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Van de redactie
Nieuws van Stichting De Fryske Mole
Mededelingen Gild Fryske Mounders
Birdspinnekop weer in volle luister
Even voorstellen – Jet Sandberg
Friese Molenaarsdag
Excursie GFM 2006 op 1 april a.s. naar Amsterdam e.o.
Avondexcursies GFM 2006
Windmotor Tirns in ere hersteld
Molennieuws uit Woudsend
Nijetrijne en één van de twee
De noordelijkste molen van Nederland
Molenaar bouwt model van molen De Olifant
Uit ons prentenkabinet
Rietuittrekkende kauwen
Molenmakersbedrijf firma J. Westra en Co.
Ontheemde Zaanse Molens, een nieuw Zaans molenboek
Molenaar en molen in familienamen in een nieuwe monografie
Colofon

Agenda
25 maart
1 april
7 april
13 mei
14 mei
30 mei
13 juni
24 juni
26 augustus

Friese Molenaarsdag (zie elders in dit nummer)
Excursie voor leden GFM GvVM en donateurs DFM
Voorjaarsvergadering GFM
Nationale Molendag
Sluiting kopij maartnummer 122
Avondexcursie molens Ryptsjerk, Wergea
Avondexcursie molens Heerenveen, Wolvega
Westlandse Molendag (meer info op website
http://come.to/Westlandsemolens
Drentse Molendag (meer info in nr. 122)

Bij de foto’s op de omslag
Voorop: Een dun laagje (bom)ijs op de sloot bij de Nijlannermole te Workum
laat zien dat het winter is. Desondanks maalde de molen op 28 januari en met
z’n vier volle was het van verre een fraaie aanblik.
Achterop: Nog een winterse terugblik maar nu met de malende windmotor van
Tirns die na een opknapbeurt aan de roos weer terugkeerde in het landschap als
malend monument. We kiekten hem aan het eind van vorig jaar toen zijn inzet
op windkracht weer gewenst was.

Van de redactie
Inmiddels hebt u Utskoat nummer 121
opengeslagen. Na waarschijnlijk genoten te
hebben van de Nijlannermole op de omslag,
bent u nu helemaal goedgezind en bent u, denk
ik, vol goede voornemens aan het nieuwe jaar
begonnen (we zijn tenslotte al weer maart). Zo
waarschijnlijk ook op molengebied. Van die
opmerkingen als: “Ik hoop in 2006 vaker naar
de molen te gaan dan in 2005”. Het zijn
allemaal voornemens die ieder jaar weer terug
keren. Bij de een komen ze uit, en bij de andere
niet. In Utskoat nummer 122 of 123, ja,
inderdaad niet dit exemplaar, maar alweer het
volgende of die daarna, wordt het vertrouwde
draaiurenoverzicht over 2004 én 2005 geplaatst.
Wij zijn als redactie erg verheugd dat dit
veelbesproken item dit jaar weer terugkeert.
Maar dat kan natuurlijk alleen met uw hulp tot
stand worden gebracht. Dus, voelt u zich
hierdoor aangesproken, vul dan de beide
overzichten in en stuur ze op. Nu is ver vooruit
kijken naar nummer 122 of 123 mooi, maar
eerst nummer 121 maar eens. Want ook dit nummer wacht weer met veel nieuws en
interessante artikelen op uw hongerige ogen. Zo kunt u bijvoorbeeld zowel het nieuws van De
Fryske Mole als dat van het Gild Fryske Mounders lezen. Als u die activiteit hebt voltooid,
dan bent u weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws van onze Friese
moleninstanties. Ook is er een artikel van de hand van Eric Zwijnenberg over de meest
noordelijke molen van Nederland; welke dat uiteindelijk is geworden, dat leest u een aantal
pagina’s verder.
Nu we 2005 achter ons hebben gelaten, nummer 120 kwam namelijk nog in 2005, hebben we
ook weer een aantal molenrestauraties achter de rug (zie ook www.utskoat.nl). Er waren er
weer een flink aantal te melden, waarvan er ook een paar in deze Utskoat worden
weergegeven. Sowieso worden de restauraties van spinnekop De Bird te Grou en de
windmotor te Tirns in dit nummer uitgelicht. Aangezien ondergetekende bijna iedere dag
langs de genoemde windmotor rijdt, was dit voor mij geen nieuws meer. Maar voor u hopelijk
wel. En dat willen we u natuurlijk niet onthouden, want zeg nou zelf, wat is nu een Utskoat
zonder nieuws?
Natuurlijk bent u razend benieuwd wat er verder nog allemaal in deze Utskoat te vinden is.
(nu niet direct deze bladzijde omslaan, maar even dit voorwoord uitlezen )! Want anders mist
u de aankondigingen voor interessante molendata. Verderop leest u meer over de Friese
molenaarsdag op 25 maart in de omgeving van Witmarsum. 2e Aankondiging is de excursie
die voor 1 april gepland staat, (ook hierover verderop meer). Laatste belangrijke datum die u
vrij moet houden is 13 mei, dat is de 2e zaterdag in mei, en welke dag dat is, dat weet iedereen
wel. Ik denk namelijk dat de term Nationale molendag bij iedere lezer wel bekend is.
Rest mij nog, mede namens de redactie, u veel leesplezier te wensen. Ik hoop dat dit nummer
u weer net zo weet te boeien als de 120 voorgaande uitgaven.
Ruurd Jakob Nauta

( advertentie )

Efkes byprate
In een eerder bericht is al gemeld, dat de provincie Fryslân het reconstructiegedeelte van de
Achlumer- en Slagdijkstermolen niet wil subsidiëren. Inmiddels is tegen deze beslissing
bezwaar aangetekend bij de Rechtbank te Leeuwarden. Gezien de wijziging in de
subsidieregelingen lijkt dit de enige mogelijkheid, om de beide molens weer in hun oude staat
terug te krijgen. Tijdens de lopende procedure voor de Rechtbank wordt geprobeerd om
alsnog tot een oplossing te komen. Wordt vervolgd.
Op 1 januari 2006 zijn de subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie / reconstructie
samengevoegd tot een instandhoudingregeling. Om voor restauratie in aanmerking te komen
moeten de kosten > € 300.000,- bedragen. Dit zal alleen het geval zijn, als een molen in een
zeer vervallen staat verkeert.
Om voor de instandhoudingregeling in aanmerking te komen, moet een instandhouding plan
voor een tijdvak van zes jaar worden gemaakt. De rijkssubsidie hierop bedraagt maximaal
60% van € 50.000,- per molen/ per 6 jaar. De overige 40% moet van de lagere overheden c.q.
sponsoren komen. Hierover zijn we met de lagere overheden in overleg.
Bij de opzet van de nieuwe regeling is ervan uitgegaan, dat de molens in een goede staat van
onderhoud verkeren; helaas is dat ook bij de DFM voor een aantal molens niet het geval. Het
is dan ook zeer de vraag of deze regeling een verbetering inhoudt.
Aangezien DFM als grote stichting/ eigenaar ( > 20 molens) wordt aangemerkt, kan onder
bepaalde voorwaarden een clustering van een deel van de bedragen per molen plaatsvinden.
Dit geeft ons wel de mogelijkheid om groot onderhoud – bijvoorbeeld het vervangen van een
vijzel – uit te voeren.
Aangezien de nieuwe regeling per 1-1-2007 effectief wordt, zal de opname en uitvoering van
het onderhoud op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Met het “Wetterskip Fryslân” is in principe een overeenkomst gesloten voor de inzet van
molens bij extreem waterbezwaar. Van onze 41 molens kunnen ruim 20 hiervoor worden
gebruikt. Voor de inzet van de molens hebben we op dit moment voldoende molenaars; maar
aanmelden kan altijd!! Het wetterskip zal ook de andere moleneigenaren benaderen.
Onze medewerker Hylke Kloosterman gaat de cursus leermeester volgen. Hierdoor kan DFM
als leerbedrijf voor stagiaires / leerling molenmaker worden aangemerkt.
Het jaarlijks overleg met andere molen eigenaren heeft weer plaats gevonden. De
gespreksonderwerpen waren: de nieuwe instandhoudingregeling monumenten, de
afsprakenlijst tussen molenaars en de DFM, inzet molens bij extreem waterbezwaar, jaar van
de molen 2007.
Ook is er overleg tussen de besturen van het “Gild Fryske Mounders” en de DFM geweest
over de verdere invulling van de eerder genoemde afsprakenlijst, molenaarsopleiding,

gezamenlijk optrekken in zaken van gemeenschappelijk belang en een aantal kleinere
onderwerpen.
Tot slot : bijna al onze molens hebben een molenaar, maar we hebben nog behoefte aan een
aantal 1e en 2e molenaars. Wie ?
En wist u dat we een website hebben?
www.defryskemole.nl
Pieter Kooistra secretaris DFM e.mail secretaris@defryskemole.nl

Molen Victor, een van de poldermolens van DFM in restauratie. De firma Poland heeft de koppen
van de voeghouten hersteld met epoxyhars dat met glasfiberstaven aan het nog gave deel van het
hout is verbonden. Bij die behandeling werd de as opgestempeld en zat de halssteen met banden
bevestigd aan de bovenas. De nog in goede staat verkerende windpeluw kon vervolgens terug
geplaatst worden. (foto Sjerp de Jong, vrijwillig molenaar op de Victor.

