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Avondexcursies

Bij de foto’s op de cover:
Voorkant: De molen van Cornwerd tijdens het midwintermalen. Foto
Christine Priestnall. Zie een impressie van haar ‘nachtelijk’ bezoek aan het
midwintermalen op deze molen, verderop in dit nummer.
Achterkant: Om toch wat een wintergevoel te creëren plukten we een
mooie winterfoto uit ons archief, gemaakt tijdens de fotogenieke
sneeuwval van 2005. De foto werd destijds gemaakt door onze oudredactiemedewerker Hessel IJskes die tegenwoordig in de Zaanstreek
woont. We zien de Skarrenmûne te Scharsterburg in een maagdelijk wit
winterlandschap.
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Gerben tijdens zijn lezing over ons molenkwartaalblad

GERBEN WIJNJA, TIGE TANK FOAR 40 JIER DE UTSKOAT
Het was ergens begin december 2015 toen Gerben de redactie van
De Utskoat op de hoogte bracht dat het weer gelukt was de
Utskoat 160 bij de drukker te krijgen en dat dit nummer voor de
Kerstdagen bij de lezers zou liggen.
Het was niet zo maar een Utskoat. Nee, het was een jubileumuitgave.
Nummer 160. Dus 40 jaar. De omvang van dit nummer was niet misselijk,
80 bladzijden en door de omvang niet geniet maar gebonden.
Zelf heb ik toen direct Gerben een mailtje gestuurd waarin ik op
persoonlijke titel hem heb gecomplimenteerd voor het vele werk dat hij de
afgelopen 40 jaar heeft verricht onder niet altijd even gemakkelijke
omstandigheden.
Toch voelde het nog niet helemaal goed. Eigenlijk moesten de twee
uitgevende partijen De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders dit doen.
De lijnen zijn kort binnen en tussen deze besturen dus overleg leverde op
dat het passend zou zijn dit te doen tijdens de decembervergadering van
het bestuur van De Fryske Mole met haar molenaars in het bijzijn van een
bestuursdelegatie van het Gild Fryske Mounders in zalencentrum Duhoux
te Wirdum op 16 december 2015.
Maar nu!!! Hoe krijg je met zekerheid Gerben op de vergadering om hem
daar te bedanken. Al peinzend dacht ik er aan om de hulp van zijn
echtgenote in te roepen, toen de telefoon mijn overdenkingen stoorde,
maar ook de oplossing bracht. Ik werd gebeld door Gijs van Reeuwijk en
ik legde hem mijn probleem voor. De oplossing was simpel. Vraag Gerben
of hij een lezing wil houden tijdens de vergadering over het tot stand
komen van een Utskoat.
Dus een mailtje naar huize Wijnja met dit verzoek. Gerben hield de
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spanning er nog even in door niet direct te antwoorden, zoals ik dat vaak
wél van hem gewend ben, maar om het antwoord pas na het weekend te
sturen.
Het antwoord was zonder meer positief.
Om Gerben te kunnen bedanken werd hij ook nog opgezadeld met het
houden van een voordracht. Gerben heeft de vraag ruim geïnterpreteerd
en de voordracht werd een historisch
overzicht van 40 jaar Utskoat met allerlei
anekdotes er in verweven.
Na afloop van de lezing kon de voorzitter
Gerben en zijn vrouw Iefke bedanken voor
de vele jaren werk, ondersteund door een
hartelijk applaus vanuit de zaal.
Bijgeplaatste foto geeft een impressie van
het geheel.

Voorzitter Wiepke Schukken overhandigt Gerben een mand met heerlijke producten en
een bos bloemen. (Foto Gijs van Reeuwijk)

Nogmaals Gerben en Iefke BEDANKT.
Jan J Poorte
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Van de redactie
Na alle feestelijkheden van het afgelopen jaar is een nieuwe periode
aangebroken waarin we het molennieuws en wat daarmee annex is voor u weer
bundelen in kwartaalnummers, waar u hopelijk met evenveel plezier kennis van
zult nemen. Aan activiteiten geen gebrek, want de diverse commissies en
molenaars zitten niet stil om de molens onder de aandacht te brengen.
Tijdens de afgelopen winter hadden we gehoopt op het kunnen maken van mooie
sneeuwfoto’s. Een koek en zopie op het ijs, sportief schaatsvertier en een
malende molen als wuivende wenker die je laat weten dat je daar moet zijn voor
wat lekkers en gezelligs. Maar niks van dat alles. We werden lastig gevallen door
code rood met spekgladde ijzelwegen en winterstormen die met het
gevoelswoord winter nauwelijks enige associatie hadden. Maar dat ook zulk weer
fraaie beelden kon opleveren, bewijst Gilbert IJsselmuiden die bij zijn molen De
Puollen (Dronrijp) onderstaande sfeerfoto schoot. Een plaatje, dat we u met zijn
toestemming niet willen onthouden. Een beeld ook dat past bij het afgelopen
kwartaal.
Nu maar hopen dat de weergoden ons in de komende periode gunstig gezind zijn
en we volop kunnen genieten van onze malende molens.
In dit nummer aandacht voor diverse activiteiten, maar ook artikelen die ons op
scherp zetten wat betreft molenhistorische bijzonderheden, techniek en
veiligheid. Uiteraard gedenken we molendeskundige Heijdra die onlangs
overleed. Wie kon dat beter doen dan Gijs van Reeuwijk die hem destijds
opvolgde bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
We wensen u veel lees- en kijkgenoegen bij dit 161-ste nummer.
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Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 1 april 2016 om 20:00 uur
De Trilker (www.detrilker.nl)
Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Opening
Mededelingen
Nominatie UNESCO door Albert van der Zeijden.
Albert van der Zeijden is historicus en werkt bij het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed als wetenschappelijk
beleidsmedewerker. Hij was de projectleider voor het nominatie dossier
voor het molenaarsambacht bij UNESCO.
Ingekomen stukken
Vaststellen notulen najaarsvergadering 2015
Vaststellen jaarverslag 2015
Penningmeester
Jaarverslag 2015.
Voorstel contributie naar € 30 per jaar.
Verslag kascommissie.
Benoemen reserve lid kascommissie.
huidige leden: Henk Brandsma en Martin de Jong,
reserve: Jet Sandberg
Jaarverslag jeugdcommissie 2015
Verkiezing bestuursleden
Ruurd Jakob Nauta heeft z'n eerst vier jaar als bestuurslid erop zitten. Hij
stelt zich nog een termijn van vier jaar beschikbaar.
Albert Wester treedt per oktober 2016 af als bestuurslid. Als opvolger is
Henny Vlasma beschikbaar. In de najaarsvergadering is de
bestuursverkiezing. Tegenkandidaten moeten volgens de reglementen
tijdig worden gemeld bij de secretaris.
Opleidingen
Jaarverslag 2015.
Stand van zaken.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Uitreiking diploma’s periode november 2015 - maart 2016.
Rondvraag
Pauze
Lezing van Eric Zwijnenberg over Molens in Noord-Holland

Eric Zwijnenberg was in 1953 zes jaar oud toen zijn ouders een buiten gebruik
gekomen poldermolen bij Egmond aan den Hoef betrokken als zomer- en
weekendverblijf. Daarmee werd de rest van Erics leven bepaald. Toen de molen
in 1967 maalvaardig werd gerestaureerd was hij vanaf dat moment vrijwillig
molenaar, en raakte hij steeds meer in de molenwereld verzeild. Hij was
medeoprichter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zat lange tijd in het
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bestuur van De Hollandsche Molen, en maakt nu nog steeds deel uit van het
bestuur van de stichting De Zijper Molens, en doet veel voor de Noord-Hollandse
Molenfederatie.
Tijdens zijn lezing zal Eric in het kort iets vertellen over het huidige
molenbestand in Noord-Holland, maar hij zal vooral ingaan op de binnenkruiers
die zo kenmerkend zijn voor Noord-Holland. Daarbij vertelt hij natuurlijk ook het
een en ander over zijn eigen molen, ook een Noord-Hollandse binnenkruier.
Aan de orde komt verder de waterhuishouding in Noord-Holland in de loop der
eeuwen en iets over het seinsysteem dat bij hoge waterstanden moest
voorkomen dat de dijken overstroomden. Een prachtige animatie gemaakt door
Arjen Steigstra laat zien hoe de bemaling van de Schermer heeft
plaatsgevonden, waarbij duidelijk wordt dat er eindeloos veel is gesleuteld aan
de optimale plaats van al die 52 molens.
14.
Sluiting

De Wimmenumermolen, de binnenkruier van Eric Zwijnenberg
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Verslag van de Openbare
Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
op vrijdag 6 november 2015 in Poppenwier
Aanwezig volgens de presentielijst: 65 leden.
Er zijn afmeldingen binnengekomen van: Evert Dam, Karel Jongsma, Auke
Sierdsma, Jan Looijenga, Gjalt de Groot, Popke Timmermans, Barbara Tanner,
Johannes Vuik, Jan Pattje, Klaas Lenstra, Piet Meinderts, Lourens en Hiltsje
Feenstra, Arjan Reekers, Tom Schouten, Gerard van der Meer, Dirck van der
Veen, Jippe Braaksma, Lourens Sierkstra, Gilbert IJsselmuiden en Jan Coppens.

1.

2.

Opening
Voorzitter Frits Bloem heet de aanwezigen welkom en vindt dat de zaal nog
redelijk bezet is ondanks het grote aantal afmeldingen. Een bijzonder welkom
voor de nieuw gediplomeerde molenaars (en familie en vrienden) die vanavond
hun diploma uitgereikt krijgen. Bovendien een welkom voor de spreker vanavond,
onze oud-voorzitter Frank Terpstra. Een zeer bijzonder welkom voor Wiepke
Schukken, de nieuwe voorzitter van De Fryske Mole.
Wil iedereen waarvan het email adres niet bij ons bekend is dit op de presentielijst
vermelden, steeds meer correspondentie vindt plaats per elektronisch post.

