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Biigaande tekening, vervaardigd door de heer J. l,liist, behoort bii het artikel over de mo
lens van Makkum, in het biizonder de papiermolen.
V.l.n.r. ziin de houtzaagrnolen, de papiermolen, de oliemolen en nog een houtzaagmolen
afgebeeld.

In dit laatste nummer van 1976 gaan we in een aantal artikelen

een kiikie nemen in het verleden. Daarbij willen we echter niet stil bliiven staan, want voor het volgend jaar wensen wij
u veel voorspoedigs toe.
Veel genoegen bii het lezen en een gelukkig 1977.

DE VROI./TAIBWRTSTER MOLEN
door J.G. de Beer
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Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan artikelen
enf of tekeningen over te nemen.

7500ste BEZOEKER IN JOUSTER KORENMOLEN

Het was zaterdagmorgen, 30 oktober j.1., een feestelijke dag voor de uit 1692 daterende molen. Het was een gezellige drukte in en rond de oude wiekendrager.
Versierd met vlaggen en wimpels liet de molen de omgeving zien dat er iets speciaals aan de hand was. Om ongeveer l0 uur stond een klas van de Zuiderveldschool uit Joure trappelend in de kou en van ongeduld te wachten om te beginnen aan de bezichtiging van Penninga's Molen. Dat schoolkinderen een bezoek
aan de monumenten brengen is uiteraard zeerhnenswaardig, temeer als het ook
nog van de kinderen zelfuitgaat. En dat was ook nÈ het geval.
In een toespraakje vooraf bleek, dat één van de kinderen de 7500ste bezoeker
was. En een dergelijk gebeuren wilden de vrijwillige molenaars en het bestuur
van de Stichting Penninga's Molen niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De school kreeg een zak met 1500 koperen stuivers,terwijl de gelukkige leerling
een spel en een bos bloemen kreeg aangeboden.
Waarom zoveel stuivers? Wel, toen de molen in Westzaan werd gebouwd was er
een twist ontstaan tussen de molenaar en de bouwer. Om nu de molenmaker te
sarren betaalde de molenaar in koperen munten, hetgeen voor de molenmaker
een heel getel is geweest. Daarom ook kreeg de 7500ste bezoeker een zak met
1500 stuivers (7500 centen waren niet bij elkaar te krijgen).
Na bezichtiging van de gerestaureerde molen, die elke zaterdagmorgen in bedrijf
is bij voldoende wind, gingen de kinderen en hun leiders met een pond door de
molen gemalen meel naar huis.
De molen maalt per jaar ongeveer l0 ton onbespoten tarwe. In Joure, Sneek,
Gorredijk en Drachten zijn bakkers die er het Penninga's Molenbrood van bak-

ken'

G.D.w.

Als ik mij neeÍzet om iets van de geschiedenis van de Vrouwbuurtster molen te beschrijven,
zal datzeer zeker een van mijn lijvigste artikelen worden, omdat ik het voorrcc:ht heb te putten uit gegevens van de bekende sneupeÍ H. Sanncs die ook de geschiedenis van Het Bildt
beschreef.

Circa 50 jaar geleden was de molen nog in bedrijf (eigenaar Albertus Kok) met houten as en
ook vermoedelijk nog met houden roeden. De houten as werd minder en toen is al spoedig
de ijzeren as aangebracht. Ik hoor het molenaar Kok nog zeggelr:,,Vader heeft mij altijd gcwaarschuwd: Denk er om als je schenen los gaan zitten, als dat het geval is en ze gaan schuiven, dan is het gauw met de as gedaan met alle nare gevolgen van dien." De as werd op zijn
plaats gebracht met behulp van een steng en vier lange tooien om die op zijn plaats te houden en daarmee tevens de as naar binnen te loodsen. Een aantal jaren later werden een paaÍ
andere roeden gestoken, afkomstig van een afgebroken watermolen uit de omgeving van
Blessum. Die waren echter 2 meter korter dan de bestaande, wat het aanzien van de molen
niet ten goede kwam. Het zal met de bediening van de molen wel wat ongerieflijker zijn
geweest, maar ja, het draaide toch en wat ongetwijfeld ook zeer belangrijk was, de kosten
waren belangrijk lager dan bij aanschafvan nieuwe.
Toen voor enige jaren terug de molen werd gerestaureerd en de firma Bremer van Adorp
weer een paar passende roeden heeft gestoken, kreeg de molen weer zijn normale aanzien
terug.
Jammer genoeg kunnen we niet laten zien welke molens hier op deze historische plaats hebben gestaan. De eerste zal ongetwijfeld een standaard molen zijn geweest. De ouderdom van
de huidige molen is onbekend, maar als ik hem zou moeten schatten denk ik dat circa 180
jaar niet onmogelijk is. De ruimte op de begane grond is vierkant en gaat op de eerste zolder, tevens stelling-hoogte, over in het achtkant. De twee stel maalstenen bevinden zich op
stelling-hoogte, zodat het meel dus op de begane grond wordt afgetapt. Maar laten we nu
eens een duik in het verleden nemen en Sannes zijn notities volgen.
De geschiedenis van de VÍouwbuuÍtster molen

