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opname februari 19781

NAJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS
Stichting De Fryske Mole:

Verslag van de ledonvergadering op vrijdagavond 25 november 1977 om 19.30 uur in
gebouw ,,DB Lantearne" (bijgebouw Ned. Herv. Kerk) te Akkrum.

voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2, Wommels
secretariaaf.' Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden (tel. 051 00 41214l.
gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De opkomst is
want er zijn ruim 42 leden aanwezig en het bestuur niet meegerekend.

verheugend,

Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter: P. Bootsma, Grote Kerkstraat 8, Leeuwarden

secretariaat: mevr. P.C. de Jong - Diikstra, de Meente 2, Joure (tel. 05138-3470)
bankrelatie: Friesland Bank
re k en i n En u mme

r:

29.8O "24.934

gironummer: 81.15.42 t.n.v. Friesland Bank
edaktiern edewerkers:
A. Bokma - mevr. P.C. de Jong - Dijkstra
R

*

J. Wust

Eindredaktie: G.D. Wijnja (tel. 05138-41 08)

-

Uitbreiding van het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen voor de uitbreiding van het bestuur met een lid van de Opleidingscommissie, zodatde heer Ziflstra
uit Drachten wordt toegevoegd aan het bestuur.

A. Zandstra

Zonder vaorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan artikelen
of tekeningen en foto's over te nemen.

lngekomen stukken. Er is een brief binnengekomen van de heer A, Zandstra uit Langezwaag. De vragen in deze brief hebben we punt voor punt in de vergadering behandeld.

Aktiviteiten. Op 23 april 1977 zijn er examens geweest op de korenmolen De Onderneming te Witmarsum, waar 4 leden geslaagd ziin, t.w. de heer H.J.C. van der Woude en
de heer P.J"M. Hoogeveen, wonende te lJlst, de heer A. Zandstra te Langezwaag en de
heer A.J. Eelman te Heerenveen.
Op 14 mei 1977 zijn er examens geweest op Penninga's korenmolen te Joure, waar 2leden geslaagd zijn, t.w. de heer P. Kingma te Harlingen en de heer S. Hoekstra te Marrum.
Op g oktober 1977 zijn er examens geweest op de watermolen,,Victor" te Wanswerd/
dorp, waar 2leden geslaagd zijn, t.w. de heer M. Kappenburg te Sneek en de heer G.H.M.
Potma, eveneens te Sneek. Deze laatste met inbegrip van herexamen te Witmarsum.

IN MEMORIAM

Op 10 november 1977 is Wybe Sierksma van ons heen gegaan. Een verlies voor
zijn nabestaanden, die wij van harte onze deelneming betuigen met dit verlies.
Wii van het Gild Fryske Mounders kennen de familieleden niet zo percoonliik,
maar Sierksma kennende moet het verlies groot zijn.
Een zeer beminneliik mens was hij, met een grote belangstelling voor zijn beroep
als molenaar, die uitsteeg boven het beroepsmatige. Het historische en kulturele
deel van het molenwezen, met zijn kennis van personen on feiten, bracht hij naar
voren in de opleidingskommissie. Het was, dat we ,,d6 laatste bus" moesten halen
bij de vergaderingen, want hoe andere moet ie liefhebbers losrukken van een goed
verteller. Ook daadwerkelijk heeft hii geijverd voor het molenbehoud en het
doorgeven van zijn vakmanschap door middel van het beheer van zijn molen en
het lesgeven daarop aan vrijwilligerc"
Maar naast het verllm van een vakman van de boven$e plank en e6n stuwer in het

opleldingsgebeuiBÍI, missen

ln memoriam. De voorzitter staat even stil bij het overlijden van de heer W. Sierksma,
oud-molenaar en instrukteur te Suameer, die aan een ernstige ziekte is overleden en blj
de heer lr" Muysken uit Schermerhorn, die door een zeer tragisch ongeval bij zijn eigen
molen het leven heeft moeten laten.
Als een molen in beweging is, is en blilft het altijd goed opletten.

wii toch yooral zljn wiendeliike en

beminneliike

aanwezigheid.
Dat hii ruste in vrede.

Gild Fryske Mounderc.

Kort financieel verclag. Twintig procent der leden heeft niet gereageerd op de eerste aanschrijving voor kontributie en/of verzekeringen; dit percentage is te hoog.
Een ieder wordt verzocht, ter besparing van onnodige kosten en moeite zo spoedig mogelijk te betalen op aangegeven wijze, als in het nieuwe jaar wederom een beroep op u zal
worden gedaan. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat onze vereniging zich geen grote uitgaven kan permitteren. lnzage in de financiële huishouding is op verzoek ten alle tijde
mogelijk.
Verslag Opleidingskommissie. De molen is een werktuig. Praktijk en theorie vloeien in elkaar over. Het,,vangen" van de molen en het weer zijn twee aparte zaken. Als men in opleiding is voor vrijwillig molenaar, zal men tijdens de cursus ook op andere molens een

kijkje moeten nemen, want dan krijg je meer inzicht. Dus een soort

stage-periode.

De ene molen heeft een heel andere funktie dan de andere, bijv. een houtzaagmolen en
een korenmolen, een watermolen en een oliemolen, en ga zo maar door.

Uitreiking diploma's. Nu zijn we bij een zeer belangrijk onderdeel van de ledenvergade-

ring gekomen. De diploma's zijn met zorg gemaakt en zien er keurig en fris uit. Er ziin in

totaal 10 geslaagde leden. De heer J. WËst uit Leeuwarden en de heer H.

K

ingrna uit

Oosterniikerk waren de eerste geslaagde leden die op 18 december 1976 examen gedaan
hebben op de korenmolen ,,De Onderneming" te Witmarcum.
De heer De Vos uit Akkrum heeft namens het bestuur der Gild Fryske Mounders aan de
volgende leden het diploma uitgereikt:

de heren:
1 . J. Wrist te Leeuwarden
2.H. Kingma te Oosternijkerk
3.H.J.C. van der Woude te lJlst
4. P.J.M. Hoogeveen te lJlst
5. A. Zandstra te Langezwaag

DE FRYSKE MOLE

6. A.J. Eelman te Heerenveen

7.P. Kingma te Harlingen
te Marrum
9. M. Kappenburg te Sneek

door A. Bokma

8. S. Hoekstra

1 O.

G.

