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In dit nummer

3. Van de redactie
5. Nieuws Gild Fryske Mounders
8. Nieuws van de Fryske Mole
I l. Opening Jaar van de Molens
13. Nieuws werkgroep Jaar van de Molens
14. 9" Friese molendag
15. Fryske moletaal, week van het platteland en Drentse molendag
16. Verslag GFM excursie naar Limburg en Brabant 2007
20. lmpressie Nationale molendag 2007
22. 100 Jaar Comwerdermolen
24. RestauratieAchlumermolen
27. Uit ons prentenkabinet
28. Nieuwe roede Rispensermolen
29. MaalmarathonPassiebloemZwolle
30. Wijnsermolen en Victor vergeleken
36. Even recht zetten en gezocht
37. Molenliteratuur
39. Colofon

Agenda

l2 juni GFM avondexcursie Koudum en Molkwerum
l7 juni Deense molendag
l9 juni GFM avondexcursie Wijns en Wanswerd
30 juni Westlandse rnolendag
30 juni/1 juli Dotcom weekend IJlst
l4 juli Molendag Goeree OverÍlakkee
25 augustus Drentse molendag
26 augustus Molendag Provincie Antwerpen (B)
2 september Schermer maaldag
8 september Friese

Bij de foto's op de omslag

Voorop: De volop in bedrijf zijnde Cornwerdermolen op zondag 6 mei j.t. Deze
molen viert in 2007 zijn honderdjarige bestaan. Daarom zal hij van 6 Ílm 12

augustus iedere dag van 10.00 tot 16.00 geopend zijn. Een uitgebreid verslag
over deze molen leest u verderop in dit blad. (foto R.J. Nauta)

Achterop: Spinnenkop De Modderige Bol te Goëngahuizen op 5 maart 2007 trjdens de

sleuteloverhandiging aan de nieuwe molenaar. Ook over deze speciale gebeurtenis kunt u

verderop meer lezen en zien. Wij vonden het een mooi eerbetoon aan deze karakteristickc
spinnenkop om hem achter op de cover te plaatsen. (foto Harmannus. Noot)

Achtergrond "In dit nummer": Rispensen:rolen, Oosterend. (lbto R.J. Nauta)
Achtergrond "Colofon": De Gooijer, Wolvega. (Íbto Hannannus Noot)

Van de redactie

Inmiddels is het Jaar van de Molens in volle gang. Stichting Jaar van de Molens heeft ervoor
gezorgd dat er voor iedere molen een pakket met posters, kaarten en een vlag (zie foto)
beschikbaar is. Een vlag heeft een uitnodigende functie. En die uitnodiging is in het Jaar van de
Molens natuurlijk o zo belangrijk: mensen naar je molen trekken.
Waar de molenverenigingen en eigenaren mensen naar hun molens willen trekken, willen wij als
redactie natuurlijk zo veel mogelijk lezers trekken voor onze Utskoat. Degene die dat sinds jaar en
dag met heel veel inzet doet is Cerben D. Wijnja. Maar laat dit nou uitgerekend het eerste
Utskoatnummer ooit zijn waarvoor Gerben niet de eindredactie voor zijn rekening heeft genomen.
Vanwege drukke werkzaamheden heeft Gerben te kennen gegeven geen tijd te hebben voor de
eindredactie van nummer 126 en 127. Daarom neemt ondergetekende tijdehjk Gerbens taken
waar. We hopen dat Gerben vanaf nummer 128 weer de eindredactie voor zijn rekening zal
nemen. Met zijn enorme inzet en zeer ruime ervaring wordt de Utskoat sinds 1976 gemaakt. lk
durf wel te stellen dat als Gerben er niet was geweest, dat dan de voorgaande Utskoaten er nooit
zo uit hadden gezien, zoals nu het geval is. Je kuntje misschien zelfs wel afvragen ofze er zonder
Gerbens inzet iiberhaupt wel waren geweest. Het mag wel eens gezegd worden (!)
Maar we hopen dat u aan deze Utskoat net zoveel plezier zult beleven als aan de 125 voorgaande
exemplaren. Aan de inhoud van dit nummer zal het zeker niet liggen. Naast het inhoudelijke
nieuws van het Gild Fryske Mounders en De Fryske Mole, zijn er weer allerhande
wetenswaardigheden te lezen. Zo kunt u lezen of de jaarlijkse GFM excursie naar Limburg en
Brabant al dan niet ecn succes was. En 12 mei was het weer nationale n-rolendag, veel molens
waren in bedrijf en open voor bezichtiging. U kunt van een aantal van deze geopende molens een
impressie lezen. Maar er is meer. Zo is er een uitgebreid verhaal over de historie van de inmiddels
1OO-jarige Comwerdermolen. Daarnaast is er ook nog aandacht voor een aantal restauraties: De
Rispenserrnolen te Oosterend en de Achlumermolen. En de officiële opening van het jaar van de
molens heeft op l2 mei j.l. plaatsgevonden in Dokkum. Niemand minder dan de commissaris van
de koningin in Friesland, Ed Nijpels, opende deze feestelijke gelegenheid.
Jippe Braaksma heeft voor dit exemplaar van de Utskoat een portret gemaakt van zijn
Wijnsermolen. Deze markante poldermolen kwam in nummer 125 ook al positief "aan" het licht.
Eigenlijk kwam de molen weer beter "voor" het licht", want de biotoop van de molen verbeterde
sterk. Mocht het plan om een oliemolen in Blauwhuis te bouwen doorgang vinden, dan zijn er in
ieder geval al 2 Friese molenaars met "oliemolenervaring" Twee Workumer molenaars werkten in
Zwolle namelijk rnee aan de 48-
urige maalmarathon op De
Passiebloern. Naast genoer:rde
onderwerpen zijn er ook wccr de
nodige boekwerken verschenen,
waaronder "Oliernolcns" van
P.W.E.A. van Bussel cn de nieuwe
editie van "Molcns" van Stokhuyzen
En wie kan over het boek
"Oliernolens" nou beter eerr recensie
schrijven dan een ervaren olieslager.
En dan ook nog een olieslager die
abonnee is van ons blad.
Kortom, genoeg te lezen dus weer.
Wij wensen u veel plezier met dit
nurnmer!

Ruurd Jakob Nauta
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Een strak wapperende Jaar van de molens vlag



Wie de garantie wil hebben op een verantwoorde restauratie van

bouwkundige objecten van historische waarde - van binnen en

van buiten - laat zich inÍormeren door het enige Erkende

Restauratie Bouwbedrijf van Noord Nederland.

AannemersbedriiÍ

Bouw'75
Suderséleane I

Postbus 58

8710 AB Workum

Tel.: 05 I 5-542 133

TeleÍax: 05 I 5-542693
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GILD FRYSKE
MOUNDERS

GFM wervingsactie najaar 2007

Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van de Molens. Waar zouden de molens zijn
zonder molenaars? Nergens! Het Gild Fryske Mounders manifesteert zich in het najaar dan
ook als opleidingsorganisatie voor nieuwe molenaars. Net als in 2005 krijgen potentiële
nieuwe leerling-molenaars de mogelijkheid om op een actieve wijze kennis te maken met
onze opleiding. Men kan zich op een openbare lesdag inschrijven voor het volgen van een
serie proeflessen,

Achtergrond en doelstelling
In 2005 heeft het Gild Fryske Mounders (GFM) reeds een succesvolle wervingsactie gehouden.
Deze actie heeft onze vereniging een behoorlijk aantal nieuwe leerling-molenaars opgeleverd.
Daarnaast heeft het GFM dankzij de carnpagne van 2005 actueel publiciteitsmateriaal verkregen
in de vorm van onze website )]:))ti\:,il1!llq&fi4!tOLtlc:1.11, de posters en onze folder. Het CFM kan
terugkijken op een aantal mooie en productieve jaren, waarin veel molenaars zijn gediplomeerd.
Maar klaar zijn we echter nooit met het opleiden van molenaars! Voortdurend is er voor het
rnolenbehoud behoefte aan beginnende molenaars, die vaker in teamverband zullen opereren.
Bovendien geldt dat de molenaarsopleiding slechts een springplank is. Alleen door continui'teit
van onze basisopleiding en door de ontwikkeling van de reeds geslaagde molenaars blijft de
kwaliteit van onze kennis en kunde op de lange termijn op niveau.

Opzet wervingsactie
De opzet van de actie die we in het najaar organiseren is gelijk aan de actie die in 2005
plaatsvond. Poterrtiële leerling-molenaars kunnen op een actieve en vrijblijvende wijze
kennismaken met het werk van de vrijwillig molenaar. Voor de openbare lesdag, die wordt
gehouden op zaterdag 22 septernber 2001, zal in de media aandacht worden gevraagd. Op deze
dag kunnen geihteresseerden zich laten informeren over de molenaarsopleiding en kunnen zij zich
inschrijven voor een vrijblijvende serie van 3 proeflessen.
In dit Jaar van de Molens staan alle rnolens in de schijnwcrpers. De werkgroep 'GFM
wervingsactie 2007' kiest er dan ook voor orr niet één specilick nrolentype te belichten, maar om
de actie op een dwarsdoorsnecle van de Friese molens te laten plaatsvinden. Onze lesmolens
vormen een mooie dwarsdoorsnede van lret Fricse molenbestand. Dc lcermeesters zijn de spil van
de vereniging en aan hcn is clan ook gevraagd orn op l.run lesnrolen als gastgevend molenaar te
willen optreden. Alle Cl-'M-leermccstcrs hcbben hun medcwcrking aan deze activiteit reeds
toegezegd. Waarvoor hartelijk dank!

Financiën
Het bestuur van het CFM heeli voor dczc actic ccn financiölc bijdrage aangevraagd bij de
werkgroep Jaar van de Molcns in Friesland. Deze aanvraag is positief gehonoreerd en met het
tocgezegde geldbedrag van € 600,00 zijn wc in staat de kosten van deze actie voor het grootste
deel te dekken.
ln totaal doen I I lesrnolens mee aan de openbare lesdag. Aan elke leenneester, die de openbare
lesdag op zijn lesrnolen organiseert, stelt de werkgroep GFM wervingsactie 2007 € 40,00
beschikbaar, waanlee hij te maken representatiekosten voor de openbare lesdag kan betalen (thee,
kofïe, koek, frisdrank, etc).

Een aannemer zoeken is voor iedereen
even lastig. Er zijn heel veel.
Bovendien gaat het bij restaureren om
veel geld. Het mag dus niet mis gaan.
U wilt kwaliteit en zekerheid. Dat kun-
nen wij bieden. Ons bedrijÍ voldoet
aan strenge eisen op het gebied van
vakmanschap, bedrijfsvoering en finan-
ciële betrouwbaarheid.

AMBACHTELIJKE BOUWERS
MET EEN MODERNE VISIE.

«;, E]UISTRA
TZUMMARUM B.V.

Kleasterwei 6
Postbus 3, 8850 AA Tzummarum
Tel. (0518) 481578
Fax: (0518) 48 11 35
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Openbare lesdag
De openbare lesdag vindt plaats op zaterdag 22 september 2007 van 10:00 tot ló:00 uur op de
volgende I I lesmolens onder leiding van de erbij genoemde leermeester:

In Utskoat nummer 124 kon u reeds lezen dat 10
geslaagde leerlingen hun diploma op een extra speciale
avond tijdens de najaarsvergadering kregen uitgereikt
door Durk Posthumus sr. Nou hadden er op die avond
eigenlijk l2 geslaagden hun diploma in ontvangst moeten
nemen, maar twee van hen waren op vakantie en waren
dus niet in staat het diploma op die dag in ontvangst te
nemen. Maar op de voorjaarsvergadering van 30 maart
j.l. kregen deze twee geslaagden alsnog hun diploma
uitgereikt. Op deze avond kregen Mient van der Velde en
Johan Nooij hun diploma overhandigd door aftredend
opleidingscornmissaris Lidwien Rietveld. Mient van der
Velde heeft ziln opteiding genoten op de
Schalsumermolen bij leermeester Durk Piersma. Samen
met zijn molenmaatje Cees Foppele (die vorig jaar ook
zijn diploma behaalde) beleefde hrj altrjd veel plezier aan
zijn trjd als leerling op de Schalsumermolen. Nu draait hij
samen met Cees op de Sweachmermolen nabij Langweer.
De tweede geslaagde leerling die zijn diploma in

. De Verwachting te Hollum (A)

. De Hoop te Holwerd

. De Victor te Wanswerd

. De Grote Molen te Broeksterwoude

. De Hoop te Stiens

. De Schalsumermolen te Schalsum

. De Ondememing te Witmarsum

. De Rat te IJlst

. De Nijlànnermolen te Workum

. De Weijert te Makkinga

. 't Lam te Woudsend

Clemens Brouwer
Sije Hoekstra
Sjerp de Jong
Rolf Dijkema
Hendrik van der Veen
Durk Piersma
Dick Sandberg
Simon Jellema
Jaap Tiedema
Will Herjck
Cees Notenboom

De werkgroep 'GFM wervingsactie 2007' zal ervoor zoÍgen, dat elke leermeester een
inschrijfformulier ontvangt waarop mensen zich op 22 september kunnen inschrijven voor de
proeflessen.