Het ligt wel voor de hand, dat in een landbouwstreek als Het Bildt al gauw de behoefte gevoeld werd aan een eigen molen om het graan te malen opdat men nict langer gebruik hoefde te maken van molens buiten Hct Bildt, zoals die van Mariengaarde of Klooster Lidlum,
waarheen de Bildtpachters kort na de bedijking hun granen brachten. Reeds betrekkelijk
gauw na de bedijking van 1505/'08, n.l. in 1528, is te Sint Anna Parochie de eerste ,,wintcoornmoelen" op Het Bildt gesticht. Van een dergelijke inrichting te Vrouwenparochie,
waar de boeren aanvankelijk hun graan lieten malen in Mariengaardermolen (de molen bij
het Klooster Mariengaarde onder Hallum), vinden we voor het eerst in de RentmeestersBildtrekening van 1555/'56 melding gemaakt: ,,Dezen Rentmeester neempt alhier in ontfanck, voor de wint, van zeeckere moelen, staende in Onser Vrouwen Prochie, die deur
ordonnatie van de Hove van nijeux gemaict is, mits jaerlicx dairvooren betaelende zoeveele, als Co. Mat. (Koning Philips II) competerende is voor de wint van de moelen staende
in St. Annen Prochie . . . . ."
Deze post komt vewolgens alle jaren in de Rekeningen voor, zonder dat ooit een molenaar
of een pachter van de grond, waarop de molen gebouwd is, genoemd wordt.
De molen stond al direct op de plaats waar hij nu nog staat, zoals blijkt uit de oude BildtkaaÍt van Jan Jansz van 1570: noord aan de Middelweg, tussen de Rijd en de Hogedijk.
Ook op die kaart van 1570 staat eÍ geen naam van de molenaar-bewoner bij, zoals die kaart
de namen wel geeft van de bewoners der boerderijen.

Hoe komen we nu achter de namen van de eigenaren van de molen? De stcm- cn floreencohieren, mct behulp waarvan het vaak gelukte de boerderden te oriëntercn, laten ons hier
in de steek: het recht van stem was aan de molen nict vcrvonden en in het Ílorocncohier
komt de molenwerf niet als een aparte post voor. We zijn dus aangewezen op de doop-,
trouw- en lidmatenboeken der Hervormde Gemeenten van Vrouwenparochie, voor zoveÍ
daarin althans bij de persoonsnaam het beroep ,,molenaar" vermeld staat. Verder op de
Recesboeken (de handelingen van het Nedergereoht), want het gebeurde nog al eens, dat
de molenaars belastingkwesties hadden met de pachters van het gemaal (is: de belasting
op het malen van granen). Ook kunnen we in de Wees-Inventarisatie- en -Authorisatieboeken nog wel eens een rekening en verantwooÍding van cuÍatoÍen over weeskinderen,
een beschrijving in een sterÍhuis, of het stellen van voogden over weeskinderen aantreffen,
waarbij dan de aanduiding ,,molenaar" in de regel wel voorkomt en waaruit soms veel
over de familiebetrekkingen kan blijken. Tenslotte zijn er dan nog de proclamatic- en
protocolboeken, waarin de verkopingen werden opgetekend. Alleen de Recesboeken gaan
tot de l6de eeuw terug: ze zijn bewaard gebleven van 1591 af. De 3l-e Mei ontvangt een
Wijbe Pietersz. maalloon. Dit moet dan wel de molenaar van Vrouwenparochie geweest
zijn, want de molenaars van St. Anna- en St. Jacobiparochie in dio jarcn zijn bckend. Hij
heeft dan niet lang meer geleefd, want 3l Juli 1592 was Anna,,mollenaerse bij de Zijl";
blijkbaar zijn weduwe.
Het duurt tot September 1606, eer we weer de naam van een molenaar van Vrouwenparochie ontmoeten. Dan is het n.l. Jan Fransz. (van der Meij): hij is het in Scptember 1608
en in.November 161l nog en is ook eigenaar van de molen. Achtereenvolgens vinden we
nu hier zijn zoons als molenaar, en wel in: Dec. 1613 Cornelis Jansz., Sept. 1615 nog
(hij vertrok voor 1625 naar Boxum); intussen ook Eelcke Jansz., Sept. (1614, 1615) (hli
is later brouwer te St. Annapar.); Aert Jansz. (4 Febr. 1628 e.v.), die respectievclijk ,,meulenaer" genoemd worden cn waarschijnlijk samen de zaak gedreven hcbben, totdat de een
na de ander trouwde en het ouderlijk huis en de molen verliet. Frans Jansz., intussen getrouwd (2e huwelijk) met Sibbcl Wijbedr. (1631), blecf het langst op de molcn; we vinden hem er tot 1643: in 1644 was Sibbel zijn weduwe. Zijn oudste zoon Jan Fransz.
tÍouwde in Mei 1643 te Hijum met Ebeltie Focke Jurgensdr. aldaar. Hij wordt dan ,,molenaar te Vrouwenpar." genoemd, doch stond nog onder curatclc van zijn oom Eelcke
Jansz. (zie boven), die dan brouwer in Leeuwarden is. De 28e Juni 1644 wordt boedelrekening gehouden door de curator (Weesboek H I fol. 63) en dan blijkt, dat de molen
verkocht is voor 5515 car. gld.: Windmolen met huis ,,sampt backerij" staat cr, zodat er
toen een bakkerij aan de molen verbonden was.
De koper was Douwe Harmens, die we reeds 21 Juni 1645 ontmoeten als ,,molenaer en
backer aen Vrouwenpar.", hij is het F'ebr. 1648 nog, doch heeft verder geen spooÍ nagelaten in de verschillende registers; we weten slechts dat hij er geweest is.
Op 12 April 1652 komt voor Gerben Jacobs, molenaar te Vrouwenpar.; het blijkt dat hij
ook eigenaar van de molen was en tegelijk ook weeÍ bakker. Hij was hier op 7 Jan. 1649
getrouwd met Crietje Ariensdr.; 18 Juli 1650 werden beiden tot lidmaten der Ned. Herv.
Gemeente te Vrouwenpar. aangenomen.
Den 11 Aug. 1650 lieten ze hun zoon Jacob dopen (isjong gestorven) en 17 Maart 1652
hun dochter Rinske. Omstreeks 1663 is Gerben Jacobs overleden en werd de molen verhuurd aan Jacob Eernstes. Maar 19 Juni 1664 hertrouwde de weduwe Grietie Ariensdr.
met Sijds Gerches van Stiens en nu werd tegen Nieuwjaar 1665 aan Jacob Eernstes de
huur opgezegd en werd Sijds Gerches molenaar en bakker op Vrouwbuurtstermolen. In
Maart 1666 kochten hij en zijn vrouw (die volgens erfrecht reeds eigenaarcsse was van de
helft van dc molen c.a.) ook de andere helft van de curatoren der nagelaten dochtcr (Rinske)
uit het eeÍste huwlijk van Grietie met Gerben Jacobs. In de koopbrief staat o.a. dat deze
molen belast is met 4 c.gl. jaarlijkse grondpacht aan de eigenaar van het land, waarop de
molen stond en met 6 c.gl. jaarlijksc windpacht aan de Staten van F'riesland (dic in de plaats
getreden waÍen van de voormalige Souverein, koning Philips II). Dc prijs van do vcrkochte

