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B: Bijlage

3

raast
over ons
( impressie gepubli

0rkaan
ceerd

Op het moment dat we dit
rapport klaar maken hebben
zich al weer heel wat aktiviteiten afgespeeld waaronder
het jaarlliks groot onderhoud door molenmaker D.Posthumus uit Huins.
Hij zorgde voor belangr:ijke
vervanging van slechte heklatten in de wieken en verder
werd belangrijk werk ver zeL
boven op de kap van de molen
zodat hinderlijke
lekkage
voortaan tot het verleden
zaL behoren. Een en ander
vindt plaats in een prettige
onderlinge samenwerking!
Naast tal van aktiviteiten
die verderop in dÍt rapport
nader uitgewerkt zqn, wil
ik op deze plaats toch enkele
zaken onderstrepen: j aarlijks
wordt de molen meermalen
gevraagd om te dienen als
decor voor een trouwreportage
I^/U geven hieraan altiid alle
medewerkiog, maar het veï'sieren en in de vreugdestand
zetten w[izen wij van cle hand
omdat we menen dat deze
dienstverlening alleen van
toepassing is op personen
en zaken die een meer direct

l_n

het

blad De Molenaar

)

Met grote regelmaat brengen
we ook oud papier weg, van
diverse adressen. De Openbare
Basisschool zorgt voor opslag
en maakt j aarl{jks een bedrag
over op de rekening van
de Molenstichting.
Grote onzekerheclen op het
werk brengen het voortbestaan
van onze huidige samenwerking
nog steeds in gevaar.Meer is
daarover op dit momenL nog
niet te schrijven.

pagina

g e rnolenaarsrapport

***

oNDERIIOUD

3

***
mrrtal

nolenlsdrilrlerf

tn€Íl

9 + 11-10: kelder in mhirnelr,'erende muurverf
14-10: tinnervrerk op de zalder
4-IL: verven van deurdnempel en de kop van het
rechter voegfrout
verven van de koppen vqn de kruipalen
11-11 : Linnerr^rerk op znLder
?3I2: bordr,'ervel opnleuru bevestigd + contr6le
in douctrerr,c geplaatst
}L: nier:rnie tffi

5-I:

gebroken bordrnervel vervangen
ge_

T2:

i.^s

broken is
beide zeilerr afgencnnn( door de orkaan
hoektotnu kapot gegaan,

terwijl er door de

die daardoor,i, ' ontstond
langs de voorzocm een klein gaatje in het
zeLL is ontstaan) ; I zeilarm i^s besfndigd;
lÍrks voor in de kap nieuru riet aangebr:aÓt
?22 I voorzoon \frln het gevlucht opnieuw bever
uigd
1-3: schuttrng oprrieur,,r geplaatst (deze was in de
tweede orkaan cmver geblaz€n) o.a. nieuv'E
palen aangebracht; deze rrlren jn het stornr
enorïre schurh€

gernreld gebroken!
rl,

+

L24: deur in

de schuttins gerepareerd
24-3: boró,rervel vernietn"d

9{:

wilg ge knot
wiggen bovenr^riel a€mgeslagen
zwem van eÀeÍr aantal heklarten getraald
en in de carbolinetrn gezet

7-7: lichte

diverse
vastigd
B-B-: wiggen
11-B: schtrur

zi$ nlet best rreer ber.
zelfs vervangen te r,,nrden

bordrniervel,s

en dienen

bovernnriel aangeslagen

sclroon gornakt

tobaal
diversen

er is ui-teraard diverse malen gesreerd
aïLerlei tuinonderhoud gaf r^eke[f<s r,verk

tffial

(minimm

mltal

uren)

en ffi minimal ln uren toch rrer
nat r.nrk verret. fn drr te bederfts; dat het
tal ïan BS dichter Hi de lnlft wln het rcdclii-

ret al is

1
1
1
1
1
1

10-1: Hj irnpectie ontdekt dat de halssteen

t

4
4
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ontvangen.

2L. Jaarvergadering De Hersteller

oktober

nplernar-.srapport neldt op de
zevende oktober dat De HersteÏler
fnaai afgebeeld staat oP de cover
van de Friesland Post \xan dere naand.

ï{et

te

Heerenveen.