Proeflessen
De proeflessen worden gegeven op de 3 zaterdagen die na de openbare lesdag volgen, te weten 29
september, 6 oktober en l3 oktober 2007. Deze lessen vinden eveneens plaats op de lesmolens
onder leiding van de leermeesters. Indien nodig, zal de werkgroep 'GFM wervingsactie 2007' in
de week tussen 22 september en 29 septernber 2007 de mensen die de proeflessen willen volgen
over de verschillende lesrnolens herverdelen, aÍhankelijk van de aantallen inschrijvers per
lesmolen.

De werkgroep 'GFM wervingsactie 2007',
Ruurd Jakob Nauta, Lidwien Rietveld en Frank Terpstra

ontvangst mocht nemen
was Johan Nooij. Hij

heeft zijn opleiding genoten op De Hoop in Stiens bij
leermeester Hendrik van der Veen. Johan draait nu samen
met Sipke Koning op de Steenhuistermolen bij Stiens. Ook
Sipke slaagde vorig jaar voor zijn molenaarsexamen. Zo
doet rnaar weer blijken dat de geslaagde leerlingen staan te
popelen om op hun "eigen" molen aan de slag te gaan. Een
positieve vorïn van enthousiasme die onze molens goed zal
doen.
Zoals al eerder gezegd, nam Lidwien Rietveld op deze
avond afscheid als bestuurslid van het GFM. Zoals wel
bekend was zij opleidingscomrnissaris. Onder haar leiding
hebben veel leerlingen het opleidingstraject met succes
doorlopen. En Lidwien zal zeker niet van het molentoneel

verdwijnen. Op dit rroment vormt ze mede de werkgroep
om nieuwe leerlingen te werven.
Als aÍ'sluiter van de avond was Dick Zweers "ingehuurd"
Dc bouwhistoricus van beroep hield een zeeÍ interessante
lezing over torenmolens. Het ging niet alleen over de
Nederlandse exemplaren, maar ook zeer regelnatig kwamen
de specifieke kenmerken van de buitenlandse torenmolens
aan het licht. De lezing van Dick Zweers ging gepaard met
prachtige tekeningen en dia's die levensgroot aan het
aanwezige publiek getoond werden. Dick wist zijn
toehoorders wel te boeien, want de enige klanken die je uit
de zaal hoorde was de stern van Dick zelf en wanneer de
volgende dia het apparaat inschoof.

Tekst en foto's R.J. Nauta

7

GFM najaarsvergadering
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EÍkes byprate troch "De Fryske
Mole'o (DFM)

Goed nieuws
Het is altijd mooi om een bericht met goed nieuws te kunnen
beginnen. Dit goede nieuws bestaat uit een nieuwe molenaar op de er weer piekfrjn bijstaande
Modderige Bol. Op 5 maart j.l. heeft Harry Barentsen de sleutel van de molen gekregen (zie
onderstaande foto) en is direct gaan draaien (zie foto achtercover).
Hiermee hebben al onze draaivaardige molens een molenaar en een aantal hebben een dubbele
bezetting. Om aan de wens van onze subsidiegevers te voldoen om de molens meer te laten
draaien, is een dubbele bezetting vaak noodzakelijk. Hieraan stelt het bestuur natuurlijk de
voorwaarde, dat de molenaars goed met elkaar kunnen opschieten.

Restauraties
De restauratie/ completering van de Achlumer en Slagdijkster molens schiet op. De beide kappen
zijn al klaar, waaÍaan met veel vakmanschap door de molenmakers is gewerkt. Ze kunnen trots op
het resultaat zijn en dat stralen ze ook uit!.
De Olifant krijgt een nieuw soort roeden. Deze zijn deelbaar en worden verzinkt. Hierdoor wordt
een dubbel zo lange levensduur verwacht. De meevallende meerkosten wegen hier zonder meer
tegen op.
De aannemer Dijkstra begint binnenkort feitelijk aan de restauratie van de molen 't Zwaantje nabij
Nijemirdum.

Vandalisme
Helaas hebben wij hier ook mee te makcn en gelukkig nog zonder grote gevolgen. Het is zaak de
molens goed af te sluiten en het gevlucht te "verankeren". We hebben aangifte bij de politie
gedaan van een geval van vandalisme om deze ontwikkeling kenbaar te maken bij het bevoegd
gezag.

Brim
Dit is de nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor de uitvoering van onderhoud. Er moest een
Periodiek Instandhouding Plan voor een periode van zes jaar worden gemaakt en ingediend bij de
R.A.C.M. . We vonden dat er onvoldoende subsidie is verstrekt en daar is bezwaar tegen gemaakt
bij de minister van O.C.W.. De aÍhandeling van dit bezwaar loopt nog.
De betrokken gemeenten is gevraagd om hun bijdrage in overeenstemming ( : verhogen) met de
Brim te brengen; bijna alle gemeenten hebben hier positief op gereageerd. Bedankt!

Jaarverslag 2006
In haar vergadering op I 3 april j.l. heeft het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld.
We hebben het jaar met een klein positief saldo afgesloten.
Hetjaarverslag is digitaal op te vragen via het onderstaande e-mail adres.

Jaar van de molens 2007
Op het tijdstip dat dit stukje wordt geschreven, wordt voor de radio veel reclame gemaakt voor dit
onderwerp. Hopelijk levert dit meer bezoek aan de molens op molendag l2 mei en ons een aantal
donateurs op. Verder worden er veel activiteiten rond de molens georganiseerd; zie de bijdrage
van Geurt van der Weg in deze Utskoat. Het bestuur van DFM houdt zich aanbevolen voor ideeën
hierover.

Molen "de Windlust" te Wolvega
De gemeente Weststellingwerf eigenaar van de molen- heeft de molen ons aangeboden. De
reden is, dat de gemeente vindt dat men zelf onvoldoende kennis heeft voor het beheren van zo'n
monument. Het bestuur DFM heeft in principe ingesternd met de overdracht; er moet echter over
de voorwaarden nog verder worden overlegd.

Pieter Kooistra., secretaris DFM e-mail: lqct'ctali.\(t!!!:1iysk!!lr(tl!.!t! website: rvrvu,.dcÍlJr!!r'rr't!l!.Ul

De Olifant in restauratie (foto Jippe Braaksma)
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De sleuteloverhandiging van de Modderige Bol (foto Harmtnnus Noot)
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. Molenbouw
. Verbouw
. Onderhoud
. Renovatie
o Nieuwbouw

. Stallenbouw
r Utiliteitsbouw

T 058-2571771
lnfo@kolthof bv.nl
www.kolthofbv.nl

Tjeerd Spijksma
Schildersbedrijf

Wijtsmastrjitte 22
91 12 HN Burdaard
Íel.06-22 51 40 63

LNM

Mole't lam, Woudsend

Voor (biologische) granen en

graanproducten.

Openingstijden molen en winkel:
april-sept.: di. tlm za. 10.00-17.00 uur

okt.-mrt.: do. tlm za. 10.00- 17.00 uur

WIND, WATER EN MUZIEK BIJ
OPENING FRIESE JAAR VAN DE MOLENS
Het draait om de molens in Dokkum

's Middags begonnen de activiteiten rond molen De Hoop en Zeldenrust op de Dokkumer
stadswallen met het binnenhalen van het Statenjacht door de vloot van de Watersportvereniging
Dokkum, die onder het motto "de wind in de zeilen" haar medewerking aan deze dag verleende.
Nadat het admiraalsschip, met aan boord de leden van het bestuur van Monumentenbehoud
Dongeradeel en de provinciale werkgroep Jaar van de Molens, het Statenjacht had begeleid naar
haar ligplaats tussen de molens, kon het feest beginnen. Het "blazen voor molens" werd ten
gehore gebracht door de Clay Corner Bigband en de Stedelijke Harmonie Dokkum, die onder
andere de Molenmars ten gehore bracht. Voor de kleintjes waren er gratis draaimolens bij beide
Dokkumer molens, kleurplaten en er gingen honderden pannenkoeken van Wijnand Broekema's
pannenkoekmeel over de toonbank. Molenkenner Jan Wiist was aanwezig met zijn
molenmodellen om tekst en uitleg te geven over de inrichting van de molens en natuurlijk werd er
volop gedraaid door vrijwillig molenaar Dirck van der Veen op de Zeldenrust en Jan Holtkamp op
De Hoop. In Dokkum zelf reed het Dockumer Lokaeltsje een speciale route langs de molens en
voer de trekschuit "De Herinncring" haar rondjes om de bolwerken.

Na enkele heftige buien in de ochtenduren kwam het zonnetje voorzichtig door de wolken en

daarmee liet ook het publick zich stceds meer zien rond de molens. Ondertussen was de
Commissaris ontvangen op het historische stadhuis van Dokkum en begeleid naar de molens voor
het verrichten van de opcningshandcling: het maken van de eerste foto, waannee naast de officiële
opening tevens het startsein werd gegeven voor een provinciale fotowedstrijd met het thema "Het
draait orn de rnolens". Door het laten zakken van een enorme foto vanaf de stelling van de
Zeldenrust werd dat ook zichtbaar en was het Friese Jaar van de Molens geopend. Na de
toespraken van Comrnissaris Nijpels, burgemeester Cazemier en werkgroepvoorzitter Lodewijk
Zwierstra bracht Dongeradichter Akke Brouwer op indrukwekkende wijze een Ode aan de Molen,
waarbij zij zich liet op- of rneeslepen door de cadans van het gemaal.

Voor een beperkt publiek was daarna het woord aan verteller Erik van Dort die op de eerste zolder
van de Zeldenrust het spannende verhaal "De meester van de zwarte molen" op de zolderplanken
bracht, waannee deze Molendag een mooie en boeiende afsluiting kreeg.

Tekst:Wamer B. Banga
Foto: Wytse Pyt de Jager - Dokkum

ll

M -Zaterdag 12 mei, Nationale Molendag, was elke molenaar natuurlijk op of bij
molen te vinden, want een stevige zuidwester met buien en

molenweer, waarbij volop
Vele bestuurders en
uit de molenwereld reisden

Dokkum, waar Commissaris
Ed Nijpels de officiële opening

(zie onderliggende foto) van het
Jaar van de Molens.

HENK WISS

Roestvaststaal
J achtbesl ag
S m eedrnre rk
S meedcu rsussen

't Sou 28
8721 EZ Warns
Te|.0514-681697
Fax 0514-681697 melaalunie
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De vakman voor al uw onderhoud en restauraties
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Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder. Een paar vergaderingen en telkens zagen
we de stapel kalenders kleiner worden. Veel, maar niet alle, zijn opgehaald en verspreid over
de molens in Friesland.

- De werkgroep ontvangt tot nu toe nog weinig aanmeldingen van te organiseren
activiteiten op molens in Friesland. Er zijn dus ook nog weinig aanvragen gedaan voor
fi nanciële ondersteuning.

- De werkgroep heeft al wel ondersteuning toegezegd aan het initiatiefom op 3l mei en
1,2 en 3 juni bij Molen Welgelegen in Heerenveen een zevental
openluchtvoorstellingen te organiseren van 'de Klucht van de Molenaar' van Bredero
door theatergroep 'de Kale'. Het zijn de enige voorstellingen van deze Klucht in
Friesland.

