in de onmiddellijke
nabijheid moest verrijzen en voor die ergernis
wilde men onzen molen bevrijden – dan maar
liever in sloopers handen.
En – hij is gevallen. Bijna 150 jaar heeft de
afgedankte
bestaan.
Voor
dien
tijd
overstroomde nog voor een groot deel in ’t
wintergetij het boezemwater in de landerijen
tusschen Westend en Tjeukemeer en in ’t
midden der 18e eeuw werd dikwijls aan
inpoldering gedacht, tot uiteindelijk in 1776
een begin van uitvoering kwam blijkens
volgende notulen:
“Verklaren wij ondergeschrevene Eigenaren
van eenige Zathen en landen onder St.
Nicolaasga, te condenteren in de voorgenomen
bepoldering van dezelve, met last en
authorisatie op den Heere Grietman, om zulks
zoo mogelijk in den eerstkomenden zomer ten
einde te brengen en daartoe de beste en
geschikste middelen ten spoedigste te beramen,
en zulks benevens twee Gecommiteerden uit de
Ingelanden, en zoo desnoods van eenige
andere deskundige personen ter keuze van
voorschreven Heere Grietman. Aannemende
deszelfs en onzen Gecommiteerdens handen
kost en schadeloos te ontheffen met submissie
en verband van onze personen en goederen zoo
als na regten. In kennisse onzer handen.Actum

den
25
December
des
jaars
1776.Onderteekenaars
van
dit
stuk
waren:F.I.I. van Eysinga, Pieter Feddes, W.
Beuckens, Yette Sakes, Klaas Klazen, Pybe
Hylkes, Willen Cobus en Roelof Johannes,
laatstgenoemde eigenaar en bewoner van de
plaats “het Slot” genaamd”.
Het werk werd bij gedeelten uitgevoerd, 426
p.m. kwam in winterpolder en 185 p.m. in
zomerpolder, en de geheele inpoldering kostte,
buiten de particulieren, 3196 Caroli gld., 17 st.
en 8 penning. In 1778 naderde voltooiïng en
had in dat jaar de aanbesteding plaats van den
molen; aannemer werd Sybren Sjoerds voor de
som van 1605 gld., zeilen werden geleverd
door Hylke Palzes Tromp voor 72 gld., in
totaal met andere uitgaven bedroeg de
geheelde uitgaaf 1748 car. Gld., 11 st. en 8
penning. Eerste molenaar was Roelof
Johannes, het salaris bedroeg 35 gld. Na
volledige afrekening in 1779 bleek er nog aan
kas te zijn 204 gld. En deze som was voldoende
om in de uitgaven te voorzien tot het jaar 1782.
Besloten werd toen een jaarlijks maalgeld te
heffen van 4 stuivers per p.m. winterpolder en
1,5 st. per p.m. zomerpolder.
En hiermee nemen we afscheid van onzen
Slotmolen. Zijn taak is afgeloopen en eervol
heeft hij zich gekweten. Wat al stormen hebben
zijn kruin beroerd; maar toch, al werd hij
enkele malen vleugellam, hij hield stand, dank
de uitnemende verzorging. Want moker- en
hamerslag klonken dikwijls in z’n binnenste en
vorderde dit belangrijke uitgaven (in de laatste
25 jaar zelfs gemiddeld ƒ 290 per jaar),
zonder morren brachten Ingelanden hun offers,
overtuigd als ze waren, dat de rijke opbrengst
van de weiden een gevolg was van zijn
aanwezigheid.
En nu…, de windmotor. Afwachten. Maar al
moge hij niet het landschap de vroegere
bekoorlijkheid kunnen geven, we twijfelen niet,
of hij zal z’n voorganger overtroeven: meer
prestatie, minder uitgaaf.

