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VAN DE REDAKTIETAFEL

Ztehier, toch nog in dit jaar een nummer van ,,de Ítskoat". En dan nog wel een extra dik
nummer, waarin we u van zoveel mogelijk zaken op de hoogte willen brengen. Het is een

druk iaar geweest dat nu weer achter ons ligt. Vele mensen ziin ,,vn't spier west" voor
het wel en wee van ons Friese molenbezit. Een groot aantal vergaderingen was daarvan
het gevolg. Door al deze drukke werkzaamheden lukte het de redaktiekommissie dan ook
niet om vier numrÍlers te laten verschijnen. Met name het werk aan ons provinciaal mo-
lenboek heeft ontzettend veel tijd gekost. Maar daarover licht de heer Bokma u nader in.
En wat u verder in dit nummer kunt verwachten is een,,griemmank" van artikelen,
nieuwtjes en andere wetenswaardigheden, hier en daar verlucht met een foto. Vanaf deze
plaats willen wij wederonn een ieder zeer hartelif k bedanken voor zijn of haar betoonde
diensten. We denken daarbii aan de vriiwillige molenaars die de belangen van onze mo-
lens op uitstekende wijze dienen. Maar bovenal komt hier ook een woord van dank toe
aan hen die onze stichting ,,DB Fryske Mole" en onze vereniging,,Gald Fryske Moun-
ders" zo goed mogelijk besturen. Zonder de belangeloze inzet van velen zou ons streven
geen haalbare kaart zijn.
Tot slot maken wil van de gelegenheid gebruik om een ieder een gezegend en voorspoedig
1979 toe te wensen.

DE FRYKSE MOLE

door A, Bokma

AKTUALITË ITEN

Stilstand is achteru itgang. Dit wordt gemakkeliik gezegd, maar voor onze windmolens
is het meer dan waar. Overgeleverd aan het meedogenloze spel van weer en wind krijgen
ze daaruan de volle tading. Daarom is het van veel belang dat een molen geregeld even

draait; op de wind wordt gekruid en op de andere roede in de ruststand komt. De vrijwil-
lige molenaars bewijzen met hun enthousiaste inzet ons molenbestand daarom een grote
dienst. Tegelijk worden kleine reparaties en opknapbeurten gedaan, die de aanzet tot gro-

te kosten kunnen voorkomen.
Het aantal molenaars dat geslaagd is voor het lang niet gernakkelifke molenaarsexamen
groeit steeds nneer. Wie bevoegd is om te malen, zal dat graag wallen doen en het is ook
noodzakeliik om wat is geleerd vast te houden. Het aantal molens, dat in goede staat is

om te worden bemalen, neemt helaas niet in dezelfde rnate toe en zal ook eerder zijn be-
grenzing hebben.
Sinds de vorige Utskoat verscheen, is Stiens'een molen riik geworden. Hii pronkt biizon-
der mooi boven het dorp van Pieter Jelles uit. Wij spreken daarover hier alleen onze blijd-
schap uit, want elders in dit nummerwordt er meer over geschreven.

Gelukkig gaan de restauraties van een aantal molens gestadig door. Het laat zich echter
aanzien dat, nu aan de geldkranen wordt gedraaid, de molens mee de dupe worden. ACW
geldenr en ruilverkavelingspotten voor ,,aankleding" van het landschap worden daar ook
door beinvloed.
De restauratie van de HÉnzer poldermolen blijft een lijdensweg. Molenmaker Diikstra is

zover dat de nieuwe roeden, die reeds ter plaatse liggen, er in gebracht kunnen worden.
Jammer dat er steeds weer stagnatie is en de dieselrnotor de windkracht moet veevangen.
Een delegatie van De Fryske Mole heeft reeds twee keer zijn bemiddeling verleend voor
de f i nancieri ngsprobl emen.
De Fryske Mole zelf is weer drie molens ,,rijker" geworden" De Eemeente Smallingerland
droeg de eiEendom van haar drie spinnekoppen in het ,,wetterlàn", kadastraal officieel
onder Goëngahuizen, over voor de symbolische som van één gulden. ln de raadsvergade-
ring, die de overdracht goedkeurde, werd nog de suggestie gedaan om deze molens een

naam te geven. Daar bleef het bij. ln tegenstelling tot de bedrijfsmolens hebben weinig
watermolens een naam en van de spinnekopjes maar een heel enkele.
Het dagelijks bestuur van De Fryske Mole sprak rnet wethouder De Vries en de heren