- Ook ondersteunt de werkgroep het bestuur van het GFM bij een nieuwe wervingsactie
voor vrijwillig molenaars in de herfst van dit jaar, ook ondersteunt de werkgroep het
bestuur van De Hersteller in St Johannesga bij activiteiten rond het 150 jarig bestaan
van de molen.

- Als u dit leest is de openingshandeling van het Friese jaar van de Molens in Dokkurn,
op l2 rnei, achter de rug. De plaatselijke werkgroep heeft zich daar flink sterk voor
gernaakt. Ook voor deze activiteit heeft de Werkgroep gelden beschikbaar gesteld.
Door de Stedelijke harmonie wordt daar het speciaal voor dit jaar geschreven
muziekstuk de Spatter ten gehore gebracht, dat te downloaden is vanafde speciale site
Jaar van de Molens.

- De in de vorige Utskoat aangekondigde gratis cursus "rondleiden" van de
Museumfederatie Fryslàn aan geihteresseerde molenaars en molenvrijwilligers in juni
is inmiddels volgeboekt. We zijn benieuwd naar de ervaringen.

- De LC plaatste tot nu toe rnaandelijks een kort artikel over molens en zal daarmee
blijven doorgaan.

- Ornrop Fryslàn zal bij bijzondere gelegenheden aandacht aan onsjaar besteden.
- De Werkgroep werkt op dit mornent verder aan de organisatie van een afsluitende

bijeenkomst op woensdag 24 oktober des middags voor allen die betrokken zijn bij de
instandhouding van molens: molenaars, eigenaars, gemeentelijke en provinciale
ambtenaren en politici. We hopen op een aantal korte, zinvolle discussies en een
rniddag vol gezellige uitwisseling.

- Graag rnelden we hier ook dat van l6 september tot 9 december in het Drents Museum
in Assen de tentoonstelling 'Meesters en Molens, van Rembrandt tot Mondriaan' te
zien zal zijn. Deze laat rnolens zien door de ogen van Nederlandse meesters van de
lTde eeuw tot en met de 20ste eeuw. Honderden molens staan in al hun
verscheidenheid, kleuren en maten afgebeeld op schilderijen, tekeningen en prenten.
Naast kunstwerken van Rernbrandt en Mondriaan, zijn er ook molenvoorstellingen te
zien van Van Goyen, Hobbema, Nuyen, Jongkind, GabriëI, Sluijters en nog vele
anderen.

- We constateerden dat het helaas toch wel wat veel zoekwerk vraagt om op de
landelijke website fiaarvandemolens.nl) snel en overzichtelijk de ontplooide
activiteiten terug te vinden. Er is bijv. geen handig overzicht per provincie.
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9e Friese Molendag

De Werkgroep Friese Molendag heeft de handschoen weer opgepakt: er is
vergaderd, gebrainstormd, er zijn taken verdeeld en we zijn weer op pad.
Een aantal molenaars reageert altijd prompt binnen een (paar) uur op het
eerste e-mailtje en meldt dat ze weer van de partij zullen zijn en stuurt
direct ook een foto mee van de molen. Anderen wachten nog even, 't is
immers pas april, of willen blijkbaar liever gebeld worden. Maar hoe dan
ook, we zijn op weg. Acht september wordt weer de dag. Er komt weer
een uitgebreide krant en er wordt gewerkt aan een nieuw affiche voor dit
jaar. We willen beide weer ruim verspreiden. Iedereen krijgt thuis over de

supermarkten, campings, scholen, benzinepompen, gemeentehuizen, dorpshuizen, molens en
allerlei andere plaatsen waar mensen komen. Als ieder zich een beetje en creatief inspant is er
voor alle inwoners in Friesland wel een plek waar men kennis kan nemen van onze Friese
Molendag. Dan doen wij als werkgroep centraal nog een rondje persberichten en het gaat vast
weer lukken. Doen er dit jaar weer meer dan 75 molens mee? In het Jaar van de Molens
moeten we toch een flink record kunnen neerzetten als opmaat naar de absolute topper in
2008: de 10" Friese Molendag. Als er dit jaar nog een aantal leerling-molenaars slaagt, moeten
dan toch wel haast echt alle molens in Friesland kunnen draaien?!
We wensen jullie allen een windrijke en geslaagde Friese Molendag toe.

Namens de werkgroep
Geurt van de Weg

Tijdens Friese molendag zal de pas gerestaureerde Penninga's molen te Joure ongetwijfeld in bedrijf zijn.
Wij hopen u in een volgcnd nummer meer over de restauratie te kunnen melden.

Fryske Moletaal

Troch Sjerp de Jong

Op de eigen Fryske m0nen kinne wy ek de Fryske taal br0ke.
en foar És monuminten. Hjir0nder stiet der in priuwke fan:

It kearketting, dy't de mffne
fëst hàldt om selÍkruiing te
foarkommen.

Dat is ek in foarm fan it behàld fan

De askop, wër de roeden yn fëst
sitte. Middenop in stjér en de non

De ballastkiste op de
langbalke mei rjochts
de efterste hinger.

Victor en Zwaluw doen mee met week van het platteland 2007

De Victor te Wenswert en de Zwaluw te Burdaard leveren op 23 juni van 10.00-17.00 uur een
bijdrage aan het evenement "week van het platteland" in de gemeente Ferwerderadiel. De organisatie
berust bij de natuurvereniging "Om 'e koaien" uit Hallum. Samen met de stichting "vrienden van het
platteland" zet deze natuurvereniging zich in voor de bewustwording bij de burgers voor de
veranderingen van het platteland. In een fiets- /wandelroute zullen er in totaal op tien plaatsen de
deuren worden geopend waarbij zowel het oude als het nieuwe plattelandsleven worden getoond in
een gevarieerd programma. Het thema van 2001 is om een grote variëteit van boerderijproducten en
de herkomst hiervan te tonen aan het publiek. Zo kan men de bedrijfsvoering zien bij een modern
melkveebedrijfevenals bij een traditionele boerderij. Er is een uitstalling "àld ark" en de mogelijkheid
van kanovaren en waterfietsen. Versnaperingen zijn onderweg mogelijk hij een theeschenkerij, een
ijsverkoop en een uitspanning om een hapje te eten, de wijn te proeven ofeven koffiedrinken. Op de
poldermolen Victor zijn er zeildemonstraties om I1.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur en zijn er
doorlopende rondleidingcn. Op de koren- pel- en houtzaagmolen De Zwaluw zijn ook rondleidingen
rnogelijk. Startplaatsen zijn er in Hallum (Piebewei), Hegebeintum en Burdaard (bij
camping/sportterrein). Nadere informatie op u'*'tr,.orlcklifi!:rl,!! Ook voor molenliefhebbers
interessant.

Drentse molendag 2007

Ook in het jaar van de molen wordt er door de gezamenlijke Drentse molenaars weer een Drentse
molendag gehouden op zaterdag 25 augustus. Deze molendag wordt dan voor de 23" keer gehouden,
we gaan dus al mooi naar de 25" . Het is de bedoeling dat op deze dag een groot aantal van de 38 in
onze provincie staande molens draait en geopend is voor het publiek. Dankzij de enthousiaste
medewerking van de Drentse molenaars (nog bedankt hiervoor) bereikte het aantal deelnemende
molens het afgelopen jaar zelfs een record aantal van 32. Bij enkele van de geopende molens werden
er ter gelegenheid van de Drentse molendag bijzondere activiteiten ontplooid, zoals (rommel)markten,
broodbak demonstraties, exposities, fietstochten enz. Hopelijk is dit op de Drentse molendag van2007
ook weer het geval.
Meer gegevens over de deelnemende molens en eventuele activiteiten zijn vanaf begin augustus te
verkrijgen via het secrctariaat van de Drentse Molenstichting. Tet 0592-340480.

Meint Noordhoek
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Excursie GFM 3f maart 2007 il. naar Limburg & Brabant

Zaterdagmorgen vroeg opgestaan en bij het openschuiven van de overgordijnen beloofde de
lucht mij stellig om het vandaag mooi weer te laten zijn, en om ook nog op tijd te komen bij
opstapplaats Heerenveen moest ik nog wel even opschieten. Zowaar op tijd (is namelijk niet
mijn sterkste kant). Klaar om te vertrekken richting Limburg.
Kom maar op met die Dalstra bus! In de bus zat de sfeer er meteen in, iedereen had zin in de
molenexcursie naar Brabant en Limburg. Het lijkt ver weg maar als je met je 56 mede
passagiers lekker zit te kletsen vliegt de tijd voorbij en als je in de buurt van Brabant komt en
onze gast passagier Dick Zweers ontpopt zich als een bekwaamd reisleider en geeft uitleg
over alle molentypen en haar bijzonderheden die we onderweg tegen komen en voor je het
weet is de bestemming bereikt.
Dick Zweers woont in Bergeijk en was de avond ervoor gastspreker op de
voorjaarsvergadering van Gild Fryske Mounders en hem was aangeboden om samen met ons
terug te reizen naar zijn provincie, welk aanbod Dick dan ook met beide handen aangreep.

Windkorenmolen "Gerarda" te Heiien
Onze eerste te bezoeken molen is de achtkante bergmolen Windkorenmolen "Gerarda" te
Heijen (zie foto hiernaast) welke gebouwd is in 1850 en zijn oorsprong vindt in de gemeente
Engwirden (nu Heerenveen) Deze
molen heeft eerst dienst gedaan als
poldermolen in het vierde en vijfde
Veendistrict van de gemeente
Engwirden. In 2001 is de molen geheel
gerestaureerd en weer voorzien van
nieuwe spruiten, staartwerk en het
rietdek in zijn geheel vernieuwd. Begin
2002 was de restauratie afgerond en is
de molen weer maalvaardig. Het mag
dan ook gezegd worden dat de molen
er weer piccobello bijstaat.
Molenaar Harry Kaak staat ons al op te
wachten bij de ingang waar een oude
POTROEDE van de molen dienst doet
als drempel, en is blij met zoveel
molenaars en leerling molenaars op
zijn rnolen, vrijwilligers die zij ook zo
hard nodig hebben in Limburg. Ook in
Brabant en Limburg hebben ze eeÍr
soort gelijke actie gehad om
aankomende molenaars te werven maar
dat heeft geen enkele vrijwilliger
opgeleverd. Wat Harry dan ook ten
zeerste betreurt daar hij nu drie molens
in de omgeving van Heijen laat draaien
wat hij overigens met liefde voor de
molens graag doet. Harry gaat ons voor in de molen en vertelt dat het varkenswiel vermaakt is
van het oude vijzelwiel, dat de verhouding dan niet meer klopte is met het rondsel door de
molenmaker destijds aangepast. Leuk detail is het keren van de pal welke gemaakt is van een
oude tak gevonden in het bos waarschijnlijk.