Dit nu is de volledige weergave van het krantenknipsel. We weten verder weinig tot niet van
deze molen en z’n polder. Zijn er nog rekening- of notulenboeken e.d. bewaard gebleven? Tot
slot een bedankje voor ieder, die bij de totstandkoming van deze knipseldoosaflevering
betrokken is geweest.
Heerenveen, januari 2002

Popke Timmermans

HERINNERINGEN AAN EEN VERDWENEN MOLEN
Wie van Leeuwarden langs de Harlingertrekvaart naar Ritsumazijl fietste, zag tot 1966
de forse poldermolen Ritsumaburen staan in de Ritsumerpolder - ten O. van Ritsumazijl
- ter hoogte van het Zijlster Rak.
Deze molen was een monniksmolen en ik heb er meerdere foto’s van gemaakt. De eerste
foto’s in 1958 en de laatste foto in 1964. De molen is gebouwd in 1859 en de laatste eigenaar
was de Gemeente Menaldumadeel. De molen deed na WO II praktisch geen dienst meer en
was dus alleen een sieraad in het landschap.
De molen Ritsumaburen was een grote achtkante bovenkruier met vijzel, ijzeren as en
wiekenvlucht 16 meter. Voorheen was de molen in eigendom van het Bestuur afdeling
Ritsumerpolder te Marssum. De molen werd gehuurd door J. de Jong uit Ritsumazijl.
Ritsumaburen bemaalde polder Ritsumazijl aan de Harlingertrekvaart. Deze polder was groot
150 ha, de opvoerhoogte 1.40 meter en waterverzet 1750 kubieke meter. Het onderhoud werd
gepleegd door molenmakersbedrijf J. Westra & Co in Franeker.
Toen het eerste Friese molenboek - Molens van Friesland - in 1971 verscheen, was de molen
echter al verdwenen. Want de molen is in het voorjaar 1966 door jongens verbrand.
Het is te hopen dat de molen Ritsumaburen in Menaldumadeel weer eens uit haar as zal
herrijzen.
Chris Visser
NB. In het vorige nummer werd in het artikel van de heer Chris Visser ten onrechte
vermeld dat het restauratiewerk i.s.m. de fa. Westra tot stand kwam. Dit is volgens de
heer Waling Hofkamp niet het geval daar de vier genoemde vrijwilligers het karwei
geheel in eigen beheer wisten te voltooien. Waarvan acte.

De molen Ritsumaburen in het hooiland. Zomer 1958 (foto Chris Visser)

Avondstemming. Augustus 1963 (foto Chris Visser)

De molen bij avond. Juni 1964 (foto Chris Visser)
De molen was voorzien van dekkerwieken.
Op deze foto zijn de eerste tekenen van verval zichtbaar.

Utstalling “Winter yn Fryslân”
Fan 22 desimber 2001 oant 7 febrewaris 2002 wie yn de Skierstins yn Feanwâlden in
útstalling Winter yn Fryslân. Foar trije wurken wie de útstalling tige nijsgjirrich. It giet om
"Winteravond", in ets fan Tjerk Bottema, "Mûnegekte" in skilderij yn oaljeferve fan Klaas
Koopmans en ek fan Klaas Koopmans "Marrum" mei in hiele lytse ôfbylding fan de mûne
Phenix. Hjirûnder in foto fan "winteravond".

Oproep n.a.v. bovengeplaatste foto
Het is ons onbekend welke molen kunstschilder Tjeerd Bottema hier heeft afgebeeld. We
denken niet het een fantasieplaat is daar Bottema z’n werk meestal wel thuis gebracht kan
worden, ook molens. Zo tekende hij de poldermolen van de Aldeweisterpolder die we in het
verleden al eens in De Utskoat opnamen. Ook buiten onze provincie is hij actief geweest. Hij
werkte en studeerde in Amsterdam bijvoorbeeld. Waarschijnlijk heeft hij toen deze
wintertekening ook gemaakt. De molen lijkt een bewoonde Zuid-Hollandse poldermolen met
zogenaamd zomerhuis. Opvallende is de forse bouw, het grote kruirad en de wieken van het
systeem Dekker. Wie brengt hem thuis? We zijn trouwens op zoek naar meer winterse
molentekeningen van bekende Friese kunstenaars. Bij voldoende reacties willen we er een
artikel aan wijden in het komende eindejaarsnummer. (GDW)
Reactie karnmolens
In ons vorige artikel over karnmolens kwam de vraag van Yolt IJzerman naar voren waar de
karnmolen van het Fries Museum thans staat. We kregen daarop een telefoontje van de heer
Wiebe Bakker, oud-bestuurslid van Agrarisch Friesland Oud en Nieuw die wist te vertellen
dat de molen via Staniastate terecht kwam in het koetshuis van het Landbouwhuis te
Oranjewoud. Vandaar verhuisde hij naar de Flevohof en toen dat ter ziele ging is het
Landbouwmuseum van Exmorra de bezitter geworden. Voorts wist Bakker te vertellen dat het
aan de boter toevoegen van wat gekookt water juist goed was voor het vormen van die boter.
Verder blijkt in Ferwoude in de Timmerwerkplaats nog een hondenkarnmolen te zijn. We
zeggen de heer Bakker uit Workum dank voor zijn reactie. (GDW)

