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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:.
De spinnekop van Duivenhok deed dit jaar weer eens echt mee met molendag. Er kon zowaar
water gemalen worden en dat was met deze lange schroef en de zwakke tot matige wind best
wel bijzonder. Molenaar Auke Bootsma is de trotse molenaar op deze fraai in het landschap
gelegen spinnekop met achtkant onderhuis. Vorig jaar kwam de restauratie klaar van dit
molentje van de gemeente Franekeradeel.

Achterop:
Vlakbij Duivenhok staat de spinnekop Fatum met een vierkant onderhuis. Hier zwaait Jet
Sandberg de scepter en dat doet zij met heel veel genoegen. Deze molen, eveneens van de
gemeente Franekeradeel, maalt zeer licht en bij weinig wind kan de útskoat hier al volop
bruisen.

Van de redactie
Was het veiligheidsrapport “Een klap van de molen” nog niet genoeg, zo vragen we ons af
bij het horen van allerlei wild-west-verhalen over de Arbo-perikelen m.b.t. onze
monumentale molens. Dit ‘verslag’ hoort thuis in de bagage van vrijwillige molenaars (in
opleiding) en moleneigenaren, maar het lijkt alsof er nog de (on)nodige molenoneigen
voorzieningen getroffen moeten worden om aan de Arbowet te kunnen voldoen. En zo is er
nog wel wat te noemen. Hieronder een overzicht.

O

p vrijdagmorgen 8 maart was Radio 1 presentator Marcel Oosten bij onze molenaar,
bestuurslid Fryske Mole en redactiemedewerker André Cramer op de molen in
Lekkum, samen met voorzitter Lodewijk Zwierstra en Arbo-inspecteur Geltema. De
veiligheid van de molenaar moet door het nemen van maatregelen zodanig verbeteren “dat de
vrijwillige molenaar nog ouder kan worden dan hij al is en dat met al zijn vingers”. Dat kon
Cramer bepaald niet imponeren getuige zijn reactie: “Het draait hier al 175 jaar goed en dat
zal ook wel zo blijven.” De radioverslaggever liet zich vervolgens ook niet onbetuigd met de
stelling “Als je het over veiligheid hebt, dan vraag ik mij af waarom een oldtimer wel aan het
verkeer mag deelnemen. Die heeft toch ook geen airbag? Wordt het anti-gedoogbeleid de
laatste tijd niet wat erg ver doorgevoerd?”
Zwierstra was echter duidelijk met de opmerking dat het karakter van onze molens niet zal
worden aangetast en dat de molenaars best wel weten waar ze mee bezig zijn.
Uiteraard is het goed om de veiligheid in acht te nemen. Niemand die dat zal ontkennen. Via
een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI-&-E) wordt binnenkort door eigen mensen een
begin gemaakt met het in kaart brengen van een en ander. Elders in dit nummer meer
hierover.
Een ander probleem is dat van de biotoop. Ook dat heeft de grootste aandacht van De Fryske
Mole en dat werd in de mooie molen-tv-productie van Omrop Fryslân, die woensdag 1 mei op
het scherm te zien was, duidelijk naar voren gebracht n.a.v. de bouwplannen in de Bullepolder
bij Leeuwarden die de Bullemolen bedreigen.
Probleem nummer drie is dat van de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Wat is de
molenorganisatie zonder vrijwilligers op welk front dan ook. Er liggen zo veel taken die om
inzet vragen: bestuurlijke activiteiten, educatief werk, onderhoud, voorlichting aan bezoekers,
molens zo veel mogelijk laten draaien en werken, p.r., documentatie en ga zo maar door. Het
is ronduit verbazingwekkend dat De Fryske Mole en het Gild al dat werk aankan met slechts 1
persoon in vaste dienst, de onderhoudsman Hylke Kloosterman die zich in zijn schaarse tijd
ook nog bezig houdt met het assisteren op het Friesland College waar leerlingen wegwijs
worden gemaakt met het vak van molenmaker door het restaureren van de voormalige
spinnekop van Barrahûs. Het lijkt nu zelfs zover te komen dat er een speciale
molenmakersopleiding van start zal gaan. En dat is dan weer een positief lichtpuntje temidden
van al deze zorgen: meer mensen bij molens en molenmaken betrekken.
Dan speelt nog de inmiddels beruchte “Hygiënecode voor de wind- en waterradmolens en
ambachtelijke maalderijen”. Het malen van meel voor consumptiedoeleinden dient nu aan
serieuze regelgeving te voldoen waarbij precies nagegaan kan worden hoe en wanneer het
product door de molen gaat. Productaansprakelijkheid blijft echter van kracht. Een zorgvuldig
bijgehouden logboek wordt dus een onmisbare must voor de meelmolens en hun molenaars!
En alsof dat alles nog niet genoeg is, dient zich al weer een nieuw probleem aan. De wet op de
arbeidstijden lijkt zijn tentakels ook uit te slaan naar de vrijwilligersorganisaties: hobby of
niet, je zult je aan de arbeidstijden, zoals die in de wet omschreven zijn, moeten houden. Dat
kan betekenen dat ook hier de door velen zo gehate urenregistratie van kracht zou kunnen
worden. Vrijwillige molenaars zijn er wel aan gewend hun logboek bij te houden, maar we

kunnen de gevolgen voor de inzet van vrijwilligers nog moeilijk inschatten. Het is weliswaar
nog niet zover en hoe een en ander gestalte zou moeten krijgen is ons ook niet duidelijk, maar
we vingen dit alarmerende bericht wel terdege op en wachten met spanning op mogelijke
consequenties. Laten we hopen dat het zal meevallen.
In veel gevallen zal de soep zo heet niet gegeten worden als ze wordt opgediend. Maar het
betekent wel, dat de molenorganisaties worden geconfronteerd met problemen die jaren
geleden van geheel andere aard waren. Toen konden bestuurders en andere vrijwilligers hun
hele ziel en zaligheid in de strijd werpen om het behoud te verzekeren van de karakteristieke
windmolens die dreigden te verdwijnen.
De huidige problemen staan daar echter niet los van, want de molenbiotoop is van
doorslaggevend belang wanneer het gaat om het voortbestaan van de molens. Wanneer men
de molen de wind uit de zeilen neemt, blijft hij stil staan. Ook de molenaar wordt daarmee de
lust ontnomen om met de molen in de weer te zijn. Rust roest, zegt men in die gevallen met
als resultaat, dat men na een aantal jaren terug bij af is. Dat “af” is dan echter verder
verwijderd van succesvol herstel, daar de biotoopproblematiek in die situaties nog als een
zwaard van Damocles boven de welwillende plannen hangt. Mochten die plannen er dan
überhaupt nog zijn.
Minder vrijwilligers hebben zo ook hun invloed op het behoud, zo moge duidelijk zijn. En het
is te hopen dat de Arbo-perikelen, de HACCP (Hygiënecode) en het werktijdenbesluit de
nieuwe, noodzakelijke aanwas van enthousiaste molenvrienden niet in de weg zullen staan.
Laten we positief afsluiten. De Nationale Molendag was er weer eentje van grote waarde. Ons
culturele molenerfgoed kon in al z’n schoonheid aan het publiek getoond worden. En daarvan
hebben beide partijen volop kunnen genieten. Elders in dit nummer ook daarover nog een en
ander in woord en beeld. Dat geldt ook voor andere molenzaken die in de afgelopen periode
aan de orde kwamen. We hebben een prachtige excursie beleefd naar verschillende molens in
Noord-Holland en na afloop was een ieder het erover eens, dat de thuisblijvers wel heel veel
hebben gemist. Behalve dat er een uitstekende sfeer was, werden er ook volop onuitwisbare
indrukken opgedaan.
Gerben D. Wijnja

Tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen in Amsterdam ontving een aantal Friezen het getuigschrift Vrijwillig Molenaar. Op
de foto v.l.n.r. bestuurslid Rien van Schaijck en de aanwezige geslaagden Siep Zandstra en
Henk Veerdig. Andere geslaagden ontvingen hun papier via een contactpersoon.

Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders
Verslag Voorjaarsledenvergadering 5 april 2002
Opening door de voorzitter met een welkom aan iedereen en in het bijzonder aan erelid G.
Wijnja. Ook een bijzonder welkom aan dhr A. Cramer , secretaris De Fryske Mole.
Een bericht van afmelding: dhr R. van Schaijck.
Mededelingen en ingekomen stukken
* Allereerst een felicitatie naar Dhr Hettema, als kersverse pake van kleinzoon Bram!
* In het komende voorjaar zullen er vijf leerlingen opgaan voor het examen.
* In Amsterdam zijn inmiddels de certificaten uitgereikt aan de geslaagden van het afgelopen
jaar. Helaas was niet iedereen vertegenwoordigt, maar de certificaten liggen hier gereed.
* Er is nog steeds geen definitieve beslissing van het bestuur van De Hollandsche Molen
(DHM) bekend m.b.t. ons verzoek tot verlenging van de periode waarin de Friese
leermeesters het examen van de eigen leerling mogen bijwonen.
* Er zal een overleg plaatsvinden tussen beide besturen. In juni zal het landelijke bestuur
Gilde van Vrijwillige Molenaars (GvVM) een tweedaagse bezoek brengen aan Friesland. Eén
dag zal besteed worden aan de “werkvloer”. Een programma zal nog samengesteld worden.
* Het bestuur vraagt dringend om nieuwe kandidaat-bestuursleden i.v.m. aftreden enkele
leden. Inmiddels heeft dhr M. de Jong zich aangemeld als kandidaat.
* Op 4 mei worden er een aantal openbare lessen in Heerenveen, Marrum en Woudsend.( De
Jager) gegeven om enthousiaste leerlingen te werven.
* Op zaterdag 14 september valt de Friese Molendag samen met de Monumenten dag.
* Op woensdag 1 mei a.s. zal het programma “Sadwaande”(Omrop Fryslân) een
documentaire uitzenden over de verschillende invalshoeken van de molen. O.a. zal de leerling
centraal staan, maar ook andere zaken komen aan de orde.
* Aanwezig lid, Bas Kalkman zal de komende 4 maanden “een wandeling “gaan maken naar
Santiago de Compostella. Heel veel plezier namens de aanwezigen.
Ingekomen stukken
Een brief van DHM over de ARBO-situatie. Kopieën van deze brief zijn hier vanavond
beschikbaar. Agenda wordt vastgesteld met als toevoeging, dat na de pauze de causerie wordt
verzorgd door dhr Minte de Jong uit Workum ,met als titel het droogmalen van de Zuidplas in
Zuid-Holland.
Verslag november 2001
Geen op- en aanmerkingen
Jaarverslag 2001
* 2 ledenvergaderingen zijn er geweest. Tijdens de najaarsvergadering werd afscheid
genomen van dhr Boschma , als scheidend voorzitter van De Fryske Mole (DFM).
* Februari; infoavond over de molenbiotoop. Opstap naar de situatie dat biotoopbeleid vooral
per provincie zal moeten worden ondersteund en uitgevoerd.
* De werkgroep draaiurenoverzicht bood een kijkje op de maalvaardigheid en activiteiten van
de molenaars.
* MKZ-epidemie had ook consequenties voor de Friese molenaars. In april werd de geplande
molenaarsdag rond Stiens n.l. afgelast.
* Jaarlijkse excursie in april werd door 38 leden opgeluisterd. Dit keer naar het molenrijke
gebied van de Kagerplassen.