Mededelingen

●Frits spreekt namens de vereniging zijn gelukwensen uit aan Klaas Lenstra en
Lourens Sierkstra vanwege de koninklijke onderscheiding, zie Útskoat nrs 158 en
159.
●Eerder dit jaar vierden we op het 40 jarig bestaan van onze vereniging, maar
binnenkort bestaat ook de Útskoat 40 jaar, nummer 160. Alle mensen die ooit
een bijdrage hebben geleverd: Bedankt. Maar in het bijzonder gaat onze dank uit
naar Gerben Wijnja: hij heeft heel zeer veel tijd besteed aan De Utskoat, graag
een daverend applaus voor Gerben.
●Dank aan alle leden die op de ẻẻn of andere manier hebben bijgedragen aan het
reilen en zeilen van onze vereniging, het zorgt ervoor dat we zijn die we willen
zijn: een levende vereniging.
●Het bestuur was vertegenwoordigd bij de koninklijke onderscheiding van Lourens
Sierkstra, het 40 jarig jubileum van de Stichting Molens in Menaldumadeel en de
PR vergaderingen van DFM en GFM. Ook zal het bestuur aanwezig zijn bij de
ingebruikname van de Beabuorstermole volgende week.
●Een felicitatie voor Simon Jellema en z'n team voor de realisatie van het Museum
Houtstad Ijlst.
●Een felicitatie ook voor het team van molen Koartwâld met de ingebruikname van
de gerestaureerde molen, helaas geen vertegenwoordiging uit het bestuur, alle
leden waren bezig met hun eigen molen in verband met de Fryske Molendag of
met vakantie.
●Er wordt door Mats Faber en Frank van Onna hard gewerkt aan de upgrading van
onze website 'www.molenaarworden.nl'.
●Tijdens de jubileumviering in Vrouwbuurt is de molenkaart van Fryslân
gepresenteerd, alle aanwezigen hebben toen een exemplaar gekregen. De
verspreiding zal gaan via de molenaars: zij die draaien op een molen van DFM
kunnen bij Jan Poorte terecht, de andere molenaars bij Johannes Rozenga. De
inkoopprijs is € 1,50, de verkoopprijs € 2,50, het verschil is bestemd voor de
molen. Beiden geven in de pauze gelegenheid tot aankoop van kaarten in
pakketjes van 10.
●Omdat de derde vrijdag van maart volgens jaar op goede vrijdag valt zal de
voorjaarsvergadering een week worden opgeschoven en zal op 1 april plaats
vinden.
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3.
4.

●Ruurd Jakob Nauta heeft dan zijn eerste vier jaar als bestuurslid erop zitten, hij
stelt zich voor nog een periode van vier jaar beschikbaar.
●In de pauze zijn er weer boeken te koop o.a. van Warner Banga. Tarcis en Wil
van Bergen Henegouwen bieden mokken en t-shirts te koop aan van de TIMS.
●Voor de examen kandidaten die de komende weken examen doen: succes!!
●Frits Bloem wordt molenaar op de Meermin in Damwâld dus komt de Hond vrij.
Voor beide molens zijn molenaars nodig, aanmelden bij respectievelijk Frits en
DFM.

Ingekomen stukken

Er zijn behalve de afmeldingen geen ingekomen stukken.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.
Frits heeft de vraag van Johannes Kooistra in de vergadering van vorig jaar “(kan
iemand die is opgeleid door GFM examen doen bij De Hollandse Molen)”
voorgelegd aan DHM: Het antwoord luidt:
Mocht de gediplomeerde Friese molenaar voor het examen van de
Hollandsche Molen willen opgaan dan zal hij of zij door de betreffende
afdeling na proefexamen kunnen worden voorgedragen voor het
landelijke examen. Aangezien de exameneisen iets anders zijn bij De
Hollandsche Molen dan bij het Gild kan dan worden bekeken waar er nog
hiaten zijn die voor het landelijke examen kunnen worden weggewerkt.
Het is dus niet zo dat de gediplomeerde Friese molenaar de hele opleiding
dan weer opnieuw zou moeten doen.

5.

6.

7.

Jeugdcommissie
Jeugdcommissie lid Frank van Onna krijgt het woord. Omdat het zijn eerste keer
is stelt hij zich even voor. Het ter beschikking gestelde materiaal is voldoende en
voldoet. De jeugd komt zowel spontaan als georganiseerd naar de molen. In
Workum, Woudsend en Bolsward is contact met de basisscholen over het geven
van gastlessen en het georganiseerd bezoek van molens. Ook in Franeker zal
contact worden gelegd met een basisschool. Belangrijke aspecten tijdens het
bezoek van een groep leerlingen: een programma hebben, voldoende begeleiders
en de veiligheid op de molen. Gerben Wijnja wordt bedankt voor de uitwisseling
van zijn er ervaringen op de Beabuorstermole.

Penningmeester

Begroting 2016. Penningmeester Johannes Rozenga krijgt het woord. Hij vindt dat
zijn functie is gedegradeerd, was hij eerst skathâlder, nu is hij ponghâlder: Het
vermogen van de vereniging is zo klein dat het geen 'skat' meer mag heten.
Johannes legt post voor post de gepresenteerde begroting uit. Niet alleen het
jubileumfeest heeft veel van het vermogen gedecimeerd maar ook de hogere
kosten van De Utskoat drukken een stempel op de winst. Een verhoging van de
contributie in de nabije toekomst lijkt onvermijdelijk ook al in verband met ons
50-jarig jubileum over tien jaar. Er zijn geen vragen dus wordt de begroting
goedgekeurd.

Opleidingen

Ruurd Jakob presenteert het huidige aantal leerlingen:
Heerenveen
Joure
Nes
Woudsend
Schalsum
Witmarsum
Stiens
Workum
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Surh’veen
Marrum
Wanswert
IJlst
Makkinga
Burum

2
4
3
5
3
3
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Uitreiking diploma’s periode april 2015 - oktober 2015:

Geslaagde

Examendatum

Leermeester

Wobbe Anne Veenstra
Edo Werkman
Jan Terpstra
Jesse Molenkamp

28-03-15
28-03-15
23-05-15
26-09-15

Rolf Dijkema
Rolf Dijkema
Johan Nooi
Berry Weber

Ruurd Jakob meldt dat er dit jaar nog 2 mensen examen doen, de eerste helft van
volgend jaar zullen dat naar schatting 4 à 6 zijn.
Wil Heick en Johan Nooi stoppen als leermeester, Lourens Sierkstra stopt als
gecommitteerde. Ruurd Jakob kan het presentje alleen kwijt aan Johan. Wil en
Lourens zijn afwezig en zullen binnenkort door Ruurd Jakob worden bezocht om
hen te bedanken.

8.

Rondvraag

Johannes Kooistra heeft een vraag over schade aan de molen, dit kan leiden tot
hoge reparatiekosten hij is van mening dat het allemaal wat simpel is gesteld met
“maak een paar foto's en stel een korte omschrijving op van het gebeurde”. We
nemen dit mee naar de volgende bestuursvergadering. Jan Poorte meldt dat er bij
De Fryske Mole onderzoek wordt gedaan naar de verzekeringen, er zal zeker ook
contact met GFM worden opgenomen.
Martin de Jong op 26 maart 2016 is de Friese Molenaarsdag in de Zuidwesthoek.
Jaap Tiedema Het jaarlijkse reisje is op 9 april 2016 en gaat naar het Land van
Heusden en Altena in Zuid Holland. Op 29 november a.s. wordt de molendag SúdWest-Fryslân gehouden.
Frank Terpstra biedt posters op formaat A0 van windmotoren te koop aan.

9.

Pauze

10.

11.

Zoals gewoonlijk een geanimeerde omgeving met veel aangeboden boeken en
andere zaken onder het genot van nootjes, bitterballen en een drankje.

Presentatie De mensen en molens van de Friese veenpolders

Frank Terpstra vertelt een boeiend verhaal en vergelijkt de bijvoorbeeld de
vroegere turfwinning met de huidige gaswinning. Er is veel bewaard gebleven en
onder die noemer staat ook de naam van Popke Timmermans geregeld op het
scherm.

Sluiting

Frits bedankt Frank voor zijn boeiende presentatie, meldt dat de bar nog een
poosje open blijft en wenst alle aanwezigen een wel thuis.

Albert Wester
secretaris

Jaarverslag 2015 Gild Fryske Mounders
Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM




De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Martin de Jong, vond plaats
op 28 maart op een vijftal molens in Marrum (3 molens), Hegebeintum en
Jislum. Ondanks het slechte weer in de middag waren er toch voldoende
molenaars aanwezig, zodat de organisator tevreden was.
In de voorjaarsvergadering op 27 maart waren 63 leden aanwezig en
werden 3 diploma's uitgereikt:

Jaap Tiedema
Sije Hoekstra
Jan Looijenga
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Na de pauze hield Bob Poppen een inleiding met als titel: De belasting op het
gemaal in Groningen en Friesland.
 De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en Jaap
Tiedema leidde op 4 april naar windmolens in Gelderland en zelfs één in
Duitsland. Zoals altijd kunnen we ook nu weer spreken van een geslaagde
excursie.
 Op 30 mei vierden we ons 40-jarig jubileum in Vrouwbuurt.
 De avondexcursies vonden plaats op 16 juni naar Stiens en op 23 juni
naar De Blesse en Wolvega.
 Op 12 september werd de Friese Molendag georganiseerd, in heel Fryslân
waren weer veel molens geopend en er kwamen veel bezoekers kijken.
 In de najaarsvergadering op 6 november waren 65 leden aanwezig en
werden vier diploma’s uitgereikt:
Rolf Dijkema
Berry Weber
Johan Nooi











Wobbe Anne Veenstra
Edo Werkman
Jesse Molenkamp
Jan Terpstra

Na de pauze verzorgde Frank Terpstra een interessante presentatie over
de geschiedenis van de Veendistricten in Fryslân met als titel: De mensen
en molens van de Friese veenpolders.
In december kwam het 160e nummer van De Utskoat uit, allemaal
geredigeerd door Gerben Wijnja, waarvoor onze dank.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij het 40-jarig jubileum van stichting
Molens Menaldumadeel en de heropening van de Beabuorstermole; bij de
heropening van de Feanster Moune konden we niet aanwezig zijn, omdat
die opening plaats vond op de Friese Molendag en alle bestuursleden druk
waren op hun eigen molen. Op 3 juni waren we aanwezig op het Congres
Molentoekomst georganiseerd door De Hollandsche Molen in Utrecht. Op
16 november bezochten de voorzitter en de secretaris molen 'd Admiraal
in Amsterdam m.b.t. het voorstel van minister Bussemaker om het
ambacht van molenaar op de immaterieel erfgoedlijst van de UNESCO te
plaatsen. Daarna vond nog een aantal bijeenkomsten plaats ter
ondersteuning van die aanvraag. Voor de begeleidende film werden
opnamen gemaakt op De Onderneming in Witmarsum.

Overig

Het bestuur van het GFM vergaderde in 2015 slechts drie keer,
achtereenvolgens bij Frans Venema, Albert Wester en Frank van Onna.
Verder waren tussen de bestuursleden veel persoonlijke, telefonische en
e-mail contacten.
Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende het verslagjaar veel
leden van het GFM meewerkten en deelnamen aan de diverse activiteiten,
met name de organisatoren van het jubileum Johannes Rozenga, Jet
Sandberg en Bouwe Tjallingii hebben veel werk verzet.

