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gironummer: ?257 734 (t.n:v. de penningmeester).

Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter: P. Bootsma, Grote Kerkstraat 8, Leeuwarden;
secretarioat: Mevr. P.C. de Jong - Dijkstra, de Meente 2, Joure (tel. 05 138--3420);
bankrelaÍle.' Friesland Bank;
re keningnummer: 29. 80.24 .93 4 ;
gironummer: 81.1 5.42 t.n.v. Friesland Bank.

Redaktiemedewerkers:
A. Bokma - mevr. P.C. de Jong-Dijkstra - J. Wtist - G.D. Wijnja.'

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan artikelenl
enloí tekeningen over te nemen.

Bij iedere aÍbeelding is een uitgebreid onderschrift geplaatst, waarin veel intormatie
wordt gegeven met betrekking tot de afbeelding. Het geheel geeft dan ook een waardc-
volle documentatie over het Friese windmolenbestand.
,,LANGS DE OUDE FRIESE WINDMOLINS" is gebonden in een fraaie band en kost
slechts f. 17,50 (inclusief verzendkosten). Het boek kan bestetd worden bij de penning-
meester van de Stichting De Fryske Mole (gironummer 22577341.
Deelnemers aan de excursie zullen in de gelegenheid gesteld rvorden het boek op de boot
te kopen.
Een woord van dank gaat uit naar hen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming
en in het bijzonder Fa. Van der Eems uit Oosterend die het boek heeft gedrukt.

De Redaktie.

BIJ DE FOTO OP DE VOORPAGINA

In dit zesde nummer van de Utskoat hopen wd u weer veel intbrmatie te kunnen ver-
schaÍ'fen. U kunt het een en ander lezen over de Nationale Molendag, over de vaarexcur-
sie van De lrryske Mole, over vele andere wetenswaardigheden en natuurlijk over het

I boek ,,LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS", samengesteld en van toelichting voor-
zien door G.D. Wijnja. Het boek komt tegelijkertijd uit met het verschijnen van dit zesde

nummer van de Utskoat.
De foto op de voorpagina is een van de opnamen die in de uitgave te vinden is. We cite-

/ i J" , ., J'.,,, .ren ,,LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS":
,,HALLUM. Dit is de molen ,,Minister Thorbecke" uit 1856. Hij werd benulen
door de gebroeden Kok. Molenrnaker Meinte van der Meulen van Dokkum heeft
er eens een paar roeden gestoken die aftomst$ warcn van een wipmolen uit Hol-
land. In de laatste oorlog ziin ze in de watermolen van de Viifhuister Polder te-
recht gekomen en draaien nu nog steeds. Toen de molen in de oorlog was afge-
broken, gebruikte een firma uit lJlst het hout voor de ventaardiging van speel-
Eoed."

Aan de hand van 150 oude foto's en prentbriefkaaÍten maakt de lezer als het ware een
molentocht door het Friese molenland van omstreeks 1900.
Hieronder een opsomming van de dorpen en steden waaryan een molenaÍbeelding werd
opgenomen: Achlum- Akkrum-Arkens-Arum-Barthlehiem-Beets-Bergumerdarn *

Berlikum-Blauwhuis-Blija-Bolsward-Buitenpost-Deinum-De Valom-Dokkur{
Dokkumer Ee-Donkerbroek-Drachten-Dronrijp-Ee-Fetwerd-Ferwoude-Franeker-
Gerkesklooster-Giekerk-Gorredijk-Grouw-Hallum-Hantum-Harlingen-Hartwerd-
Heerenveen-Hemrik-Hilaard-Hollum-Holwerd-Huizum-Idaard-Jellum-Kootster-
tille - Koudum- Kubaard- Langweer-Leeuwarden-kmmer- Lutkewierum-Makkum-
Minnertsga-Nes(Am.)-Nes(W.)-Noordwolde-Oostermeer-Oude Bildtzijl-Oudega
(Sm.)-Oudehome-Oudwoude-Paesens-Rien-Rijperkerk- Rottevalle-Sint Annapa-
rochie-Sint Jacobiparochie-Sint Johannesga-Sloten-Sneek-Snikzwaag-Spannuml
Stiens-Suameer-Surhuisterveen-Terkaple-een niet te traceÍen tjasker-Tjummarum-
Veenwouden-Wanswerd a/d Streek-Warga-Wartena-Wijnaldum-Wolvega-trVorkum-

A* Woudsend-IJlst.