Mededelingen van de vereniging
GILD FRYSKE MOUNDERS
Aar

Openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders
Datum:
Plaats:

vrijdag 07 april 2006 om 19.30 uur
Dorpshuis van Poppenwier, Marsherne 2. (zie hieronder)

Agenda:
1.
Opening en mededelingen door de voorzitter
2.
Vaststelling en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2005
3.
Ingekomen stukken
4.
Secretaris – jaarverslag
5.
Penningmeester – jaarverslag, verslag kascommissie en aanstelling nieuwe
kascommissie
6.
Opleidingscommissaris - jaarverslag
7.
Presentatie examenreglement 2006
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
10.
Pauze.
11.
Spreker: Pier Schaper, werkzaam bij It Wetterskip - lezing gaat over waterschap en
relatie tot molens/bemaling
Poppenwier is een terpdorp met zo'n 190 inwoners. Het moet al een heel oud dorp zijn, want
in de terpen zijn bij afgravingen scherven van aardewerk gevonden uit de eerste tot de
twaalfde eeuw. De scherven zijn van "Koegelpotten" en Rijnlands aardewerk.
De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de mansnaam "Poppe" en het Latijnse
"wier" (terp).
Het dorp is in 1991 aangewezen als
"beschermd dorpsgezicht". Er zijn
dan ook een groot aantal panden die
voorkomen op de monumentenlijst.
Het oudste bezit van het dorp is een
uniek "Hugenoten uurwerk" uit
1578 en een preekstoel uit 1700 dat
zich in de in 1986 gerestaureerde
Hervormde kerk bevindt.
Verder beschikt het dorp over een
schitterend dorpshuis dat in 1998
door de inwoners zelf is gebouwd.
Dit was noodzakelijk omdat het
dorp een bruisend verenigingsleven
kent.
Deze informatie en de foto is ontleend aan de website www.poppenwier.com

( - advertentie - )

Verslag algemene ledenvergadering 28-10-2005 te Raerd
Aanwezig: bestuur, Jan Stolp komt iets later binnen en 48 leden
Afwezig met kennisgeving: Hindrik v.d. Veen, Ruurd Jakob Nauta,
Henk Kuiper, Hylke Kloosterman en Jan Holtkamp
Afwezig zonder kennisgeving: 185 leden
1.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de
vergadering met de mededeling dat ondanks diverse pogingen van de
beheerder de geluidsinstallatie het vanavond niet doet, en verzoekt de aanwezigen de
presentielijst te tekenen.
2.
Omdat de notulen van de ledenvergadering op 15 april 2005 niet in de Utskoat waren
geplaatst, wordt een korte leespauze gehouden.
Er zijn geen tekstuele en geen inhoudelijke op- of aanmerkingen
De notulen van 15 april 2005 worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken:
a.
van de voorzitter

Er wordt gewerkt aan een nieuw examenreglement

Er wordt gewerkt aan aanpassingen in het huishoudelijk reglement

De molenaarsdag 2006 wordt georganiseerd door Dick en Jet Sandberg, die daarmee
de taak van Sjerp de Jong hebben overgenomen

Excursie voorjaar 2006 worden wederom georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en
Jaap Tiedema.

Aan de excursie naar het Woudagemaal op 8 oktober jl. werd door ci. 30 leden en
aanhang deelgenomen en we kunnen spreken van een succes.

Het bestuur heeft een uitnodiging gehad het afscheid van André Cramer als secretaris
SFM op 11 mei jl. en de voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de decennialange inzet
van André.

Leden van het bestuur hebben de viering van 250 jaar korenmolen van Sleat
bijgewoond en wederom proficiat voor de molenaars aldaar.

De tekening van een windmotor, gemaakt door Jan Bergstra, is in de pauze gratis bij
hem af te halen.
b.
van de secretaris

Ontvangen van Radio Gaasterland: men kan zich opgeven voor een uurtje
radiozendtijd – formulieren bij de secretaris

De nieuwe leerlingen zijn doorgegeven aan Lidwien Rietveld, opleidingscommissaris.


Er zijn 4000 nieuwe folders besteld.

De enquête van de provincie betreffende “Vrijwilligers in Beeld” is ingevuld
geretourneerd.
c.
van de penningmeester
zie agendapunt 5
d.
van de opleidingscommissaris

Simon Jellema heeft de draaiuren-lijsten niet tijdig kunnen versturen aan iedereen. Hij
wil dit alsnog doen in januari met de vraag het voor 2 jaar in te vullen
I.v.m. met het nog niet aanwezig zijn van Jan Stolp, moet uit Engeland komen en staat dan in
Nederland in de file, wordt overgegaan op agendapunt 5.
5.
Geeft uitleg over de begroting 2006 en de voorgestelde contributieverhoging.

De verhoging is mede nodig om eventuele tegenvallers betreffende Utskoat , premie
verzekeringen op te vangen.

Het verzekeringsdeel van de contributie bedraagt € 2,50

Door invoering van de contributieverhoging ontstaan er een financiële ruimte van €
1000.

Geurt v.d. Weg stelt dat € 1700 niet veel is voor de Utskoat; maar Piet antwoordt dat
de werkelijke kosten hoger liggen, maar grotendeels worden gedragen door adverteerders.

Minte de Jong stelt dat meerdere leden ook lid zijn van GVM en daar ook al verzekerd
zijn en wil graag een loskoppeling zien van contributie en premie.

De voorzitter antwoordt dat een ieder vrij is in zijn of haar keuze, maar bij het GFM is
en blijft de premie ingebouwd in de contributie.

De voorzitter brengt het voorstel tot contributieverhoging naar € 22,50 in stemming:
voor:
46
tegen:
1
onthoudingen:
geen
en het voorstel is aangenomen.
Piet de Vries geeft nog nadere opleg over de verzekeringen en zegt toe in de Utskoat een
volledige uitleg te geven over het verzekeringsgebeuren.
De laatste tijd zijn de nieuwe leden niet gemeld in de Utskoat; in de ev. editie wordt dit goed
gemaakt - opdat men niet schrikke van het in één keer genoemde aantal nieuwe leerlingen.
De penningmeester doet een beroep op de leden om toch vooral via internet-bankieren de
contributie te betalen – dit scheelt aanmerkelijk in de kosten. Ook hiervan zal e.e.a. een uitleg
volgen in de Utskoat.
Het aantal leden bedraagt op 28 oktober: 239 leden, waarvan 41 leerlingen.
Vraag van Stef Mensinga: hoe hoog is de oplaag van de Utskoat.
Harm Zuidstra meldt een oplage van 508 totaal, voor SFM en GFM
Inmiddels is Jan Stolp ook gearriveerd en wordt overgegaan op agendapunt 4.
4.
In verband met het aftreden als bestuurslid van Jan Stolp, stelt het bestuur de leden
voor de voordracht als nieuw bestuurslid Jet Sandberg te steunen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en wordt unaniem aangenomen, waarvoor dank in
het gestelde vertrouwen.
De voorzitter heet Jet van harte welkom, dankt Jan met enkele lovende woorden voor zijn
inzet en overhandigt hem een fraai boeket en een cadeaubon.

En vervolgens mag Jan in de zaal zitten.
6.
De voorzitter doet verslag van de wervingsactie en spreekt woorden van waardering
en dank uit aan de leden van de commissie, Gerdien Wichers, Ruurd Jakob Nauta, Rolf
Dijkema en Martin Bakker, de geweldige medewerking van de leden, die tijdens de “openbare
dagen” hun molen open stelden en de leermeesters die nu echt volle bak hebben.
Een bijzonder woord van dank gaat naar de fam. Nauta, die hun woning in Oppenhuizen
belangeloos beschikbaar stelde als vergaderruimte en in het bijzonder mevr. Nauta die de
leden van de commissie bleef verwennen met koffie en koek, en daarna nog fris met kaas en
worst.
Een extra applaus als dank.
De actie heeft het Gild Fryske Mounders weer eens duidelijk op de kaart gezet. We zijn een
fraaie website, prachtige posters en folders rijker. En een toename van 14 nieuwe leerlingen,
direct vanwege de actie. In de nasleep van deze actie hebben nog meer leerlingen zich
aangemeld.
7.
Lidwien Rietveld, opleidingscommissaris doet verslag.

Het aantal leerlingen in 2004 van 21 is gestegen naar 48 in 2005.

Jaap Tiedema heeft zich beschikbaar gesteld als leermeester en heeft inmiddels 4
leerlingen op de NIjlannermolen te Workum

sinds de laatste ledenvergadering is één leerling examen afgenomen en is helaas
gezakt.

omdat in het huishoudelijk reglement enkele onnauwkeurigheden vertoont, wordt dit
aangepast en zo ook wordt het examenreglement opnieuw opgezet.
8.
Rondvraag:

L.J. Zwierstra, voorzitter De Fryske Mole (DFM): Hij is positief over de wervingsactie
van en meldt dat DFM sinds kort een eigen website heeft: www.defryskemole.nl.
En er zijn nog steeds niet-bezette molens

Popke Timmermans suggereert lijst molens met molenaars, echter dat kost een hoop
tijd om op te zetten. Kan wellicht worden gekoppeld aan draaiurenoverzicht van Simon
Jellema. Er is in de zaal geen meerderheid die gelijk behoefte aan deze informatie heeft.
www.molen.pagina.nl biedt alle informatie al – en is super up to date, geeft Frank aan! Ook
op www. molendatabase.nl is veel informatie.

Pieter Breeuwsma vindt poster Fryke Molendag niet fraai. Dit is geen GFM-zaak.
Geurt van de Weg van de werkgroep Fryske Molendag geeft uitleg, e.e.a. heeft te maken met
de financiering.

Harm Zuidstra merkt op dat in verband met de toenemende vergrijzing van het
molenaarscorps, hij het gebruik van een geluidsinstallatie duidelijk zijn voorkeur heeft;
zonder is het voor hem moeilijk de vergadering te volgen. Waarvan akte

Willem Dijkstra wijst op de komende verandering in de monumentenzorg: BROM en
BRRM worden BRIM.
De voorzitter memoreert aan de theatervoorstelling LUW, die Compagnie Barrevoet
afgelopen zomer bij enkele tientallen molens heeft opgevoerd, waaronder veel molens in
Fryslân.
De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering en roept een ieder op om 21:15
uur weer aanwezig te zijn om te gaan genieten van de diapresentatie van Durk Posthumus jr.
Pauze.

