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or ursroer
Zoals u wellicht reeds hebt gemerkt, heeft ons blad een naam gekregen. Velen hebben gereageerd op de door ons gestelde vraag,waarvoor hartelijk dank. Dank zij uw meedenken konden
we een keuze maken. Nadat de redaktie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounden de namen
voorlegde, kwam bovenslaande naam uit de molen. De heer J.G. de Beer uit St. Jacobiparochie was de inzender. Hartelijk gefeliciteerd en er komt nog een molenverrassing.
Onderstaand gedicht deed de heer De. Beer ons toekomen. Het verklaart de naam voor ons
blaadje duidelijk!

ot trsxoAT
As 't spinnekopke fleuich draeide
De wiukken drueiden om en om
Hwat bnfrde dan it polderwetter
Ta de rttskoat rtt mei folle skom
§a as

it wettq

ta de

itskoot

Fill brilzend truch de krëft fan wyn
Bloes s it niis dan fan de mounen

Molenmaker A. de Roos, Leeuwarden, nu AOW+r, is in de algemene vergadering
van De Hollandsche Molen te Amsterdam verÍast met een Koninklijke onderscheiding.
lVaarnemend voorzitter Jhr. T.A.J. van Eysinga mocht hem de versierselen opspelden van de gouden ere-medaille Orde van Oranje Nassau.
De Roos, met zijn familie naar Amsterdam gelokt, was zeer verrast dat hem deze
grote eer te beurt viel. Burgemeester Cavaljé van Doniawerstal en de heer Prins
(molen Boornzwaag) waren hierbij o.a. aanwezig.
Vele jaren, vaak onder moeilijke financiële omstandigheden, bleef De Roos het molenmakersvak trouw. Hij maakte lange werkdagen. Hij ging heen en weer met het
openbaar vervoer en verreisde dus veel tijd.
Een van zijn zorgenkinderen was Frieslands enige schepradmolen, die van de Hemrikspolder werd rrerplaatst naar de proefboerderij van de Friese Mij. van Landbouw
bij de Grote lVielen onder Rijperkerk.
Deze voor Friesland unieke molen krijgt een riante plaats in het Groene Ster<ecrea.
tiegebied van de stad keuwarden. De Roos zijn laatste karwei was het binnenwerk
van deze spinnekop.

L.M. DE VRIES KREEG CERTIFICAAT HM.
L.M. de Vries te Birdaard (75) kreeg te Amsterdam, in de algemene vergadering van
De Hollandsche Molen het certificaat van vdrdienste uitgereikt. Met hem werden
nog 4 anderen daarmee ondencheiden.
De Vries was eigenaar van de watermolen De Volharding toen hij boer was op Groot
Hickaard bij Jislum. De molen gng in eigendom over naar de Stichting De Fryske Mole
en werd geheel maalklaar gerestaureerd.
Nu De Vries geen boer meer is geeft het hem nog veel plezier de molen van Groot
Hickaard te laten draaien. Zijn hele leven lang was deze molen voor hem meer dan
alleen maar een maalwerktuig.

Blílmoedtch op de lézers yn

Lit dan dit bledt$e ,,rttskoat" hiitte
It niis dat iim to sizzen ha

BESTUUR VERENIGING DE HOLLANDSCHE MOLEN

Komt dan ek ommers ta de iltskoat

Tot voorzitter van de vereniging De Hollandsche Molen is benoemd mr. G. van der

Allinken op de lëzers ta

Flier, tot medio 1976 werkzaam als secretarisgeneraal van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Den Haag. Tot zolang blijft Jhr. T.A.J. yan
Eysinga het voorzitterschap waarnemen.
In het algemeen bestuur van De Hollandsche Molen zijn na een jaar van onderbreking onder meer weer gekozen de heren A. Bokma, lVommels en ir. C. Klomp,
Leeuwarden.

J.G. de Beer

***

A.B.

)

3.

ARY GAA§TRA FORST1OARN
Tige hommels en 0nforwachte is hinnegien AÍy Gaastra, 69 jier àd. De hear Gaastra wie yn
Warkum en fier der b0ten in bikend en achtenearre man. Bistj0rlik sette er him foar in bulte
saken yn. D6rby wie ek de mole.
Gaastra siet fi.o. yn it bistj0r fan Warkums Erfskip en de Warkumer Molestifting,
Fanófde oprjochting wie Gaastra as öffurdige lan it wetterskipsboun bistj0rslid fan de stichting De Fryske Mole. Hy hie déryn folle ynbring.
Syn eigen wettermole De Snip hat der lange tige suterich by stien.
Hoe goed die it him dat dizze mole sa moai restaurearre wurde koe.
It is tige spitich dat hy der sa koart fan genietsje koe.

*.*

A.B.