H.M. Potma te Sneek

De eerste geslaagde leden hebben een beetje lang op hun diploma moeten waclrtoÍr, maar
één en ander vergde nogal wat tiid.
Het gaf een feestelijk tintje aan de ledenvergadering,omdatdit de eerstekeerwÍrs, dater

diploma's uitgereikt werden.
Wil hopen dat er na deze nog vele goede opleidingen mogen volgen. Als besttrur wensen
we de geslaagde leden van harte geluk met hun behaalde succes en we hopen, dat ze in de
toekornst een werkzaam aandeel hebben op onze Friese molens.
tlondvraag. Mej. A. Bouma uit Wijnaldum betuigt haar instemming aan de Opleidirrgscomrnissie en de Examencommissie t.a.v. het besluit een kandidaat een herkansing te geven.

Op deze avond werden geen dia's of film vertoond, omdat het daardoor te laat werd voor
degenen, die op het openbaar vervoer aangewezen waren.
Na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid sloot de voorzitter de vergadering.

ooööo
Uitnodiging vooriaarsvergadering Gl LD FRYSKE MOUNDERS
Op vrijdag 14 april 1978 wordt voor de leden en donateurs van het Gilcl Fryske Mounders de voorjaarsvergadering gehouden in gebouw ,,De Lantearne" (bijgebouw Ned. Herv"
Kerk) te Akkrum. De aanvang is 19.30 uur.
De agenda voon deze vergadering ziet er als volgt uit:

VAAREXCURSIE DE FRYSKE MOLE
Het is al traditie dat de jaarlijkse excursie van De Fryske Mole per boot gaat.
Het is rustig en gezell ig zeggen vele vaste deelnemers en alle comfort is aan
boord tot en met de Berenburg. Een bezwaar kan zijn dat er minder molens
kunnen worden bezocht dan wanneer van een bus gebru ik gemaakt zou
worden.

Voor dit jaar is als datum gekozen ZAT E RDAG 8 JULI.
Vertrek van bij de watertoren in Sneek 's morgens 9 uur. Als molens staan
op het programma: De Rat - lJlst, De Snip - Workuffi, ffiisschien de tjasker
in het Heidenschap en verder als er tijd voor is Woudsend met z'n molens.
Terug in Sneek plm. zes uur (18.00 uur). De prijs van de excursie, boot,
koffie of thee plus een koffietafel inbegrepen is f. 25,-. Aanmeldingen weer

bii de Friese VVV, Stationsplein, Leeuwarden: tel. 05100-32224.

FRIES MOLENBOEK 2e druk

1 . Opening.

2. lngekomen stukken.

3.Verkiezing bestuurslid i.v.m. het aftreden van de heer C. de Vos uit Akkrum. Kandidaten hiervoor kan men 14 dagen van tevoren schrifteliik bii hetsecretariaat indienen
4.

Kort financieel verslag.

5. Versl ag Opleid i ngscomm issie.

6. Rondvraag.

Pauze

door enkele filmimpressies van de heer G.D. Wifnja (o.a. van houtzaagmolen,,De Ja-

vens te verzamelen.
Het streven is om deze tweede, geheel herziene, druk van het Fries Molenboek

ggr" ).

eind november te laten verschijnen.

7.De heer..l. Wierstra toont dia's van molens uit het noorden van Friesland; gevolgd
B

"

De redactiecommissie heeft haar tijdschema opgesteld. Vóor de vakantietijd
zal de tekst klaar moeten zijn en ook de foto's. Overwogen wordt de foto's in
kleur af te drukken. Het tekstgedeelte wordt bijgewerkt. De bijzonderheden
over de molens worden grondig gecontroleerd en herzíen. Vele vrijwilligers,
lid van het Gild Fryske Mounders, zijn reeds druk bezig ter plaatse de gege-

Slu

iting.

oooöc
DE NATIONALE MOLENDAG wordt dit jaar gehouden op de tweede zaterdag in mei,
dus op ZATERDAG 13 MEI 1978.

JEFTE OAN DE FRYSKE MOLE

CCOötr

Noch krekt yn it àlde jier is by notariële akte oan De Fryske Mole in jefte
oermakke fan twa t0zen goune. Dit selde bidrach sil nocht twaris skonken
wurde, dit jier en it oankommende jier. Tige tank ek op dit plak foar de
rynske stipe dër't in goede bistimming oan jown wurde sil foar it molebihàld.

EXAMENDATA VOOR VRIJWI LLIG MOLENAAR:
Zaterdag 22 april 1978. De molen is de korenmolen te Sloten.
Zaterdag 29 april 1978. De molen is de watermolen,,Victor" (poldermolen), te Wanswe rd/dorp.
Zaterdag 6 mei 1978. De molen is de korenmolen te Sloten.
Zaterdag 23 september 1978. De molen is de korenmolen ,,DB Onderneming" te Witmarsu m.

Zaterdag 7 oktober 1978. De molen is de korenmolen,,De Onderneming" te Witmarsum.
lnstrukteurs worden verzocht hun examenkandidaten vóór 15 maart a.s. op te geven bij
het secretariaat van het Gild"

4

DE MOLEN VAN DE BROEKPOLDER TE BROEKSTERWOUDE

Beneden in de molen bevindt zich een oud huisje, waarin de molenaar 's winters tijdens
het malen vertoefde. Een der zijwanden is beschreven met gedichtjes, o.a. hoe een dom
boertje zijn meisje moest kussen.
W. Postma.