2

BOMEN VINGEN TE VEEL IYIND IN WOUDSEND i,{-

TJuni 1975 was vooÍ het voortbestaan van de houtza^gmolen ,,De Jager" een belangrijke
datum. Toen werd immers het startsein gegevën voor de restatiratie die werd bekroond
op 4 september 1976, toen minister mr. H. van Doom van C.R.M. de Friese vlag hees en
daarmee het naambord van de molèn onthulde.
De molen, eigendom van de Stichting voor Zon en Vrijheid, werd tot vooÍ kort geflan-
keerd door een rij hoge bomen, die de molen de wind uit de zeilen nam. Op zatetdag
26 mazrlj.l. werd door een team vakbekwame mens€n het bomenpÍobleem uit de weg
geruimd. De houtzaagmolen heeft daardoor ook een mooie vooraad bomen gekregen,

die ongetwijteld zijn weg door de zaagÍamen zal vinden.
Opmerkelijk is dat het biotoopmopje, dat we opnamen h de Utskoat no.4, ontstaan is

$ door het biotoop van juist deze molen. Voor de achtkante bovenkruier, dubbele balken-
zàgeÍ E at dit mopje dus niet meer op. Hopelijk zullen velen dit goede voorbeeld volgen,
opdat ons windmolenbestand volop de wind in de zeilen krijgt!
De molenaarscursus, die sedert kort aan een aantal belangstellenden wordt gegeven door
de heer J. Coppens uit Broek bij Joure, zal hier ongetwijfeld profijt van ondervinden.

EEN TJÀSKER BIJ PTSLOO
t

Op 2 april j.l. is door de club ,,Vesuvius" uit Elsloo een bazar gehouden in café ,,Het
Anker". Het ging hier om een speciale actie. De leden van bovengeno€mde club heb
ben namelijk een oude tjasker op de kop weten te tikken en met behulp yan de bazar
wil men nu trachten voldoende geld bijeen te krijgen voor de restauratie van dit oude
watermolentje dat vroeger aan de Stobbepoel hesft gestaan. Men heeft het plan opge-
vat om de molen weer op zijn oude historische plaats terug te doen keren. \Yij houden
u op de hoogte.

G.D.W. M
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125 jaar FRTESE MAATSCHAPPIJ vAI{ LAt*lDBouw

Tijdens de tentoonstelling in de Frieslandhal van 8 tlm 12 maart j.l. waren
ook De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounden met een stand aanwezig
die bijzonder veel publiek trok. Als het op de tentoonstelling wat rustig was,
had onze stand echter voldoende belangstelling. Menigeen toonde zich gein-
teresseerd en dat is ongetwijfeld de verdienste van de mensen die de stand
gedurende de hele week bemand hebben. De buiten opgestelde tjasker had
maar een tijdelijke plaats, want na de tentoonstelling is de molen opgebouwd

0l '/. bij lttiickel. Het is de tweede bok-tjasker die Friesland nu rijk is.
De foto - beschikbaar gesteld door het Fries Landbouwblad - geeft een
oíezicht van de stand. De heer De Vos (rechts) verstrekt informatie aan ge-
interesseerde bezoekers. De op de foto afgebeelde kamraderen, gemaakt door

n,l, / . t D. Posthumus, zijn bestemd voor dr :grlqggt-tp._yan de molen te Lollum.
'' Nogmaals dank aan hen die hun vrije tijd beschikbaar stelden om de stand

te kunnen bemannen!

Over combinatie-bedrijven ( 2 )

N.a.v. de gegevens over deze molens in no. 5 (vermeld door Bart Slooten uit
Koedijk) volgt nu een interessante aanvulling die de heer W.O. Bakker uit r
Harkstede ons heeft toegestuurd.

,r7 Molen de ,,Fram" te Woltersum had oorspronkelijk.onder de stellingztllder
twee normale pelstenen met zeverij en waaier. Alles is al lang weg, maar de

sporen ervan zijn duidelijk te zien. Op de stellingzolder bevindt zich nog
steeds één koppel maalstenen, terwijl beneden nog drie zaagramen met sle'

den en toebehoren aanwezig zijn.

Een veel mooiere molen, aldus de heer Bakker, was,,De HooP" (Anno l85l)
^rt ,.,rn Holwierde. (Op de fitm ,,Stoere Werkers" zien we de koren-, peLen hout-

'zaagmolen in vol bedrijf. Met name het werken in de zaagafdeting is op voor-
treffelijke wijze gefilmd; het is een boeiend beeld uit een interessante Íilm,
die het bekijken ten zeerste waard is. Misschien dat we de Íilm eens kunnen
draaien op een ledenvergadering van het Gild Fryshe Mounden?! (Red.).
Beneden bevonden zich oorspronkelijk drie zaagramen met toebehoren.
Omstreeks 1937 is één raam verwijderd. Aan de kolderstok werd een ge'

wicht aangebracht voor het bewaren van het evenwicht. Op de eerste zolder
bevond zich één koppel maalstenen; een tweede koppel was op de stelling-
zolder aangebracht. Omstreeks 1940 werd het ondente koppel verwijderd.
Onder de stellingzolder bevonden zich nog twee pelstenen met een lange

elevator en een dubbele overbrenging tussen beide pelstenen. Gedurende de

oorlogsjaren was het pellen het voornaamste werk. Er werd vaak dag en

nacht gepeld. In een apart bijgebouwde elektrische zagerij werd veel gezaagd

met een horizontale zrag. ln april 1945 leed de molen oorlogsschade die
onmiddellijk weer werd hersteld. Helaas verbrandde de molen op 28 oktober
1945. Willem Bleeker was sinds l9l0 eigenaar, later W. Bleeker en Zonen.
De heer Bakke r schrijft dat hij zelf meerdere keren in de zagende of pellende
molen op bezoek is geweest en altijd weer imponeerde dit bedrijf hem in
bijzondere mate.

fll 'n Ten Posr had de,,Nooitgedacht" (Anno 185ó) twee zaagÍamer. met toe-
oehoren en op de stellingzolder één koppel stenen. Eigenaar was B. Steen-
bergen enZn.De molen werd gesloopt in november 1946.

