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en de Vereniging
Gild Fryske Mounders

Agenda
20 juni
27 juni
5 augustus
3 november

Avondexcursies (half 8 tot half tien 10)
Kollum Tochmaland en Kollumerpomp Westermolen
Avondexcursies (half 8 tot half tien 10)
Tjerkwerd Beabuorstermole en Bolsward Lonjé
Kopij sluiting nr. 167
Najaarsvergadering GFM

Van de redactie
Wederom kunnen we een bomvol nummer presenteren met dank aan enkele
gastschrijvers die interessante artikelen aandroegen. Nieuws is er ook volop en
voor dit nummer plukten we het molenfeest in Marrum eruit om uitgebreid stil te
staan bij de restauratie van deze poldermolen van De Fryske Mole. We blikken
terug op de Friese Molenaarsdag en brachten een bezoek aan molenaar Mats
Faber die als beroepsmolenaar werkt op de Zaanse verfmolen De Kat. Het
draaiurenoverzicht 2016 konden we nog meenemen evenals een kort verslag
over de ingebruikname na restauratie van korenmolen Rust Roest in Munnekezijl.
Zoals al eerder aangekondigd is de zelfstandige site van De Utskoat ‘uit de lucht’
We hebben onderdak gekregen bij de site van het Gild op
www.molenaarworden.nl. Daar treft u nu al het digitale archief aan van reeds
verschenen nummers. Dit met dank aan Mats Faber die dit voor ons
verwezenlijkte.
Een en ander betekent dat we via e-mail ook niet meer bereikbaar zijn op het
bekende adres. Voorlopig dient u uw berichten te mailen naar gwijnja@ziggo.nl
We wensen u veel lees- en kijkplezier met dit nummer, een fijne vakantie en
kopij voor het septembernummer dient voor 6 augustus bij ons binnen te zijn.
Gerben D. Wijnja

Bij de foto’s op de cover
Voorkant: Op 20 april werd poldermolen De Phenix na een belangrijke
restauratie officieel in gebruik gesteld. In dit nummer een uitgebreid
verslag.(foto: Gerben D. Wijnja)
Achterkant: Spinnekop te Nijhuzum op de Friese Molenaarsdag met molenaar
Jan Huls. (foto: Tanja Kombrink)
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Sjerp de Jong 25 jaar
leermeester
Er was enige tijd geleden een klein
feestje op de Victor te Wanswerd
tijdens de reguliere lesmiddag. Het
was namelijk 25 jaar geleden dat onze
leermeester-molenaar Sjerp de Jong
uit Feanwâlden op 14 maart 1992
slaagde als molenaar-gezel op de
Phenix te Marrum. Na wat
omzwervingen tijdens de restauratie
van de Victor is hij nu alweer een groot aantal jaren dé molenaar-leermeester te
Wanswerd. Wij wensen hem nog zeker 25 jaar voortzetting van zijn passie: het
leermeester zijn.
Op de foto: Sjerp de Jong links kijkt toe hoe
een leerling het zeil klampt

Wigle van der Meer, Feanwalden

Excursie naar molens van de Rijnlandse Molenstichting
Het Gild is op excursie geweest. Niet met een bus, zoals gebruikelijk, maar met
een rondvaartboot door het prachtige Groene Hart van de Randstad: Rijnland
met z’n tientallen molens waarvan we er twee keer vijf hebben bezocht.
Allereerst op 7 mei toen het reisje begunstigd werd door werkelijk schitterend
weer: zonovergoten en met een mooie maalwind. Twee weken later was het
weer raak. Jaap Tiedema en Ruurd Jakob Nauta hebben het nu 15 keer
georganiseerd. Reden voor onze voorzitter om het tweetal hiervoor hartelijk te
bedanken. Dat gebeurde op de rondvaartboot met het overhandigen van een
toepasselijk cadeau. Vervolgens overhandigde Jaap Tiedema onze molengids en
streekspecialist Jan Hofstra een attentie voor het delen van zijn deskundigheid.
Dit betekent niet dat er een eind komt aan de zeer gewaardeerde molenreisjes in
verenigingsverband, want er zijn opvolgers in de personen van Edo Werkman en
Rolf Dijkema. In verband met de ruimte die we hebben en het tweede reisje dat
na de sluitingsdatum viel, komen we in het eerstvolgende nummer in woord en
beeld wat uitgebreider terug op alle moois van onderweg.
GDW
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Efkes byprate
Problemen met deelbare roeden
Medio april maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bekend dat er problemen kunnen optreden
bij molens met deelbare roeden. Van de circa 1200 molens in Nederland zijn er 48 met dergelijke molenroeden
uitgerust. Het blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is
te zeggen of de wieken goed blijven zitten. Om risico’s te vermijden zijn deze 48 molens stil gezet.
De RCE laat technische oorzaken en oplossingsrichtingen onderzoeken. De Hollandsche Molen is nauw
betrokken bij het intensieve overleg over dit onderwerp. De vereniging ondersteunt het stilzetten van de
molens en heeft de betrokken eigenaars op het hart gedrukt voorlopig niet met de betreffende molens te
draaien. Duidelijk is wel dat het probleem opgelost moet worden, bij voorkeur niet via de juridische weg van
aansprakelijkheid. Tenslotte is cruciaal voor DHM dat de betreffende eigenaren financieel niet de dupe mogen
worden. Het Ministerie van OC&W en de Rijksdienst wilden voor Nationale Molendag van 13 en 14 mei een
gedegen advies geven aan de gedupeerde eigenaren. Dan zou ook duidelijk zijn wat de kosten van vervanging
of restauratie zijn en op welke termijn daarmee gestart kan worden.
Situatie bij De Fryske Mole
De Fryske Mole heeft vier molens met in totaal zes deelbare roeden. Dit zijn de Beabuorster Mole, de
Stienhúster Mole, de Wynsermole en molen De Olifant. De Olifant is de eerste molen in Nederland met
deelbare roeden. Deze zijn nu bijna 10 jaar oud. Bij het bestuur van DFM ontstond het dilemma van wel of niet
laten draaien. Molenaars willen draaien met hun molen. Ze zijn geen tuinman of schoonmaker maar molenaar.
Zijn er signalen bij deze molens dat er iets mis is met de roeden.? Na overleg met molenaars en technische
inspecties was DFM van mening dat er wel gedraaid kon worden, zij het rustig en onder normale
omstandigheden. Dit tot opluchting van de betrokken molenaars dat er met de nationale molendagen gewoon
gedraaid kon worden. Helaas werd onze mening niet gedeeld door De Hollandsche Molen, omdat dit een
volstrekt verkeerd signaal is en het de onderlinge, landelijke solidariteit doorbreekt. Maar toch ook zeker dat
de risico’s die er zijn met deelbare roeden niet moeten worden onderschat. Hierdoor moesten wij terugkomen
op ons besluit en de molens voorlopig weer stil te zetten. Wij gaan er vanuit dat er spoedig een oplossing
wordt gevonden en dat de problemen snel kunnen worden opgelost zodat de molens weer in werking kunnen
worden gezet.
POM-status
In de afgelopen jaren is vaak gesproken over het bereiken van de status van Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud (POM) door grote moleneigenaren. Organisaties met die status kunnen volstaan met één
instandhoudingsplan (in plaats van een plan voor iedere molen afzonderlijk) en krijgen voorrang bij de
subsidietoewijzing. Nadat eerdere aanvragen allemaal waren afgewezen, is begin dit jaar de Rijnlandse
Molenstichting door minister Bussemaker erkend als POM-organisatie. Een belangrijk gegeven en een
hartelijke felicitatie waard! Momenteel bekijken andere molenorganisaties of ze het voorbeeld van de
Rijnlandse Molenstichting kunnen volgen. De Hollandsche Molen ondersteunt dit met advies. Daarbij herhaalt
de vereniging overigens dat voor alle eigenaren – POM of niet – een gelijk speelveld moet bestaan met gelijke
kansen voor het verkrijgen van subsidies. Bij de evaluatie van de SIM-regeling zal dit een belangrijke plek
krijgen. De Rijnlandse molenstichting is qua organisatie en molenbezit goed te vergelijken met De Fryske Mole.
De aanwijzing geeft aan dat ons soort (met name vrijwilligers) organisaties ook in aanmerking komen voor de
POM status. Mede door deze positieve ontwikkeling is besloten dat De Fryske Mole dit jaar (voor 1 september)
een nieuwe aanvraag tot aanwijzing POM zal indienen bij de minister. Wij zien de POM status als erkenning die
wij verdienen voor de manier waarop wij en onze molenaars met monumentaal erfgoed omgaan.
Gerard van Dijk, alg. coördinator stichting De Fryske Mole
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De Phenix in Marrum
feestelijk in gebruik gesteld
Genoeglijk zitten ze daar op hun bankje in de luwte van de molen: molenaar Sipke Tjepkema en zijn
maat Knillus Oevering. Genietend van hun uitzicht over de landerijen waar slechts het gezang van
weidevogels het zoeven van de wieken weet te evenaren. In geluid en schoonheid. Want mooi is het
daar zonder meer. Molen De
Phenix mag dan buiten de
bebouwde kom van het dorp
Marrum staan, de monumentale
wiekendrager geeft de wijde
verten van deze Friese kleistreek
een bijzondere charme. Vooral als
hij draait, zwoegend water verzet,
zoals in tijden van weleer. Sipke
en Knillus nemen het er even van.
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De molen is op de wind gezet, de zeilen liggen ervoor en het erf is klaar voor bezoek. Omrop Fryslân
was er zonet nog. De genodigden komen die middag mondjesmaat binnendruppelen. Het is nog
volop zonnig als wij arriveren, maar een overtrekkend front zorgt al gauw voor een sluier waardoor
het meteen een stuk kouder aanvoelt. Dat komt mede door de wind en geen molenvriend hoor je
daarover: de molen kan immers draaien!
Wiepke Schukken, sinds 1 juli 2015 de nieuwe voorzitter van stichting De Fryske Mole, heet de
genodigden even na drieën hartelijk welkom. Hij vertelt dat de bijeenkomst niet alleen in het teken
staat van De Phenix, maar dat er nog drie molens van de stichting zijn opgeknapt: de Hegebeintumer
Mûne bij Hegebeintum, de Stienhúster Mûne bij Stiens en De Slachdykster Mûne bij Aldeleie.
Kortom, het is de afsluiting van een kostbaar restauratieproces dat feestelijk gevierd mag worden.
Schukken spreekt van € 350.000,- gemeenschapsgeld, want “de stichting sels is sa earm as in lûs”.
Gelden van Rijk, Provincie, Gemeenten en diverse fondsen maakten de ingrijpende werkzaamheden
mogelijk. “Stipers mei in waarm hert foar de mûne,” aldus de voorzitter. Maar daar staat ook heel
wat tegenover, want de overheden worden door de kosteloze inzet van bestuurders en vrijwilligers
behoorlijk “ontzorgd”. Het is niet alleen de instandhouding van de veertig monumentale molens van
De Fryske Mole die daarmee geborgd wordt. Het specialistische ambacht van de molenmaker wordt
ermee behouden en vrijwillige molenaars worden opgeleid om de molens te bedienen en klein
onderhoud te verrichten. En dat alles in dienst van ons culturele erfgoed de molen. De kennis van het
vak blijft daarmee bewaard voor later.
Locoburgemeester De Vries wordt vervolgens uitgenodigd om de vang te lichten. Dat doet hij met
verve, bijgestaan door molenaar Tjepkema. Het applaus is zijn deel: het gevlucht is los en fier
zwaaien de gepavoiseerde wieken door het inmiddels bewolkte luchtruim op een matige zuidwesten
wind.
Na deze officiële ingebruikname richt De Vries het woord tot de aanwezigen. Daarbij prijst hij De
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Fryske Mole voor het gevoerde beleid. Maar liefst 7 van de 8 molens in de gemeente Ferwerderadiel
zijn van de stichting en die neemt de gemeente daarmee heel veel werk uit handen. Maar hij is ook
trots op de goede staat waarin de molens verkeren. Immers, zij bepalen voor een groot gedeelte het
aanzien van het platteland en zijn als erfgoed de getuigen van een stuk geschiedenis. En hoewel De
Phenix niet meer essentieel deel uitmaakt van de waterhuishouding, is de in 1976 door De Fryske
Mole overgenomen molen juist heel belangrijk voor de instandhouding van het molenaarsvak
vanwege de lesfunctie die de molen al heel lang heeft. Daarbij prijst de loco-burgemeester de
geweldige inzet van alle vrijwilligers zonder wie het behoud in gevaar zou komen. Afsluitend: “Ik ha
wurdearring foar de wize wêrop jim sjen litte wêr’t jim foar steane!”
Tot slot krijgt Lodewijk Zwierstra het woord. Als oudvoorzitter van DFM en thans bestuurslid van De Hollandsche
Molen voelt hij zich helemaal thuis in deze vertrouwde
omgeving. Hij staat kort stil bij de geschiedenis en memoreert
het molenfonds van DHM dat ook crowdfunding mogelijk
maakt. Maar bovenal prijst hij de opleiding van het Gild
Fryske Mounders en toont hij zich verheugd over “it
oparbeidzjen” van het Gild met De Hollandsche Molen.
Daarna overhandigt hij molenaar Sije Hoekstra een
“waarglês” voor in de molen. De molenaars van de drie
andere molens hebben zo’n weerstation nog tegoed.
Inmiddels is de wind wat afgezwakt. Reden om de
gereviseerde motor ook even in bedrijf te stellen. Hoewel de
installatie een enorme herrie maakt, is een ieder zeer onder
de indruk van de capaciteit van deze bemaling. Het water
stroomt met bruisend geweld door de eveneens herstelde
útskoat. Met een tevreden gevoel gaat men na al deze opgedane indrukken huiswaarts.
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Een kruis en een wip, herinneringen uit de kap van de molen
Een verkenning van de molen brengt ons op het spoor van een bijzondere schildering waaraan
minder fraaie herinneringen kleven. Op het bovenwiel is namelijk een hakenkruis gekalkt. Geen
opbeurend oorlogsaandenken. Verhalen doen de ronde dat Duitsers de kap van de molen wel eens
gebruikten als uitkijkpost en er zouden zelfs onderduikers een veilig heenkomen hebben gevonden.
Zaken die zich maar moeilijk laten verenigen, maar van beide ontbreekt ook het overtuigende bewijs.
Het witgeverfde hankenkruis houdt de gemoederen dus nog wel even bezig.
Van een geheel andere orde is het verhaal dat we optekenden uit de mond van de molenaar. Op een
dag was hij met de molen aan het malen toen plotseling een bezoeker voor hem stond.
“It wie mar in lyts en krebintich mantsje, min op gong, mar it doel fan syn besite stie him goed foar
eagen. Hy woe de mole besjen en ... nei boppen ta.”
De lichamelijke toestand van de man was niet bepaald een uitdaging om hem daar in de kap te
krijgen. De steile trappen leken een onoverbrugbare hindernis. Maar …
“It mantsje stelde him foar as De Klein, soan fan de mûnder fan eartiids.” Hij zou en moest naar de
kap. Ooit bemaalden vier generaties De Klein de molen en deze bezoeker had z’n roots op het
molenerf liggen. De reden om nog één keer naar boven te klimmen zou weldra duidelijk worden.
“No ja, lyts wie er en krebintich. Mar ek folhurdsjend. Doe’t wy it mantsje mei in protte lijen boppe
op ‘e smarsouder fan de kap hiene, stie er dêr pûstend út te blazen. En doe kaam it hege wurd der út:
“Hjir ha ik de earste wip mei myn famke makke. It is lang lyn, mar ik wit it noch krekt.”
De oude balken van de kap en de smeerzolder waren tientallen jaren de stille getuigen van zijn eerste
schreden op weg naar volwassenheid. Maar de gedachte aan de moeizame klimpartij van onlangs zal
in schrille tegenstelling hebben gestaan met de spannende en stiekeme wip van weleer met slechts
één overeenkomst: het was allebei vrij ongemakkelijk. De harde planken en het onwennige in het
De Utskoat 166

