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HISTORISCHE DAG VOOR DE FRIESE MOTENS _
F RIESE MOLENAARSEXAMENS

In de witbesnecuwde winterwereld werd op zaterdag 18 december 1976 in Witmarsum
op de koren- en pelmolen ,,De Onderneming" het eerste Friese molenaarsexamen afge-
nomen onder auspciën van de vereniging Gild Fryske Mounders.
Deze vereniging, die 23 mei 1975 is opgericht, werkt in nauwe samenwerking met de
Fryske Mole en het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Op een achttal plaatsen in Friesland wordt door molenaar-instructeurs les gegeven om
z.odoende geihteresseerde, actieve mensen in te wijden in de geheimen van het oude
molenaarsvak. Op deze manier zal binnen afzienbare tijd weer menig wiekendrager
het landschap sieren. Rust roest. Draaien en malen staat in dienst van het behoud van
onze monumentale bouwwerken. Vrijwillige molenaars dienen echter wel in het bezit
tc zijn van een officieel diploma.
Sinds kort is het mogelijk om in Friesland examen te doen, geheel gericht op de Friese
situatie. De eerste kandidaten waren onze redaktiemedewerker J. Wtist, die al van jongs-
af aan is opgegroeid bij de twee bolwerksmolens van Dokkum en orgelbouwer van be-
roep is, en de heer H. Kingma uit Oosternijkerk, die in het dagelijks leven schilder is.
Het examen werd afgenomen door de heren Sierkstra (instructeur), J.H.A. van Tilburg
en ing. C. Zijlstra (vakmolenaars) en J. Wierstra (schrijver).
De wind liet het op deze eerste examendag wat afweten: zwakke wind uit uiteenlopende
richtingen. Daarom ook besloot de examencommissie het onderdeel: ,,vangen" uit te
stellen en dit te laten plaatsvinden op de molen te Suameer. Na afloop van dit tweede
handelen, verricht op l5 januari 1977, kon de kandidaten worden medegedeeld, datzij
als eersten in Friesland het Friese vrijwillige molenaarsdiploma in ontvangst kunnen
nemen op een nog nader te bepalen datum.