helft bedroeg 3575 c.gl.
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(wordt vervolgd)

De V rouwhuurts ter nutlen is v()or nrcnig ll'ltstedentoclttschaatser een markant rnonunrcnt. Biigaande foto is genomen tiidens de barre toc'ht von 1963.
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DE FRYSKE MOLE

Het algemeen bestuur van de Fryske Mole vergaderde op 17 november op het
Provinciehuis te Leeuwarden.
Bestuur
In de vacature Gaastra is door de Friese Watenchapsbond als bestuurslid aangewezen de heer H.G. Miedema te St. Anna Parochie.
Om gezondheidsredenen moest de heer Goudswaard bedanken voor het penningmeesterschap. Op korte termijn moet een opvolger voor hem gezocht worden.
Het bestuur houdt zich graag aanbevolen voor suggesties. Gelukkig kon de heer
Baart deze bestuursvergadering bijwonen, maar hij gaf de wens te kennen om
* gezien zijn gezondheid - het wat kalmer aan te kunnen doen.
5

De F'riese Molenconsulent Lubbers woonde voor het eerst een bestuursvergadering bij; het is de bedoeling ook op deze wijze over en weer een goede samenwerking te bevorderen.
Restauraties

Gelukkig kon kennis worden genomen van een aantal restauraties. In een volgend
nummer zal weer eens een lijstje worden afgedrukt van de stand van zaken.
van enkele molens wordt, na volledig gerestaureerd te zijn, de eigendomsoverdracht aan De Fryske Mole voorbereid.
Het bestuur sprak er zijn ergernis over uit dat ondanks vroegtijdige en herhaalde
aandrang zijnerzijds de werkende Huinzer poldermolen nog steeds niet is hersteld
van de dit voorjaar opgelopen stormschade. Reparatie van deze schade had direct
moeten gebeuren, waarna later andere restauraties hadden kunnen plaatsvinden.
Molenboek

Na het besluit om samen met de Fryske Akademy een tweede druk van het

Voor een tweede druk van het Fries Molenboek zullen Gildeleden meewerken
voor het bijwerken van de molengegevens.
De samenstelling van het oude-ansichten-boekje zal vanuit het Gild worden opgezet; de heer Wijnja is er reeds mee bezig!
Het wordt wenselijk geacht om precies te weten wat in Friesland nog aanwezig.
is aan molenrompen, zaagloodsen en andere resten van molenbezit. Er zal een
inventarisatie worden gemaakt. Ook molenaarswoningen zullen geregistreerd
worden.
Bijzondere zorg vereist de naaste omgeving van de molens, vooral die in of bij
een bewoonde buurt staan. De grootste waakzaamheid is vereist om bij het
vaststellen van bestemmingsplannen etc. op te letten dat er geen obstakels
het zicht op of de vrije wind gaan belemmeren.
Het verrichten van klein onderhoudswerk aan de molens door de leden van het
Gild zal worden aangemoedigd, o.a. door het zo mogelijk centraal inkopen van
de materialen, waardoor goedkoper kan worden gewerkt.

Fries Molenboek uit te geven zijn pogingen gedaan om de prijs beneden de veertig gulden te houden door bijdragen uit het bedrijfsleven (sponsors). Deze po-

A.B.

gingen zijn slechts gedeeltelijk geslaagd. Het bestuur ziet zich nu genoodzaakf de
prijs van het nieuwe molenboek hoger te stellen. Besloten werd tot het instellen
van een redactie-commissie.
Oude ansichten

In samenwerking met het Gild Fryske Mounden zal een oude-ansichten-boekje
worden uitgegeven met een 150 molenfoto's. De heer G.D. wijnja te Joure zal
zich daarmee belasten.
Friese

Mij. 125

op de uitnodiging van het tentoonstellingsbestuur, in het kader van de herdenking van het 125-jarig bestaan van de Friese Mij. van Landbouw, van g tot en
met 12 maart 1977 , in en bij de Frieslandhal te Leeuwarden, wordt zeer positief
gereageerd. Gedacht wordt aan het opstellen van werkende miniatuurmolens.
Een en ander zal in samenwerking met het Gild Fryske Mounders worden geregeld.