"Statieportret" van de 56 excursiegangers voor de standerdmolen te Oploo

Standerdmolen De Korenbloem & Het watermoleken aan het Peelbeexken te Oploo
De molen zien we in de verte al rustig draaien. Deze molen ligt echt in het midden van de
dorpskom van Oploo en heeft nog alle ruimte om te kunnen draaien het lijkt wel of het dorp er
om heen gebouwd is. Deze molen is in 1800 van Den Dungen naarOploo verplaatst. Tijdens
de verhuizing is eerst elk onderdeel genunrmerd.
Molenaar Jan van Riet staat ons gezelschap al op te wachten en we gaan opsplitsen in 2
ploegjes. Een ploeg gaat in de standerdrnolen en de andere ploeg gaat alvast de
onderslagwatermolen uit 1728 aan het Peelbeexken bezichtigen, alwaar tegelijkertijd koffie
met een plaatselijke lekkernij kan
worden genuttigd welk nreel door Jan
zelf is gernalen en door dc vrouw van
Jan zelf is gebakken. In ccrr woord een
heerlijke plak cake. Ja, en als je r.net

zoveel tegelijkertijd konrl koÍ1le drirrken
dan is er ook veel aÍwas natuurlijk, rnaar
onze vrouwen lieten dc vrouw van Jan
natuurlijk niet alleen bedienen en staken
vrijwillig de handen uit de r.nouwen
(proficiat) en hielpen daarna r.nee rnet de
afwas (vele handen rraken licht werk) en
dat werd zeer zeker gewaardeerd door
het molenaars echtpaar.
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Korenmolen "Gerarda" te Heijen

Marijke de Jong en Margriet Nooij in actie
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Ronde stenen beltmolen "Holtens
molen" te Deurne
Deze molen staat midden in Deurne en is
gebouwd in 1890 en gerestaureerd in
1998 en op dit moment wordt er een
loonzagerij in oude stijl aan de molen
gebouwd welke ook daadwerkelijk in
opdracht gaatzagen.
Molenaar Martijn Coenraads heeft de
deuren van de belt wijd open gezet en het
vuur in de vuister wordt al opgestookt
om het lijnzaad te verwarmen.
Opmerkelijk is dat deze oliemolen alleen
maar een voorslag heeft en geen naslag.
Ondertussen draait de molen ook a[ en
men doet ons vermoeden dat het
olieslaan op windkracht gebeurt, maar
een monotoon geluid waarschuwt ons
voor elektrische aandrijving van de
oliemolen, die het niet minder interessant
maakt want het is een imponerend
gezicht om te zien hoe de olie eruit wordt
geslagen in de voorslag. Een aanrader
voor diegene die nog nooit een oliemolen
heeft bezocht dan moet je zeker eens een
oliemolen bezoeken als de gelegenheid
zich voordoet. Meel wordt er vandaag
helaas niet gemalen. Problernen met het bovenwiel zorgden ervoor dat malen er die dag niet
bij was. Gelukkig had Martijn Coenraads op de ochtend van ons bezoek de tijd gevonden om
het bovenwiel zo te repareren dat de molen in ieder geval kon draaien.
En dan blijft het een imposante molen met een vlucht van 25,90 meter, voorzien van Van
Busselwieksysteem met rernklep die een koren, olie en een zaaginrichting kan aandrijven.

Watermolen "t Coll" te
F.indhoven
Gearriveerd bij de laatste molen
van onze excursic dc koren en
olie onderslagwatermolen "t
Cotl" in Eindhoven. De
watermolen ligt in een
schitterende natuur en wandel
gebied. Het linkergebouw
huisvest de rreelmaalderij rnet 2
koppel maalstenen en in het
rechtergebouw de oliernolen rnet
enkel een voorslag, tussen de
gebouwen in zit waterradwerk
met 2 schepraderen de
alzonderlijk van elkaar zijn te

bedienen. Bijzonder is de vang op

het gaande werk in de oliemolen, wanneer je de watertoevoer d.m.v. het sluisje sluit, staat de
molen snel stil, rnaar toen enkele jaren geleden er zich nog geen oliewerk (weer) in de molen
bevond, heeft men ervoor gekozen oln een vang op het wiel te maken, zodat het onbelaste
waterrad sneller tot stilstand komt. Tijdens onze aanwezigheid wordt er volop graan gemalen
en olie geslagen. Vreemd was het koud slaan van het lijnzaad, maar de reden die molenaar
van Bussel gaf voor het koud slaan is dat deze olie speciaal voor een kunstschilder wordt
geslagen. En volgens de kunstenaar heeft koud geslagen lijnzaadolie een langere levensduur.

Tijd om de terugreis in te zetten. In de bus stond voor iedere passagier een heerlijk potje
Amelander Mosterd klaar. Mosterd die gemaakt wordt op Mosterdmolen "de Verwachting" in
Hollum op Ameland. Deze lekkernij werd ons door de collega Mounders Jan Pattje en Gerrit
de Boer van Ameland aangeboden. Onderweg werd er een quiz uitgeschreven met zeer veel
interessante vragen uit de molenwereld onder leiding van quizmaster Sjerp de Jong. En ook
op deze leuke en leerzame terugreis is de eindbestemming dan ook zo weer bereikt. Wij als
ploeg Warkumer Mounders zijn nog even bij de plaatselijke Chinees aangestoken om de dag
nog eens na te bespreken en te genieten van een heerlijke maaltijd.
Al met al een zeer geslaagde dag en we zijn nu al benieuwd wat de organisatie onder leiding
van Jaap Tiedema en Ruurd Jakob Nauta volgendjaar voor ons in petto heeft.
Collega molenaars, leerling molenaars en leden van het Gild Fryske Mounders je mag een
dergelijk gezellige en leerzame dag zeker niet missen en houd voor volgendjaar de zaterdag
vrij wanneer de excursie weer plaats vindt, ga mee en geniet.

Tekst: Martin de Jong (Makkurn)
Foto's: R.J. Nauta

Koren-en oliemolen 't Coll, aan de rand van Eindhoven, was een mooie afsluiter van een geslaagde dag
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Olieslagwerk in Holtens molen te Deurne

Tarwe valt vanuit de schuddebak tussen de stenen op 't Coll
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Terugblik nationale molendag 2007

12 mei j.l. was het weer nationale molendag. De meewerkende molens worden op de 2" zaterdag
in mei steevast veel bezocht door belangstellenden. Ook deze editie van nationale molendag zou
weer een groot succes worden. Verschillende molenaars berichtten de redactie dat hun dag zeer
goed was verlopen. Leest u maar:

Jippe Braaksma van de Wijnsermolen (foto links) bericht het
volgende: "Nationale Molendag was ik om I 1.00u op de
Wijnsermolen, en de eerste bezoeker was al in een dikke regcnbui
naar de molen gekomen. Die kon meteen mooi het in bedrijf stellen
van de molen volgen. Met 2 lange halven en de molen op het
zuidwesten liep hij meteen een beste gang. Even later heb ik gezwicht
naar 2 hoge lijnen. Later heb ik die 2 zeilen ook nog maar ingeslagcn
omdat de wind's middags nog meer toenam. Totaal 17 mensen
kwamen door de weilanden naar de molen toe. De mensen waren
allerraal zeer geïnteresseerd,
waarbij het natuurlijk mooi was
dat er een beste wind stond zodat
ze de molen in vol bedrijf konden
bewonderen. Al met al een zeer
geslaagde molendag!"

Cees Notenboom van koren- en pelmolen 't Lam in
Woudsend (foto rechts) had over belangstelling niet te klagen:
"Dankzij de stevige wind hebben wc goed mout en tarwe kunnen
malcn, de hele dag met vier halvcn. Er werden wafels gcbakken
i.v.rn.. de introductie van onze nieuwe walclmix. Van twaalf tot

twee werd er gezongen
door kinderen van de
meester van der
Brugschool. Het was 's
morgens direct al druk en
daarna is het tot ca. vijf uur alleen maar drukker geworden.
Naar schatting zijn er minstens 300 mensen op de molen
geweest. Al met al in alle opzichten een goede molendag."

Durk Piersma van de Schalsumermolen (foto links) mailt
ons het volgende: "Hjir eÍkes cen foto fan de meallende

Skalsumermoune. Succes, en betanke foar jimme arbeid en ynset foar de mounen. Een prachtige
mounedei hawn my san 30 besikers."

Frank Terpstra over Deelsmolen (foto rechts) : "De
Nationale Molendag 2007 was op Deelsmolen een
gezcllige en doorlopende drukte. Ondanks de hardc
wind passeerde een aantal bezoekers in het kader van
de langs de molen komende fietsroute. Daamaast was
er de gehele dag bezoek dat per auto speciaal voor de
molen(s) op pad was. De molen kon het 's middags bij
aanhalende wind met twce hoge lijnen prima docn en
later maalde hij zctfs zonder zeil, alsof hij er nooit
meer mec zou willen ophouden."

Tjitte Talsma van de spinnekoppen van Barrahis
bericht ons: "Wij hawwe gjin drommen minsken hawn, mar de flage fan it Jaar van de molen hat
wappere op de Froskepole en bij de Spinnekoppen fan Barrahirs. Der wiene noch in pear DÍtse
faargasten op'e Froskepole."

,\

Geurt van de Weg van Welgelegen te Heerenveen (foto rechts)
mailt ons: "Zoals elkjaar zetten we ook nu een fictstocht uit. Tocn
de kraam voor de VVV stond en onze molen-verkoop kraam was
ingericht om 9.00 uur, mooi voorzien van rug zcil tegen regen en
wind, krom de wind lekker en joeg een bui over alle boekjes etc.
van het VVV. Slechts 48 pannenkoeken gebakken i.p.v. de 170 die
normaal zijn. Wel redelijk veel volk op de molen."

Simon Jellema van
houtzaagmolen De Rat
(foto links) meldt ons:
"Zaterdag 12 mei een
record molendag voor
de Rat. De wind haalde
in de loop van de
ochtcnd aan en er
vcrscheen zo nu en dan
zelfs een stukje blauw aan de hemel. Brian Hollet uit

Ff '': t.,*ilïiiiWl Engeland kon zijn grote vaardighcid op het gebied van
houtdraaicn weer aan de mensen tonen. Wie echt iets biizondcrs wou meemaken, die kon met de pasbijzondcrs wou meemaken, die kon met de pas
gerestaureerde melkschouw door het centrum van IJlst varen. Allemaal leuke dingen, maar de molen
zelf, volop zagcnd bleefnatuurlijk de grote trekker voor het publiek. Traditiegetrouw zaagde de molen
tot 24.00 uur's nachts en het zal niemand verbazen dat vele molenvrienden 's avonds de molcn nog
met een bezoek vereerden. De molenaars kunnen terug
zien op een geslaagdc dag en schatten dat zeker een 400
tot 500 mensen de molen hebben bezocht."

Albert-Jan Veening van De Gooijer (foto rechts) bij
Wolvega schrijft het volgende: "Het weer voor veel
bezoekers zat niet mee, want weinig wind veel fictscrs,
veel wind weinig fietscrs. Het tweede was het geval,
ondanks een bord langs de weg. Wel lekker kunnen malen.
Totaal 5 bezoekers. Bijna alle zeilvoering wcl gehad van 4
volle --> 4 duikers --> 2 duikcrs. 2halven --> 4 halven."

Jaap Tiedema van de Nijlanermolen bij Workum meldt: "Op de molendag begonnen met twee
cxamens. Frans Venema en Hcnk Brandsma hebben op rnolendag examcn afgelegd op de
Nylànnermole in Workum en beide mannen zijn gcslaagd. Wederom twee molenaars erbij. De beide
manncn zullen hun plek vinden op molcns van de molenstichting Nijefurd. 's Middags circa 30
bczoekers op de Nylànnermolc gchad. Nog even met de vijzel gemalen. Mooie wind en mooi weer
(buien)'s morgcns kracht 4 tot 5,'s middags 5-6 uit ccn zuidwestelijke richting."

Bauke Bos over zijn dag op de Skarrenmoune: "Zaterdag was ik al
om half negen op de Skarrenmoune. Er stond een mooie wind en rond
de middag kwam hct eerste bezoek. In totaal zijn cr zeventien personen
gcwcest, variërend van watersporters, tot toeristen uit Brabant die wel
eens een Friese poldermolen wilden bekijken. Om vier uur heb ik de
molen aan de ketting gezet en ben naar huis gegaan."

Henk Kuipers van de Babuurstermolen (foto links) vertelt: "Met
een stevige wind uit het zuidwesten gaat het in "droge buien" soms wel
eens iets te snel.'s Morgens blijft verder bezoek uit. Na l3:00 uur wordt
het ineens druk. Tot een uur of vier ontvangen we zo'n 40 gasten op de
molen. We krijgen amper de tijd voor ons "brochje" Naannate de dag
vordert schoont de hemel op maar trekt de wind aan. We zwichten naar
4 lange halve. De Babuurster draait 80 enden, met mooie wolkenluchten
op dc achtergrond."
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100 jaar Cornwerdermolen

Historie over het ontstaan van het waterschap Cornwerd en de Cornwerdermolen.

In 1898 werden door de heren D. Rinia te
Makkum, G. Weerstra, F.H. Rinia en R.

