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INLEID ING

Opnieuw kan gezegd

r,rorden dat er een druk jaar ach[er

ons ligt. Er i.^s t4€er veel gedraaid

net de nnlen, treL onderhoud kreeg

de nodige aandadrt en belarUrijke

verbeteringen werden in de schtrur

gerealiscercl.

Drukke r,uerffi zijn er cle

oor-zaak van dat dit rappcrrt Pas

nu (nedio novarrber) gereed is.
7n lreb ik vmr tblee nnanclen tijdr
lijk nieuw r,verk aangeboden gekregen

en ook rrpest er lveer het noclige

re<laktiei,verk voor cle Friese rrpl ens

ilt t alg,clrctn wortlen gerlaan (DE

UISKOAI en lE IUDï"^ENMR). Vercler

vrceg de levering van teksten

en tekerr-ingen voor de nnlenkalender

over de nxrlens van Skarsterlán

nogal raat tud.
Kortun, volop aktiviteiten in

her afgelopen jaar terwijl er

mk daarna al \,veer genoeg gedaan

is cm de I'OLEN (S) te prcnnten!

In dit rapport hmp jk (pn iecler

lveer voldoende op de hoogte te

hebben gebradrt van het reilen

eÍ] zeil.en op DE fm{SILïJ"m.

C'erben D. Wijnja

vrijwiïLig rnolerraar
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november
slaapkamerdeur geverfd
rust van de vang bij gesteld
december
@knot
vang-inspectie
j anuari
reorganisatie i . v . rr. de aanleg van electrisch
in de schuur
sleuf graven t. b. v. electrische leiding en
aardgasaanslui ting
j anuari/februari
aanleg van electrisch en aardgas in schuur
door de fa. Tymstra
februari
@ timmerwerk Tymstra en het dichten
van de sleuf en paadje straten
gLazenkast aan de legeringsbalk gemaakt
april
deurslot gerepareerd
deel van de heklatten in carbolineum
mei
ïï[ger bovenwiel aangeslagen
wervel voorzoom hersteld
scheur in de deur gedicht en er een plaat te-
genaan gezet
trapluikhaak gerepareerd
j uni
overring schoon gemaakt; sporen aangetroffen
die doen denken aan een kapot neutblik
stek verven '

sluitwerk draaihekjes hersteld
grendeltje op keukendeur gezet
.i uli '

stek verven
molenmaker verft de staart
assistentie verleend en 4 kistramen geverfd
van de eerste zoLder
verven van molendeuren,
schuurdeur, dakgoot en
brievenbus
scheur in z:.'nk van dakgoot gedicht
verven van windluiken, wangen, krullen en
steenbord van de kap, ramen, deuren , kozijnen,
buitenmuur en izerwerk daarop, haldeur
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vervolg j uni
garagedeuren geplamuurd en geverfd
L1zerwerk op die deuren geverf d
alle balken op de smeerzolder in de carboli-
neum gezet i. v.ril. schimmelvorming
stek verven
augustus
bovenbonkelaar opgewigd
timmerwerk zolderkantoor
end 2 van het wiekenkruis in de carbolineum
bovenwj-elwiggen opgewigd
voegwerk aan de zuLdwestelijke muur
nieuw afschermhek gemaakt
damwand langs het fietspad in carbolineum
opruimwerk
_Egplsmber.
timmerwerk zotder; latten timmeren en gips-
platen aanbrengen
lekkage dak hersteld
tl-verlichting op schuurzolder aangebracht
dakgoot gereinigd
oude zellen van de wieken gehaald en de
nieuwe opgehangen
drempel voordeur bijgeschaaf d en stang van de
trekbel hersteld
smeerbeurt kap

OPMERKINGEN

Tuinwe rkzaarnheden zun niet in di t overzicht
vermeld; dit was een wekelijks terugkerende
bezigheid.

Het onderhoudsurentotaal komt op 101 ,5 ! ! !