* De derde Friese Molendag werd gehouden op 8 september, het bezoekersaantal kan wel wat
opgevijzeld worden.
* Een tiental leerlingen hebben hun opleiding afgesloten met het examen en in het najaar een
diploma ontvangen dat tijdens de voorjaarsvergadering van DHM uitgereikt werd.
* Twee leermeesters hebben hun taak beëindigd wegens drukke werkzaamheden. Het aantal
leerlingen loopt terug. Verse en jonge instroom blijft gewenst.
* De Utskoat verscheen 4 maal. Dhr R.J Nauta trad toe als versterking redacteurs. Niet-leden
van GFM ontvingen 2x een nieuwsbrief.
* Nieuwe plannen en initiatieven m.b.t het molenbestand, zoals het plan voor herbouw molen
in Ureterp, restaureren van de oliemolens in Leeuwarden, verrijzen van de oliemolen in
Blauhûs en het opnieuw bouwen van een standaardmolen in Rottevalle. Hierbij zijn enkele
collega-molenaars betrokken.
* De korenmolenaars in Friesland beschikken allen over een protocol voor het opstellen van
de wettelijk verplichte hygiënecode.
* Na de najaarsvergadering van DHM is duidelijk dat de ARBO-regels m.b.t veiligheid voor
de molenaars onvermijdelijke gevolgen gaan hebben. DHM zal actie ondernemen.
* In november werd een filmavond georganiseerd. Met name een Duitse documentaire over
het bewerken van basaltstenen maakte indruk.
* Het jaar werd afgesloten met 125 pure GFM-leden, 114 personen die lid zijn van zowel
GFM als GvVM en 55 GvVM leden. In totaal 294 leden in afdeling Friesland.
Activiteiten bestuur 2001
* Het bestuur kwam 9x bijeen een heeft een bijeenkomst gehad met de leermeesters en Friese
examinatoren, als afgevaardigden in de landelijke examencommissie.
* Tevens heeft het bestuur een dag uitgetrokken om allerlei zaken door te nemen.
* Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuuursleden, omdat er enkel leden op korte termijn
zullen aftreden.
* In de vergaderingen van het Gilde van Vrijwillig Molenaars werd aandacht gevraagd voor
het Friese opleidingsmodel.
* Hernieuwd contact werd gelegd met de afdeling monumenten zorg van de provincie Fryslân
i.v.m. de molenbiotoop en in het bijzonder de financiële ondersteuning.
* In een overleg met de leermeesters en de Friese regio-examinatoren zijn de ervaringen met
het examen en de examencommissie besproken en zijn gedachten voorgelegd over het
aanpassen van de opleiding. De rol van de leermeester tijdens het examen staat ter discussie,
omdat DHM nog geen besluit genomen heeft over de vorm van verlenging.
* Het in kaart brengen van de molenbiotoop is vast gelopen, omdat een enthousiaste
betrokkene zich terug trok. Nieuwe stappen worden gezet in samenspraak met DFM.
* Samenwerking met het landelijke Gilde van Vrijwillig Molenaars is intern verschillende
malen besproken. Het streven is om in het najaar van 2002 de uitwerking met de leden
definitief te bespreken.
Financieel verslag
De acceptgiro’s zijn besteld. Tot nu toe zijn er onvoldoende machtigingen afgegeven. Een
aanmaningsbrief aan vele leden heeft er voor gezorgd, dat de contributies alsnog werden
betaald. Opmerking van dhr. Cramer; deposito, bank en girosaldo horen boekhoudkundig niet
in een begroting, maar in de balans thuis: het zijn immers inkomsten. Dhr. Jellema; vraagt de
invloed van de advertentieopbrengsten zichtbaar te maken in de post Utskoat. De leden van de
kascommissie de heren Van de Bij en Kats hebben de boeken gecontroleerd en verlenen onder
applaus de penningmeester decharge. Dhr. v/d Bij ( hartelijk dank voor uw medewerking)
treedt af en dhr. Cramer stelt zich beschikbaar als nieuw lid.

Vanuit de leermeesters vergadering
* De heren Bouma en Koehoorn hebben hun taak als leermeester beëindigd.
* In mei vinden er 4 examens plaats in Friesland en 1 in Groningen. In het najaar zullen nog 4
kandidaten het examen afleggen.
* Momenteel zijn er nog 14 leerlingen actief, er is dus weer ruimte!
* Op zaterdag 4 mei zijn er op 3 molens openbare lessen om leden te werven.
* Excursie zal dit jaar op 20 april zijn. Er zijn nog plaatsen in de bus beschikbaar.
* Tijdens de leermeestersvergadering is uitgebreid over de arbo-wetten gesproken. Veiligheid
benadrukken is de taak van de leermeesters.
Opmerkingen:n.a.v. ARBO
Dhr. Cramer: de Afdeling Groningen wil geen blauwdruk afgeven van hoe men dààr de
molens inspecteert. Dhr. Coppens: Wetgever spreekt over relatie werkgever /werknemer.
Status Vrijwilliger staat ter discussie. Er is geen sprake van een commerciële doelstelling. Een
“vluchtroute” kan zijn: status kleine zelfstandige.
Friese molendag 14 september 2002
* Publikaties komen in speciale molendagkrant en hopelijk ook in de publiciteit rond de
Monumentendag. Procedures, zoals verspreiding kranten enz. zullen op dezelfde wijze plaats
vinden als in 2001.
Rondvraag
Dhr. Timmermans: DHM organiseert op 28 september een excursie naar de zuidwesthoek van
Friesland.
Dhr. Wijnja: 1. Vond het een genante vertoning, dat slechts 2 kandidaten in Amsterdam
aanwezig waren om hun certificaat in ontvangst te nemen. 2. Op de tafel in de zaal zijn molen
boeken te koop.
Dhr. Jellema: De opleiding is veranderd en de mensen hebben gewoon geen zin om naar
A’dam te gaan.
Dhr. Kalkman: N.a.v. vorige opmerking: als je besluit om samen te werken moet je de
consequenties aanvaarden. Samenwerken gebeurt dus niet en dat is een zeer kwalijke zaak.
We moeten ons juist landelijk profileren! Waar zijn we sterk in en wat zijn leuke dingen om
uit te voeren enz. Maar wel gericht op de toekomst!
Dhr. Coppens: 1. Er wordt een praatstuk gemaakt om de samenwerking zorgvuldig uit te
voeren. 2. Er is een boekje over Penninga’s Molen verschenen en deze is verkrijgbaar bij dhr
de Jong.
Na de pauze stelt dhr. M de Jong zichzelf nader voor als kandidaat bestuurslid in het najaar.
Dhr. de Jong geeft aansluitend een leerzame causerie over de Zuidplas in Zuid-Holland.
Voorzien van een hapje en drankje van onze gastheer sluit de voorzitter de vergadering om
22.45 met dank aan ieders inbreng .
Mutaties in het ledenbestand
Aangemeld als lid:
Dhr. L. v.d Meer, de Turfskipper 12, 9005 RH Wergea
Dhr. B.D. Poppen, Ripperdadrift 16, 9981 LH Uithuizen
Beëindiging als lid:
Dhr G.Mast, Noardkromp 28, 9051 MS Stiens
Adreswijzigingen:
Dhr. G. van der Velde, Duerswâldmer Wei 11 B45, 9243 KA Bakkeveen
Mevr. E. Feenstra, De Kei 100, 8918 BC Leeuwarden

IVde Friese Molendag op 14 september
Als eerder gemeld zal de Friese Molendag dit jaar voor de vierde keer worden georganiseerd
en vallen op zaterdag 14 september. De dag staat in het teken van de poldermolens. Door met
name ook overdag meer open molens te hebben willen we dit molentype extra in beeld
brengen en hopen we op meer bezoek aldaar. De eerste mailing naar de verantwoordelijk
molenaars is inmiddels de deur uit en de eerste positieve toezeggingen van deelname zijn al
binnen. Ook de eerste kopij hebben we al ontvangen.

Samenwerking Gild Fryske Mounders en Gilde Vrijwillig Molenaars
We zijn inmiddels het vijfde jaar ingegaan van samenwerking tussen beide verenigingen. Het
wordt hoog tijd tot een definitieve besluitvorming te komen omtrent hoe die samenwerking er
in de toekomst zal gaan uitzien. Het bestuur werkt, in overleg met een aantal door haar
benaderde “wijze mannen” aan een voorstel. Dat zal ook met leermeesters en landelijk
bestuur besproken worden. Het streven is om het uiteindelijke voorstel in het najaar aan de
leden te presenteren ter besluitvorming.
Bezoek landelijk bestuur GVM
Elk jaar brengt het landelijk bestuur van het GVM een bezoek aan een van de afdelingen. Dit
jaar is dat Friesland. In het weekend van 28/29 juni zal er een bijeenkomst zijn van beide
besturen en zal de zaterdag worden benut voor een rondrit die het bestuur laat kennis maken
met verschillende molens en molenaars binnen Friesland.