Albert Wester, secretaris
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Jaarverslag jeugdcommissie 2015
Per 27 maart j.l. sluit Frans Venema een periode van acht jaar als bestuurder
binnen het Gild Fryske Mounders af. Ruim voor deze datum benadert Frits Bloem
mij voor het overnemen van de taken van Frans. Na een goed gesprek met Frits
en een korte periode van overweging heb ik hiermee ingestemd. Hierna volgen
een aantal overleggen met Frans waarin hij het jeugdbeleid uiteen zet. Een
woord van dank hierbij aan Frans voor de tijd en energie welke hij in de
jeugdcommissie heeft geïnvesteerd.
De jeugdcommissie bestaat momenteel uit een 12 tal leden. Voor het uitdragen
van het jeugdbeleid zijn er een map met informatie, een CD en een leskist
samengesteld en uitgedeeld. De molenaars welke het jeugdbeleid uitdragen met
behulp van de beschikbaar gestelde materialen doen dat elk op hun eigen wijze
met veel enthousiasme.
De jeugdcommissie is het afgelopen jaar 2 maal bij elkaar gekomen. Tijdens
deze vergaderingen is ongeveer de helft van de leden aanwezig. Centraal staan
het uitwisselen van ervaringen welke de molenaars hebben opgedaan met
bezoeken van jeugd aan molen en de molenaar die de scholen bezoekt.
Belangrijk aspect hierbij is het beheersbaar houden van de groepen welke de
molens bezoeken en de veiligheid. Tevens wordt het geboden lesmateriaal
beoordeeld.
Een ieder welke het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het uitdragen
van het jeugdbeleid heel hartelijk dank hiervoor en dat de jeugdcommissie ook in
2016 weer een beroep op jullie mogen doen.
Frank van Onna, Jeugdcommissie GFM

Jaarverslag opleidingen GFM 2015
In 2015 hebben 9 leerling molenaars examen gedaan, zij zijn alle 9 geslaagd:
Datum
Geslaagde
Leermeester
Gecommitteerden
leerling
10-115
31-115
14-215
28-315
28-315
23-515
26-915
21-1115
21-1115

Jan Huls

Jaap Tiedema

J. Cnossen/Y. IJzerman

Leo Daane

Sije Hoekstra

J. Cnossen/J. Koehoorn

Erik Duiker

Jan Looijenga

Edo Werkman

Rolf Dijkema

J. Koehoorn/Y.
IJzerman
J. Cnossen/J. van Driel

Wobbe Anne
Veenstra
Jan Terpstra

Rolf Dijkema

J. Cnossen/J. van Driel

Johan Nooi

Jesse Molenkamp

Berry Weber

Henny Vlasma

Sije Hoekstra

Johannes Vuijk

Sije Hoekstra

J. Koehoorn/J. van
Driel
J. van Driel/Y.
IJzerman
G. Klijnstra/J.
Koehoorn
G. Klijnstra/J.
Koehoorn
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We zijn het jaar begonnen met 40 leerlingen. Gedurende 2015 hebben zich 12
nieuwe leerlingen aangemeld om de opleiding te gaan volgen. Tegenover de 12
nieuwe leerlingen staan ook een aantal leerlingen welke de opleiding hebben
beëindigd.
In het afgelopen jaar namen we afscheid van 2 leermeesters, namelijk: Johan
Nooi en Wil Heick, respectievelijk leermeester te Stiens en Makkinga. We willen
beide heren hartelijk danken voor hun grote inzet voor het opleiden van hun
leerlingen in de afgelopen jaren!
Ook namen we afscheid van gecommitteerde Lourens Sierkstra. Hij was de
laatste jaren al minder actief als gecommitteerde, maar heeft deze functie toch
altijd met veel plezier vervuld. Ook willen we hem vanaf deze plaats nogmaals
dank zeggen voor al zijn inspanningen als gecommitteerde.
Het lesboek over de windmotor van Jan Bergstra is opnieuw uitgegeven en
aangevuld met tekeningen die leermeester Henk Brandsma aanleverde. Deze
tekeningen komen goed tot hun recht als aanvulling op het al bestaande
boekwerk.
Overzicht aantal leerlingen 2015:
Leermeester

1/1/1
5

31/12
/15

Leermeester

1/1/1
5

31-1215

Berry Weber

2

1

4

3

Clemens
Brouwer
Cees
Notenboom
Durk Piersma
Dick Sandberg
Jan Looijenga

1

2

J. Tiedema/H.
Brandsma
Sjerp de Jong

3

3

2

4

Sije Hoekstra

4

2

2
2
4

4
2
3

3
1
3

5
0
3

Johan Nooi

1

0

4

3

Rolf Dijkema

4

2

Simon Jellema
Wil Heick
J. Sinnema/N.
Meinsma
T. vd Veen/M.
Hiemstra
Totaal

40

37

Ik wil graag alle leerlingen, leermeesters en gecommitteerden bedanken voor
hun inzet!
Ruurd Jakob Nauta, Opleidingen GFM
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Excursie GFM 2016 naar Noord-Brabant
Op zaterdag 9 april vindt de GFM excursie weer plaats. Dit keer reizen
we richting Noord-Brabant met een uitstapje naar Zuid-Holland. Het
belooft wederom een gevarieerd programma met vijf molens te
worden. Twee korenmolens en drie poldermolens staan op het
programma. Naast deze twee functies, zullen we ook de nodige
verschillende
typen
molens
bezoeken:
een
ronde
stenen
stellingmolen, twee wipmolens, een achtkante grondzeiler en een
achtkante stellingmolen.
De eerste molen waar wij naartoe reizen is korenmolen Emma
te Nieuwkuijk. Deze stenen stellingmolen werd gebouwd in
1886. De tweede molen op onze reis zal de Zuidhollandsche
Molen te Hank zijn. Deze stoere poldermolen werd in 1791
gebouwd en is daarmee bijna een eeuw jonger dan de 2
volgende molens. De derde en vierde molen (beide wipmolens)
staan op een steenworp afstand van elkaar en zijn de Uitwijkse
(foto) en Zandwijkse molen. Respectievelijk vallen ze onder
Sleeuwijk en Uppel. Beide wippen werden onlangs geheel
gerestaureerd. Laten we hopen dat we dit unieke duo ook
daadwerkelijk malend in actie kunnen zien. We eindigen de
dag in Arkel op de Jan van Arkel Deze molen werd in 1852
gebouwd, maar het achtkant is al veel ouder, aangezien dat
vanuit de Schermer naar Arkel werd verscheept.


U kunt zich alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie.
Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan Ruurd-Jakob
Nauta, telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 0628930890

Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. Op
tijd telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een
maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal
opgezet voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen
leerling meer is, ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje.
Dus, of u nu GFM-lid, Fryske mole donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal
van harte welkom! Introducés zijn ook meer dan welkom!
De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2015, worden bepaald aan de
hand van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich
aanmelden des te lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag
bedraagt €32,50. Na de excursie krijgt u een e-mail van onze
penningmeester met daarin het bedrag en de betalingsgegevens. Vooraf
betalen is dus wederom niet nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit
jaar zijn: McDonald's Goutum (7.00 uur), McDonald's Heerenveen
(7.20 uur) en McDonalds Lemmer (7.40). Wees op tijd, want de bus
wacht niet! Ook geldt wederom net als alle voorgaande jaren: vol=vol, dat
geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier
tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta
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Avondexcursies 2016
Beste collega vrijwillig molenaars,
Graag maken we jullie het programma
bekend van de avondexcursies
2016. Deze zullen plaats vinden op 14
en 21 juni 2016 en wel van 19.30 –
21.30 uur.
We bedanken alvast de molenaars die
deze avonden als gastheer willen
optreden.
Het programma ziet er als volgt uit:
14 juni 2016:
A. Poldermolen De Oudkerker
molen. Database nummer
118, Rhaladijk 19, 9064 DD
Aldtsjerk. Onze gastheer is
Eeuwe de Vries.
B. Poldermolen De Olifant.
Databasenummer 43,
Wiereweg 20, 9112 GS
Burdaard.
Onze gastheer is Jacob Bijlstra.
C. Poldermolen De Mearmin
/Geestmermeermolen.
Databasenummer 58,
Trekwei 8A, 9104 AB
Damwâld. (op het terrein van
het Sûkerei museum).
Onze gastheren zijn Frits Bloem,
Leo Daane en Johannes Vuik.
21 juni 2016:
A. Poldermolen Pankoekster
Mole. Databasenummer: 156,
Rijpenderlaan 8, 8748 CW
Witmarsum.
Onze gastheer is Johannes
Kooistra.
B. Poldermolen De Hiemerter
Mole. Database nr. 52,
Hemert 13, 8742 KH
Burgwerd.
Onze gastheer is Auke Sierdsma.
Collega vrijwillig molenaars, we
nodigen jullie van harte uit om van de
gelegenheid gebruik te maken deze
molens met een bezoekje te vereren.
Allen graag tot ziens!
De organisatoren:
Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta.
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Efkes byprate troch
“De Fryske Mole”
Nieuws uit subsidieland
Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM)
Op 1 september 2015 zijn de beschikkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) van het jaar 2015 uitgegaan. Het betreft hier de
instandhoudingsperiode 2016 tot en met 2021. Er zijn voor de provincie Fryslân
107 beschikkingen afgegeven voor rijksmonumenten met een totaal aan subsidie
van € 3.202.000,--. Onder deze 107 rijksmonumenten zitten maar vijf molens,
waarvan 1 Amerikaanse windmotor en 1 tjasker. Dit lage aantal molens is niet zo
vreemd aangezien de meeste molens al eerder een beschikking hebben
ontvangen.
Het maximale subsidiebedrag per molen voor de brimperiode van 6 jaren
bedraagt € 30.000,-- (50% van € 60.000,-- maximaal subsidiabele kosten).
Een overzicht van alle afgegeven rijksbeschikkingen per provincie is te vinden op
de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015 (van provincie Fryslân)
Bij de provincie Fryslân kon vanaf 1 september 2015 een subsidieaanvraag
worden ingediend voor restauratie van monumenten of karakteristieke
gebouwen. In deze regeling zijn er vijf categorieën waarin subsidie kon worden
aangevraagd. Variërend van restauratie tot herbestemming of onderhoud
rijksmonumentale molens. Op de eerste dag van indiening zijn er 57 volledige
aanvragen ingediend, waardoor het subsidieplafond was bereikt en er een loting
plaats moest vinden.
In de categorie restauratie rijksmonumenten is één molenrestauratie,
Amerikaanse windmotor, ingediend en in de categorie restauratie karakteristiek
zijn geen molens ingediend. In de categorie onderhoud molens, die voorziet in
15% subsidie over het instandhoudingsplan, zijn drie molens en een
Amerikaanse windmotor ingediend. Ook in deze regeling konden molens in
eigendom van lagere overheden (gemeenten of Waterschap) geen aanvraag bij
de provincie indienen. Het lage aantal molenaanvragen laat zien dat de meeste
molens inmiddels een provinciale subsidiebeschikking hebben ontvangen. De
beschikkingen zijn rond 5 december afgegeven.