Durk Posthumus laat een indrukwekkende reeks van dia’s zien, gemaakt in de periode begin
zeventiger jaren, toen al veel molens niet meer in bedrijf waren. Een opvallend detail bij bijna
alle dia’s van nog “gave” molens, was het ontbreken van de zeilen. Echte vrijwilligers waren
er nog niet.
Vele van de Friese molens, toen nog vaak uitgerust met zelfzwichting gingen tijdens diverse
stormen tegen de vlakte en werden niet meer gerestaureerd. Werden ze wel gerestaureerd, dan
niet meer met zelfzwichting, maar gewoon hekwerk met zeilen.
Na afloop van zijn presentatie werd Durk door Frank hartelijk bedankt en ontving uit diens
handen een fraaie ruiker en een cadeaubon.
Daarna dank de voorzitter de aanwezigen voor hun positieve bijdrage aan de vergadering en
sluit de vergadering met de woorden: allen bedankt en wel thuis!
Nieuwe leden per 1 januari 2006
De volgende leden heten we hartelijk welkom binnen onze vereniging.
F. Bloem
Burgum
H.M. Brandsma
Workum
J.C.W. Bosschieter
Amsterdam
T. Bouman
Wommels
R. Sijbesma
Welsrijp
Bericht van de penningmeester
Geachte GFM-ers
Een jaar is snel voorbij en het molenjaar 2006 is begonnen. De eerste Utskoat van 2006 heeft
u nu in uw bezit. Voor mij de gelegenheid om mij tot u te richten.
Zoals u weet is in de najaarsvergadering 2005 afgesproken om de contributie te verhogen naar
€ 22,50. Een aantal leden heeft ondertussen de contributie ad € 22,50 al overgemaakt.
Sommigen zijn nog uitgegaan van het oude bedrag en zullen nog € 4,35 moeten overmaken.
Wilt u dat in uw administratie controleren?
De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer 29.80.24.934 tnv Gild Fryske
Mounders, Sneek. Als u dat voor 1 mei doet hoef ik u geen acceptgiro te sturen en dat scheelt
aanmerkelijk in de kosten. Misschien is internet bankieren een optie. Een keer opgegeven
heeft u er verder geen omkijken naar en wordt elk jaar automatisch de contributie
overgemaakt naar het GFM. Een goed, veilig en windrijk molenjaar toegewenst.
Piet de Vries



Jaarverslag secretariaat 2005

In 2005 heeft de wervingsactie zijn beslag gekregen en dank zij de geweldige
medewerking van de molenaars die hun molen open hebben gesteld, heeft dit
geresulteerd in 14 nw. leerlingen.
 De folders die gedurende de actie zijn verspreid, bleken snel op te zijn. Daarom zijn
nog een 4000-tal extra besteld.
 In het voorjaar zijn twee avondexcursies georganiseerd, waarbij de molens van
Makkinga, Noordwolde, Holwerd en Metslawier konden worden bezocht.
 In het najaar is het “Woudagemaal” te Lemmer door een dertigtal leden bezocht.
 Wijziging in samenstelling van het bestuur – Jan Stolp treedt af en wordt vervangen
door Jet Sandberg.
 In het afgelopen jaar zijn twee leerlingen geslaagd.
 Aanzet tot nw. examenreglement; tijdens de najaarsvergadering is aan de leden
gemeld dat het bestuur aan een nieuw examenreglement gaat werken
Martin Bakker

Birdspinnekop weer in volle
luister

Voor de tweede keer in korte tijd vierde Molenstichting ‘De Lege Midden’ een feestje.
Na de Mellemolen bij Akkrum was nu de restauratie van de Birdspinnekop, lokaal ook
wel “Koopmansmolen” geheten, afgerond. De officiële in gebruik name vond plaats op
vrijdag 18 november j.l..
Eerst de officiële toespraken van o.a. voorzitter Louis Lycklama en Boarnsterhim-wethouder
Harry Jonkers. Stichting en Gemeente hebben elkaar de laatste jaren overduidelijk gevonden
in hun liefde voor molens, spreken elkaar lovende woorden toe en danken de verschillende
instanties die hun medewerking verleenden. De noodzakelijke gelden kwamen o.a. van de
Postcodeloterij die De Hollandsche Molen financieel ondersteunt en via de POP/SGB regeling
van de Overheid en uit Europa. Maar vooral ook zijn er lovende woorden voor Rien van
Schaijck die zich nu vijftien jaar met al zijn energie gestort heeft op het behoud van de molens
in Midden Friesland. Opdracht die de Stichting zichzelf gesteld heeft is om de molens in het
gebied weer volledig maalvaardig te maken, weer een taak te geven in de waterhuishouding
en voor hen een goede biotoop te realiseren in de zin van blijvende vrije windvang en goede
zichtlijnen.
Twee jaar geleden werden de eerste concrete stappen gezet om tot deze restauratie te komen.
Tussen 30 juni en 1 november is het uitvoerend werk verricht. Op een paar onderdelen als de
hoekstijlen en de kokerbalk na, is de molen grotendeels nieuw opgebouwd. Deze uit de 18e
eeuw daterende spinnekop was mogelijk de eerste molen op het eiland de Bird bij Grou. Zijn
succes bij het droog houden van het land haalde andere boeren over om ook een molentje te
bouwen. De nu gerestaureerde molen staat weer op zijn oude plaats. Wel is de molenpol nu
vier keer zo groot (450 m²) en hoger dan de oude. Er werden 8 heipalen geslagen, daarop is

een betonnen plaat gestort waarop de vier klippen zijn gemetseld. Als je dit ziet vraag je jezelf
af hoe de molen het al die jaren daarvoor heeft kunnen uithouden op de natte ondergrond. De
Birdmolen zal natuurlijk ook weer maalvaardig zijn en als hulpgemaal kunnen dienen. De
boezemsloot zal daartoe binnenkort weer in ere hersteld worden. Om een goede windvang en
zichtlijn te realiseren is het ten oosten en op korte afstand van de molen gelegen bos van
1500m² geheel verwijderd. Een beroep op de wettelijk erkende molenbeschermingszone van
400m bleek voldoende om dit te kunnen realiseren.
Naast de molen woont boer Auke Koopmans met zijn gezin. Zijn vader was de laatste actieve
molenaar. De spinnekop heeft in de tweede helft van de vorige eeuw stilgestaan. Auke zelf
heeft er nooit mee gemalen. Zo nu en dan werd er nog wat onderhoud gedaan door de
plaatselijke timmerman. Begin jaren ’90 heeft Rien er nog wel mee gedraaid tot de roede te
zeer ingerot was en de molen definitief tot stilstand kwam. Nu de spinnekop weer
gebruiksklaar is gemaakt door Durk Posthumus en Rolf Dijkema, de molenmakers van
Hiemstra Bouw uit Tzummarum, zullen er ook molenaars moeten komen om hem te laten
werken. De stichting streeft er naar een pool van vrijwilligers te werven die, officieel
opgeleid, bij tourbeurt de molens
gaan bedienen. Auke Koopmans
en zijn zwager lijken de eersten te
zijn die daarvoor belangstelling
hebben.
Gesterkt door dit tweede succes
gaat de stichting aan de slag met
de volgende projecten: restauratie
van de Borgmolen, eveneens op de
Bird, en herplaatsing van de zo
schandelijk
omver
gevaren
Haensmole. En natuurlijk wordt
ook de strijd voortgezet om het
landschap in Midden Friesland
open te houden. Open voor de
vrije windvang, open voor de
zichtlijnen en dus ook….open
voor de weidevogels. Want in de
noodzaak het landschap open te
houden
lijken
molenaars,
vogelaars en biologische boeren
elkaar definitief te hebben
gevonden.
G.v.d. Weg

(POP= Plattelandsontwikkelingsprogramma
SGB= Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid)
Foto’s
G. v.d. Weg (vorige pagina)
en P. Timmermans (foto hiernaast)

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Namens het bestuur wil ik me
even voorstellen : ik heet Jet
Sandberg en ben sinds 28
oktober 2005 lid van het bestuur
van het Gild Fryske Mounders in
plaats van Jan Stolp.
Mijn man Dick en ik zijn in het
molenwereldje verzeild geraakt ,
omdat ik hem een stukje liet
lezen waarin vrijwillig molenaars
gevraagd werden.
Hij was direct enthousiast en
omdat het mij ook heel leuk leek,
hebben we ons samen aangemeld
bij Laurens Sierkstra op de
“Onderneming”in Witmarsum.
De opleiding was heel leuk,
vooral het graan malen, maar de
kou was dat niet.
In mei 2002 ben ik op ’t Lam in
Woudsend geslaagd. De theorie
avonden daar waren heel gezellig
en hebben me door het examen
geholpen, want leren uit het
grote dikke blauwe boek van het
Gilde Vrijwillig Molenaars, vond
ik maar niets.
Het liefste ga ik met mensen om, waarvan ik ook in m’n werk als balie medewerker bij
Karwei Franeker volop kan genieten.
Na m’n examen heb ik een tijdje met Auke Bootsma op Fatum bij Tzum gedraaid, die ook
nog geprobeerd heeft me het maaien met de zeis bij te brengen.
Maar dit werd steeds minder door pijnlijke handen door de kou bij het oprollen van de
zeiltjes en minder vrije tijd door m’n vrijwilligerswerk in het hospice in Harlingen.
Om toch bij de molenwereld betrokken te blijven heb ik me op verzoek van onze voorzitter
Frank, kandidaat gesteld voor het bestuur.
M’n eerste klus is het organiseren van de jaarlijkse molenaarsdag op 25 maart a.s.
Er worden dan zelfs 2 gerestaureerde windmotoren in gebruik gesteld, die natuurlijk ook in
de route zijn opgenomen.
Ik hoop dat er veel mensen op af komen en dat we een lekker maalwindje hebben.
Dus komt allen !!
met vriendelijke groet,
Jet Sandberg.

Molenaarsdag 2006
Datum:
Tijd:

25-03-2006
10.00 u tot 17.00 u

De Friese molenaarsdag, een dag voor en door molenaars en alle belangstellenden, gaat dit
jaar langs de volgende molens.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar het boek Friese molens.
1: Witmarsum De Onderneming˝ [83]
De Onderneming˝ is een achtkante stellingmolen waar gemaald en gepeld kan worden.
2: Kimswerd De Eendracht˝ [72]
Dit is een poldermolen met een roede oud Hollands opgehekt en een roede Dekker systeem
met zelfzwichting.
3: Burgwerd de Hiemerterpoldermole [85]
Een spinnekop is wel het bekendste Friese molentype.
4: Tjerkwerd de ˝Babuurstermolen˝ [100]
Een achtkante grondzeiler met leipannen gedekt. In het molenhuis is een expositie gehuisvest
over de strijd tegen het water gedurende de afgelopen 2000 jaar.
5: Tjerkwerd een Amerikaanse windmotor. Merk Energie.
Locatie Jousterp, provinciale weg Bolsward-Workum.
6: Hartwerd een Amerikaanse windmotor. Merk Record.
Aan de oude Kloostervaart.
Het bestuur van Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel heeft
besloten beide windmotors op deze dag officieel in gebruik te stellen.
Waarschijnlijk vindt de officiële plechtigheid van Tjerkwerd om 10.00 uur en die van
Hartwerd om 11.00 uur plaats. Meer informatie volgt op de webside van de Utskoat.
Een kleine greep uit onze Friese molens, in de hoop dat een ieder er een leuke dag aan beleeft.
Met dank aan de molenaars die deze
dag voor ons mogelijk maken.
Op de foto:
de Energie-windmotor van
Jousterp bij Tjerkwerd.