LEDENVERGADERING GII-D FRYSKE MOUNDERS

Verslag van de ledeqyelgldering qp_yoensdag l7 novenrber 1976 om 20.00 uur in ge-
bouw ,,D€ Lantearne" (bijgebouw N.H.-kerk) [e Akkrum.
De voorzitter oPelt de verg:a_de{ng en heet allen van harte welkonl, cn wel in het bijzon-
der dcr heren T. Lubbers uit Harlingen en G. de Vries uit Uitgeest (N.[I.).
De opkomst van de leden is vrij behoorlijk, n.l. ruim 35 ledèn zijn aanw'ezig, daar er deze
avond een zeer dichte mist boven F riesland hangt.
Er zdn geen te_genkandidaten- binnengekomen voor de verkiezing van de penningmeester,
dus de heer Maurer is met algemene stemmen aangenomen als-nieuwe pennin[rnecster.
Het bestuur heeft lulg gezocht naar een penningmeester en we zijn er§ Utii, dat we de
heer Maurer bereid hebben gevonden, deze functiè te aanvaarden.
De financiële positie van onze vereniging was behoorlijk achterop geraakt, en dus hebben
we inmiddels formulieren naar de leden gestuurd, die nog niet bètàald hadden, en hicrop
is positief gereageerd. En zo gaan we weer langzaam wat vooruit.
Het voorschot, dat we van de Fryske Mole geleend hebben, moet terug.
De heer Blankestyn stelt de vraag, of het bestuur ook kostenvergoeding krijgt. Dit is niet
het geval.
De opleidingsraad krijgt wel vergoeding voor gemaakte onkosten.
Dit is niet hel-emaal juist. Het ene gedeelte dus wel vergoeding, en het andere gedeelte
dus niet, terwijl onze financiële positie niet za zeker is, dàt we ons van alles maarlunnen
permitteren.
De heer Eelman stelt de vraag, over welk bedrag het gaat.
Vanuit de leden-vergadering werd de suggestie geoppeÍd om een vergoeding van f.0,10
per km in te stellen.
De heer Maurer stelt voor om dit eerst nog eens een jaar aan te zien, daar we eigenlijk
nog helemaal niet w.gten,. hoe ver we kunnen gaan. ilovendien is de,ze vercniging toótr
niet zuiver een zakelijk object, maar voor het grootste gedeelte een hobby.
Als men gebreken aan een molen ontdekt, kan men dat doorgeven aan één der leden van
het bestuur en dan kan het naar de heer Lubbers gedelegeerd worden.
De voorzitter vraagt, of men ook aanmerkingen op De Utskoat heeft.
Wel is het soms moeilijk voor de redaktie, àls mèn copie belooft en het niet stuurt, dan
komt het op de schouders van één persoon neer en dat vAt niet mee.
Dus worden er medewerkers voor De Utskoat gevraagd.
Verslag van de heer Coppens. Het belangrijkste, waàr de opleidingscommissie mee voor
4q_{ug ko-mt, is wel het examen op 18 december 1976, mèt als réservedatum 8 januari
!_977 op de molen ,,De Onderneming" te Witmarsum. Wij presenteren onze mensen aan
F'riese vakmolenaars, die buiten het Gilde staan. De kostèrrvan het examen zijnf .25,*.
De duur van het examen is 2 uur en men krijgt direct de uitslag. Het slagen-wordt be-
oordeeld door vakmolenaars.
Wij moeten ons waarmaken ten opzichte van de Hollandsche Molen.
Door de heer De Jong wordt de vraag gesteld over de samenstelling van de groep exa-
minatoren. Hij wees er vooral op, dat kennis en vakmanschap hierin een b-elangrijke
zaak is.
Instntctiemogeliikheden in Frieslond: IrVolvega Lenstra; Witmarsum Sierkstra;
Sexbierum en Marrum Wierstra; Vrouwbuurt W. Hofkamp; Suameer - Sierksma,
Van Tilburg; Heerenveen - P: Hofkamp; Joure * G.D. Wijnja, A.-Dijkstra.
Bij genoegzame deelname zijn er plannen om een cursus in Woucisend te starten. Men
kan zich eventueel opgeven bij het secretariaat. De examencommissie bestaat uit de
heer Van Tilburg, vakm_olenaar, de heer Van der Kooi, vakmolenaar, de heer Zijlstra,
vakmolenaaÍ en de heer Sierkstra, als schrijver bij het examen.
De heer Coppens heeft de verdeling van het examen uitgelegd.
Vraag van de heer Van der \Voude. In de lijst van de Hollandsche Molen staat niet de
juiste naam van de opleiding in Friesland.
De voorzitter stelt de heer Lubbers uit Harlingen voor, die onlangs is benoemd als
molenconsulent in Friesland.

G.D.W.



De heer Van der Woude brengt naar voren, dat niet iedere molen productief - maalvaar-
dig is. Hij spreekt over de Ylster Molen. Welke molen laten we produceren?
Rondvraag: De heer Blankestyn brengt naar voren, of de heer Lubbers niet aan het be-
stuur kan worden toegevoegd, maar de heer Lubbers bedankt hiervoor. De heer Lubbers
is wel genegen om verder alle medewerking te verlenen.
Daarna is er pauze.
Na de pauze lrebben we prachtige mok:nfïlms gezien van de hcer G. de Vries uit Uit-
geest (N.H.).
De koffie, die er die avond is geserveerd, is voor rekening van de vereniging.
Na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid, en in het bijzonder de heer Lub-
bers en de heer De Vries, sloot de voorzitter de vergadering.