juni 2017

Pagina 8

halfduister met de wind die door kieren en gaten speelde bij het bedrijven van het liefdesspel. En de
moeizame klim, jaren later, om nog eens de plek van dé daad terug te zien met in gedachten het spel
van zo veel jaren geleden!
De kap heeft één geheim prijs gegeven dankzij de terugkeer van De Klein. Nu dat kruis nog.
Historie van de molen
De Phenix is een bijzondere naam in de collectie wiekendragers van De Fryske
Mole. Deze molen kent een interessant verleden en een nadere beschouwing van
de bouwkundige details legt dat bloot. Precies honderd jaar geleden werd de
molen hier gebouwd op de fundamenten van een verbrande voorganger die van
1845 dateerde. In dat jaar verrees aan de Marrumervaart een door J.T. Kinga uit
Ternaard ontworpen poldermolen met een vlucht van 20 meter. Toen de polder
in 1914 omgezet werd in waterschap Ferwerd bemaalde de molen ruim 600 ha.
land. In 1916 sloeg de bliksem in en brandde de molen geheel af. Dit nadat
twee jaar eerder de korenmolen van het dorp al slachtoffer was geworden van
het hemelvuur.

Het Vliet te Leeuwarden met de nog bestaande molenromp van de Herstelling, De Phenix in het
midden en op de achtergrond De Jonge Fenix.

Het waterschap ging op zoek naar een tweedehands molen en vond die in
Leeuwarden. In het vakblad De Molenaar werd een houtzaagmolen te koop
aangeboden. Deze stond aan het Vliet en droeg de naam De Phenix. Deze molen
was in 1848 nieuw gebouwd in de plaats van een door brand verwoeste
voorganger. Al enkele jaren voor 1917 was een eind gekomen aan de
zaagwerkzaamheden. De firma V/d Wind had in 1913 de zaak namelijk verkocht
aan Schröder , een fabrikant van cement, cementsteen en ijzerwerken. Deze
verzocht in 1915 de plaatsing van een elektromotor wat in feite het einde voor
de windmolen inhield. Maar er was dus ”leven na de dood” in Marrum. Er werd
bij de herbouw op het platteland meteen zelfzwichting aangebracht waarvoor de
bovenas doorboord diende te worden. Dit werk zal zijn uitgevoerd door
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Het molenbord zal ongetwijfeld
meegekomen zijn uit Leeuwarden.
Coll.via Leo Witteman

molenmaker Westra uit Franeker.
De davit met krul, onderdeel van
de zwelfzwichting achter op de kap,
is duidelijk van zijn hand evenals
de zwichtkleppen waarbij het
bovenste bordje een imitatie is van
de bek van een molenzeil. In 1925
kreeg de molen een nieuwe
Potroede (binnenroede), besteld
door molenmaker J.S.
Timmermans.
In de oorlog was het waterschap
blij over windbemaling te
beschikken, maar na de bevrijding
werden perioden met weinig wind
toch wel als hinderlijk ervaren.
Reden om de molen weg te doen
en over te stappen op elektrische
bemaling. Maar gelukkig wist De
Hollandsche Molen het bestuur op
andere gedachten te brengen. Op
27 april 1959 werd ontheffing
verleend van de verbodsbepaling van de Molenverordering in verband met het
aanbrengen van een mechanische installatie. In dit geval geen elektrische
hulpaandrijving, omdat de aanleg daarvan van ver moest komen en daardoor
zeer onrendabel was, maar een 3 cylinder Petter dieselmotor die de schroef
aandreef. Er kwam tevens een nieuwe stalen schroef met betonnen schroefbak.
Aanvankelijk stond die motor buiten vanwaar een riem door een goot naar de
schroef in de molen voerde. Een luik in de muur herinnert hier nog aan evenals
de dichtgemetselde goot. De motor kwam later binnen te staan. In 1982 werd de
hevig door roest aangetaste schroef vervangen door een houten exemplaar die
nu nog op het erf als aandenken ligt.
Hoewel hulpmotor vaak hoofdmotor werd, was daar op De Phenix geen sprake
van. Het waterschapsbestuur had altijd van molenaar De Klein verlangd dat er zo
veel mogelijk op de wind gemalen moest worden en voor de molenaar was
binnen dan ook een klein houten verblijf getimmerd waar hij kon verblijven
tijdens het (nacht)malen.
Het waterschap “Ferwerd” werd in 1974 opgeheven en in het kader van de
ruilverkaveling Ferwerderadeel kwamen veel molens buiten bedrijf. De provincie
wist zich geen raad met de situatie met als gevolg dat Stichting De Fryske Mole
werd opgericht. In 1976 vond de overdracht plaats aan de nieuwe
molenstichting. De zelfzwichting is toen komen te vervallen.
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Voor de restauratie heeft De Fryske Mole een bouwhistorische verkenning laten
uitvoeren door Van Reeuwijk bouwmeester. Dit onderzoek bracht veel elementen
naar boven die met de geschiedenis van molen te maken hebben. We noemden
al de gegevens over de zelfzwichting, waaronder de onderdelen op de zolder
zorgvuldig bewaard worden in “het museum” zoals de molenaars dat noemen.
Ook de periode van hulpaandrijving werd nader uitgediept. En natuurlijk was
daar de herinnering aan het zaagmolenverleden in Leeuwarden.
Zaagmolensporen
Op de eerste zolder zien we kepen in de legeringsbalk voor de krukbalken van de
krukas. Op de begane grond zijn kepen zichtbaar die herinneren aan een extra
balklaag in Leeuwarden. De achtkantstijlen waren langer in verband met de
overgang van de vierkante onderbouw naar de achtkante bovenbouw en daar
was die extra balklaag voor nodig. Men vermoedt dat de spil verlengd is om
dienst te kunnen blijven doen in de poldermolen. De wielen onder in de molen
zijn in 1917 vernieuwd maar bovenin zal het standerrad nog van de zaagmolen
afkomstig zijn. Onder de kapzolder zijn kepen zichtbaar van de schaarstijlen en
de achtkantstijlen verraden de potdekselbekleding van weleer. Opmerkelijk is
ook de aanwezigheid van dubbele deurtjes wat je op poldermolens eigenlijk niet
tegenkomt. Industriemolens hebben dat op stellinghoogte juist wel. En dan zijn
de trappen, juweeltjes in kromgegroeide uitvoering, duidelijk een herinnering
aan de zaagmolentijd vanaf 1848. Verder zijn vlak boven de begane grondvloer
veldregels aangebracht. Gijs van Reeuwijk vermoedt dat hierop de driehoekige
dakvlakjes uit het zaagtijdperk steunden. Al met al staat daar bij Marrum een
molen met een geweldig brok molenhistorie.
Gerben D. Wijnja