Molen De Phenix in herstel
In de 19e eeuw stagneerde de afvoer van water naar zee via de Friese boezem
steeds meer en werd er ook steeds meer land bedijkt en polders aangelegd, zo
ook hier tussen Marrum en Ferwerd. De Ferwerder polder was 611 ha groot en er
werd één molen gebouw in 1845. Dit grote oppervlak bemalen met een molen
kon omdat de opvoerhoogte niet groot was.
De molen met een gevlucht van 20 m is ontworpen door J.T.Kingma. Deze molen
is na blikseminslag afgebrand in 1916.
Na deze brand is hier het bovendeel van de houtzaagmolen De Phenix uit
Leeuwarden op de nog bestaande fundering geplaatst en aangepast tot
poldermolen, opgeleverd in 1917. De molen kreeg nu een gevlucht van 21,5 m.
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en heel nieuw voor die tijd:
zelfzwichting. Dit maakte het
mogelijk meer uren te kunnen
malen (vooral bij wisselende
windsterktes). Van de
omgebouwde houtzaagmolen zijn
nog details in en aan de molen
zichtbaar, zoals het raam en
diverse inkepingen in de
houtconstructies en het bijzondere
naambord. De Phenix was als nieuwe
molen gebouwd aan Het Vliet in Leeuwarden in
1848 op de plek van de afgebrande voorganger uit 1672.
Vandaar de naam Phenix.
Door de opkomst van stoomgemalen en beschikbaarheid van elektriciteit
begin 20e eeuw zijn veel poldermolens afgebroken en vervangen door
stoomgemalen. Aan het einde van de oorlog was er nauwelijks brandstof en
stroom beschikbaar en veel waterschappen hadden spijt van het niet meer
beschikken over een windmolen. Na de oorlog was dat snel vergeten en raakte
Friesland meer dan de helft van de nog aanwezige poldermolens kwijt.
Ook in Marrum werd overwogen de molen te vervangen door een elektrisch
gemaal, maar de inmiddels opgerichte vereniging De Hollandsche Molen wist het
bestuur over te halen de molen te handhaven en dan maar een hulpmotor te
plaatsen voor het aandrijven van de schroef bij windstil weer. Aanvankelijk stond
deze motor buiten de molen en werd de schroef door het nog aanwezige luik
aangedreven d.m.v. een riem. Omdat elektriciteit van ver moest komen, werd
voor een dieselmotor gekozen. Later is deze in de molen geplaatst en werd de
schroef met een wormkast aangedreven.
Toen in 1974 waterschappen bij de ruilverkaveling werden samengevoegd en
elektrisch werden bemalen, verviel de maalfunctie van deze molen. De
dieselmotor deed het niet meer door weinig gebruik en onderhoud, maar is nu
ook gerestaureerd. Molens met een dergelijke hulpmotor zijn er zeer weinig in
Nederland.
In 1976 is de molen in eigendom gekomen van De Fryske Mole. De zelfzwichting
is bij de restauratie in 1977 vervallen.
In 1982 werd de toen aanwezige
metalen schroef door midden
gemalen omdat hij door het
afvalwater van de zuivelfabriek
te veel was doorgeroest.
Deze werd toen vervangen
door een houten exemplaar,
welke nu weer door een
nieuwe stalen schroef is
vervangen.
Fokke Busman
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Molendeskundige Jan Heijdra overleden
Op maandag 11 januari 2016 is
molendeskundige Jan Heijdra (1926)
overleden. Als eerbetoon werden vele
molens in de rouw gezet. Zo ook in
Friesland waar hij lange tijd werkzaam
was namens de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. In 1990 volgde ik Jan
Heijdra op als molendeskundige bij het
Rijk. In 1991 ging hij met pensioen
omdat hij 65 jaar oud werd. Hij had daar
toen grote moeite mee, want het werk
was nog lang niet af. Toch had hij sinds
1964 als molendeskundige in dienst bij
de Rijksdienst erg veel bereikt. Vandaag
de dag wordt erg veel geschreven over
molens, er is veel meer aandacht voor de
historie en ook streekeigen details zijn
erg belangrijk geworden bij restauraties.
Hoe anders was dit tijdens zijn werk voor de Rijksdienst. Het ging er in die
tijd vooral om de molens te kunnen behouden. In 1966 bij het verschijnen
van de Rijks Molennota werd al geconcludeerd dat zeker de helft van de
molens ernstig waren bedreigd. Voor 143 molens werd het verdwijnen
eigenlijk al ingecalculeerd. (zie ook www.dbnl.org/tekst/_jaa030199701
_01/_jaa030199701_01_0015.php waar de bemoeienis van het Rijk bij
het vroege molenbehoud is omschreven).
Wanneer we de situatie in Friesland aan de hand van de provinciale
molenboeken van 1971 en 1995 bekijken, de tijdsspanne die aardig
overeenkomt met de jaren dat Jan Heijdra in onze provincie werkte, dan
kunnen we de volgende conclusies trekken:
In 1971 in totaal 125 molens:
- circa 76 molens staan er matig tot goed voor
- circa 49 molens staan er slecht voor
In 1995 in totaal 117 molens (de niet monumentale tjaskers zijn niet
meegerekend):
- circa 101 molens staan er matig tot goed voor
- circa 9 molens staan er slecht voor
- 16 molens zijn verdwenen (12 stuks vóór 1980)
- 7 molens zijn gecompleteerd en in goede staat
Het is duidelijk dat de hoeveelheid molens slechts weinig is afgenomen
(thans 121 molens). Wel is de groep slechte molens (en die bevond zich
vaak in een zeer slechte toestand!) sterk verminderd. De afgelopen 20
jaar is de toestand weer sterk verbeterd. De groep molens in goede staat
is zeer groot geworden terwijl er vrijwel geen slechte molens meer in de
provincie staan.
De Utskoat 161

maart 2016

Pagina 20

Heijdra (rechts) in1966 op de
molenafdeling van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Links
het hoofd van de afdeling de heer
W. Korpershoek.

Door de grote inzet van mensen als Jan Heijdra, samen natuurlijk met
inzet van vele vrijwilligers uit het veld, hebben we dit kunnen bereiken.
Dat met name het Rijk hier zo actief in was, gebeurde niet vanzelf. De
grote liefde van Jan voor de molens en gedrevenheid bij het behoud van
vaak uitzichtloze gevallen zorgde veelal voor behoud. Vele molens staan er
nu nog door zijn grote inzet.
De inzet van het Rijk beperkte zich hierbij zeker niet tot alleen de
rijksmonumenten, nee voor alle molens was er aandacht.
Al voordat ik bij de Rijksdienst in dienst kwam, werkte ik als vrijwilliger
samen met Jan Heijdra aan de completering en maalvaardige oplevering
van de molen van de Huitebuursterpolder te Nijemirdum. Dit was toen een
onttakelde romp zonder enige beschermde status. Deze molen staat sinds
1987 weer als een parel in het landschap en kreeg ook de terechte
rijksbescherming. Ook bij de herbouw van de molen te Hollum en de
eerste completering van molen De Hoop te Stiens was hij nauw betrokken.
Na zijn pensionering bleef Jan zich inzetten voor de molens. Dit gebeurde
ook in het buitenland waar hij in Brazilië direct betrokken was bij de bouw
van diverse molens.
Gelukkig heeft hij de verplaatsing van molen De Vrees van Winterswijk
naar Kootwijkerbroek nog actief kunnen meemaken. Het afgelopen jaar
heeft hij veel werk verricht bij het begeleiden van deze verplaatsing en
opbouw van de molen als vervanging van de in 1964 verbrande
Puurveense molen. De Vrees werd al in 1992 afgebroken, lag jaren
opgeslagen in Kootwijkerbroek en kon toen toch worden gerestaureerd.
Ook de Thornsche Molen te Persingen, waarvoor Jan de tekeningen
maakte en de bouw begeleide, kon afgelopen jaar nog worden afgemaakt.
Een prachtige bekroning van een werkzaam leven dat geheel in het teken
van de molens heeft gestaan. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij
het verwerken van dit grote verlies.
Gijs van Reeuwijk
(portretfoto: detail van krantenfoto LC). Die foto is gemaakt op de stelling
van De Zwaluw in Burdaard.
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Nieuwe molenpublicaties
Een bijzondere kalender van de molen van Makkinga
Stichting De Weyert in Makkinga heeft een
asynchrone jaarkalender ontworpen die we graag
onder uw aandacht brengen. Hij is gedrukt op mat
fotopapier in het formaat A4. De prijs in de
molenwinkel te Makkinga bedraagt €4,95.
Te bestellen door overmaking van €8,50 (alleen
voor binnenland) op rekening nummer NL82RABO
034 995 9641 ten name van de penningmeester
Stichting de Weyert Makkinga. Vermeld erbij waar
de kalender naar toe gestuurd moet worden
en jaarkalender april 2016-maart 2017. In april
verandert dit in juli 2016 – juni 2017 enz.
Prijswijziging voorbehouden. Wachttijden
mogelijk. Het betreft hier een huiskamer
productie.

1100 Zaanse Molens,
de Zaanse molenbijbel bij uitstek
In 1951 schreef Pieter Boorsma zijn Duizend
Zaanse Molens. Na jarenlang archiefonderzoek
presenteerde Ron Couwenhoven eind vorig
jaar de opvolger. Maar liefst 109 nieuwe
molens ontdekte de samensteller en de
gegevens werden met honderden feiten
aangevuld en zo nodig verbeterd. Het boek
bevat ook interessante, aanvullende
artikelen en een uitgebreide brandkroniek.
Het omvangrijke boek telt 400 pagina’s en
is schitterend geïllustreerd met talrijke,
prachtige foto’s waaronder unieke
afbeeldingen uit diverse archieven. Het boek
verscheen ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
van De Zaansche Molen. Uitgeverij Noord-Holland heeft hiermee
een schitterend standaardwerk op de markt gebracht dat in de boekenkast
van menig Zaans molenliefhebber gekoesterd zal worden. Couwenhoven
komt de eer toe een waardige opvolger van het onnavolgbaar geleken
werk van Boorsma te hebben gerealiseerd. We kunnen het boek van harte
aanbevelen. Het is verkrijgbaar in de boekwinkel voor € 39,95.
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Uit het molenarchief
We kregen uit het archief van De Fryske Mole onderstaande brief
onder ogen die gericht was aan molenvriend J.G. de Beer, de
naamgever van De Utskoat.
Het geeft een indruk van de maagdelijkheid van ons molenlandschap in de
periode van de beginjaren 70 van de vorige eeuw, de tijd waarin de
molengildes ontstonden. De brief is geschreven door Hans van Krimpen
die, bij gebrek aan molenkaarten en andere molenafbeeldingen, onze
provincie ging verkennen. Het geeft een mooi tijdsbeeld.
Hierbij ontvangt u 122 foto’s van molens in Friesland. Deze heeft u naar ik aanneem
niet in uw bezit. Hopelijk wilt u ze accepteren als een gift uit dank voor de vele
interessante artikelen die u heeft gepubliceerd in “De Molenaar”, een blad waarop
ook ik ben geabonneerd en waarin uw ziekte vermeld stond.
Door drukte kwam de gelegenheid niet om de kaarten eerder te versturen; maar
tijdens het telefoongesprek met dhr. Wijnja kwam uw naam weer te vallen en heb ik
maar direct de gelegenheid waargenomen.
Medio 1973 zijn mijn vrouw en ik begonnen minder bekende molens te fotograferen
en hiervan ansichtkaarten te produceren, waarvan we iedere maand een serie van
tien kaarten uitgeven.
Voor de molens van Friesland hebben we twee jaar lang een huisje in Nijelamer
gehuurd en van hieruit onze strooptochten gehouden. Dit was precies in die
regenachtige winter (gedeeltelijk) en u zult uw provincie wel zo goed kennen om te
weten met welke problemen ze gekampt hebben: het tot de heupen wegzakken in de
mest is ons regelmatig overkomen. Foto’s uit de eerste zes series zijn vaak wat aan
de sombere kant: veel zon was die winter niet te bekennen.
Onze domste ervaring was toen we na de eerste keer in de mest weggezakt te zijn
ontdekten dat het fototoestel, eenmaal bij de fotograaf aangekomen, leeg was: er zat
geen film in. Doordat het zo vaak regende hadden we het enige weken niet gebruikt
en was ik van de veronderstelling uitgegaan dat het gewoon gevuld was.
Friesland is voor ons de interessantste provincie van Nederland geworden:

Twee kaarten uit de eerste serie. Links nr. 2, de Pankoekstermolen met zelfzwichting,
gefotografeerd in aug. 1974. Rechts nr. 4, de inmiddels verdwenen Noorderpolder bij
Dronrijp in okt. 1974, toen al een zelfzwichter in verval.
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Een mooi stukje Wetterskipsskiednis
Onze molens zijn de getuigen van een stuk geschiedenis. Van de
geschiedenis van de vorming van het land en van het daarmee
verbonden beheer van het water. Die geschiedenis kent tussen de
vroege tijd en de huidige een aantal fasen. Kennis van die
geschiedenis of van een ontwikkelingsfase ervan dient als
referentiekader voor de waardering van ons erfgoed als
hedendaags object.