U ITNODIGING VOO RJAARSVE RGADERING
GILD FRYSKE MOUNDERS

Op zaterdagnriddag 16 april 1977 wordt voor de leden en donateurs van het Gild Fryske
Mounders de voorjaarsvergadering geh<luden in gebouw ,,De Lantearne" te Akkrum
(bijgebouw N. H.-kerk).
De aanvang is 14.00 uur.

De agenda voor dt:Ze vergadering zict or als volgt uit:
I ) Opening.
2) Ingekomen stukken.
3 ) Kort tïnancieel verslag.
4) Verslag opleidingsr)ommissie.
5 ) Rondvraag.

PAUZE

6) Dia-serie over liriese rnolens (eventueel film).
7 ) Sluiting.

DE FRYSKE MOLE

door A. Bokma

Oege-moune

De grote watermolen onder Broeksteniloude, ter plaatse bekend als de Oege-
moune, is voor één symbolische gulden in eigendom overgegaan aan De Frys-
ke Mole. De verkoopster, de gemeente Dantumadeel, had de molen in 1974
in eigendom verkregen bU akte van ruilverkaveling . Deze molen verkeert in
goede staat en De Fryske Mole zoÍgt dus nu voor het onderhoud.

Molen-vaarexcursie

Na het grote succes van vorige vaarexcursies staat ook voor dit jaar weer een
molen-excursie per boot op het programma. Als datum is vastgelegd

zaterdag2S mei.
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Dit is de zaterdag voor Pinksteren, in een tijd van het jaar dat mid-Fryslàn

vanaf het water bilzonder rijk is aan natuurschoon en vogelleven. Temidden

daarvan worden eén aantal molens bezocht. De bijzonderheden zullen nog

nader worden geregeld door de besturen van De Fryske Mole en het Gild fan

Fryske Moundirs. De plaats van vertrek zal waarschijnlijk bij Grouw zljn-

Ranmeldingen weer bU VVV, Stationsplein, Leeuwarden; telefoon 05 100-*

32224. Voor zover er plaats is zijn ook gasten welkom.

Molens in en bij de Frieslandhal

De Friese Mij. van Landbouw viert van dinsdag 8 tot en met zaterdag

12 maart zijn 125-jarig bestaan met een manifestatie in de Frieslandhal te

Leeuwarden. Daarbij ziin ook de molens van de partij.

De Fryske Mole en-hei Gild fan Fryske Mounders hebben samen een stand.

Rond een draaiende model-watermolen zljn molenonderdelen uitgestald.

Er is een permanente ,,bemanning" voor informatie'
In de Frieslandhal zal nog een model-molen-op-schaal als versiering opgesteld

staan. Voor de ingang aan de Helicon$/eg wordt een levensechte tjasker ge-

plaatst.

Molendag

De vijde nationale molendag wordt gehouden op

zaterdag 7 mei.

Het is de bedoeling dat ook in Friesland weer een groot aantal molens

maalt. De draaiende wieken zullen weer een feestelijk gevoel geven (als er

maar molenwind is . . .).

INNING DONATIES EN BIJDRAGEN

Het blijkt in de praktijk, dat wanneer men niet aan zijn jaarlijkse donatie of
biiAragó wordt herinnórd, dit maar al te snel wordt vergeten- Ook bij onze

stíchting is het al niet anders. Teneinde u een geheugensteuntje te geven,

hebben *ij besloten u voortaan een acceptgirokaart te sturen. Deze kaart zal

omstreeks de jaarwisseling worden verzonden. U hoeft hier alleen uw giro'

nuÍnmer op te vermelden en na ondertekening op de bus te doen-

Indien u volgens onze administratie over 1977 of eerder uw bijdrage of dona-

tie nog niet hebt overgemaakt, doen wij u hiervoor bijgaand een acceptgiro-

kaart toekomen ' 
A. cramer,

penningmeester De Fryske Mole.