(t4 ln Bovenrijge stond een molentje met een vlucht van l0 meter. Het molen-

' tie, daterend uit 1903, was eigendom van D.E. van Dijk, later van G.D. van
Dijk. Het kleine bedrijf was voorzien van één zaagraam met toebehoren;
de twee andere kolderstokken waren voorzien van zware gewichten. Op de
eente zolder bevond zich één koppel stenen dat een doorsnede had van
één meter. Op de begane grond kon men een slijpsteen, een lintzaag, eenzaag-
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machine en een veldsmidse aantreffen. Na 1960 werd het molentje zeer veÍ-
waarloosd en op 26 september 1976 is het tenslotte omgezakt. Er ial getracht
worden het nog complete achtkant in de gemeente Ten Boer herbóuwd te
krijgen.

{:l ln Leens stond de zaagmolen van Rietema uit 1g76. Ernaast bevond zich een
complete olieslagerij die aangedreven werd door een horizontale as uit de
molen. De molen werd vóór 1928 reeds onttakeld.

0l Eenzelfde bedrijf bevond zich in tlithuizen. De molen, eigendom van Reit-
zema, verbrandde in 1904.

ln Roclerwolde vinden lve dan nog molen ,,Woldzigt", een oliemolen met één
koppel maalstenen. De molen is onlangs geheel gerestaureerd; in de bijgebolr-
wen is een graanmuseum ingericht. (

{ t ln Riissen vinden we de onlangs ook gerestaureerde molen de ,,pelmölle"/ een olie- en pelmolen.

Tot zover de mededelingen van de heer Bakker.

N.B.: [n mei komt van de heer Bakker een ansichtenboekje uit over Groninger
molens in oude ansichten. Er zullen ongeveer 75 ansichten worden opgeno-
men.

DE MOLE,NS VAN MARRUM
t, I

Als we in de inventarisatie van het l;ries Molenboekdenummers ll, l2en l3 bekijken,
dan zijn er sinds de laatste opnamedatum (februari l97l) enkele belangrijke veranderin-
gen opgetreden.

d O" ,.Kleilandsmolen", eens een wrak, siert nu weer het landschap. Bij de rcstauratie in
" 1972 zijn weliswaar de twee vijzels (voor in- en uitmalen) niet tcruggekecrd, zodat hd

zijn oorspronkelijke t'unktie niet meer kan verrichten, maar de molen draait uitstekend
en dat doet hij ook regelmatig.

-Ëé Met,,de Phenix" is het minder goed gesteld. Het voormalige waterschap had wcinig in-/ \ 
teresse vooÍ de molen en de bemaling geschiedde de laatste jaren dan ook uitsluitend
met de dieselmotor. Het wiekenkruis raakte dan ook ernstig in verval. De jalouzieën

van de zelfzwichting zijn door de stormen allemaal rrerdwenen en de oude Potroeden
, 'ijn ook aan vernieuwing toe. Gelukkig is de riebedekking nog uitstekend, zodat het

,veer niet de grootste vijand is. Wel een bedreiging is het regelmatige bezoek van de
jeugd en volwassenen aan deze molen. Meermalen hebben vrijwilligers de deuren ver-
grendeld, maar steeds weer wordt de zaak geforceerd. Van belang zou zijn, dat deze
molen met de grootste spoed zou worden gerestaureerd en weer maalvaardig zou wot-
den gemaakt.

-$,f. De grote molen bij Marrum is ook niet z6 ftaai als hij in het molenboek staat afgebeeld,
maar technisch is hij nog in goede staat. Deze molen heeft niet te kampen gehad met
stilstand. In januari 1974 was zijn eigenlijke maalfunktie voor het waterschap voorbij,
maar alles ging gewoon door, nu bediend door een aantal vrijwillige molenaats die hem
laten draaien op de zaterdagen. De molen kan nu het water rondmalen; dan wordt de
onderbonkelaar d.m.v. de wervel uit het vijzelwiel getrokken (dankzij de gecombineerde
bemaling een vlugge en eenvoudige handeling) en de molen draait voor de prins.

§g OoX deze molen wacht op een opknapbeurt. Tijdens de storm n 1972 en de orkaan van
begin januari 1916 zijn gote gaten in het rietdek geslagen. De gaten zijn met planken
gedicht (op de foto in de stand van Gild Fryske Mounders / Fryske Mole in de Friesland-
hal, waren de planken voortreffelijk gecamouÍleerd), maar na een volgende storm kan
de construktie van het achtkant wel eens zichtbaar worden. Er moet dus een nieuw
rietdek op. Voorts vervanging van o.a- korte spruit, kruipalen, zolders en natuurlijk een
goede schilderbeurt.
Tot slot zij nog vermeld dat op de Nationale Molendag 1976 de twee molens van Marrum
hebben gedraaid. (De molens werden niet opgenomen in de liist van no. 3, doordat de
betreffende inforrutie ons helaas niet heeft bereikt c.q. is ventrekt. U doet er dan ook
goed aan om gegevens beteffende de Nationale Molendag schifteliÍk ofmondeling door
te geven aan de redaktie of het besruur van het Gild Fryske Mounders. Alleen din kun-
1en we een exacte liist publiceren. (Red. ) ).