D

e Stichting Waterschapserfgoed heeft als doel het instandhouden van
onroerend waterschapserfgoed om daarmee actief “het verhaal van
het water” (de geschiedenis van de waterbeheersing) uit te dragen.
Deze Stichting heeft 30 historisch van belang zijnde waterstaatsobjecten
in eigendom, waaronder 20 rijksmonumenten. De waterstaatsobjecten zijn
- 3 Hollandse windmolens, De Húnzermole, De Âldtsjerkster mole en
de Cornwerder mole,
- 6 grote en 3 kleine Amerikaanse windmotoren, w.o. die in Mirns,
Tirns, Weidum, Greate Wierrum, De Lauwers en de Kleiterpermole
- 7 gemalen w.o. Gemaal Zwagermieden, Gemaal Tsjaerddyk, Gemaal
Makkumer- en Parregaastermeerpolder
- sluizen, w.o.de keersluis bij Munnikezijl en
- gedenktekens: De Stenen Man en de Gedenknaald Dokkumer
Nieuwe Zijlen.
Hoewel het Woudagemaal en bijvoorbeeld de Lonjémolen ook
rijksmonumenten zijn, heeft het Wetterskip die niet overgedragen aan de
stichting Waterschapserfgoed, omdat beide nog steeds een actieve functie
vervullen als gemaal, maar er is wel samenwerking.
Op de ledenvergadering van TIMS (The International Molinological
Society) op 24 oktober 2015 werd Douwe Weidenaar gevraagd een
presentatie te houden en een excursie te organiseren met als onderwerp
het voormalige waterschap “De Oosterwierumer Oudvaart”. Na de excursie
is hem gevraagd zijn verhaal, immers een stukje
waterschapsgeschiedenis, op papier te zetten.
Douwe Weidenaar, bekleedde tot aan zijn pensionering per 1 juli 2015 de
functie van senior projectleider bij Wetterskip Fryslân. Daarbij was hij
betrokken bij ruilverkavelingen, waterbeheersings- en
waterkeringsprojecten. Daarnaast verzorgde, en verzorgt hij nog steeds ,
tot juni 2016het onderhoud, de restauraties en de subsidie stromen voor
de Stichting Waterschapserfgoed.
Het voormalige waterschap De Oosterwierumer Oudvaart
In de provincie Fryslân bestonden tot de waterschapsconcentratie in de
jaren zeventig van de vorige eeuw honderden waterschappen en
particuliere polders. In die genoemde jaren zeventig is dit aantal
gereduceerd tot 11 door de provincie opgerichte waterschappen. Een
verdere concentratie vond plaats op 1 januari 1997 waarbij het aantal
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verder is teruggebracht tot 5 boezemwaterschappen en één
provinciebreed waterschap voor de waterzuivering, de zeekering, en het
beheer van de Friese boezem. Uiteindelijk is er per 1 januari 2004 één
groot waterschap “Wetterskip Fryslân” overgebleven waarbij alle
waterschapstaken zijn ondergebracht.
Eén van die honderden waterschappen en polders was het waterschap De
Oosterwierumer Oudvaart.
Dit relatief kleine waterschap in de Greidhoeke ( weilandgedeelte) van
Fryslân, met een oppervlakte van 3400 hectare, heeft een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. Gebruikelijk was dat de boerenstandsorganisaties
zoals “de Friesche Maatschappij van Landbouw” (neutraal), de Christelijke
Boeren en Tuinders Bond (protestant christelijk), en de Aartsdiocesane
Boeren en Tuinders Bond (rooms katholiek) het initiatief namen tot het
oprichten van een waterschap. In het geval van de Oosterwierumer
Oudvaart waren het de kerkvoogden ( tegenwoordig kerkrentmeesters)
van de Nederlandse Hervormde Kerk te Mantgum die zich genoodzaakt
voelden de waterhuishouding rondom Mantgum en Oosterwierum te
verbeteren en daarvoor een waterschap op te richten.
Tot 1916 was de situatie zodanig dat de bemaling van het gebied, zeg
maar de afvoer van het overtollige regenwater, werd verzorgd door 58
houten windmolens, vaak van het model kleine spinnenkop. Deze 58
windmolentjes voerden het overtollige water af op de Friese boezem. De
58 windmolentjes waren alle in particulier bezit. Deze grote versnippering
met vaak ook nog tegenstrijdige belangen maakte een efficiënte
waterbeheersing vrijwel onmogelijk.
In het genoemde jaar 1916 belegden de kerkvoogden van Mantgum c.a.
daarom een bijeenkomst voor belangstellenden en belanghebbenden ter
oprichting van een waterschap met de boodschap:
“Het wil ons voorkomen, dat de bemaling in verschillende polders in deze
omtrek te wensen overlaat en de oprichting van een flink waterschap om
meer dan één reden gewenst is.”
De meerderheid der ingelanden bleek wel te voelen voor een waterschap
en nog in hetzelfde jaar kon in samenwerking me gedeputeerde staten
van Fryslân een voorlopig waterschapsbestuur worden gevormd onder
voorzitterschap van de secretaris en latere burgemeester van de
gemeente Baarderadeel, de heer E. van Douwen.
Doel van het waterschap was het regelen van de waterstand en het
bevorderen van de verkeersgelegenheid te water en – sinds 1922 – ook te
land. Hiertoe werden er 5 grote Amerikaanse windmotoren gebouwd,
aanvoersloten naar de windmotoren verbreed en gegraven, en een aantal
vaarten verbeterd en in onderhoud genomen. Na 1922 werden er nog 3
landbouwontsluitingswegen verbeterd en in onderhoud genomen.
Al in 1926 werd er bij één van de windmotoren, vanwege te weinig
bemalingscapaciteit een elektrisch gemaal geplaatst. De werken werden
uitgevoerd in de periode 1918 – 1922, de kosten vergden voor die tijd het
forse bedrag van fl. 1.552.235,80 en een halve cent. Hiervoor werd een
hypotheek afgesloten die pas in 1967 geheel was afgelost.
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De Amerikaanse windmotoren functioneerden goed, de bemaling was op
orde. Terwijl bij naburige waterschappen windmotoren werden
gemotoriseerd of vervangen door elektrische gemalen, bleef het bestuur
van De Oosterwierumer Oudvaart vertrouwen houden in de windkracht en
de techniek van de windmotoren. Pas in de jaren 60 begon het bestuur
van het waterschap serieus te kijken naar de mogelijkheden tot het
motorisch aandrijven van de pompen. Er werd besloten in enige
windmotoren diesels te plaatsen die in sommige gevallen later weer
werden vervangen door elektromotoren.
De nu nog bestaande windmotoren Weidum, Mantgum en Kleiterp kregen
in het jaar 2000 de status van rijksmonument. Met deze status kon voor
de in zeer slechte staat verkerende windmotoren Mantgum en Kleiterp
rijkssubsidie worden binnengehaald waarmee beide windmotoren in 2010
respectievelijk in 2011 konden worden gerestaureerd. Alle drie
windmotoren verkeren daarmee in goede conditie en kunnen bij groot
waterbezwaar en calamiteiten worden ingezet voor de bemaling.
De windmotoren zijn in 2006 in eigendom aan de Stichting
Waterschapserfgoed overgedragen.
Waterschap De Oosterwierumer Oudvaart is in de jaren zeventig opgegaan
in het toen gevormde waterschap De Middelsékrite met een oppervlakte
van ca. 43.500 hectare. Bij de verdere concentratie van waterschappen in
Fryslân is dit waterschap in 1997 opgegaan in waterschap MarneMiddelsee. Zoals genoemd bestaat er sinds 2004 nog slechts één
waterschap in Fryslân met de toepasselijke naam Wetterskip Fryslân’.
Douwe Weidenaar
Projectleider Stichting Waterschapserfgoed
(Bij de samenstelling van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van het
boek: Boezemwaterschappen en polders in Midden-Friesland; H. de Raad,
Sneek 1994.)
(Red.Michiel de Ruiter) (foto Weidumer windmotor: G.D. Wijnja)
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Jaarverslag 2015 Himpenserpoldermole Wergea
Meer dan 600 bezoekers namen in het afgelopen jaar de moeite
om over het markante witte bruggetje bij de
Himpenserpoldermole op het erf te komen. De molenaars hebben
het er druk mee gehad. Overigens tot veel genoegen. Het is prettig
van de bezoekers te horen dat zij genieten van de molen en dat ze
hun verbazing uiten dat na meer dan 150 jaar de molen nog steeds
echt op windkracht het water van de Himpensermar omhoog voert
naar de Friese boezem.
Geen uitgebreid overzicht van alle activiteiten per maand, maar de
hoogtepunten uit het molenjaar. Al vroeg in het voorjaar stonden er grote
groepen wandelende ‘Vrouwen van Nu’ op het erf voor een kennismaking
en een leuke rondleiding.
De vrijwillige molenaars hebben meegewerkt aan de Leeuwarder
Molendagen in april, de Nationale Molendagen in mei en de Friese
Molendagen in september. Bij deze open dagen is de molen steeds zoveel
mogelijk op zaterdag en zondag open.
In de zomer kwam er een bruidspaar met de vraag voor een fotoreportage
op de huwelijksdag. Altijd maar afwachten of het weer meewerkt, maar
dat ging goed op 19 juni en de molen stond daarna de hele dag in de
vreugd met de nationale driekleur en de Friese pompeblêden in top.
Schoolklassen uit Zuiderburen en Wergea gooiden hun fietsen in de berm
en de grootste durfals van de groepen 5 en 6 klommen tot aan de
hanebalk op de kapzolder. De juffen sloeg de angst om het hart. Alle
kinderen zijn weer veilig beneden gekomen. De zoldertrappen in de molen
zijn voor de kinderen een duidelijke attractie. Achteruit naar beneden,
spannend, spannend.
Op de zussendag van de familie van Stef liepen de losse bezoekers met
mooi weer gewoon tussen de picknicktafels door over het erf de molen in.
Het is verbazend dat je zoiets op een zonnige zaterdag probleemloos kunt
combineren.
Net als alle jaren draait de molen heel
geregeld. Dit jaar was dat 193 uur.
De normale bezigheden van de
molenaars waren hetzelfde als in
vorige jaren.
Gras maaien, mollen vangen,
eendenkorven uitzetten en zorgen
“Zussendag”, veilig bijkletsen buiten
het bereik van het gevlucht