LAI{GS DE OUDE FRIESE WINDMOLENS

Binnenkort komt dit prachtige fotoboek over oude Friese windmolens uit.
Er zrjn 150 oude foto's in opgenomen, waarvan sommige zijn gemaakt om-

streeks 1870. Er zitten unieke foto's in die het bekijken en bestuderen ten

zeerste waard zijn. lVe noemen slechts: de houtzaagmolen ,,De Rat" te lJlst
met zijn vlindenvieken (!), de molen op een 'wagenmakerij te Dronrijp, de

oliemolen te Joure, de korenmolen ,pe Morgenster" te Gorredijk, en vele

anderen. Verder zU er foto's opgenomen uit o.a. de volgende plaatsen:

Heerenveen, Leeuwarden, Sneek, Harlingen, Franeker, Bolsward, Gorredijk,
Drachten, Dokkum, enz. (
Het betreft voor het overgrote deel verdwenen molens, maar de band met
het heden hebben we niet willen overslaan, zodat ook thans nog bestaande

molens in het boek aangetroffen kunnen worden. De omgeving is overigens

wel erg veranderd. Maar dat kunt u zelf het beste zien als u ook daadwer-
kelijk eens langs de oude glorie van Friese windmolens gaat.

Dank aan allen die foto's beschikbaar hebben gesteld. Na venchijning ont-
vangt u de foto's terug.

VIJFDE NATIONALE MOLENDAG - 7 MEI

Dit jaar wordt de Nationale Molendag gehouden op de eerste zaterdag in mei.
In samenwerking met de A.N.W.B. worden er landelijke fietsroutes uitgestip
peld langs de wiekendragers van ons landschap. Uiteraard kunt u ook zelf uw
route bepalen. Al fietsend ontwaart u dan aan de horizon malende wieken-
kruizen.
U bent van harte welkom op al die molens d.ie draaien of die een vlag bU dJ
molen hebben wapperen. Komt u ook? laten we allen hopen op een goede

maalwind"

IN ANTWOORD OP VRAGEN

A 8- Naar aanleiding van de vraag over de mansarde-kap weet de heer
B. Slooten uit Koedijk ons het volgende mee te delen:
Het mansarde-dak is uitgevonden door Jules Hardouin Mansard
(1646-1708), de man die o.a. een gedeelte van het paleis van
Versailles heeft gebouwd, alsmede Le Grand Trianon en de Döme
des Invalides (Parijr. Het voordeel van deze bouwwijze is de ruimte-
besparing. Omstreeks 1900 werd het daarom ook veel toegepast.
De onsierlijke voÍÍn is een nadeel. Volgens Slooten is deze bouwwijze
daarom thans ook verboden, behalve voor broeikassen.

Al0- Over de eerste oliemolens weet de heer B. Slooten nog het volgende:
141.J. Pekelharing deelt mede in ,,De Amsterdamse Oliemarkt", dat
er in 1566 ook in Harlingen al een oliemolen werd gebouwd die

,,De Zeemunnik" heette. Zijn opvolger van gelijke naam is in 1916
gesloopt.

Over combinatie-bedrijYen (l )

In het vorige nummer is geschreven dat er nog wat aandacht zal worden be-
steed aan combinatie-bedrijven en waar die hebben gestaan. Hier volgt dan
nu een eerste lijst, gericht op Nederland en daarbuiten. De heer Slooten deed
ons deze lijst toekomen. In het vervolg zal aan de Friese combinatie-bedrijven
aandacht worden geschonken.

Over woter*orenmolens: In België te De Moeren, een ronde stenen vijzel-
molen met één koppel stenen, bestaat nog zo'n combinatie. In het Groninger
Vierverlaten stond het molentje van gebr. Bos (vijzel èn I koppel maalste-
nen); het later verplaatste molentje is nu nog uitsluitend korenmolen. In
Noord-Brabant is het de molen van de ,,Haagsche Beemden", een scheprad-

molen met een klein koppeltje stenen die in de oorlog gebruikt zijn. De molen
staat te Etten-Leur.