Excursie GFM 2006 op 1 april a.s. naar Amsterdam e.o.
Op 1 april a.s. is het weer zover. Op die datum zal de jaarlijkse excursie worden gehouden. Dit
maal zullen onder meer molens in Amsterdam, Santpoort, Alkmaar en Obdam worden bezocht.
De tocht zal ons langs een houtzaagmolen, poldermolens, een krijtmolen en een korenmolen
voeren.
De zeer interessante excursie zal ons via twee molens in Amsterdam naar korenmolen “De Zandhaes”
te Santpoort, binnenkruier “De Viaan” te Alkmaar en wipmolen “Weel en Braken” te Obdam voeren.
Het belooft een waar spektakelstuk aan verscheidene molens te worden.
De Amsterdamse molens die we zullen gaan bezoeken zijn krijtmolen “ ‘d Admiraal” in het stadsdeel
Buiksloot en houtzaagmolen “De Otter” Vooraal de laatste molen is de laatste tijd erg veel in het
nieuws in verband met de grote biotoopproblemen. Of de meest recente biotoopproblemen ook echt
waarheid zullen worden, moet nog duidelijk worden. Misschien dat de molen naar Uitgeest wordt
verplaatst, maar het is ook nog zeker niet uitgesloten dat de molen op zijn huidige plek aan de
Kostverlorenvaart blijft staan. Op 1 april kunnen wij deze paltrok in ieder geval nog op zijn originele
plek aanschouwen.
Na Amsterdam achter ons te hebben gelaten, vervolgen wij onze weg richting “De Zandhaes” in
Santpoort. Bij voldoende wind, zal deze forse korenmolen laten zien waar hij voor is gebouwd.
Natuurlijk bezoeken we deze dag niet alleen maar industriemolens, maar komen ook de poldermolens
ruim aan bod. Binnenkruier “Geestmolen” te Alkmaar zal ons vierde reisdoel zijn. Deze molen uit de
tweede helft van de zestiende eeuw is een van de oudste in zijn soort. Molenaar Kuiper van de
Geestmolen viert op 1 april toevallig zijn 45-jarig (!!!) vrijwillig molenaarsjubileum op deze echte
Noord-Hollandse molen. Maar dat niet alleen binnenkruiers hoge leeftijden hebben, bewijst onze
laatste molen wel. Wipmolen “Weel en Braken” te Obdam is namelijk in 1632 gebouwd en behoort
daarmee ook tot de oudste molens van Noord-Holland. Deze interessante wipmolen staat vrij in het
vlakke Noord-Hollandse landschap, welke in die regio met meerdere molens wordt gesierd.
Voor deze excursie kunt u zich op één van de drie onderstaande manieren opgeven:
 Via een brief(je) of kaart naar: R.J. Nauta, Epemawei 6, 8633 KS Ysbrechtum
 Via de e-mail: ruurdjakob@tiscali.nl
 Via een telefoontje 0515-439929 of 06-28930890
Als u zich aanmeldt via de e-mail, dan krijgt u van mij een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw
aanmelding ook daadwerkelijk is aangekomen.
De excursie is destijds speciaal opgezet voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die
geen leerling meer is, ook gebruik maken van dit exclusieve uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, Fryske
mole-donateur of GVM-lid bent, u mag allen mee !!! Ook mag iedere excursie-ganger 1 introducé
meenemen, mits diegene natuurlijk wel betaalt. Mocht u meer dan 1 introducé willen meenemen, dan
graag even contact opnemen met R.J. Nauta op één van bovenstaande telefoonnummers.
De prijs van de excursie zal, net als vorig jaar, worden bepaald aan de hand van het aantal excursiegangers. Gaan er minder dan veertig personen mee, dan ontvangt u kort na de excursie een acceptgiro
van € 32,50 p.p. Gaan er 40 of meer personen mee, dan zal dit uitstapje u € 27,50 gaan kosten. U
krijgt na afloop van de excursie een acceptgiro thuisgestuurd, en u hoeft dus nu nog geen geld over te
maken.
Opstapplaatsen (en vertrektijden) van deze excursie zullen dit jaar zijn:
McDonalds Heerenveen (7.00 u),
McDonalds Goutum (7.20 u) en
parkeerplaats Restaurant Routiers te Zurich (7.45 u).
Wees op tijd, want de bus wacht niet. U kunt vanaf nu 1 april al in uw agenda vrij houden voor deze
niet te missen excursie. Ook geldt wederom net als voorgaande jaren: vol=vol. Inmiddels hebben veel
mensen zich al opgegeven voor de excursie. Relatief zijn er op dit moment al veel meer aanmeldingen
dan vorig jaar. Dus weer er snel bij, het kan nu nog.
Jaap Tiedema Ruurd Jakob Nauta

Avondexcursies Gild Fryske Mounders 2006
Het Gild Fryske Mounders houdt voor het derde achtereenvolgende jaar twee avondexcursies.
Op beide avonden zijn door de inzet van de desbetreffende molenaars twee redelijk bij elkaar
gelegen molens speciaal voor collega-molenaars, -molenliefhebbers en hun aanhang geopend.
De eerste avond vindt plaats op een tweetal poldermolens even ten noordoosten van
Leeuwarden. Op de tweede avond openen twee korenmolens op hoge voet in het zuiden van
de provincie hun deuren.
De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u van harte uit! U kunt onderling afspraken
maken over het met elkaar meerijden: wel zo gezellig en zo kunnen ook mensen mee zonder
eigen vervoer.
Het programma
Dinsdagavond 30 mei 2006
vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur zijn geopend:
Ypey-mole Ryptsjerk
Molenaar: Marten Lootsma
Hempensermeerpoldermolen Wergea
Molenaars: Stef Mensinga, Lolke van der Meer
Dinsdagavond 13 juni 2006
vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur zijn geopend:
Welgelegen Heerenveen
Molenaars: Pieter Hofkamp, Jan Looijenga,
Geurt van de Weg
Windlust Wolvega
Molenaars: Evert Belkega, Klaas Lenstra

Links deYpey- mole van Ryptsjerk die ook van de partij
zal zijn o.l.v. de nieuwe molenaar Marten Lootsma.

Ypey-mole
In De Utskoat nr. 120 hebben we kunnen lezen, dat Jan Griffioen na ruim elf jaar
molenaarsschap is opgevolgd door Marten Lootsma. Het is mooi, dat GFM-leden zich zo’n
lange periode inzetten op een molen. De Ypey-mole (FM nr. 60) stamt uit 1858 en stond
aanvankelijk in het park Vijversburg te Zwartewegsend tussen de bomen. De molen bemaalde
daar het park met omliggende landerijen. Roebreuk veroorzaakte in 1958 stilstand. In 1959
volgde herstel. Er werden echter te korte (!) roeden gestoken, teneinde de jeugd te
weerhouden om in het gevlucht te klimmen. In 1970 werd de molen bijna het slachtoffer van
‘vuurtjestoken’ en was de brandweer zijn redder in nood. De molen is in 1981 verplaatst naar
zijn huidige standplaats, alwaar deze een zomerpolder van circa 13 hectare bemaalt van 1
maart tot 1 november. Met een vlucht van 15,3 meter is sprake van een voor Friese begrippen
middelgrote poldermolen.

Hempensermeerpoldermolen
Rijdend over de Wâldwei, die thans wordt omgebouwd tot autoweg met 2 maal 2 rijstroken, is
de Hempenserpoldermolen (FM nr. 66) een bekend baken in het open polderlandschap van
Mid-Fryslân. Maar aan de noordkant van de weg komt de stad Leeuwarden hier steeds
dichterbij. De Hempensermeerpolder - voorheen Hempensermeer - is duidelijk in het
cultuurlandschap waarneembaar. De molen zelf is een voor Friese begrippen zeer forse
grenenhouten achtkante bovenkruier met een vlucht van 24 meter. Vroeger is de molen, die
stamt uit 1863, een periode uitgerust geweest met zelfzwichting. De molen bestaat nu nog,
dankzij kordaat ingrijpen van de provincie in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Door deze
interventie nam de gemeente de molen voor ƒ 2,00 over van het waterschap en bleef de sloper
buiten beeld. Het bestaan van monumenten is niet primair te danken aan noodzakelijke
restauraties – daarmee houden we ze alleen maar in stand. De niet kopieerbare loop van de
geschiedenis en het toeval hebben voor het grootste deel de toekomst en de betekenis als
cultuurmonument bepaald. De dieselmotor moest van het waterschap bij de overname in de
molen gehandhaafd blijven. In 1986 is deze Brons motor vervangen door een elektromotor.
Jammer genoeg is de molenaarswoning naast de molen in 1985 afgebrand.
Welgelegen
Welgelegen (FM nr. 114) werd gebouwd
in 1849 door molenmaker W.F. Looman
uit Deventer, in opdracht van molenaar
H.H. Kok uit Almelo. De Overijsselse
komaf van zowel molenmaker als
opdrachtgever maakt molenliefhebbers
die interesse hebben in bouwhistorie
nieuwsgierig naar eventueel (nog)
aanwezige
niet-Friese
kenmerken
binnenin deze molen. Niet omdat het een
importmolen betreft, maar omdat hij in
opdracht van èn door mensen uit een andere
streek is gemaakt.. De molen kreeg eind
19de eeuw last van windbelemmering
door de groeiende bomen in de tuinen
van de nabijgelegen woningen. De molen
is daarom in 1898 met ongeveer 6 meter
verhoogd, wat de achtkante gemetselde
onderbouw duidelijk laat aflezen. Anno
2006 op de hoge stelling staande, maakt
duidelijk dat het maar goed is, dat deze
verhoging destijds is gerealiseerd.
Heerenveen heeft de laatste decennia
stadse allures gekregen, inclusief
gebouwen
van
bijbehorende
schaalgrootte. Welgelegen herinnert
tussen de oudere en recentere nieuwbouw echter aan het Heerenveen dat, zoals zoveel grotere
plaatsen, eens meerdere koren- en industriemolens gekend heeft. De hoge molen is ook in het
verstedelijkte Heerenveen van vandaag een prominent object in de skyline. De huidige
maalploeg maalt zeer regelmatig diverse producten die worden afgezet voor menselijke
consumptie. Op http://home.hetnet.nl/~welgelegenheerenveen/index.html is uitgebreide
informatie over molen Welgelegen en zijn producten te vinden.