*

lreuwarden
Dokkum
Akkrum
Holwerd
13.
Witmarsum
Joure

tel.

tel.05665-1266
tel. 05197- 710
tel.
tel. 05175- 251
tel. 05 138 -3470

EXCURSIE WAS GRANDIOOS I
Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat onze boottocht van I meij.l. een groot succes is
geworden. 's Morgens werd bij schitterend weer met 56 personen vanuit Joure vertÍokken peÍ
rondvaartboot ,,De Simmerwille" van Brouwer. Via Langrreer voerde de tocht ons naar de
schitteÍende watermolen te ScharsteÍbrug, die in een 'handomdraai'op de wind werd gekruid,
waarna de wieken op statige wijze het luchtruim doorkliefden.
Ook in Sloten moest worden gekruid. Het ging een beetje zwaarder, maar de molenwieken zetlen ziqh uiteindelijk sierlijk in beweging. Hoe duidelijk èen draaiende molen het stadsbeeld veriaait bleek duidelijk.
'Ja aan boord te hebben genoten van een voortreffelijke lunch,
ariveerden we in Woudsend.
'{oofddoel was een bezoek aan houtzaagmolen ,,De Jager". Vergeleken bij de toestand van vo:ig jaar, troffen we nu een bijna bedrijfsklare balkenzager aan. Èven slechfs waren de uagtamen_in beweging Men wacht nog op zeilen. Maar . . . deze zomer zal er af en toe echt gaazgd
worden.
Nadat nog e:tkele sprekers het woord hadden gevoerd en een ieder genoot van de bekoring van
het unieke Friese landschap, arriveerden we omstreeks half zeven wier in Joure. Wij keer<Íen
zeer tevreden huiswaarts.
Ecn bijzonder woord van dank is hier op z'n plaats aan de fam. Brouwer, die voor een perfccte
bediening zorgde. Graag tot een volgende keer!

w.
.r'.,
LJ

Aanweig:
Gaatse v.d. Beek, S. Bergsma, Piet Bootsrna (besuur), N.S. Eelman, Bonnie Hofkamp, Waling
HoÍkamp (besnur), A.S. de Jong, J.P , de Jong, mevr. P.C. de Jong, L. Jorritsma, H. Kingrna,
L. v.d. Kooi, B. Monsna, W. Sierksma, L. Sierkstra, Gre Smit-Roeters, JJI.A. van Tilburg /óestuur) ,Ditk Timmermans, Popke Timmermans, Gjildert van der Velde, A. Visser, C. de Vos
(bestuur), Ria Weesies (besruur), Jan Wierstra, mevr. J. Wildervanck-van 't Eind, Jan Wiist,
W.G. Wijning, G.D. Wijnja, H. Zuidstra, C. Zijlstra, J. Blankestijn, H.J.C. van der Woude.

tel. 05190-2769

***
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I. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mede, dat de penningÍneester, de heer De Boer, afwezig is en dat het financieel verslag wordt gelezen door de
heer De Vos.

NAMEN VAN HET BESTUUR GILD FRYSKE MOT,'NDERS
De heer P. Bootsma, voorzitteÍ, Gr. Kerkstraat 8,
De heer J.H.À van Tilburg, Meesmarkt 53,
De heer C. de Vos, Koarte Miente 17,
De heer C, de Boer, Stasjonswei 20,
De heer A. Dijkstra, Gysbert Japicxstraat
De heer L. Sierkstra, Arumerweg 95,
Mevrouw P.C. de Jong-Dijksta, de Meente 2,

VER^SLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN
DE VERENIGING ,§ILD FRYSKE MOT'NDERS",
gehouden op vrijdag 27 februari, 's avonds om 20,00 uur in de kantine van Douwe Egberts te

2. Jaawerslag:
De voorzitter geeft een kort verslag van het afgelopen jaar. Het bestuur is elf keer bijeen geweest. De bestuuÍsleden moesten elkaar eerst wat leren kennen en zich van elkaaÍ§ standpunten
op de hoogte stellen.
Eén van de eeÍste stappen is geweest een perskonferentie te geven voor de Leeuwarder Courant
en het Friesch Dagblad. Dit is zeeÍ geslaagd. Er zijn goede verhalen in de krant geschreven over
het doel etc. van het Gild. Verder is er een gesprekje voor de radio geweest EONO).
Hierna is aan streekbladen door het bestuuÍ een stuk gezonden. Deze bladen hebben dit geplaatst. Een joumalist van de Leeuwarder Courant is tenslotte een gehele ?atefi,ag met een der
bestuursleden langs molens geweest en heeft hierover een stuk geschreven in ,§neon en Snein".
Een en ander heeft er wel aan meegewerkt, dat het ooÍspronkelijke ledental van 34 personen is
gestegen tot ca. 60 personen. Voorts is het bestuur begonnen met de verzekcringen voor de wijwillige molenaars. Er is kontakt geweest met 2 vertegenwoordigers van de verzekeringsnaatschappij. Een en ander kon vlot worden afgerond.
Er is gebleken, dat nog niet iedereen zich voor deze verzekering heeft opgegeven, terwijl dit wel
ontzettend belangrijk is. Men kan zich alsnog opgeven bij de pennirymeester, de heer De Boer.
Verder is een werkgroep opgericht voor opleidingen en exÍrmens. Hierbij wordt in eerste instantie hulp verkregen van vakmolenaars. Er zullen verschillende mensen in de examenkommissie
zitting hebben, zodat kan worden gerouleerd. De werkgroep zelfheeft heel wat tijd besteed aan
de voorbereiding. De heer Coppens zal van een en ander een verslag maken.
De taak van de Fryske Mounders is oa. ook het verzamelen van gegevens over de Friese molen,
Het ligt in de bedoeling om daartoe Friedand in te delen in rayons, Het verzamelen van die gegevens moet zeer nauwkeurig gebeuren, zodat exakte gegevens worden verkregen, Men kan zich
hiertoe opgeven bij het sekretariaat. Een en ander zal geschieden in samenwerking met de Frys"
ke Mole.
Verder is er een gesprek geweest met gedeputeerde Mulder. Deze reageerde zeer positief en
stond geheel achter de Mounders. Hij zal aI zijn medewerking geven bij het verkrijgen van subsidie.