Kort overzicht van werkzaamheden aan het kwartet molens.
De Stienhúster mûne dient als reservegemaal voor Wetterskip Fryslân. Aan kap,
schroef, fundering en útskoat zijn in de jaren 2014-2015 werkzaamheden
verricht.
Aan de Slachdykster Mûne zijn werkzaamheden uitgevoerd aan metselwerk,
walbeschoeiing en de vernieuwing van de sluis.
De Hegebeintumer Mûne dient ook als reservegemaal voor Wetterskip Fryslân.
De molen onderging herstelwerkzaamheden aan de schroef, de veldmuren, de
waterlopen, de walbeschoeiing, het bovenwiel en de Potroede uit 1940.
De Phenix doet dienst als lesmolen voor het Gild Fryske Mounders. De molen
kreeg in 2016 een nieuwe stalen schroef en de dieselmotor werd gereviseerd.
Met dank aan Jaap Tiedema van Van Reeuwijk bouwmeester voor het verstrekken van
gegevens uit de bouwhistorische verkenning.
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Workum - De jaarlijks terugkerende Friese molenaarsdag vond deze
keer plaats in Workum e.o. op 25 maart j.l.
Rond 12:30 begonnen met mijn molentochtje langs de deelnemende molens in
en om Workum. Ybema´s molen was de eerste die ik ging bezoeken. In een
prachtig, zonovergoten landschap met helaas niet al teveel wind draaide deze
molen met 4 volle zeilen rustig in het rond. Op het erf een aantal bezoekers die
vol aandacht naar Frank zijn verhaal luisterden. Niks bleef onbesproken door
Frank. Bezoekers bleken molenaars te zijn uit het bijna uiterste noorden van
Friesland.
Door naar de spinnekop molen in Nijhuzum waar Jan Huls zittend in de zon
heerlijk van zijn lunch zat te genieten. Toevallig geen bezoekers op dat moment,
meteen je moment even pakken, zal Jan gedacht hebben. Ook hier vier volle
zeilen en voor de prins draaien. Mooi molentje hoor nu er ook weer een echte
lange spruit en schoren zijn aangebracht door de molenmakers. Dit nadat Henk
Brandsma uit de archieven van destijds fotomateriaal had gevonden waarop
stond dat de molen in het bezit was van deze onderdelen. Mooi om te zien dat
deze actieve club dit weer voor elkaar heeft gebokst. Klasse!
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Ik citeer Jan Huls even:
"Prima dag!", heb ik in het logboek geschreven. Nijhuizum kreeg maar liefst 31
bezoekers, van ver (Amsterdam, Nieuw-Lekkerland) en van dichtbij (Om 10 uur
stond er al een collega uit Noordwest Friesland op het molenerf!) Met een frisse
wind, heerlijk rustig lenteweer, sluierbewolking, 12 graden; de NO' er nam toe;
van de zes draaiuren hebben we er toch nog één belast kunnen draaien. (De
opvoerhoogte is wel ruim 2 meter en een boerderij in No richting belemmert de
windvang!).
Gerben Wijnja heeft een prachtige fotosessie gemaakt. 's Morgens heb ik nog
pakweg anderhalf uur kunnen besteden om een molenaar in opleiding (Sloten)
(Tanja Kombrink, red.) wat wegwijs te maken op een spinnekop. M'n laatste
bezoeker (16.30 u., een donateur) was zo tevreden dat hij heeft aangegeven z'n
bijdrage te zullen verdubbelen.
Al met al een mooie dag met een goede belangstelling van het molenaarsgilde.
Vervolgens naar molen De Snip aan de Heidenskipsterdyk waar Frans Venema de
gastheer was deze dag. Mooi om te horen dat wanneer een molenaar niet kan er
altijd een andere molenaar uit Workum e.o. klaar staat om in ieder geval geen
stilstaande molen te hebben op deze dag. Frans nogmaals bedankt voor je
gastvrijheid.
En dan de Tjasker van mevrouw I.
Groenhof-v.d. Wal, wat een beauty (en ook
nog black), even verderop aan de
Heidenskipsterdyk. Dit is de enige
Nederlandse tjasker die voor 1960 is
gebouwd en niet is verplaatst. Henk
Brandsma bediende de molen. Ook Henk
had niet over belangstelling te klagen. Molenaars uit alle delen van Nederland
wisten de weg naar zijn molen te vinden, welke ook nog maalde, want de wind
haalde later die middag aan. Prachtig om te zien als je om je heen kijkt hoeveel
molens er dan draaien, in één woord geweldig.
Op naar de Amerikaan. Op deze molen draait Johan de Jong met enige
regelmaat, helaas is de polder te klein om een dagdeel voluit te kunnen malen.
Maar aan bezoek van molenaars en leerlingen had Johan niet te klagen. Waar
anders niet veel belangstellenden de weg naar deze molen weten te vinden, was
dit voor vandaag dus geen probleem. Ik trof dan ook een zeer tevreden
molenaar en leerling-molenaar aan, die terug kunnen kijken op een mooie
molenaarsdag. Houd ‘m in conditie Johan!
Dan op naar de “Mastodont” onder de molens van molenstichting SúdwestFryslân, de Nijlânnermolen. Mooi gelegen aan de Hylperdyk, vlakbij de haven,
bijna idyllisch. Op deze lesmolen van het Gild zwaait Jaap Tiedema de scepter.
Dus ook op deze Molenaarsdag een leerling aanwezig, Klaas Elzinga die sinds
ruim een jaar op les is bij Jaap. Jaap en Klaas konden een veertigtal
belangstellenden ontvangen en rondleiden op hun molen. Volgens Klaas kwamen
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de collega-molenaars uit alle windstreken vandaan: Zuid-Holland, Westland,
Rijnland, maar ook uit onze eigen provincie wisten de collega leermeesters en
hun leerlingen de Nijlânnermolen te vinden.
Mounders, tige tank foar jimme ynset! En as tradysje ek dit jier wer in farske
sûkerbôle foar de Mounders, oanbean troch it Gild Fryske Mounders.
Maar eens kijken waar we volgend jaar weer naar toe gaan! Noteer alvast de
datum 31 maart 2018.
Martin de Jong (tekst en foto’s)

Spinnekop Nijhuizum nog authentieker

De molenmakers van Jurriëns, Rein van der Wal en Hugo Landman, hebben in
2016 de spinnekopmolen in Nijhuizum voorzien van spruit en schoren. Molenaar
Henk Brandsma kwam op zekere dag met een oude foto uit de dertiger jaren van
de vorige eeuw aanzetten. Het viel op dat de molen ooit een spruit met schoren
heeft gehad. Op basis van deze foto heeft het stichtingsbestuur toen besloten om
de oude uitvoering in ere te herstellen. Bouwhistorisch onderzoek heeft
aangetoond dat de molen ooit ook een scheprad had. I.v.m. het polderpeil is
terugkeer daarvan geen optie. Het ondertafelement geeft deze voormalige
constructie nog prijs. Hier is zichtbaar waar de schepradas ooit heeft gezeten.
Ook aan de waterlopen is te zien dat de molen oorspronkelijk geen vijzelmolen is
geweest. Ze liggen namelijk onder een afwijkende hoek vanwege de
aanwezigheid van het scheprad waarmee de molen ooit was uitgerust.
Gerben D. Wijnja
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V.l.n.r. oliemolen De Bonte Hen, romp oliemolen De Os, zaagmolen
Het Jonge Schaap en verfmolen De Kat (foto Gerben D. Wijnja)

Als achtjarig jochie was hij niet weg te slaan bij de molen Het Zwaantje
in Nijemardum. Dertien jaar later is het niet anders, zij het dat hij nu als
beroepsmolenaar aan de Zaanse Schans z’n brood verdient. Hoe krijgt
een jonge Fryske Mounder dat zo maar voor elkaar?
Op 7 april, een zonovergoten vrijdag, brengen we hem een bezoek. Er staat net
genoeg wind om voor de prins te malen. Grote bezoekersstromen komen na de
relatieve rust van het winterhalfjaar nu echt los. De bloembollenvelden staan in
bloei, de Keukenhof is op z’n mooist en touroperators koppelen de belangstelling
van buitenlandse toeristen dan graag aan een bezoek aan de Zaanse Schans.
Tulpen, klompen en molens doen het nog steeds uitstekend en blijken een
handelsmerk dat de vereniging De Zaansche Molen ook geen windeieren legt. De
ambities zijn hoog, een groot molenmuseum aan de Schans ligt op de tekentafel,
maar er zijn ook twijfels over de financiële haalbaarheid van het miljoenen euro’s
vergende project.
Ondertussen is in de afgelopen tientallen jaren aan de Zaanse Schans een uniek
molenpatrimonium herrezen waarbij zowat alle oude molenerven aan de Zaan
weer herinneren aan het beeld van weleer. Een weidemolen, een specerijmolen,
een paltrokhoutzaagmolen, een verfmolen, twee oliemolens, een lattenzager en
een bovenkruierhoutzaagmolen en last but not least een molenromp met schuur
van een der oudste molens met een buitengewoon authentiek oliemoleninterieur.
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Kortom het hart van iedere molenliefhebber gaat hierbij wel even een tikje
harder slaan.
Hier te mogen toeven is een cadeau dat Mats Faber dagelijks ten deel valt. Als
we tegen twaalven de molen binnenlopen, kan hij ons mooi even te woord staan,
net tussen twee groepen in die zich willen laten informeren over de rijke
geschiedenis van de verfmolen.
Mats vertelt dat hij op achtjarige leeftijd, in 2005, op een ochtend een kijkje
kwam nemen op molen Het Zwaantje bij Nijemardum. Het beviel gelijk zo goed,
dat hij er ’s middags weer was. “Meestal was Wiebren Siemonsma er als
molenaar, maar die dag draaide Chris Schaap. Die was ook vrijwilliger op de
molen van Sloten. Op die korenmolen was Grietje Hiddema de molenaar.”
Mats meldde zich bij haar en vervolgens werd de lijn gelegd naar koren- en
pelmolen ’t Lam in Woudsend.
“Cees Notenboom had daar z’n molenbedrijf en ik kwam op vrije dagen helpen.
Ik volgde bij hem de opleiding tot vrijwillig molenaar en op 11 januari 2014
slaagde ik voor het diploma van het Gild Fryske Mounders.”
Vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. Mats assisteerde Cees
meermalen en leerde snel. Als vrijwilliger was hij ook actief op molen ’t Zwaantje
en de korenmolen van Koudum. Maar Woudsend trok meer. Daar was een
beroepsmolenaar actief en die voorbeeldrol bleef toch door z’n hoofd spoken. Dat
wilde hij ook, maar hoe was dat te realiseren? In Friesland was eigenlijk geen
plaats voor nog een professioneel molenbedrijf op windkracht. Toch kwam nog
heel snel het verlossende antwoord op die prangende wens.
“Cees werkte deels bij Piet Kempenaar op verfmolen De Kat aan de Zaanse
Schans. Maar toen Cees op ’t Lam
helemaal voor zichzelf begon, lag
daar voor mij een kans.”
Cees deed een goed woordje en
klaar was Kees. Mats kwam met zijn
Fries molenaarsdiploma in loondienst
en maakte een droom waar.
Mats op de stelling van De Kat met
verderop oliemolen De Zoeker en
zaagmolen Het Jonge Schaap. (foto
Gerben D. Wijnja)

“Totaal geen probleem. Er is nog nooit naar dat papiertje gevraagd”, aldus de
jonge beroepsmolenaar.
Piet Kempenaar is de baas van het molenbedrijf op De Kat. Hij huurt de molen
van de Vereniging De Zaansche Molen. Daarmee is sprake van een op zichzelf
staand bedrijf dat moet leven van de toeristen die met bussen vol de Schans
aandoen. Samen met zoon Robbert en Mats is een driekoppige bemanning
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de prachtige verfmolen. Zij laten
zich assisteren door een groep enthousiaste kassamedewerkers en vrijwilligers.
Naast de inkomsten van bezoekers is er overigens nog de verfbron. De molen is
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namelijk volledige operationeel en toonaangevend als kenniscentrum van antieke
verf- en kleurstoffen. Maar liefst 110 pigmenten en 20 kleurstoffen, wassen,
gommen en oliën vinden hun weg over de hele wereld. Tevens wordt de kennis
op verfgebied uitgedragen door het aanbieden van workshops. En dan is er nog
de zeilmakerij, min of meer een uit de hand gelopen hobby van Piet Kempenaar.
Als molenaar is Mats vooral gericht op de molen. Hij onderhoudt de buitenboel,
doet klein timmer- en schilderwerk, geeft uitleg aan groepen en zit soms achter
de kassa. Bij afwezigheid van Kempenaar moet hij ook de verkoop van
verfstoffen regelen en zo nodig advies geven.