L ITE

RATUU

R

MOLENS IN LIMBURG IN OUDE ANSICHTEN

ln de bekende serie,,in oude ansichten" is nu ook een deeltje gewijd aan de
molenrijkdom van de provincie Limburg. Het boekje is samengesteld door
drs. G.C.M. Elegie, die o.a. ook zorg heeft gedragen voor de zeer gewaardeerde publikaties der Molenstichting Limburg.
,,De opzet van deze uitgave is enerzijds in een serie foto's de herinnering vast
te leggen aan molens die bijna allemaal uit het Limburgse land zijn verdwe-

Foto: G.D. Wiinia

-

opname l2

juli lg77

Als men in het Fries Molenboek bij no. 39 kijkt en leest, valt er over de tussenliggende
heel wat nieuws te melden. De molen heeft tot omstreeks 1967 gemalen met
winclkracht. Later werd uitsluitend gemalen met de dieselmotor, die tijdens de restauratie is u itgenomen. Toen in 1 970 het watersch ap ,,DB Wàlden" eigenaar van de moien
werd, is de molen geheel buiten bedri.if gesteld.
De molen, toen al in matige toestand, werd sindsdien niet meer onderhouden en raakte
steeds verder !n verval; omstreeks 1974 brak tijdens een storm een der roeden af. Door
de wind èn de jeugd was het rietdek vrijwel geheel verdwenen, zodat de etementen vrij
spel in de molen hadden
Het elnde leek in zicht toen het waterschap een sloopvergunning voor de moten aanvroeg. Gelukkig werd de molen in de jaren 1975-1976 gerestaureèrd door de molenmakers Tj. en K. Diikstra, dankzij de ruilverkaveling Dantumadeel. ln de molen werden zeer
vakkundig de schroefbak, deuren, bovenwiel, vang e.a. gerestaureerd. Het nieuwe rietdek
werd prachtig aangebracht door rietdekkersbedrijf Hekstra. De beide roeden zijn afkom-

tijd weer

stig uit Beegden.
De zeer fraaie molen draaide in maart 1976 weer voor het eerst sinds jaren, waarbij oudmolenaar J.G. Minnema, die hier 26 jaar mee gemalen had, ook aanwezig was" De moten
heeft in 1977 een flinke schilderbeurt gehad en wordt thans goed onderhouden. Hetaas
kan de molen alleen ,,voor de Prins" draaien wegens de in slechte staat verkerende kammen der onderbonkelaar en vijzelwiel. Gelukkig ligt het in de bedoeling de molen binnenkort weer maalvaardig te maken. Tevens zal een stel zeilen beschikbaar komen zodat
weer volop van de wind geprofiteerd kan worden.
Enkele bijzonderheden: De molen wordt regelmatig in bedrijf gesteld door vrifwillig molenaar W. Postma, die les krijgt van de heer J.H.A. van Tilburg. De Dokkumer molenaar
houdt hierbij toezicht zolang Postma nog niet gediplomeerd is. U kunt de molen bezichtigen na afspraak met de molenaar, p/a Ds. Feitsmaweg 24, Broeksterwoude (tel. 05111
-2627 ). Het eigendom is in handen van onze Stichting De Fryske Mole.

6

nen. Van de andere kant maakt dit boekje duidelijk dat het zuiden van de
provincie wordt gekenmerkt door veel rivieren en beken, waarop in het verleden talrijke watermolens waren gelegen. Windmolens daarentegen moesten we
vooral zoeken op de grote open vlakten van midden- en noord-Limburg", aldus drs. Elegie in ziin inleiding.
ln het boekje zijn 76 foto's opgenomen, waarvan bijna de helft uit water(rad)molens bestaat, hetgeen een logische zaak is voor een provincie waarvan het
aantal \ruatermolens altijd groter is geweest dan dat der windmolens.
Van de watermolens krijgen we zeer verschillende beelden voorgelegd. Enerzijds zijn het zeer schilderachtig gelegen gebouwtjes, anderzijds monsterachtige, grote en grauwe bouwwerken van industriële archeologie, zoals de molen
van Dolk te Maastricht en die van Smeets-Wackers op de Roer te Roermond.
Een zeer fraaie foto is wel die van de nachtelijke forellenvangst te GeulemHouthem uit 1926
Van de windmolens kunnen we melden, dat de schrijver er in is geslaagd een
gevarieerd scala van molentypen bijeen te brengen. ln de zeer uitgebreide onderschriften, waartoe men gelukkig steeds meer overgaat, kunnen we o.a. lezen, dat vele afgebeelde molens van elders afkomstig zijn. Ook is opvallend,
dat de provincie Limburg een groot aantal molens in de laatste oorlog heeft
verloren.

Als punt van kritiek zou kunnen worden aangevoerd, dat de schrijver de afbeeldingen slechts heeft ontleend aan de verzamelingen van een zeer beperkte
groep. Hierdoor ontbreken er heel wat molens waarvan we gaarne een afbeelding hadden gezien. Maar misschien mogen we dat dan tegemoet zien in een
tweede, hopelijk ook dikkere uitgave. We kunnen de liefhebbers overigens
wel aanraden dit deeltje aan de verzameling toe te voegen. Het boekje is uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel en kost f. 26,90.