voor steeds voldoende
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promotiefolders in het flyerbakje aan de paal buiten het molenerf. Ook
leuk is het om gasten te vragen een beetje te kruien. Na een paar slagen
aan de slinger van de kruilier zie je hun respect stijgen voor mensen die
dat vrijwillig doen. En het op de kapzolder de ingereuzelde onderkant van
de overring voelen, ontlokt menig damesgilletje. De oud-boer van de
naastgelegen (voormalige) boerderij kwam voor zijn 80ste verjaardag met
familie nostalgisch herinneringen ophalen. Ach, die goede oude tijd.
Naast klein onderhoud door de molenmaker is in het najaar een groot deel
van de uitschoot vernieuwd. Helaas lijkt daarmee de lekkage in het
molenerf nog niet geheel opgelost.
Met de feestdagen eind december ging er voor het eerst een lichtster in
het gevlucht. Reacties van passanten leert dat dat zeer wordt
gewaardeerd. Het is een manier om te proberen de molen dichter bij de
mensen te brengen en zo het enthousiasme van de vrijwillig molenaars
over te dragen. We hopen dat het mede zal leiden tot betrokkenheid als
garantie voor het voortbestaan van alle molens in Friesland.
Voor 2016 staat er groot onderhoud aan de molen gepland. Er
komt een nieuw gevlucht, de kruipalen worden vernieuwd en er
zal geschilderd worden. Een operatie als het vervangen van de
wieken trekt altijd wel de belangstelling van de media. Daar
moeten we dan weer van profiteren in het belang van ons
waardevolle monument.
Stef Mensinga en Lolke van der Meer
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Midwintermalen op de Cornwerdermolen
Om te beginnen, stel ik mijzelf maar even voor. Ik kan
mij indenken dat er bij het lezen van mijn naam nog
niet 1,2,3 een bel gaat rinkelen. Ik ben Christine
Priestnall, 20 jaar en sinds een half jaar, woonachtig te
Terherne. Wat ik met molens heb? “Ongezond” veel.
Als klein meisje liep ik de deur al plat op Verfmolen
“De Kat”. (op de Zaanse Schans, links op de
portretfoto hiernaast, red.) Hier ben ik jarenlang
wekelijks te vinden geweest. Voor mijn studie rechten
ben ik naar Friesland verhuisd. De molens bleven
mijn interesse wekken. Zo hakte ik in oktober de
knoop door en ben ik bij Cees Notenboom de
opleiding in gegaan. Op ’t Lam in Woudsend uiteraard.
Op 23 januari heb ik voor het eerst, samen met Jesse Molenkamp, de
Cornwerdermolen bezocht. Ik had een goed excuus. Het midwintermalen werd
georganiseerd. Na de auto ergens te hebben geparkeerd en 2 km te hebben
gelopen, arriveerden we dan toch eindelijk op de molen. Deze draaide onbelast.
Voor mij ook de eerste keer om een molen met zelfzwichting in actie te zien. Ik
werd gelijk hartelijk ontvangen door de molenaars Martin de Jong en John
Hutchinson terwijl de geur van oliebollen
mij tegemoet kwam. Aan versnaperingen
geen gebrek.
Bijna bijzonder hoeveel mensen er in een
niet al te grote molen passen. De molen
trok de hele avond behoorlijk wat
publiek. Leuk! Boven nog bijgepraat met
een gezellige club molenaars, leerlingen
en bewonderaars. Later op de avond
gezien hoe de spil bovenin de kap in het
werk gezet wordt. Goede reden om, met
toestemming uiteraard, even de kap te
bekijken. Voor mij ook de eerste keer dat
ik een stalen bandvang in het echt zag.
Handig gezien dat net de
theoriebijeenkomst ervoor behandeld
was. Einde van de avond kwam de wind
toch nog opzetten. In die mate dat er
gemalen kon worden. Wat meer kun je
nog wensen?!
Kortom een erg gezellige en bovendien
leerzame avond voor een molenaar in
opleiding.
Christine Priestnall
Bij de foto: de kapzolder met zicht op het
aswiel met stalen bandvang, een ‘spannend’
vertrek boven in de molen. Foto CP
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Schoot en zeeg (reactie)
In de vorige Utskoat vraagt Nico Meinsma zich verschillende dingen af over de
zeeg in het hekwerk van molenwieken, onder anderen of daar nog wel proeven
mee worden gedaan en of dat daar nog wel aan wordt gerekend. Ook merkt hij
op dat er op molens nooit sprake is van de spoed maar van de zeeg. Om maar
met het laatste te beginnen: nu ik er nog wat geschriften van oude molenmakers
op nasla, zie ik dat ze het eigenlijk helemaal nooit over de zeeg hebben, maar
over de schoot. Waarschijnlijk wordt daar wel hetzelfde mee bedoeld, namelijk
de bocht in de achterzoomlat. Daarnaast heeft men het over de diepte; dat is de
hoek tussen ieder heklat en het maalvlak. De buitenste latten hebben altijd de
minste diepte, de binnenste de grootste. Als men iedere volgende lat hetzelfde
aantal graden naar achteren zou plaatsen worden de zoomlatten recht. De lat die
het dichtst bij de askop zit, kan dan wel een heel grote diepte hebben, maar er
zit geen schoot in het hekwerk, dat is dan namelijk net zo vlak als een scheluwe
ladder.
Rekenen aan het hekwerk werd wel gedaan, maar bij luchtstromingen is de
materie zo ingewikkeld dat de meeste rekenmethoden tekort schieten. Niet voor
niets wordt hierbij altijd de windtunnel te hulp geroepen, al gebeurt dat bij
ouderwetse wieken zelden meer. Bij vernieuwing van roeden wordt bijna altijd de
bestaande toestand overgenomen, tenzij die niet voldoet. Wat goed is moet je
ook niet veranderen. Bij de completering van de houtzaagmolens van IJlst en
Woudsend in de jaren 60 heeft men daar bijvoorbeeld roeden aangebracht met
zo weinig diepte in het hekwerk dat er nauwelijks mee te zagen viel. Uit armoede
heeft men later maar fokken aangebracht. Dit gaf toen een hele verbetering. Bij
de vernieuwing van de roeden heeft men dit later maar zo gelaten, maar men
had er ook voor kunnen kiezen om toen terug te gaan naar windborden. Met een
goede schoot in het hekwerk en voldoende brede en opstaande windborden zou
men een gevlucht krijgen waar men ook prima mee had kunnen zagen.
Bij molen de Snip bij Workum en de Klaver bij Bolsward werden in de jaren 70
en 80 (toen blijkbaar alle kennis hierover was verdampt) ook roeden met een
vlak hekwerk aangebracht. Daar was het hollen of stilstaan. Door alleen de
windborden daar wat breder en meer naar voren te halen lopen deze molens nu
veel regelmatiger en ook eerder aan dan voorheen. Hieruit blijkt dat de
windborden eigenlijk belangrijker zijn dan de zeilkant. Bij de genoemde
houtzaagmolens blijkt dat eigenlijk ook.
Ontstaan van het Oudhollands gevlucht
Niet alleen nu maar ook vroeger werd men vooral door schade en schande steeds
wijzer. Molens met de heklatten haaks op de roede zullen er wel nooit geweest
zijn want zo’n molen weet niet of hij nu voorruit of achteruit moet draaien. Het
ligt voor de hand om te veronderstellen dat men bij de eerste molens alle
heklatten even schuin heeft gezet. Toen zal men wel hebben gemerkt, hoe
schuiner de lat des te meer kracht, maar hoe langzamer de molen vooruit wil.
Die eerste molens hadden een heel breed hekwerk met de roede in het midden,
dus aan weerszijden zeil. Dit noemt men wel “dwarsgetuigd”. Door de “rijwind”
komt de wind hierbij al snel achter de zeilen van de buitenste enden, waardoor
de zeilen daar erg gaan slaan. Men zal toen wel begonnen zijn om de onderste
latten meer in de “rijrichting” te plaatsen, waardoor de heklatten de bekende
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torsievorm hebben gekregen. De zeilen sloegen zo minder en de molen ging zo
sneller.
Omdat het bovenste end de meeste wind vangt, duwt die de bovenas het meest
vooruit. Bij de grond waait het normaal al minder hard en bovendien verstoort
het molenlichaam daar de wind, zodat de bijdrage van het onderste end een stuk
minder is. Dit end wordt echter meegesleept door de rest, waardoor deze
propeller bij enige snelheid meer op die van een ventilator gaat lijken dan op die
van een windturbine. Hij schept namelijk al snel wind waardoor daar altijd het
eerste zeilslag zal optreden, vooral aan de voorzijde. Op schilderijen uit de 17e
eeuw kan men zien dat men het voorhek dan ook steeds smaller gaat maken. Op
een gegeven moment werd dit zo smal dat er iemand op het idee kwam om deze
smalle zeilen maar door planken te vervangen. Niet alleen was men zo verlost
van de zeilslag van dit deel, maar men kon deze planken ook een andere richting
geven.
Dat dit ergens rond 1650 bedacht moet zijn kan men in lezen in het verslag van
de grote brand van 1654 in De Rijp, die ontstaan was in de vang van een
hennepklopper: “ dat verscheydene molens en onder anderen dese voorseyden
Hennip Klopper, sonder zeylen door de vangh liepen, daartoe veel hielp de
onlanghs gepractiseerde inventie van houten borden langs de Molenroeden
gehegt om’t oplichten en ’t slaan van de zeylen te vermijden”. Hieruit blijkt dus
dat dit vooral is uitgevonden om van de zeilslag af te komen. De vang van veel
molens bleek echter niet berekend op de toegenomen trekkracht.
Met deze windborden heeft men veel meer mogelijkheden om iets aan een
wiekenkruis te veranderen. Men kan ze namelijk smal of breed maken, vlak
zetten of juist een end naar voren. Met de heklatten kan men ook wel wat doen,
want de zeilen kan men ook smal of breed maken en met de stand van de latten
kan men oneindig variëren. Op het eerste gezicht lijken heel brede zeilen een
goed idee, maar het volgende end komt zo sneller in de wervels terecht die
worden veroorzaakt door het vorige end. Molens met brede zeilen lopen wel goed
aan maar draaien al snel een stuk minder hard dan molens met smalle zeilen.
Om zeilslag te voorkomen worden de buitenste latten altijd wat naar voren
gezet. Men kan zich afvragen of dit de molen juist niet achteruit wil laten
draaien, maar dan vergeet men dat de windborden en de zeilen samen het
wiekprofiel vormen. Wanneer men een lat legt tegen de voorzoom en de
achterzoom, dan zal de hoek van die lat met het draaiingsvlak meestal positief
zijn. Alleen wanneer de zeilen heel breed en de borden smal zijn en/of de
opstand van de heklatten groot en die van de borden klein, dan kan deze hoek
negatief worden.
Duikertjes
Bij de poldermolens van Zuid-Holland zijn de zeilen vaak veel breder en de
windborden veel smaller dan bij de poldermolens van het noorden. Een negatieve
hoek van het profiel aan het einde komt daar dan ook sneller voor. In zijn boek
“Waterbouwkunde” (1864) maakt D.J. Storm Buysing dan ook melding van een
debat tussen molenaars. De ene groep meent dat zijn molen sneller gaat
wanneer hij duikertjes voorlegt, terwijl de andere groep het tegenovergestelde
beweert. Beide groepen hadden waarschijnlijk gelijk, alleen zal de eerste groep
een molen hebben gehad met een negatief profiel aan het einde.
Het verschil tussen Zuid-Holland en het noorden is overigens opmerkelijk, want
als je maar blijft uitproberen zou je verwachten dat je voor dezelfde soort
molens uiteindelijk op hetzelfde uit zou moeten komen. Blijkbaar speelt
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gewoonte ook een rol. Er zijn nog foto’s van de vijftien molens van de
Hazerswoudse Droogmakerij en van de negen van de Eendragtspolder bij
Zevenhuizen, waarop valt te zien dat deze molens veel bredere windborden
hadden dan in die streken gebruikelijk was. Het blijkt hier echter om een
geslaagde proef te gaan die men rond 1895 heeft genomen, toen men minder
tevreden werd met de molens. De molens van de molenviergang van
Zevenhuizen hadden ook zeer brede zeilen en vrij smalle windborden. Toen er
één roede van de bovenmolen opnieuw werd opgehekt, bleken de bestelde
heklatten zo lang te zijn dat er overal een stuk moest worden afgezaagd. Dat
vond ik zonde en als proef hebben we toen ook bredere windborden aan laten
brengen. De molen liep hierdoor gelijk een stuk beter. Brede borden en smal
hekwerk is dus zo gek nog niet.
Eigenlijk moet de overbrenging een eenheid vormen met het wiekenkruis.
Uiteindelijke gaat het om een goede snelheid van het aan te drijven werktuig. Bij
een standerdmolen worden de stenen rechtstreeks door het bovenwiel
aangedreven. Het bovenwiel moet in de molen passen en kan dus niet oneindig
groot worden. Een steenschijf met maar heel weinig staven zal niet lekker lopen,
zodat men die ook niet heel klein kan maken. De versnelling is hierdoor maar
beperkt zodat de juiste snelheid van de stenen van het wiekenkruis moet komen.
Door het hekwerk en de windborden vrij vlak te houden zal dit wiekenkruis hoge
toeren kunnen maken.
Bij een koren- en pelmolen moeten de windborden juist flink opstaan om veel
trekkracht en een regelmatige gang voor de pelstenen te genereren. Een
dergelijk kruis loopt daarom maar langzaam en om de maalstenen voldoende
snelheid te geven is weer een hoge overbrengingsverhouding nodig. Dankzij de
extra overbrenging is dat hier echter eenvoudig te realiseren. Let maar eens op
de overbrengingsverhouding van korenmolens die vroeger ook, of nog steeds
een pelwerk hebben. Die molens hebben vaak een veel grotere versnelling dan
molens die altijd alleen maar korenmolen zijn geweest. Het “ideale” wiekenkruis
bestaat daarom niet. Werktuig en overbrenging bepalen of het een snellopend of
een langzaam lopend kruis moet worden.
Proefnemingen
Wat betreft de proeven kan worden vermeld, dat Engelse ingenieur John
Smeaton in de 18e eeuw een van de eerste was die serieuze proeven heeft
gedaan met modellen. Vanwege de wisselvalligheid van de wind mislukten die
proeven echter steeds. Om de modellen te vergelijken had hij een heel constante
wind nodig, maar die stond er nooit. Hij bedacht toen dat hij een kunstmatige
wind moest maken, maar de windtunnel bestond toen nog niet. Hij monteerde
zijn modellen daarop op het uiteinde van een lange arm, die hij met constante
snelheid rond liet draaien. Met de zo gemaakt rijwind had hij zijn constante
kunstmatige wind te pakken. In 1759 publiceerde hij de resultaten. Hij kwam tot
de conclusie dat het vermogen van een windmolen evenredig is met het
kwadraat van de vlucht en met de derde macht van de windsnelheid. Dat klopt
nog steeds. Verder vond hij dat de in Nederland gebruikte wiekvormen de beste
waren.
Hol of bol?
Als men aan ieder heklat een lint vastmaakt en men gaat met de molen draaien
dan wapperen die linten allemaal een andere kant op. De omtreksnelheid is
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normaal ongeveer 2,4 maal hoger dan de windsnelheid. Het buitenste lint
wappert daarom meer in de richting van het maalvlak dan met de wind mee. Met
het lint dat het dichtst bij de askop zit, is het natuurlijk net andersom. Net als
Nico Meinsma doet, kan die richting theoretisch worden bepaald door een
rechthoek te tekenen waarbij de windsnelheid haaks wordt uitgezet op de
omtreksnelheid van iedere heklat. De diagonaal geeft dan de grootte en de
richting van de schijnbare wind aan. Als men de hoek tussen deze schijnbare
wind en de heklat overal even groot zou maken dan wordt het hekwerk niet hol,
zoals gebruikelijk, maar bol.
Zuid-Holland
Molenmaker Krook komt in zijn molenboek van 1850 ook al tot die conclusie. Hij
durft iets dergelijks niet aan maar stelt een soort compromis voor tussen deze
theorie en wat normaal was. Meer interessant is hoe hij vertelt hoe de latten
normaal worden verdeeld. Hij geeft daarbij een methode om de schoot in het
hekwerk vloeiend te maken. Daarbij hoeft men slechts te bepalen welke lat nu de
grootse diepte krijgt en welke lat de minste diepte. De andere latten volgen hier
automatisch uit.
Friesland
In Friesland was het gebruikelijk om van drie gaten de scheefte te bepalen, te
weten de buitensten en het gat dat op 1/3 van het end zat of iets hoger. Deze
gaten werden onder de opgegeven hoek in de roede geboord en in de gaten
werden vervolgens latten gestoken. Om die drie latten werden dan draden
gespannen, waartussen de andere gaten met een lange avegaar werden
afgeboord. Vooral als de bovenste en middelste diepte gelijk werd genomen, wat
men bij spinnekoppen vaak zag, gaf dat een scherpe sprong in het hekwerk.
Beide methoden leveren uiteraard een hol hekwerk op. Dat holle heeft men
waarschijnlijk gedaan om de zeilen van een molen wat meer op die van een schip
te laten lijken. Bovendien verkrijgt men aan de einden zo latten die meer naar
achteren staan en dus een grotere trekkracht leveren, maar bij hoge snelheden
juist weer remmend werken. Door hun kleinere vliegwiel draaien kleinere molens
onregelmatiger dan grote molens. Hiermee kan men ze weer wat regelmatiger
laten draaien. Een bol hekwerk is in theorie misschien wel beter, maar in de
praktijk waarschijnlijk niet. In ieder geval is men nooit verder dan vlak gegaan.
Dekker
Geheel vlak hekwerk zag men veel bij verdekkerde molens. Die kregen meestal
erg last van zeilslag. Door het hekwerk minder diep te maken kon dit grotendeels
worden opgelost. Door het hekwerk als scheluwe ladder, dus zonder schoot aan
te brengen, werd het ook gemakkelijker om de stroomlijn aan te brengen, want
naast de zoomlatten blijven zo ook sluitlatten van de stroomlijn recht en
aangezien de neuslijst altijd al recht wordt gemaakt kan men de hoek tussen de
opzetters en de heklatten overal gelijk maken. (De opzetters dragen de neuslijst
en worden op de heklatten geschroefd, meestal om de andere heklat. Met een
houten mal worden heklat en opzetter verder met elkaar verbonden. De
beplating wordt op de mallen en de neuslijst en sluitlijst vastgespijkerd of
geschroefd).
Januari 2016
Jan Hofstra
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In het verlengde van de veiligheid
De molen is een werktuig waar, wanneer dat in beweging is, veel aandacht
naar veiligheid uit moet gaan. Niet alleen op gelegen momenten, maar
meer nog op die welke ongelegen zijn. Momenten zoals het in werking
zetten van een molen en tijdens het draaien van en werken met de molen.
Waar dient, nog voor je begint, allereerst naar gekeken te worden ?
Aan de buitenkant:
Zitten alle beveiligingen nog zo, zoals jij de molen hebt achter
gelaten; of, zoals je
met de andere molenaars hebt afgesproken. Te
denken valt daarbij aan de [hang]sloten, de bliksemafleider, de roe- en
bezetketting, de gewichten van het
zwichtsysteem, het vangtouw en
de stand van de vangstok.
Na controle ga je buiten alles zodanig gebruiksklaar maken dat je veilig
naar boven kunt om ook in de kap de eerste inspectie uit te voeren
voordat je de vang los kunt gaan trekken.
Aan de binnenkant:
De inspectie in de kap bestaat uit:
De kammen
Uit het steeds dieper 'in het werk' gaan staan van de
kammen/staven valt veel af te lezen: het zakken van de as vanwege
slijtage van het hals- en het penlager, of het naar achteren schuiven van
de as.
Slijtage aan de kammen kan er op duiden dat er aan de kammen
'gevreten' wordt doordat ze te diep in het werk staan.
Het kan ook een enkele kam betreffen, een waarvan een spie los is
getrild, waardoor de kam naar buiten kan komen.
De lagers
Zowel de lagers en het kruiwerk smeren met de gangbare middelen.
Deze zijn aangeschaft vanwege de specifieke eigenschappen die bij de te
smeren materialen horen en de functie die ze hebben.
Bij het smeren van het hals- en het penlager zorgen dat er niet iets,
zoals takjes, stukjes draad, of gaas, aanwezig is dat nadelig is voor of de
as, of de smering.
Door regelmatig te controleren kun je constateren of de as voorover
zakt. Dit doe je door met je nagel in het verlengde van de pen een streep
door het nog aanwezige vet te trekken. Wanneer je een deel van de streep
aan het eind van de pen blijft zien is er iets mis; je moet het euvel dan
zoeken bij het halslager.
Mogelijke oorzaken zijn :
De windpeluw is verzakt, omdat door het gewicht van de as het
onderliggende kwastloze opvulhout in elkaar is geperst. Het kan ook zijn
dat het plankje is verrot. Mogelijk zijn de koppen van de voeghouten
verzwakt door inwatering en rotting. Je zou ook eens met een zaklamp
kunnen kijken bij het steenbord. Het komt regelmatig voor dat het water
niet altijd via het waterhol wordt afgeleid, maar op de halssteen terecht
komt. Je constateert dan een grijze laag op de ronding van het waterhol.
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De windpeluw wordt nat en op den duur kan deze daardoor ernstige
schade oplopen
De laatste jaren zijn molens grondig gerestaureerd en dat levert dan
eigentijdse problemen op. Bij zo'n ingrijpende aanpak wordt over het
algemeen nogal wat vers hout gebruikt. In de loop van jaren droogt het
verse hout steeds verder uit. De krimp kan wel 10 % zijn van de dikte van
de verwerkte balken. Een windpeluw en/of de voeghout kan na indroging
enkele centimeters dunner zijn geworden.
Het zakken van de bovenas bij de hals zou je ook kunnen
waarnemen aan de buitenkant bij het steenbord. Niet alleen zien, maar
ook horen. De as kan daar namelijk aangaan lopen.
De vang
Controleer de bevestigingspunten van de vang en kijk of het
vangsysteem vrij zijn werk kan doen.
Het kruiwerk
Tijdens het smeren van het kruiwerk let je er op dat geen vuil op de
kruivloer ligt, geen vuil aan de overring kleeft.
Bij het gebruik van rollen kijk je meteen of alle rollen nog heel zijn.
De askop
Ook regelmatig controleren of de roewiggen nog vast zitten en de
spitijzers niet teveel verroest zijn, of de doorverbinding van de roeden
onderling en die van de roede met de askop nog goed is.
Als je dan toch al door het stormluik hangt, kun je meteen vrij
gemakkelijk kijken of de bevestigingspunten van de zeilen nog in orde
zijn.
Begeef je je buiten de stormluiken zorg er dan wel voor dat je extra
gezekerd bent. Een tuigje aan en goed aan een deugdelijk punt bevestigd
is geen overbodige luxe. Uitglijden op natte hout delen is zomaar gebeurd.
De pal
Laat de pal nog even zitten, ook al kun je deze niet beneden bij de
staartbedienen. De pal kun je er niet eerder uithalen dan wanneer de
molen op de wind staat.
Met een werkzame pal voorkom je dat de molen niet achteruit kan
gaan draaien wanneer de wind van achteren komt. Staat de molen op de
wind en je bent er van verzekerd dat de molen alleen maar vooruit kan
draaien, dan kun je de pal vrij zetten.
Waarom de pal beneden in plaats van in de kap bedienen ?
Het kan gebeuren, vooral voor een opkomende onweersbui, dat een
windvlaag zodanig ruimend is dat de wind zonder het in de gaten te
hebben van achteren invalt. Wanneer je eerst naar de kap zolder moet
rennen ben je meestal al te laat. Je bent dan ook nog te gehaast, je
hebt grote kans dat je struikelt, of uitglijdt
waarbij je het gevaar loopt
een draaiend onderdeel vast te pakken.
De zoldervloer
Even je hoofd door het zolderluik en in een ogenblik neem je waar of
de zoldervloer
vrij is. Geen omlaag gevallen wiggetjes, geen obstakels
die verhinderen dat de vang goed kan werken.
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Onderhoud
Na een periode van onderhoud drie keer kijken of je alle
gereedschap wel hebt meegenomen. En dat er niets op de bovenbonkelaar
is blijven liggen. De grote valkuil: 'Je legt zo gemakkelijk ergens iets
neer'.
Is er wel een zolderluik en doe je dat bij werkzaamheden wel dicht
om te voorkomen dat er wie dan ook door het trapgat naar beneden kan
vallen ?
Zitten de kammen nog voldoende in de was ? Bij regelmatig wassen
kom je elke kam tegen en kun je deze inspecteren op breuk, of houtworm.
Vind je dat alles in de kap in orde is dan kun je het lekenketting/-touwtje
losmaken en het vangtouw naar beneden laten zakken. Je loopt de trap af
en sluit het zolderluik zodanig dat er geen ongewenst publiek kan komen.
Zijn er meerdere personen op de molen dan is goed communiceren met
hen van essentieel belang. Door geen misverstanden te laten ontstaan,
kunnen ongevallen worden voorkomen.
Iedere molenaar is verplicht en moet er alles aan doen om een
ongeval te voorkomen voor zover het in zijn vermogen ligt. Is er
sprake van verzuim bij het toepassen van voorwaarden dan kun je
verantwoordelijk worden gesteld. En hij niet alleen, maar ook de
eigenaar wordt dan verantwoordelijk hiervoor gesteld. Deze moet
controleren of de voorwaarden worden toegepast, regels worden
nageleefd. In het voor elke molen RI&RE-rapport moeten de toe te
passen maatregelen worden vermeld.
Pieter Hofkamp /Jan Jansen
Met deze foto wil ik
benadrukken dat het nog
op veel kleine molens en
mogelijk ook wel grotere
de veiligheid in het geding
is.
Nu kun je wel een heel
verhaal opsteken maar
een foto met een beetje
tekst spreekt voor zich.
Een molen waar het niet
in orde is, kan zijn eigen
conclusie wel maken. Over
de eventuele gevolgen bij
een misstap van een
bezoeker of de molenaar
zelf.
Geen schijn van kans heb
je met dergelijke molens.