4.
5.

)e Fryske Mole heeft aan alle moleneigenaars in Friesland een rondschrijven gestuuÍd, waarin
relding wordt gemaakt van het bestaan van het Gild en zijn doelstellingen.

Ver{rg van de werkgroep oplcltingm cn ersn€n&
Do heer Coppens geeft een verslag van de werkgroep, waarin de heren Van Tilburg, HoÍkamp,
Wijnja, Zijlstra en hijzelf zitting hebben.
Friesland heeft momenteel meer dan 100 molens. Er wordt naar gestreefd om per molen mini'
maal 2 personen in te zetten. Over 4 à 5 jaar zouden ongeveer 5([ peÍsonen moeton zijn opge'

8.

".:nslotte is er een gezamenlijk blad uitgekomen van de Fryske Mcile en de Fryske Mounders.
)e leden zullen dit binnenkort wel in huis hebben.

{.

Financieel verCag:

Bij afwezigheid van de penningrneester leest de heer De Vos het financieel verslag. Oorspronkelijk was het saldo f. 108,53. De werkgroep opleidingen dient echter ter vergadering een nÈ
u ad f. I 7 I ,l5 in, wat Íesulteert in een nadelig saldo ad f . 62,62.

leid tot wijwillige molonaar, zodat ook kan wcden gpÍouleerd.
Hierna vertelt hij over de opleiding, hoe een en ander is opgezet, wio eÍ opleiden, de kogten
voc de opleiding, etc..
Nadat de heer Coppens een en ander duidclijk heeft uiteengezet, deelt hij mede, dat er wagen
kunnen worden gesteld in de pauze, zodat hij eventueel na deze pauze nntwoorden kan geven.

De heer Blankestijn mist in de opstelling van de penningmeester de kosten, die het bestuur
heeft gehad. Naar aanleiding hiervan merkt de voorzitter op, dat het bestuur vanwegs de lïnanciële toestand geen nota's heeft ingediend,
De heer Coppens merkt op, dat f. 5,- kmtributie te weinig is. De instrukteurs hebben even-

Peuzo

opleiding etc.. Dit katr niet alleen van de kontributie worden
bekostigd. Wanneer subsidie afkomt wordt het wel wat gemakkelijker.
Er wordtgewaagd, of de subsidie-aanwage is ingediend op basis van een begroting. Hierop
.rdt bevestigend geantwoord, Men had die begroting wel willen zien. De vooÍzitteÍ zegt, dat
.irr. lJegÍotiÍtg in de pauze ter inzage ligt.
Bij de openingsvergadering is geen kascommissie ingesteld. De voorzitter vraagt, wie dit willen
doen. Bonnie HoÍkamp en Jan Wierstra willen dit wel doen.
eens kosten, als boeken voor de

5. Kontributie 1976:
De voorzitteÍ deelt mede, dat de kontributie raÍhoogd zal worden. Het bestuur wist niet, of
dit f. 10,- of f. 15,- mqest worden en stelt voor de leden hierover te laten stemmen.
Enkele leden geven alternatieven:
a) volwassenen en scholieren een verschillend subsidie;
b) minimum kontributie vaststellen;
donateurs winnen @edrijven).
)e voorzitter meÍkt ten aanzien van a) op, dat reeds in een bestuursvergadering is besloten, dat
ieden beneden 16jaar de helft van het kontributiebedrag zullen betalen. T.a.v. b) merkt hij
op, dat het niet wenselijk is een minimum bedrag vast te stellen.
Wat c) betreft zegt hij, dat het bestuur wel plannen in die richting heeft.
Besloten wordt om leden tot 16 jaar en studerenden de helft van de kontributie te laten betalen. Hierna wordt gestemd owr het kontributiebedrag. B€coten wordt om voor 1976 een bedrag ad f. 15,- per persoon te heffen.

;)

9. Brand en brandpreventie:
De yoorzitter deelt mede, dat over dit ondenverp iets in het volge,nde kontaktorgaan zal wu'
den geschreven in verband met de tijd.
Na afloop van de vergadering kunnen over dit onderurerp vragen worden gesteld aan de heer
De Vos.
10.
a
,*

lr

Film:

Gerben Wijnja &aait 2 films. De eeÍste hhandelt het weÍk van de molenaar en is opgenomen
in en rond Penninga's molen te Joure. In de tweede film worden verschillende molens in het
landschap getoond.
I

l. Sluiting

De voorzitter dankt de leden vooÍ hun aanurezigheid en sluit hierna de vergadering.