Mats staat als een
volleerd schoolmeester
voor een groep
buitenlandse
kinderen te vertellen over
de verfmolen.
Foto Gerben D. Wijnja

Als we ons gesprek afronden, blijkt zijn inzet al weer hard nodig. Er is een bus
vol kinderen gearriveerd en in lenig Engels steekt hij zijn verhaal af waarbij alle
kinderen en volwassenen met grote aandacht luisteren naar zijn verhaal. Hij zal
dat nog menigmaal herhalen en krijgt er geen genoeg van. En als de dag op de
verfmolen erop zit, hij staat voor vier dagen per week op de loonlijst, dan rijdt
hij naar “zijn” Groetermolen bij Schoorl waarin hij sinds 1 december 2015 woont.
Dat gelukje had hij weer te danken aan De Kat en Cees Notenboom.
“Ze wilden iemand die jong was en die al veel draaide”, aldus Mats die voldeed
aan beide wensen en daarmee paste in het plaatje van het waterschap Hollands
Noorderkwartier. Wanneer hij ’s avonds na een drukke werkdag op De Kat thuis
komt worden, nog net zo enthousiast als in de vroege ochtend op de Zaanse
Schans, de zeilen weer uitgerold en maalt de Groetermolen totdat het eens tijd
wordt om naar bed te gaan.
Daarmee is nog geen eind gekomen aan zijn bezig molenbestaan, want op vrije
dagen draait hij ook al weer drie jaar op de ondermolen C van de Schermer. En
af en toe gaat hij nog naar ’t Zwaantje om die molen te laten draaien en het gras
te maaien.
Mats z’n leven staat volledig in het teken van molens. Wie had ooit kunnen
denken dat er anno 2017 nog een boterham verdiend kan worden op een oude
windmolen!
Gerben D. Wijnja
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Samenvatting Jaarverslag 2016
Stichting Molens in Menaldumadeel
Inleiding
Een geslaagd jaar meldt het bestuur in de inleiding. Bijna 220 donateurs, 3
sponsors, maalsubsidie van het Wetterskip, 16 vrijwilligers/molenaars, 6
bestuursleden en de onderhoudssubsidies van gemeente, provincie en rijk.Al de
historische monumenten met grote erfgoed- en landschappelijke waarde zijn
goed onderhouden. Ze vertellen nog steeds het verhaal van dorp en streek.
Activiteiten waren de Pontjesdag, de molen-avond-vierdaagse Dronryp, de
Molendag Menameradiel, de Nationale Molendag en de Fryske Moledei. En dat
doet de stichting al sinds 1975, ruim 40 jaar.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 8 maal, uiteraard over al deze activiteiten, maar
ook over de molenopleiding, de onderhoudsplanning, over een publicatie over de
geschiedenis van de molens in relatie tot de vorming van het landschap, over
roede metingen, een eigen molenkalender en de website en het bestuur sprak
met de nieuwe gemeente, het Gild Fryske Mounders en De Hollandsche Molen.
Penningmeester Jan Wassenaar is er in 2016 mee opgehouden, Hans Vermeulen
nam het stokje over. Jelke Faber droeg het secretariaat (sinds 2001) over aan
Jan Huls. Zo kan hij zich nog meer concentreren op de technische zaken.
Vrijwilligers/Molenaars
Op 17 december werd Jelke Faber benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Burgemeester Tom van Mourik speldde hem de versierselen op. Dit voor
zijn verdiensten voor de molen- en voor de korfbalwereld.
Begin maart 2016 bezochten alle molenaars/vrijwilligers de afdeling molenbouw
van ‘De Molenmakers’ in Tzummarum, de kap en de schroef van de Mearmin in
Damwoude lagen daar bijna klaar. Een blik op prachtig ambachtelijk werk.
Financiën
De financiële positie van de stichting is stabiel. De SIM (Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten) geeft voor de periode 2019-2024 een sober en
doelmatig regulier onderhoud aan en wat extra onderhoud aan onderdelen, die
het gewone onderhoud overstijgen, mits de molens in goede staat zijn.
Restauraties komen niet in aanmerking uit dit geld. Tot en met 2018 kan de 27
jaar oude roede van de Kingmatille gelukkig nog worden vervangen.
Activiteiten
‘It Pontsje Werom’, de pontjesdag van de Stichting Keimpetille was er ook voor
de Kingmatille en de Hatsum. Er waren zeer veel fietsers op 28 mei 2016.
Het comité Avondvierdaagse Dronryp voerde in overleg met het bestuur de
wandeltocht langs drie draaiende molens: Kingmatille, de Hatsum en de Puollen.
Op de Nationale Molendagen kwamen ca 180 bezoekers op de molens af. Het
vernieuwde Molen-Doe-Boekje vond gretig aftrek. De Fryske Moledei telde 60
bezoekers.
De belangstelling voor de molens:
Marsumermolen
Terpzigt
De Puollen
Hatsumer Molen
Kingmatille
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45
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2015
140
100
302
83
96
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Rentmeester
De Kievit
Heechhiem
Een bezoekersgroei van 11%

53
40
1

89
90
0

Op 14 mei is op de met Friese vlaggen versierde Marsumer Molen een huwelijk
voltrokken.
Op 13 juni stonden de molens met Hollandse vlag in de vreugdestand bij het
koninklijk bezoek aan Noordwest Fryslân.
Initiatieven
Het bestuur heeft met De Fryske Mole en andere grote molenstichtingen de
oprichting van een platform besproken. In 2017 hoort u daar hopelijk meer van.
Zes moleneigenaren in de nieuw te vormen gemeente De Waadhoeke zijn
uitgenodigd om gezamenlijk steun te creëren voor 13 poldermolens, 2
korenmolens en 2 Amerikaanse windmotoren.
Een 5-tal praktische bijeenkomsten voor molenonderhoud voor vrijwilligers zijn
georganiseerd. Deze leergang heeft een pilotvorm gekregen.
De stichting is als opdrachtgever gaan fungeren voor een project in de module
Landschapsgenese, aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, de historie van de
Marsumer Terpzigt en Heechhiem in relatie tot het landschap en de strijd tegen
het water zal worden onderzocht.
Gilbert IJsselmuiden maakte een fraaie molenkalender van onze molens.
Er werd naar meerwaarde gezocht voor rustzoekers en cultuursnuivers met De
Uytland Recreatie Ondernemers.
De website en de Facebookpagina worden verder op elkaar afgestemd.
Draaiuren
Molen

molenaar

uren 2016
belast onbelast

totaal
2016

totaal
2015

Marsumer A.Castelein
40
58
98
94
Terpzigt
S.Mensinga
81
0
81
88
De Puollen G. IJsselmuiden
118 69
187
221
Hatsum
A.Metzlar
74
26
100
74
Kingmatille S.Zandstra/S.Algra
153,5 104
257,5
168,5
RentmeesterJ.Baas/S.Teeling e.a.
71
27
98
138.5
De Kievit
K.Tol/U.Haitsma
52
21,5
73,5
84,5
Heechhiem S.Mensinga/P.Heeringa 44,5 0
44,5
51
Totaal
634 305,5
939,5
916,5
Opleiding
Gerlof Osinga is in opleiding bij leermeester Arend Castelein (Hollandse Molen)
Age Metzlar is in juni geslaagd op de Schalsumer o.l.v. leermeester Durk Piersma
(Gild Fryske Mounders)
Instandhoudingswerk 2016
Vervolgens wordt in het jaarverslag opgesomd welke werkzaamheden aan elke
molen zijn verricht, een te lange reeks voor deze samenvatting.
Gearfetting: Michiel de Ruiter
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Foto Wikipedia

In spil hat faak in wat apart skoarre boppelagerôfsluting of slothout. By oare
spillen lykas de stienspil, tref je dy skoaren of spoarstokken amper of nea oan,
fêst net as dizze tap- of izerbalke as warrele útfierd is. Oer it nut of doel fan dy
spoarstokken bestiet in teory dy’t giet oer trillingen. Dy teory sil ik hjir earst
neame en dêrnei sil ik opperje wat ik sels tocht dat logysker wêze kin en ta
beslút in tredde en fjirde mooglikheid.
Sipman “Molenbouw” 1975 (side: 472):“Toch werd blijkbaar nog geen voldoende
sterk en trillingvrij lager verkregen. Daarvoor zorgden twee poortstokken.”
Dat “blykber” wiist, tink ik, op wat twifels by Sipman. Van Bussel dy’t yntusken
Sipman lêze kinnen hat, hellet de hiele izerbalke der by. Hy liket it fierder sekuer
te witten. Van Bussel Korenmolens 1981 (side:97): “Aangezien de ijzerbalk en de
poort door trillingen kunnen losraken worden één of meer poortstokken tussen
ijzerbalk en penbalk geplaatst.”
Fierder bestiet it argumint (Jan Hofstra) dat de izerbalken by stienspillen folle
koarter binne dan de izerbalke yn de kap dy’t dêrtroch earder yn trilling reitsje
kin, fandêr it ferskil mei stien tap lagers. Dit, mei Sipman en Van Bussel is de
hiele besteande teory.
Yn de Saan ha ik wol in mûne besocht dêr’t alle poarten fan ien of twa
spoarstokken foarsjoen wienen, ek dy foar de stienspillen. Dit fûn ik doe logysk,
want it wie dôchs ommers in selde soarte fan konstruksje? No tink ik dêr wat
oars oer. Hoe komt dat? Om't ik no tink oan de as, de as dy’t nei foaren kin, en
oan it brekken fan kammen. Dy bysûndere kombinaasje.
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Om it lêste nijs te finen socht ik op ynternet, mar fûn
dêr ek gjin oplossing dy’t my yn ‘e mjitte kaam. Dêr
en yn de praktyk, sprekt men faak oer it nei efteren
kommen fan de spil as dat slothout it bejout, as it al
te let is. Hokker kant hy dan út gean soe en wat foar
ravaazje der dan oanrjochte wurde soe, dat is
allegearre dúdlik genôch. Sa gau as dy spil nei
efteren komt en belêst is, sil hy gau stilstean mar de
skea is dan al bard. Is hy ûnbelest en draaie der pelof mealstiennen mei dan kin troch de swangrêd- of
driuwtsjilwurking1 dat draaien noch wol wat langer
oanhâlde, sadat der noch mear skea ûntstiet (gjin
wurd oer ûngelokken by de stienspil). Mar sa fier wol
ik hielendal net gean. It moat gewoan net barre. Dat
it allinnich om triljen en de druk fan de kammen giet lykas yn Sipman en Van
Bussel skreaun wurdt, woe der by my net mear yn. Tink net dat ik it gefaar fan it
triljen fan draaiende masines ûnderskat, mar ik kom dat triljen net echt tsjin.
Nea ha ik by in mûne west dêr’t men klage oer it triljen fan de izerbalke.
Spoarstokken kinne yn elts gefal it triljen fan in izerbalke net keare, dêr binne se
te licht foar, se kinne se heechút wat dimme.
By de standermûne waarden dy spoarstokken foar de bus fan de klauspil al brûkt
want hjir ha we mei dyselde as te meitsjen dy’t nei foaren kin. Dat wie op dat
plak ek in belangryk feiligensmiddel want dêr wienen by draaiende mûne faak
minsken by de kaar en de stien. Dizze konstruksje út de Midsieuwen is lykwols
net de alderearste oerbringing fan kamrêden. Yn de Romeinske tiid waarden al
kamrêdoerbringings tapast yn wettermûnen. Ek dêr koe m’n dy spoarstokken
fine foar it slothout fan in spil. Om’t der net folle of gjin houten oerbringings noch
te finen binne yn besteande wettermûnen binne se dreech oan te wizen.
Wat nij wie by de oerbringing fan de as fan de wynmûne nei in spil wie, dat dy
horizontale as no skean lei tsjin in nûn (taats) en dat dizze as, mooglik wat nei foaren
skowe koe.

Wat bart der eins as der kammen fan it asrêd brekke? Wat moai wêze soe is, as
hja omtrint glêd ôfbrutsen en fuortendaliks nei ûnderen foelen, mar sa giet it tink
ik net, alteast net altyd. Heal brutsen kammen kinne tusken asrêd en de
kammen of spilen fan it bonkelrêd reitsje wêrtroch de as nei foaren treaun wurdt.
Dat hinget, tink ik, wat ôf fan de houtsoarte fan de kaam en fjirders fan de stek,
de kaamhichte en de yngriping. As dy ferhâldings geunstich binne is dat, tink ik,
tsjintwurdich de reden dat der gjin spoarstokken tapast binne. As dat nei foaren
drukken fan de as slagget, foardat de kaam of spil fan de bonkelder it bejout, en
dy as mei tsjil en wjukken komt werom, dan is der in soarte fan stoarmraam
ûntstien. We witte al dat de spil hastich stadiger giet en de boppe-as wat hurder
giet sa gau as de as fierder skoot as de yngriping. It wurdt dus grif gjin
1

Vliegwielwerking

De Utskoat 166

juni 2017

Pagina 22

“synchromesh”, (in kammeloaierij ek net, mar dat is ûnbelêst). It is ek net in
suvere stoarmraam want it slothout leit net yn de hertstreek fan de as. It kin wat
fearje. De as mei wjukken en asrêd dy’t werom glidet ûnder ynfloed fan eigen
gewicht en de druk fan de wyn, raamt mei tuskenkomst fan tsjil, bonkelder en it
taapizer mei krêft noch ris tsjin de poarte, want de as is noch frij fan de tegel. It
is mar in koarte slach fan heechút de yngriping, mar de massa is geweldich. In
soartemint hammerwurking, in dynamyske krêft. In statyske krêft is te
fergelykjen mei in hammer dy’t op in skeale leit. Slachsto mei dy selde hammer
op dy skeale dan giet de wizer in stik fierder as earst, (mar nei alle gedachten
wol foar’t lêst).
Koartsein, as jo my freegje: “Wêrom dy spoarstokken?“, dan is dit om't dit slothout
ekstra swier belêst wurde kin yn it gefal fan it brekken fan kammen. Net troch in
inkelde klap fan in brekkende kaam of spil fan de bonkelder mar troch de mooglike
ramende wurking fan rêd mei as en wjukken.”