24 augustus Drentse molendag
De gezamenlijke Drentse molenaars houden op zaterdag 24 augustus voor de achttiende keer
een Drentse molendag. Het is de bedoeling dat op deze dag een groot aantal van de inmiddels
37 in de provincie Drente staande molens draait en geopend is voor publiek.
Het aantal molens in Drente is in het afgelopen jaar met een exemplaar toegenomen, namelijk
molen De Vlijt in Meppel (was malend te zien op t.v. op Koninginnedag, red.).
Dankzij de enthousiaste medewerking van de Drentse molenaars was het aantal deelnemende
molens hetzelfde als vorig jaar, 29 een record. Helaas was er toen weinig wind waardoor er
weinig molens draaiden.
Bij enkele van de geopende molens worden er t.g.v. de Drentse molendag bijzondere
activiteiten ontplooid. Hierbij moet gedacht worden aan (rommel)markten,
broodbakdemonstraties, exposities, fietstochten enz. Meer gegevens over de deelnemende
molens met eventuele activiteiten zijn vanaf begin augustus te verkrijgen via het secretariaat
van de Drentse Molenstichting (tel. 0592-340480),
Namens de organisatie,
M.W. Noordhoek

Nieuws van de Stichting De Fryske Mole
door A. Cramer en Sj. de Jong

Risico-inventarisatie noodzakelijk voor Friese molens
Op donderdag 21 maart organiseerde het bestuur van de Fryske Mole een avond in
Akkrum over de arbo eisen op de molens. Een groot aantal van de moleneigenaren en
molenaars was aanwezig. Door de afvaardiging van de Groninger Molens en de Arbo Unie
is een presentatie over de arbo eisen op molens gegeven. Over de inventarisatie zelf gaf de
heer Leen Duym uit Haren een toelichting. Over de achtergronden van de Arbo-wet kon de
heer Greveling van de Arbo Unie veel vertellen. Tevens was Hein Steinz van de landelijke
projectgroep "Arbo en molens" aanwezig. Deze projectgroep is ingesteld door De
Hollandsche Molen, het landelijk Gilde, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

V.l.n.r. C. Kosmeijer (GvVM afd. Groningen, molenaar in Noordlaren), D.J. van der Zee,
(SDGM)L.H. Duijm (GvVM afd. Groningen, molenaar in Haren), H.C. Steinz (Vice-voorzitter
GvVM lid arbocommissie, molenaar in Hattem) en S. de Jong (DFM, molenaar in Wanswert) Foto
P. Timmermans

V

oor de provincie Fryslân heeft het bestuur van de Fryske Mole op 27 maart de
volgende conclusies getrokken. Voorop moet de veiligheid staan van allen die in en
bij de molen verblijven. Tevens is duidelijk dat iedere moleneigenaar/-beheerder te
maken heeft met de Arbo-wet. Iedere moleneigenaar/-beheerder is verplicht een RisicoInventarisatie en Evaluatie, alsmede een plan van aanpak te maken. Blijkt een dergelijk plan
niet aanwezig op de molen, dan kan de Arbeidsinspectie bij controle een boete opleggen van
meer dan 1.000 euro. Bij een deugdelijke RI&E zullen de gevolgen na een calamiteit voor de
eigenaar/beheerder juist beperkt blijven in een gerechtelijk onderzoek. Voor
vrijwilligersorganisaties geldt voorlopig tot 2005 een vrijstelling van de verplichte toetsing en
certificering door een Arbo-dienst. De projectgroep Arbo en molens werkt aan een model
RI&E/plan van aanpak. Een RI&E is een lijst van risico's die degenen die op de molen
werken of de molen bezoeken, kunnen lopen. In het bijbehorende plan van aanpak moet
worden aangegeven welke manco's zijn geconstateerd en wanneer die worden verholpen.
Gezien de specifieke situatie op elke molen moet voor elke molen een aparte RI&E/ plan van
aanpak gelden en kan niet volstaan worden met een algemene beschrijving.

Op grond van de meningen van deze avond adviseert het bestuur van De Fryske Mole aan de
moleneigenaren dat zij zo spoedig mogelijk een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en
plan van aanpak opstellen. Hiervoor kan men in afwachting van de rapportage van de Arbo
werkgroep het rapport Veiligheid op Wind- en Watermolens ter hand nemen en met de
molenaar en/of vrijwilligers door de molen lopen om alvast kritisch naar een en ander te
kijken. Mocht men geen rapport Veiligheid op Wind- en Watermolens meer hebben dan kunt
u dit kopen voor 5 euro incl. porto bij de Gilde verzendingen tel. 013-5362100 of
verzendingen@vrijwilligemolenaars.nl. Wel dient de authenticiteit van de molen gehandhaafd
blijven. In twijfelgevallen hierover kan de moleneigenaar contact opnemen met de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.
Zodra het model door de werkgroep "arbo en molens" is vastgesteld, verzoekt De Fryske
Mole de moleneigenaren de RI&E/ plan van aanpak vast te stellen op basis van het landelijk
model.
Om op langere termijn ook de veiligheid te garanderen wil het bestuur van De Fryske Mole
samen met de andere moleneigenaren in Fryslân komen tot het aanstellen van
veiligheidsinspecteurs. Hierdoor kan ook de borging van de kwaliteit van de veiligheid
tegenover de overheid en derden nog beter worden gegarandeerd. Op dit moment zijn er drie
vrijwillige molenaars die in principe belangstelling hebben om de cursus voor gecertificeerd
veiligheidsinspecteur te volgen. De Fryske Mole stelt voor deze molenaars de cursus te laten
volgen en te starten met de inspecties van de molens. Dat geeft de eigenaren de tijd om de
aanpassingen te verdelen over de jaren 2002-2004. Aan een inspectie zullen kosten verbonden
zijn. Deze kosten zullen van tevoren bekend gemaakt worden.
Afhankelijk van de definitieve besluitvorming over de certificering kan deze
veiligheidsinspectie per 1 januari 2005 overgaan in certificering. Op dit moment geldt nog een
vrijstelling voor vrijwilligersorganisaties, die voor minder dan 40 uren per week tegen
betaling werknemers in dienst hebben. De meeste moleneigenaren/-beheerders zullen onder
deze vrijstelling vallen. Als de eigenaar niet aan deze voorwaarde voldoet, moet de eigenaar
zelf een Arbo-dienst inschakelen.
Sj. de Jong

Onderhoud molens van De Fryske Mole

In de afgelopen periode is het
periodiek onderhoud weer
opgenomen. Hierboven bij de
molen De Phenix te Marrum en
hiernaast bij de Lekkumer
poldermolen.
Het betreft hier onderhoudswerk
voor de molenmakerijen van
Kolthof en Jellema.

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
Formerum
1. De Korenmolen van Formerum krijgt groot onderhoud aan staart en gevlucht zodat deze
markante wiekendrager voor het zomerseizoen hopelijk weer in actie kan zijn. Het is altijd
een imponerend gezicht deze mooie molen al van verre te zien draaien. Voor vakantie vierend
Terschelling is de molen een begrip aangezien zich beneden een koffieschenkerij bevindt
waarin het genot van koffie met cranberrygebak zich aangenaam verenigt met de sfeer van de
oude molen.
Wolvega
121. Na de storm van afgelopen februari is de schade aan de staart van de korenmolen weer
hersteld door de molenmakers van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Nieuwe tjasker voor openluchtmuseum van Nijbeets

Nijbeets - Het karakteristieke veenderijwoninkje het Damshûs dat jarenlang symbool stond
voor de schamele bewoning der veenarbeiders ondergaat langzaam maar zeker een ware

uitbreiding in de vorm van woninkjes en bijbehorende gebouwen. Zo herrees onlangs het
beroemde houten kerkje op het terrein van het openluchtmuseum en direct daarna kwam dan
de paaltjasker die met vereende krachten in elkaar werd gezet.
Een en ander is te danken aan de inzet van een groepje vrijwillige molenmakers o.l.v.
molenkenner Waling Hofkamp die voor de kosten van het materiaal, een bedrag van 3000
euro, een tjasker afleverden. Het is de bedoeling dat het windmolentje deel gaat uitmaken van
de ‘turfmakerij’. Na een wandeling over het oorspronkelijke landschap komt de bezoeker door
de vervening waarin de tjasker de baggelbak droogmaalt. Vervolgens kan men de huisjes
bewonderen, de petgaten en de inpoldering.
Het bestuur van het museum is buitengewoon blij met deze uitbreiding, daar het molentje een
typerend onderdeel uitmaakt van de turfmakerij. “Sa kinne de minsken dy’t hjir komme alle
fases fan de turfmakkerij sjen,” aldus bestuurslid Wiebe Terpstra.
In totaal hebben de vrijwillige molenrestaurateurs 400 uren werk in de totstandkoming van dit
molentje gestoken.

Fryslân is weer een molen rijker geworden dankzij de inzet van vrijwillige molenmakers die
hun energie staken in de bouw van deze paaltjasker voor het veenderij-openluchtmuseum It
Damshûs in Nijbeets. De foto hierboven is van Piet Hofkamp.
Bolsward
96. De uit 1824 daterende watermolen Lonjé, eigendom van het waterschap MarneMiddelsee, ondergaat momenteel een uitgebreide restauratie waarbij de roeden zijn gestreken
en de kap van de romp is gehesen. De molen met z’n karakteristieke Dekkerwieken wordt
onder handen genomen door de molenmakers van Bouwbedrijf Hiemstra. Roeden, staart en

schoren worden vernieuwd en daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer 90.000 euro. Na
deze restauratie kan molenaar Boon er weer volop mee malen.

Sinds enige tijd is het karakteristieke aanzien van molen Lonjé wat ongebruikelijk, maar
over enige tijd zal de wiekendrager weer fier silhouet van Bolsward verrijken.
Via Erik Stoop uit Woerden en Erwin Esselink uit Delft kregen we uitgebreide informatie
over de Potroe 2666. Deze fabricagegegevens bevinden zich in het archief van De
Hollandsche Molen in Amsterdam.
Deze buitenroe is besteld door J.H.
Westra, molenmaker te Franeker op 7
juni1930. Hij had een lengte van
17,20 m met een porring (bocht
genoemd door Pot) van 5 cm. In het
midden was de roe 0,27 x 0,32 cm
zwaar en aan de uiteinden 0,15½ x
0,08½. Het eerste hek was op 1,83 m
uit het midden met 11 gaten h.o.h.
0,66 m. Het ging dus om een
zelfzwichter, zoals ook Pot zelf
aangaf. Het "zwichtingsgat" had een
doorsnee van 0,05 m. De hekgaten
waren 0,05 x 0,07 m. De hoekijzers
waren in het midden 2 x 2 x ¼ met
een lengte van 9,20 m en aan de einden 1½ x 1½ x 4 mm en een lengte van 4 m. Hierbij moet
bedacht worden dat de metrichr maat wordt gebruikt, behalve waar een ¼ wordt genoemd,
omdat dit in Amsterdamse duimen (!) is. (De porring op de buitenroede met aangelast stuk
t.b.v. hergebruik in Lonjé, midden, is duidelijk te zien. Foto Piet Hofkamp)
Over deze roede is een mooi verhaal door ons opgetekend uit de mond van wijlen
molenmaker Hendrik Westra Kzn. De roede werd in 1938 overgenomen van de Ypmapolder
bij Witmarsum. (zie De Utskoat-special van december 1985, 10e jaargang nummer 40).