P.H.
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Door Popke Timmermans
We gaan weer eens
verder met mijn
rubriek. We kregen
onlangs een foto en
gegevens over de zelfde
poldermolen van
Idzega, gelegen in de
voormalige gemeente
Wymbritseradeel, nu
gemeente SWF
(Súdwest-Fryslân). Het
huidige buurtschap
Idzega, met
dorpsrechten, is nu
voor een groot deel
opgeslokt door het dorp
Heeg.
In het omliggende
weidelandschap
stonden eens vele
kleine water- of
poldermolentjes,
waaronder de nog
bestaande spinnekop
van Oudega, in de
zelfde gemeente. Zelf
heeft Idzega ook nog de
(stelling-)polder- en
korenmolen “Hoop op
Zegen” gekend, die
gebouwd was in 1881.
De eigenaar heette Van
der Meer, bijgenaamd
“Sterke Hantsje”. Voor een afbeelding verwijs ik naar het boekje Molens in
Friesland in oude ansichten, deel 2, nr. 23. (Zaltbommel 1982 en 2001),
samengesteld door D.M. Bunskoeke en mij.
Die molen was eertijds 1 van de 4 poldermolens van de
“Wassenaarsepolder” te Leimuiden (Z.H.) en deze heette daar “De Wolf”.
Hij was oorspronkelijk gebouwd in 1745 en werd aldaar gesloopt in 1880.
De molen had vermoedelijk een spinnekop als voorganger. (Zie hiervoor
ook eens bij www.verdwenenmolendatabase.nl .)
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In een eerder “Knipseldoos artikel” (De Utskoat, nr. 97, mrt. 2000)
hebben we hier al eens aandacht aan geschonken.
Onze huidige knipseldoosfoto is een bekende, maar met een foutieve
locatie (een z.g. Fryske muonts). Zie de afbeelding hiernaast. Hij
bemaalde eens polder 249 onder Idzega en stond 400 meter ten
noordwesten van het oude klokhuis, dat nog steeds te pronken staat op
de begraafplaats. Een iets andere afbeelding van de molen stond eens ook
in de Friesland Post.
(febr. 1983), naar het origineel (met bijschrift) uit het “Nieuwsblad van
Friesland” (in de volksmond de Hepkema Krante) van 18 november 1924.
Zie hiervoor ook de database van verdwenen molens (nr.10079,
TBnr.3304)
Hij stond op de 1ste
kadastrale kaart;
“ gemeente Heeg,
sectie F, no. 517 en
was in 1832
eigendom van
weduwe Zijtze
Harmens Glesa c.s.
uit Hommerts.” De
molen lag net ten
oosten van de later
drooggelegde
Tetmans Poel, bij
een zet over de
Kerkvaart aan de
huidige Klokhúsdyk.
Hij stond
hemelsbreed zo’n
200 honderd meter
ten O.Z.O. van de
polder- en
korenmolen: zie de
bijgevoegde detail van een topografische kaart, een uitgave 1908.
We weten ook nog een paar namen te noemen van mensen, afb. 1, te
weten: fam. Wiebren Brouwer, hun arbeider Klaas Terpstra en dienstbode
Pietertje Renema. Vooraan zij, nog onderdelen van de zet over de vaart te
zien. Dezelfde foto staat ook in Tussen Brek en Skuttel (deel 2, uitgave
1986) van Johannes Walinga Ϯ, pag. 44.
Volgens Karel F. Gildemacher (in “Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen
en gehuchten.” Leeuwarden, 2007) wordt de plaats Idzega al in 1132
aangehaald, als Eddeghc.
Verder vermeldt hij o.a.: “Tot aan het begin van de 20ste eeuw spelde men
overwegend Idsega , op de recente kaarten vinden we Idzaga Dat komt
beter overeen met de uitspraak”.
De foto 1 is mij gemaild en voor plaatsing beschikbaar gesteld door dhr.
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Hessel IJskes. De andere afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door dhr.
Drs. Dick M. Bunskoeke.
Heeft u zelf een artikeltje met of zonder een foto over Friese molen(s),
voor mij te leen? Het is altijd welkom, zodat ik deze mogelijk kan
gebruiken voor een nieuwe aflevering “UIT DE KNIPSELDOOS”, dank zij
uw hulp.
Hierboven ziet u een mooi voorbeeld, zoals het kan. Bij voorbaat dank.