As jo in slothout meitsje, kinne jo dizze sa swier meitsjen dat de spil of kaam
earder brekt as it slothout. Mar tsjin it dynamyske ramen is net folle bestân. It
heal brekken fan kammen yn it takrêd hat yn it begjin itselde effekt. Allinne is
hjir gjin as dy’t ferskowe wol. De spillen of kammen sille gau brekke as der wat
yn de wei sit, der is gjin fersterke dynamyske herhelling. De reden dat sa út en
troch dôchs ien of mear spoarstokken oanbrocht binne by in stienspil kin wêze
dat in gewoane opsluting slim ta te passen is lykas op bygeande foto:2 it gefal
liket te wêzen, of it giet om in fersterking fan in swak punt. Wy moatte ek net
ferjitte dat men yn de Midsieuwen en noch ieuwen dêrnei, oer it algemien leaver
wat fêst sette op dizze manier as mei it djoere izerbeslach.
De kearn fan dit ferhaal wisten in soad mûnders en mûnemakkers tink ik altyd
al.)* Hja skreaunen it spitigernôch nea foar ús op.
Ik bin benijd nei it kommentaar fan de lêzers.
Afb.3.
De poortstokken
bij een wipmolen
Tekening: Natrus, Polly
en Van Vuuren (detail)
.

No sitte wy mei twa útlizzings. Mar
der binne dan fjouwer
mooglikheden.
A. De trillingsteory 1 bliuwt oerein
en is út de praktyk te bewizen.
B. De hjir brochte teory oer brutsen kammen 2 blykt dochs de bettere en is út de
praktyk bekend.
C. Beide teoryen binne net te bewizen en de eventuele oarsaken fan A of B binne
troch bouwize en materiaal feroaring ferdwûn. Tink bygelyks oan houten as en
roeden , oan mispelhouten kammen.
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D. Der hat nea sprake west fan A
noch B. In gewoane Midsieuske
befêstiging is tradisjoneel yn eare
hâlden, nettsjinsteande de
tapassing fan trochgeande
keilbouten nei de wat ûnwisse
hakkel krammen (fig:1). Der binne
myten ûntstien om de needsaak
fan spoarstokken hinne.
Nico Meinsma
Afb. 4. dimme mar net keare, dêr binne se te licht foar. Foto Wikipedia. Molen De Kroon Arnhem

Mogelijk 350 jaar oude plank met inscripties aangetroffen

Joure - Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan Penninga’s Molen trof
molenmaker Johannes Kooistra een plankdeel met een veelvoud aan inscripties
daarop. De plank lijkt afkomstig uit De Westerberg, de in 1900 verbrandde
voorganger van de Jouster korenmolen. Met de enorme hoeveelheid initialen
kom je niet heel ver; het kunnen molenmakers maar net zo goed molenaars zijn.
De namen Heringa en (op de achterzijde) Gooringa suggereren een Friese
herkomst. De Westerberg is van kort na 1776, want toen verdween z’n in 1664
gebouwde voorganger. Met de jaartallen 1758, 1760 en 1763 zou de plank dus
afkomstig kunnen zijn uit de eerste Westermolen en kennelijk vanwege de
inscripties hergebruikt en zo bewaard. Dan is er nog de mogelijkheid dat de
Friese namen er later ingekerfd zijn en het dus een plank uit De Jonge Dolphijn
(1695) zou zijn, maar dat is niet heel aannemelijk. Daarnaast is het niet uit te
sluiten dat het een molenvreemd object betreft, dat bij eerdere bebouwing op of
rond het molenerf heeft behoord.
Hessel IJskes
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Praktijk versus theorie: vleugelprofiel
In molenwereld wordt vaak gesteld dat de theorie omtrent het vleugelprofiel
waarmee in de vliegtuigwereld het in de lucht blijven van een vliegtuig veelal
mee verklaard wordt en ook voor het kruis van een molen geldt. Die theorie
klopt echter niet veel van en is al helemaal niet op een molenkruis van
toepassing. Ogenschijnlijk zijn er veel overeenkomsten tussen een
vliegtuigvleugel en een molenkruis. In de praktijk zijn de enige overeenkomsten
evenwel dat beiden gebruik maken van de massatraagheid van de
luchtmoleculen, maar dan wel tegengesteld aan elkaar. Een vliegtuig blijft in de
lucht door passief gebruik te maken van de massatraagheid van luchtmoleculen
en een molenkruis maakt op een actieve wijze gebruik van de massatraagheid
(en door die massatraagheid ontstaat kinetische energie).
De theorie van het vleugelprofiel
De meest gangbare theorie omtrent vliegvleugels stelt dat een vleugel
asymmetrisch van vorm moet zijn (afbeelding 1 en 2). Dit houdt in dat verreweg
het grootste deel van de lucht waar een vliegtuig zich doorheen beweegt over de
vleugels heen stroomt en maar een heel klein gedeelte onder de vleugels door
gaat. Vervolgens wordt er gesteld dat de luchtstromingen over een vleugels heen
sneller gaan bewegen doordat die lucht een grotere weg af moet leggen dan de
lucht die onder de vleugels door gaat. Die grotere weg over de vleugels heen zal
dan een onderdruk boven de vleugels genereren en de langzamere stroming
onder de vleugels door een overdruk op de onderzijde van de vleugels
uitoefenen (afbeelding 1). Kort gezegd wordt (volgens de vleugeltheorie) de
lucht boven de vleugels verdund en er onder verdicht, met daarbij dat de
onderdruk boven de vleugels groter is dan de overdruk er onder. Vervolgens
wordt dan gesteld dat de vliegtuigvleugel(s) en daarmee het hele vliegtuig door
die onderdruk boven de vleugels als het ware omhoog gezogen en voor een veel
kleiner gedeelte door de overdruk onder de vleugels naar boven gedrukt worden
(afbeelding 2). Volgens afbeelding 2 ontstaat er zelfs een onderdruk in een
richting schuin voorwaarts omhoog. Men beroept zich hierbij op de wet van
Bernouilli.2 Deze wet geldt evenwel alleen voor wrijvingloze materie welke niet
samendrukbaar is (bijv. water of olie, maar dan zonder een wrijvingscoëfficiënt
en dan ook nog in een afgesloten ruimte zoals leidingen. Van geen van drieën is
bij vliegtuigvleugels noch molenkruizen echter sprake.
Afbeelding 1 Bron: www.funfly.nl.
Met dergelijke afbeeldingen wordt in de vleugeltheorie
de veronderstelling dat de lucht sneller over de
vleugels heen moet stromen dan er onder door, als
gevolg van de grotere kromming van de bovenzijde
t.o.v. de onderzijde, visueel inzichtelijk gemaakt.

2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Principe_van_Bernoulli
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Waar de theoretici omtrent de vleugeltheorie geen rekening mee houden is de
luchtinhoud van de vleugels. De lucht welke door de vleugels verdrongen wordt
verdwijnt, volgens deze theorie, blijkbaar in het niets. Een vliegtuig beweegt
echter door de lucht waarbij (tenminste) de vleugelinhoud aan lucht verplaatst
moet worden. Die lucht zal evenwel toch ergens naar toe moeten doordat in het
niets verdwijnen onmogelijk is. Door het asymmetrische profiel van de vleugels
zal het grootste gedeelte van die lucht dan ook naar boven verplaatst worden en
een veel kleiner gedeelte naar beneden. Volgens deze theorie stroomt de lucht
vanaf de voorrand naar de achterrand over de vleugels heen. Voor een vliegtuig
in de lucht is dit onjuist. De lucht stroomt niet over een vleugels heen maar het
vliegtuig verplaatst zich door de lucht. De luchtmoleculen blijven in de
vliegrichting in het horizontale vlak dan ook nagenoeg op hun plaats. In verticale
richting worden die moleculen juist wel verplaatst omdat zij door de vleugels
verdrongen worden. Door de wrijvingsweerstand bewegen de luchtmoleculen
welke de vleugels raken en die dicht bij de vleugels in de buurt zijn, daarbij
eerder veel tot een beetje mee in de voorwaartse richting van het vliegtuig i.p.v.
naar de achterrand te vloeien.
Afbeelding 2 Bron: www.funfly.nl
Met de pijlen op deze afbeelding wordt
gesuggereerd dat de onderdruk boven de vleugel
veel groter is dan de overdruk er onder. Dit kan
echter niet meer dan een fantasie zijn doordat
de luchtdruk overal rondom een vliegtuigvleugel
even groot en daarmee in evenwicht is. Alleen
wanneer een vleugel die evenwichtstoestand
plaatselijk verstoort doordat die lucht gaat verdringen ontstaan de over- en
onderdrukken. Het resultaat van dat lucht verdringen is dat de onderdruk boven de
vleugel nooit groter kan zijn dan de overdruk er onder.

De Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2002. © 1993-2001 Microsoft
Corporation/Het Spectrum, zegt dit er over: “Een vliegtuig wordt tijdens de
vlucht gedragen door krachten die erop worden uitgeoefend door de moleculen
van de omringende atmosferische lucht. Als het vliegtuig zich door de lucht
beweegt, worden de omringende moleculen gedwongen uit te wijken en door
wrijving zelfs een eindweegs meegesleurd. Dit gaat gepaard met een
snelheidsverandering (versnelling) van de moleculen die veroorzaakt wordt door
de erop uitgeoefende kracht. Omgekeerd oefenen de moleculen een even grote
reactie als luchtkracht uit op het vliegtuig. Deze luchtkracht maakt het vliegen
mogelijk.”
Om deze materie met een voorbeeld inzichtelijk te maken het gedrag van water
rondom een zeilend vaartuig. Mijn boot lijkt me wel een goed voorbeeld. Het
gaat bij de boot als voorbeeld dan wel om een vloeistof (water) en niet om een
gas (lucht), maar op het verschil in massatraagheid na is er geen verschil tussen
de gedragingen van een gas of een vloeistof wanneer daar een bewegend
lichaam doorheen gaat. Vloeistoffen en gassen zijn alleen maar aggregatie De Utskoat 166
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toestanden van een materie. Wat daarom voor een varende boot opgaat, gaat in
principe ook voor vliegtuigvleugels op.
Zoals de boot op de afbeeldingen vaart heeft het onderwaterschip in ongeveer
het horizontale vlak een profiel dat veel met een vliegtuigvleugel overeenkomt.
Onder deze helling is de lijzijde sterk en de loefzijde licht gekromd (afbeelding 3
en 4). De dwarsdoorsnede van deze boot is die van een halve ellips
(afbeelding 4). In de lengterichting heeft deze boot eveneens een ellipsvorm,
maar dan uiteraard een die veel meer gerekt is.
Afbeelding 3 (links)
Deze boot stuwt geen of nauwelijks water voor de boeg uit
doordat het voorschip nogal scherp is. Het water wordt direct
zijwaarts weg gedrukt. Een soortgelijke afbeelding van een
rond- of platbodem zou beter geweest zijn doordat die wel
water voor het schip uitstuwen, maar die heb ik niet
beschikbaar.
Afbeelding 4 (rechts)
De geprononceerde hekgolf wordt
veroorzaakt doordat de boot in de
breedte maar ook in de lengte,
een ellipsvorm heeft. Naar het verticale vlak toe vindt onder
de boot hetzelfde v.w.b. de waterverplaatsing plaats als in
het horizontale vlak. Het water wordt daar naar beneden weg
geduwd en veroorzaakt daarachter eigenlijk ook een
onderdruk in het water. Wanneer de van de boot afgerichte
energie verdwenen is stroomt het water ook vanonder de
boot omhoog en daarmee naar de boot terug. Deze omhoog gerichte stroming
veroorzaakt dan vervolgens en ook weer door de massatraagheid van het water, de
hekgolf (materie in beweging wil in die beweging en in een rechte lijn, volharden).