MOLENSPIEGEL het lied van de malende molen in proza en poëzie

ln 1976 verscheen bij dezelfde uitgever deze prachtige bundel, bijeengebracht
en van deskundige toelichting voorzien door molenkenner bii uitstek A.
Bicker Caarten. ln zijn woord vooraf laat de schrijver ons weten dat vooral in
de eerste helft van deze eeuw vele artikelen en gedichten zijn verschenen over
de schoonheid van de Nederlandse windmolens en over de ontluistering van
ons land door het veelvuldig slopen ervan.
Veel auteurs hebben met welbesneden pen het leven op en om de molens weten te beschrijven. Dat, wat zij met oog, oor en hart hebben waargenomen,
vinden we terug in deze voor molenliefhebbers ,,onmísbare" Molenspiegel.
ln de eerste plaats moeten we de schrijvers van toen dankbaar zijn voor het op
schrift stellen van hun bevindingen en gevoelens. Maar in de tweede plaats
past híer een woord van dank, gericht aan de schrijver, die een voortreffelijke
serie verhalen en gedichten bijeen heeft weten te krijgen.
De bijzonder gevarieerde bundel is van een 86-tal prachtige oude en meer recente foto's voorzien, waaraan goed gedocumenteerde onderschriften zijn toegevoegd. lets over de inhoud:
1. Molenaars, malende molens en molens in het landschap. ln dit hoofdstuk
treffen we o.a. aan: Aangename herinneringen uit . de hongerwinter (een
werkbeschrijving van de door windkracht gedreven drukkerij in oliemolen
,,Het Pink" te Koog ald Zaan door E. Smit ir.). Strijd om de Eenhoorn (een
f ragment uit deze molenroman, m. i. de beste die er ooit geschreven is, van
Cor Bruijn over het olieslaan aan de Zaan).
2. ln hoofdstuk 2, getiteld Brieven van Jan Lunenburg, gericht aan de samensteller van deze bundel, heeft de samensteller een aantal brieven opgenomen,
die, op impressionistische wijze beschreven, een iedere molenvriend zeer zeker zal bekoren.
3. Onder Stervende molens, hoofdstuk 3, zijn o.a. opgenomen: Stervende molens, een verhaal over drie spinnekoppen bij Warga, geschreven door ds. R.J.
de Stoppelaar; De Poldermounle, van de Friese schrijver Reinder Brolsma,
met een korte vertaling van A. Bokma; De àld spinnekop, door K.J. van den
Akker, met een vertaling van de Friese dichter D.A. Tamminga.
Het boek wordt besloten met Strijd om behoud, waarin aandacht wordt geschonken aan het voortbestaan der windmolenbemaling in de Schermer.
Dit boeiende werk heeft een omvang van 176 bladzijden, formaat 15,5 x 21
cm. Het geheel is gebonden in een fraaie band met stofomslag. Prijs t.47,5O.
MOLENS IN DEZAANSTREEK IN OUDE ANSICHTEN
deel

1

Bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel is op het eind van 1977 nog een
molenboek verschenen in de serie,,ifl oude ansichten". Dat er ook eens een
deel zou worden gewijd aan de eens zo molenrijkeZaanstreek valt niet te verwonderen. Daar, waar in totaal zo'n du izend wiekendragers hun kru isen eens
in de lucht verhieven, daar moet het een eldorado geweest zijn voor foto-

I

grafen, teneinde iets van die in de tijd der fotografie nog resterende molenschoonheid op de gevoelige plaat vast te leggen. Een groot aantal windmolens
was toen immers al verdwenen door brand of sloop.Uit het boek,,Duizend
Zaanse molens" van P. Boorsma weten we, dat er in 1880 toch nog een 2BB
molens over waren. ln maar liefst 116 afbeeldingen krijgen we een beeld van
dat molenpanorama zoals dat er omstreeks de eeuwwisseling te aanschouwen
was.

De heer A.F. Neuhaus, conservator van de Vereniging ,,De Zaansche Moleh",

heeft het boek samengesteld. Bij het doornemen van deze uitgave blijkt, dat
er een groot Zaans molenkenner aan het woord is. Uiteraard was het weergeven van de gegevens lzie Boorsma's ,,molenbijbel") voor de samensteller geen
probleem. Bouwjaar, naam, bijnaam, eigenaars, jaar van sloop of brand, aangevuld met allerlei andere herinneringen, die het boek tot een zeer waardevolle
aanwinst maken voor iedere molenverzamelaar. Dit geldt echter niet alleen
voor de feitelijke mededelingen. Wanneer we de foto's bekijken zijn we geneigd met Napoleon mee te spreken, toen hij eens een bezoek aan de Zaanstreek bracht: ,,Sans pareil" (weergaloos).
Het is werkelijk voor iedere molenliefhebber een lust om de vele afgebeelde
molengroepen te blijven bekijken. Ook de andere molenkaarten ademen een
echte Zaanse sfeer van windmolenbedrijven, die de bakermat vormden voor
de huidige industrie aldaar. We treffen afbeeldingen aan van zaagmolens, pelmolens, verfmolens, doppenmolens, oliemolens, volmolens, watermolens,
meelmolens, papiermolens, schelpzandmolens, snuif- en specerijmolens en
blauwselmolens.
Zoals de attente lezer zal zijn opgevallen, staat er achter de titel van het boek
deel l. Het ligt namelijk in de bedoeling om in de loop van 1978 een tweede
deel te laten verschijnen, dat eveneens over Zaanse molens gaat.
Het eerste deel is een bijzonder goede uitgave, zowel qua inhoud als uiterlijke
vormgeving. Samensteller en uitgever bewijzen de vele molenvrienden met deze eerste uitgave dan ook een enorme dienst. We hopen dat het tweede deel
van dezelfde goede kwaliteit mag zijn.
Omvang 12O bladzijden met 116 afbeeldingen. Gebonden in oblong formaat.
Prijs Í.26,90. Verkrijgbaar in de boekhandel.
DE TWENTSCHE WATE RMOLENS
Lange tijd waren het vooral de windmolens die grote belangstelling der molenvrienden ondervonden. Met name in de laatste tiid zijn het ook de water
(rad)molens die veel aandacht voor zich opeisen en die gelukkig ook krijgen.
ln 1974 was het de Uitgeverij Gysbers & Van Loon die toen een ongewijzigde
herdruk liet verschijnen van het in 1922 uitgegeven ,,De Twentse Watermolens", geschreven door mr. G.J. ter Kuile uit Almelo. ln 1977 werd dit werk,
na uitverkocht te zijn, opnieuw door bovengenoemde uitgeverij op de boekenmarkt gebracht, hetgeen voor de molenliefhebbers, die dit boek nog niet hebben kunnen bemachtigen, een goed bericht genoemd mag worden.
De auteur heeft dit werk opgedragen aan ziia vriend Ko van Deinse te Enschede. ln dichtvorm geeft de schrijver bliik van zijn grote liefde voor de,,Twënt-

sche watermöll" en

,,'t heilig Laand van Twënthe". ln het,,Algemeen

quariaten. De kwaliteit der foto's is erg goed, hetgeen de aantrekkelijkheid
van deze uitgave ten goede komt. Het is echter wel jammer dat enkele afbeeldingen niet in volgorde van nummering staan afgedrukt.
De in het boek afgebeelde molens, die sinds 1943 zijn verdweÍren, zijn: no.
25, 26 (verbrand, waarna herbouwd), 31 (onttakeld, elders herbouwdl, 32,
36, 39 en 43. Uitgave: Gysbers & Van Loon, Postbus 396, Arnhem. Omvang
7'l pagina's. Prijs f .24,-- (incl. BTW en porto).
We spreken de hoop uit dat deze heruitgave niet de laatste zal zijn in de rii
van molenboeken.