Officiële opening natuurontwikkelingsproject “Petgatten De Feanhoop”
Op maandag 6 mei j.l. heeft bovengenoemde opening plaatsgevonden door drs. S.
Jansen, gedeputeerde van de Provinsje Fryslân. Cruciaal in dit geheel wat het in bedrijf
stellen van de geheel gerestaureerde Herkules Metallicus windmotor welke vanaf 1925
tot 1996 naast Hotel Restaurant “Ie Sicht”stond t.b.v. de bemaling van de 391 grote
polder van het waterschap “Hoge Warren”.
De windmotor heeft tot 1962
voor het waterbeheer in de
polder
gezorgd.
De
afhankelijkheid van de wind
werd echter toch als
onvoldoende bedrijfszeker
ervaren en daarom is toen op
ongeveer 50 meter vanaf de
windmotor een elektrisch
gemaaltje gebouwd. De
familie Sonderman, die al
vanaf
het
begin
een
zomerhuisje
bij
de
windmotor had, kocht in
1963 de windmotor om deze
voor volgende generaties te
bewaren.
Helaas nam het verkrijgen
van voldoende subsidies
zoveel tijd in beslag, dat de
veiligheid voor de omgeving
van de windmotor niet meer
gegarandeerd kon worden en
daarom is in 1996 preventief
gesloopt, nog steeds met de
bedoeling om die op de oude
plek ooit weer eens op te
bouwen.
Dat bleek echter financieel
niet
haalbaar
en
via
bemiddeling van de gemeente Smallingerland is de windmotor in april 2000 voor het
symbolische bedrag van f 1,- overgedragen aan de Stichting “It Damshûs”.
Doordat de windmotor in het natuurontwikkelingsproject “Petgatten De Feanhoop” van It
Fryske Gea weer een nuttige functie ging vervullen en omdat de eigenaar een stichting ten
algemene nutte is, kon met veel financiële steun van “Europa”, de Provinsje Fryslân, de
gemeente Smallingerland en een aantal particuliere fondsen de windmotor in 2001 weer
worden herbouwd op ca. 2 km afstand van zijn oorspronkelijke standplaats.
De windmotor vervult een belangrijke rol in het vernieuwde waterbeheer van het
natuurontwikkelingsgebied “Petgatten De Feanhoop” van It Fryske Gea.
Tot 2001 werd boezemwater in de petgaten ingelaten. Door onnatuurlijke stoffen in het
boezemwater wordt de plantengroei echter ongewenst beïnvloed. Het zeer zuivere opkomende
grondwater (de kwel) in de polder werd door een gemaal op de boezem geloosd. Door de

windmotor wordt nu het zuivere kwelwater via de ringvaart direct in de petgaten gemalen,
zodat er geen vervuiling met boezemwater meer optreedt. Via een elektronisch systeem wordt
de windmotor volautomatisch bediend. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door
Waterschap Sevenwolden. De windmotor is eigendom van de Stichting “It Damshûs”.
De heer Wiebe Terpstra van “It Damshûs” was deze middag de spreekbuis en gaf een krote
uitleg aan de aanwezigen omtrent de werking van deze windmotor.
Hans de Vries en ondergetekende waren i.v.m. adviezen van windmotortechnische aard, door
It Fryske Gea uitgenodigd en hebben met groot genoegen de verrichtingen gadegeslagen en
foto’s gemaakt. Zeer verheugd zijn we dus, omdat er weer een van de weinige windmotoren
in Fryslân van de ondergang gered is, weer een nuttige functie vervult en in zijn volle glorie
staat te blinken aan het fietspad aan de boorden van de Wijde Ee bij De Veenhoop.
Jan Bergstra

Draaiurenoverzicht 2001
“101 inzendingen hebben we binnengekregen,” vertelde Simon Jellema toen hij ons de
gegevens van de draaiuren overhandigde. Wat ook dit jaar opvalt, is dat enkele veel
draaiende molens dit jaar niet vermeld zijn in het overzicht. Mede daardoor is het totaal
aantal draaiuren teruggezakt van 9692,5 naar 8782,15.
Natuurlijk speelde de MKZ-crisis in onze provincie ook de poldermolens parten. Veel
poldermolens konden daardoor minder draaien en malen.

Koren- en industriemolens
Bij de koren- en industriemolens is Cees Notenboom met koren- en pelmolen ’t Lam te
Woudsend op de eerste plaats geëindigd. Met 723 draaiuren bleef hij Simon Jellema van
houtzaagmolen “De Rat” in IJlst net voor. “De Rat” kwam in het jaar 2001 op 701 draaiuren
uit. Knap derde is Jan Mars met korenmolen “De Mars” in De Blesse. Deze molen draaide
niet minder dan 421 uren. In totaal zijn deze drie industriemolens goed voor 1865 draaiuren in
het gehele overzicht. Dit komt neer op 21 % van het totale aantal draaiuren
Poldermolens
Bij de poldermolens is dit jaar de Aylvapoldermolen te Burgwerd op de eerste plaats
geëindigd. Met een totaal aantal uren van 470 is dit de meest draaiende poldermolen van
Friesland. We kunnen wel merken dat Siem Kamstra zich helemaal thuis voelt op ‘zijn’
molen. Op de tweede plaats is Chris Visser met de Hantumerpoldermolen gekomen. Hij
draaide 288 uren met de molen. Op de derde plaats staat Durk Posthumus jr. met de molen
Meerswal te Lollum. Deze zelfzwichter kwam uit op een totaal aantal uren van 250.
Meest draaiende spinnekop is de Hiemerter Mole, waar Maye Teernstra het trekvangtouw in
handen heeft. Deze spinnekop kwam tot een totaal van 116 draaiuren.
Asomwentelingen
Dit jaar zijn ook weer de asomwentelingen meegenomen in het overzicht. In totaal zijn er 19
molenaars die hun asomwentelingen hebben ingezonden. Deze gegevens zijn in de laatste
kolom te vinden. Op deze manier kan er mooi worden vergeleken hoeveel omwentelingen de
diverse molens t.o.v. elkaar maken.
Ruurd Jakob Nauta

Nr. Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49

molennaam

Formerumermolen
Terschelling
Phenix
Nes/Ameland
De Hond
Paesens
De Hoop
Holwerd
Ropta
Metslawier
De Eendracht
Anjum
Hantumermolen
Hantum
Miedenmolen
Holwerd
De Gans
Anjum
Kleilânsmole
Marrum
Grote Molen
Marrum
Phenix
Marrum
Hogebeintumer
Hogebeintum
Aylvapoldermolen
Wommels
Volharding
Jislum
Meermin
Dokkum
Zeldenrust
Dokkum
De Hoop
Dokkum
Beintemapolder
Westergeest
Victor
Wanswert
De Zwaluw
Birdaard
Klaarkampster
Rinsumageest
Kollumerpomp Westermolen
De Hoop
Stiens
Vrouwenparochie Vrouwbuurtster
Balkendstermolen
Oude Lije
Genezareth Kl.pm
Hallum
Tochmaland
Kollum
Rust Roest
Munnekezijl
Steenhuistermolen
Stiens
De Olifant
Birdaard
OudeLije/Finkum Slagdijkstermolen
Binnema’s molen
Stiens
Wynsermolen
Wyns
Oudkerkermolen
Aldtsjerk
De Hoop
Roodkerk
Broeksterwoude Grote Molen
Broeksterwoude Broekmolen
Windlust
Burum
Korenaar
Sexbierum
Tjasker
Veenwouden
Kievit
Menaldum
De Mûnts
Buitenpost
Arkens
Franeker
Achlumermolen
Achlum
Schalsumermolen
Schalsum

Draaiuren Belaste Onbelaste Totaal
As
Totaal
uren
uren
in
omwen
2000
2001
2001
2001 telingen
27
93
160

62,5
0
8

2
120
96

64,5
120
104

409
266
57
150
0
79
48
73
214
14
3
620
25

0
288
22
0
0
8
13
20
32
13
1

287
0
12
0
0
9
21
40
438
7,5
3

287
288
34
0
0
17
34
60
470
20,5
4

95,5

7,5

38

45,5

55
114

26
126
0
101
10,5
19,5
40

1,5
17,15
0,5
27
2
7,5
0

25
12,5
0
15
27
73
16
0
15

27
7
0
6
20
18
5
0
29

27,5
143,15
0,5
128
12,5
27
40
45
52
19,5
0
21
47
91
21
0
44

52
83
12
4

26
68
4
4

1,5
37
0
0

27,5
105
4
4

182

96,5

131,5

228

222942

240752

148
72
6
90
0
46
41
29
74
72
36,5
77
0

9290

18824

0
14277

62737

Nr.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99

Plaats

molennaam

Menaldum
Marssum
Lekkum
Leeuwarden
Augustinusga
Dronrijp
Dronrijp
Dronrijp
Marssum
Leeuwarden
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Wirdum
Wirdum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Huins
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Oosterlittens
Warten
Edens
Allingawier
Eernewoude
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Sneek
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Oosterend
Grou
Goengahuizen
Goengahuizen
Goengahuizen
Bolsward
Hartwerd
Aldeboarn

Rentmeester
Marssumermolen
Bullemolen
Himriksmole
tjasker
Kingmatille
Hatsumermole
De Poelen
Terpzicht
Camminghab.m.
Ypeymole
Froskepollemolen
De Lytse Geast
Molen Hoogland
Kramersmolen
Hempensermole
De Hoop
TjaskerBloemkamp
Langwert
Huinsermolen
De Eendracht
Meerswal
Fatum
Duivenhok
Wieuwens
De Ikkers
Edensermolen
Tjasker
Princehofmolen
Onderneming
Pankoekstermolen
Hiemertermolen
Himmole
De Haensmole
De Borgmolen
Cornwerdermole
De Klaver
Rispens
De Bird
Heechhiem
Modderige Bol
De Jansmolen
Lonjé
Oegekloostermolen
Warniahuzen

Draaiuren Belaste
Totaal
uren
2000
2001
43,5
48

48
101

Onbelaste Totaal
As
uren
in
omwen
2001
2001 telingen
17
107

65
208
29752

30
36
48
32
0
40

25
40
40
46
0
24

30
0
6
0
60
0

55
40
46
46
60
24

116
32
0
0
175
272
80
11,5
96
196
312
34
0
6
0
28

74
43
0
0
0
60
66
200

0
52
0
0
0
32
173
0

74
95
0
0
0
92
239
200

66,5
90,25
146,5
24
15
4
0
2

28,75
80
103,5
0
0
0
0
18,5

94,25
170,25
250
24
15
4
0
20,5

223
122
138

50,5
69,75

46,75
46,25

97,25
116

0
0
18
52
35,5
0

50
0
43
6,5
21
0

50
0
61
58,5
56,5
0

0
0
0
82,5
0

0
0
0
0
0

0
0
0
82,5
0

40
0
67
109,5
31,5
0
24
11
0
111
0

101930

71102
41380
122953

38925
44152

65178

Nr.