Uit de oude molendoos van molenaar Terpstra
Menig molenaar bewaart van zijn ‘eigen’ molen een bescheiden archief. Een logboek, wat
foto’s of kaarten en knipsels. Oudere stukjes uit de krant zijn vaak moeilijk te achterhalen.
Terpstra, molenaar van De Olifant bij Birdaard, deed onlangs een belangrijke vondst. Hij
kreeg enkele oude knipsels onder ogen die hij u als lezer niet wil onthouden.Het artikel dat we
in ons vorige nummer publiceerden stond oorspronkelijk in de Leeuwarder Courant van 17
mei 1954. Willem Entrop uit Kollum, ooit deel uitmakend van onze redactie, en Erwin
Esselink uit Delft meldden ons dit waarvoor onze hartelijke dank.
Hieronder het tweede knipsel uit de molendoos van Terpstra. Het is geplaatst in de rubriek
Met het oog op Friesland in de Leeuwarder Courant van 21 mei 1964.

De Olifant bij Birdaard kreeg een nieuwe baas
De “Olifant”, de watermolen van het gelijknamige waterschap (687 hectare) heeft een nieuwe
baas. Molenaar Tjerk van der Meulen, die 35 jaar lang met zijn gezin de eenzaamheid heeft
getrotseerd in het wijde landschap ten zuidwesten van Birdaard, is vertrokken naar
Terwispel. Eeuwe de Vries (negentien jaar) heeft zijn taak overgenomen.
Van der Meulen herinnert aan het “nachtmeallen”: “Fan ien oant fjouwer ûre wie it it minste.
Om fjouwer ûre kaem der alris wer in ljocht oan, mar dy ûren wiene lang.... Ik ha by
ljochtmoanne wolris oan it bitedollen west....” Dat is er nu niet meer bij, want drie jaar
geleden kreeg de molen er een dieselmotor bij. Bij windstilte kan dan altijd de motor gebruikt
worden. Eeuwe de Vries is met zijn negentien jaar ongetwijfeld een van de jongste, zo niet de
jongste molenaar in Friesland. Hij weet trouwens waar hij aan begonnen is, want zijn vader
bedient de molen in het Stienser Oudland al zeven jaar lang. Die molen is kleiner en heeft
minder mogelijkheden, maar het principe is wel gelijk. De jonge De Vries houdt van het
molenaarsvak: ”In moune libbet, in ”gemael” is in dea ding dat rattelt....” Hij heeft in de
omgeving van de molen voldoende land om vijf koeien te melken: een deel huurt hij van het
waterschap, een deel elders. Bij de bijna honderd jaar oude molen staat het molenaarshuis:
een kleine boerderij, gebouwd in 1922, dus aanzienlijk jonger dan de ”Olifant”. De Vries en
zijn jonge vrouw zijn er blij mee, ook al is er geen electrisch licht en al is er geen
waterleiding. Beiden houden zij van het wijde landschap, beiden durven zij de betrekkelijke
eenzaamheid wel aan. De winter? ”Wy sille it earst ûnderfine moatte....” De moeilijkste zaak
lijkt het ”hekkelen”: vijftien kilometer tochtsloot, dubbel op, dat is dertig kilometer. En krijg
daar maar eens hulp voor....
Van der Meulen, die de ”Olifant” kent als geen ander, laat de molen met een gerust hart aan
zijn opvolger over: ”Hy is handich en redsum. It komt wol klear....” In de woonkamer van het
huisje aan de Klidze te Terwispel, dat hij heeft gekocht van zijn zwager, die nu bij hem en
zijn vrouw inwoont, praat hij over zijn werk, dat hij altijd met liefde heeft gedaan, maar
waaraan nu een einde moest komen. De eenzaamheid werd, nadat de kinderen het huis uit
waren, de familie Van der Meulen te veel.
Het waterschapsbestuur heeft Tjerk van der Meulen node laten gaan. Een afscheidsfeest is het
niet geworden, want Van der Meulen houdt er niet van om in het middelpunt van de
belangstelling te staan: ”Gjin drokte”. Toch was er een televisietoestel als dank voor het vele
werk, dat hij voor de polder heeft gedaan. De familie Van der Meulen heeft het nog niet
kunnen gebruiken: de ”Olifant” kent alleen flessengas en ook in het huis in Terwispel is ,,it
nije ljocht” nog niet aangesloten, al zal dit spoedig gebeuren, omdat de mogelijkheid daartoe
al lang aanwezig is.