ZwaagsÍra te Cornwerd en J. Hilarides te

Pingjum de eerste pogingen in het werk gesteld

om in het gebied bij Cornwerd door middel van
de oprichting van een waterschap een betere
waterbeheersing te verkrijgen. Het waterschap,
dat mcn "Comwcrd c.a." wou noemen, zou in
de plaats moeten komen van een vijftal
particuliere polders. ln 1877 was een initiatief
om een grote particuliere polder voor het
gebied op te richten mislukt. ln 1899 mislukte
aanvankelijk ook de oprichting van een

waterschap, vanwege onvoldoende steun van de

toekomstige ingelanden. Deze vreesden voor te
hoge lasten. Cedeputeerde staten probeerden de

vaart erin te houden en verzochten de

initiatiefnemers een poging in het werk te
stellen om de bezwaren uit de weg te ruimen.
Ook dat mocht niet lukken. Ook persoonlijke
animositeit stond het tot stand komen van een

waterschap in de weg, zo stelde de voorzitter
v an h et waterschap I ater i n een

herdenkingsrede. Uit de stukken blijkt slechts
dat veel eigenaren bang bleven voor (te) hoge lasten. Dit afwegende, nam men liever genoegen

met de bestaande situatie.

Een nieuwe poging om tot oprichting van een waterschap te komerr wcrd in 1904 ondernomen. Nu
had men meer succes. Na aanpassing van dc plannen werd het watersclrap in 1907 ook
daadwerkelijk opgericht, nu onder de naam "Comwerd". Het reglernent noemt als doel van het
waterschap de bescherming tegen het provincialc boezemwater, de aanleg van de benodigde
werken en bernaling van het grondgebied. Het dagelijkse beheer over het waterschap kwam in
handen van een drie leden tellend bestuur, gekozen door de stemgerechtigde ingelanden, en een

vergadering van ingelanden. Voor de leden van het bestuur gold een zitting termijn van 3 jaar.
Bijzonder bij dit waterschap was, dat de waterstaatkundige werken benodigd ter inrichting ervan,
door het verlopig bestuur in opdracht en voor rekening van een groep eigenaren I werden
uitgevoerd. Men had blijkbaar haast! De Cornwerdermolen was een feit! Het waterschap narn de

werken na het gereedkornen ervan tegen taxatiewaarde over van de eigenaren.
De bemaling van het waterschapsgebied werd verzorgd door een in 1907 door de Fa J.H. Westra
te Franeker gebouwde windwatermolen : gelegen aan de Cornwerdervaart.

De Cornwerdermolen I is de meest westelijke molen van Friesland en ligt vlakbij de kop van
Afsluitdijk en heeft tot aan de verwoestende storm van november 1972 dienst gedaan. Deze
najaarsstorm heeft de Cornwerdermolen ernstig beschadigd en een gedeelte van het gevlucht
vernield. Na de storm is er een elektromotor in de molen geplaatst en heeft tot 1999 de bemaling
van de polder verzorgd. In 1999 is er een nieuw elektronisch bestuurd gemaal van de Fa.

Landustrie uit Sneek naast de molen gebouwd.

De Cornwerdermolen is in 1999 volledig gerestaureerd door molenmaker Durk Posthumus en zijn
collega's werkzaam voor BouwbedrijlHiemstra b.v. uit Tzummarum. Ook heeÍide molen tijdens
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de restauratie een nieuw gevlucht gekregen. De molen staat door deze ingrijpende restauratie er
dan ook weer prachtig bij. De Cornwerdermolen staat ook standby voor noodbemaling. En het

Wetterskip Fryslàn heeft al eens een beroep moeten doen op John Hutchinson om in het voorjaar
van2004 tijdens hevige stortregens met de molen het overtollige polderwater weg te malen. John
heeft toen het hele weekend met de molen gemalen, evenals andere molens in de omgeving van

Makkum en Harlingen.

De restauratie is destijds mede mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslàn, Gemeente
W0nseradiel, ruilverkaveling Wfrnseradiel zuidwest, provincie Fryslàn en de rijksdienst voor
monumentenzorg. De molen is dan ook een markante verschijning als men in de buurt van
Comwerd, Wons, Kornwerderzand of Makkum rijdt. Een molen waar Friesland trots op kan zijn.
De molen wordt bemand door 2 zeer enthousiaste vrijwillige molenaars n.l.: John Hutchinson die
al vanaf de restauratie in 1999 op de molen aanwezig is en Martin de Jong die sinds 2006 de
molen mag bedienen.

Tegelijkertijd is 2007 uitgeroepen tot "het jaar van de molens" 600 jaar geleden in 1407 is de
eerste poldermolen onder de rook van Alkmaar gebouwd om polders leeg te malen. Dankzij de

molen is ons "landje aan zee" groot geworden Tijdens de al geplande festiviteiten rond het 75-
jarig bestaan van de Afsluitdijk zal ook de Cornwerdermolen geopend zijn voor bezichtiging.
Vanaf 6 augustus t/m 12 augustus 2007 zal de Comwerdermolen de gehele week draaiend te

bezichtigen zijn. Houdt U in ieder geval de website van www.makkum.nl of de website van

1y,r.1r,,_r1;el_!r:r5fijpJi::s"lin.n.l in de gaten. In beide agenda's houden we de activiteiten bij.

' samen meer dan tweederde van de totale oppervlakte vertegenwoordigde.
2 uitgerust met 2 schroeven, elke schroef bemaalde een polder vanwege peil verschillen, toen de

peilverschillen opgeheven waren is de kleinste schroefgedemonteerd en verdwenen.
3 in eigendom van Wetterskip Fryslàn.

Martin de Jong
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Goed nieuws uit Friesland!

27 september 2006 is bekend geworden, dat de Achlumer molen (en de Slagdijkster molen)
definitief gereconstrueerd worden. In de Leeuwarder Courant wordt vermeld, dat nog dit
najaar een begin zal worden gemaakt met het in oude luister herstellen van de Achlumer
molen. De restauratie kost tussen de 200 en 250 duizend euro en bouwbedrijf Hiemstra zal
de werkzaamheden uitvoeren.

"Nasr verh'uchting is het werk midden
volgend jaar gereed! "
Zo begon ik het berichtje op mijn weblog
toen deÍlnitief bekend was geworden wat
ik al heel lang hoopte want na een halve
eeuw onttakeling en meer dan 30 jaar
praten, zal Friesland er volgend jaar weer
een prachtige werkende molen bij
hebben. De oorspronkelijke eigenaar ( de

inmiddels overleden TV
correspondent/presentator Haye Thomas)
heeft de molen destijds voor het
symbolische bedrag van I gulden
verkocht aan Stichting de Fryske Mole
met het beding deze weer in

oorspronkelijke staat terug te brengen. ln het begin van mijn molenaarsopleiding had ik al
aangegeven dat ik erg graag molenaar wilde worden van de "Achlumer" en mijn leermeester Durk
Piersma heeÍï hier toen al naar geïnfonneerd. Destijds waren de berichten echter niet al te

hoopgevend maar... het kan verkeren! Vervolgens besloot ik (vaak sarnen met Mient van der
Velde) om telkens als er weer vorderingen waren, een kort verslagje te maken. Maar bijzondcr
leuk was het feit dat molenaar Sirnon Jellema rnij op de Rat in lJlst in de gelegenheid stelde om

daadwerkelijk mijn steentje bij te dragen; we mochten narnelijk (onder streng toezicht) meehelpen

met het zagen van de koningsspil!
Inmiddels heb ik de aanstcllingsbriel als le rnolenaar op de Aohlumcr thuis gckrcgen en ben dus
oÍïcieel molenaar bij Stichting De Fryske Molel Wcliswaar nlr nog van ccn rorrp maar daar komt
verandering in!

Hiero

Koningsspil gezaagd op "De
Rat"
Op l5 novernber 2006 is de door
molenmaker Durk Posthumus
van Bouwbedrijf Hiemstra
aangewezen l6 meter lange
Lariks op windkracht uit het
water gesleept. Uiteindelijk
werd vanaf de wortel een 7,5
meter lange en 33 centimeter
dikke koningsspil (uiteraard op
ambachtelijke wijze) door
"zaagmeester" Simon Jellema
gezaagd. Op 29 november was
het dan zo ver en we mochten
van Simon zelf de eerste aanzet
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voor het zagen maken. Inmiddels is op 6 december de koningsspil van de Achlumermolen gereed

en kon deze in de gekookte lijnolie gezet worden. De kant & klaar gezaagde koningsspil moet nu
nog vervoerd worden naar de Achlumermolen en waarschijnlijk zal dit transport over het water
plaatsvinden.

Stand van zaken
Rolfen Durk zijn intussen al heel druk bezig geweest met de bouw van de kap en vrij vlot was de

kruivloer, de overring en de combinatie van korte spruit/ staartbalk/ korte schoren al klaar. Ook
zijn de waterlijsten, de windpeluw en de lange spruit al geschaafld. Op 9 januari 2007 waren we
aanwezig bij het samenvoegen van het linkervoeghout op de overring en terwijl buiten de wind
om de werkplaats gierde gingen de molenmakers onverstoorbaar door met het werk.
Soms ging het zelfs zo hard dat ik het maar amper bij kon houden met het maken van de foto's en

voor sommige onderdelen die je later nooit meer zo goed kunt zien is dat natuurlijk wel erg leuk
als dat wel gebeurt. Rolf belde me dan zelf vaak op met de mededeling "dat de koek bijna op
was"; ik wist dan wat er moest gebeuren en met verse voorraad ging ik dan snel weer naar de

werkplaats in Arum.

Basis van de kap gereed
Vrijdag 26 januari waren de belangrijkste onderdelen van de kapconstructie al gemaakt en zijn
vervolgens grotendeels in elkaar gezet en afgewerkt. Ook zijn de maten voor de nieuwe vijzel
opgenomen want er komt een volledig nieuwe vijzel in die weer de "goede" kant op draait.

Het hoogste punt.. leech by de grffn
Dat was het moment dat de kapconstructie volledig klaar was natuurlijk; alleen nog niet "te plak"
vandaar de aanhef van dit stukje. Niet minder feestelijk daarentegen! Ook kon ik voor het eerst de

gehele as (die uit Triolum komt) fotograferen want Durk was met de vulstukken bezig maar de

goeierd haalde ze er even voor me af zodaÍ ik de complete tekst nog kon fotograferen, voordat die
tekst voorgoed verdwijnt achter de vulstukken.

De huwelij ksvoltrekking
Maandag 72 maart kon de gedemonteerde kap buiten de werkplaats weer opgebouwd worden. Dit
geeft niet alleen ruimte in de werkplaats maar het is ook praktischer voor het verdere transport.
Bovendien paste de lange spruit niet eens toen de kap binnen lag. Durk Piersma maakte toen nog
wat foto's van de opbouw van de kap en het "huwelijk" tussen de as uit molen Triolum en de

nieuwe kap van de Achlumer. Het projectbord was inmiddels aan de weg bij de romp geplaatst en

via de websites van o.a. dorpsbelang Achlum en de diverse media was er volop belangstelling.
Hierna werd het gelukkig ook weer wat rustiger en nadat de rinkellatten bevestigd waren ging
rietdekkerbedrijf Kleinjan- v.d. Vegt uit den Ham aan de slag met het rietdekken van de kap. Het
leek wel "haute coifÍure" hoe die
mannen bezig waren; het riet wordt
namelijk in de nok met een

snoeischaar gemodelleerd en dat was
wel een bijzonder gezicht

Kreas kapke!
Dit was tot nu toe mijn laatste bijdrage
aan het verslag van de vorderingen en

de vrijwel volledig afgewerkte kap.
Deze staat nu te pronken voor de

werkplaats. Nooit zijn de onderdelen
hiervan zo rrooi van dichtbij te

bewonderen en te Íbtograferen, dus
iedereen neemt de kans te baat. Ook
de eerste duiven namen al een kijkje

De UÍskouÍ ttr. l 26. juni 2007



want dit was wel een heel luxe duivenhok. Nou... mooi niet dus als het aan mij ligt! Het werk aan

de kap voor de Achlumer ligt nu stil. Binnenkort zal men in Balk aan de gang met de vijzel en ik
hoop daar ook een mooie serie van te kunnen maken. Wat ik zelf zo mooi vind is het echte

ambachtswerk bij het hele proces. Oké, delen van de bewerking worden dan wel machinaal

uitgevoerd maar bij de afwerking zie je dat Rolf en Durk echt met lieÍde voor hun vak zo'n kap

staan te bouwen. Als je de handen laat glijden over de penbalk; de nieuwe pal; de vangstok
(helemaal met de hand geschaafd) in mijn ogen ware kunststukjes van de molenmakers. Niks
mechanisch; puur handwerk, schitterend gewoon. Maar ook de grote betrokkenheid en bereidheid
van alle mensen die hier aan meewerken om elkaar te helpen; dat valt me als "import-Fries" wel
erg op hoor; "dat giet earne wol oars"! Het geeft mij een rijk gevoel als ik zo'n staaltje vakwerk
straks mag gaan beheren voor de Fryske Mole; maar ook een diep gevoel van

verantwoordelijkheid.
Driejaar geleden nooit kunnen denken dat een hobby zó uit de hand kon lopen!