Voor volgend j aar verdienen de volgende
zaken m. j- . de nodige aandacht :

keldermuren in een schimmelwerende verf
zetten en de keldervloer behandelen
een aantal latten van het hekwerk der
wieken vertoont houtrot en vraagt binnen
afzienbare tfid om vervanging
de bordzoom en -schroot moet geverfd worde
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VERVOLG VAN DE OP},IERKINGEN

Een van de zeílhaken is door verrotting
afgebroken, gelukkig op een moment dat
er geen zeLlen meer aanzaten !

Deze dient te worden vernieuwd.
wanneer de windborden weer geschilderd
worden , stel ik voor dit in de kleur
groen te doen; in combinatie met de witte
bordschroot en -zoom staat dit zeer fraai
en bovendien is dit origineler !

Regelqt"tig tref ik korte stukj es riet aan
op het molenerf; deze rietstengeltj es zqn
afkomstig van de kap. Wellicht dat het
riet op de kap eens aangeklopt moet worden
Er zaL op de schuurzoLder stug doorgetim-
merd worden om een deel van de zolder bU
mijn studeerkamer te kunnen trekken.
Dit zaL zeker nog de nodige uurtj es kosten
Er dient uiteraard ook weer het nodige
smeerwerk te worden verricht, terwijl ook
een grondige inspectiebeurt plaats moet
vinden met het oog op los z:_ttende delen.
Zo zaL een deel van de waaltj es voor de
windborden vernieuwd moeten worden.
Ook kunnen de spanmoeren in de kap t. b. v.
de kapvorst niet meer aangedraaid worden
omdat ze verroest zijn.

Hopeliik zullen onyoorziene mankementep ach-
terwege b[iven! ! !

****
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Hierbii het resultaat van het draaiuren onderzoek zoals dat uit de
opgaven van de moleneigenaren en molenaars bliikt. Wederom is het
overzicht niet geheel volledig doordat niet van alle molens de gege-
vens ziin ontvangen. De in de staten I en II niet genoemde molens
hebben of niet gedraaid of de gegevens ziin niet ontvangen.
Staat I geeft de draaiuren van 20 industriemolens. Het gemiddeld
aantal draaiuren is per molen 259. Dit is meer dan in 1987 toen dit
aantal 227 was. Deze toename komt geheel door het hoge aantal on-
belaste draaiuren dat is opgegeven door de molenaars van de koren-
molen te Sloten. Als we dit aantal even buiten beschouwing laten
dan hebben de overgebleven 19 molens 3.823 uren gedraaid of wel
201 uur gemiddeld per molen. Dit is 16 uren minder dan in 198?.
Staat II geeft de draaiuren van 46 poldermolens, een totaal van
4.349 uren, wat per molen gemiddeld 94,5 uur is.
In 198? was dtt ?5,6 uur. Hier dus belangriik meer draaiuren.
De tiaskers zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat die door het
wisselend gebruik het totaalbeeld nogal verstoren. Van de 11 tiaskers
is van slechts drie stuks het draaiuren aantal opgegeven. Dit ziin de
tiasker nr. 43 te Veenwouden 29 uren, tiasker ltr. 129 bii de Zand-
poel te lTijckel 434 uren en nr. 130 , bii de Bonnebrekken 334 uren.
Hoewel dus niet geheel volledig, geeft dit overzicht toeh wel weer
een totaalbeeld van de aktiviteiten van de molenaars die, met veel
tiid en plezier deze molens laten draaien en daardoor een zeer be-
langrijke biidrage leveren aan het behoud van deze karakteristieke
werktuigen 

Th. Lubbers

Bijgaand artikeltje
met overzLcht is
ontleend aan het
provinciaal molenbladttde ritskoattt nr.54
van juni 1989. Toch
wel met trots kan
ik wijLen op de fraaie
tweede plaats dierrDe Herstellertt op
deze staat van polder-
molens inneemt. hlan-
neer we de industrie-
molens in Friesland
ook meetellen, dan
komt onze molen op
de nog alrijd sier-
lijke vijfde plaats.
Kortom, een reden
om trots op te zijn!
Het zaL trouwens
niet eenvoudig zíjn
om tussen de beroeps-
molenaars deze fraaie
plaats op de ranglijst
te kunnen blij ven
behouden