Namens de vrijwilligers van Manum:
Jan Wierstra (instrukteur). X

OÉ WIEWEETERNOGMoLENNAMEN?

Van de 94 watermolens welke er nog in Friesland zijn is van velen geen naam bekend.
Vaak worden ze aangeduid naar de plaats waar ze staan of met de naam van de polder
of het waterschap welke ze bemaling of bemalen hebben. Sommige hebben namen
welke iets met de geschiedenis van de molen te maken hebben, of vertellen van de moeite
en/of de strijd welke indertijd geleverd moest worden om de molen te krijgen en in stand

fí!

*IN ANTWOORD OP VRAGEN

N.a-v. vraag t I over de molen van Hg*t kunnen we alleen nog slechts melden,
dankzij de heer Ïy.O. Santema, dat àr in Heeg niet een korenmolen heeft ge-
staan. Wel een houtzaagmolen en een olieslagerij (was dit ook een molen?).
Al met al zijn we ook met deze vraag niet veel verder gekomen. Misschien dat
iemand ons nog kan helpen.

VRIENDELIJK VERZOEK

We willen ons artikel over de olie-/watermolen te Koevorderhuis graag illustr(
ren met een afbeelding van dit combinatie-bedrijf. Wie helpt ons,

COPIE no. 7
Mocht u redaktionele artikelen en/of andere wetenswaardigheden,
vragen, fotomateriaal e.d. hebben, dan zouden we dat gaarne willen
opnemen in het volgende nummer. Opsturen voor I juli a.r. Bij voor-
baat dank.



te houden. Anderen hebben de naam gekregen van een nabijgelegen boerderij, een ge-
hucht of buurtschap, een perceel land waarop ze staan of van de eigenaar van de molen.
Bij de lezers van dit blad, molenaars of andere molenvrienden, zijn mogelijk nog namen
bekend welke niet zijn genoteerd. Mogelijk zijn er suggesties voor namen van bepaalde
molens. Deze moeten dan echter wel een bepaalde binding met de molen hebben of met
hun omgeving. Dus geen eigennamen of fantasienamen.
Wil diegene die hier iets meer over weet kontakt met mij opnemen? Ik hoop mede door
deze hulp tot een naam voor alle molens te komen om de herkenbaarheid en de identi-
teit te vergroten.

Th. Lubbers, molenconsulent van Friesland, Bildtstraat 3 te Harlingen,
tel. 05 178- 247 4.

l'/ NATIoNALE MoLENDAG - 7 MEI ttr? ;t;;-i't

Hoewel het niet mogelijk is nu al een lijst te publiceren van molens die zullen draaien,
kunt u in ieder geval onderstaande molens bezoeken (deze zijn zeker te bezichtigen).
Ongetwijfeld zult u op uw reis andere molens zien (met wapperende vlag of draaiend
wiekenkruis). U bcnt eÍ dan van harte welkom!

(Het eeÍste cijÍ'er is een volgnummer; het tweede slaat op het nummer in het F'ries
Molenboek).

Over de bliksembeveiliging (ire. 1, no.4) wil ik het volgende opmerken.
Ook op onze molen hebben we een bliksematleider die geschroeÍd moet worden met een
baco (zowel aan de roede als aan de ringleiding). Het nadeel is, dat het lang duurt eer
alles bevestigd is. Het voordeel is echter dat niemand hem kan losmaken, tenzij men de
zrak vernielt. Dit is wel een feit waarmee men rekening moet houden bij grondzeilcrs die
niet steeds onder toezicht staan. De spelende jeugd probeert van alles uit: de bliksemat'-
leider wordt losgepeuterd en de molen blijft onbeveiligd achter. In Noord-Holland ken-
nen we ook een systeem, waarbij de atleider aan twee kanten (dus aan de roede en de
ringleiding) met stalen klemmen wordt bevestigd. Dit zijn a.h.w. grote knijpers met een
getande bek, bedoeld tegen het afglijden. Deze hebben dezelfde voor- en nadelen als die
genoemd zijn in ,,Utskoat 4".
Curieus te vermelden is een molen te Broek op Langedijk, die een sleepcontact heeft op
de as, zod,at er vroeger doorgemalen kon worden met onweer. De bliksem werd dan via
roeden en as naar buiten geleid en zo naar de ringleiding. Dit systeem lijkt me echter
meer een noodoplossing uit tijden toen er soms gemalen moest worden, weer of geen
weer.
Afgezien van het feit dat het sleepcontact steeds nauwkeurig moet zijn afgesteld om
doeltreffend te zijn en dus tijdens de hele omwenteling de as moet raken, laat het gevaar
voor een persoon die zich ten tijde van de inslag in de kap bevindt, bij stilstand of tijdens
het malen, zich raden. Immers de gehele as komt onder stroom te staan met alle gevaren
van dien. Voor deze tijd, dacht ik, is het geen goede oplossing meer" Maar rvel aardig om
te vermelden. Kent Friesland ook dergelijke constructies of hebben ze hier bestaan?