Reactie op Het Zwaantje
Naar aanleiding van het stukje in de
laatste Utskoat het volgende. Van
molen de Noordster zijn alleen de
schroef, roeden, bovenas, asrad met
vang en lange spruit gebruikt. Het
achtkant en de muren zijn nog
helemaal van de oude molen.
Op alle kaarten van voor 1875 komt
de molen niet voor. Op de
waterstaatkaart van 1873 valt te
zien dat alle land rond de polder nog
open ligt voor de boezem,
zogenaamd boezemland dus.
Ik heb een artikel over de architect
Hendrik Luiking, die op 12 juli 1831
te Leeuwarden is geboren. Het stond
in De Zuid-Friesland van woensdag
22 mei 199(2)?. Daar staat in dat hij
in de jaren 1876-1877 secretaris
was van het waterschap De Lemster
Polders. In 1877 liet hij voor de
Huitebuursterpolder onder
Nijemirdum aanbesteden een
achtkante windwatermolen met een
vlucht van 18 m. De molen zal toen wel zijn opgericht. Deze molen zou in
1893 zijn afgebrand en herbouwd. Mogelijk dat men toen gebruik heeft
gemaakt van een tweedehands achtkant dat kleiner was, want bij de
completering is buitenom het huidige achtkant de fundering gevonden van
een groter achtkant. Ook de fundering van het maalhokje, dat er vroeger
bij stond, is toen gevonden.
Het huidige achtkant kan op zich niet heel erg oud zijn, want op sommige
balken zijn de sporen te zien van een grote cirkelzaag. Nu zegt dat niet
alles, want dergelijke zagen komen in het molenboek van 1849 van J.H.
Harte ook al voor, maar meestal ziet men die sporen pas op molens die na
1890 zijn gebouwd, zoals Molen P bij Oudesluis in de Zijpe. Het jaartal kan
ook slaan op de geboortedatum van de man die deze inscriptie maakte.
Jan Hofstra
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Uit ons Prentenkabinet
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