Staat lI
Poldermolens

draaiuren

belagt onbelasl totaal

I Miedenmolen Holwerd
9 de Gans Ezumazltl

l1 Kleilànsmole Marrum
t3 de Phenix Manum
Itl de Non Ferwerd
16 Hoekstermolen Hallum
l? de Volharding Jialum
22 de Vietor Wanewerd
25 Westermolen Xollumerpomp
29 Gen . Kloosterpoldermolen
30 Tochmaland Kollum
33 de Olifant Blrdeard
38 de Hoop Roodkerk
39 Grote molen Broekgterw.
tl? Arkens Franeker
49 Sehaleumermolen
50 de Rentmeester
5l de Maresumermolen
53 de Himrlksmole
5? de Poelen Dronriip
58 Terpzicht Marssum
60 YpevmOne Rijperkerk
70 v/d Meersmolen'l{insum
?1 Huinsermolen
72 de Eendracht Kimswerd
?3 Meerswat l,ollum
?5 Teetlum Tzum

I ZO Wieuwens Oosterllttens 
i

i ?? de lkkerg Wartena 
I

84 Pankoeken ltlltmaraum 
i

85 Hiemertermole Hemert i

86 Himmole Sneek I

90 de Klaver Bolsward I

93 Heeehhiem Goëngahuizen I
96 lonlé Bolgrard I
97 Oegekboetermolen Hertrerd I

100 Baburen Tierkwerd Il0l Polsloot Akkrum I

105 Deelsmolen VegeUngaoord I
108 Nlilannerrnole Workum I
109 de Snlp ltlorkum Illl Sweaehmermole Lengweer Il1? de Skairnole Seharsierbrug 

I
119 Mildam Oudeschoot - 

|
126 Zwaantte Niienirdum Il3l de Hersteller St.Joha:."tt1

l7
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0
82
55
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15
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0
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8

85
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l3
66
30
l0
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43{
I

205
0

77
0

60
48
l4
88
3?

l0?
236
3{1

0
34
86
36

0
59
27

150
0

23

4

0
I
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2

0
5

0
l6

0
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4

36
0
0
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l7
24
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I
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10
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6
166

84

,15
98
44

r07
245
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29
59
90
44
83
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34

t72
437

4.31
eme morens. yer molen id rd 9{
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zondog

ma^anaag

dincdog
rdo enl,dog

donder dog

ïoT

uryda,g

zaterdag
TOT RN L

DRRRI. UREN TRbE

zond*J
rnaan aog
drncdrel;;,&
donderda;g
u'J9g
za,lnrdn19

OPilMKINGEN
Er is een vergelijking gemaakt rnet 87/88 omdat in dat jaar een re-
cord werd gehaald. Dat het dit jaar niet zover kwam, ligt aan om-
standigheden die te maken hebben met de tiid die in onderhoudswerk
l! gaan zitten en het weer tspeelt in deze ook niet zwak bij.,

Te r ueSe$hiy OI/m
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Stichtlng De Fryske Mqle vroeg ook +Ít,Jaar
weer infórmatie- betreffende de toestand en
fràt funkttoneren van de molens 1n Friesland'
Hleronder een afdruk van de medeclellngen dle
ïË"4á--;.àvincrare molenstichtÍng heb doen toe-
komen.

Wlndlmolene ln Prlceland Jaar ÍtàÓ -- nolen no. l3J-_-

nsn' van de molen t _a(. Wr^^.It4fie^_
semeente / plaate t a%-nat*,Zr;>_=_4.&fu:_

--v-* -"7-
eLgenaar:

nolenaar:,,D, Írv'ht lllo.lr"l

Tweebakemarkt 52
postbua 2cL2O
B90O HIl Leeuwarden
telef.058 92r671

illt
Door bet bestuur van de provlnole Frlesland lc onzà etlobtlng ln het leven
geroepen met de opdracht het molenbeboud 1n rleze provlnote te bevorderen.
tr.olenbezlt en molenbehouil vraagt veel ven ut en yen ontt arndaoht. 0n op de
boogte te bllJven ven de toeetand ven dc nolcnt on bet funktloncren daarvan
wlll-en rvlJ g.rarne de nodl6e lnfor'oatte vetr U óbtvaiiiiën.