&$ §tpoten. :'q

Van de ziide van de redoktie nog de volgende belangrijke opmerkingen:
Een goede bliksematleiderinstallatie op een molen moet inhouden dat op alle vier
einden een aansluiting is gemaakt.
Zorg voor een soepele verbindingskabel van de roede naar de ringleiding.
De installatie moet regelmatig worden gecontroleerd.
Laat de installatie inspecteren als u denkt dat de bliksem is ingeslagen.
Bij grondwerkzaamheden kan het grondwaterpeil verlaagd zíjn, hetgeen voor de
installatie ongunstige gevolgen kan hebben.
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LITERATUUR

f." Í Molens rond Denekamp
In de serie opstellen en werkstukken van de heemkundegroep DENEKAMP is het eerste
deel gewijd aan de molens die rond Denekamp staan en hebben gestaan. Dit 84 pagina's
tellende boekje behandelt de historie van de wateÍ(rad)molens en windmolens uit deze
streek.
De eigentijke beschrijving van de molens gaat vooraf door een viettal hoofdstukken die
informatie geven over o.a. monumentenzoÍg, algemene molengeschiedenis en het Dene-
kamp in de vorige eeuw.
Al met al is het een zeer lezenswaardig boekwerkje, dat met prachtige foto's is geillu-,
streerd. Het boekje, dat ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Nicolaas-'
molen in Denekamp is samengesteld, is telefonisch te bestellen (05413 -2261). De prijs
van I exemplaar bedraagt f. 5,50 (excl. verzendkosten).

Papierfabricage in de eerste helft van de negentiende eeuw
Van de grote papierkenner !!,_ [qorn is wederom een uiterst interessant boek versche-
nen. Deze studie behandelt bepaalde facetten der l9e-eeuwse papierfabricage, in het
bijzonder de terminologie van het oude handwerk.
De gegevens zijn ontleend aan een trveetal oude archiefstukken van de firma van Gelder
Zonen, die met een aantal molens in de Zaandstreek papier maakte. Er wordt uitgebreid
ingegaan op de grondstof, het lijmen van het papier, de vilten, het gereedschap en het
gaande werk, de leveranciers, de papiersoorten, de prijzen, het personeel en de bedrijfs-
resultaten.
Een ieder, die geihteresseerd is in dit oude bedrijf van papiermaken, kan ik dit van harte
aanbevelen. Het boek, dat is uitgegeven door de Ver. Vrienden van de Koninklijke Bi-
bliotheek, Den Haag, is in een oplage van 700 exemplaren verschenen. Het telt 90 blad-
zijden en kost f. 16,- (incl. verzending).
Te bestellen bij bovengenoemde vereniging, Lange Voorhout 34, Den Haag.

Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum
Het N"C. Openlu*chtmuseum te Arnhem geeft een paar maal per jaar een bijzondergoed
verzorgd tijdschriÍl uit, waarin ook meermalen aandacht wordt geschonken aan het wind-
molenbedrijf. In nummer 2 van 1975 vinden we een 32 pagina's tellénd artikel onder de
titel: Kanttekeningen bij de geschiedenis van het houtzagen door J.M. Bos en C. Soender-
huizen.
In dit artikel wordt (aan de hand van gegevens uit de geschiedenis der technologie en aan{

de hand van historisch-technologisch veldwerk) een beeld geschetst van de gevolgen die
de ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie en krachtbronnen hebben gehad voor
de werkende mens in het houtzaagbedrijf, Het geheel is verlevendigd met prachtige
foto's.

n,/, Jínummer ll2van 19?6vindenweeeninteressantartikeloverhetwelenweevande
l,q

' itandermolen uit Huizen (thans in het openluchtmuseum), eveneens fraai verlucht met
talrijke foto's. De aanleiding tot dit uitvoerige ÍappoÍt over de oude wiekendrager was de
reconstructie. welke in dit artikel op lezenswaardige wdze door de heer J.M. Stikvoort is
uiteengezet.
De tijdschriften zijn te bestellen op de volgende manier: u kunt bellen (tel. 085452065)
of schrijven naar het Ned. Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, Arnhem 6002.

c.D.w.
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Op de boot langs de molens

VAAREXCURSIE VAN DE FRYSKE MOLE OP 28 MEI ,{*'"

De jaarlijkse excursie van De l;ryske Mole gaat ook dezc kcer wer'r per rondvaarthoot.
Op een bijzonder plezierige en rustige wijze wordt gevaren langs een aantal molens in ltct
Friese waterland. Als datum is dit jaar gekozen

X zaterdag 28 mei.
Op deze dag voor Pinksteren kan de ,,maitydspronk" optimaal zlin
De plaats van vertrek en aankomst is Akkum. Dankzij de medcwerking van U.T.-Deltia
mogen wij daar aanleggen en de auto's parkeren. Vanaf station Akkrum is de afstand in
een minuut of tien te lopen.
Tijdstip van vertrek is 9.15 uur. Om ongcveer kwart voor negen komen in Akkrum trei-
nen aan uit beide richtingen. De bedoeling is om 's avonds 6 uur weer terug in Akkrum
te zijn.
Er wordt eerst gevaren naar de poldermolen op De Deelen, langs de spinnekop van UTD.
Verder worden zoveel mogelijk de windmolens rond Grouw in het vaarprogramma op-
genomen.
De verzorging aan boord zal weer prima zijn. Koffie met koek. kotÏetat'el cn thee met
wat, plus een drankje of ,,in slokje". Alles inbegrepen is de totale prijs f. 25,- per per-

soon.
Aanmelding door vooruitbctaling voor 20 mei bij Verkeersbureau VVV, Stationsplein,
I-ceuwarden; in kontanten aan de balie of door overschrijving op postgiro 837388 ten
narne van vvv.