Uit ons prentenkabinet
We hebben weer wat oude foto’s in ons bestand die thuis gebracht moeten worden.
Onderstaande malende spinnekop deed Popke Timmermans uit Heerenveen ons toekomen.
Hij vertelde erbij dat de molen voorkomt op een kaart uit het bekende Frysk Boerekwartetspul
dat als sprekende ondertitel meekreeg “yn blau-seilbokse en –baitsje foar boeresaak weitsje”.
Het spel werd volgens de regels van het gangbare kwartetspel gespeeld, maar velen
herinneren zich de aangepaste regel dat bij het opvragen van een kaart het bijbehorende
gedichtje moest worden opgezegd. Kende men dat niet, dan kon men naar de kaart fluiten!
Bijgaande foto hoorde bij serie VIII, getiteld Hjerstmis, en was kaart 1 met als titel
“Mealle”.De andere uit deze serie waren “Langst nei de stâl”, “Bûthûs reemeitsje” en “Kij
opsette”. Voor de volledigheid plaatsen we het gedicht erbij. Graag zouden we van iemand
horen welke molen is afgebeeld.

Freon fan ‘e wyn
en bestrider fan ‘t wetter
Hoe hurder it waait
as it reint hoe better.

Bezoek ook eens de website van ons molenblad op internet:
http://members.tripodnet.nl/Utskoat
Actueel, kleurenfoto’s om te downloaden, de laatste boekenaanbiedingen, een
vooruitblik op de inhoud van het nieuwste molennummer, enz. enz.

“Westlandse Molendag”
Zaterdag 29 juni a.s. organiseren de Westlandse molenaars voor de negende keer de
“Westlandse Molendag”. Op deze dag is het mogelijk de zeven koren - en de vijf
watermolens in werking te zien en te bezichtigen.
De korenmolens zijn:
-“De Hoop” te Maassluis.-“De
Korpershoek” te Schipluiden.“De
Roos”
te
Delft.“Windlust” te Wateringen.“De
Korenaer”
te
Loosduinen.-“De
Vier
Winden” te Monster.-“De
Korenmolen”
te
’s
Gravenzande.
De watermolens zijn:
-“De
Wippersmolen”
te
Maassluis.-“De Dijkmolen” te
Maasland.-“De Nieuwlandsche
Molen” te Hoek van Holland.“De Groeneveldse Molen” te
Schipluiden.-“De
Schaapweimolen” te Rijswijk.
De molenaars die deze soms
eeuwenoude
werktuigen
bedienen, geven u graag uitleg
over hoe de molen het meel
maalt of het overtollige water
uit de polder maalt. Evenals
voorgaande jaren doet ook de
“Crossley” dieselmotor van de
“Oude Lierpolder” te De Lier
weer
mee.
Voor
de
geïnteresseerden
in
oude
motoren een unieke kans.
Tevens zijn er langs de “Gaagweg” te Schipluiden bij nummer 11 enige mobiele
dieselmotoren opgesteld, die werktuigen aandrijven. In de daarnaast gelegen “karnmolen” is
een particulier gereedschapsmuseum gevestigd, dat eveneens te bezichtigen is. Ter hoogte van
de “Oostgaag” nummer 25 is het mogelijk om de fundering van de “Kleine Kralingermolen”
te bezichtigen. Al met al weer een bonte verzameling en zeker de moeite van het bekijken
waard!
Ook dit jaar is het mogelijk de molens en het museum per fiets te bezoeken.
U kan daarom bij alle deelnemende molens een aanbevolen en tevens vernieuwde fietsroute
met stempelkaart kopen voor € 2,50. De hele tocht, die niet verplicht uitgefietst hoeft te
worden, is ongeveer 60 kilometer lang. Bij het behalen van minimaal vijf stempels (molens)
komt u in aanmerking voor het aandenken. Er zijn dit jaar bij de molens nog enkele
exemplaren van het boekje “Westlandse Molens” te verkrijgen.