Cees Foppele
(verdere informatie: w!!t\r,.0!hl!II1c!"ll.relcl,lcb:lagJl)

Avondexcursies Cild Fryske Mounders 2007

Het Gild Fryske Mounders (GFM) organiseert in juni twee avondexcursies. Uitgebreide informatie
over de ditjaar opengestelde molens vindt u in De UtskoaÍnr. 125, maart2007, pagina 35 tim 37, en

tevens op onze website wu,w.rtreLClia41waldqt ul.

Als reminder volgt hieronder een herhaling van het programma:

- dinsdagavond 12 juni 2007 zijn vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur geopend:
Windmotor Molkwerum
Dc Vlijt Koudum

(ontvangst door: Jan Bergstra en Hans de Vries)
(ontvangst door: Hiltsje en Laurens Feenstra)

- dinsdagavond 1 9 juni 2007 zijn vanaf 1 9.30 uur tot circa 2 I .30 uur geopend:

Wijnsermolen Wijns (ontvangst door: Jippe Braaksma en Hinne van Strafen)
Victor Wànswert (
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Uit ons prentenkabinet

Twee reacties kwamen er op de onbekende houtzager uit nummer 125 van maartj.l.
Zowel Jan Bergstra uit Sneek als Jaap van Driel uit Groningen herkenden in de foto houtzaagmolen
De Jager te Woudsend. Jan Bergstra meldde ons:
"Toen ik de oude foto "uit ons prentenkabinet" zag dachÍ ik ook meteen aan ll'oudsend. Het kan niet
missen, het is inderdaad de houtzaagmolen "De Jager"te lloudsend. Vanwoar nu deze zekerheid? Het
zal waarschijnlijk niemand opgevallen zijn,moar er sÍoat nog een molen op dezefoto. Ik heb heel vaak
de gewoonÍe om bij dergelijke speurklusjes het vergrootglas er bij te nemen en de omgeving rond het
object ofte struinen. Zodoende ontdekte ik net links van het molenhuis, daar waar de bomenrij begint

,iets van een dak met daarop horizontaal een soort platform. Het boek met oudeíoÍo's over liloudsend
(mijn geboorteplaats) er bijgehaald enja hoor op die plaats aan de andere kant van de brug stond
inderdaad de houtzaagmolen "De Hoop" Tijdens de oorlogsjaren kwam ik als jongen al in de

caÍacomben van "De Jager" om er gratis zaagmeel te halen voor de kachel. Toen was het enkel een

molenromp,maar er werd nog wel gezaagd d.m.v. een elekÍromotor,althans zolong er nog
stroomvoorziening was,moar ook dat was er in het laalst van de oorlog niet meer."
Zoals eerder gemeld herkent ook Jaap van Driel in de onbekende foto zijn "eigen" houtzaagmolen De
Jager. laap schreef het volgende aan de redactie:
"lk wos zeer verbaasd in het nieuwe nummer (nummer 125 red.) van De Utskoat op pagino 34 een

íoÍo van De Jager aan te treffen met (enige) twijfel aan de ídentiteit van de getoonde molen. Ik heb
dezefoto (uít ongeveer l9l2) eenjaar ofvijfgeleden op een nieuwjaarswens ontvangen van Sieb
Naula, zoon van Otío Nauta (een van de twee laatste molenaars, de broers Otto en Jaap). Volgens hel
bijschrift door Sieb is het origineel aanwezig in hel Fries Scheepvaartmusettm te Sneek. lle gebruiken
de foto bij heÍ komende grooÍ onderhoud (revisie). Er zijn diverse interessante constructiedetails te
zien: de osymmetrische stellingschoren, de afwaleringslatjes boven de poeren, witte veríaccenten,...
(er is nog een houlen bovenas aonwezig). Op defoto is achÍer de meest rechtse linde, links naast de
helling van De Jager, nog de andere houÍzaagmolen (De Hoop) van Woudsend zichtbaar."
We bedanken de heren Bergstra en Van Driel hartelijk voor hun nuttige informatie. Daarnaast vragen
we aan u ofu het onderstaande molenrompje thuis kunt brengen. (RJN)



De oude (houten) roede, die sinds 1994 in de molen zat (en daarvoor in de spinnenkop te Ossenzijl),
was inmiddels niet meer van een dergelijke kwaliteit dat hij nog erg lang betrouwbaar zou zijn.
Daarom werd ervoor gekozen om een geheel nieuwe roede te laten vervaardigen. In eerste instantie
zou de nieuwe roede door bouwbedrijf Van der Vegt uit Weidum gemaakt worden. Maar door
omstandigheden werd Hiemstra BV uit Tzummarum benaderd. Zijnamen de klus aan en konden eind
2006 aan de nieuwe roede beginnen. De roede is uit Bilinga gemaakt en werd in de werkplaats te

Arum geheel op maat gemaakt en geverfd. Ook werd daar een compleet nieuw hekwerk gemaakt.

Op 2 mei werd de roede naar Oosterend vervoerd, waarna de roede 2 dagen later door de askop
gestoken zou worden. Op 4 mei werd 's ochtends eerst begonnen met het sporen van de binnenroede.
Het verschil tussen de twee enden van de binnenroede bedroeg ca 15 centimeter. Dit verschil werd
opgelost en de binnenroede spoort nu weer prima. Vervolgens werd er met het steken van de nieuwe
roede begonnen. Stroppen, grote katrollen en tientallen meters touw werden gebruikt om de roede te
plaatsen. Het meeste werk werd met handkracht gedaan. De rnolen werd op de juist kant gekruid en

vervolgens schoof de roede stukje voor
stukje richting askop. Klokslag 12.00 uur
gleed de roede door de askop (foto links). De

stroppen werden verzet en lager op de roede
bevestigd. Zo kon hij weer verder door de
askop geschoven worden. Rond 14.00 schoof
de al geplaatste keerklos tegen de askop en

bevond de roede zich op de juiste plaats. Hij
werd met wiggen vast geslagen en
gecontroleerd op goed sporen. Dit was
metcen hct geval. Ook werden diezelfde
middag de heklatten nog geplaatst. De week
voor molendag werd de rest van de klus
geklaard, zodat de nieuwe roedc tijdens
molendag voor het eerst in actie kwarn (RJN)

Maalmarathon oliemolen de Passiebloem, Zwolle

Eind februari kregen Frans Venema en ik een e-mail van Mark en Ada den Boer met de
vraag of wij op 9 en l0 maart mee wilden doen aan een maalmarathon van 48 uur op
oliemolen "de Passiebloem" te Zwolle. Nou dat wilden we wel. Omdat we al twee maal stage
hadden gelopen op de oliemolen, hadden we al een beetje ervaring opgedaan in het olie
slaan.

Het was de bedoeling om te werken op de manier
zoals het vroeger ging. Dus als er wind was continu
doorwerken met maalploegen van 3 ó 4 man. Eén

achter de kantstenen, (kollergang), één achter de

voorslag en één achter de naslag. Er waren 8 ploegen,
dat betekende ongeveer 6 à7 uur olie slaan per ploeg.

Frans en ik waren ingedeeld in groep D. We werden
verwacht op vrijdagmiddag van I tot 7. 's Ochtends
half twaalf waren we al aanwezig om de sfeer te
proeven en kennis te maken met onze collega's. Dat
waren Harry Wijnands van de Napoleons molen in
Hamont (België) en Ranko Veuger van oliemolen het
Pink in Zaandam. Beiden hebben veel ervaring, want
de Napoleonsmolen heeft naast maalstoelen ook een

olieslagwerk .De molen is net zo'n type als die we in
Deurne zagen tijdens de excursie rnet het GFM, dus

een combinatie koren-oliemolen. Frans en ik waren in
hun bijzijn dus wel in goede handen. Na eerst een

stevige broodmaaltijd en wat uitleg wat de bedoeling
was hebben we ploeg C om I uur afgelost. Er zat wel
een wedstrijdelement in. Het ging erom om zoveel mogelijk naslagkoeken te produceren en de

meeste lijnolie uit het voorslag en naslag te halen. Ranko begon achter de kollergang en zorgde
dat het lijnzaad gekneusd werd tot voorslagmeel. Harry deed het vuister en de voorslag, Frans en

ik het naslagwerk. Helaas werkte de wind niet mee, iets waar de nachtploegen ook last van
hadden. Die hebben meer koffiegedronken dan oliegeslagen. De ochtendploeg had wel redelijk
wind en heeft goed arbeid kunnen verrichten.
In het begin van de middag hadden wij ook weinig wind, maar gelukkig trok hij op het eind weer
aardig aan. Bij weinig wind haalde Ranko de stenen even uit het werk, zodat de molen bij meer
wind weer even op snelheid kon komen. Ondanks de wisselende wind hield Ranko de

voorslagmeelbak goed gevuld voor Harry die het vuister deed en de voorslag. Na de eerste persing
stroopte Harry op de strooptaÍèl de hulen van de koeken Daar lagen ze klaar voor Frans en mij,
want wij deden de naslag. Eerst onder begeleiding van Ada, maar al snel konden we het alleen.
Frans en ik wisselden elkaar aÍ'. Ik ging eerst achter de appelpotten om de voorslagkoeken te

verpulveren tot naslagmeel. Frans deed het rneel op het naslagvuister en daarna de laatste persing.
Bij redelijke wind is het echt hard werken.
De verzorging was uitstekend, want na afloop kregen we nog een lekkere rijstmaaltijd
aangeboden. Het was een geweldige middag. We kunnen iedereen aanraden om eens langs te
gaan. Je krijgt dan een rondleiding met deskundige uitleg van één van de vele enthousiaste
vrijwilligers.
Tijdens de maalmarathon is 500 kg. lijnzaad aangebroken waarvan 20 kg niet is verwerkt. Door
de kantstenen is 480 kg geplet. Dat leverde I 16 kg voorslagolie op. Dat is ruim 24Yo. Door het
naslag is 325 kg koek geproduceerd, waaruit dik 30 kg olie kwam. Dat is 8,7o/o. In totaal was de
olieopbrengst 3lo%, hetgeen aan de lage kant was, wat o.a. kwam door te weinig wind,
onbekendheid met de molen en niet op elkaar ingespeelde maalploegleden.

Henk Brandsma, Workum
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De Wijnsermolen nader bekeken
En vergeleken mel molen Vit'Íor Íe Wtin,sv'erÍ

Dit artikel geeft in een overzicht op jaartal de geschiedenis weer van de Wijnsermolen te
Wijns en de polder die deze molen bemalen heeft. Verder aan het einde een vergelijking
met zijn hoogstwaarschijnlijke voorbeeld: Victor te Wànswert. Dit is met de komende
avondexcursies wel nieuwsgierig!

Eerst een overzicht van de geschiedenis en technische wiizigingen:
l87l: Werd volgens contract besloten tot inpoldering van ongeveer 353 HA(waaronder het
drooggernaakte Antsje Jetsesrnar) en werd De Wijnsennolen gebouwd.

l9l3: Werd weer een privé-polder in de bernaling opgenomen en werd er een rrolcn
afgebroken. De polder krijgt dan een grootte van ongeveer 376 HA.

!!!f: Officiële oprichting van De Wijnzerpolder.

!l!{: Bouw van de molenaarswoning zoals die er nu in grote lijnen nog staat.

!$: Omzetting van De Wijnzerpolder in een waterschap. De grootte van de polder werd
toen vastgestel d op 412 HA. (ca. 1 200 pondenraat).