OM UTENS
Getrapte bemaling

De watermolens hebben lange tijd moeten malen met de schepraderon die slcchts een

geringe opvoerhoogto hadden. Met name daar rvaar diepe meren drooggcmalen rvaren,

bedroeg het te overbruggen hoogteverschil vaak vele rneters. Hoewel in 1634 door
Symon Hulsbos de vijzel als wateropvoerwerktuig werd uitgevonden (de schroef van
Archimedes is er dan overigens al lang), duurde het toch nog wel vele jaren eer dcze uit-
vinding wat meer toepassing vond. In de Schermer werd in 1849 voor het eerst over-
wogen op vijzelmolens over te gaan en dus het rad af te danken. In plaats van zes schcp'
radmolens deden vier stoere binnenkruier-vijzelmolens het maalwerk. De vijzels konden
namelijk grotere hoogten overbruggen.
Zuid-Holland heeft altijd veel schepradmolens gehad, ook tegenwoordig. Friesland heeft
rijn laatste zien verdwijnen in de storm van 1972 toen de Hemriksmolen te Rijperkerk "j
(een spinnekop) door storm werd geveld. Er wordt gewerkt aan wederopbouw in de -F
buurt van Leeuwarden, in het Groene-Ster-plan.
Getrapte bettuling: deze in molenaarskringen zeeÍ bekende term wordt daar gehoord,
waar men meerdere molens achter elkaar heeft gebouwd, zodat de ene molen het water
aan de andere kan doormalen. De ondermolen, beneden in de polder maalt het water
naar de middelmolen die het op zijn beurt weeÍ naar de bovenmolen maalt die het op
de ringvaart uitslaat. GetÍapte bemaling treÍ'fen we.in F'riesland niet aan.
De heer A. Zandstra uit Langczwaag maakte ons opmerkzaam op een verhaal van A.
Bicker Caarten (Molenleven in Rijnland - Sijthotï Leiden 1946), waarin iets merkrvaar- -fri ^ *-
digs wordt verhaald over de berichtgeving op de molens van de molenviergang te Aar- lK
landerveen:
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De klopper van den bovenmolen van den Droog-
gemaakten polder aan de Westzijde van Aar-
landerveen. Indien de vlotter door het stijgen
van het water in den tusschenboezem medestijgt,
loopt het katrol af, rvat,t door een tweetal houten
hamers op den buitenwaud van de bedstede
klopt. Watermolenaar D. van Hartenweet dan,
dat de andere molens van den molengang met
het malen zij n aangevangen en hij dus ook aan
den slag moet.
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,,Het spreekt vanzelf, dat indien de ondermolen van een molengang aanving met malen,ook de andere molens van dezelÍde gang aan de slag moesten. Bij verschillende molen-gangen stonden de molens vrij ver uit elkaar. Sonrs ielfs op een aistand van één of meerkilometers' Bij getrapte bemaling van den Drooggemaakten Polder aan de Westzijde vanAarlanderveen bedraagt de atstand van den middólmolen naar den bovenmolen ongeveer1200 meter' Indien nu overdag de onder- en middelmolen beginnen te malen, kan demolenaar van de bovenmolen dit gemakkelijk waarnemen, doch bij duisternis is dituiteraard niet het geval. Door middel van een vernuftig uitgedacht klopsignaal, de,,klop-per" genaamd, weet bij duisternis de molenaar van àrn *iadelmolen aan die van denbovenmolen mede te deelen, dat met het malen is aangevangen. De werking van denklopper is aldus: Indien er kans bestaat, dat er in de kornendÀacht gemalen moet wor-den het wordt aan de hand van peilschaal en windsterkte bepaald door den onder-molenaar - schakelt de bovenmolenàar het aan zijn molen u.ngrbrachte kloptoestel indoor in den krimp van den molen een daartoe aangebracht pËnkje, een vlotter, juist
ter hoogte van den waterstand in den tusschen den b-oven- en den miódenmolln g*tegen
Doezem in te stellen- Indien nu de middelmolen aanvangt met malen, loost deze hetwater op den genoemden tusschenboezem en na ongeveer 9 minuten wordt de vlotterdoor de aankomende golf naar boven gedrukt, waardàor de zich in den watermolen be.vindende klopper in werking komt. boor middel van een afloopend zwaar gewichtloopt vervolgens een katrol af, waardoor gedurende enigen tijd een tweetal houtenItamers op den wand van het woonvertrek àes molenaars slaat àn wel zóo luià, dat deItrcest vastslapende molenaar er wakker van wordt. Een dergelijke klopper had ook dei1 l9l3l'14 gesloopte molen no. 2 van de Hazerswoudsche-D-og*akerij (Oostvaart).ook ltier gcschiedde tlus de nachtelijke berichtgeving met behulp van den klopper.,,

G.D.W. k

VRO LIWB UURTSTER MOLEN (vervols)

door J.G. de Beer.