Op beide afbeeldingen is een boeggolf te zien met daarachter (in de midscheeps)
een kuil in het water. Op afbeelding 4 is de hekgolf eveneens duidelijk te zien.
Doordat de boeg, om ruimte voor de boot in het water te maken, water wegduwt
ontstaat daardoor een boeggolf. De richting van het verplaatste water is bij een
boot / schip van dit model, ongeveer dwars op de boot / schip. Het water dat
door de boot opzij geduwd wordt moet weer ander water weg duwen, wat door
de massatraagheid in golfvorming (boeggolf) resulteert doordat het water
vanwege de massatraagheid makkelijker in de hoogte opgestuwd kan worden
dan in het horizontale vlak. Op afbeelding 3 is eveneens te zien dat deze
boeggolf schuin naar achteren gericht is en op afbeelding 4 dat ook de hekgolf
die richting heeft. Dat de golfkam schuin naar achteren gericht is komt doordat
het water even tijd nodig heeft om weg te stromen en de boot ondertussen
verder gevaren is, waarbij er continu water in zijdelingse richting verplaatst is.
Vanwege het in de boeggolf opgestuwde water is het logisch dat er achter die
boeggolf een kuil in het water gekomen is doordat de watermoleculen niet op
twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. Wanneer nu de beweging die de boeg in het
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water veroorzaakt heeft verdwenen is (de energie in de dwars van de boot af
gerichte stroming is verdwenen) dan haast het water zich naar de boot terug om
de kuil in de midscheeps weer op te vullen. De evenwichtstoestand wordt
daarmee hersteld. Doordat de boot echter verder gevaren is en het water tijd
nodig heeft om terug te stromen, komt het water van de boeggolf niet in de kuil
(hier midscheeps) terecht maar meer naar achteren. De kuil in het water
midscheeps blijft tijdens het varen door het voortdurend opstuwen van water in
de boeggolf tijdens het verder varen van de boot, dan ook continu bestaan.
Volgens de theorie zou verder de boot zeer lijgierig 3 moeten zijn. De theorie
stelt immers dat een gas of een vloeistof, in dit geval gaat het om water, wat de
grootste afstand af moet leggen een onderdruk genereert. Op grond van deze
theorie zou de boot, varend zoals op de afbeeldingen, door de onderdruk in het
water voortdurend sterk moeten verlijeren doordat de onderdruk in het water de
boot a.h.w. overdwars weg wil zuigen en zou er dan ook niet mee te zeilen zijn.
Het tegendeel is evenwel het geval. De boot is, onder de helling zoals hij op de
afbeelding vaart, loefgierig 4 i.p.v. lijgierig. Om te voorkomen dat de boot in de
wind op gaat lopen moet er continu enig tegenroer gegeven worden. Kortom: het
water dat door de boot verplaatst wordt duwt de boot in de wind op, wat dus
tegengesteld aan de theorie is.
Een derde reden dat er niets van die vleugeltheorie klopt is dat er een lichaam
met een profiel nodig is (afbeeldingen 1 en 2) om de lucht sneller over het bolle
oppervlak te laten stromen dan langs de nagenoeg vlakke onderzijde, om de zgn.
lift te krijgen.5 De zeilen van ieder zeilschip of zeilboot laten echter duidelijk zien
dat dit onjuist is doordat die helemaal geen vleugelprofiel hebben. Volgens de
theorie zou de boot, varend zoals op de afbeeldingen, dan ook geen meter
vooruit komen en toch zeilt hij tegen de 10 km/h.
Waar in de theorie ook geen aandacht voor is, is dat een vliegtuig door de
zwaartekracht naar beneden getrokken wordt. Een vliegtuig in de lucht is dan
ook voortdurend bezig met vallen, wat door de vleugels voorkomen moet
worden. Alleen daardoor al is de overdruk onder de vleugels veel groter dan in
de theorie gesuggereerd wordt. De enige reden dat een vliegtuig de lucht in kan
komen en kan blijven is gelijk aan de reden dat een speedboot en waterskiërs
over het water glijden i.p.v. er doorheen. Een speedboot op snelheid en
waterskiërs, planeren en sommige zeilboten kunnen dat ook. D.w.z. dat zo’n
boot of waterskiër zo hard gaat dat het water onder de boot of skiën geen of
onvoldoende tijd heeft om voor zo’n boot of skiën te wijken. De snelheid van een
speedboot of waterskiër over de watermoleculen heen is dan hoger dan de
watermoleculen er voor kunnen wijken. Van vliegtuigvleugels kan daarom ook
gezegd worden dat die planeren. Ze persen de lucht onder de vleugels samen en
glijden daarbij sneller over de luchtmoleculen onder de vleugels heen, dan dat
3
4
5

(scheepvaart) (van een schip) geneigd om zich te wenden naar de kant waar de wind heengaat
Zeilschip dat voortdurend in de wind op wil gaan varen.
“lift” is de som van de overdruk onder de vleugels en de onderdruk er boven.

De Utskoat 166

juni 2017

Pagina 28

die kunnen wijken. Wanneer dan die vleugels de lucht onder de vleugels samen
persen is het vanzelfsprekend dat er boven de vleugels een overeenkomstige
onderdruk gaat ontstaan (luchtmoleculen kunnen ook niet op twee plaatsen
tegelijk zijn). De onderdruk boven de vleugels is daarbij omgekeerd evenredig
aan de overdruk onder de vleugels (de onderdrukfactor als min heeft dezelfde
waarde als de overdrukfactor als plus). Vliegtuigvleugels moeten hierbij de lucht
zo weinig mogelijk verplaatsen omdat dat (lucht)weerstand geeft, wat de
snelheid van een vliegtuig negatief beïnvloed. Dit is dus waarom vliegtuigen
passief gebruik maken van de massatraagheid.
Nog een reden waarom het door de theorie geëiste asymmetrische profiel niet op
gaat is, dat de vleugels van stuntvliegtuigen een symmetrisch profiel hebben.
Volgens de theorie genereert zo’n profiel aan beide zijden van de vleugel een
onderdruk. Vliegtuigvleugels met zo’n symmetrisch vleugelprofiel zullen, volgens
de theorie, dan ook aan beide zijden een onderdruk genereren, waardoor zulke
vliegtuigen onmogelijk kunnen vliegen en toch doen ze dat (en hoe!). Bovendien
kan, in principe, ieder vliegtuig ondersteboven vliegen. Met kleine en militaire
vliegtuigen wordt dat ook wel gedaan. Commercieel gebruikte vliegtuigen doen
dat om praktische redenen echter niet (ziet bijv. een ieder zichzelf al met het
koppie naar beneden, in de veiligheidsgordel hangen omdat de piloot een poosje
ondersteboven vliegen zo leuk vindt?).
Dat een vleugelprofiel zoals op afbeelding 1 en 2 voorgesteld, zorgt voor de zgn.
lift van een vleugel en alleen maar daarom kan vliegen is dan ook niet meer dan
een fantasie!
Molenkruis in de praktijk
In de “molenwereld” is volgens velen deze vleugeltheorie onverkort op een
molenkruis van toepassing. Zoals hierboven aangegeven maakt het kruis van
een windmolen actief gebruik van de massatraagheid van de wind.
Vliegtuigvleugels doen dat passief doordat een gemotoriseerd vliegtuig door een
propeller door de lucht gesleurd, dan wel door een straalmotor door de lucht
gesabeld wordt.
Dat een molenkruis actief gebruik maakt van de massatraagheid wordt
veroorzaakt door de schoot van de hekkens waardoor de wind (luchtstromingen)
gedwongen wordt vanuit de oorspronkelijke richting van haaks op het kruis in
een veel meer dwarse richting naar het achterlijk toe af te buigen. Door dat naar
de achterzoom afbuigen van de wind ontstaat er als gevolg van de
massatraagheid kinetische energie welke in een tegengestelde richting van de
afgebogen wind werkt, waar het kruis vervolgens in vooruitgaande richting voor
wil wijken.6 Weliswaar gaat de meeste windenergie in de lengterichting van de as
verloren, maar daar is niets aan te veranderen. Een kruis (en ook het gevlucht
van een windturbine) moet het daarom van de kinetische energie hebben die
door het afbuigen van de wind naar de achterzoom toe ontstaat. De vormgeving
van de hekkens is daarom zo dat die kinetische energie in een nagenoeg dwarse
6

Derde wet van Newton is hier van toepassing: iedere actie veroorzaakt een omgekeerd evenredige

reactie.
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richting t.o.v. de windrichting werkt. Beter gezegd is dat een molen alleen
doordat de hekkens de wind afbuigen vermogen uit de wind kan halen. Dit is het
actief gebruik maken van de massatraagheid van de stroming van de
luchtmoleculen.
En dan dat door velen veronderstelde vleugelprofiel dat roeden zouden hebben.7
Wanneer ik naar die hoekige roedebalk en het overige wat haakse hoeken
vertoond kijk, kan ik er met geen mogelijkheid een vleugelprofiel aan vinden.
Een volgen van de luchtstromingen van een vleugelprofiel aan de lijzijde zoals
verondersteld, is dan ook helemaal geen sprake van. Bovendien wordt er in die
theorie ook aangenomen dat er in de lij van de roeden een onderdruk gaat
heersen die de roeden als het ware vooruit zuigen. Volgens die theorie speelt
immers de onderdruk in de lij van de roeden een veel grotere rol dan de
overdruk aan de windzijde. Zo dat juist zou zijn dan moet die onderdruk zich
veel meer voor de roeden bevinden (in de
richting waarin het kruis zich beweegt) dan in
de lij daarvan, omdat een kruis alleen dan
wat aan de aanzuigende werking van een
onderdruk kan hebben (afbeelding 5).
Bovendien is het niet mogelijk dat er voor de
roeden uit een onderdruk zal ontstaan
doordat de roeden wind voor zich uit stuwen.

Afbeelding 5 Bron: Wieksystemen voor polder- en
industriemolens van G. J. Pouw. Doorsnede van
een standaardmolen met een gelijkzijdig opgehekt
kruis.
De zwarte pijlen op de inzet verbeelden de wind
en de druk daarvan op het kruis. Het blauwe
gedeelte stelt de in de vleugeltheorie
veronderstelde onderdruk voor.

De onderdruk alleen in de lij van de roeden heeft een molen dan ook niets aan
doordat die onderdruk de roeden alleen maar in de richting van de hartlijn van
de as probeert te buigen. De lijzijde van een roede geeft hierbij, i.p.v. vloeiende
luchtstromingen, alleen maar een hele hoop windwervelingen en daarmee
genereert een kruis een hoop weerstand (afbeelding 6). Een windmolen moet het
dan ook alleen van de overdruk op de windzijde van het kruis hebben. Dit in
die zin dat de hekkens de wind dwingen van richting te veranderen (naar het
achterlijk toe stromen), waardoor er in een tegengestelde richting een
(reactie)kracht op de hekkens uitgeoefend wordt welke het kruis gaat dwingen er
voor te wijken (actie is reactie).
7

“roeden” hier in dit geval a.u.b. in de vaktaal van de beroepsmolenaars verstaan. D.w.z. : de roede zelf
maar daar ook de hekkens aan beide zijden van de roede mee inbegrepen.
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De “kracht” van een molenkruis
Afbeelding 6
Het bovenste part van deze afbeelding is een schermafdruk
van een filmpje en het onderste part een gedeelte van een
foto. Bij een paar proefnemingen omtrent een eventueel
vleugelprofiel rond de roeden is gebleken dat veel
windstromingen direct in de lij van de hekkens zo ongeveer
alle kanten op kunnen wervelen en globaal vaak een schuin
naar de roede-einden toe gericht zijn. Deze schuin naar de
roede-einden gerichte windstromingen zijn een gevolg van de
centrifugale krachten door de wrijving van de luchtmoleculen
met de hekkens.