30. Voorjaarsvergadering van het
Gild Fryske lubturders t{jger^rcond te
Aldcntrn.

'" aprlr
oJ

rfr

-* novsnber

3. De najaarsvergaclerirrg van het
Gj ld Fryske lbuntlers biiee{,'Dond te
Akkrun.

16. IIet nplenaarsrapporL

ingelevercl Uj de secretaris.

BB-B9

30. De nrrlenkalender is klaar

voor

de drukker.
>F

bijge^roond

decenrber

16. De hiervoor gerroerxle kalenders
n$ bezorgd.
?2. Van tret rnrlenbesttrur een
orar{ekoelc ontvargen hrêatrvoor ooilc'
btj deze nog orue har:telifte dank.
?3. Een pradrLige sfeervoÏle

S.

C'evlagd

i.v.m. KoningÍnedag.

Er vfias tevens een fietstochL
langs de nplen.
Een videocliproprwre voor Kinderen
voor Kinderen ging op tret laatste
nrnerrt niet door varïrvege
geluidsoverlasL, veroorzaakt dmr
het verkeer op de HcgediÍc.
... TIHL

Jz

4. Vlag lnlfstok í.v.m.
dodenherdenking.

nnlenfotopuzzel, gepubliceercl in

Gevlagd i . v.m. beuriirlings<lag.
10. De propagandaravond van het Gild
Fryske lbunders bezoclrt te l.eetnn'arden.
12. l.latiorrale }blendag. (slecht v,eer)
n. I.v.nl. lret dorpsfeest t.e.m.
23 nei de pavoiseerlijnen tussen de

kerstm-unrnr \Ërn
Itblenaar.

Opn-ieuw een

wjlterplaat van De l-lersteller i-s
breeduit over h,rce Paginars aLs
urclergrond gebruikt voor eell
het

het vakblad De

't januari
6. Voorzitter Van der

wielcen gehnd.

feesteliÍ. gezidrt.

Bezoek gebracht aan bestuurslid

?5.
dhr. Steensra.
7+lpp

op bezoek

gdncl.

?5. Orkaan . 7íe de Ímpressie
in rlit rappor[.

>:<

5.

elclers

*
rL

.

l.

J U-Ll

Operrt-ng van

het lbnun:nt van de I'band,

de korerrrxrlen
>'k

febrrrari

te lb,ldcingê, b[jge,voond.

septanber

4. lblen in

crn!

de rorm i.v.m. het
overlillen van cle heer Anne Bokna,
voorzitter van de Stichting De FrysJ<e

\k

I{ole.

Iblen te

6. Bezoek gdnd van rmlcrrmker Durk
Posthtrrnrs i.v.m. het nog uit te voeren
jmrlifts onderhoud.

27 . Opnleuw orkaan.De schutting ging

nnart
3. Jaarvergadering van De Hollandsclre
Armterdan $ger',norrd.

Bericht gdffeggr van een schenldng
grmt f 150,- van de Kultuerried
L/+.

Sl<arsterlftr; cndat door mU

van

orrkostendeclarade r^erd afgezien'
nncht de nnlenstichtring dit bedrag

B. Aen

}h,nunerrtendag. Officiele
40 nrlrur
nentenbordjes voor stidrting De Fryske
I'ble te Rijperkerk hij de Ypreynnle.
overhandÍ.grng $ger^nrond van
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DRRN I DRGE N

zondo,g
ma,andag
dun+dog
rdoenádog

donde.dag

urydog
zoL"e.dog
TOT RN L
Te'vagetjt,'": nZ

DRRNI- UREN TRbË

zond%
ma^anaag

drn.rdn1

lroent*€
donderdog

vfd"g
zalnrdag
ïoT
Tcr *c3egLiy8ryB8

dpuerking:

achtergebleven blj het'topjaar
IIet aantal draaidagen en draaiuren is sterk
worden:
1987-1988. A1s oorlaken dienen genoemd te
- een toename van de dagelí1jkse werkdruk(te)
h"l.'":I ii:: i:: *^ar r',rÊiêa oAFn
- op O"e"n dat het mij sáhiÈte,werktemaakte.ik
voor een paar uurtjes Seen
rou"t worden,
- #;;:;"uËï"gËr.iuiá
...i^r aaar -qmoliilt nos .steeds veel te zwaat)
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Mfilt* f1, Sk?fsterlá,n

BIJLAGEN
Aan

1.

molenri
'Aari
'v&n de' zes nog bostnando
de gomeonte ,skargterlá,n is -

voor 1gd0 eeii' fraaiil 'iwàrt'wit
kalenóer', gewijd. De uitgavo
kwam' tot slaná d,oor B&menw€Í',.

tret sloL van dit nnlenaarsrapport

treft

U een paar uil*lagen azrll.

lfnurynffi
Een besprelcing rfran de rnrlenkalender
uit de Jousfer Cour:ant \naÍ] begin

jantrari.