Deze Dirck Dircks Kuyck is dan de 3e dus van die naafir, bouwde l0 Jan. 1723 teVr'pat' mgt Mettie Meynerts alhier. De 8 Oct. 1724 werd hun zoontje Dirck gedoopt,die dus op de 4e Dirck Dircks Kuyck zou kunnen worden. Eerst 6 Mei lTZg lieten debeide echtgenoten zich tot lidmaten der Herv. Gemeente aannemen. Slechts weinige
iaren is hij hier bakker en molenaar gebleven. Nadat er in 1736 nog een dochter geboren/as (gedoopt 22 April) zijn beide echtgenoten kort na elkaar overleden, eerst Metjeen weldra ook Dirck Dircks, in elk gevai voor 17 Sept . L737, want toen was er inven-tarisatie ten sterfhuize van wl. DircÈ Dircks Kuyck, in leven mr. molenaar en MettjeMeynerts e'l' te Vr.par. Over de beide kinderen Dirck .n Trijntje werden tot curatorenbenoemd Cornelis Dirx, mr. backer te St. Annaparochie (daar in Sept. 19l0 getrouwdmet Jancke Dirx Kuik bovengenoemd en dus oom der kinderen) en Eise íIarrents,mr' backer te Vr.par. Tot de vastigheden behoorde de rog en windmolen c.a. met hui.zinge op 't Oost van Vrouwenparochle, waarvoor nog steeds jaarlijks 6 gl. windpacht
betaald werd aan de Staten van Friesland. Ook bezaten ze 7 *orgrn Otd-fepacht-State-Billand op't Oost van Vr.par. omtrent de molen, waarvan evenwel de helft toekwam
aan oom Cornelis Dirks nom uxoris (uit naam van zijn vrouw Jancke dus).
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In 167 4 was er een geschil gerezen tussen Bildtse bakkers en de molenÍrar over het

,."u""n der granen. De molenaar van st. Annaparochie ktaagde, dat de bakkers minder

maalloon wilden geven dan de molenaars in de omliggende dorpen (Minnertsga, Belkum,

Beetgum en Mariengaarde) ontvingen I ook de St. Jacobster molenaar ontving meer'

De bemiddeling van den Grietman Jr. willem van Haren werd ingeroepen' Deze com-

miteerde de Dorpsrechter Jan Feickes van St. Annaparochie, om met den Secretaris

Martinus van wijngaarden, de bakkers en de molenaats voor zich te ontbieden en ze zo

mogelijk tot elkaar te brengen. Getukte dit niet, dan moest dit den Grietman worden

gerapporteerd, die het dan ielf proberen zou. Secretaris en Dorpsrechter speelden het

niet klaar, waarop, ,,wij Grietman bovengemeld hebben uitgesproken ende geordeneert,

spreken uit en ordonneren bij desen, te betaten voortaan voor maalloon van een lopen

gemalen (ca. g3 liter) rogh tot grof brood 2 stuivers, voor een lopen weit 5 st' en voor

een lopen clein rogge, driernaai gemalen ook 5 st. Aldus gedaan den 13 Febr' 1674'ï

was getekend willem van Haren. Dit wÍuen dus de maallonen, die voor de Bildts molens

golden.
De 4 December is Dirck Dircks Kuyck, bakker en molenaat te Vrouwenparochie (sinds

omstreeks 1675 moet hij de molen zelf bewoond en gebruikt hebben met de daarbij

gelegen bakkerij) overleden. Ztin 2e vrouw Ebettie Egberts leefde nog; uit dit 2e huwe-

lijk waren geen kinderen overgebleven. Van de voorkinderen was de oudste, Dirck'

geb. 1655, de 12 Nov. 16g3 getrouwd met Trijntie Jacobs Getder van vrouwenparochie'

Zi! volgden hun vader op als molenaar en bakker te Vrouwbuurtstermolen' De 2e zoon,

Johannes Dircks Kuyck, geboren 1659, werd 168l lidmaat te Vrouwenparochie, en

weldra boer onder St. Annaparochie met zijn vrouw Hendrikje Freerks' De 3e zoon'

Jan Dircks Kuyck, geb. 1665, werd bakker te Harlingen en de dochter Maeck Dircks

Kuyck, geb. L662,is 17 Sept. 16g2 getrouwd met Fiepke Atiens te vrouwenparochie'

(wordt vervolgd)
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HET OUDE FRIESE WINDII{OLENBEDRIJF