DE FRYSKE MOLE EN HET GILD FRYSKE MOUNDERS

Er is e91 bijzonder plezierige samenwerking van de stichting De Fryske Mole en
het Gild Fryske Mounders. Dit kwam weer zeer goed tot uiling in'een gemeenschappelijke samenkomst van de besturen op I november. Beide organisaties vullen elkaar mooi aan. De ene heeft als voornaamste doel het instand houden van
het molenbezit, de andere zorgt vooral voor het levend houden daarvan. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die gezamenlijk kunnen worden aangepakt.
6

HET ROEMRIJKE VERLEDEN VAN
WANSWERD AAN DE STREEK TE BIRDAARD

Als er in Friesland een dorp is met een roemrijk verleden dan is het wel Birdaard. (Ook wel rond 1900 klein Brussel genoemd).
In dit actieve dorp stroomde de oude rivier de Ee, die als hoofdverbinding tussen
Leeuwarden en Dokkum fungeerde.
Te midden van al deze bedrijvigheid was de brug van Steenhuizen het middelpunt, waar veel scheepvaartverkeer door ging. Ook de handel was van groot
belang: er waren drie scheepshellingen, twee houtzaagmolens, waarvan één overbleef, die helaas ook nog afbrandde.
Een grutterij, een olieslagerij (ook afgebrand), een molenmakerij, een smederij,
een wagenmakerij, een schilderswerkplaats, een betonfabriek en timmerzaken.
In volle pracht stond aan de westkant van Wanswerd aan de Streek de houtzaagmolen ,,De Obermansmolen" van de familie Oberman.
Helaas brandd e deze molen op 24 december l9l 8 geheel af.
Aan de oostkant stond de korenmolen ..De Windlust" (1850), die Klaas Freerk
Steenhuizen uit Dokkum had aangekocht van de heer D.D. Drukker. Deze
molen maalde toen nog onder het toeziend oog van de belastingen. Heden ten
dage getuigt nog het huisje aan de andere kant van de rivier de Ee hiervan.
Waarom stond dit huisje aan de overkant? Omdat de belastingman er zo goed
ztcht op had.

In die dagen werd er hard gewerkt: van 's morgens

vroeg

tot 's avonds

laat,

,,UT IT DUSTHOK"

zolang er maar voldoende wind was.

Tot I 5 september van het jaar 187 4, toen

de m«rlen door onbekende oorzaak
afbrandde. Maar het jaar daarop werd er een nieuwe grote hogere molen weer
opgebouwd: De Zwaluw (1875).
Deze molen kreeg toen ook twee pelstenen. Het pellen was in die dagen erg in
opkomst, wat zwaar werken bij harde wind inhield.
Later rond 1900 is er nog een derde bedrijf bij gekomen: een hele complete
houtzagerij die naast de molen werd gebouwd, met bijbehorende loodsen aan de
westkant. De aandrijving van de zagerij is verbonden door middel van een horizontale as op een verticale spil, die doorliep tot het spoorwiel (lengte 11,40 m.).
Deze molen was bijzonder rijk opgebouwd, getuige de rijkversierde baard. De
totale hoogte van de molen met roeden was42,25 m.
In het jaar 1947 zijn beide molenroeden er uit geweest. De buitenroede was erg
slecht, zodat Anne de Groot dacht: met één roede lukt het ook wel.
In 1950 werden er van de kap de kalven, een klamp en een kopstuk tegen het
linkervoeghout onder handen genomen en werd er voorzien in een nieuwe baard.
Een bijzonderheid was dat deze molen lange kalven had, de vang had aan het
rechtervoeghout drie koebouten in plaats van twee en de derde was voorzien van
een extra band over het midden tegen het buikstuk. Deze vang had geen lendestut, had zes vangblokken op de deling van de zes plooistukken van het vangwiel.
En links daarvan een vijÍkamspal. Het rondsel was konisch. Dit komt overeen
met de molen van Anjum. Het is daarom heel goed mogelijk dat deze molens
door dezelfde molenmakers gebouwd zijn. Wie het geweest zijn, is mij niet bekend, maar misschien is er een lezer die hier meer van weet. Graag verneem ik
het dan van hem.
De werkzaamheden in de jaren 1947 ,'50 en'52 zijn verricht door molenmaker
J. Jellema te Birdaard. In 1952 kreeg de hele molen een grondige schildersbeurt,
evenals de zagerij. In de jaren '60 is de molen stil komen te staan. Later is
A. de Groot ziek geworden en kort daarop gestorven. Daarna verzorgde de heer
Overzet, een vaste knecht van de familie Steenhuizen, de molen. Maar langzamerhand raakte de molen in verval. Het noodlot sloeg toe op I I november
1972,'s avonds om 8.10 uur. De bliksem sloeg tegelijk in op twee gebouwen,
n.l. de kerktoren en de molen. Beide raakten in brand. De brandweerlieden stonden machteloos: de waterstralen konden niet eens de stelling bereiken. Het
enige wat de brandweer nog kon doen was de houtzagerij behoeden voor uitbranden. Deze brand, die tot in Westergeest zichtbaar was, verwoestte de molen
,,De Zwaluw" geheel, met uitzondering van de onderbouw.
Dank zij de heer Ovezet werden de ,,overblijfselen" (waaronder de twee nog
hele maalstenen) opgeruimd en opgeborgen. In het begin van 1974 overleed de
heer Overzet plotseling, wat een zware slag was voor de familie. Jammer dat deze
laatste beheerder van deze molen hem niet meer in volle glorie zal meemaken.
Want dat hij eens uit zijn as zal herijzen, dat hopen wij allen.
J. lVtist.