2. Afslrift dmairnsprerzichr
Een staatje van het aantal draaiuren
over 19Bg al.qrede informatie over
de algarene toestand \xan de nnlen

en verricht onderhoud, zoal^s dat
op verzoek is doorgegeven aan de
Srichuiru De Fryd<e luble.

3. fttcamt raast otrer ons.
In lrct vakblacl De ltrlernar
31-1-90 r^rerd míin impressie

het

noodr^reer

van

van

,

king vÍtn de Kultuerried. Skarster- i
lá.n,- fotograaf Pick ,Verton, drtik-,
kerd Spijksmil;{git ''Jouro, i€n t,ilei
molónsfictrting : i;;us i Eerstellir'I
te Sintjoha,nn€sg+, Op 9lk blad isr
eon rnolenfoto àfgobeéld 'en' dat,
zijn in do kalend.óvolgorde vágn'pótaermolen';,De',lteistelleriÍ'ts'J
Sintjohannesga (anno 1857), do
op Etelling
,npinnokopwatermolon
',,D€ Grieno M0le" to Jouro (anno
omstreeks .,1800),
, korenmolon
'"
,,Penninga's Molen"';,ttg'or' Joure
(nnno 1900, ma&r rsode in 1892
gobouwd to 'Westzsn).,"' de' pol.
dsr-koronmolon,,I)o Swsechmor-,
molo" to 'Langweer (anho 1?BA),'

I

,

veenpold,ermolen',.
-te

dat op 25 iaru:ari
niet ongr

ook De HersteÏler m ons
nr>eid liet, Bepubliceerd.

6

;,Do

DeolFjmo'

Vegelinsoord (anno 1809).
len"
en de poldermolsn ,,Sk&rronmouno" to Scharsterbmg ' (anno

'.',1 ,,i?.'''ti'i''|;l
1888).
,ii
aehterkant vsn*i êtk ,blád is
De
'voorzion van diverse technischs
en historische gegevons over do;

botreffendo molone en vorder z\in
ior tekeningerl,v&n'd€ in ons land
voorkomende ' ' molent54pon ''-. &an
toegovoegd. . ,. ,I)o

,

kalend.er', ie

Friestalig én d,it gegevo4 is goed
uitgebuit door allerloi'npreek'
woordon on gezegden uit de lïlo'
lenworsld. aan de ' beschikbaro
,rtrimto toe te'voegon. IIet qijn or,

m&er liefst 24 Btukg. Om het cul'.
tuur-historische plaatje holernnnl'
rond. to krdgon is tot slot nog

informa,tie
verwerkt ovor , de
meest ' gangbare I wiekst&ndon.:
,Voor al deze molengogêveng &18.,
,mede hrolentekeningon,. Zorgde.
icerben 'D. lVrjnja, àe molenaarl
va,n de 'wiokendrager in Sintjo-:
.

,

hannosge.

'gelukOnze gemeenti mag zich
,kig prijzon met zo'tr r\ilt molenbolzit. Een bezit dat liefdevolle ver'zorging
verd.ient.'r' Do l':kalendtir

Itierrraast bijlage 1.

"

.brengt dit fraeio, cultuur-histori..
schs orfgoed op pmaakvollo wiize''
'in boold,. Van de oplage is slechts.
eer\ beperkt godeelte in voorraad.
aan de
U kunt ds kalender kopon
-,,Johannog
balia van hot rnusoum
I
I{esselhuis" te Jbttro. ' 'ï'' ;' ' t'i'
.

,

,
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Ook ch t jaar ontving De Fryske lble
lreer een bdaropt jaaroverzich[,
r,;Eràtror hieronder eeÍr afsctrrift.