gedeel-

te" stelt de schrijver, dat de watermolens om hun historisch,

bouwkundig,
econornisch en schoonheidseigen onze aandacht overwaa rd zijn. H ij haalt een
voorbeeld aan van de profeet Jeremia, \ryaaruit blijkt dat de watermolens al
van zeer oude datum zijn: ,,Staande tegenover zo'n watermolenbeweging begint ons gevoel te spreken al zijn we dan nog volstrekt niet zo poëtisch als de
profeet Jeremia, die het ,,geluyt der meulens" op ééne lijn stelde met ,,de
vroolijkheid des bruydegoms, de sternme der bruid en het licht der lamp".
Bovendien weet de auteur ons mee te delen, dat de watermolens als rechtsbegrlp worden genoemd in oude wetboeken van Germaanse stammen, die de
Rorneinse cultuur ondergaan hebben, maar niet in de wetten der Saksen en
F ri

WINDMOLENS EI\I RUIMTELIJKE ORDENING:
EEN SLEPEND PROBLEEM

ezen.

Verder komt rnr. Ter Kuile tot de conclusie dat de Marke, als grote belangengemeenschap, oorspronkelijk de waterrnolen zal hebben opgericht.

Bij de Romeinen waren de watermolens zeer goed bekend. Het zijn juist de

Romeinen geweest en na hen de kloosterorden, die de verspreiding der watermolens zeer in de hand hebben gewerkt.
ln het ,,Bijzonder gedeelte" geeft de auteur, die een voortreffelijk kenner van
het Twenteland is, een overzicht der watermolens, waarin h ij bijzonder veel
geschiedkundige gegevens heeft verwerkt, terwijl hij eveneens een en ander
over het leven en werken op en om de watermolens in Twente heeft vastgelegd. Het werk is verlevendigd met ruim twintig oude foto's en prenten. Omvang 1 X6 pagina's. Prijs f .28,- (incl. BTW en porto).
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hele orgaan ,,Stedebouw en Volkshuisvesting", gewijd aan industriële archeo-

logie en ruimtelijke ordening, dan is dit te bestellen door overmaking

bovengenoemde instituut, Van
Speijkstraat 25 te Den Haag, onder vermelding van ,,Nabestelling nummer 11,
'1977". Leden van het ,,Gilde van Vrijwillige Molenaars" zullen het nummer

B ii dezelf de uitgever verscheen nog een herdru k en wel ,,Vordwenen en bestaande windmolens te Rotterdam" door architect J. Verheul Dzn. Het boek
is een ongewijzigde heruitgave van de tweede herziene en vermeerderde druk
u it 1 943.

De opgenomen aquarellen geven een goed beeld van de in 1942 nog bestaande gave en reeds vroeger ontluisterde windmolens, de mooie, stoere werkers

van jaren her, aldus de schrijver in zijn inleiding. Het waren dan ook de tekeningen van Molendijk, die Verheul ertoe brachten iets over de Rotterdamse
windmolens te schrijven. Let wel, iets, want de komplete molengeschiedenis
van Rotterdam moet nog altijd geschreven worden. Voor de molenliefhebber
van lokale molengeschiedenis is dit werkje echter een waardevolle aanwinst,
temeer daar de originele uitgave van 1943 erg moeilijk verkrijgbaar is in anti-
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van

f.8,50 op postgirorek.29080 t.n.v. het

VËRDWENEN EN BESTAANDE WINDMOLËNS TE HOTTERDAM

De sch rijver begint met een beknopt overzicht der h istorische ontwikkeling
van het molenwezen in Nederland, gevolgd door beschouwingen over de merendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans 11942) nog overgebleven windmolens te Rotterdam. Het geheel is geillustreerd met vijftig reprodukties, waarvan twintig naar aquarellen van L.M. Molendijk, die als
steunbehoevend kunstenaar te werk werd gesteld om voor de topografische
atlas der Gemeente Rotterdam een reeks waterverftekeningen of pentekeningen te vervaardigen van belangrijke gebouwen, kijkjes en hoekjes in Rotterdam, die de moeite waard waren om te worden vastgelegd.

Het Nederlands lnstituut voor Ruimtelijke Ordening eR Volkshuisvesting
heeft in haar novembernummer een '12 pagina's tellend artikel opgenomen,
waarin aangegeven wordt hoezeer de molenbiotoop (de omgeving van de molens) wordt bedreigd" Dit voor vrijwillige molenaars onmisbare artikel, geschreven door Evert Smit jr., is rijk geillustreerd en te bestellen door overmaking van f. 3,50 op postgirorek. 113590 t.n.v. Vereniging De F{ollandsche
Molen te Amsterdam, onder vermelding van ,,Overdruk molenbiotoop". U
ontvanEt dan een overdruk van dit artikel. Wilt u in het bezit komen van het

als ,,lnformatie" k rijgen

toegezonden.

G.