Door velen en met name door hen die heil in
windturbines zien, wordt een molenkruis vanwege de
“slechte” aerodynamische eigenschappen als zeer onefficiënt gezien. Maar… is dat zo?
Bij een molen moet het uitgangspunt zijn dat die voor het drijven van
mechanische werktuigen gebouwd is, zoals bijv. maalstenen, pelstenen, een
vijzel c.q. een scheprad, zagen, et cetera. De molens met een vlucht van een 22
meter of meer zijn gebouwd om voor een kwalitatief goede productie een
vermogen van een 20 kW (± 27 pk), met een uitloop in windvlagen tot hooguit
een 30 kW (± 40 pk) aan het eigenlijke werktuig te leveren (kleinere molens
uiteraard voor minder). Pelmolens vormen hier een uitzondering op. Die moeten
meer vermogen dan de andere molens aan de (pel)stenen leveren. Naar ik van
wijlen Goffe Brouwer (van de Anjumer molen) gehoord heb, vragen pelstenen
minstens een 60 pk (± 44 kW) en kon men niet eerder pellen dan bij een 6 Bft.8
Moeten deze mechanische werktuigen echter meer vermogen opnemen dan waar
ze voor gemaakt zijn dan resulteert dat onherroepelijk in een slechte tot zeer
slechte productie. Maalstenen gaan hobbelen en produceren dan doodgemalen
meel met daar doorheen “meel” dat die kwalificatie niet verdiend of mag hebben.
Vijzels gooien het water over de balk, schepraderen gaan het water over de kop
werpen en daardoor dol draaien. Zagen gaan zweven, pelgoed wordt gebroken of
er komt veel te veel meel in, etc. etc. Het malen schiet daarbij bovendien ook
helemaal niet op. Kortom: er is geen enkel in de molens toegepast werktuig dat
bij teveel toegevoerd vermogen een kwalitatief acceptabele productie levert of
kan leveren.
Doordat het vaak minder waait dan gewenst moesten de molens ook bij weinig
wind nog kunnen malen (produceren). Te weinig wind voor een goede productie
met een windmolen komt namelijk meer voor dan genoeg of te veel. Wanneer
een molen het werktuig bij weinig wind (± 3 Bft.) helemaal niet kon trekken dan
8

Dit geldt dan alleen voor molens die ook kunnen malen. Zuivere pelmolens zoals in de Zaanstreek
moesten met minder wind ook kunnen pellen omdat die anders geen bestaansrecht konden hebben vanwege te
vaak te weinig wind.
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was zo’n werktuig onbruikbaar. Deze mechanische werktuigen kunnen (zoals al
aangegeven) echter niet meer dan een bepaald vermogen opnemen en zijn
daarbij afgestemd op het vermogen dat een molen bij een matige wind kan
leveren.9 Het vermogen dat de werktuigen vragen is dan ook toegespitst op het
vermogen dat een molenkruis uit een matige wind kan halen, namelijk bij een 4
tot een kleine 5 Bft., waarbij er ook bij 3 Bft. nog enige tot een acceptabele
productie verlangd werd. Doordat de wind echter nooit stabiel van kracht is komt
het vaak voor dat een molen in een vlaag meer vermogen gaat leveren dan op
dat moment persé nodig is. Met een korenmolen bijvoorbeeld wordt dat dan als
eerste opgevangen door de steen iets meer bij te houden en / of wat meer
maalgoed in de laten. Een vijzel van een watermolen vangt dat meerdere
aangevoerde vermogen meestal zelf op, zolang het tenminste niet te gek gaat,
door de opbrengst te verhogen. Wanneer het zwaarder belasten van het werktuig
niet helpt dan zal er gezwicht moeten worden, of misschien wat meer onder de
wind kruien. Wanneer er echter om de haverklap gezwicht, zeil bijgelegd of heen
en weer gekruid moet worden schiet het malen niet op. Alles wat tijdens het
malen aan het kruis gedaan moet worden moet daarom zoveel mogelijk
vermeden kunnen worden.
In verband met de windvlagen – zowel bij veel als bij weinig wind – komt dat
door het kruis genereren van vuile wind evenwel juist heel goed van pas. Wie
wel eens naar het meterspul van een windturbine gekeken heeft, heeft vast
opgemerkt dat het vermogen dat zo’n ding uit de wind haalt in een mum van tijd
verdubbeld, verdrie- of verviervoudigd. De oorzaak hiervan is dat het gevlucht
van een windturbine, in tegenstelling tot een molenkruis, heel goed
gestroomlijnd is en daardoor nauwelijks vuile wind genereert. Een windturbine
zet daarom iedere windvlaag direct in een sterke toename van
elektriciteitsproductie om, wat dan vervolgens het elektriciteitsnet ingedrukt
wordt. Met een windmolen moeten dergelijke snelle wisselingen van aan de
werktuigen toegevoerd vermogen, om hier boven al genoemde redenen, evenwel
zoveel mogelijk vermeden worden. Wanneer een molen dan ook met een
gevlucht zoals van een windturbine uitgerust zou worden dan zou er niet mee te
malen zijn. Zo’n molen zou (in vlagen) telkens weer de neiging hebben en dat
vaak ook doen, om in een “tafelsboerd” 10 te gaan staan. De werktuigen kunnen
immers die snelle toename van toegevoerd vermogen niet aan waardoor het
aantal einden zeer snel toe zal nemen. Verdekkerde en verbusselde molens
waren of zijn, hier een voorbeeld van. Die molens wilden in vlagen nogal graag
aan de haal gaan. Van de molen van Wijns bijvoorbeeld is, van de tijd dat hij
verdekkerd was, bekend dat hij in vlagen nogal snel aan de haal ging. Men liet
hem dan meestal maar. Wanneer de vlaag voorbij was ging het wel weer
rustiger.
9

Windturbines zijn voor minstens 7 Bft. gebouwd omdat men blijkbaar geen kans gezien heeft of ziet,
om die bij harde wind voldoende te kunnen zwichten.
10
Op hol gaan. In een “tafelsboerd gaan staan” wil zeggen dat een molen zo hard gaat dat de roede-einden
amper tot niet meer van elkaar te onderscheiden zijn waardoor de cirkel die het kuis doorloopt op een dicht vlak
gaat lijken.
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Voor een watermolen met een vijzel is de neiging snel te hard te gaan nog niet
zo erg doordat een vijzel v.w.b. een snelle vermogenstoename wel wat aan kan;
zolang hij het water maar niet over de balk gooit. Alle andere soorten molens
moeten de neiging nogal snel te hard te gaan veel minder dan een watermolen
hebben doordat de werktuigen een snelle, door het kruis geleverde,
vermogenstoename niet tot veel minder dan een vijzel aan kunnen. Een zo
ongeveer om de haverklap snelle wisseling van het aantal einden (per minuut) is
altijd slecht voor productie qua kwaliteit en ook kwantiteit. Een molen die zo
egaal mogelijk maalt produceert het beste en het meeste. Windvlagen heeft een
molen doorgaans dan ook hooguit nauwelijks iets tot veel vaker niets aan. Soms
echter was (of is) malen met een erg vlagerige wind toch de enige optie omdat
er wel malen maar geen goede maalwind was (of is) en ja, dan mot je wel us
wat. En of je dan blij bent met een zeer slecht aerodynamisch kruis! Door die
vuile wind wordt de gang van het kruis in vlagen behoorlijk tot veel afgeremd
waardoor een molen niet zo snel aan de haal wil gaan en de productie van goede
kwaliteit is. Met een gevlucht van een windturbine daarentegen zou de kwaliteit
bij ieder windkracht vanwege de vlagen, onacceptabel zijn.
Conclusie
Doordat de eigenschappen van mechanische werktuigen niet toelaten dat de
toegevoerde energie in zeer korte tijd het maximum vermogen welke zulke
werktuigen op kunnen nemen, meer of minder fors gaat overschrijden zijn de
slechte aerodynamische eigenschappen van een kruis t.o.v. een gevlucht van
een windturbine juist geen nadeel, maar het grote voordeel van een
windmolen.
Hier komt nog bij dat wanneer een windmolen een gevlucht zou hebben zoals
van een windturbine, hij zich binnen zeer afzienbare tijd tot brandhout (houten
molen) of in puin (stenen molen) gemalen zou hebben. Een kast van een
standaardmolen of een toren van hout of steen kan de zeer snelle wisseling van
krachten zoals die zich bij een windturbine voordoen, zonder zichzelf uitelkaar te
malen, namelijk niet lang verdragen. Alleen wanneer de molens minstens een
keer zo zwaar / sterk uitgevoerd zouden zijn dan ze zijn, zou het misschien
kunnen (maar of ze het dan minstens een paar honderd jaar uit zouden kunnen
houden?). De molens zouden dan echter zo duur om te bouwen geweest zijn dat
zij nooit gemeengoed geworden waren.
Het is daarom maar goed dat de aerodynamische theorieën die er nu zijn, in de
tijd van de ontwikkeling van de molens (vanaf ± het jaar 1000 tot 1700) er toen
nog niet waren. Waren die er wel geweest dan was men het kruis ongetwijfeld
aan de hand van die theorieën gaan maken, met als resultaat dat de molens een
onhaalbare zaak gebleken zouden zijn. Anders gezegd: door die (op het oog)
slechte aerodynamische eigenschappen van het kruis konden de molens juist tot
ontwikkeling komen. Er kan bij dit alles dan ook gesteld worden dat voor
produceren met windkracht d.m.v. mechanische werktuigen, het kruis van een
windmolen veruit superieur is aan het gevlucht van een windturbine!
Mûnder O. Visser, De Lytse Jouwer
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De Muonts van Schettens, buurtschap Bittens
De bijgeplaatste foto, afkomstig uit de collectie van
Popke Timmermans, biedt in eerste instantie weinig
houvast. Op de achterzijde staat weliswaar
“Schettens” geschreven, maar in de voorhanden
gegevens blijkt Schettens geen molen te hebben. In
de directe nabijheid daarvan staat een spinnekop die
de Polder Filens bemaalt. Aan de vaart, direct ten
zuidoosten van Witmarsum bevinden zich de korenen pelmolen De Onderneming en poldermolen De
Vooruitgang, die dus ook niet in aanmerking komen.
Van de beide molens bij Bittens is de meest zuidelijke
een spinnekop die in 1929 gesloopt is. Blijft over de
muonts van de 90 ha grootte Polder 423, gebouwd na
1832 als opvolger van een spinnekop aldaar. De
molen, geregistreerd onder TBC 03660, verdween na
blikseminslag, vermoedelijk in 1938, want de
bemaling werd toen overgenomen door De
Vooruitgang, die de Oosterhemmerpolder bij
Witmarsum bemaalde. Dat de muonts in de zware
buien die volgden op de hittegolf van begin augustus
1938 zwaar beschadigd raakte is aannemelijk, maar
geenszins zeker. Heel dat jaar werd gekenmerkt door
extreme weersomstandigheden, waarbij vele
boerderijen en molens beschadigd raakten of verloren
gingen. In geen van de berichten wordt gesproken van
een inslag rond Witmarsum/Schettens. Wèl van een
windhoos, die op 12 augustus de zuidwesthoek van
Friesland treft en waarbij Hindeloopen veel schade
heeft van zware hagelbuien, gevolgd door een
windhoos die de molen van Molkwerum, na eerst te
zijn losgelagen, ontkapt waarna het kruis
verspaanderd door de harde wind wordt meegevoerd.
Van de 35 koeien uit een nabij weiland belanden er
door de kracht van de windhoos 33 in een sloot. Dat
het noodweer zich uitstrekt tot Heerenveen blijkt uit de
totale vernieling van een arbeiderswoning in
Nieuwesloot na door bliksem uit diezelfde bui te zijn
geraakt. Van de muonts van Bittens is tot dusver
alleen deze afbeelding bekend; wellicht dat van dit
fraaie exemplaar op enig moment een foto in
onbeschadigde staat wordt aangetroffen!
Hessel IJskes
De Utskoat 166

juni 2017

Pagina 34

De Utskoat 166

juni 2017

Pagina 35

Munnekezijl geniet weer van wenkende wieken
Bijna een jaar na demontage van de roeden van korenmolen Rust Roest kreeg
het dorp zaterdag 20 mei haar aanzien op feestelijke wijze terug. De officiële
opening was een feest voor alle betrokkenen. De Molenmakers hadden hun klus
geklaard, burgemeester Bearn Bilker kon de dag openen waarna de voorzitter
van De Hollandsche Molen, de heer Leo Endedijk, de vang mocht lichten met
behulp van molenaar Jan Ellens. (zie de foto’s van Sake Beerstra met daarnaast
de blije molenaars Jan Ellens en Symen de Boer)

De molen kon weer draaien en dat deed hij als een tierelier op de matige
zuidwestenwind. Binnen de muren van de uit 1856 daterende molen was een
fototentoonstelling met veel afbeeldingen uit het verleden en van de restauratie
waarbij roeden, staartconstructie en kap met een takelwagen de weg naar
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beneden en weer omhoog hadden moeten maken om de molen weer in goede
conditie te krijgen. De molen is eigendom van de Stichting Erfgoed Kollumerland.
We hopen op een later tijdstip uitgebreider terug te komen op deze mooie
wiekendrager in het hoge noorden van de provincie.
GDW