B lJ voorbaat onte danl voor ur nedleterklng.
tlet begtuur ven de etlchtlng ilDc lryatc $Íole'r.

Algenene toeatand van dc nolenr vcrbeteringent

. Aan de molen-elgenaar ea/ol molenaar

Ph aà&^ Q, zs dtn{^
7t"7.*7L , , z

8q/V 
^t 

Z é/2eL.^^*.f-

a!!4r,'11gud th eggn beheel .' ?í.!ea_.r,

krut r-krqhaQt
$bttCe: (&v c*at?t /rarlia/c.t€tr

t /rar+pen.,T';V ;;/n;
---?"fuá lr:riíàrc:És -utUege.í-- ennM/--

?€_i{hte. d{c L alíaaf,{_l _ &t d_ _

'gtrfslpd64'u*/-4ffia/ttutá/íar-tafQrct-áft ía/tár,=

hail !--"*$^-/'nL 7 
3 4,ar*+"rfr** iUsZ:bf N)

, '-n8 a/oi/,í aalt;fua/doÁ Ea/- t4fhtezÁuoulo-
'-e@i!)*:ua*

'-,aaacs--tu--ctu---

4- r-E
Is bovenstaande edreaaerlng Jutst? 2o nlet; tllt u dtt dan lorr Seren'!

lA NTAI, .lJR;r ÀIUI{JJN

anuerl
fe bruarl
naart

seo tembe
ok tober

vembe r
eoember

totaal

,.--fu-óituÉc{e
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DIVERSEN

.crr oktober lWB

3. Ib vlier en de els bÍj het geunal

4p tot op het nnaiveld gesnoeid vat

e€n verbeterilg i.s t.a. v. tret

uitzi-cht en de windtoevoer.

7 . Bezoek \xan de oppeï-biotoop-

rnachter cle lrer Hvert Snit trit
hlcrrnerveer; tevens filnavond van

Gild Fryd<e lbtnnlers en Fryske

Ible t{jganrond te leeur,mrden.

2f.. In de leeuruarder Courant is
ee.n artil<el geplaatst over tret

hoïren in de nnlen als onderdeel

\ran de reeks tDe nije bestsming?

n. Schooljeugd uit St.Joharurasga

geholpren aan rmt-er-iaal voor een

spreekbeurt over nnl.en^s.

r novsriber lffi
4. NajaarsvleaAerjlg Gild Fryske

l'lourrders fijgevrrond te Al<krun.

5. Ibzoek gebr:aót aan Peruringats

ilblen te Joure alruaar een fnaai

nplernndel van een verÍ'nplen i.s

geplaatst. Dit nnlel heb ik mfángs

\mn de nnker gekegen, rrrrlr ruinrtr
gebrek is er de oorrmk van dat

ik dit nndel in bruikleen trcb

uneten tafstaernt . IIet is Lrouwens

r*el de bedoeli ng dat lret nog eens

eeÍr befer plekje krUgt varrh/ege

de naclelige r,terlcing van voclrt

e.d. il de onver"wannJe kor"errn:1en.

'7
PVrnct

19. T.g.v. cle intocJrt van Sinter

klaas net de nplen getbaald.

-r- decernber lffi
14. De trlrrjn langs (le }blenstelle

zi$ grotendeels gekapt. OPnietnr

een verbetering van tret zlclrt

vanuit en op de nnlen.

L7 . Bezoek vrijw. nnlenaar Flaclner

(tevens red.lid.Gronirlger TeLf-

zrnridrtêr, lret rnclsrnieur,vsblad

uit de provirrcj-e Groningen)

2L. Bezoek bestuurslid V.d. Berg

i. v .m. de veranderingen in de

mhtnrr.

2f.. lblenbezoek aan de familie

Bakker in Harkscede (Gr.) gellracht.

n. Vrijw. nnlenaars uit Brabant

op bezoek gelrad.