Windlust
Korenmolen
Windlust (FM nr.
121) is duidelijk
herkenbaar als een
van oorsprong nietFriese molen. De
gekromde
achtkantstijlen, het
hooggelegen
ondertafelement en
de ligging van de
lange spruit zijn
slechts
de
belangrijkste
kenmerken die de
oorsprong van de
houten bovenbouw
prijs geven. Het
betreft hier een
hergebruikte
poldermolen uit het
Utrechtse
Mijdrecht.
Deze
“molen nummer 8”
functioneerde als
ondermolen van de
Mijdrechtse Droogmakerij. In 1885 werden verschillende poldermolens van de Droogmakerij
gesloopt, waaronder nummer 8. Let trouwens op de korte maar krachtige naamgeving: veel
poldermolens (een grotere “Hollandse” of “Utrechtse” polder annex droogmakerij bezat er
meerdere) werden enkel met een nummer of een letter aangeduid – geen poespas! Maar nu
naar Wolvega. In 1888 ruilde eigenaar Wiebe Hooisma zijn standerdmolen in voor de huidige
achtkante stellingmolen op hoge gemetselde onderbouw. Die gemetselde onderbouw is in
tegenstelling tot de occasion die erop is gezet typisch Noordelijk uitgevoerd, met hoeklisenen
en is voorzien van een stelling ondersteund door kraaienpoten. In 1947 werd een begin
gemaakt met de oudheidkamer, die ook nu nog in de onderbouw is ondergebracht. Ebbel
Lenstra was voor de Tweede Wereldoorlog de laatste beroepsmolenaar. Al jarenlang is Klaas
Lenstra, zoon van Ebbel, op Windlust vrijwillig molenaar. Hij heeft dankzij zijn vader wel
een hele speciale band met ‘zijn’ molen.
Bronnen / zie ook:
Friese Molens, 1995
De Utskoat, nummer 120, december 2005
http://www.molens.nl
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=158
http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session
=&nummer=2167
http://home.hetnet.nl/~welgelegenheerenveen/index.html

Windmotor Tirns
weer maalvaardig

Windmotoren steeds prominenter in beeld
Tirns - De windmotoren in Fryslân worden voor vol aangezien als het gaat om monumentaal
aanzien en inzetbaarheid. vlak voor de jaarwisseling zagen we de fraai in het landschap
dominerende roosdrager bij Tirns volop in actie waarmee geanticipeerd werd op de naderende
neerslag rond de jaarwisseling. Een schitterend beeld dat de liefhebbers warm doet lopen voor
dit soort monumenten. In 2002 onderging deze windmotor nog een onverwacht noodlot.
Tijdens schilderwerkzaamheden raakt de windroos los en begint te draaien met als gevolg dat
alle roosbladen tegen de hoogwerker knallen en beschadigd raken. De schilders komen met de
schrik vrij. Het industrieel monument verdiende een waardig herstel en dat aanschouwden we
dus nog net in het oude jaar in een werkelijk schitterend polderlandschap.

Molenaarscursus in weer en wind
Oude Leye - Ook in de winterkou gaat de cursus voor
vrijwillige molenaars gewoon door. Weer of geen weer, de
toekomstige molenaars weten van wanten en leren zo met
de molen omgaan in alle jaargetijden. Op de foto van Sjerp
de Jong zien we, goed tegen de waterkou beschermd,
Hinne van Stralen die toeziet hoe Thom van Hijum het
molenzeil hanteert op de Balkenstermûne. Vanwege de
restauratie van de lesmolen Victor in Wanswerd is
leermeester Sjerp de Jong uitgeweken naar de aan het
Elfstedentraject gelegen Balkendstermolen. Hinne van
Stralen uit Oentsjerk is sinds november 2004 in opleiding.
Hij gaat in februari op stage. in het dagelijkse leven werkt
hij bij de praktijk boerderij in Oentsjerk. Thom van Hijum
woont in Aldtsjerk en hij is vanaf oktober bij de club. Door
de week is hij ook molenaar, maar dan op de moderne
veevoederfabriek van Sikma in Stroobos.

( Advertentie )

Molennieuws uit Woudsend
De ploeg van houtzaagmolen De Jager
heeft oudejaarsdag gedraaid en gezaagd
van 09:30 tot 03:00 uur. Om 16:30 werd de
weersomslag goed merkbaar en was de
wind tijdelijk bijna helemaal verdwenen.
We zijn daarom gaan buurten bij Cees
Notenboom op molen ’t Lam. Hij kon nog
rogge breken bij die slappe wind; een zeer
stoffig werk.
We hebben bij Cees ook mout geproefd,
dat is ontkiemde gerst die in een zogeheten
eest-oven gedroogd is. Dit product - dat
tussen de tanden zachtjes knerpt als
popcorn, maar véééél lekkerder smaakt–
moet vermalen worden. Met het meel
wordt een beslag gemaakt, dat wordt
vergist. Uit de daarbij ontstane alcohol
stookt men de intussen door kenners zeer
geprezen Friese whisky.
Koren- en pelmolen 't Lam in Woudsend is voor de
winter onder handen genomen door de
molenmakers van Bouw 75 uit Workum. In eerste
instantie is het werk aan de kap uitgevoerd waarbij
o.a. een nieuwe windpeluw noodzakelijk was. Vlak
voor oudejaarsdag zagen we de molen in de zeilen
staan terwijl het bord op straat uitnodigde
oliebollenmix in te slaan.

Na de meer dan voortreffelijke erwtensoepmaaltijd van Hiltsje had ook de wind weer kracht
opgedaan en zijn we weer
aan het werk gegaan. In
totaal hebben we 3,5
meter eiken planken
gezaagd
(toekomstige
stellingdelen) en 2,5
meter van een zeer
kromme es (70 cm
diameter) bedoeld voor
gaffels
van
grote
zeilschepen. De laatste
centimeters van de eiken
balk hebben we bewaard
tot
meteen
na
de
champagne om 0:00 uur.
Klaar om waardig over de
drempel te worden getrokken

Na twaalven was er niet veel wind meer, maar des te meer aanloop van dorpsgenoten op de
door Hiltsje en Lourens georganiseerde Nieuwjaarsreceptie in het Molenhuis. De pakweg 35
bezoekers vonden het blijkbaar ook erg gezellig: er waren veel smeuïge verhalen te vernemen.
Nieuwjaarsdag begon (vanaf 11:00) met wind voor twee lange halven, genoeg om een kort (1
meter) stuk es (80 cm diameter) te positioneren op een drager, een wankant van de hierboven
genoemde es. In het miezerige weer zijn we niet meer toegekomen aan zagen; vier volle
zeilen mochten niet baten. Om 15:00 hebben we opgeruimd.
Onder de vrijwillige molenaars woedt een competitie over het aantal omwentelingen van het
gevlucht. Op veel molens is daartoe een teller aanwezig op de bovenas; zie het onderwerp
“Omw.2005” op het molenprikbord (http://www.prikpagina.nl/list.php?f=355), waar u al het
Nederlandse molen-wel en –wee kunt volgen. De strijd is niet eerlijk want de draaisnelheid
van een molen is afhankelijk van de grootte (hoe kleiner hoe sneller) en van de aard van de
werkzaamheden. Op een houtzaagmolen is zoveel werk te doen waarbij de molen op de vang
moet, dat het geen zin heeft omwentelingen te tellen. Daar komt nog bij dat als hij zaagt - of
alleen maar voor de prins draait - een maximumtoerental heeft van 15 omw/minuut (60
enden). Wij rekenen dus niet in omwentelingen maar altijd in kwartieren (werk).
Molen geopend: 463 ¾ uur
Belast gedraaid: 172 2/4 uur
(zagen en slepen)
Onbelast gedraaid: 58 ¾ uur
Gezaagd:
84,15
meter
(lengte)
Bezoekers: 1709
Hiermee zijn de volgende
productiviteitskentallen
te
berekenen: 48,8 cm/belast
uur, 4,9 cm/bezoeker, 16,1
cm/openingsuur, 37% belast
uur per openingsuur, 50%
draaiuur per openingsuur (de
helft van de tijd waait het
niet...), 3,7 bezoekers per
openingsuur, 16,3 minuten
per bezoeker (dat is pas
individuele aandacht!).
Om toch een idee te geven
van het aantal omwentelingen
per jaar, rekenen we met een
geschatte
gemiddelde
draaisnelheid van 45 enden.
Dat komt uit op 156.000
omwentelingen in 2005.
Lourens achter de ‘tralies’ van het
zaagraam

Tot ziens op de De Jager (en ’t Lam ook natuurlijk!)
Jaap van Driel

NIJETRIJNE en ÉÉN van de twee
Nijetrijne ligt in de Westhoek, van de gemeente Weststellingwerf. Daar stonden eens zes
windwater- of poldermolens die “De Groote Veenpolder in Weststellingwerf”
bemaalden. Daarvan resten nu nog twee exemplaren en een ondertoren van een
windmotor, die later ook meehielp om het water in deze polder op het juiste peil te
houden. De beide molens zijn al lang in particuliere handen.
Over één van deze poldermolens gaat dit stukje over, n.l. ”Molen nr.5” of zoals deze wordt
tegenwoordig genoemd “De Reiger”. Deze naam heeft de molen vermoedelijk gekregen toen
de molen een recreatiewoning als bestemming kreeg. Wanneer dat precies gebeurd is, is mij
niet geheel duidelijk, in 1956 of in 1968. De andere overgebleven molen “Molen nr,1” of “De
Rietvink”, uit 1855, staat niet ver van de Scheenesluis en het v.m. café “De Laatste Stuiver”.
Beide molen staan aan de Helomavaart, deze vaart is in 1774 gegraven in opdracht van
vervenersfamilie Heloma en maakt deel uit van de Friese boezem. (Ik verwijs hiertoe naar
“De Utskoat” nr. 110 en nr. 111,) Helaas verkeren beide molens in zeer slechte staat. Maar dat
gaat binnenkort veranderden, want begin december zijn de molenmakers begonnen om de
molen “De Reiger” te restaureren. Inmiddels is de oude betimmering in de molen geheel
verwijderd en zijn ook de Pot-roeden verwijderd. Bij het verwijderen van de binnen
betimmering kwam nog een oud timmermansgebruik boven water. Men vond achter deze
betimmering op de eerste zolder een vurenhouten plankje, met de volgende tekst:
Kees Mink. geb. 18 Sept.1913
Jacob Huisnan geb.16 Dec. 1925
Wouter Dragt. geb. 7 Mei 1949
gerestaureerd

werkzaamheden begonnen op 16 dec.1968.