**È

i. Huióouddijk reglement:

iij het verzenden

van de agenda voor deze vcrgadering is een koncept+luishoudelijk reglem€nt
leegezonden. Er zijn geen schÍiftelijke bezwaren ingediend. Staande do vergadering ook niet,
eodat het huistroudetjk regkment zonder wijzigingen wordt goedgekeurd en vastgesteld.
7. BestuuÍ$rutrties;
De voorzitteÍ deelt mede, dat Waling HoÍkamp en Ria Weesies uit het bestuur zullen treden.
devrouw P.C. de Jong uit Joure en de heer L. Sierkstra uit lvitmarsum zijn door het bestuur
ds mogelijke vcrvangeÍs voorgesteld. Er ziin-geen schriftelijke bezwaren ingediend; errenmin

zijn er tegenkandidaten voorgesteld.
Na stemming worden mevrouw De Jong en de heer sieÍkstra met 27 stemmen aangenomen.

6.

7.

/ sr^lND vAlrr MoLENREsTAURATIEs
Naam c.q. ligging:

Plaats:

,{chlum

Hitsum
de kleine molen
spinnekopmolen

'1.

,ae 4

.kkerwo

itkrum q

:rdaard f
(
;*daard

t

Bolswar d

Cornwerd

,,De

g

Eernewo ude lt

ty

tí

r

l,o

,,Borgmolen"

iantum Z,/
l{emert L2
llemert (Schettens)
Flidaard L7
ÍIogebeintum
4

I

2,1

í

6

Hantumerleeg'
spinnekopmolen
,,Pannekoekstermolen"
ten oosten van de Klieuw
aan de Ferwerdervaart

I{olwerd t?
Huins L8

,,De Hoop"
Miedweg
Huinserpolder

Sint Jacobiparochie

,,De Welkomst"

Holwerd

o

3

Jelsum 3 /
Jislum I r

Qr

voormalige molen Teerns

,,Groot Hickaerd"

oure i ,

Joure 7 ?
Kollum 3f
KollumerpompJí

in voorbereiding ?

in voorbereiding .
in voorbereiding in uitvoering 2
in voorbereiding in voorbereiding .

ïotàw

|

,Aen Í8

gereed
gereed

,,Kloosterpolder"

q

Goëngah uizen/
Goëngah

,,Grevensmolen"
,,De Groene Molen"
Tochmaland I

gereed
gereed

in voorbereiding

in

uitvoering

e
o

gereed

in voorbereiding '
in voorbereiding O

in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding

e

,
C

2

in voorbereiding

-

Kingmatille J 7

Dronrijp (Van Duinen)

in voorbereiding

Lceuwarden J B

Froskepölle
Ruigelollum
aan de Lycklamaweg
grote molen Marrum- Westernijkerk

gereed

Marssurn 71|

ten noordwesten van Marssum

Metslawier

,,Ropta"

in uitvoering

Marrum

8.

ld

/
?e

/?

,*De Phenix"

Ít

? Stiens rt
le Terpztg* ,?
/t Tjilbert f;r
/l Tzum ,'í
4 Vrouwenparochie
/7

/f

/

)
)

LZ

U

in voorbereiding
in voorbereiding

Rispenserpolder

gereed

Slagdijk sterpolder

in voorbereiding

Rhaladyk
Klaarkampstermolen
Kleine Wielen
bij Groo t Molster
polder Binnema aan de Stienservaart
spinnekopm olen Hegedyk

gereed

Wolvega
Wolvega

Workum
Workum

ry Woudsend
6 lJlst
2é

Zwartewegsend

l/

Niiemirdum

'

"gereed

Stelpdyb!1rM
Duivenhok

gereed

in uitvoering .
in uitvoering .

Vrouwbuurtstermolen

,rVictor"

Winsum

,
'

in uitvoering
in voorbereiding ,
in voorbereiding in voorbereiding in voorbereiding ,

Hempenserpoldermolen

Íg
q Witrnarsum

/7

,Oe Noordster"

WaÍga

wir*arsum

yo

tegenover ,,Oranjehoeve"

Wanswerd

é Westergeest

/?

Fase:

aan de Wouddijk

in voorbereiding in voorbereiding .

weg Leeuwarden - Bolsw *a?,urïlA+
.\. ,t*t4
,,D€ Eendracht"

in voorbereiding
in uitvoering /

,rDe

Onderneming"

Lindevallei

.

"*-.

.

gereed

in uitvoering -

,,Windlust"
,,D€ Snip"
Workumer Nieuwland

gereed

,De Jager"
,,De Rat"

gereed

(Rijperkerk)

-

in uitvoering
in uitvoering

'

in uitvoering e
in voorbereiding in voorbereiding /

Vijversburg

Van de niet in deze lijst opgpnomen molens zij opgemerkt, dat zij gere€d zijn, hoewel dit in bepaalde gevallen niet helemaal juist is, omdat hier en daar nog wat ontbÍeekt c.q. kan worden
verbeterd.
J,{. Heydra-

,

in voorbereiding a
in voorbereiding in voorbereiding r
in voorbereiding in voorbereiding '

Murum

s"n"tsum

Naam c.q. ligging:

*'* *

in voorbereiding
gereed

Makkinga

ë67

gereed
gereed

Foyengaweg

Lollum 3V

''

spinnekopmolen

lrouw

t6

in voorbcreiding
gcrccd

gereed

,,De Haan"
spinnekop De Boer
spinnekop Kerkstra
spinnekop Van der Meer
molen in ,,De Bird"