DE

d

il

G

D. Wijn ja.

ETIJDEMOLEN

Dit woord, dat zonder verdere toelichting voorkwam in een artikel, was en bleef voor
mij een onbekend begrip tot ik in Goes op een leuk gebouwtie aan de Kleine Kade 43
een bordje met de tekst,,als getifdemolen gebouwd in 1643" ontdekte. ln en rond het
gebouwtje, dat thans als toilet- en wasgelegenheid voor de bemanningen van de in het
haventje liggende schepen dienst doet, was niets terug te vinden wat aan een molen c.q.
getijdemolen herinnerde. Geen moeite was de heren van het gemeentelijk archief van
Goes teveel en wat dan ook hierna over de molen van Goes en zijn soortgenoten volgt,
dank ik, metveel dank, aan de hulp die ik kreegvan deze instantie.
Getijdemolens kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en daarbuiten voor. ln Zeeland o.m. in Middelburg, Vlissingen, Arnemuiden, Sas van Gent en Goes. ln het buitenland o.m. in Vlaanderen en Suriname.
De energie ontleende de getijdemolen aan het niveauverschil tussen eb en vloed, hetzelfde wat nu in Engeland en Frankrijk wordt toegepast bij getijdecentrales; dus ook hier
niets nieuws onder de zon.
Bij de getijdemolen werd het water, dat bij vloed in de houwer stroomde, bij het keren
van het tij, achter een sluisdeur geschut om bi! eb te worden benut. De scheprad-waterrnolen, zoals wij die kennen, werd dan in werking gesteld. De getijdemolens waren korenmolens. Dit is, in het kort gezegd, het principe.
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Het is dus niet zo, dat, zoals men wel leest, waterradmolens alleen in geaccidenteerd terrein voorkwamen. De hiervoor genoemde ,,houwer" diende als waterreservoir, zoals ook
het woord het at aangeeft (n.b. vóór de Slochterense aardgasvondst had elkestad en elk
dorp van enige betekenis een gasreservoir, de zgn. gashouder). Deze ,,houwer" was een
grote waterkom die als stuwbassin dienst deed en vaak vlak naast de stadswallen, maar
ook wel binnen de wallen lag. Zo had Goes een houwer binnen de stadswallen met een
wateroppervlak van 2780 roeden * dat is ongeveer 37.000 m2. ln Goes bestaat de houwer niet meer, maar wel b.v. in Vlissingen en Bergen op Zoom. De houwer had een specifieke functie t.o.v. de haven waarop de houwerwas aangesloten. Deze functie was niet

zoals wel is aangenomen * om de stuwkracht te leveren voor een molen, maar als spuibassin dienst te doen, daar, waar de haven niet door het lozen van een polder gespoeld
werd. Dit spoelen en reinigen van de haven was èn voor de waterhuishouding èn voor de
economie van de haven-/hanclelsplaats van levensbelang. Men heeft dus de ten behoeve
van het bewaren van de haven aangelegde kostbare houwer mede produ ktaef gemaakt
voor een molen. De naam ,,houwer" komt nog steeds voor, doch ook de naam,,molenwater", wat erop wijst dat de houwer tevens dienst deed voor een molen, wat overigens
lang niet altijd het geval was.

-

Reakties:

KORENMOLEN ,,DE HOOP" TE STIENS
Zoals u wellicht nog zult weten werd er in ons vorig nummer gevraagd of u misschien het
een en ander wist over de korenmolen van Stiens. We kregen daarop twee reakties. We
ontvingen van de heer De Ruiter uit Oran.iewoud een oude ansicht, die hij welwillend afstond voor reproduktie in dit blaadje. Tevens hadden we al een lang gedicht van de heer
De Beer uit St. Jacobiparochie gekregen, waarin hij herinneringen ophaalt uit hetverleden. Op het eind van zijn rijmstuk wijst hij terecht op de toekomst, een periode waarin
het Gild Fryske Mounders een belangrijke rol kan spelen.
We houden ons aanbevolen voor meerdere mededelingen, oude foto's e.d. Te ziiner tijd
hoort u meer van ons over de restauratievorderingen.

De eerste maal dat een Nederlandse getijdemolen in een acte werd Eenoemd is in 122O,
in komsten van de molen . van Zierikzee door de G raaf aan zijn echtgenote
werden geschonken (dit in plaats van,,neem eens een bloemetje mee!").

waarbij de

Nog enige gegevens over de getijdemolen van Goes:
Het waterrad was in de molen ingebouwd; voor in- en uitlaat van het water waren aparte
afsluitbare waterkanalen. Het buiten het gebouw liggende kanaal nam bij vloed het water in, terwijl het andere door de molen lopende kanaal bij eb het water liet uitstromen
en het waterwiel in werking stelde. ln de molen stond één maalstoel.

De molen in Goes dateert in ieder geval al uit 1399, had een zeer bewogen leven, brandde af en werd weer opgebouwd, herhaaldelijk gerepareerd, gewijzigd en omgebouwd.

,,,,:ffiïls

,:.À\,\\N.

Kortom, ze was een niet aflatende bron van zorgen voor het stadsbestuur.

"W§§,,:N
'-r§t.:.
'i

ln 1809 is de molen buiten werking gesteld; ziln werk is eerst door een ros-, nadien door
een windmolen overgenomen. ln 1810 werd het molenwerk in het gebouw gesloopt;

in 1845 werd het gebouwtje bewoonbaar gemaakt. ln 185O verkreeg het Gasthuis er de
beschikking over en werd in het gebouw de ,,spijskokerij" van het Gasthuis onderge-

DE STIENZER MOUNE

bracht.