Jan van Droger, geb. 4-8-1968, Rietdekker Wolvega, 19-2-76
Johannes Dolstra, Rietdekker, 19-2-76
De molen werd in 1956 buiten gebruik gesteld. Van1926 tot 1956 diende hij als hulpgemaal.
Waarschijnlijk zijn de molen en het huis in 1956 direct verkocht.
Maar door de huidige restauratie is ook een ander geheim
prijsgegeven. Van de oude geklonken Pot- roeden zijn
verfresten gedeeltelijk verwijderd om de nummers van de
roeden boven water te krijgen. De binnenroede heeft nr. 682
uit1871, een lengte van 20.-m. (en 26mm.), terwijl de
buitenroede, nr. 683 uit 1871, een lengte heeft van 20.-m. (en
14mm) Zie ook foto.
Hieruit blijkt dat de roeden zijn aangebracht tijdens de bouw
van de molen, in 1871. Dit jaartal staat ook op de molenbaard.
De aanbesteding voor de bouw van de molen vond plaats op
17 juni 1871. De bouw werd onderhands gegund aan Jan H.
Engelmoer aannemer te Oldelamer. De aanneemsom voor de
molen en de duiker bedroeg f.9097 en voor het molenaarshuis
f.903. De (gietijzeren-)bovenas (fabrikant?) en de roeden
waren voor rekening van het polderbestuur. Het bestek was
gemaakt door de polderopzichter Anne P. Fabriek. Wat nu blijkt is, dat deze roeden de langst

zittende Pot-roeden van Nederland zijn (van de Potroeden waarvan de nummers bekend zijn),
sinds de bouw van de molen. Opmerking: mogelijk zijn de Potroeden van “De
Rietvink”ouder. Deze z.g. Pot- roeden werden eertijds gemaakt door Firma Gebr.’s B. Pot te
Elshout bij Kinderdijk. Pot was de eerste firma die geklonken metalen roedebalken maakte.
De firma hield zich in eerste instantie bezig met scheepsbouw, maar omstreeks 1850 begon
men met de fabricage van ijzeren molenroeden.
Op 24 december 1871 werd de molen opgeleverd en werd als eerste molenaar IJsbrand
Tijmens de Boer benoemd. In 1905 overlijdt molenaar De Boer, deze wordt opgevolgd door
Gerard Blom uit Oldelamer. Johannes de Lange wordt in 1911 de nieuwe molenaar. Hij blijft
tot 1956 molenaar. Werden toen de molen en het huisje verkocht? Volgens de
Rijksmoleninventarisatie, van 1943, had de molen een houten schroef met een diameter van
1.56m, een opvoerhoogte van 0,90m en een waterverzet van ca. 500m3/uur. Al jaren
ontbreken de voor- en achterwaterloop en het gaande werk. In1903 werd in verband met het
zwaar kruien een kruilier gemonteerd.
Nu terug naar deze tijd. Omdat de oude veendijk niet sterk genoeg is om een zware kraan te
plaatsen moesten de molenmakers met een lichte hoogwerker alles doen. Op de foto ziet men
juist een stuk buitenroede (bovenend) naar beneden gebracht worden.
Zo werden met een elektrische ijzerzaag de beide roeden
stukje voor stukje kleiner gemaakt. In verband met het
brandgevaar van het rietdek was “afflexen” of “afbranden” te
gevaarlijk. De nieuw te steken roeden worden gemaakt door
de firma Derckx uit Wessem. De nummers zijn op dit
moment nog niet bekend. Op de andere foto ziet men de z.g.
Pot-plaatje met erin geslagen nr. 683. De foto’s zijn van de
auteur en gemaakt op 7 dec. 2005.
Ondertussen is in de tweede week van 2006 een steiger rond
de molen gebouwd. Ook zal de biotoop van de molen worden
verbeterd, hoewel “Molen nr.1” een veel slechtere biotoop
heeft. Laten we hopen dat deze restauratie een positieve
uitstraling heeft, op de laatst genoemde molen. We zullen
maar hopen: ALS ER EEN MOLENSCHAAP OVER DE DAM
IS, VOLGEN ER MEER!
Popke Timmermans

2007 het jaar van de Molens
Website TIMS Symposium 2007 in de lucht
Zoals jullie weten wordt er hard gewerkt aan het voorbereiden van het 12e molensymposium
in Nederland, in juni 2007. Sinds kort is de symposiumwebsite in de lucht. Ik wil er nog op
wijzen dat het symposium, anders dan in het verleden, in principe open zal staan voor elke
geïnteresseerde.
Het webadres is: www.timsmills.info/tims2007
Als je suggesties of aanvullingen hebt hoor ik dat graag!
Vriendelijke. groet,
Commissie TIMS Symposium 2007
Ir Yolt IJzerman, voorzitter / coördinator excursies
Wjitteringswei 116, 8495JT Aldeboarn
0566-632089 / 06-53766999

De noordelijkste molen van Nederland
In maart 2005 stelde onze lezer Eric Zwijnenberg op de website van zijn
Wimmenumermolen (Egmond a/d Hoef) de vraag welke de noordelijkste, oostelijkste,
zuidelijkste en westelijkste windmolens van Nederland waren. Dit in het kader van zijn
tweemaandelijkse puzzelrubriek.
Voor de juiste antwoorden raadpleegde hij de x,y-coördinaten van het RijksDriehoeksnet,
zoals die ook op topografische kaarten zijn terug te vinden. Dit leidde tot de volgende
antwoorden: De noordelijkste is de Goliath in Uithuizermeden, de oostelijkste is de
standerdmolen in Boutange, de zuidelijkste is de torenmolen in Gronsveld, en de westelijkste
de standerdmolen in Retranchement. De goede inzenders kregen hun prijs, en daarmee leek de
kous af.
Tot... negen maanden later de heer Marius W. de Pijper hem erop wees dat de noordelijkste
molen niet de Goliath in Groningen is, maar de Phoenix in Nes op Ameland (Friesland). En
hij voegde daar als bewijs het aantal graden en minuten noorderbreedte bij.
Eric geloofde er in eerste instantie niets van, want hij had zeer zorgvuldig naar de
topografische coördinaten gekeken. Die zijn van alle molens beschikbaar op de
internetdatabase van De Hollandsche Molen. Hij dacht dat er wel een foutje met de
omrekening van het RD-stelsel naar de geografische coördinaten (WGS84-stelsel) was
gemaakt. Maar het computerprogramma waarmee die conversie van coördinatenstelsels kan
worden gedaan leverde hetzelfde resultaat als dat waar de heer De Pijper mee op de proppen
kwam:

molen
RD-coördinaten
De Goliath in Uithuizermeeden y = 607671 (meter)
De Phoenix te Nes op Ameland y = 606887 (meter)

Geografische coörd.
53˚ 26,8297′
53˚ 26,8559′

Als u weet dat de y-coördinaten van het RD-stelsel van zuid naar noord opklimmen is het
resultaat overduidelijk: de Goliath ligt 606997 - 607671 = 784 meter noordelijker.
Kijken we echter naar het aantal graden noorderbreedte, dan zien we dat de Phoenix 26,8559 26,8297 = 0,0262 boogminuten noordelijker ligt! Dat komt overeen met een afstand van
ongeveer 48 meter. Dus: de Goliath ligt 48 meter zuidelijker dan de Phoenix!
Ra, ra, hoe kan dit?
Bij nadere beschouwing bleek het volgende aan de hand te zijn:
Het probleem bij het maken van landkaarten, en het kiezen van coördinatenstelsels hiervoor,
is dat het boloppervlak van de aarde zich niet plat laat slaan zonder vervormingen. Het is
onmogelijk de stuk boloppervlak in alle opzichten correct weer te geven in een plat vlak.
Voor topografische doeleinden gebruikt men een rechthoekig coördinatensysteem, in
Nederland het RD-stelsel, met als oorsprong de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort.
Vroeger werd deze oorsprong tevens als nulpunt gebruikt, maar uit praktische overwegingen
heeft men het nulpunt ten opzichte van de oorsprong 155 km naar het westen en 463 km naar
het zuiden verschoven. Hierdoor hebben alle coördinaten in Nederland positieve waarden
gekregen, en is bovendien direct duidelijk wat de x- of y-coördinaat is. Het voordeel van deze
kaartweergave is dat onderlinge afstanden tussen objecten (in meters of kilometers) altijd
kloppen. Het "zwarte lijnen raster" op topografische kaarten is exact een "vierkante kilometer
raster".
De breedtegraden (parallelcirkels) en lengtegraden (meridianen) lopen echter niet precies
evenwijdig aan de x- en y-as lijnen, vanwege de kromming van de aardbol. Onderstaande
figuur maakt alles duidelijk:
In het rechthoekige RD-raster zijn
met dikke lijnen twee parallelcirkels
en twee meridianen aangegeven. U
ziet, gaande naar het noorden, dat de
meridianen naar elkaar toelopen
(logisch, want op de noordpool
komen ze bij elkaar in één punt).
Maar waar het hier om gaat zijn de
horizontale parallelcirkels die op de
topografische kaart géén rechte lijnen
zijn. Let maar eens op de
parallelcirkel
voor
53˚
30′
noorderbreedte. Die loopt duidelijk
hol, en om te weten welke molen
noordelijker of zuidelijker ligt moeten
te werk gaan naar die rode
parallelcirkels! Want alle punten op
zo'n horizontale rode lijn liggen op de
aardbol op dezelfde breedtegraad.
Het resultaat is goed in onderstaande twee detailkaartjes (op dezelfde schaal) te zien:

Kijken we ten opzichte van de zwarte lijn van het RD-stelsel y = 607 km, dan ligt de Goliath
hoger, maar kijken we ten opzichte van de breedtecirkel 53° 27′ dan ligt de Goliath duidelijk
zuidelijker!
De noordelijkste molen van ons land is dus NIET de Goliath (sorry Ida Wieringa!) maar
de Phoenix op Ameland. De prijswinnaars mochten uiteraard hun prijs behouden, en de heer
De Pijper heeft als dank voor zijn opmerkingsgave eenzelfde prijs ontvangen (een fotocollage
van de vier molens).
Bron:www.wimmenumer.nl en www.molens.nl (het molenbestand)

Molenaar Eeuwe de Vries maakte molenmodel

We kregen bovenstaande foto toegezonden waarop molenaar Eeuwe de Vries met z’n pakesizzer vol trots
poseert naaast het pasgebouwde model van molen De Olifant van Burdaard. Het is een pronkje geworden. Nu
maar afwachten of it lytse baaske in de voetsporen van z’n pake zal treden, wellicht ooit als vrijwillig
molenaar.