Zoals u wellicht zult weten is de grote veenmolen nabij Vegelinsoord weer in
oude luister hersteld. Het beheer van deze prachtige molen is overgedragen aan
het Stichtingsbestuur van Penninga's Molen te Joure.
Om verantwoord te kunnen malen worden er momenteel nog een paar voorzieningen getroffen door molenmaker ïVestra. Ook het molenaarsonderkomen is
langzamerhand ingericht. Binnen afzienbare tijd hoopt men ook weer een originele bedstee in de molen aan te brengen.
De wiekendrageris in 1859 gebouwd in het kader van de algemene werken tot
bedijking van de Haskerveenpolder. De bouwkosten bedroegen f. 11.382,06.
In 1952 werd overwogen om de molen op afbraak te verkopen.
In 1958 deelde de Friese Koerier ons het volgende mede:
,,De ,,Douwe Moune" bij Deelsbrug, zo genoemd naar Douwe Douma, die hier
jarenlang molenaar was, verkeert in een vervallen staat, en zal binnenkort waarschijnlijk worden afgebroken." Dat is er gelukkig niet van gekomen door toedoen van de gemeenteraad van Haskerland, die het besluit nam de molen over te
nemen van het bestuur van de Haskerveenpolder.
Voor de serie Watermolenherinneringen stelde de ,,Stichting Oudheidkamer
Heerenveen" ons de inhoud van een brief van H. Douma ter beschikking. Deze
Douma is op Deelswal geboren en getogen, hij is in de molen geboren, en weet
ons nog de volgende bijzonderheden over de molen mede te delen.
Watermolenherinneringen (3)

0

{

,,Yan 20 Februari 1890 tot l5 Februari 1927 is wijlen mijn vader, Douwe Douma, molenaar geweest op deze molen. Yan 12 Mei 1922 af was de molen onbewoond, wij woonden toen in een boerenplaatsje dichtbij.
Het geslacht Douma was een molenaarsgeslacht. Mijn vader, die zijn vader,
grootvader en oom hebben tientallen jaren de grote poldermolens bemalen van
de Veenpolder van het 4e en 5e Veendistrict in AEngwirden. Deze molens zijn
in het begin van de eerste wereldoorlog in l914 afgebroken.
Mijn vader, Douwe Douma, \ryas een uitstekend molenaar en weerprofeet bij uitnemendheid. Vóórdat het nieuwe stoomgemaal te Stobbega in 1916 gebouwd
was, moesten drie molens en een klein stoomgemaal de Haskerveenpolder drooghouden. Tijdens regenachtige perioden en met winderig weer moest er's nachts
door gemalen worden. Hiervoor waren dan speciale ,,nachtmalers", die maalden
van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Hun beloning was dan . . . één gulden!
Welk een verschil bij tegenwoordig! (Douma schrijft dit in 1950, red.).
Na de ingebruikstelling van het stoomgemaal te Stobbega, werd de bemaling voor
de ,,Douwe-molen" lichter. Hij had toen maar te zoÍgen voor een gebied van 200
ha (de zgn. boerepolder), welks waterpeil 30 cm lager lag dan het veenpolderpeil.
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HET OUDE FRIESE WINDMOLENBEDRIJF

In mijn jonge jaren ben ik wel honderden keren in de wieken geklommen of

- wat

nog hoger was

-

boven in de molenkap. Men had dan met helder weer

OVER PAPIE,R EN DE PAPIL,RMOLEN VAN MAKKUM

een uitzicht van kilometers ver.

Bij huwelijken, jubilea, e.d. heeft meermalen de vlag aan de hoogste molenwiek
gewapperd en als er gemalen moest worden, werd hij uit de kap gestoken.

Bij sterfgevallen werden de wieken in schuine, enigszins teruggaande stand geplaatst, ten teken van rouw. Dat was destijds in molenaarskringen traditie.
Nog één vooryal uit vroeger tijd moet ik memoreren. De molen is éénmaal op
hol geweest. Al hoe een doorgewinterde en geroutineerde molenaar mijn vader
ook was, hij kon toen de molen niet houden.
llet was op een avond in het voorjaar van 1901. De molen maalde met vier volle
zeilen en de lucht was helder. Het was ongeveer I I uur. Mijn vader las de krant.
mijn moeder zat te naaien en soms te knikkebollen. Plotseling luisterde ze scherp
en zei tegen vader: ,,Douwe, moatte jo der net ris Ít sjen, de mole docht sa
heerd, der is grif in buoi".
,,Ja, ja", zei vader, nog in zijn lectuur verdiept, ,,rniskien wol, der sieten sajust
swarte koppen yn 't Westen, dan sil ik him eÍkes hàlde". Met dat hij de deur uitstapte, was de molen los. Wel probeerde hij nog eerst met de vang, maar dit was
te gevaarlijk, want de as liep onder de vangband door en door de wrijving was
er brandgevaar ontstaan. De enige manier was om de molen uit de wind te
kruien. Intussen liep de molen als een razende Roeland door, men zag geen wieken of roeden; het was één zwarte baan, zich aftekenend tegen het duister van

de nacht.

Tot overmaat van ramp trok de wind ook verder uit, zodat er met

toegesnelde hulp nog vrij wat gekruid moest worden, om de molen tot stilstand
te krijgen. Bij een dadelijk ingesteld onderzoek bleek er evenwel niets beschadigd. Ook de askammen waren er allemaal nog in.
De toen 40-jarige had de krachtproef goed doorstaan. De molen werd toen afgetuigd en aan de ketting gezet, en men legde zich te ruste, maar van slaap is
die nacht niet veel gekomen.
Deze dingen vergeet men niet. Thans heeft deze 90-jarige molen afgedaan. Het
is te hopen dat Monumentenzorg zich over hem zal ontfermen, want inderdaad
is deze molen een sieraad in het landschap. Hij moet behouden blijven."