Franeke

Goëngahuizen

t Mildam
?f
Nieuwebndld,fik?6
t,
t Oosterend ? Z
+ Outle Leye 2 e
y Oudkerk rí í
é Rinsum ageest fo
qz Rijperkerk f/

lïase:

Hegenserlaan

aan de Cornwerdervaart
De Poelen
weg Leeuwarden - Franeker
Hatsum (Sikma)

Edens / 2

Plaats:

in voo rbereiding ,
in voorbereiding in voorbereiding ,
in voorbereiding .
in voorbereiding in voorbereiding ?

spimekopmolen

Dronrijp t a
Dronrijp lt

Ferwerd

Olifant"

,,De Zwaluw"

Dronrijp ?

ianum

IN FRTESLAND

u

De heer drs. J. Veldhuis, secretaris van de Stichting ,,Oudheidkamer Smallingerland", deelde
ons mee, dat de drie spinnekopmolcns bij Goëngahuizen niet zijn overgedragen aan Staatsbosbeheer; er zijn onderhandelingen gaande met de gemeente Smallingerland over verkoop aan de
gemeente.

***
9.

8 cent uitbetaald. Na afloop van het eekschillen

(l juli)

trakteerde de baas wel op

koffie met koek en natuurlijk drank. De laatst gekapte stam deed dienst als feestboom (fooiersboom of meiboom). Wie de laatste tak van deze boom gesnoeid had,

ll

I

I.

='u

OVER EEKSCHILLEN, RIINMOLENS EN LEERLOOIERIJEN

(VETVOIg)

Het procedé
H", g*g er dus om, dat de schors van de eikenstammetjes werd yenrijde«I, ge'
Éopï. ri.t akkermaalshout dat hiewoor diende, werd om de 10 jaar gekapt. 1n de

herist vond de aankoop van de houtpercelen plaats. De houtbazen, die handelaren
in ruw hout waren, lieten de daarop volgende weken de percelen ontdoen van al'
plaats'
les wat geen eik was. Bij de eiken stammetjes vond tevens de ondersnoei
de
eekschillers
juni),
begonnen
(mei,
dan
was
saprijkst
z'n
op
eikebast
Wanneeï de
de stammetjes te kappón en op maat te zageï. Daama werden op open plaatsen in
het bos de klopbanken geihstalleerd. Dit waren dikkqvan hun schon ontdane eiken
geval
staÍnmen. Zodàende hoèfden de mannen niet krom te staan' Zou dit al het
wie
de
voor
voor
kinderen,
en
uitgegraven
staanplaatsen
de
nog zijn, dan werden

I

I
I

klopbank nog te hoog was, opgehoogd'
Heiktoppenïet breóe hameii, die leken op bijlnekken, duurde net zo lang tot de
schors làs [et. De geschilde eiketakken en 'stammetjes werden per 100 stuks als
brandhout verkocht. Het talhout moest zo'n 20 à22 cm. lang zijn. Hiervan moes'
ten 1.000 stuks gemaakt worden voor een loon van 80 cent. De bast werd in bosjes
gebonden door de bazen. Maar er waren bazen die extra dikke bosen maakten,
Éutg.rn voor de arbeiders een lager loon betekende. In schoven werden de bosjes
tegen elkaar aan geplaatst om te drogen.
Dà gesnoeide takÍen, net als talhout een bijprodukt, maar dan van minder belang,
*rà.n in bossen gebonden om daarna per sk0tsje verscheept te worden- Bakkers
gebruikten dit voor het stoken van hun ovens.
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De lonen

Aangezien de ikeboskers zich in grote getale aandiende:: ::i de behoefte emaaÍ
veel?rinder was, waren de lonen ongeveer f .125 per dag. Aan de boskloppen
werd 4 à 5 cent per bos uitbetaald. Wie een gulden per dag kon verdienen, heette
een goede kloppèr te zijn. De gedwongpn winkelnering bij de houtbaas zoog echter
menig arbeider uit.
In bipaalde jaren werd er geschreven dat het werk moeilijk van de hand wilde
(o.a. in l89i en 19l4). Dit vond z'n oorzaak in de nachtvorst en de grote droogte.
àii guur voorjaarsreer, als de wind maar niet uit de gunstige zuid-hoek wilde
."""=i.n en de sappen niet tussen bast en spint gingen stÍomen, kwam het meer dan
eens voor, dat de ekers tot het laatst van augUstus moesten doonrerken om een
'goed' loon bij elkaar te krijgen. Ook wanneer het hout erg droog was, werd de ter'
mijn verlengd.
Rond 19 la waren de lonen opgetrokken tot ca,. f . 2,25 per dag. Per bos werd toen
10.

mocht deze meenomen naar huis als drooglijn voor moeder.
Daarmee was het eekschillen afgelopen en moesten de gezinnen weer wachten tot
het volgende jaar voor deze bescheiden, maaÍ toch zo welkome verdienste.

De runmolens
Deze wiekendragers, die ook wel voorkomen onder de naam eek-, schors-, rint- of
barkmolen, hebben nooit in grote getale ons land met hun wiekengezwaai verlevendigd. Toch hadden ze een belangrijke funktie voor de van run afhankelijk zijnde leerlooierijen. Kort na het verrijzen der eerste windmolens in Friesland komen ure o.a.
in 1680 een runmolen van het Gild der Groote Looijers tegen te Leeuwarden. Hij
vermaalde schon van eiken (eek) tot run, de grondstof die van ouds dienst deed bij
het looien van huiden.