30. Kalende -jaar afgesloten net

/+37 draaiuren.Een nietnr record!

.ilr' jantnrilg8g

De P.T.T. plaatste een grote brier

venbus, IIE€lr het Ls lrelaa^s van

kor[e drur gerrueest dat deze Uj

de rrxrlen heeft nngen sfáan.

11, hlerkgroepvergadering Fryske

Moletaal b[jgofinnd te Heerenv€en.

-nG,, nnart 1989

4. Jaarvergaderj:rg ne lbl]-alrdmtre

Fblen bijganmncl fe Ams[erdam.

30. Bezoek gebracht aan oucl-nnle-

rnar J. cle Sr+art te IhILr-rn i,v.m.

onderzoek r+erkgroep Fryd<e lbletaal
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10. Oud papiertaktiet

13. Idegens zidcte heeft de molen

niet aan de lttrationale lblendag

. Volgend jaar beter

zuIlen r,\,e IIEtElr zeggen. ..

17. Officiële over-dracht b[jgr

luoond van 2 spirurekoprrnlens (voor

lresr De llollandschre }blen, DU

De Fryske lhle)
2I. Tr,'ee fietstochten langs de

nnlen ttde thrstellertt;27-5 idem

- 
jrrrt:i 19Bg

3. Fietstocht langs de nxrlen

13. lblen versierd net vlaggetjes

die vervaardigd ng dmr de familie

Jrger; dit t.g.v. het dorpsfeest.

L7. Gedraaid t.g.v. optocht.

- 
juli ls9

De GronÍnger GezÍnsbode heeft

een rl.uzr-Jr,ít door Frimland

ui-tgesctreven; ttDe 
flersteïlertt

is ook net vragen vertegern^iaordigd

m dat hebben he garerkt !

2I. l'Íeder^erking verleend aan eeÍl

promtiefilm vmr de firnn C'oldwell

door de molen te laten draaien.

Di.t i..o.m. bestrnrrslid Arureke

Akkerman \ran de kapmlon.

26, lblenaarsfanrilie C.v.d.Berg

uit Kinderdift te l.ogeren gelrad.

€ atrgustus 189

11. I,ilerkbezoek gebracht aan de

Pogrnc\ B

<l

14. Dritrers op bezoek gdnd die
een e:nvaterradrplen exploiteren.
18. Opnietm op pad gercast voor
de werkgpoep Fryske lbletaal.
?3. fdern, nu n;rlr mlseun C'omedifl<.
h-- reptember 19Bg

2. Besttnrrslid J.van Driel van
het Gíld Fryske Mounclers op bezoek
getrad.

9. Gedraaid j.v.m. Ofren ltnursrtterr
dag.
n. De nnlen laten draai.en i.v.m.
een fil-rrccnnercia-lvoor poedernellc-
uitvoer Í)anr Saoedi-Arabië.
?3. lrustrunviering korerrnolen
te }hldcinga [iger,,nond.
Hnd mptonber r^,erd de molen fraai
afgebeeld op de voorpagfua van
het rraandblad Frimland Post;
lret betreft lr-ier het oktobernt-nnrer.

DIVERSEN

Er is door mij over
her afgelopen verslagjaar eeÍr
declaratie irgedisrd betreffende
urderlrotrdsnaterialen.
Voor de geraakte reiskosten zal
ik geen declaratie indienen,
Dit geldt evenzeer voor een stapel-
tje rekerri-r€en ter ggootte van
f 9IAr05. Dit lreeft nef narre be'-
trekking op botn*rnaterialen voor
de uitbreiding \nan de schuurzol-der.
CH( voor papi.er, fotokopieën,
en dit nrrlernar"sr:apport zal ik
geen vergoerting wagen.
A1 dere zaken kurrren dus als mlrerr
king besctrotnnd worden.

fn bovenstaanrl versla g,

zijn de volgencle zal<en nog cnïer
neld gebleven:
9-3-89 Vergadering De lbr:steller
7-lrffi Verg. Gild Fryské lbumlers
Beide verggder-jngen bijgo,uoond.Zaanstreek(nnrseun en Zaanse fttmrs)