Uit ons prentenkabinet
Afgelopen zomer zag ik bij een verzamelaar een ansichtkaart uit de jaren 60 van de vorige
eeuw. Deze had wat betreft omgeving grote gelijkenis met de ansichtkaart van de windmotor,
die te zien is in ons blad nr.115 op bladzijde 37. Op die kaart stond achterop vermeld:
TERHORNE. Helaas zonder verdere informatie. Wie kan ons nu verder helpen?

In het laatste nummer van “De Utskoat” stond op bladzijde 31 een fraaie tekening van een
onbekende zaagmolen. Als verzamelaar van molenafbeeldingen en bovendien als
Heerenveener zag ik direct, dit is Heerenveen. Ondanks dat ik nog niet zo oud ben als de
oorspronkelijke tekening. Dit is de voormalige. zaagmolen van familie Siebenga en, op de
achtergrond, het watermolentje dat later werd bemalen door “dove Auke” de Boer. De
zaagmolen stond aan de Badweg en was tot 1936 particulier eigendom. De laatste eigenaar
was A.J. Siebenga (zaagmolenaar en houthandelaar), deze woonde ook aan de Badweg in het
molenaarshuis, dat er nog staat. Aan deze weg lag tot 1931 de oude zwem- en badinrichting.
Het genoemde watermolentje aan de westzijde van de Kempenaerswijk, zo ongeveer
tegenover de oude “molepolle” waar ik woon. Eerder schreef ik over dit molentje in de
rubriek “Uit de knipseldoos.” in “De Utskoat” van juli 1994 en maart 2005.De zaagmolen
werd in 1858 gebouwd en verbrande als romp in de nacht nacht zaterdag 23 op zondag 24 juni
1973. De molen heeft altijd een houten bovenas en houten roeden met een lengte van 18,30m.
gehad Op de oude “molepolle “staan nu woonhuizen. Bewaard gebleven is de eerste steen en
die is te vinden in Museum Willem van Haren te Heerenveen De tekst op deze steen luidt:
DOOR JAN Js. V.D. SLUIS 23 JUNY 1858.
Wie meer wil weten over de Heerenveense industriemolens, raad ik aan het boekje “De sfeer
van weleer,over molens in Heerenveen” geschreven door molenkenner drs. D.M. Bunskoeke
en oud redactielid van “De Utskoat” aan te schaffen. Het is nog te verkrijgbaar bij Tjepkema’s
molen te Heerenveen.
Popke Timmermans

Bovenstaande twee molenplaatjes zitten al enige tijd in de map met onbekend Fries
molenbeeldmateriaal. De linker lijkt het midden te houden tussen een spinnekop met
vlinderwieken en windmotortje. Maar waar stond dit bouwwerk? In de buurt van Winsum
wellicht? De rechter gedenksteen doet denken aan een molenlocatie. Maar waar en aan welke
molen herinnert de steen dan. We ontvangen uw reactie met belangstelling op ons e-mailadres
info@utskoat.nl of via tel. 0515-579348. Het mag ook via de normale weg van de postbode.

Rietuittrekkende kauwen
Rietuittrekkende
kauwen,
daar
heeft
de
Schalsumermolen al jaren last
van, en hij zal de enige niet
zijn.
Dan komt molenmaker Durk
Posthumus weer en die herstelt
het keurig, maar hij heeft zijn
hielen nog niet gelicht of de
eersten zitten al weer op de kap.
En zo erg als de afgelopen
zomer is het nog nooit geweest,
elke week harkte ik een bos bij
elkaar.
De vogelverschrikker op de kap van de Schalsumermolen (foto D. Piersma)

Toen zei eens iemand tegen mij , je moet een dode kauw op de kap binden. Maar ja, hoe kom
je aan een dode kauw, bovendien stond dit mij ook wat tegen, er zijn altijd mensen die dat
vreselijk vinden. Ik heb het als volgt opgelost: een zwarte lap heb ik opgevuld met riet. Ik heb
er een kat model van gemaakt, met een hele grote kop, een paar ogen en een hele grote bek
met witte verf er op geschilderd. Het geheel heb ik vastgepind op de kap en geen kauw die het
nog waagt op de kap neer te strijken. Ik ben benieuwd of dit zo blijft, maar het gaat al zo,n
vier maanden goed, dus we blijven hopen.

Durk Piersma.
Vrijwillig molenaar op de Schalsumermolen

Archieffoto: D. Piersma

MOLENMAKERSBEDRIJF
FIRMA J.WESTRA en CO.
Het
molenmaker
en
Timmerbedrijf werd opgericht
in 1904, met als adres
Schilkampen 19. Vermoedelijk
werd het bedrijf opgericht door
J.J. Westra, een inschrijving in
het Handelsregister werd niet
gevonden.
Op 1 januari 1920 werd het
bedrijf
omgezet
in
een
vennootschap onder firma, dit
werd op 9 maart 1922
ingeschreven in het register van
de Kamer van Koophandel.
Als
vennoten
werden
ingeschreven:
Jan
Jarigs
Westra,
met
als
adres
Schilkampen 19 en Gerlof de
Roos,
met
als
adres
Borneostraat 5. Jan Jarigs
Westra was geboren op 12 juli
1869 te Franeker. Gerlof Aukes
de Roos was geboren op 3
februari 1885 te Franeker.
Gerlof Aukes de Roos werd op
de
inschrijving
in
het
Handelsregister van 9 maart
1922 vermeld als Gerlof de
Roos. Op 20 september 1925
verhuisde Jan Westra naar de
Steynstraat 63. En op 24 september 1925 verhuisde Gerlof de Roos van de Borniastraat 5 naar
het adres Schilkampen 19.
Op 23 december 1925 werd in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven dat op
1 januari 1926 de vennootschap onder firma wordt ontbonden. Het bedrijf wordt daarna als
voortgezet door Gerlof Aukes de Roos, hetwelk op 23 december 1925 ook wordt
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf- en woonadres werd
Schilkampen 19 te Leeuwarden.
Op 19 mei 1942 wordt in het register ingeschreven dat G.A. de Roos is overleden op 5 mei
1942. (De Roos werd tijdens werkzaamheden aan op de Bleeklaan getroffen door een balk,
aan de gevolgen daarvan is hij overleden). Na het overlijden van G.A. de Roos op 5 mei 1942
werd het bedrijf voortgezet tot 28 juli 1942 door de Erven G.A. de Roos. In deze periode werd
het bedrijf beheerd door Auke de Roos.
Vanaf 28 juli 1942 werd het bedrijf voortgezet door Auke de Roos, geboren 27 november
1910 te Franeker. De werkplaats bleef op het adres Schilkampen 19, het woonadres werd
Schieringerweg 17 te Leeuwarden. De weduwe van De Roos, Jietske Klomp blijft nog op het

adres Schildkampen 19 wonen tot zij op 3 augustus 1942 verhuisd naar de Frederik
Ruyschstraat 25.
Op 9 juli 1962 werd in het register opgenomen de mededeling dat de handelsnaam in de loop
van de jaren was gewijzigd in A. de Roos.
Op 27 november 1975 werd het bedrijf beëindigd wegens ouderdom van de eigenaar, dit werd
op 5 maart 1976 officieel ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. In 1976
werd De Roos op een algemene vergadering van De Hollandsche Molen in Amsterdam
onderscheiden met de gouden eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. Deze versierselen
werden hem opgespeld door de voorzitter van De Hollandsche Molen Jhr.T.A.J. van Eysinga.
ONDER VALLENDE PAAL GERAAKT
Aan de Bleeklaan, op den hoek van den
Oostersingel is men voor het
electriciteitsbdrijf bezig met het plaatsen van
lichtmasten. Een dezer masten is
hedenmiddag uit den tros gevallen,
waardoor een der werklieden De Roos,
wonende Schilkampen werd getroffen. Hij
brak een zijner beenen en werd aan de borst
gewond.
Leeuwarder Courant 5-5-1942
AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN.
De 57 jarige aannemer De Roos, die gisteren
op den hoek van de Bleeklaan en
Oostersingel door den vallenden lichtmacht
was getroffen is tijdens het vervoer naar het
Diakonessenhuis aan de bekomen
verwondingen overleden.
Leeuwarder Courant 6-5-1942
(Overlijdensadvertentie)
Met diep leedwezen geven wij kennis van het onverwacht overlijden van ons hooggeachte lid
en Medebestuurder, den Heer
G. de Roos
Een trouwe makker is van ons heengegaan. Zijn nagedachtenis blijft bij ons in hoge ere.
Leeuwarden 5 Mei 1942
Namens de Damclub Leeuwarden Het Bestuur.
Leeuwarder Courant ?-5-1942
BRON: Kamer van Koophandel Dossier 3945 en 7361
Tresoar dossier 3359 en 7221
Woningkaart van Schilkampen 19.
DE UTSKOAT; no. 2 juni 1976 en no. 9
Leeuwarder Courant 5 6 en 7 mei 1942
Dirk Swierstra & Popke Timmermans.
Leeuwarden 29 december 2005
De Bijgevoegde foto is afkomstig uit Molens van Friesland. Leeuwarden 1971 blz.21