Nadien heette dit eerbiedwaardige, hoogst bejaarde, molengebouw
,,het soephuis" vergane glorie!

in de volksmond
A. Zandstra.
(wordt vervolgd)

Hwat haw ik heatd, hwat sil der barre
Ja minsken, is it werklik wier?
Komt men dan nou noch krekt ta Ynsioch
Hoe moai dy rnoune dér dochs wie?
En nou, goed fyftich iierren letter

Krijt men fan de öfbraek, doe, birou

Men mist him dochs dér op dat Plakie
Fandër de plannen ta ,,herbouw"
Ja

jierren stie hV dér mismoedich

Sa,

heal forminkt, in wrak allyk

Bigreatlik wie't him sa to sien
Ja, hy dy't earen wie sa kwyk

13
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Sil men him yn syn ear ,,herstelle"
En sizze, ja wy wiene mis
Hiel bliid sill' fest wol folle wéze
As straks de moune der wer is

Hy waerd öfbrutsen oant de stelling
De inderein dy bleau noch stean
Nei al syn wrotten en syn skreppen
Wie dat op't lést dan noch syn lean

Noch ts it mooglik, kin it barre
Noch stiet dér't 6lde 0nder-ein
Dér't alearen as de mounder thóskaem
Hy ynried mei de mounders-wein

En nou in heale ieuw wer letter
Beseft men hwat men einliks mist
De moune moast der al wer komme

Noch Ís der ek

Al wie't in toer, it moast bislist
ik hjoed de balken lizzen
Boppe- en 0 ndertaflemin t
Twa stilen wiene al oaninoar kep'le
Sa seach

it mounders-reedtsje

En ja, noch folle díngen mear
Dy't íts sa faek noch tinken dogge
Aan dy dagen fan wolear

lk tocht, ja wier, de bou bigiint
'k Ha eefkes tocht oan d'6lde faklju

Dër't ienris 't àlde moundersfolkie
Nöt mealde en ek gröt noch pelde
En as't sa itt kaem mei har wurk
Dan faek de 0ren ek net telden

De minsken fan de mounebou
Hwat dy mei't àlde ark ,,presteerden"
En s0nder it gerief fan nou

'k Bin fol bitrouwen dat it goed komt

Doe't noch de mounderc ,,van der Ley's"
Der mealden noch mei folle noft
Doe't noch de moleroeden draeiden
En swaiden al mar troch de loft

Hja hawwe leafde foar har fak
De minsken
Se

En sa

De bakker kaem der mei de rogge
Dy briek er foar it roggebrea
Ja, oerkot soe er net faek hawwe
As't wyntsie waeide stie der nea

By d'6lde toer dér heart in moune
En wier is't: better let as net
En hwat der straks dan barre sil
Hy moat wer draeije, dat stiet fést
Nöt meale, ja, dat wie wat
Né, hy moat net wer yn r6st
En as dan straks wer jonge mounders

dy kostet neat, dat is sa
driuwkréft wie wis net to djlr

De wyn

Him nimme 0nder har biwàld
grif wol kínsen
Fan in noch lang, hiel lang bihedl
Dan binne der ek

En al hoe't hy ek noch syn bést die
Om mei to kommen wie in toer
En sa is doe de tiid dan kommen
De moune joech net mear gewin
Fan dy gefolgen bleau er stil stean
Al wie dat faken min nei it sin
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krijt Srlens dan wer syn moune
wer syn ,,silhouet"

It doarp krijt

Sa gongen jierren, jierren hinne
Doe kaem de ynfloed fan't fabryk
Untlóze him guon fan syn klanten
Dy kaem der yn syn keningkryk

Syn

dy't dit wurk utfiere

jowe't grif wol syn gerak

29 oktober 1977

J.G. de Beer,
St. Jacobiparochie.
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HOUTZAAGMOLEN DE RAT TE IJLST

1

oor C. de Vos

ln een Engels informatieboekje werd mijn interesse gewekt door een verhaal over een
molen met viif wieken. Bedoelde molen staat in het plaatsje Alford in het graafschap
Lincolnshire.
De ,,Alford towermill" heeft zes vloereni de romp is zo'n twintig meter hoog. De kap is
voor onze begrippen vreemd gevormd, helemaal rond, en doet sterk denken aan de ui op
de toren van Deinum.
De molen, waarvan u biigaand een afbeelding ziet, is uitgerust met zelfkruiing en zelf-

zwichting.
Volgens het verhaal loop

hii zeer regelrnatig en maalt hii al goed met weinig wind. ln
1957 is deze molen geheel maalvaardig gerestaureerd.
Een andere informatiebron vertelt, dat Alford in 1932 een vier-, een vijf- en een zes-

wieker rijk was.

Monu men t van i ndustrieile a rcheol ogie
Foto: P.J.M. Hoogeveen -- opname februari 1978

Sinds de bijdrage over de restauratie van De Rat in De Utskoatvan december 1976 is er
heel wat gebeurd rond de lJlster molen.
ln december vorig jaar werd opgericht de Stichting Houtzaagmolen De Flat, gevestigd te
lJlst. Blijkens de statuten, artikel 2, heeft deze stichting ten doel:
1. Het op doeltreffende wijze bewaren van de molen uit een oogpunt van landschap en
stedeschoon.

2. Het bewaren

De

,,Alford towermill"

van het houtzagerijbedrijf in de oorspronkelijke toestand en bedriffsvaardig in het belang van de industriële oudheidkunde.
3. Het bewaren en verspreiden van de kennis van het houtzagen met windkracht.
ln artikel 3 staat hoe dit doel wordt nagestreefd, en wel door:
1. De molen met ondergrond, erven en de zich daarop bevindende opstallen in beheer
en onderh«rud te doen overgaan aan de stichting.
2. Het uitoefenen van het houtzagerijbedrijf met windkracht.
3. Het openstellen van de molen ter bezichtiging voor belangstellenden.
4. Het scheppen van gelegenheid voor het geven van cursussen voor de opleiding tot
vrifwil I ig rnoleÍraar.
5. Alle verclt:re wettige middelen die het doel der stichting bevorderen of kunnen bevorderen.
Aldus de statu ten.
De Rat blijÍt rlus eigendom van de gemeente lJlst, de stichting gaat na voltooiing van de
restauratie het trehr:er voeren. Hierbij is het uitgangspunt dat De Flat zal worden geëxploiteerd als een hezienswaardigheid, waarbi.i ernaar zal worden gestreefd dat de molen
met toekenrrirrq van de gewone subsidies voor het onderhoud zichzelf bedruipt.
,,17
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Betalende bezoe kers vormen bii deze
opzet in feite de bron van in komsten.
Gezien de ligging van De Rat aan de
Geeuw, een in het toeristenseizoen druk
bevaren water - er passeerden in 1977
liefst 12.550 plezierjachten de lJlster
brug! - en de gemakkelijke bereikbaarheid van de molen over de wal, ruime

Het wt:rrr r;cher:l zaagvaardig maken van de molen zal naar het zich laat aanzien wat meer
vL,rÍfí)n, l){,.1 vernieuwen van de sleephelling is daarbij het meest belangrijke punt.

tijd

Over ht,.l vr:rloop van de restauratie hopen wij u een andere keer verslag te doen, dan zullen mer:r rlc l{}/(}rs met technische belangstelling aan bod komen!
P.J.M. Hoogeveen,
H.J.C. van der Woude.

parkeergelegenheid, verwacht het bestuur dat iaarliiks wel een duizendtal bezoekers kan worden getrokken, het aantal dat een sluitende begroting moet opleveren.