BTJI.,AGE

ffil
Tw'-'e hnk emnr'k

ïïlndmolone ln Frlealand

aar J9.-ê2

molen

/

tz-

nnnm vnn dc moLent

gemeentc / plaatat
el.gennnr:
mol ennar

t

t

Aan de molen-elgonnnr

en/ot molennar

Plk .{-^€rrn q .P- ba/tya

52

f os tbrto 2)I2O
B9OO llt\i Leeuwarden

telaf.O5B

J

92567L

[',

Door bet besttnrr van de provlnoie Frleoland 1a onr,o etlchtln6
1n lret leven
geroopen mat de opdrncht het molenbeboud ln deze pr"ovlnele te bevorderen,
liíolr.nbezlt en molenbehorrd vrangt veel van uw Gn van onr.e onnrlncht. Om op drr
hoogte te bllJven ven rle toeat,and vnn da molans en he t funktLonere n daqrvanr
vnn u otitvanrgen.
wlJ.len wlJ 8:rRrne we'-:r errí"6c lní,:rnatl,e
BfJ voorbaat ont€ dank voor uÍ medewerklng.
rtDe Fryeke llolet'.
llet bestuur von de stlchtlng
llT^

_

14
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d
v

UUJLIUI]RX___-

le I qrLL

^A

_

tu!g-a.rl{e.!rss$-

Jn--d1-tJaa.,:*tcrs.cbeen_lrct._ncbt.st.a.molenaar'--

mnnr t

II

met

stnnrrde mededel tugen. Al ler

rlLl r--

gpc,_t-q_r_!nn r a n n . g-nj-t .

lgrrl

91L$*

,lgl q gL -gglg. :

eerst Ís er

1n

en beheer rulm 100 uren onderhoud ver-

Jgll--_qus!_s-!"u_g

richÈ. DIt betreft nllerlei

P.!gg!:
ok tober
s9

novembe

v?rbeterlngen,

klelne klusjes

e!-JgrieJ met nnme veffuSf!.J9l"rynbgl_0.
Posthumus heeIt de .q!ggr!-F9:9rÍd:!I rle

r

eoember
to tanl

_

-,rs-!ruubll*de-ssls!*lg:q.q--9-sr.Ls-elsgq-g!--g**

*__--:rcr:rl -hlcr--r-erder--geLlmmerd--on-de--s"c!nlur.z-o-1ql-erÈ.q!-el!r!-q-i.nll!-gu3l[g:--_

Jte.lo-{!99--[letstoclt.tg.!--Lqlgs
9-e!-Ír!!qI!!-vaau-1.t Qtg:--osk--Hnp--d-e--nq]-qll-o-pgeltpLq[--t.n

-rulnrÈ,e-Le*_ve-5.pJ.9t-ettr-Q.-tnLq[--11egg
n.,t-n r,e

nJ:-r-qr-d-negg gïs

-de*molen,
!:" u!--y-qe-

lh!

RírJ

-gqtl F *r g.!q!--fJ lgg.grr

ar gIJ' I "

,

.

u U q{'9 t' .!: gg- -"S S r:l,lry l-jgL!g-!- !l r
Frleslnnfl Post Le zlen. Op het elnd vart het- Jaar mnakLe de molen
!'

lls .s

g

: ogr

n--egrll o t g!!Zgf- r n h e t -.vg k !l A! ttDe llolenaartt en verder stonrl de molen afn,ebeeld op de mede rloor mU

r'

qs*o1l-ta Ue-!d--d

- _. Vo:r

u

q.!--U-!.!--ï

:gleAgjg]: ,rl

8

trsr _q"frclrt

hler

en

dnnr blie,ewerktrnoe_ten . _

worden.

lk reken nl ïeer op een overzlclrt voor "De tltskoat"

l- --.=

tn bovenstannrle ndresaerLng Julst? La nle br rrtlt u dl t dnn korrlgeren?

t-----

f

I

-

_

-

9 e mol.enaarsrapport
o

BIIT.JIGE

pag

3

i-na

B

$rkaam r&ast ower ssls
Een impressie vanuit molen
'De Hersteller'

lie De Traan, is aígebrarrrl. Hij zou van de kotting
losgeslagen zijn. Ds draaíerrde rnolen ging er met
de vartg op vandoor, sloeg op hol err de vreselijke
wrijving moet er al gauw voor gezorgd hebben dat