molennaam
Draaiuren Belaste
Totaal
uren
2000
2001

Plaats

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
148

Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
It Heidenskip
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Oldeboorn
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Sondel/Lemmer
Hollum
St. Johannesga
Surhuisterveen
De Blesse
Oudega (W)
totaal

Babuurstermolen
Polslootpolderm
De Rat
De Vlijt
Geeuwpolderm.
De Deelsmolen
Ybema's molen
De Weijert
Nijlannermole
De Snip
Tjasker Heidenskip
Sweachmermole
Groene Molen
Penninga’s Molen
Welgelegen
t Lam
De Jager
Scharrenmolen
Tjasker Deelen
Tjongermolen
Korenmolen
Windlust
De Rietvink
De Reiger
De Gooyer
Windlust
‘t Zwaantje
Vesuvius
Tjasker Zandpoel
De Verwachting
De Hersteller
Koartwâld
De Mars
Dorusmooltsje

333
0
744
183
79
165
0
89
23

0
126
420
181,5
32,5
0
14

Onbelaste Totaal
As
uren
in
omwen
2001
2001 telingen

68
0
597
20
32

110
0
104
128
20

178
0
701
148
52

62

24

86

7,5

11

18,5

300
680
54,,5
10

50
43
84
0

350
723
138,5
10

8

13

21

36180

87195
123

112

29

141

52
134

20
8
72

55
168
0

75
176
72

27
190
40
165
406
125,5

40
73
0
150
12
73,5

0
92
42
0
409
20,5

40
165
42
150
421
94

9692,5

5002,25

3717,75

8782,15

19250
125168

Lekkum haalt opgelucht adem

Lekkum - Voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht over de rechterlijke
schorsing van woningbouw in de Bullepolder. Dorpsbelang Lekkum-Miedum-Snakkerburen kreeg in
antwoord op hun schorsingsverzoek van de Raad van State te horen dat de Bullepolder als
ganzengraasgebied zo belangrijk is, dat het plan voor een luxe villawijk er mogelijk voor zal moeten
sneuvelen. De brand- en kolganzen kunnen hier voorlopig blijven foerageren en de Bullemolen,
eigendom van De Fryske Mole, behoudt hiermee wellicht ook zijn vrije biotoop. Nu was al bedongen
dat de molen een behoorlijke bufferzone in de woonwijk zou krijgen, maar dit besluit van de Raad van
State geeft hoop op een definitieve villavrije polder.

Excursie GFM naar Noord-Holland groot succes

Bloeiende bermen, kleurrijke bollenvelden en een malende poldermolen in de Zijpe. De
Noorder M, een oude schepradmolen uit 1657 met een huisje boven de sloot en op de
achtergrond de duinen. Het knusse interieur van deze poldermolen kreeg veel
waardering, met name van de dames onder ons. Een impressie van onze excursie door
Ruurd Jakob Nauta.

O

p 20 april was het weer zover: de jaarlijkse Gild-excursie. Dit jaar waren vier molens
in Noord-Holland ‘doelwit’ van de Friese molenaars met eventuele aanhang. Men had
drie opstapmogelijkheden, t.w. het station in Veenwouden, het station te Leeuwarden
en bij het motel te Zurich, op de kop van de Afsluitdijk. De bus zat met ruim veertig
belangstellenden bijna helemaal vol.
We hadden het weer niet erg mee.
Het was een donkere dag zonder
wind. Maar ja, het kan ook niet altijd
windkracht 8 zijn. De eerste molen op
onze reis was een binnenkruier in de
Zijpe. Het was de “Noorder M” te
Sint Maartensvlotbrug. Deze statige
8k binnenkruier stond met 4 volle te
malen. De schepradmolen sloeg niet
veel water uit, maar hij stónd te
malen. De molen kon zowel van
buiten als van binnen bewonderd
worden. Molenaar Cees Vis genoot
zichtbaar van de Friese belangstelling voor zijn molen. Hij ging steeds met een groep de kap

in. De grote kap van de “Noorder M” kan veel mensen tegelijkertijd aan. Hij vertelde daar
mooie verhalen over de molen. Waar de meeste molens in Noord-Holland beschikken over
een stutvang, vangt de “Noorder M” met behulp van een ‘gewone’ Vlaamse vang. Ook voor
het ophangen van de vangbalk wordt een constructie gebruikt die in Noord Holland (op
poldermolens) niet gebruikelijk is. De vangbalk wordt namelijk (op de noordelijke manier) op
een ijzeren duim gehangen. De kap kruit op houten rollen, en om nou zo’n houten rol te
vervangen, zit er vaak in de kruivloer een rollensluis, maar bij de “Noorder M” zit de opening
om een kapotte rol te vervangen in de overring.
Rollensluis in de overring van
poldermolen “Noorder M”
Afijn, genoeg over de technische
snufjes op deze molen. Tijd voor
koffie. De koffie stond namelijk
al voor ons klaar in het Van der
Valk hotel in Akersloot. Gelukkig
had
het
restaurant
geen
parkeerdak en was het dus veilig
genoeg om daar ons ‘natje en
droogje’ te nuttigen. Daarna was
het weer vlug de bus in en op
naar de volgende molen. Dat was
de wereldberoemde papiermolen “De Schoolmeester” te Westzaan. Deze zeskantige
stellingmolen is de enig nog overgebleven windpapiermolen ter wereld! Op deze unieke
molen is Arie Butterman de beroepsmolenaar. Hij gaf ons een rondleiding door de molen.
Jammer genoeg was er niet genoeg wind om het proces van papiermaken te mogen
aanschouwen: de molen stond op een gegeven moment zelfs stil met vier volle (winter)zeilen.
Maar de uitleg van de molenaar maakte veel goed. Vroeger werd er alleen met de hand papier
geschept. Tegenwoordig wordt dat alleen ter demonstratie gedaan.
Kalanders in “De Schoolmeester”,
waarschijnlijk afkomstig uit Makkum.
Bij “De Schoolmeester” lopen de zes
zeskantstijlen rechtstreeks van de
begane grond door naar het (eiken)
boventafelement. Daartussen bevinden
zich vier bintlagen. De molen is
uitgerust met maar liefst 20 (!!!)
wielen, en in die twintig wielen zijn in
totaal maar liefst 593 kammen
verwerkt. Het steenwiel levert het
grootst aantal kammen, nl.: 78. Na Arie Butterman hartelijk te hebben bedankt voor zijn
interessante uitleg, vervolgden wij ons pad richting de Zaanse Schans. De keuze welke molen
te bezoeken was vrij. Dat op voorwaarde dat we op de afgesproken tijd bij het molenmuseum
of oliemolen “Het Pink” aanwezig waren. Zo gezegd zo gedaan, de groep scheidde zich van
elkaar en ieder ging z’n eigen weg. De meesten kozen ervoor om de molens aan de Zaanse
Schans eerst te bekijken en/of bezoeken. De Kat, De Zoeker en De Bonte Hen waren open
voor bezichtiging.

In Westzaan pronkt de papiermolen De Schoolmeester die dateert uit 1692. Met volle zeilen
stond hij ons op te wachten. Helaas liet de wind verstek gaan, maar de uitleg (hier bij de
maalbakken) van molenaar Arie Butterman (foto hieronder) vergoedde veel.

Na een bezoek aan de Zaanse Schans werden het Zaans Molenmuseum en oliemolen Het Pink
bezocht. Hierboven de molens aan de Zaan met v.l.n.r. de romp van oliemolen De Os, paltrok De
gekroonde Poelenburg, oliemolen De Zoeker en verfmolen De Kat. De klokvormige schuur is een
houtloods. Er zijn vergevorderde plannen om tussen De Os en De Zoeker de houtzaagmolen Het Jonge
Schaap te herbouwen. Hieronder het interieur van oliemolen Het Pink in Koog aan de Zaan.

Om twee uur moest de ene helft van de groep bij het molenmuseum aanwezig zijn en de
andere helft bij oliemolen “ Het Pink” Omdat wij op de kop van de Afsluitdijk waren
ingestapt, moest onze groep eerst naar het museum. In het museum bevinden zich talrijke
molenmodellen. Van bijna elk molentype was wel een model aanwezig. Ook bevindt zich het
molenpanorama van Frans Mars zich in het museum. Op het werkelijk schitterende
meterslange panorama staat ook “De Walrot” nog afgebeeld. Welke molen dat nu is, dat is
volgens mij wel bekend. (De Rat, IJlst) Na nog een paar (?) oude Zaanse molenfoto’s te
hebben gekocht gingen we op weg naar “Het Pink” te Koog aan de Zaan.
Het Pink werd in 1620 als enkele oliemolen gebouwd. De molen werd als wipstellingmolen
opgetrokken. In 1751 werd de wipmolen vervangen door een houten achtkante molen.
De molen kon overigens maar met moeite rondkomen. Hij stond met vier volle (zomer)zeilen
te draaien. Ze hadden maar één hei bijstaan, meer kon de oliemolen ook niet aan. De molen,
die met een voor-, en naslag is uitgevoerd, wijkt toch weer af van de normale Zaanse
oliemolen. De wentelas is namelijk diagonaal in de molen geplaatst. Dit betekent dat de voor-,
en naslag zich ook diagonaal in het ondervierkant bevinden. Een ongewone indeling ten
opzichte van de overgebleven oliemolens. Overigens was er voor iedereen, die dat wilde, een
fles met raapolie te verkrijgen. Die kon gratis worden meegenomen. Raapolie komt altijd van
pas bij het smeren van bepaalde onderdelen in onze molens.
Na uitvoerig met de molenaars van stof te hebben gewisseld, drong de tijd alweer en waren
we genoodzaakt de bus weer op te zoeken. Zo gezegd zo gedaan. De bus stond al op de
afgesproken plek te wachten om ons naar onze laatste molen te brengen. Deze laatste molen
op ons pad is de korenmolen “De Hoop” in Den Oever.
Deze korenmolen, gebouwd in de 17e eeuw, stond ook met vier volle te draaien. Malen was
niet mogelijk. Er wordt nog wel gemalen, maar ook hier was weer niet genoeg wind. “De
Hoop” is trouwens ook bijna voor 360° ingesloten door huizen. Het was eigenlijk al een
wonder dat hij kón draaien.
Waarschijnlijk stamt de molen uit 1654, maar helemaal zeker is dat niet. Dat het ook
daadwerkelijk een oude molen is, is duidelijk op te merken aan de blokkeel constructie die de
molen bezit. De kap kruit op houten rollen en de molen wordt gevangen m.b.v. een stutvang.
Verder bezit de molen eigenlijk maar één bintlaag (!!!) boven de halfzolder en per veld ook
maar één veldkruis. Dus onze bintlaagenthousiastelingen waren helemaal in de wolken in
deze mooie molen. Naast al deze interessante gegevens beschikt “De Hoop” ook nog over een
horizontale kaapstander. Deze wordt nog steeds gebruikt om de stenen te lichten. Deze
constructie is in deze molen dus nooit vervangen door een steenkraan. Uniek(!)
Blokkeel constructie in korenmolen
“De Hoop” in Den Oever
Na het bezoek aan “De Hoop” was de
excursie weer voorbij. Via de
Afsluitdijk gingen we weer huiswaarts.
De eerste groep verliet bij het motel
van Zurich de bus weer. Met een
prachtige dag achter de rug zochten zij
hun auto op om weer naar huis terug te
keren. Misschien alvast stiekem een
beetje denkend waar de excursie van
volgend jaar hen heen zal voeren. Met
een pluim aan de organisatie (Sjerp de Jong) wil ik graag mijn betoog sluiten.
Tot volgend jaar (!!!) Ruurd Jakob Nauta
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De bruisende útskoat van de vorig jaar gerestaureerde spinnekop Duivenhok, met links bij
de staart Auke Bootsma en Nel Hemminga.
Vorig jaar gooide de mkz roet in het eten waardoor veel watermolens niet bemenst konden
worden, maar nu konden onze Mounders hun hart weer ophalen. De zon scheen niet, maar er
was wel voldoende wind om te kunnen malen. De redactie ging ’s middags een rondje maken
en trof zeer tevreden molenvrienden op de beide spinnekoppen van Tzum. Auke Bootsma kon
z’n zwaar malende spinnekop Duivenhok zowaar water laten uitslaan. Deze molen is vorig
jaar gerestaureerd en is een waar pronkstuk in ons Friese polderlandschap. Jet Sandberg
ontving ons met koffie op de andere spinnekop van Tzum, Fatum. Wat legt deze
molenvriendin ook een enthousiasme aan de dag waar je u tegen zegt. Bewonderenswaardig
om te horen hoe zij daar de hele dag in haar eentje geniet van de natuur met de molen als
hoofdrolspeler.
Verder ging het, nu naar
Kingmatille waar Piet de Jong ons
vertelde dat De Kievit van
Berlikum 200 jaar geleden is
gebouwd en dat dit feit ’s morgens
was aangegrepen om met een
aantal genodigden even bijeen te
komen op het molenerf. De
stichting Molens in Menaldumadeel kreeg van de heer Both, die
naast de molen woont, een
origineel met pen geschreven
molenaarsreglement
uit
ver