1926-1932: De staat van de molen
werd minder, en daarom wilden
enkele ingelanden een omzetting
van windbemaling ln
mechanische bemaling. Aan de
ingelanden werd een begroting
voorgelegd voor elektrische
bemaling, maar dit voorstel werd
met grote meerderheid verworpen.
Daarop zocht het bestuur contact
nret de Heer A. J. Dekker te
Leiden, octrooihouder van het
Dekker stroomlijnsysteem. Het
waterschapsbestuur ging het
systeem ook bekijken, wat
gebeurde op molen De Eendracht
in de Riedpolder bij Wijnaldum.
Daar was rren zeer tevreden over
de resultaten.

1932: In dit jaar werd de molen
fors gemoderniseerd:
I )- Er werd een nieuwe potroede
aangebracht.
2)- De molen kreeg op beide
roeden het Dekker
stroomlijnsysteern. De
zclfzwichting, waar de molen tot
dan toe mee rnaalde, werd
verwijderd.
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3)- De houten schroefwerd door
een stalen exemplaar vervangen.
De vijzel werd voorzien van een

rollager(een zgn. Dekkerlager),
waardoor de gang veel lichter
werd. De schroef werd zo
afgesteld en gewijzigd dat hij 30
cm. lager kon afmalen en dat de

capaciteit werd opgevoerd. De
schroeÍbak werd nu in plaats van
hout in beton uitgevoerd. De
potbalk en de waterpeluw
werden uitgevoerd in stalen
profielbalken.
Voor dit alles nam men een
geldlening van 6500 gulden.

(voor een foto van deze
wijziging verwijs ik naar het
laatste provinciale molenboek
Friese molens, op pagina 88)

!!§_!: Vervangen van het hals-
en penlager in bronzen lagers.
(Hier draait de molen nog steeds

mee.)

nteuwe
fokwieken aanbrengen. De dekkers op de andere roede bleven

!$!: Vernieuwing van de stalen schroefbladen, de stalen balk was nog goed. (Deze is nog
steeds aanwezig in deze vorm, zij het in niet al te beste staat meer.)

!$!:De verdekkering op de andere roede was versleten, men koos eryoor om deze roede ook
van fokwieken te voorzien. De potroede was nog goed, deze is pas vervangen met de laatste
restauratie in I 993- I 995.

196l-1967: De laatste molenaar W. Sierksma kon wegens ziekte zijn werk niet meer
uitvoeren. Men kon geen geschikte opvolger vinden, orndat de rrensen die op deze vacature
reageerden veel te hoge eisen stelden.
Daarom werd de molen vanaf dat moment verder bemalen door de voorzitter van het
waterschap en een bestuurslid. Dit deden zij naast hun werk op hun eigen boerenbedrijf.
In deze jaren heeft het bestuur van waterschap de Wijnzerpolder ook een aanvraag gedaan
voor elektrificatie van de molen. Met andere woorden: rnen wilde de schroef elektrisch
aandrijven. De totale kosten hiervoor werden geraamd op 26.500 gulden.
In de tussenliggende tijd deed het waterschap de naastliggende molenaarswoning ook nog van
de hand.

I ianuari 1970: Opheffing van l6 waterschappen waaronder de Wijnzerpolder. Deze gingen
over in Waterschap "De Wàlden". Zo kwam ook de molen in eigendom van "De Wàlden".

1957: Plaatsen van een
roede. Hierop liet rnen
gehandhaafd.
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1970-1971: Ook nu nog investeert men in de molen, zo komen er nieuwe spruiten en plaatst
men een nieuwe staart, en liet men hiervoor ook nog een nieuwe lier met dubbelwerk (2
versnellingen) maken.

W: ln 1975 is het gedaan met de windbemaling en werd de koningsspil aan de kant
gezet,het schroef- en spilrad werden verw|derd en kwam de dieselmotor van molen de Hoop
uit Roodkerk voorde schroef. Op motorkracht is de molen nog in bedrijf tot 1984. In dit jaar
werd de taak van de molen overgenomen door het gemaal "De Murk" dat rond die tijd
maalvaardig werd opgeleverd.

l99l: Het waterschap "De Wàlden" denkt erover om de molen te slopen, wanneer het gesprek
met de provincie, de gemeente Tytsjerksteradiel en stichting "De Fryske Mole" niets oplevert.

lpl: In dit jaar wordt officieel opdracht verleend tot het uitvoeren van de restauratie. Ook
gaat de molen over in eigendom van het waterschap "De Wàlden" naar stichting "De Fryskc
Mole".

1994-19952 ln deze jaren wordt de molen gerestaureerd voor 250.000 gulden. De rnolen krijgt
onder andere een nieuwe roede en een compleet nieuw rietdek. De restauratie wordt
uitgevoerd door Jellema Molenbouw uit Burdaard. Ook werd er een rondmaalcircuit
gerealiseerd zodat de molen kan blijven malen.

Uit bovenstaande opsomming blijkt wel, omdat de Wijnsermolen zolang op windkracht de
polder bemalen heeft, dat de molen technisch veel wijzigingen heeft ondergaan. Gelukkig zijn
die heden ten dage grotendeels nog aanwezig en functioneren ze ook nog allemaal, wat met
het oog op historisch molenbehoud natuurlijk fantastisch is!

"De Wijnsermolen" vergeleken met "Victor"

Op een gegeven moment viel het mij op dat deze molens qua uiterlijk wel veel op elkaar
lijken. Vervolgens heb ik maar eens wat gegevens naast elkaar gelegd en daaruit bleek dat bij
beide rnolens het aantal kammen in al de raderen overeenkomen evenals de vlucht van beide
molens. Daaruit ontstond bij mrj het idee dat beiden wel eens van hetzelfde bestek gebouwd
zouden kunnen zijn. Orn dat uiteindelijk te onderzoeken heb ik bij beide r.nolerrs bepaalde
maten van de kap en van het achtkant opgemeten, en daaruit blijkt dat dit nagenoeg
overeenkomt.
In dit artikel wil ik daar een korte uiteenzetting van geven.

Eerst een overzicht van de gegevens die overeenkomen:

gegevens Wanswert,
Victor

Wijns,
Wiinsermolen

vlucht 19,60 m 19,50 m

asrad 55 kammen 55 karnmen
bonkelaar 28 karnmen 28 kammen

spi lrad 42 karnrnen 42 kammen
schroefrad J9 karrr.ner.r 39 kamrnen
steek llcrn 10,9 crn
Overbrengings-
verhoudine

l:2"12 l:2,12
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Uiterliike kenmerken die
overeenkomen:

. Hoogte en breedte van de
veldmuren.

o Ronde raarnpjes (en de
plaats hiervan) in de

veldmuren. (foto rechts)
o Gernetselde boog boven de

schroefbak.
o Kistramen in het achtkant.
o Gemetselde Ítskoat met een

korfboog en zijvleugels (ligt
onder het molenerf). (Voor
de laatste restauratie was dit
in deze staat ook zo bij
"Victor".)

. De vlucht.

Inwendige kenmerken die overeenkomen:

o Plaats van de trappen.
. Veldkruizcn die in elkaar gcvlochtcn zijn rond dc kistramen op de ccrstc zoldcr. (foto

onder)
o 2 bintlagen.
o l6 neuten (Wijns) en l6 vaste rollen die op de plaats van dc neuten zitten (Victor).
. Beide een spanconstructie over portalen tegen het dompen van de einden van de

voeghouten (bij Victor zrjndeze 2 portalen van hout, Wijns heeft 1 portaal net achter het
asrad en de lange spruit en is uitgevoerd met stalen profielbalken waar de trekstangen
overheen zitten.)

o Aantal kammen van de raderen.
. De balken in beide molens hebben nagenoeg overal dezelfde dikte

Enkele verschillen ziin er ook:

o De bintlagen zittcn op
verschillende hoogten
in het achtkanÍ. (zie
tabel).

o Wrjns heeft 7

roosterhouten en Victor
9.

o In de kap zijn ook nog
wat verschillen te
vinden narnelijk: de

afstand tussen de
voeghouten is aan "de
voorkeuvelenskant" bij
de Wijnsermolen bijna
gelijk als aan de kant
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van het achterkeuvelens, bij Victor
wordt de afstand tussen de
voeghouten voorin smaller dus is het
voorkeuvelens op Victor ook iets
smaller.

o De voeghouten zijn op de
Wijnsermolen ca 40 cm langer dan
op Victor.

o Verder zijn er natuurlijk in de loop
der jaren ook nog enkele technische
verschillen ontstaan.

In de tekening bij dit artikel heb ik
enkele afstanden genummerd en van
beide molens staan in deze tabel de
afstanden die daarbij horen.

Volgens mij is daarmee wel een redelijk
bewijs geleverd dat beide molens met
elkaar overeenkomen. Zekerheid dat de
molens van hetzelfde bestek en door
dezelfde molenmaker gebouwd zijn is er
in deze nog niet, maar daar zoeken we nog verder naar. Ik kan mij voorstellcn dat er zaken in
dit artikel voorkomen waar rlen het niet mee eens is of wat niet klopt, of dat men een
aanvulling wil geven, dus daarom: inbreng is altijd welkom! Tijdens de avondexcursie op l9
juni a.s. is er voor u ook de mogelijkheid om zelf bepaalde onderdelen op te rneten. Er zijn
formulieren waar u uw meetbevindingen op kunt noteren. Wel graag zelf een meetlint o.i.d.
lneenel1Ien.

"I

Wanswerd. Victor Wijns,
Wiinsennolen

0: hoogte van de onderverdieping gemeten tot de
lossc lcecrinssbalk

301 crn 335 crn

l: hoogte van de tussenzolder gemeten tot de losse
leseringsbalk

313 crn 211 0lTl

2: hoogte van de kapzolder tot het ondertafelement 80 cm 90 crn

A: diameter van het ondertafelement 586 cm 582 cm
B: dian-reter van het boventafelement 317 crn 310 crr
C: hoogte van de veldmuren 148 crn 142 CITI

Totale hoogte van het achtkant tot het
ondertafelement (gerekend vanaf de vloer tot het
ondertafelement)

754 cm 756 cm
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Jippe Braaksma

Bronvermelding: Friese rnolens, 1995,
lï/aters c haparc h ief " De Il ij nz erp o I de r "

De Victor te \ryànswerd

Gemeentearchief Tytsjerksteradiel en Tresoar:
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Even recht zetten.....

Molenaars horen veel verhalcn...... en ze vertellen ze verder, vaak nadat ze die verhalen nog een

beetje hebben aangedikt. Soms levert dat leuke anekdotes op, maar af en toe is het resultaat minder
aardig. Zo zouden de vrijwillige molenaars op de Babuurster Molen bij lerkwerd niet goed op hun
molen hebben gepast, waardoor er tijdens de storm in de nacht van 30 op 3 I december 2006 schadc
ontstond. Ik wil dit verhaal proberen te ontzenuwen door uit te leggen wat er is gebeurd, zodat ook
andere molenaars hier misschien van kunnen leren.
Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling hadden Jos Hoogenboom en ik de molen met het gevlucht
naar het oosten gezet, richting de provinciale weg tussen Bolsward en Workum. 's Avonds werd de
molen verlicht door twee halogeenstralers, hetgeen een mooi gezicht was voor de voorbijgangers. We
kregen veel positieve reacties......
De molen stond in het kruis en we hadden alle voorzieningen getroffen die nodig zijn: roedekettingen
vast, krui- en bezetketting strak, de sternpel op de staartbalk, de pal ingelaten, enzovoort. Toen kwam
's nachts de storm. Ik heb uiteraard nog aan de molen gedacht, zoals iedere molenaar dat doet bij
zwaar weer. Ja, ook ik heb geleerd om het gevlucht altijd op het westen te kruien voor je naar huis
gaat, maar twee degelijke roedekettingen alleen zouden al moeten verhinderen dat er iets kon
gebeuren.