Molenliteratuur
‘Op Molenpad in de provincie Utrecht’ door drs. Hans Ouweneel
Van het totale Nederlandse molenbestand van ruim duizend stuks staan nog 33 molens in de
provincie Utrecht. In de nieuwe 52 pagina’s tellende fullcolour A5-formaat toeristische
molengids, die voor een breed publiek geschreven is, wordt nader ingegaan op de rijke
verscheidenheid aan polder- en korenmolens, waarvan er 21 onder beheer staan van de
Stichting De Utrechtse Molens. In het kort worden de bouwwijze, historie, bijzonderheden,
versieringen en bezoekersinformatie beschreven met van elke molen een kleurenfoto. Kortom,
met deze Op Molenpad uitgave beschikt u over een compleet en actueel overzicht van de
molens in de provincie Utrecht, inclusief de in 1998 herbouwde houtzaagmolen De Ster in de
stad Utrecht.
In hoofdstuk 1 wordt in het kort de provincie Utrecht toeristisch bekeken met de vele
cultuurhistorische bezienswaardigheden. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van schematische
molenafbeeldingen (incl. Engelse terminologie) nader ingegaan op de werking van een
polder- en korenmolen. Daarna volgen in hoofdstuk 3 tips voor toeristische fiets- en
wandelroutes langs de verschillende molens in de provincie Utrecht. Vervolgens worden de
molens in Westelijk Utrecht in woord en beeld gebracht. Daarna passeren de molens in
Zuidelijk Utrecht en tot slot de molens in Zuidoost Utrecht de revue. Al deze verspreid over
de provincie staande molens zijn de moeite waard om te bezoeken. De meeste liggen
schitterend in het landschap en bieden volop mogelijkheden om van de natuur te genieten, een
stukje cultuurhistorie te ervaren en kennis te maken met de windbemaling die vroeger
algemeen en soms ook nu nog wordt toegepast om koren te malen voor de bakkers en/of
boeren. Sommige molens worden momenteel gerestaureerd, krijgen een betere molenbiotoop
of de vrijwillige molenaar maalt zelf gemalen meel op de molen. De geheel nieuw
opgebouwde houtzaagmolen De Ster in Utrecht maakt deel uit van een uniek molencomplex.
Tevens worden toeristische tips gegeven om uw bezoek aan de molens te combineren met
andere leuke cultuurhistorische uitstapjes. Met name de stad Utrecht en de vestingstadjes
Montfoort en IJsselstein lenen zich voor een rondwandeling langs de historische
bezienswaardigheden. Op het overzichtskaartje kan men alle 33 beschreven en genummerde
korenmolens in de provincie terugvinden. Ook de toeristische en culinaire tips van de in de
gids opgenomen horecabedrijven – hotels, restaurants, (eet)café’s - zijn de moeite waard om
zelf uit te proberen.
‘Op Molenpad in de provincie Utrecht‘ (ISBN 90-76947-03-1) is verkrijgbaar door
overmaking van € 9,07 (incl porto) op postgiro 6966832 ten name van Hanova Media
Productions te Noordhoek met vermelding ‘Utrecht’.
‘Op Molenpad in Midden-Brabant’ door drs. Hans Ouweneel
Van het totale Nederlandse molenbestand van ruim duizend stuks staan nog 123 molens in de
provincie Noord-Brabant. Sinds 1994 behartigt de Molenstichting Noord-Brabant de belangen
van al deze molens. In deze 52 pagina’s tellende molengids wordt nader ingegaan op de 44
resterende korenmolen in Midden-Brabant. Dit is globaal gezien het gebied tussen Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven. De schrijver volgt dezelfde werkwijze als in het deeltje over
Utrecht. Kortom, met deze Op Molenpad uitgave beschikt u over een compleet en actueel
overzicht van de molens in Midden-Brabant. Schematische molenafbeeldingen, toeristische
fiets- en wandelroutes en alle 44 molens worden in beeld gebracht. Het gaat hierbij om 25
beltkorenmolens, 8 watermolens, 6 stellingkorenmolens, 4 standerdmolens en een grondzeiler.
Op de twee korenmolens van Budel zijn nog beroepsmolenaars actief. Op sommige
watermolens wordt het waterrad nog regelmatig op vrijwillige basis in werking gezet.
Toeristische en culinaire tips maken ook nu weer deel uit van de gids.