Poldermolen De Kievit bestaat 200 jaar en dat werd gevierd op de Nationale Molendag
vervlogen dagen. Er was oranjekoek met koffie en molenaar Jagersma stond even stil bij het
moment dat hij die dag voor het laatst officieel als molenaar de molen mocht bedienen.
Volgend jaar hoopt hij 75 jaar te worden en dan is de verzekering onverbiddelijk. Jagersma is
eigenlijk een molenvriend van de oude stempel want al op 16 jarige leeftijd zat hij er vol van.
Hij probeerde ook als molenaar aan de bak te komen, maar sollicitaties liepen op niks uit, wel
25 jaar lang, maar de molenaarsopleiding bracht de molenliefhebber uiteindelijk op het
molenspoor en wel van De Kievit bij Berlikum.
We vervolgden ons molenpad en kwamen bij Schalsum waar nog volop belangstelling van
publiek was terwijl het al tegen zessen liep! Molenaar Piersma genoot zichtbaar.
Terug naar het zuiden zagen we pas weer een molen in beweging in IJlst waar die dag wel
300 belangstellenden geteld werden en waar nog tot middernacht gezaagd kon worden. En dat
zoiets kon, was toch boven verwachting. Qua zon en temperatuur zat het weer niet mee, maar
de wind vergoedde veel.

Molen op schilderij thuisgebracht
Van de heer Erwin Esselink uit Delft kregen we al meteen na verschijning van ons vorig
nummer een e-mailtje over de molen op het schilderij van Bottema:
“Het schilderij van Tjeerd Bottema op pagina 31 van Utskoat 105 toont volgens mij de nog
bestaande molen 'De Vlieger' in Voorburg. Deze molen was verdekkerd in de periode 19361968. Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw raakte de molen steeds meer ingebouwd,
wat uiteindelijk leidde tot verplaatsing van de molen. In 1989 verhuisde de molen binnen
Voorburg naar Essesteijn, een polderlandschap in het klein. Bottema schilderde de molen nog
helemaal vrijstaand, dus in ieder geval voor1950.”

Te jûnpraten bij Jan en Fie Ybema
Over Ybema’s molen (in Workum) is de laatste tijd aardig wat geschreven. Want
eindelijk sil it heve: het molentje, dat al zo lang zonder schroef en zonder wieken stond
te “fertuteazjen” wordt grondig opgeknapt! Voor de diverse kranten in de
Súdwesthoeke reden om een verslag over de gang van zaken en een foto van de
ontmantelde romp (op een kraanwagen op weg naar de werkplaats van Bouw ’75) te
plaatsen.

Oud molenaar Ybema en Lourens Feenstra bij de nieuwe schroef voor de muonts
Wat feitjes uit de berichten: de molen kwam, na jarenlang familiebezit te zijn geweest, in
1963 in handen van de gemeente, tot ze vorig jaar mei eigendom werd van de Molenstichting
Nijefurd. Leuk detail: Jan Ybema verkocht haar in dat jaar (’63) voor f 1,- (aan gemeente
Nijefurd), nadat een museum er f 10.000,- voor had geboden! Maar Ybema houdt erg van zijn
uitzicht: vanaf zijn boerderij hoort het molentje daar zo echt in thuis. Hij koos dus heel bewust
voor het behoud van een stukje cultuurlandschap daar aan de rand van Workum. Van het
toegezegde goede onderhoud kwam bij de gemeente echter bitter weinig terecht en de
toestand van het molentje (een kleine houten muonts) ging gestaag achteruit. Tot grote spijt en
ergernis van vooral Ybema en zijn vrouw. Zij wonen nog steeds op de grote plaats aan de
Brouwersdyk, vlakbij de molenpôle, waar pake Ybema eind 19e eeuw ging wonen en boeren.
Het leek me nijsgjirrich zelf eens met de Ybema’s te gaan praten en we werden er op een
afgesproken avond heel hartelijk ontvangen. Door de telefoon had ik al begrepen dat Jan wel
voor een praatje te vinden was! Hij vertelde me toen al dat hij in zijn jonge jaren een fervent
én goed sportman was. Hij fietste, schaatste en liep hard. Vaak als één van de besten en dat op
nationaal niveau. Toen kwamen de oorlogsjaren en vrij snel daarna leerde hij Fie kennen, de
1e vrouw waar hij oog voor had, en dat werd haar. Dit ondanks dat ze een Hollandse was en
bepaald geen boerin. Fie kwam uit een echt onderwijzersgezin en had zelf een
modevakschool! Toch gaf ze die op toen ze voor haar Jan koos en ze paste zich wonderwel
aan aan het leven op de plaats aan de Yskeboerefeart onder Workum. Met toen nog pake in
huis. Verhalen uit die tijd, in geuren en kleuren verteld, horen we die avond aan als we bij de
Ybema’s zijn. Wat hebben deze mensen een humor en wat zijn ze nog helder! Het praat is
maar moeilijk op de molen te krijgen, Jan en Fie vinden andere dingen ook zo interessant…..
Ook moeten we frou Ybema’s prachtige handwerk bewonderen. En we geloven direct dat
haar man op school al een echte dondersteen was – die ondeugendheid straalt nu nog steeds
zijn ogen uit. Maar goed, we pakken de draad weer op bij pake. Pake, die de molen had laten
bouwen. In die tijd was er nog geen goede zeedijk; het land strûpte er nog regelmatig onder,
en de weg langs de plaats (de Brouwersdyk) was er ook nog niet. Er stonden nog meer van

dergelijke muontsmolens in deze hoek. De boeren die zelf geen molen lieten bouwen moesten
(als ze wel voordeel van de bemaling hadden) maalgeld betalen aan de eigenaar van de
muonts. De laatste had dan natuurlijk de plicht de molen goed te (laten) onderhouden. Er was
een prima molenmaker in het nabije Ferwâld, ene Jan Schilstra. De molen werd door diverse
mensen bediend: pake (en later heit) zelf, maar ook wel door de arbeiders. Hier krijgen we
nog een luguber verhaal bij te horen: ooit hing er zich in de molen één op. Hij was vader van
een groot gezin en was al een tijdlang in de war (leed o.a. aan godsdienstwaanzin). Het was
op koninginnedag ’49: een zoontje kwam bij de plaats langs te vragen waar heit toch bleef…..
Bij Ybema besefte men toen direct dat er iets gebeurd moest zijn, omdat de man ’s morgens al
naar de molen toe was gegaan en sindsdien niet meer was gezien. Wat een schril contrast: de
wanhoop en ellende van die dag op de pôle, tegenover de heerlijke uren die Jan Ybema er zelf
doorbracht met zijn visark. Dat bedacht ook Fie nogal eens, als ze vanaf haar geliefd plekje in
de erker de molen zo fleurig in zon en wind zag draaien. Ze herinnert zich daar thuis het gaan
van de wieken te kunnen horen, om zo zelfs te vernemen wanneer het te hard ging. In dat
geval riep ze snel één van de mannen om er heen te gaan. En, waag ik het te vragen, ging het
nou wel eens mis op de pôle.…? Ik las bijv. in het Fries molenboek dat Ybema geen
brandverzekering af wilde sluiten (en daardoor een aardige subsidie misliep!!), en dat de
molen kort daarna toch door de bliksem werd getroffen. Dat laatste is niet waar volgens
Ybema. Ja, het wiekenkruis is er wel eens afgerukt door een fikse storm. En dat van het geen
verzekering willen klopt: de spits van de toren van R.K.-kerk (even verderop) zou de
eventuele bliksem wel aantrekken…! Hebben we trouwens dat schilderij in de gang al gezien?
Waar die torenspits zo mooi mede de achtergrond van de molen vormt?
We zijn terug bij waar het deze mensen eigenlijk om gaat: ze willen hun ouwe molen zo graag
weer vrij en blij zien draaien, wellicht malen, tegen de achtergrond van de luchten boven
Workum. Och, verzucht Ybema: mijn oudste broer is zelfs een tijdje van plan geweest de
molen op zijn kosten te laten herbouwen. Maar ja, al was hij multimiljonair, het is toch veel
beter als de gemeenschap in de vorm van een stichting zoals nu, de molen behoedt en
bewaart.
Jan en Fie Ybema waren erbij toen de kap en de romp op de kraanwagen werden gehesen om
naar de werkplaats van Bouw ’75 te worden gereden. Enkele foto’s daarvan krijgen we mee.
Het zal nog een tijdje duren, maar wat zal het mooi zijn als Ybema’s molen gerestaureerd en
wel zijn plekje in kan nemen.
Voor de Ybema’s en Workum is
dat meer waard dan al het geld
dat destijds geboden werd.
Hiltsje Feenstra
Naschrift: een fiks aantal
weken later al weer, ontmoeten
we Ybema bij de werkplaats,
om wat foto’s te maken van
hem én het werk dat gestaag
vordert. Wat zou het mooi zijn
als de molen klaar zou zijn op
zijn 83e verjaardag: 11
september…..
De restaurateurs Hugo
Landman en Iwan Salverda
doen hun best!