Op de morgen van 3l december werd ik gebeld door Jaap Tiedema, die langs de molen was gereden
en had geconstateerd dat deze er een beetje vreemd bijstond. Ik moest maar even gaan kijken.......Bij
de molen aangekomen zag ik een halve meter kruipaal aan een roedeketting in de lucht bengelen. De
andere kruipaal was een eindje scheef uit de grond getrokken. Deze was van beton en
hoogstwaarschijnlijk ook nog gebroken. Het betonijzer in die paal heeft de zaak bij elkaar gehouden.
Coed, de molen had dus een kwartslag achteruit gedraaid. Natuurlijk was ook de kabel van de
bliksemafleider gebroken. Ik dacht aan de pal en toen ik boven kwam, zag ik dat er een kam van die
pal en een stuk of drie kammen van het bovenwiel waren gebroken. Wij laten de pal altijd in met een
paltouw dat bediend wordt bij de staartbalk. Dat doen we voor we het laatste zeil weg halen, je hoort
de pal dan tokkelen. Toch heeft de pal niet goed gewerkt. Hij is hoogstwaarschijnlijk niet volledig
ingelaten, omdat het touw ergens is blijven haken. Daar kwam nog bij, dat de vangbalk de laatste tijd
niet voldoende kon zakken omdat hij op de het draaipunt in de ezel vastliep, het z.g. vastknaaien. Een
samenloop van omstandigheden dus, waarbij de verrotte kruipaal een hoofdrol speelde. lnmiddels zijn
de kapotte kammen vervangen en is de vangbalk weer gangbaar gemaakt. We draaien dus weer. Er
zullen nog drie kruipalen moeten worden vernieuwd. Jos en ik willen ons niet geheel vrij pleiten, we
laten de molen niet weer achter met de wieken naar het oosten. Wie werkt maakt f,outen en we hebben
geleerd welke krachten er spelen tijdens een storm.
Maargoed, u hebt nu gelezen wat er prccics is gebeurd. Je kunt nooit oplettend genoeg 2ijn.......

Henk Kuipers.

Gezocht

Enige tijd geleden heb ik contact gehad inzake een voorvader van mij, die diverse molens in
Franeker als ook tenminste één molen in Dongeradeel heeft bemaald. De man is nu een dusdanig
intrigerend puzzelstuk geworden dat er daadwerkelijk een boek over hem in de maak is. Hierin
wordt zijn verhaal gedaan. zijn molerrs beschreven en alle afstammelingen tot ca. 1900 opgesonrd.
Een boek met verschillende invalshoeken dus. Helaas ontbreken er nog veel kleine stukjes die de
puzzel zo cornpleet mogelijk maken. Momenteel ben ik op zoek naar behoorlijk oude gegevens
betreffende een molenaar en zijn molen in Bolsward. Ate Abrahams (oorspronkelijk afkorrstig uit
Dokkum) wordt bij zijn huwelijk in 1689 vermeld als zijnde molenaar. Ik heb echter gcen idee
welke molen hier wordt bedoeld. Ik hoop dat er iemand onder uw gelederen ís die mogelijk rneer
informatie heeft, dan wel mij irr de juiste richting kan wijzen. Alles wat van pas karr konrcn wordt
door mij van harte op prijs gesteldl

Met vriendeli Milo, Lioessens
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Molenliteratuur

Oliemolens
Het nieuve hoek vqn P.W.E.A. vcrn Bussel

Na de algemene ornschrijving van het verschijnsel Oliemolens, volgt
een deel waar globaal de diverse verschijningsvormen worden
besproken. Hierna komt een uitgebreide 'inventarisatie' die ook
doorspekt is met veel wetenswaardigheden. Daarbij valt op dat Van
Bussel zich zeer trouw betoont aan de gekozen bronnen (meestal de

gekende provinciale molenboeken) en dat latere inzichten en

verbeteringen niet zijn meegenomen. Voor een kenner is dit
enigszins storend maar het bredere publiek zal het niet merken. De

logische ordening is gemaakt aan de hand van de aandrijving, eerst

de windmolen dan de watermolen en tot slot de rosmolen.
Vervolgens is er aandacht voor enkele bijzondere gevallen zoals een

verdwenen watervluchtmolen en de slagmolen van Lille. In de hoofdstukken die daarna komen
toont zich de technische opleiding en belangstelling van Van Bussel. Op theoretische wijze
benadert hij de werking van de kollergang en de slagbeitel. Die informatie wordt op een heldere

en vereenvoudigde wijze uiteen gezet. Daarbij vallen uiteraard enige nuances ten prooi aan die
vereenvoudiging. Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat de natuurkundige principes die
gelden voor deze werktuigen in een molenboek worden gepubliceerd. Daarmee wordt het de

huidige praktiserende olieslagers een stuk gemakkelijker gemaakt om hun 'gereedschap' te vatten.

Beide hoofdstukken zijn onmisbaar voor het begrip van hoofdstuk l6 waarin een poging wordt
ondernomen om de diverse kollergangen en kantstenen met elkaar te vergelijken. Daarin alleen al

bevindt zich een schat aan informatie waar toekomstige onderzoekers een hoop plezier kunnen

beleven. Voor het schrijven van dit hoofdstuk is veel rekenwerk noodzakelijk geweest en het is
heel handig dat er niet bezuinigd is op het aantal principetekeningen. Daarin is Van Bussel erg

sterk gebleken. Als een rastechneut tekent hij precies wat nodig is waarmee de lezer in een

oogopslag de opstelling van het gaande werk kan doorgronden. Dat is, in deze tijd van 3D
presentaties en nodeloze verfraaiing, een verademing. Het terugbrengen tot de essentie, zodat de

lezer niet afgeleid wordt door zaken die er niet toe doen draagt enorm bij aan de duidelijkheid.
Alsofhet een aanganaam leerboek betreft. Hulde daarvoor.

Toch past, juist bij dit hoofdstuk, maar ook bij de overige informatie, wel een

kanttekening. Bij het trekken van sommige conclusies gaat Van Bussel mij vaak net een stap te
ver. Als hij bijvoorbeeld stelt dat het binnenwerk van De Zoeker 'oorspronkelijk' is en daarom

gebruikt kan worden voor een uitgewerkt voorbeeld dan gaat hij voorbij aan de wijzigingen die
het binnenwerk van deze rnolen heeft ondergaan. Dat deert niet zozeer bij het uitwerken van een

rekensom, maar dc conclusie dat de molen 'gunstige verhoudingen' heeÍï doet geen recht aan de

historische situatie. Want ook de conclusies dat overige molens 'te trage' stenen bezitten
veronderstelt dat de molenbouwers eeuwenlang kennelijk verkeerde molens hebben gebouwd
hetgeen ik uiteraard nict voor waar kan aannemen. Bovenstaande voorbeeld geldt voor meer

passages. De parameters die gekozen zijn voor het trekken van conclusies hebben vaak betrekking
op een bepaalde tijd en ccn bepaalde streek (Zaan). Waarschijnlijk eenvoudigweg omdat ovcrige
gegevens ontbreken. Dat is begrijpelijk en verdedigbaar, maar het had naar mijn smaak ook erbij
geschreven rnogen worden.

Met dit in het achterhoofd is het alleszins aanbevelenswaard het boek aan te schaffen en te

lezen. Bij vraagstukken te gebruiken als bron en als hulpmiddel om de principes die aan de

olieslagerij ten grondslag liggen te doorgronden. Het werk van de vader, dat onder bijzondere
omstandigheden door zijn zoon en de overige familieleden moest worden afgerond, is een

waardige loot aan de Van Busselstam en een grote dienst aan de molenlieÍhebber.

Mark den Boer (oliemolenaar op de Passiebloem te Zwolle)
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voorzitter Anne Osinga van stichting molens in Menaldumadeel zijn
terugblik over 2006. Het jaar 2006 was in veel opzichten voor de
molenstichting een groot succes. Zo werden aan alle rnolens de nodige
werkzaamheden verricht. De Marssumermolen kreeg van alle molens de
grootste onderhoudsbeurt. Zo werden alle 208 lagerbusjes van de
zelfzwichting vervangen door nylonlagers. Daarnaast zijn alle 48
kammen uit het vijzelwiel vervangen. Naast de werkzaamheden werd ook
de biotoop van de molen verbeterd door het grondig inkorten van de
bomen op het naastgelegen terrein.
Op het gebied van draaiuren sprong Kingmatille weer positief naar voren.
De molen was niet minder dan 361 uren in bedrijÍ. Daarmee is het een van de meest draaiende
molens van Friesland. ln totaal draaiden de 8 molens van de stichting maar liefst 833 uren. Dat is
gemiddeld meer dan 100 uren per molen. Een gemiddelde waar met recht "U" tegen gezegd rnag
worden. Tot slot waren de bezoekersaantallen over 2006 iets lager dan over 2005. Als
voornaamste reden wordt aangegeven dat de Marssumermolen in 2006 2 maanden gesloten is
geweest in verband met de (deels) genoemde werkzaamheden.
Al met al is het een positiefjaarverslag. Als het betoog over 2007 net zo positief zal zijn als over
2006, dan tekent het bestuur van Stichting molens in Menaldumadeel daar voor. (RJN)

Molens
De Nieuwe Stokhuyzen

Op de laatste jaarvergadering van vereniging De Hollandsche
Molen werd de 6" herziene herdruk van Molens aan de nog in
leven zijnde dochter van Stokhuyzen aangeboden. Daarmee werd
het startschot voor misschien wel het meest verkochte molenboek
gegeven. De 5 vorige edities gingen namelijk altijd als warme
broodjes over de toonbank. Een alom gerespecteerd boek voor
zowel de leek, als ook de breder geihteresseerde molenlieÍhebber.
Na een algemene inleiding (hoofdstuk l), behandelt hoofdstuk 2

de geschiedenis en opkomst van de (wind)molen, gevolgd door
een boeiend stuk over de concurrentie voor de molens, wat tevens
het einde van het molentijdperk inhield. Veruit de langste
hoofdstukken zijn 5 en 7. Hoofdstuk 5 bevat alle molentypen die
in Nederland voorkomen. Jammer is dat de spinnenkop maar
summier wordt behandeld. Enige verschillen tussen spinnenkop en
wipmolen hadden bijvoorbeeld wel mogen worden genoernd. Ook

wordt er geen aandacht aan de S-kante spinnenkop geschonken. De prachtige foto van Doris
Mooltsje was daar een mooie aanleiding voor geweest. Wel wordt er gelukkig veel aandacht aan

de windmotor geschonken (dit is in veel andere molenboeken wel anders). [n hoofclstuk 7 worden
alle functies die molens uitoefenen beschreven. Gelukkig worden niet alle functies droog
opgesomd, maar is er echt ruimte voor alle onderdelen van de werktuigen. Mooi is ook dat de
volmolen kort wordt beschreven. Deze stinkmolens komen nu niet meer voor, maar worden op
een levendige manier beschreven. Na twee delen over respectievelijk rosrnolens en
waterradmolens, gaat het laatste hoofdstuk over het molenbehoud, een "hot issue" tegenwoordig.
Helemaal achterin het boek is nog plaats voor het gehele Nederlandse molenbestand. Al rnet al is
het een erg geslaagd exemplaar van "Molens" geworden. Misschien kan er in een volgcndc cditie
een (klein) hoofdstuk aan het weer worden besteed. Maar, het boek is rnede door de vele prachtige
foto's en tekeningen aan iedereen aan te raden. Zeker een nrolenaar in opleiding kan in dit boek
zeer veel nuttige informatie vinden.
Een ware aanrader voor iedereen die op zijn eigen manier in molens gcïnteressecrd is! (RJN)
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Pieter Kooistra ( tel 058-2880038)
Ruurd Jakob Naura (tel. 05 I 5-439929)
ceurt v.d weg (rel. 0566-601858
Gerben D. wijnja (tel. 051 5-579348)

Eindredactie:
Ruurd Jakob Nauta
(tel. 05 I 5-439929)

Foto's en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)

Advertentieacquisitie:
Harm Zuidstra,
Ulke.Boonstralaan 10,

8501 EB Joure

Aan dit nummer werkten mee:
Wamer B. Banga
Jan Bergstra
Mark den Boer
Jippe Braaksma
Henk Brandsma
Jaap van Driel
Cees Foppele
Martin de Jong
Sjerp de Jong
Henk Kuipers
Meint Noordhoek
Hannannus Noot
Lidwien Rietveld
Frank Terpstra

Druk: Hanzedruk Bolsward

@ Zonder voorafgaande toestemming van
de redactie is het niet toege-
staan artikelen en/offoto's over
te nemen.
Wel wordt gaarne meegewerkt aan
het beschikbaar stellen van informatie
uit dit en voorgaande nummers.
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