‘Op Molenpad in Midden-Brabant‘ (ISBN 90-76947-02-3) is verkrijgbaar door overmaking
van € 9,07 (incl porto) op postgiro 6966832 ten name van Hanova Media Productions te
Noordhoek met vermelding ‘Midden-Brabant’.
‘Molens van Kinderdijk en de West-Alblasserwaard’
Deze door drs. Hans Ouweneel geactualiseerde uitgave is aangepast voor buitenlandse
toeristen die Kinderdijk aandoen. Zij kunnen nu in het Engels, Duits en Frans lezen over de
geschiedenis en werking van de 19 Kinderdijkse molens. Tevens worden de 22 overige,
resterende polder- en korenmolens in de West-Alblasserwaard op boeiende wijze in woord en
beeld gebracht. Het molencomplex Kinderdijk, dat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO staat, is wereldwijd bekend.
De 60 pagina’s tellende fullcolour A5-formaat toeristische molengids beschrijft alle 41
polder- en korenmolens in het kort. De bouwwijze, historie, bijzonderheden, versieringen en
bezoekersinformatie worden vermeld. Tevens is van elke molen, waarvan er ook enkele in de
zeilen staan, een recente kleurenfoto geplaatst.
Tevens worden in de toeristische molengids tips gegeven. Op het overzichtskaartje kan men
alle 40 beschreven en genummerde molens terugvinden. Ook de toeristische en culinaire tips
van de in de molengids opgenomen restaurants, (eet)café’s en campings zijn de moeite waard
om zelf uit te proberen.
‘Molens van Kinderdijk en de West-Alblasserwaard‘ (ISBN 90-76947-04-X) is verkrijgbaar
door overmaking van € 9,07 (incl porto) op postgiro 6966832 ten name van Hanova Media
Productions te Noordhoek met vermelding ‘Kinderdijk’.
Let op! Wanneer u als lezer van De Utskoat de drie boekjes van Hanova Media
gelijktijdig bestelt kunt u volstaan met het overmaken van € 22,50.

Aangeboden
Friese molens, het molenboek uit 1972 (zeer gezocht, wie eerst komt eerst maalt) € 55,Fries molenboek 1980 €45,Duizend Zaanse Molens door P. Boorsma, Zeldzaam werk over de Zaanse molens! € 90,Langs oude Friese windmolens, oude molenansichten door Gerben D. Wijnja € 15,75
Birdaard, de Zwaluw 1987 € 4,50
Windmolens in Nederland door drs. P. Nijhof (boeiend standaardwerk. Zwolle,1983) €
Strijd in de Veenpolder. We kregen weer een binnen! De molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder door Gerben D. Wijnja € 11,25
De Utskoat Special 1985 €11,25
Molens en klederdrachten Tieleman en Dros. Keurig plaatjesalbum–1949 € 20,25
Molens door ir. Stokhuyzen € 13,50
Zwerftochten door ons land Noord-Holland door Jan Feith met ill. van B. van Vlymen
(compleet plaatjesalbum van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon Zaandam, 1933) € 22,50
Molenkalender 1974 met o.a. een foto van de molen aan het Ouddeel. € 5
Stenen poldermolens in Rijnland door A. Bicker Caarten € 20,Molenspiegel, lied van de malende molen in proza en poëzie door A. Bicker Caarten € 20,De Molen in het volksleven door A. Bicker Caarten, 1958, als nieuw! € 30,50 jaren De Hollandsche Molen door Ir. F. Stokhuizen € 13,50
Molens in de gemeente Hulst 1180-1980door F.D.M. Weemaes € 20,Kijk op MOLENS door J.Th. Balk € 20,MOLENS door Klaas Woudt € 15,Molens van Nederland door Herman Besselaar (in 1974 boek van de maand) € 15,Inlichtingen bij de redactie (tel. 0515-579348)
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