DE WINDMOTOREN IN FRYSLÂN
Graag zou ik bij dezen de aandacht willen vestigen op de Hercules windmotoren. Deze
toch bijzondere staaltjes van techniek en industrieel erfgoed zijn ongeveer vanaf het
jaar 1890 tot 1940 in ons mooie Fryske polderlandschap verschenen. Toch zullen er in
die tijd ongetwijfeld protesten zijn geweest tegen het plaatsen van deze windmotoren.
Uit berichten in het blad Waterschapsbelangen van 15 juli 1920, 15 augustus 1920 en 15
april 1921 blijkt dan ook dat er proeven en vergelijkingen zijn gedaan t.a.v. het toepassen van
elektromotoren, welke in die tijd ook een ontwikkelingsfase doormaakte.
Daar er toen nog geen sprake was van een uitgebreid distributienet en de bereikbaarheid van
de molenlocaties vaak te wensen overliet, heeft er toen waarschijnlijk aan bijgedragen dat er
voor windenergie werd gekozen. Ook de vrij eenvoudige bediening, onderhoud
vriendelijkheid, en daar aan toegevoegd dat deze molens met een minimum aan toezicht goed
functioneerden, mede door de zelf regelende eigenschappen, zullen waarschijnlijk van
doorslaggevende betekenis zijn geweest.
Al bij windkracht drie kunnen deze molens al rendabel worden ingezet, maar het blijft een
werktuig dat altijd van de wind afhankelijk zal zijn, maar daar tegenover zeer
milieuvriendelijk zijn werk doet.
De van oorsprong in Amerika ontwikkelde windmotoren die daar hoofdzakelijk werden
ingezet voor het oppompen van grondwater doormiddel van een aangekoppelde plunjerpomp,
waren veelal voorzien van een kleine roos op een hoge toren. Later zijn deze windmotoren in
Duitsland (Dresden) verder ontwikkeld, vereenvoudigd en geschikt gemaakt voor onze lage
landen.
Er werd een grotere roos geconstrueerd en de toren werd minder hoog gemaakt en als
maalwerktuig werd veelal een vijzel toegepast, ofwel de schroef van Archimedes, welke zijn
diensten reeds had bewezen in de eerder gebruikelijke houten poldermolens.
Toch zijn er na 1940 veel van deze molens buiten gebruik geraakt en vervangen door
elektrisch gedreven vijzelgemalen welke tegenwoordig op afstand worden bediend en komt
het voor dat slechts één technicus zo’n dertig gemalen in de gaten houdt en bij storing vrijwel
direct kan ingrijpen.
De windmolens raakten in verval en sommigen werden gesloopt. Zo is de eens grootste
windmotor ter wereld bij Slappeterp in Fryslân gebouwd. Hij werd ook wel genoemd “De
reus van de Kloosterpolder”, had een roosdiameter van vijftien meter, een torenhoogte van
zestien meter; hij was van het zogenaamde model Eifel, had een opbrengst van 65.000 liter
per minuut en een vijzeldiameter van 1800mm. In 1971 is deze molen niet aan het
slopersgeweld ontkomen, dood- en doodzonde, een roemloos einde van een groot stuk
techniek, veroordeeld tot schroot. Deze windmotor werd in 1913 gebouwd en heeft toen f
15.000,Gelukkig zijn er de laatste jaren weer een aantal windmotoren gerestaureerd en functioneren
weer als vroeger, dank zij enige enthousiaste mensen met historisch besef.
Sinds enige jaren ben ik beschikbaar als vrijwillige molenaar voor de Molenstichting Nijefurd
te Koudum op de windmotoren nabij Molkwar en It Heidenskip samen met J. Bergstra,
waarbij zij opgemerkt dat wij niet officieel gediplomeerd zijn. De heer Bergstra heeft
namelijk ons lesmateriaal geschreven en we hebben het bedienen van de molens in de praktijk
geleerd.gekost. Ook klein onderhoud en het geven van smeerbeurten behoren tot onze
“werkzaamheden”. Deze vrijetijdsbesteding schaft ons veel genoegen, want het is een machtig
schouwspel deze machine, met de roos van twaalf meter op een toren van ongeveer twaalf
meter aan het werk te zien bij windkracht vijf tot zeven, waardoor het polderwater met grote

Hiernaast:
Molenaar Keimpe Kooistra bij de lier
in het machinehuis van de
windmotor van Slappeterp
Onder:
Molenaar Keimpe Kooistra bij de
útskoat van de windmotor

De oude foto’s kwamen aan het
licht n.a.v. een oproep bij Omrop
Fryslân waarvoor dank.

snelheid door de uitschoot wordt gejaagd. Dat geeft een bijzonder gevoel in het decor van ons
mooie Fryske lânskip daar op de ruimte. Graag zou ik bij dezen een oproep willen doen aan
jonge mensen om eens contact met ons op te nemen ten einde eens een afspraak te maken
“een maaldag” met ons mee te draaien. Wij stellen als enige eis dat men enthousiast is, geen
last van hoogtevrees moet hebben en enige kennis heeft van werktuigen in het algemeen.
Hoewel wij ons werk nog
uitstekend en met plezier doen,
komt toch eens de tijd dat aan
opvolging moet worden gedacht,
wij zijn namelijk de 60
gepasseerd, zodat het tijd wordt
naar opvolgers om te zien.
Het zou namelijk eeuwig zonde
zijn dat wanneer deze molens
niet meer regelmatig worden
bediend en gesmeerd, er al gauw
verval intreedt en dat zou zonde
zijn gezien het historische
monument en het geld dat er in
is geïnvesteerd

De windmotor nog in volle
glorie

Hieronder volgen enige gegevens van de door ons bediende molens
Windmotor/plaats
torenhoogte
roosdiameter
vijzeldiameter
opvoerhoogte
opstellingshoek vijzel
draaiuren in 2001

Hercules Molkwar
15 meter
12 meter
1,15 meter
2,5 meter
30 graden
12,8 uur belast
1 uur onbelast

Hercules It Heidenskip
12 meter
10 meter
0,85 meter
1,87 meter
26 graden
8 uur belast
3 uur onbelast

Het in verhouding hoge aantal uren onbelast draaien van de molen in It Heidenskip wordt
veroorzaakt door onvoldoende aanbod van polderwater. De toestroming wordt belet; dit
gebrek zal binnenkort worden opgelost.
In normale omstandigheden staat er altijd wel water voor de schroef bij dit soort molens,
uitgezonderd bij extreme droogte.
Hans de Vries, Sneek (telefoon 0515 413714. e- mail hansdevries@keyaccess.nl)

Gevraagd
Hans de Vries uit Sneek is op zoek naar de
reclameposter van de firma Stokvis & Zonen
waarvan u hierbij een afdruk ziet die we maakten
uit
een
reclameboekje
van
deze
windmotorenfabrikant
Deze plakkaten werden vroeger op diverse
plaatsen opgehangen waar veel publiek kwam.
Zo hingen ze in stationsrestauraties, maar ook in
andere restaurants, wachtkamers en café’s.
Om kort te zijn: “in diverse publieke localen”
zoals de firma het zelf omschreef.
De originele reclameplaat heeft een afmeting van
93 x 70 cm en is uitgevoerd in vierkleurendruk en
geplakt op stevig karton.
Reacties graag aan
Hans de Vries, Sneek
telefoon 0515 413714.
e- mail hansdevries@keyaccess.nl

Brabanders op molenreis in Fryslân
02-02-2002 was vooral de dag van W. en M. Toch hield dat een viertal Brabantse
molenvrienden niet tegen om naar Fryslân af te reizen. Het viertal, Martijn Coenraads, Mark
Dwarswaard, Carla Holten en Thijs van Hoof, maakt o.a. deel uit van de maalploeg van olieen graanmolen Holten’s Molen te Deurne. Ondergetekende heeft een paar kilometers
westelijk zijn weekverblijf.
Het viertal heeft vrijdag 1 februari een mooie zaagdag meegemaakt op De Rat te IJlst. Het
indrukwekkende zaagproces sprak hen uiteraard zeer aan. Des te meer, omdat Holten’s Molen
oorspronkelijk ook nog als eenvoudige houtzaagmolen was ingericht. Het is technisch
mogelijk om dat mechaniek -net als met het oliewerk reeds is gedaan- naar oorspronkelijk
ontwerp te reconstrueren.
Na een overnachting te Sneek heeft het viertal samen met ondergetekende op 2 februari de
molentocht vervolgd. Net als De Rat, is ook Penninga’s Molen een ex-Zaankanter. We zeggen
wel eens gekscherend: Penninga’s Molen is een ‘bij elkaar geraapt zootje’, in
cultuurhistorisch verband. En dat is hij bij nadere aanschouwing ook. Zeker als je hem met
molenmensen bekijkt die hem voor het eerst zien.