De inrichting
De vermelding hiervan is niet overal eensluidend. P. Boorsma deelt in z'n standaardwerk over de Zaanse molens mee, dat de molens voorzien waren van kapperijen die
de schors tot kleine brokjes verkapten. Daarna zou de schors de kantstenen (als in
een oliemolen) passeren waama het ontstane meel gebuild (gezeefd) werd.
In het boek 'Windmolens' van G. Husslage wordt vermeld dat de inrichting gelijk was
aan die der korenmolens. Na goed gedroogd te zijn, want pas dàn maalde de schors
goed, werd het in kleine stukjes gekapt, en vefinalen tussen de 'platte stenen'.
Van de runmolens te Sneek is uit overlevering bekend, dat ze ingericht waÍen met
één koppel kantstenen voor het breken van de schors en één koppel schorsstenen
(platte, als in een korenmolen) voor het afmalen.Van het scherpsel Oilsel) der platte
stenen is bekend, dat het opzetten en opnieuw scherpen een grote vakkundigheid
vereiste. Het heette veel moeilijker te zijn dan het billen van stenen voor de graanmalerij. Met het scherpen van dit grove bilsel was ongeveer een dag gemoeid. De toevoer van de schors vond plaats door het kropgat van de lopersteen, dat overigens veel
groter was dan dat van een graansteen. De eikeschors werd dus fijngemalen tussen
twee stenen, een loper- en een

liggersteen.

G-D.W.
(lVordt vervolgd).

Donateurs, leden en jeugdleden van het Gild Ftyslce Mounders
worden verzocht de contributie over 1976 over te maken
op bankrekening no. 29A024.934 van de Friesland Bank te Holwerd
t.n.y. penningmeester Gild Fryske Mounders

ll.
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Op aanraden van een lezer vervangen we de naam ,,tit beppe fodkoer" door een
meer in de molensfeer passende naam. In de korenmolens die ook gerst pelden,
bevond zích een dusthok waarin de drist, een bij- of afvalprodukt van het pellen,
vergaard werd. Uiteraard bleef bij het ledigen daarvan nog wel het een en ander
hangen. De naam is daarom erg toepasselijk voor deze rubriek.

Watermolenherinneringen
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voor de oudheidkamer uit Heerenveen zal de heer p.T. met de verkregen gegevens (exacte maten ontbreken helaas nog) een molenmodel vervaardïgenï
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Ln de omgeving van Akkrum stonden woegeÍ veel watermolens die de waterstand
op peil hielden. In de plaats zelf maalde de Schuurmansmolen in de 30+r jaren
nog mais voor de boeren. Bij de boerderijen behoorde vaak een molen die stond
op de molepölle van de polderdijk. Elke molepölle had zijn eigen cadasternurnmer
en werd aan weerszijden afgesloten door een hek overdwars met in het midden een
opstapje. De molen tussen Jinswàld en Nes achter de Lrbbedyk werd wel een
spookmolen genoemd omdat een boerenknecht er eens een spook ontmoette. Vele
molens zijn overdekt met een sluier van geheimzinnigheid. Een oud tijdschrift
meldt: ,,Wanneer ik bij een molen naar binnen gluurde, leek alles zo vreemd en
schemerig, de grote vijzel reisde het water tegemoet, maar ik kon niet goed zien
waar hij dan bleef. Het was een naar gezicht. Ik zou niet graag een nacht in zo'n
molen willen vertoeven. Overdag piepte en kraakte alles al in alle hevigheid, laat
staan 's nachts."
Overal in de omgeving zag je veel molens staan, vooral spinnekoppen. De volgende
opsomming is ontleend aan ,,lt Heiteldn": noordkant (Jinsràld, Slachte enZwette) - 9, Poppenhuzen en Wanjehuzen - 8, Easterboam en Ad Djip - 10, om de
buorren, Boksleat en PÍndyk - 10, Haskerdiken - 8, Soarremoarre - 8, Burstum,
Bokkum en Nes - 9, totaal 62.
Maar dan was er ook nog sprake van ,de greate mole". Het waren reuzen in vergeIijking met de eerstgenoemden. Wat was het een mooi gezicht wanneer ze allemaal
stonden te malen tussen Haskerdijken en Tijnje. Onder in zo'n grote veenmolen
woonde de molenaar met zijn gezin. Er was veel ruimte, meer dan in menig arbeidershuisje (denk maar eens aan de armoedige spitketen en plaggenhutten). In de
berm van tle polderdijk stond meestal nog een hok of een schuurtje waarin schapen en varkens werden gehouden. Soms ook nog wel eens een paar koeien, maar
dan werd er een stukje land bij gehuurd van de boer.
Over het algemeen was echter Schraalhans keukenmeester op de windmolens, getuige de mededeling van een oude houtzagersknecht uit Heerenveen, die memoreerde dat Wierda, watermolenaar op één der veenmolens bij Vegelinsoord, de reuzel niet altijd gebruikte voor het smeren der assen. Men had het zelf ltard nodig bij
het eten.
G.D.W.
<>
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Op onderstaande vragen kregen we de volgende reakties binnen:

de heren E. smit Jr. en E. Zwijnenberg kregen we de volgende gegevens:
Een mansardedak komt-mee_r vooibg huizgn oan ui1 molens]De vorm komt
overeen met onderstaande schets:

De vorm is ontstaan tegen het eindeïan deaorifr eeuw. De knik naar buiten
maakt een minder sierlijke indruk dan overige cónstructies. AIs u de film
,§toere werkers" (uit 1932) hebt gezien, dà herinnert u zich misschien de
wipmolen Mijnsherenland van de Moerkerkerpolder, uitgevoerd met een mansarde-kap. Tegenwoordig heeft de molen weei een rond óak.
onder de vouwrand (knik) nestelt graag een zwaluw. Daar men de rand er aansmeert met cement (tegen tocht en opwaaien van pannen) wordt het nestelen
voorkomen, waardoor het dier met uitsterven zou kunneí worden bedreigd.
Dit laatste kan in twijfel worden getrokken.
t1$er9 geg€vens staan in ,,tl1olenbouw" van A. Sipman.
Molen De Hggn te Horn en de Molen van Gronweíd zijn momenteel nog van
een mansarde-kap voorzien

A9-

Deze waag-is_ alleen ontkennend beantwoord. Maar misschien is er toch nog
wel iemand die eens heeft gezien dat de was aan de draaiende wieken werd*

gedroogd.
Wel is er gewezen op het drogen van visnetten, gebonden aan het gevlucht.
Zijn er misschien meer mensen die dit kunnen b=evestigen?

l/o9-r wrg 3,4,7. en9 vragen wij alsnog uw aandacht. Heeft u nog persoonlijk beleefde of uit overlevering verkregén verh-alen? I:at het or,
we stellen er
graag ruimte voor beschikbaar.
"rnrr"íu'n,
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A

-

Is het ook mogelijk om zo nu en dan eens aandacht te besteden aan molens
buite-n de provincie Friesland? Te denken valt aan één molen, een plaats ói
streek, of een molenmuseum.

proberen af en toe aandacht te besteden aan molens e.d.
,pm
lve starten deze informatieve rubriek met het Zaans Molenmuseum.

Yuqllql
Ítens".

***
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Het Zaans Molenmuseum
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Wieksystemen

Aan de rand van een parkje, in een groen geverfd huis aan de Museumlaan l8 te
Koog a/d Zatn, rshet enige echte Zaans Molenmuseum gevestigd.
Het ís dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op,maandag.
Op 24 mèi 1928 is àit gebouw ofÍicieel geopend door Prins Hendrik. Hiermee was
een plan, om een permanente verzameling op molengebied te venvezenlijken, waar'
heid geworden, ireen tijd, waarin de windmolens ten dode waren opge-schreven.
De mólen nam een belangrijke plaats in bij de Zaankanten. Toen op 26 februari
1925 oliemolen De Zoekér te Zaandijk door storm zwaar werd beschadigd, leidde
dit regelrecht tot oprichting van de vereniging ,,De Zaansche Molen"'
Deze iereniging wiit ook dè totstandkoming van het molenmuseum te bewerkstelligen.
Dlrizenden mensen hebben in de loop derjaren het museumbezocht. En het is de
.moeite waard. Juist voorbij het molenmuseum staat een oliemolen, een juweeltje!
In het museum kun je zienhoe alles precies werkt, wanneer mevÍouw letsvaard
een meter hoog schàlmodel in werking stelt. Ze weet alles te vertellen over de
historie en werking der diverse molens. De prachtige molenmodellen, waaronder
die van de eerste hbutzaagmolen, in het jaar 1592 uitgevonden door Cornelis Cor'
neliszoon van Uytgeest en genaamd ,,Het Juffertje", lenen zich uitstekend voor de
zo interessante informatie.
Bij de binnenkomst valt meteen het prachtige model op van papiermolen ,,De Eendràcht", zoals die er voor 1840 uitzag, als wit-papiermolen. Ook de overige modellen zijn overigens tot in de Íïnesses afgewerkt.
Verdèr vindt u er oude boeken, prenten, schilderijen, kaarten, gereedschap, enz..
Erg aardig is het door een schilder ingenieus vervaardigde beeld van de Zaanse
Schans anno 1900, waarop de wieken van de afgebeelde molens, aangedreven door
een onzichtbaar mechaniek, lustig rond draaien.
De honderden voorwerpen zijn oveaichtelijk geëxposeend. Daarbij is de snotlamp,
die de molens bij nacht moest verlichten met z'n flauwe schijnsel, niet vergeten.
Op de bovenverdieping kan men tevens een continu lopende dia.voorstelling bij'
wonen. Onlangs is het museum nog verrijkt met een model van een bovenkruier
houtzaagmolen.
Er bestaan tevens plannen om tot uitbreiding te komen. Een verdere ontwikkeling
van het museum is hiermee zeer gebaat. Veel nog opgeslagen materiaal zal zodoende kunnen worrden tentoongesteld.
Verder is vermeldenswaard dat er elk jaar een speciale tentoonstelling wordt ingericht. Dit jaar was dat: \ryind en water - de watersnoodramp van 1916.
Het strekt de vereniging tot eer dat zij dit alles heeft kunnen waarmaken.
Hoe het voorgeslacht leefde en werkte; dat keert niet terug.
Maar de sfeer hiervan proef je in het molenmuseum.
G.D.W.