Na 45 jaar opnieuw indrukwekkende
restauratie voor Penninga’s Molen

De mannen van De Molenmakers zijn in Joure begonnen met de restauratie van
Penninga’s Molen. Met het afhekken werd 19 maart begonnen. Nadat de roeden,
schoren en staartbalk verwijderd waren verscheen een enorme bouwstelling om de
molen die herinneringen oproept aan de grootse restauratie van begin jaren zeventig
van de vorige eeuw. De Stichting Penninga’s Molen spreekt van het ingaan van een
nieuwe fase. Drie in slechte conditie verkerende achtkantstijlen worden van nieuwe
lassen voorzien. Eenmaal bezig komen de molenmakers van alles tegen. Het bestuur
heeft het er dan ook druk mee om de financiën rond te breien.
De molen staat inmiddels 117 jaar in Joure, maar is afkomstig uit Westzaan waar hij
na een periode van papierscheppen pelmolen werd. De Windbrief van de
papiermolen De Jonge Dolphijn dateert van 1695. Daarmee is de molen in Joure een
behoorlijk oudje onder de nog bestaande molens in Fryslân. Er wordt zelfs gesproken
over 1692 als bouwjaar. Dat zou betekenen dat er met 375 jaar zowaar sprake is
van een jubileumjaar. Het bewijs daarvoor is echter niet honderd procent zeker. Wie
weet komt dat alsnog eens boven water.
Gerben D. Wijnja
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Uit ons prentenkabinet
Erwin Esselink stuurde ons een foto uit begin jaren 90 van
een voor hem onbekend gemaal, ergens in Friesland. “Waar
ik benieuwd naar ben is waar dit gemaal staat of stond, en
of het de opvolger van een molen was”, aldus Esselink en
daar kwam een uitgebreide reactie op die we hierna laten
volgen in een apart artikel.
Dikke pakken sneeuw en strenge vorst kenmerkten de
winter van 1941-1942. Er kwam een Elfstedentocht en
bijgaande still uit een
Polygoonfilm van die dagen
werd ons door Jan Hofstra
gemaild met het verzoek de
spinnekop thuis te brengen.
En dat gebeurde. Molenaar
Durk Posthumus van Huins kwam met de
oplossing. Hij stond aan de Burevaart zuidzijde te
Workum, database nr. 12650. Het molentje is
omstreeks 1950 verdwenen. Rechts is de
boerderij Thomashoeve te zien.
Hiernaast een nieuwe onbekende. Ton Meesters
plaatste op z'n Facebook deze foto van een
onbekende Energie windmotor. De toren op de
achtergrond zou een goed herkenningspunt zijn.

Een kijk op oude
gemaaltjes 1
In de laatste Utskoat stond ook een foto van een gemaal. Almar Wildschut wist
deze nauwkeurig te traceren. Hij schrijft: “Waar staat/stond deze ? Nou, even
buiten Gaastmeer op de weg naar Heeg (De Burd). Volgens de kaart in het boek
“Molens van Friesland” 1971, blz. 94-95 stond er op deze plek ooit een molen
maar dat heb ik via de verdwenen molen database op internet niet kunnen
terugvinden.”
Ing. Rudy Gerritsma van Landustrie in Sneek reageerde ook. “Dit “onbekende”
gemaal staat aan De Burd 2, tussen Heeg en Gaastmeer. Het is gebouwd in
1927. Door “Het Landbouwhuis” in Sneek, nu Landustrie Sneek BV, is de
mechanische en elektrische installatie geleverd. Gemonteerd is een openschroefpomp type BIoud (later BInw) Q= 12 m3/min, H = 1,3 m en P motor is 12
pk (≈ 9 kW). Volgens de website www.allemolenskaart.nl stond op dezelfde
plaats geen molen maar op ca. 100 m afstand wel een.”
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Tot zover de heer Gerritsma van Landustrie. Hij stuurde nog meer informatie
waar we nu geen ruimte voor hadden, maar dat zullen we meenemen in het
komende nummer.
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Draaiuren 2016
Het aantal molenaars dat de draaiuren jaarlijks opgeeft wordt alsmaar kleiner, sommige
molenaars willen niet meedoen, anderen laten, na herhaalde mails, helemaal niets van zich
horen. Wel zijn er dit jaar enkele windmotors toegevoegd, deze zijn uiteraard ongenummerd
en staan dan ook onderaan de lijst. De nummering is weer die van het Fries molenboek.
Albert Wester
Verzamelaar draaiuren.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

naam
de Formerumermolen
de Phenix
de Hond
de Hoop
Ropta
de Eendracht
de Hantumermolen
Miedenmûne
de Gans
Klaailânsmûne
de Grutte Mûne
de Phenix
Hegebeintumer Mûne
van Aylvapoldermole
de Volharding
de Meermin
Zeldenrust
de Hoop
Beintemapoldermûne
de Victor
de Zwaluw
de Klaarkampstermolen
de Westermolen
de Hoop
de Vrouwbuurstermolen
Balkendsterpoldermûne
Genezareth-Kleasterpoldermûne
Tochmaland
Rust Roest
Steenhuistermûne
de Olifant
Slagdijkster Mûne
Binnema's Mûne
Wynser Mûne
de Oudkerkermolen
de Hoop
de Oegemûne / Grutte Mûne
Broekpoldermûne
Windlust
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Formerum
Nes
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Ezumazijl
Marrum
Marrum
Marrum
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Damwâld
Dokkum
Dokkum
Westergeest
Wânswert
Burdaard
Rinsumageast
Kollumerpomp
Stiens
Vrouwenparochie
Alde Leie
Hallum
Kollum
Munnekezijl
Stiens
Burdaard
Alde Leie
Stiens
Wyns
Aldtsjerk
Readtsjerk
Broeksterwâld
Broeksterwâld
Burum
juni 2017

belast onbelast totaal omwent.
33
39

255¾
11
44
3
5
39
15
13
4
34
240
45
58¼

89
88½
57½
53
296

8
22
87
5
26
9
60½
118
35
14
69

122
88½
96½
53
296
255¾
11
44
11
27
126
20
39
13
94½
358
35
59
127¼

12.613

254.864
42
186
16½
88¾
62
10
106
53
14
15
49
40½
18
13

100

142

32½
1½
10
20
19
21
64
7
41

186
49
90¼
72
20
29
127
117
21
56
49

4¾
48
159

45¼
66
172

12.665
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nr
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

naam
de Korenaar
Tjasker
de Kievit
de Mûnts
Arkens
Achlumer Mole
Skalsumer Mole
de Rentmeester
de Marssumermolen
Bullemûne
de Himriksmole
Boktjasker
Kingmatille
de Hatsumermole
de Poullen
Terpzicht
Ypeymûne
Froskepollemolen
Molen de Swarte Prinsch
Hooglandmole
Kramers Mole
de Himpenserpoldermole
de Hoop
Tjasker
Langwert
de Huinsermolen
de Eendracht
Marswâl
Fatum
Teetlum/Duivenhok
Wieuwens
de Ikkers
Ienser Mole
de Izeren Kou
de Princehofmolen
de Onderneming
Pankoekster Mole
Himerter mole
Terpensmole
de Haensmole
de Borgmolen
de Cornwerdermolen
de Greate Klaver
Rispens
de Bird
Heechhiem
de Modderige Bol
Jansmole
Lonjé
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Sexbierum
Feanwâlden
Menaam
Buitenpost
Franeker
Achlum
Schalsum
Menaam
Marsum
Lekkum
Tytsjerk
Augustinusga
Dronryp
Dronryp
Dronryp
Marsum
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Goutum
Goutum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Húns
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Easterlittens
Warten
Iens
Allingawier
Earnewâld
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
IJlst
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Easterein
Grou
Goëngahuizen
Goëngahuizen
Goëngahuizen
Bolsward
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belast onbelast totaal omwent.
6
180
186
52

21½
58

73½
58

97
71
40
35
99
21½
153½
74
118
81
18
5

60
27
58
21
77

20
56

157
98
98
56
176
21½
257½
100
187
81
38
61

89
63
81
62

9
12
8½
71

98
75
89½
133

12
71¼
90
29½
10
4
24

104
26
69

2
11½
14½
34

3

12
73¼
101½
44
10
38
24

87.902

24.255

63.071

3

150

5

155

35

3

38

138

54

192

24½

8¾

33¼

59

32
121

32
62

98.400

2.140
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nr
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
145
148

naam
Oegekleastermole
Roekmole
Beabourster Mole
de Mellemole
de Rat
de Vlijt
Geau's mole / Geaupoldermole
Grevensmolen
Ybema's molen
de Wijert
de Nylânnermole
de Snip
Tjasker
de Sweachmermolen
de Groene molen
Penninga's molen
Welgelegen
't Lam
de Jager
de Skarrenmoune
Tjasker de Deelen
Tsjongermûne
de Kaai
Windlust
de Rietvink
de Reiger
de Gooyer
Windlust
't Zwaantje
de Vesuvius
Tjasker
de Verwachting
de Hersteller
Nôtmûne
de Mars
Spinnekopmole
Dorismooltsje
Leechlân
Wynmotor Peenstra
Paaltjasker
Paaltjasker
Wynmotor Hounsdyk
Wynmotor Ysbaan
Windmotor Greate Wierum
Windmotor Heechhiem
Windmotor Molkwar
Windmotor Skar
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Hartwerd
Goëngahuizen
Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
It Heidenskip
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Tijnje
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Wijckel
Hollum
Sint Johannesga
Surhuisterveen
De Blesse
Nijhuizum
Oudega
Grou
Goutum
Wergea
Nij Beets
Goutum
Wirdum
Lytsewierrum
Deinum
Molkwerum
Skar
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36
108¾
41
55
161¼
38¼
60
24

36
54.859

77

108¾
124
188
289
42¼
60
101

70
110

120
125

29.855
30.377

200¼
33

50

200¼
83

139.353
49.849

10
156
78
10

14
52
26
30

24
208
104
40

60
10
66½

189

60
199
66½

50
15

40
223
39¾
2
130½
110

83
133
127¾
4

74
774
132
85
142½
23

40
297
774
171¾
87
273
133

27

27

188
214
2
44½
21
16

188
214
2
44½
21
16

66.891
146.698
31.024
55.000

53.190

26.206
102.732

354.972
19.255
177.084
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tel 058-2157365
www.defryskemole.nl
Gegevens t.b.v. de ANBI-status:

Sylroede 6
8765 LV Tjerkwerd
tel. 0515-579348
E-mail:gwijnja@ziggo.nl
Internet: www.molenaarworden.nl

RSIN/fiscaal nummer 006357465
Administratie donateurs:
h.aardema@monumentenwachtfryslan.nl
Penningmeester:
Barend Potjer. e-mail:
penningmeester@defryskemole.nl
IBAN: NL28 RABO 01 3498 4072

Gild Fryske Mounders
p/a Henny Vlasma
Meinsmawei 6, 9143 DM Nes
Tel. 06-13290098
e-mail: hvlasma@planet.nl
Homepage op internet:
www.molenaarworden.nl
IBAN: NL87 RABO 0117 8061 53

De redactie wordt gevormd door:
Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929)
Jan J.Poorte : (tel. 0517-394604)
Michiel de Ruiter (tel. 0515-572573)
Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858)
Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348)
Eindredactie en lay-out:
Gerben D. Wijnja
(tel. 0515-579348)
Foto’s en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)
Advertentieacquisitie:
Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning:
Aan dit nummer werkten mee:
Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders
O. Visser, Hessel IJskes, Nico Meinsma,
RSIN/fiscaal nummer: 8060 14 933
Wigle van der Meer, Martin de Jong,
Albert Wester, Jacqueline Brauwers
Ledenadministratie:
Via J. Rozenga, Oudebildtdijk 1094,
Druk: uitgeverij Masije, Joure
9075 NL Westhoek.
Zonder voorafgaande toestemming van
tel. 06 50401856 of 0518-785024
de redactie is het niet toegestaan
e-mail: jrozenga@telfort.nl
artikelen en/of foto’s over te nemen.
Ereleden Gild Fryske Mounders:
Wel wordt gaarne meegewerkt aan
J.H.A. van Tilburg 
het beschikbaar stellen van informatie
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra 
uit dit en voorgaande nummers.
Gerben D. Wijnja
L.J. Sierkstra
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