Bezienswaardig

DIVE RSEN

is

De"

Rat ongetwijfeld

nu weer een koningsspil met raderen is
aangebracht, en het rnet windkracht op
en neer bewegen van de drie zaagramen
weer mogelijk is gemaakt. Op beide roeden werden fokwie ken aangebracht, en

de nog aan te brengen rem kleppen, tiidens het draaien van het gevlucht ver-

stelbaar, zullen een andere trekpleister
voor de technisch geíhteresseerde molenliefhebber vormen.

Eind vorig jaar was de restauratie zover

gevorderd er kwamen

zelfs zeilen
dat kon worden gedacht aan het beginBestuu rslid A. Dijkstra
( Foto: P,J. M" Hoogeveen )
nen van een cursus voor het opleiden van
nog meer molenaars. Voor de gekozen
exploitatie-opzet moet de molen namelijk iedere zaterdagochtend in vol bedrilf zijn. Waar het hier gaat om een fabriekje van
voor amateurs toch wel respectabele omvang, moet men erop kunnen rekenen dat hiervoor iedere week tenminste drie gediplomeerde vrijwillig molenaars in de molen aanwezig zijn, en dat kan in de praktijk alleen worden verwerkeliikt met een rouleersysteem.
Willen de plannen voor De Rat kans van slagen hebben, dan moet dus het aantal gediplomeerden in ieder geval worden gebracht van drie op zes à zeven.
Gelukkig kon een viertal jonge enthousiasten worden gevonden en op zaterdag 14 ianuari

vond op de tot lesruimte ingerichte lege zolder van De Rat een vanwege de lage omgevingstemperatuur kort gehouden plechtigheid plaats. De heer A. Diikstra, bestuurslid van
het Gild Fryske Mounders, installeerde met een kernachtige toespraak tot de vier leerlingen en hun twee instrukteurs de groep lJlst.

Hierbii dient nog te worden vermeld dat de secretaresse van het Gild, mevrouw P.C. de
Jong-Diikstra en de burgemeester van lJlst, de heer H.W.F. Mumsen in zijn hoedanigheid
van voorzitter van de Stichting Houtzaagmolen De Rat, met hun aanwezigheid de gebeurtenis extra luister gavent
De vier adspirant - vriiwillig molenaars ziin:
Egbert Christiaan Den Hartog uit lJlst, Jan Gerrit Tollenaar uit Sneek, en de gebroeders
Klaes Sytse Visser en Wibren Anne Visser

uit lJlst.

Het ligt in de bedoeling eind mei de wederingebruikneming van De Rat feestelijk te vie,en. Voordat het zover is moet nog wet wat werk worden verzet, voornameliik het treffen van voorzieningen die de veiligheid van de bezoekers moeten waarborgen, zoals heken latwerken rond bewegende delen, trapleuningen en dergeliike.
18

Herexamen Witmarsum:
Qp 12 no.vember van het vorig iaar wist de heer G. Potma de examencommissie van zijn kunnen te overtuigen, toen hij op de koren- en pelmoleo,,De Onderneming" te Witmarsum herexamen moest doen voor het onderdeel vangen.

Zodoende kon ook
nemen

hij op de najaarsvergadering het diploma in ontvangst

"

Workum:
Op

te

3 jalrtrari

Wor

van dit jaar werd de ,,Ybema's molen" aan de Yskeboerevaart

kurn rl«ror blikseminslag getroffen, waardoor één roede werd

afge-

slat;cn.

Copie nummer 10

Dit dient te worden uerzonden vóór 19 mei

I

ngezonden

a,s.

:

Komplimenten voor de firma Westra:
,,Tiepkema's molen" te Heerenveen is in de maand november voor een belangrijk deel gerepareerd door de firma Westra uit Franeker. Na een kritische insJrcktie van de vrijwillige molenaars aldaar, betreffende stellingdelen, liggers,
lrtritcrrslrritinly en nieuwe vang, blijkt deze reparatie tot onze tevredenheid
(f(xf(l trit«;cvocrd. Onze komplimenten dan ook voor de f irma Westra!
Voor tlc volgerrde restauratie staat nog op het programma: kruiwerk, het inst;rll(:Í ()Ít van een maalwerk, een nieuw rechter voeghout e.d.
De vriiwillige molenaars te Heerenveen.
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Makkinga:
De molen van Makkinga verkeert momenteel nog in gehavende toestand.
Het gemeentebestuur heeft echter laten weten de molen te willen laten restaureren. De vierwieker, die thans nog eigendom is van de Coöperatieve Land-

bouwbank te Meppel, zal na restauratie overgaan in handen van de gemeente
Ooststellingwerf

.

Het ligt in de bedoeling vrijwilligers op te leiden, die t.z.t. de molen

rege!-

matig kunnen laten malen.

Houtzagers in Friesland:
ln de nummers 17,18 en 19 van het weekblad Boerderij werd voor de jeugd
aandacht geschonken aan de houtzaagmolens De Jager te Woudsend en De
Rat te lJlst.

Te koop gevraagd:
Oude boeken over molens (G.O. Wiinia

-

tel. 05138-4108).

LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS
150 oude Íoto's en ansichten
door G.D. Wijnja
Te bestellen door ovormaking van f . 17,50 op gironummer 2257734
t.n.v. penningmeester Stichting Do Fryske Mole, Leeuwarden