Hoornsterzwaag,

H. Douma.

door G.D. Wiinja

Oorsprong:

Al enige tientallen eeuwen kent men het communicatiemiddel schrijven. Het
woord papier ontleent zijn naam aan een plant die in de Nijldelta vín Egypte
voorkomt, de papyrus-plant. De gedroogde bladen werden aan elkaar bevestigd
en om een stok gewonden, waardoor eenzgn. papyrusrol ontstond.

Circa 200 na Chr. ontstond een ander communicatiemiddel, het perkament.
Het werd bereid uit dierenhuiden en kende z'n bloeitijd in de middeleeuween.
De Chinees Ts'ai Lun kan aangemerkt worden als de uitvinder van het papier.
In 105 na Chr. lukte het hem om uit o.a. oude visnetten en lompen, schors en
hennep, vellen papier te fabriceren.
Toch betekende deze vinding geen snelle overname ervan in West-Europa. Eerst
in de l5de eeuw, toen de papierprijs daalde t.g.v. het verkrijgen van grote hoeveelheden grondstoffen, kwam de doorbraak.

De uitvinding van de boekdrukkuns, in 1450 door Laurens Janszoon Coster uit
Haarlem of Johann Gutenberg uit Mainz heeft voor de papierontwikkeling zeker
een grote rol gespeeld.
Culturele groei:
ln 1428 begon de Genneper water(rad)molen als eerste in Nederland uit lompen
papier te maken. Door de papierfabricage werd het veel duurdere perkament vervangen. Iets van de culturele groei kan worden afgeleid uit de hoeveelheid boeken die gedrukt werden.
In de l5de eeuw bestond de boekenprocuktie uit 40.000 incunabelen. IIet aantal titels alleen al ondervond in de l6de eeuw een stijging van 1300 o/o. In de
l Tde eeuw bestond het aantal uit I ,25 miljoen en in de I 8de eeuw steeg dit nog
eens tot 2 miljoen. (incunabelen zijn de met losse letters gedrukte boeken die
voor 1501 ontstaan zijn).
Toch bestond het cultuurgoed papier maar voor een gering percentage uit Hol'
lands fabrikaat. Dit hield stand tot de prijs voor het ingevoerde papier te hoog
werd en men aan eigen fabricage op grotere schaal ging denken.
In o.a. Dordrecht, Alkmaar, Amsterdam, Schiedam, in de Zaanstreek en op de
Veluwe veÍrezen de papiermolens. Helaas was het papier van inferieure kwaliteit,
waardoor vooral de import van Frans papier bleef doorgaan.
De Coalitie-oorlog (1672) deed echter aÍbreuk aan de handelsverhoudingen. Dit
bracht een opkomst van het Hollands en Zaans papier met zich mee, waarbij
vooral de vakkennis der Protestantse vluchtelingen uit Frankrijk bijdroeg tot
dè opbloei valn onze papierindustrie.
Het noorden:
In de drie noordelijke provincies is de papierfabricage nooit van grote betekenis
geweest. Lange tijd bleef men afnemer van het handgeschepte produkt der Hollandse papiermolens.
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In de stad Groningen verrees de eerste en enige papiermolen in 1732. De eerste
en enige papiermolen van Drenthe stond sinds 1859 in Nieuw-Buinen. Deze molen was tevens korennrolen en verdween reeds in 1864. In het Friese Makkum
stond de grauwpapiennolen ,,Het Springend Hart", de enige in deze provincie.
Velen. die het gezelschapsspel ,,De Ganzebrief' van Piet Krediet kennen, zullen
op hun ongewone route door Friesland, op deze ganzebrief ook kennis hebben
gemaakt met deze unieke molen voor onze provincie.
Makkumer nijverheid:
Voor de kust boden de schilbanken een overvloed van schelpen voor de meer dan
100 kalkovens. Er waren bloeiende scheepstimmerwerven, een zoutziederij, de
enige glasblazerij in Friesland, de grootste lijnbaan van Nederland, tichelweiken,
smederijen, mast- en blokmakerijen, zeilmakerijen, een bierbrouwerij en wolkammerij, twee houtzaagmolens, die het in Scandinavië gekochte en vandaar aangevoerde hout zaagden, een oliemolen, een cementmolen, pan- en estrikbakkerijen,
een korenmolen en een papiermolen. Vrijwel al deze nijverheid had zich langs de
Grote en Kleine Zijlroede genesteld, twee oude waterlopen die het Makkumermeer met de Zuiderzee verbonden en tot 1780 elk hun eigen sluis hadden.
De molens:

Zoals uit de opsomming al blijkt, was er een grote verscheidenheid van molens.
We komen op een totaal van 5 verschillende windmolenbedrijven.
De oliemolen van Kingma (gebouwd in 1764, gesloopt omstreeks 1930) sloeg
uit raap- en lijnzaad olie en er werden veekoeken geperst. De twee houtzaagmolens van Alta verzaagden boomstammen tot balken en planken. De cementmolen maalde met z'n zware kantstenen de cementsteen tot poeder fijn, dat in zakken verpakt, aan de metselaar werd geleverd. Dit windmolenbedrijf was eveneens
in handen van Kingma, die ook nog panbakkerijen en kalkovens tot zijn bezit
kon rekenen. De korenmolen maalde graan tot meel; deze wiekendrager zal
eveneens wel in dienst hebben gestaan van de ter plaatse aanwezig zijnde bier-