Over kore*houtzaagmolens.' Deze combinatie kwam meer voor dan boven-
genoemde. In het Groningse lVoltersum staat molen ,,De Fram"; in Ten Post /
was het de verdwenen molen ,,Nooitgedacht". In de provincie Gelderland
treffen we te Ruurlo aan de molen ,*Agreta" en te Neede ,pe Hollandsche
Molen".
De in l9l3 naar Duitsland verhuisde molen,,De Oude Held" (Groningen)
was runolie- en pelmolen tegelijk. ,,Het Oude Bonte Kalf'te Zaandam-Oost-
zijde was olie- en pelmolen.
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Typerend is, dat in het westen des lands de zgn. gecombineerde bedrijven

veel minder voorkwamen naar verhouding dan in het noorden. Mogelijker'

wijze komt dit door het feit, dat door de grotere industriële bedrijvigheid in

het westen een gespecialiseerde malerij (dus één tak van bedrijvigheid) econo-

misch meer rendabel was dan in het minder geihdustrialiseerde noorden' waar

men misschien eerder genoodzaakt was tot een gecombineerd bedrijf over te

gaan om zodoende een volledige u/erkkring te krijgen'

uiteraard is deze lijst niet ,Jlrdig. In rrrt boek ,puizend Zaanse Molens"

(ook wel genoemd ,,de Zaanse moienbijbel") is hierover nog wel het een en

ander te vinden.
De volgende keer komt het unieke water-oliemolenbedrijf te Koevorderhuis

aan de beurt voor een historische beschrijving' {,

DE VROTIWBUURTSTER MOLEN (vervolg)

door J.G- de Beer

Al gauw hierna is Grietie Ariensdr. overleden (1666); de molen c.a. vererfde op haar

doohter (Rinsie Gerbens: zie afl. 1). Deze trouwde 3 Mei L667, ofschoon nog maar

l5 jaar, met Jochem Jochems van Finkum, die we in Mei 1668 genoemd vinden als bak-

ker en molenaar te vrouwenparochie. van lange duur is't niet geweest;8 Nov' 1668

was Jacob Eernstes bakker err molenaar te vrouwenparochie. De 21 Juni 1669 komt hij

opnieuw aldus voor, hij is dan in conflict met H. Bongaert, Pachter van 't Gemaal op

Het Bildt. Dit was dus de oude huurder van 1663, die intutten brouwer op de Leije ge-

weest was en getrouwd met tJtie sijmensdr. Hii had nu de molen c.a- kunnen kopen'

om de koopsom te kunnen betalen, had hij o.a. 500 gl. geteend van zijn schoonouders

sijmen pieters en Lijsbet Cornelisdr., echtelieden op de teiie; in de betreffende schuld'

bekentenis van 2g Mei 1669 stelt hij tot onderpand: ,,on§ nieu gecofte huisinge en

windmeulen, waertoe de geleende penningen hebuen gediend tot betating van het Ie

termijn".
De 23e April 1669 waren Jacob Eernstes en lJtie sijmens e. l- aangenomen tot

ten der Herv. Gemeente te vrouwenparochie. De 8e Mei 1670 en 14 April 1672

ze kind€rcn dopen, resp. hun zoontjes Ernst en Teake. Kort daarna verdwijnen

onze gezichtskring: zg Juni L674 vinden we hen vooÍ het laatst genoemd in 't

lidma-
lieten
ze uit
Reces- 

1

boek.
In elk geval behoorde in 1675 de molen met huis en bakkerij aan Dirk Dirks Kuyck,

die reeds in Jan. 1665 bakker te vrouwenparochie wa§. ziin vrouw Lijsbet Johannes

was plm. 1670 overleden, hem 4 onmondige kindelen nalatende'