(door Gerben D. Wijnja)
St. Jolrnnnesga, donderdngnvond 2.5-01 -l 990
Terwijl builen de storm aanwakksrt, zit ik aatt m'n
taíel met een stapel papieren, boeken en sclrrijÍgerei. lk kan m'n aandacht er nauwelijks biihoucJen.
De tv staat aan en meldt de catastroíale omvang
van de orkaan in Groot-Brittanniti. llet noodweer
komt deze kant op. lk houd m'n hart vast hoe het de
mofens en onze molen in het bijzonder zal vergaan.
Aí en toe gaat de teloÍoon. Die doet ltet dus nog. Bezorgde Íamilieleden en konnissen komen vragen
hoe het mot ons in do molen gaat. Da schade ls nog
zeer beperkt gebleven lol een kapot geslagen hoektouw van een der zeilen. De kinderen liggen heerlijk
te slapen. De bedden schudden mee in de kadans
van de krakerrde gebirrten. ls het dan toch waar dat
jo heel goed kurrt slapen op de schuddende'golÍbewegingen' van lret aclrtkant van een malende molen, een aangename herinnering waar je ouderen,
die wel eens in een Ílink malende molen als logé
lrebben overnacht, af en toe over hoort?
AÍijn, qenoeg gemijrner, 't is allang Íijn dat de kinderen van een welverdiendo nachtrust gonieten, on-

danks afle gebonk, geÍluit en wild geruis. Zo erg
hebben we het in de ruim acht jaar dat we hier nu
wonen nog ninrrrror gehadl
Rond de klok van I uur gaat opnieuw de teloÍoon.
tlet onheil heeít toegeslaqen voor een poldermolen
bij l-lallum. Molenvriend Brunànrann uit l{arlingen
had het doorgekregen van z'n zoon die het op de
scanner had gehoord. l"{et bericltt wordt even later
bevestigd door Cranrer van stichting De Fryske
lv'lc,rie" Molertrnaker Jellerna had hern het slechle
nieuws doorgebeld: 'De Nolr' van de Ferworder
Kloosterpolder, oosteliik van Mirrrtrnr nan hot walor-

er brand onlslond! De brandweer kon er niet op tijd
bij komen, maar zou wellicht ook weinig rnoer hobben kunnen redden van de nog maar drie jaar geloden gereslaureerde poldermolen.
Laten we in vredesnaam hopen dat het trierbij blijÍt.
Toch vertrouw ik er niet zo op. lk derrk aan de hoge
stellingmolens, de eenzaam gelegen poldermolens, de houten spinnekoppen, de wiekerrdragers
met fokwieken en zelÍzwichting of andere kleppen.
Staan ze wel goed op de wind?! lk vrees het ergste.
Het late journaal nreldt dat de orkaan in grole ctelen
van hel land aan het aÍnernerr is met uitzondering
van ltel noorderr. En dat is te nrerken ook. De orkaandepressie berrkt nu in alle hevigheid op het
wiekenkruis en doet de rnolen schtrdden op z'n fundanrenten. l-'let gekraak van balken en warrden is
spookactrtig. hoe hoger je in de molen komt, hoe erger ttet is. Vanavond de zaak in de kap nog gecoÍr-

lroleerd: balkeq irr het bovenwiel ntoeten bij een
eventuele breuk van ketting oÍ kruipaal voor borging
zorgen, Ínaar ik heb liever niet dat het zover komt!
De kap schudt allemachtig heen en weer. Wanneer
je dat nog nooit hebt meegernaakt, kun je het je niet
voorslellen.
Hel loopt tegen middernacht. ln een bui gaat het
wesr hevig too. Kopjes en schoteltjes rammelen
zachtjes in een kast die ik aan één van de legerings-

balken 'ge-doe-hel-zelÍ' heb. lk wacht nog een
poosf e tot het ergste voorbij lijkt te zijn, Dan probeer

ik le slapen. De vermoeidtreid winl het van

de

storrnoverlast. Morgerr is er weer eelr dag. Een dag
om de balans op te maken.

DE MOLENAAn (93X1990X5X31 fenuarl)

n
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LOGO

aFqffi+a
GilffiIí

IIoel opïaIl€íd rnakt ceme nnlerr crxl€rdeel
tri.t wln het lqo wm de lcalrsalm ïrixn círs
besÊumstid furrfc /ïldsrrrnn.