brouwerij om mout te malen.
Al met al zal dit een geweldige bedrijvigheid hebben gegeven.
De molenaars leefden van de wind en namen dan ook iedere gelegenheid te baat
om het maalbedrijf uit te oefenen. Wanneer de wind opstak, werd de vang losgegooid en dan doorkliefden de machtige roeden, met zeilen belegd, op imponerende wijze het hemelruim. Het weer en de wind werden nauwlettend gadegeslagen. De gedragingen der overige molens werden automatisch gevolgd. Ging de
ene houtzaagmolen in zwicht, dan volgde de ander weldra zijn voorbeeld door
ook enige vierkante meters zeildoek in te halen.
Als je van Makkum naar Idsegahuizen liep, langs de Kleine Zijlroede, dan zou je
je in de Zaanstreek wanen. Typische vertegenwoordigers van het windmolenbedrijf, die de Zaandse industrie tot grote bloei hebben gebracht, trofje hierook
aan. De eerste molen was een houtzaagmolen. In de verte klonk het eentonige
gedreun der stampers in de oliemolen. Vervolgens passeerde je weer een houtzaagmolen, van waaruit over het water het geluid der jagende zaagramen tot je
doordrong. Tenslotte kwam men dan bij de papiermolen. Het was een flink bèdrijf, dat, getuige nog resterende afbeeldingen, een lust voor het oog zal zijn geweest. Zo had Makkum zljnZaanstreek in het klein.

NIETTWS UIT IJI.ST

Op l3 september j.l. is hct bouwbedrijf Tacoma B.V. uit Stiens begonnen mct do restauratie
van de houtzaagmolen ,,De Rat" te lJlst. Deze molen is sinds 1960 eigendom van de gcmeente lJlst. Mcn denkt ongoveeÍ een half jaar nodig te hebben voor deze grote opknapbeurt. De algemcne tocstand van de molen valt tcgen volgens één van de mensen van Tacoma
B.V.
Van gemeente-opzichter A. Zijlstra vernam ik dat men een ,,vriendenkring" van molon ,,De
Rat" wil oprichten. Als de molen weer in de oude ,,hear en fear" is, is het de bedoeling dat
hij weer geregeld in bedrijf gesteld wordt. Er zal eerst natuurlijk wel een bevoegde molenaar
aangesteld worden. Tot zover de restauratie van ,,De Rat".
Verder wil ik u graag attent maken op het boekje ,,IJlst van toen . . ." (in oude ansichtkaarten), waaÍvan de samenstelling en de tekst werden verzorgd door ondergetekende. Er
zijn 82 afbeeldingen in het boekje opgenomen. Drie ervan zijn van d,ein 1922 afgebroken
houtzaagmolen ,,De Trompmolen" en drie ervan zijn van molen ,,De Rat". Het zojuist verschenen boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Visser te lJlst en kost tot l-l-1977 f. I 1,90.
Daarna wordt de prijs f. 14,90.
F. Boschma, IJlst.

RESTAURATIE HOUTZAAGMOLEN ,,DE RAT'' TE IJI,ST
Enige tijd geleden is een daadwerkelijke start gemaakt met de restauratie van de houtzaagmolen ,,De Rat" te lJlst. Het doel van de restauratie is, om ook het ,,bedrijf' weer geheel
in de oorspronkelijke staat te brengen, zodat er weer bomen kunnen worden gezaagd zoals
dat vroeger gebeurde.

De restauratie is nu in een zodanig stadium, dat de zaak weer enigszins ovcrzichtelijk is.
Dat er veel moet gebeuren is voor een ieder duidelijk.
Inmiddels is het dakbsschot, hct gepotdekseld wcrk, en het hang- en sluitwerk van de deuren
bijna geheel aangepakt.
Verschillende zolders zijn al vernieuwd, evenals het voorkeuvelement van de kap, lcgeringsbalken en korbelen.
Op dit moment wordt bokoken, hoe de koningsspil, bonkelaar en de overbrenging hiervan op
de krukas moet worden gemaakt, want deze onderdelen zijn geheel verdwenen.
Op zaterdag 23 oktobor werd Penninga's Molen te JouÍe bezocht door het College van Burgemeester en lVethouders met de voltallige raad van de gemeente IJlst, op uitnodiging van de
vrijwillige molcnaars te Joure en hun leerlingen.
Ook waren enige bestuursleden van de Stichting Penninga's Molen aanwezig.
Er is toen van gedachten gewisseld over onder meer de te kiezen bestuursvorm en de manier
van exploitatie van de houtzaagmolen.
De mensen uit lJlst waren vol lof en bewondering over de organisatie te JouÍe en hopolijk
zal dit profijtelijk zijn voor hun molenbedrijf.
Om de molen in lJlst weer teÍug te brengen naar de meest oorspronkelijke vorm, hcbben de
heren Nooitgedacht te IJlst met de molenmakers van Tacoma (Stiens) en met de bouwkundig opzichter van de gemeente lJlst, de heer Zijlstra, de gehele molen doorgenomen. Daarbij
is zeer belangrijke informatie verstrekt door de heer Nooitgedacht. Vaak was het zo, dat na
enig speurwerk aangaande een bepaalde balk of verbinding, de spijkers of houtkepon weer
ontdekt werden. Op deze manier kon de exacte plaats weer worden vastgesteld. Zeer waar
devol!
Hopelijk blijft de subsidiekraan nog even open, zodat de tweede fase ook de laatste restauratiefase is.
Leerling vrijwillig molenaar P.H.