Toen hij 25 Febr. L672 hertrouwde met Éu"tti" Egbarsdr. (een dochter van de vrouw-

buurtster schoolmeester Eguart Jacobi), moest inventarisatie gehouden worden' het-

geen 16 Febr. 16?5 geschÉdde. De vasiigheden war€n: een huis in vrouwengebuurte'

bij Dirk D. Kuyck zelve bewoond, 4 *oïgrn state-Billand en ,,de nieuwe meulen aen

L. vrouwenpar.,,, (die hij toen dus nog niet"bewoonde), resp. getaxeerd op 1000 c' gl'

1340 c.gl.en 4000 c.gl.(de molen c.a.).De 4 kindcren voor wie curatoren waren be-
noemd, kregen de helft, D.D. Kuyck de andere helft. Het huwelijk van Dirk en Ldsbet
was 26 Sept. 1652 te Vr.par. gesloten en de 4 kinderen waren: Dirk, gedoopt 16 Dec.
1655, Johannes, gedoopt 25 Sept. 1659, Jan, gedoopt 3 Febr. 1655 en Macck, gedoopt
I 8 Juli 1662. Tot voogden over deze kindcren warcn gosteld: Namnren Johannes en
Gosse Jacobs. Aardig is het te lezen dat deze Dirk Dirx Kuyck, bakker te Vr.par., in
1672 voor het Nedergerecht van Het Bildt aanhangig maakt een vordcring, die hij op
ientand had, wegens achterstallige betaling van 5l br«rden, die hij ,,volgens korfstock"
geleverd had. Voor elke achterstallige klant had de bakker zulk een kcrfstok op naam,
waarin voor ieder verkocht brood een kerf gesneden werd.
In 1680 was Dirk Dirckx Kuyck Pachter van't Gemaal. De belastingen op eet-, drink-
en kleedbare waren werden toen nog door het Provinciaal Bestuur verpacht aan wie er
het meeste voor bood. Deze Pachter inde dan die rechten volgens bepaalde tarieven.
In 1674 was er een geschil gerezen tussen Bildtse Bakkers en de molenaar over het maal-
loon der granen. De molenaar van St. Annapar. klaagde, dat de bakkers minder maalloon
wilden geven dan de molenaars in de omliggende dorpen (Minnertsga, Belkum, Beetgum
en Mariengaarde) ontvingen; ook de St..lacobster molenaar ontving meer. De bemidde-
ling van den Grietman Jr. \4lillem van Haren werd ingeroepen. Deze committeerde den
Dorprechter Jan Feickes van St. Annapar., om rnet den Secretaris Martinus van WUn-
gaarden, de bakkers en de molenaars voor zich te ontbieden en ze zo mogelijk tot el-
kaar te brengen. Gelukte dit niet, dan moest dit den Grietman worden gerapportccrd,
die 't dan zelf proberen zou. Secretaris en Dorprechter speelden het niet klaar, waarop
,,wij Grietman bovengemelt hebben uitgesproken ende geordeneert, spreken uit en or-
donneren bij desen, te betalen voortaan voor maalloon van een lopen (83 liter) rogh
tot grof brood 2 stuivers, voor een lopen weit 5 st. en voor een lopen clein rogge, drie-
nraal gemalen ook 5 st. Aldus gedaan den 13 Febr. 1674',, was getekend Willem van
Haren. Dit waren dus de maallonen, die voor de Bildtse molens golden.
De 4c December is Dirck Dirckx Kuyck, bakker en molcnaar te Vr.par. (sinds L67 5

nroet hij de molen zelf bewoond en gebruikt hebben met de daarbij gclegcn bakkerij)
overleden. Zrjn 2e vrouw Ebeltie Egbarts leefde nog; uit dit 2e huwelijk waren geen