PAPIERMOLEN,ÍIET SPRINGEND HART''

door G-D. Wiinia. X 
t

verder werd bij deze ?,zeeÍ beklante en hegte papiennoolen'n nog genoemd

een Vijver, die naast d; woning lag en doorliep tot achter de molen' Deze,

inmiddels gedempte vijver werd gevóed door een bron- Maar behalve dit wa'

ter, dat de molen in staat stetd; naast grauw- ook basterdpapier te maken,

gebruikre men ook wel het water van de Kleine Zijlrogdg, dat natuurlijk eerst

in het bassin moest bezinken, waarna het, als alle vuiligheid eruit verdwenen

was, in de papiermakerij zun diensten kon bewijzen'

De verkoopprijs bedroË gï. t2.474,- en 10 siuivers. Voor het losse gereed-

schap *rrd 
""g 

eens r. 6oo,- betaald. De koper \vas fuine Lieuwes Buma en

t4

Trijntje Sijtzes te Workum. Later kwam dit echtpaar in Makkum te wonen

en aan hen hebben we de bekende Buma-bibliotheek te danken . Ze waren

welgestelde bugers. lVaarom Buma dit windmolenbedrijf kocht is onbekend.

Indien hij speculeerde op een goede geldbelegging dan zal hij z'n ttjd niet
hebben meegehad. De in de Napoleontische tijd uitgevonden machinale fa-

bricage tastte de papiermakerij ernstig aan. Menig papiermolen moest het

loodje leggen vanwege de buitenlandse concurrentie. De moeilijkheden wer-

den met de jaren groter, wat uitkomt in de dalende hjn van het bedrijf.
Vanaf 1806 werd per jaar 5200 riem papier (l riem_ 500 vel) geleverd.

In l81l daalde de produktie tot 3200 riem, waarvoor 70.000 kg. lompen
nodig was. Er werd grof ongelijmd papier gemaakt in vier soorten, in acht

verschillende formaten en gewichten, variërend van 9 tot 50 kg. per riem.

Het huidpapier, dat nu nog in lffestzaan in ,,D€ Schoolmeester" de enige

windpapiermolen ter wereld wordt vervaardigd, was een specialiteit van

,,Het Springend Hart".
De afzet van papier vond vooral plaats in de noordelijke provincies.

Over de arbeiders:

Uit de enqutite van l8l I ll8l2 kunnen veel bijzonderheden worden ver'

meld.
Allereerst volgt 9un een (dag)loonstaatje; de uitbetaling geschiedde in toen-

malige Franse francs:

papierschepper . 2,94

hollander-maler*).. .. .2,52
stof mengen, ophangen, inpakken. 2,10

lompenscheuren .. .. 1,89

viltenwassen .. 0,84

hulpjongens(vanafgjaar).... .. 0,63

*) Een hollander-maler is de arbeider/molenaar die de hollander, een maal-

bak, van grondstof voorzag. Deze grondstof bestond uit lompen die

door de scheurders (vaak wat oudere mensen, vrouwen of kinderen) en

daarna door de kapperij een bewerking ondergingen.

Het vevezelingsproces werd in de hollander voortgezet onder toevoe-

glng van water. Deze brij werd daarna in de schepkuip gebracht waar-

aan een papierschepper ziin funktie vervulde. Deze schepte de brij met

een schepraampje (voorzien van fijn kopergaas) uit de kuip. De vorm

werd dan omgekerd op een stuk vilt en weer afgedekt met een vilt.

l5



lVanneer er een stapel was gevormd, werd dit onder de pers gelegd.

burrn. werden de vellen, zonder ze te scheuren, van de vilien gehaald,

naar de droogschuur gebracht en over touwen opgehangen.

Met elkaar bood dit bedrijf in 1811 werk aan 3l arbeiders. In 1819 was dit
aantal gedaald tot 23. Voor de molenaar gold toen een weekloon van f.5,-.
Aan de overige arbeiders werd toen f. 0,25 tot f.0,65 per dag uitgekeerd.

Na de door van Anne Buma (6 mei 1833) heeft de familie de molen nog tot
1859 in eigendom gehouden. Toen de molen in dit jaar werd verkocht, werk-
ten er nog slechts 18 arbeiders. Met dit aantal zorgde de molen voor t0 o/o
van de plaatselijke werkgelegenheid, zodat dit windmolenbedrijf ondanks del

economische neergang toch nog van belang was.

Er werd bijvoorbeeld nog met 2 kuipen gewerkt. Landelijk gezien was het be-

drijf van geen belang. De windpapiermolens en waterpapiermolens zorgden
in 1869 voor l13 van de totale fabricage. De papiermachines namen 213 deel
voor hun rekening. De windpapiermolen uit Makkum had voor slechts | 170
part deel in het oud-hollands papier dat nog met de hand geschept werd.

In 1859 was het Into Nauta Andreae, een papierhandelaar te Leeuwarden,
die de molen overnarn. Zijn beide zoons werden later ook in de Íïrma opge-

nomen . Zijn oudste zoon, die van 1859 tot 1870 in Makkum woonde, heeft
nog getracht de papiermolen-belangen te behartigen.

Op 24 december 1863 is door onbekende ooÍzaak brand uitgebroken in de

droogschuur, die vrijwel geheel afbrandde, terwijl ook de molen schade op-
liep. De schade, die f. 4.200,- bedroeg, was door de verzekering gedekt.

In 1867 werd de droogschuur herbouwd tot 41 5 van de oorspronkelijke
grootte.

{

(slot volgt).
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