(wordt vervolgd)
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VERGADERING GILD FRYSKE MOT]NDER§

BLI KSEM BEVEILIGINGSSYSTEEM

Op woensdagavond 17 november j.l. is in Akkrum de najaarsvergadering gehouden. Ondanks de zeer dikke mist mocht het bestuur niet klagen over de opkomst.
Enkele prachtige films, vertoond door de heer G. de Vries uit Uitgeest, betekenden het slot van deze avond.
Een volledig verslag kunt u verwachten in het eerste nummer van het volgend
jaar.

Naar aanlcirting van hr:t artikel van de heer C. de Vos, betÍeffende brandbevciliging, maakte
de heer J. Wiist r»ndcrstaande tekening van een blikscmbeveiligingssysteem.
Er bcstaan systcmen waarbij een snel handelen, hetgeen in sommige gevallen noodzakelijk
zou kunnen zijn, helaas onmogelijk is, waardoor dit fatale gevolgen voor molen en molenaar
kan hebben.
De tekening toont een systeem, waarbij men met één handeling de busklem op de aanhechtingsstaaf kan schuiven. Dit systeem is door zijn eenvoud zeer te prevaleÍen boven de uiterst
ingcwikkelde en langdurende vormen waarbij baco's e.d. aan te pas moeten komen.
Zowcl vciligheid als gemak staan, met dit eenvoudige sy§teem, de molenaar ten dienste.
Hebt u hicr ook ervaring mee? Laat het ons dan eens weten.
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ANTWOORD OPVRAGEN

Naar aanleiding van vraag 13 ontvingen we van de heer Bakker uit Harkstede
(Gr.) de mededeling, dat de combinatie water-/oliemolen wel zeer uniek moet

zijr.
In de toekomst gaan we nog wel meer aandacht besteden aan dit

specifieke

geval.

Op antwoord 9 uit no. 2 kunnen we nog een aardige aanvulling geven:
Tijdens de oorlog hebben vele molenaars, die 's nachts in hun netten een behoorlijk partijtje vis hadden gevangen en dit niet in bezettersmonden wilden

zien verdwijnen, teruggegrepen op een oud gebruik. Zij hingen hun netten
hoog in de wieken te drogen en de omwonenden wisten dan, dat er een voedzaam visje te koop was.

AANGEBODEN:

Het boek ,,De molen in ons volksleven" door A. Bicker Gaarten (1958), in ruil
voor een molenboek voor 1960.
Tel. 05138-4108, of schrijven naar het redaktie-adres.
Een ieder kan van deze molen-ruil-ntbriek gebruik gaan maken.
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FRIESE MOLENS IN OUDE ANSICHTEN
Zoals u wellicht in het vorige nummer reeds hebt vernomen, bestaan er plannen
om oude aÍbeeldingen van Friese molens in boekvorm uit te geven. Oude foto's
en ansichten uit de jaren 1880-1940 zullen hierin worden opgenomen.
Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk gegevens over de afgebeelde molens te
vermelden. Of dat lukt hang ook af van de belangstelling en mede\ryerking van
mensen die beschikken over oude foto's en gegevens.
In ieder geval zal het boekje veel informatie geven over de oude wiekendragers
die het Friese land eens, en sommige nu nog, met hun levendig wiekengezwaai
verfraaiden.
Molenaars en verzamelaars die beschikken over foto's uit bovengenoemde periode en die bereid zijn deze foto's in bruikleen af te staan, worden verzocht zich
in verbinding te stellen met de samensteller:
de heer G.D. Wijnja,
B0tsingel 22,
Joure, tel. 05 138-4 108.
Uit het reeds beschikbare en nog beschikbaar te stellen materiaal zal een keuze
worden gedaan. Het streven is er daarbij op gericht de inhoud van het boek zo
gevarieerd mogelijk te doen zijn.
Foto's die niet kunnen worden gebruikt (vanwege de kwaliteit), zullen onmiddellijk aan de eigenaars worden teruggezonden. Foto's diewel worden gebruikt
komen uiteraard pas op een later tijdstip weer ter beschikking van de eigenaars.
Een reaktie van ieder die kan en wil meewerken wordt bijzonder op prijs gesteld.

BIOTOOP-WACHT EN BIOTOOP_WACHTERS

Er bestaat een landelijke organisatie die zich intensief bezig houdt met de

be-

dreiging van de omgeving, het biotoop, van onze molens. Ook in Friesland zijn
op dit gebied een paar mensen werkzaam.
Een goed voorbeeld van aktief molen-biotoop-beheer is onlangs nog duidelijk
naar voren gekomen in het dorp Witmarsum.
De prachtige koren- en pelmolen werd zeer in de windvang belemmerd door
hoog opgroeiende bomen. In dit geval was de mólen veel belangrijker dan de
bomen. Men heeft het daar ingezien en al spoedig waren de bomen tot op stellinghoogte ingekort. Een mooi succes!
Minder mooi is het voorbeeld dat in een schamper mopje nog al eens te horen
is: ,,In dit dorp moet een molen staan" , zegt de bestuurder van een auto, ,,maar
hoe ik in smalle en brede straatjes ook rijd en wend, ik kan hem niet vinden."
Antwoord van de mederijder: ,,Man, je moet eerst de hoogste silo, flats of bomengroepen opzoeken en dan kun je er donder op zeggen, dat de molen daarin
of daarachter staat, en in ieder geval drírír dichtbij !"
Laten we er voor zorgen dat clit zo weinig mogelijk hoeft te worden gezegd.
f)e redaktie van ,,De Utskoat" houdt zich aanbevolen voor mededelingen van
biotoopwachters omtrent hun resultaten. Een goed voorbeeld doet volgen !
G"D.\4/.
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