De molen zit vol bouwsporen en hergebruikte onderdelen (achtkant, oude stukken roede, etc.).
Dat is juist interessant aan deze occasion. Op Deelsmolen konden we zien wat
watermanagement in de 2e helft van de 19e eeuw in de Friese veenpolders zoal inhield. Een
toepasselijk onderwerp op deze dag. W. is immers van huis uit watermanager. Zonder die oerHollandse hobby zou “Lopen op het water”, zoals Marco en Sita voor W. en M. hebben
gezongen, een voorwaarde zijn om überhaupt in de westelijke helft van Nederland te kunnen
verblijven.
’s Middags stond De Onderneming van Sierkstra en zijn mannen en vrouwen op het
programma. Deze molen is net als Deelsmolen destijds ter plekke nieuw opgericht. Beide
molens zitten als een meubel in elkaar. Heel secuur. Elk balkje, elke verbinding is uitgedacht
en op maat gemaakt.
In De Onderneming, koren- en pelmolen, verbaas je je telkens weer over het feit hoe al het
gaande werk in het relatief kleine achtkant op een toch logische wijze is ingebouwd. Staande
en gaande werk zijn op elkaar afgestemd. Penninga’s Molen is cultuurhistorisch gezien niet
minderwaardig. Maar hij is bij een vergelijking een typisch voorbeeld van het in die tijd zo
goedkoop mogelijk hergebruiken van een molen voor de gevraagde functie in de nieuwe
standplaats en de daarbij te maken compromissen.
W. en M. hadden voor deze dag kennelijk mooi weer besteld. Wij hebben hier volop van
geprofiteerd - en het waaide ook nog eens stevig. Door de krachtige wind en de spontaan
aangeboden demonstratie konden we het pelwerk van De Onderneming in bedrijf meemaken.
Het was prachtig om het pellen voor het eerst eens in bedrijf te kunnen zien.
Martijn, Mark, Carla en Thijs hebben hun terugreis naar het zuiden passend onderbroken in
Woudsend. Hier hebben ze nog twee Friese molinologische exoten bezocht, te weten: De
Jager en ‘t Lam. Het was een interessante tocht.
Frank Terpstra

Uit ons prentenkabinet
De onbekende spinnekop uit het Boerenkwartetspel leverde geen problemen op voor de
kenners. Erwin Esselink (Delft), Durk Posthumus (Huins), Willem Hengst (It Heidenskip) en
Ruurd Jakob Nauta (Oppenhuizen) reageerden met dezelfde oplossing. “Je herkent hem uit
duizenden nl: de plaats, het deurtje, de fokken en de molentjes aan de achterkant van de
kast,” e-mailde Ruurd Jakob ons en Erwin voegde er nog aan toe: “De molen heeft namelijk
op alle vier einden fokken en dat betekent in ieder geval dat de foto naoorlogs is en dat de
molen waarschijnlijk nog bestaat. Ik kom tot de conclusie dat het de 'Hiemertermole' bij
Burgwerd betreft. Deze werd in 1950 van fokken voorzien, raakte in de zestiger jaren in
verval en werd eind zeventiger jaren gerestaureerd. Daarbij werd de molen opnieuw voorzien
van fokken”. De Hiemerter spinnekop dus. In een volgend nummer hopen we de andere
molenfoto’s van dit boerenkwartetspel eens te plaatsen.

Molenliteratuur
Dit najaar verschijnt “Heidenskipster molen fan eartiids”
Na jaren van aantekeningen maken, gegevens verzamelen en foto’s opdiepen uit vergeelde
familie-albums hoopt molenvriend Willem Hengst dit najaar zijn boek over de molens van It
Heidenskip uit te geven.
In feite heeft Willem al z’n leven lang alles over de molens
van zijn geboortestreek in z’n geheugen opgeslagen en hij
vindt nu het moment gekomen om al die
wetenswaardigheden voor eeuwig vast te leggen.
En dat gebeurt in een fors boekwerk van zo’n 150 pagina’s in
het formaat A4.
Natuurlijk kennen de meeste molenliefhebbers het sierlijke
molentje De Snip en de al even schilderachtige tjasker in It
Heidenskip. Maar wist u dat er bijna 30 molens hebben
gestaan in dit mooie gebied van onze provincie? Van al die
molens heeft Willem Hengst de geschiedenis verhaald zoals
dat uit overlevering aan hem verteld is. Als jongen legde hij
al een buitengewone belangstelling aan de dag voor alles wat
met molenwieken en windrozen van windmotoren te maken
had.
Het boek heeft een sterk couleur-locale gehalte, wat mede te danken is aan het enorme
geheugen van Hengst. Mededelingen over de molen, het bemalingsgebied, de molenaars en tal
van anekdotes, en dat alles rijk geïllustreerd met foto’s en kaartjes, maken het boek tot een
heerlijk kijk- en leesboek dat thuishoort in de molenbibliotheek van iedere (Fryske)
molenvriend(in). Hengst heeft z’n memoires in de Friese taal opgeschreven. Voor de
duidelijkheid is achter in het boek een samenvatting in het Nederlands opgenomen en ook dat
deel is weer voorzien van oude foto’s in de vorm van een soort fotoalbum.
Hengst heeft met deze particuliere uitgave de molenliefhebbers een grote dienst bewezen. Een
interessant molengebied is door hem in kaart gebracht d.m.v. beeld en verhaal. Bij het ter
perse gaan van dit nummer kon door de schrijver nog niet aangegeven worden hoeveel het
boek precies komt te kosten. Wel geeft hij aan dat de oplage beperkt is, dat er geen herdruk
verschijnt en dat belangstellenden worden verzocht zich met hem in verbinding te stellen. Zijn
adres is:
W.D. Hengst, Ursaladijk 3a, 8724 HR It Heidenskip (tel. 0515-541506). Wij kunnen u dit
boek van harte aanbevelen! (GDW)

Jaarverslag 2001 Stichting Molens in Menaldumadeel
Ook dit jaar ontvingen we weer het jaarverslag van de Stichting Molens in Menaldumadeel. In
het voorwoord bedankt voorzitter Joh. van der Meulen, Lambertus Steenaart, die de fakkel
van bestuurslid overdraagt aan Jelke Faber. Als 7e bestuurslid wordt Hessel Aukes aangesteld.
De draaiuren van alle molens in Menaldumadeel zijn overzichtelijk weergegeven in een mooi
schema. In totaal kwamen de molens in Menaldumadeel tot 554 draaiuren en tijdens die 554
uren kwamen er 298 belangstellenden de molens bezoeken. Ook hier had men natuurlijk last
van de MKZ-crisis. Drie molens konden hierdoor in de periode van maart tot juni niet draaien.

De 24 koppen tellende groep medewerkers heeft ook het afgelopen jaar weer niet stilgezeten.
Zo werd er in de Marsummerpoldermolen gewerkt aan de inrichting van de molen. De molen
is sinds vorig jaar “Huis der Gemeente”, wat betekent dat er in de molen getrouwd kan
worden. Aan de spinnekop Terpzigt werd een klein aantal onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd. Zo werden o.a. de potbalk, de kikkerbezetting en de petten op de schoren
vernieuwd. Aan molen De Puollen werd veruit het meest gerestaureerd. De buitenroede werd
op 21 juni gestoken, waarna de hekkens en de windborden konden worden aangebracht. Ook
werd er een nieuwe vijzel gereedgemaakt. Deze ligt samen
met de nieuwe korte spruit te wachten op plaatsing in de
molen. Vervolgens werd op zowel Kingmatille als molen
Hatsum een nieuwe kruireep aangebracht. In 2002 zal de
kap van molen Hatsum worden vernieuwd. Op De
Rentmeester te Menaldum heeft men een nieuw hekwerk
aangebracht en is de gebroken vang gerepareerd. Op De
Kievit zijn allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd. Zo werd de vijzel opnieuw afgesteld en werd
het hekwerk in de lijnolie gezet.
Voor 2002 staan er alweer de nodige werkzaamheden op de
agenda, zo ook de restauratie van de windmotor
Heechhiem. Er is ondertussen een werkgroep in het leven
geroepen die de kosten van de restauratie heeft onderzocht.
De provincie heeft inmiddels een toezegging van 35 %
voor de totale kosten gedaan.
Afgelopen jaar kwam er een tweede verzoek om een
paaltjasker te bouwen. Het Damshûs Laagveen Museum wilde graag de hulp inschakelen van
de medewerkers van de Stichting. Tot slot kan worden gemeld dat ook die tjasker inmiddels
onder veel belangstelling is geplaatst. (zie ook elders in dit nummer van De Utskoat).
Het adres van de stichting is: Riemer Veemanstrjitte 18, 9034 HC Marssum, tel. 058 2541581.
De foto is van Waling Hofkamp. (RJN)

Zo gaat de molen,
een reis langs molens voor kinderen
Op Nationale Molendag werd o.a. op zaagmolen De Jager in
Woudsend het kindermolenboekje Zo gaat de molen van Ad
Plomp gepresenteerd. Het handzame boekje maakt kinderen
vanaf 9 jaar wegwijs in de bonte wereld van molentypes,
molenfuncties en benamingen van de belangrijkste onderdelen.
De hoofdstukjes zijn kort en bondig verteld en de bijpassende
illustraties van Wybrich zijn helder, goed getekend en zeer
functioneel. De schrijver is zelf molenaar zodat de inhoud in
vertrouwde handen is. Hier en daar zijn gedichtjes en
molenrijmpjes toegevoegd en aan het eind passeren molentaal,
spreekwoorden, recepten en verwijzingen naar musea, enkele
molenboeken en websites de revue. Een register besluit dit
handige boekje dat voor euro 9,95 te koop is in de boekhandel
of via www.inktvis.nl (de uitgever). Het boekje telt 64
genummerde pagina’s in omslag (formaat 12,5 x 21 cm).
(GDW)

Aangeboden
Strijd om den Eenhoorn
Prachtige oliemolenroman van Cor Bruijn, 272 pagina’s in linnen gebonden met illustraties
van Anton Pieck! Samen met Wijd was mijn land, eveneens door Cor Bruijn geschreven,
voor de prijs van €30,-. Dit laatste boek telt 190 pagina’s, is eveneens in linnen gebonden en
geeft ook molenverhalen uit het Zaanse land en is geïllustreerd met veel foto’s waaronder de
nodige molenfoto’s.

De Molen in het volksleven door A. Bicker Caarten, 1958, keurig exemplaar! € 30,Fries molenboek 1980 €45,Langs oude Friese windmolens, oude Friese molenansichten door Gerben D. Wijnja € 15,75
Strijd in de Veenpolder. We kregen weer een binnen! De molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder door Gerben D. Wijnja € 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
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) Een keurig
exemplaar nú voor € 13,50
Windmolens in Nederland, het windmolendeel van een tweeluik over molens met foto's van
Ger Dekkers. Zwolle,1983. Boeiend standaardwerk door drs. P. Nijhof € 30,
Oud-Brabants dorpsleven, wonen en werken op het Brabantse platteland. Over het
boerenbedrijf, allerlei ambachten,volksgebruiken, over malen en molens, over de man die van
de wind leefde, over het interieur van de windmolen en over scherpen, scheppen en een keurig
gedicht, alsmede over molens en mulders met tot slot hegmulders, 237 pagina's; 1972 door
Bernard van Dam. € 20,-

Molens zo waren ze
95 pagina’s met fraaie oude molenprentbriefkaarten, verzameld en van toelichting voorzien
door Ton Meesters. Nú slechts €4,50 (nieuw!)

“In de voetsporen van Auke Penninga”
Het boekje “In de voetsporen van Auke Penninga” (zie De Utskoat nr.103 pag. 30) is niet
alleen verkrijgbaar op Penninga’s Molen in Joure, maar ook telefonisch te bestellen bij
vrijwillig molenaar A.S. de Jong te Joure onder nummer 0513-413470. De kosten bedragen 5
euro (excl. verzending)

Lezers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om boeken te koop aan te bieden.
Inlichtingen bij de redactie (tel. 0515-579348)
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