Het is wederom een uitgave van het Gilde van Vrijwillige Molenaars dat onze aandacht vraagt. Deel VIII van de uitgave ,,Informatie" bevat een beschrijving die van
belang is vanwege haar historische, technische en praktische waarde.

Mocht u tot op heden weinig verchil hebben kunnen ontdekken in de verschillende wieksystemen, dan ontwaart u bij het lezen van dit 32 pagina's tellende boekwerkje een object van technisch vernuft, dat in de loop der tijden sterk aan verandering onderhevig is geweest. Achtereenvolgens worden behandeld: het oud-Hollands systeem en de systemen van Von Baumhauwer, Dekker, Van Bussel, FauëI,
Havinga, zelfzwichting, Bilau, Ten Have en Van Riet.
Dit voornamelijk door Wim van Krieken en Eric Zwijnenberg beschreven geheel
wordt besloten met ,pe Geschiedenis van de zelfarichting" door B. van der Veen

Czn.,gevolgd door 13 foto's.
Een ieder die geihteresseerd is in deze materie kunnen we deze uitgave van harte
aanbevelen.

,,Wieksystemen" kan worden besteld door girering van f. 10,- (incl. verzendkosten)
op postrekening2I44TSO t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars te Eindhoven
onder vermelding : Wieksystemen.

Molenspiegel
De bekende schrijver A. Bicker Caarten heeft in dit boek een keur van proza en
poëzy bijeengebracht en toegelicht met de nïolen als ondenverp.
ln de stof vinden we voorbeelden van schoonheid en ontluistering der molens, aangevuld met 86 prachtige aÍbeeldingen.
Molenaars, malende molens, brieven aan de schrijver, stervende molens en de strijd
om het behoud van deze monumenten vorÍnen de hoofdverdeling van dit fraai ver.
zorgde boek.
Enkele grepen uit de inhoud:
- De Doesburger molen - een molen met geschiedenis.
- Cor Bruyn - Strijd om den Eenhoorn (over olieslaan aan de Zaarr).
- RJ. Stoppelaar - Stervende molens (over drie spinnekoppen bij lVarga).
- E. Smit Jr. - Drukkerij in oliemolen Het Pink tijdens de tweede wereldoorlog.
Verder nog - in het Fries - een verhaal van Reinder Brolsrnan en een gedicht van
K.J. van den Akker.
Molenspiegel is een boek voor de molenliefhebber bij uitstek.
Omvang: 176 pag. Formaat: 15,5 bij 2l cm. Prijs: f.45,-.
Het boek is een uitgave van De Europese Bibliotheek in Zaltbommel en is verkrijgbaar bij de boekhandel.

***
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Het Zaanse Molenpanorama
Bij drukkerij Meijer te Wormeryeer is onlangs een fraaie prent van het Zaanse Molenpanorama op de markt gebracht. Hierbij hoort een fascimile-uitgave van het
door Pieter Boorcma geschreven boekje ,,Het Molenpanorama".
Het origineel, door Frans Man geschilderd, heeft een lengte van I I meter en een

È
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hoogte van 2 meter.
Dit in juni 1947 voltooide schildenverk is te bezichtigen in de schuur van oliemolen ,,Het Pink" te Koog a/d Zaan.
Alles over de 55 molens tellende prent, die een beeld geeft van de tijd rond l8C[),
vindt u in het bijbehorende boekje.
Het tafereel brengt de vroegere glorietijd der Zaanse molens natuurgetrouw bij u
aan de wand (formaat: 120 x 30 cm).
Voor f. 14,- bent u reeds in het bezit van het boekje en de prent. De prijs is incl.
verzending. Te bestellen door overmaking op giro 563469 t.n.v. ,,De Zaansche Molen" te Zaandijk, onder vermelding van: Molenpanorama.
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan bovengenoemde vereniging.
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Molens maalden in Hillegersberg en Schiebroek
Dit 95 pagina's tellende molenboek is samengesteld door leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap ,llelanchton" te Rotterdam-Schiebroek, onder leiding
van hun geschiedenis-leraar, de heer J.S. Bakker. Door bronnenondezoek in het
gemeentelijk archief van Rotterdam kwam een zeer veelzijdige en tevens erg interessante hoeveelheid materiaal naar voren dat in dit boek keurig is venrerkt.
De hobby van één werd de inspiratiebron voor 50. De lezer wandelt mee door de
authentieke archiefstukken. Er wordt begonnen met een beknopt historisch overzicht der Hillegersbergse molens, waama vooral de poldermolens worrden behandeld. Tenslotte komen we dan terecht bij de industriemolens. Het geheel is verlerrendigd met vele oude foto's. Het boek laat zich gemakkelijk lezen, mede door de
grote afwisseling. Interessante artikelen zijn bijvo orbeeld :
reglement voor molenaars vastgesteld op 8 mei 1780;
eisen die gesteld werden aan molenmakers;

-

seinmolens Ianp het water de Rotte;
molenbrand, onderhoudskosten, verordeningen, enz..
Het boek is verkrijgbaar bij bovengenoemde school (tel. 010-223366) en de prijs
bedraagt f. 10,50 (incl. vezendkosten).
G.D.lry.
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