kinderen overgebleven. Van de voorkinderen was de oudste, Dirck, geb. 1655, de
12 Nov. getrouwd met Trijntie Jacobs Gelder van Vr.par. Zij volgden hun vader op als
molenaar en bakker te Vrouwbuurtstermolen. De 2e zoon, Johannes Dirckx Kuyck,
geboren 1659, werd in 1681 lidmaat te Vr.par. en weldra boer onder St. Annapar. met
zijn vrouw Hendrikje Freerks. De 3e zoon, Jan Dirckx Kuyck, geb. 1665, werd bakker
te Harlingen en de dochter Maeck Dirckx Kuyck, geb. 1662, is l7 Sept. 1682 getrouwd
met Fiepke Atiens te Vr.par. Al deze kinderen leefàen nog bij de inventarisatie op
4 Dec. 1684 ten sterfhuize van hun vader. De jonge Dirck Dircks Kuyck, de2e dus van
die naam, die dan in 1684 molenaar werd, zag zijn huwelijk met Trijntie Jacobs Gelder
ook weer gezegend met een aantal spruiten, van welke in leven bleven: Lijsbeth, ge-
doopt 24 Jan. 1684, Jancke, gedoopt 30 Dec. 1688, Rinske, gedoopt 30 Mei 1697 en
Dirck, gedoopt 17 Febr. 1742. Beide echtgenoten behoorden in 1707 nog tot de lid-
maten der Herv. Kerk. In t720 is Dirck Dircks Kuyck op 65-jarige leeftijd overleden;
hij was 1705/06 diaken en 1715116 ouderling der gemeente geweest. Zijn weduwe
Trijntie Jacobs Gelder is in 1727 overleden. De weduwe zal na de dood van haar man
de molen en bakkerij voorlopig wel met een meesterknecht aangehouden hebben, tot-
dat haar in 1702 geboren zoon Dirck, weer in de voetstappen van zijn vader en groot-
vader kon treden.

(wordt vervolgd)



HET OUDE FRIESE WINDMOLENBEDRIJF

PAPIERMOLEN,,HET SPRINGEND HART''

door G.D. Wiina

Deze wiekendrager werd in 1767 door Jan Ymes Tichelaar opgericht.
Op 12 maart werd door de Staten van Friesland octrooi verleend voor een
tijdsduur van l5 jaar. De verklaring omtrent het verschaffen van een dergelijk
langdurig privilege was: ,, . dog tenvijl bevreest zijn dat zij in dat werk
hetwelk niet dan met zeer swaare kosten in train zullen konnen brengen, door
anderen zullen worden geturbeert welke met diergelijke molens meede op te
richten de supplianten zouden konnen ruineren . ". Concurrentie binnen
Friesland werd dus voorkomen.
Voor de molen verrees een statig molenaarshuis. Tevens werden er een tiental
woningen voor de papiermakersknechten gebouwd. Achter de molen (met
stelling) strekte zich een 100 meter lange droogschuur uit, voorzien van lui-
ken die onder gunstige weersomstandigheden allen werden opengehouden.
De wind waaide dan tussen de over vijgetouwen gehangen vellen papier heen,
waardo oÍ ze snel droogden.
In 1768 zal het ritselen van het te drogen papier voor het eerst gehoord zijn,
want toen kwam de molen in bedrijf. De molen werd (waarschijnlijk) ge-

bouwd door Yebe Dirks, de molenmaker die eveneens de oliemolen van
Kingma (in 1764) bouwde.
Later werd bij de molen nog een spinhuis gebouwd, zodat we hier een aaÍ-
dig buurtje aantreffen dat bekend stond als ,,d0 Papiermolenstreek". In het
kantoor van de molenaarswoning bevond zich een prachtig tegeltableau
waarop de molen, woning, droogschuur en enkele schepen waren afgebeeld.
Onder de afbeelding was het bekende rijmpje van Jan Luyken (uit 1694)
aangebracht:

Uit afgesleten linnen doeken
Hier op te koopen daar te zoeken
Gewasschen en tot pop gebracht
Maak ik Papier zo llaard geacht.