Molenliteratuur

Ontheemde Zaanse Molens

Voor de kerstdagen verscheen een molenboek op de markt dat in alle opzichten onze
aandacht verdient. Het is groots van opzet en uitvoering en het onderwerp zal velen
aanspreken. De manier waarop het tot stand kwam is eveneens voorbeeldig. We hebben
het dan over Ontheemde Zaanse Molens, een molenalbum boordevol gegevens en
verhalen over al dan niet uitgerangeerde Zaanse industriemolens die elders in ons land
een tweede kans kregen. Ook onze eigen provincie maakte dankbaar gebruik van deze
buitenkansjes. Je kon relatief goedkoop een molenbedrijf starten of eentje in de plaats
van een verbrande voorganger oprichten. Voor ons voldoende reden om dit boek nader
onder de aandacht te brengen.
Arian Smit heeft zich jarenlang verdiept in de materie van de “molens in de verstrooiing”
zoals wijlen Evert Smit dat betitelde in een artikelenreeks in zijn dagblad De Zaanlander in de
jaren 60 van de vorige eeuw. De in Koog aan de Zaan geboren auteur zou je erfelijk belast
met de streek en het onderwerp van zijn fascinatie kunnen noemen. Maar liefst zeven
generaties Smit hebben in de Zaanstreek in het vervoer gezeten, eerst met tjalken, vervolgens
met motorschepen en tenslotte met vrachtwagens. Wellicht hebben zijn voorouders wel
geholpen bij het over water transporteren van molenonderdelen. Hoe dan ook, het werk in die
sector leverde veel contacten met mensen en molens in de Zaanstreek op.
Al in 1988 begon zijn speurtocht naar de Zaanse molens die elders een nieuw leven waren
gestart en waarvan er nu nog achttien bestaan, waaronder twee in Fryslân: De Rat in IJlst en
Penninga’s Molen in Joure. Op de vraag of hij nu alle naar elders verplaatste Zaanse
wiekendragers heeft achterhaald is hij eerlijk. “Zelf denk ik dat ik tweederde van het totale
aantal verplaatste molens achterhaald heb,” vertelde hij bij de presentatie van het boek in het
molenmuseum van de Vereniging De Zaansche Molen. Het maakt het boek er niet minder

belangrijk om, want met het materiaal dat verzameld is, kun je aardige studies doen en het zet
ook aan tot nieuw onderzoek. Smit heeft daarvoor een gedegen basis gelegd in een fraai
geïllustreerd boekwerk van bijna 300 pagina’s met bijna 275 illustraties. Hij kreeg hierbij de
hulp van velen in het land. Naast de Zaanse geschiedschrijving werd namelijk ook de tijd
buiten de Zaan behandeld. Daarvoor werden kenners uit de betreffende streek geraadpleegd.
Voor fotomateriaal kon de auteur bijvoorbeeld een dankbaar beroep doen op de collectie van
Popke Timmermans, de molenvriend uit Heerenveen die bij de lezers wel bekend is. Dat
maakt het boek nog waardevoller. Ook de keuze van onbekend beeldmateriaal uit de collectie
van De Zaansche Molen is wat ons betreft een voltreffer.
Wat aantekeningen na bestudering
Van de 97 beschreven molens die naar elders vertrokken is het aantal zaagmolens verreweg in
de meerderheid. 26 exemplaren zaagden ‘in den vreemde’ ook hout en tien werden
omgebouwd tot korenmolen. De pelmolens zijn goede tweede: twee bleven hun oude
pellersbestaan trouw, zeventien werden korenmolen, drie kregen naast de pelfunctie het malen
van graan erbij en een pelmolen werd zowaar koren- en oliemolen, te weten De Vlijt in Balk.
Dat was sowieso een bijzondere molen want die stond in Koog aan de Zaan onder de naam De
Pellekaan te boek als de eerste windpelmolen van Nederland. De molen bleef Balk niet trouw,
want in 1898 verhuisde hij naar Den Hulst waar hij overigens niet meer bestaat.
Na dit zijstraatje gaan we naar de molens die de derde plaats bezetten: dat zijn de oliemolens
waarvan er tien als korenmolen een tweede leven leidden. Twee oliemolens bleven olie uit
oliehoudende zaden slaan. Op de vierde plaats komen de papiermolens waarvan er zes
korenmolen werden en eentje oliemolen. De rest bestond uit vol- (1), blauwsel- (2), loodwit(1), run-(1) en verfmolens(3). En temidden van dit industriemolengeweld was er dan nog een
watermolen, die na verplaatsing overigens tot korenmolen werd verbouwd.
De relatie met Fryslân
Zestien Zaanse industriemolens kwamen in de loop der tijden in onze provincie terecht.
Daaronder bevonden zich 8 zaagmolens. Dat is de helft van het totaal, terwijl landelijk
ongeveer eenderde deel naar elders vertrok. De behoefte aan zaagmolens zal hier groter
geweest zijn, nemen we aan. Dan waren er nog vier pelmolens, een papier-, een verf- en een
oliemolen. We zetten ze hieronder in chronologische volgorde.
1. 1762
Paltrok-zaagmolen De Gideon verhuist naar Franeker om daar verder te zagen.
2. 1763
Net zo’n type waarvan de exacte standplaats ontbreekt, gaat naar
Schenkenschans, uiteraard ook om hout te zagen.
3. 1797
Zaagmolen De Bonte Ekster gaat naar Lemmer en wordt in 1895 stoommolen.
4. 1805
Zaagmolen De Zwarte Hengst verhuist naar Sneek; in 1891 wordt de boel nog
eens uit elkaar gehaald voor herbouw in Franeker. Tot het eind is het een
zaagmolen gebleven.
5. 1809
Pelmolen De Eendracht gaat naar Harlingen om daar ook te gaan pellen.
6. 1820
Verfmolen De Herderin komt als oliemolen De Phenix terecht in Sijbrandahuis
bij Dokkum.
7. 1828
Zaagmolen De Walrot verhuist naar IJlst om daar tot op de dag van vandaag
boomstammen tot balken en planken te verzagen.
8. 1830
Papiermolen De Herderin wordt oliemolen in Leeuwarden. In 1892 verhuist hij
voor de tweede keer, dan naar Minnertsga waar hij bekend stond als koren- en
pelmolen De Welkomst.
9. 1852
Oliemolen De Nachtegaal gaat naar Joure om aan de Zijlroede als Brouwers
molen of De Waterlander verder olie te slaan. In 1911 ging ook deze molen

voor de tweede keer verhuizen en wel naar Dinther (NB) waar hij overigens
ook niet meer staat.
10. 1867
Zaagmolen De Eendracht komt in Franeker verder zagen.
11. 1872
Zaagmolen De Zwarte Bruinvis wordt in Ureterp als korenmolen herbouwd.
Een romp resteert als onderdeel van een (ver)nieuwbouwplan.
12. 1877
Pelmolen De Pellekaan verhuist naar Balk. Als koren- en oliemolen blijft hij
hier tot 1898. Dan gaat hij voor de tweede keer uit elkaar voor een verhuizing
naar Den Hulst.
13. 1878
Zaagmolen De Bakker gaar naar Deinum om ook daar op windkracht te zagen.
14. 1899
Pelmolen De Tol komt in Harlingen in de plaats van de een jaar daarvoor
afgebrande koren- en pelmolen De Leeuw.
15. 1900
Pelmolen (voorheen papiermolen) De Jonge Dolfijn komt naar Joure om daar
de lege plaats in te nemen van de afgebrande korenmolen van Penninga.
16.?
Een onbekende Zaanse molen wordt korenmolen in Akkrum.
Uit deze summiere opsomming kun je opmaken dat het verhuizen van molens niet alleen een
Zaanse aangelegenheid was. Ook vanuit Fryslân verkasten weer molens, om precies te zijn
een kwart van het totale aantal ex-Zaankanters.
Oplettende lezers missen in bovenstaande lijst wellicht een Dokkumer molen. We doelen dan
op ‘Het Hert’. Volgens Warner Banga verkeerde deze molen waarschijnlijk in een zeer
slechte en gammele staat, want in 1881 kocht Banga van molenbouwer De Boer uit Koog aan
de Zaan het achtkant van oliemolen ‘De Reus’ en liet dit in Dokkum herplaatsen ‘De Reus’
stond in Koog aan de Zaan en bestond daar al in 1649. Rond 1881 werd deze oliemolen
voorzien van een stoommachine en tot op stellinghoogte gesloopt, omdat het gaande werk
voortaan machinaal werd aangedreven. Daarbij werden waarschijnlijk het molenlijf en alle
andere overbodig geworden onderdelen verwijderd. Pas in oktober 1884 werd de molen uit
het Olieslagerscontract van Cornelis Gerritsz Smit. gehaald, "wegens vertimmering tot
stoomfabriek". Het achtkant van ‘De Reus’ stond toen al in Dokkum.
Het is zo maar een opmerking die we plaatsen en we kunnen ons goed voorstellen dat er in
andere delen van ons land ook dergelijke molens opduiken. Dat maakt het boek niet tot een
minder geslaagd geheel. Het zet juist aan tot verdere studie en wie weet komt dat ontbrekende
derde deel dan alsnog boven water. Dat dit boek daartoe de aanzet mag zijn.
Ontheemde Zaanse Molens kwam tot stand in
samenwerking met Vereniging De Zaansche
Molen. Stichting Uitgeverij Noord-Holland in
Wormer kon er dankzij geldschietende fondsen en
stichtingen een zeer fraai geheel van maken dat
gezien het geleverde absoluut niet duur is. Voor
€34,50 krijg je een schitterend boek dat fraai
vorm gegeven is en dat zich prettig laat lezen.
Bovendien bevat het een schat aan gegevens. Van
harte aanbevolen. ISBN 90-71123-91-x

Gerben D. Wijnja

Molen en molenaar in familienamen
Amateur-genealoog
Jan
M.
Spendel schreef een bijzonder
molenboek. Nog niet eerder werd
het onderwerp in een speciale
studie belicht.
In het onlangs verschenen boek van
uitgeverij Gopher heeft Spendel
maar liefst 800 familienamen
bijeen gebracht die afgeleid zijn
van de molen en het beroep
molenaar. Bij een vijftigtal
familienamen
wordt
dieper
ingegaan op de herkomst, maar
deze selectie is exemplarisch van
opzet.
Niet altijd zijn namen van een
molen afgeleid zo houdt de
schrijver ons voor. Hij doelt
daarmee op zogenaamde valse
molenaars: familienamen die op
het eerste gezicht lijken te behoren
tot de molennamen onder de
familienamen maar dat in feite niet
zijn. Een voorbeeld is Molema of
Meulema.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
hun eigen achtergrond zullen echter in de plaatselijke archieven moeten duiken om meer over
hun mogelijke molenrelatie aan de weet te komen.
We vinden het overigens opmerkelijk dat een toch bekende naam als Gort of Gorter niet
besproken wordt.
In het tweede deel van het boek gaat de schrijver in op de geschiedenis van de molens waarbij
diverse typen en functies de revue passeren. We komen hierbij o.a. een foto tegen van de
gevelsteen uit 1719 van de houtzaagmolen in Woudsend.
Als toegift zijn hoofdstukjes opgenomen over aan molens gegeven namen, molens die
plaatsen een naam geven, spreekwoorden, gezegden, volksverhalen en molentaal.
Kortom een boek dat niet alleen voer is voor genealogen, maar dat ook door anderen
gewaardeerd zal worden.
Het boek Molen en molenaar in familienamen is niet in de boekhandel verkrijgbaar. We
verwijzen daarom naar de site van de uitgever www.gopher.nl. U kunt het boek ook
telefonisch bestellen onder nummer 030 - 290 53 20.
Het boek heeft een slappe kaft en de pagina’s zijn gelijmd.
De omvang is 176 pagina’s in het formaat 14 x 20,5 cm.
ISBN 9051792506
Prijs € 15 excl. Verzend- en verpakkingskosten
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