Anno 1768.

De molen was een goed, naar Zaans voorbeeld, ingericht bedrljf. De geheel
door windkracht aangedreven werktuigen bestonden uit een kapperij van
vier stampers die de gescheurde lompen verder bewerkten, een aantal maal-
en roerbakken die het vervezelingsproces begeleidden, vier schepkuipen
waaruit het papier m.b.v. schepraampjes werd geschept, diverse persen en een

l0

pleistermolen (gladrollen) «lie voor de afwerking
den zich in de molen nog enkele turfhokken en
vilten.

zorgden. I)aarnaast bevon-
natuurlijk vele vormen en

Het bedrijf werd, evenals de Zaanse molens, in rederij gedreven. Tichelaar
was slechts eigenaar van l/5 part.
Toen hij op 3 juni 1799 kwam te overlijden was niemand van de oorspron-kelijke eigenaars meer in leven. De lijst ,u, deelnemers was door verkoop envererving volledig veranderd. Het uand.el van Tichelaar werd in de boedel-inventaris getaxeerd op f. 4400,-. Het totale bedrijf had toen dus een waardevan f . 22.000,-.
In de Oprechte Haarlemse Courant verscheen op l8 december l g00 de vol-gende advertentie:

op den 19 January, tg7t, zal te Makkum, in cle Zwaon, pubtiek
gepresenteerd worden te verkoopen, en den 9 February'iloaraan-
volgende de finaole Palmslag worden gegeven; Van de Graauw-
Papier-Wind-Moolen, het Springend Hàt"genaamd, met de Woon-en Knegts-Huizingen, Droogschuur en Pakhuizen, en een stuk
weiland, daorby liggende, alles staande en gelegen by en in de
Vlekke Makkum, zeer geryltyk aan het Watír, en zynde deeze de
eenige Papier lvloolen in Frieslond. De conditien

(wordt vervolgd)

Aangeboden:

De heer B. Slooten, Kanaaldijk 237 te Koedijk (tel. OZZI3-Z31),
vraagt een b3ek met gegevens over de polderi ,un Friesland tegen
betaling, of in ruil voor Noordholiands Molenboek (nieuw,l-e druk 1964), of Zeeuw Molenboek (nieuw, l-e druk 1964).
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Vriendelijk verzoek:

De redaktie krijgt af en toe vragen van mensen die graag wat willen weten

over een bepaalde molen die al jaren geleden verdwenen is. Het is niet een

eenvoudige zaak daarop altijd te kunnen antwoorden. Van onze rubriek

,,In antwoord op vragen" zitten we ook altiid nog met een aantal nooit op-
geloste molenvraagstukken uit het verleden. We zijn bezrg met het opzetten
van een archief. Daarbij is het nodig dat we vooral ook op de hoogte zijn
rnet gegevens en artikelen die in streekbladen worden gepubliceerd. Mocht
het nu voorkomen {at in uw streekblad/courant een molenartikel of iets
rlergelijks staat, dan zouden wij het zeer op prljs stellen dat u ons dat toe-
sttrurde. Misschien dat u zich ook wilt buigen over de volgende moeilijke
vraag van de heer J.S. Bakker uit Moerkapelle:
V. I 1 Wanneer is de korenmolen van Heeg gebouwd, wie waren de

rnolenaars, hoe heette de molen en wanneer is hij gesloopt?
Eventueel meer gegevens.

Opnieu\ry examens:

Op 23 april organiseert het Gild Fryske Mounders wederom examens voor
vrijwillige molenaars. Gezien het aantal aanmeldingen zal er nog wel een

zaterdag bU komen. Het bestuur heeft hiervoor echter nog niet een datum
vastgesteld. De betreffende instructeurs en kandidaten krijgen nog nader
bericht.

Een ieder wordt vriendelijk verzocht de contributie c.q. donatie voor
het jaar 1977 over te maken.

Bij voorbaat dank.
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