Blauwbroek en Biikerk van de afdeling Sport en Rekreatie ten stadhuize te Leeuwarden

over drie molens: 1 spinnekop in Groene Ster (baldadige vernielingen), 2 molen Kalver-
diikie (wordt ingebouwd en heeÍt een betonnen hart) en 3 molen Froskepölle (kan moei-
I ij k malen ).

FR IESE MOLENCOMMISSI E OPGËI-NEVEN

ln 1946 stelden Gedeputeerde Staten van Friesland een Friese Molencommissie in, die als

taak kreeg Gedeputeerden van voorlichting te dienen inzake de vraag welke van de be-

staande wind- en watermolens in deze provincie tot onvervangbaar cultuurbezit moeten
worden gerekend en de consequenties welke de instandhouding meebrengt in econo-
misch, waterstaatkundig en financieel opzicht.

Tekst foto voorpagina:
ln reinige rite .
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de Babuorster moune yn bidriuw
(Foto: G.D. Wiinia)



De Molencommissie heeft in de eerste jaren van zijn bestaan alle Friese molens bezocht
en daarover uiwoerig gerapporteerd. Hierop is het provinciaal molenbeleid gestoeld,
waardoor een groot aantal molens kon worden behouden.
Het in het leven roepen van de stichting De Fryske Mole in 1970 kan gezien worden als

een verbreding van de taak van de Friese Molencommissie. Belangrijk is, dat De Fryske
Mole molens in eigendom kan overnemen om,,se to hoedzjen en to noedzjen", waarmee
een goede basis wordt gelegd voor het behoud.
Door deze ontwikkeling functioneerde de Friese Molencommissie niet meer. Bij besluit
van 11 augustus 1978 is deze cornrnissie door Gedeputeerde Staten opgeheven. Bii ziin
opheffing was de Friese Molencommissie als volgt samengesteld:
J. Spiekhout, vice-voorzitter, Leeuwarden; P.C. Blokland, Drachten; A Bokma, Wom-
mels; drs" C. Boschma, Leeuwarden; J. Faber, Workum; A.J. de Koning, Hoofddorp;
D. Kooi, Vrouwenparochie; ir. D. Tuinstra, Leeuwarden; ir..i.J.M. Vegter, Leeuwarden;
ir. H. Zandvoort, Leeuwarden; secretaris: J.F. Stallinga, provinciale griffie, Leeuwarden.

NIEUW FRIES MOLENBOEK OP STAPEL

De voorbereiding van een nieuw Fries molenboek nadert een belangrifk punt: zetter en

drukker kunnen er spoedig op los. Er is al een geweldig stuk werk verzet.
De inventarisatie van het molenbestand is geheel herzien en uitgebreid. Vrijwillige mole-
naars hebben zeer zorgvuldig molen na molen bezocht, bemeten en beschreven. Over
elk detail dat belangrijk kan zijn werd informatie verzameld. Voor een aantal molens,
dat kan bogen op een interessant verleden, wordt zelfs extra plaatsruimte gereserveerd.

Hierbij horen natuurlijk mooie foto's. Daaraan is bijzonder veel zorg besteed. Gestreefd
is om zo mogeliik de molen in zijn naaste omgeving te laten zien en bij voorkeur niet in

de ruststand. Dit laatste vroeg een extra inspanning. Het optimale moment is dan moei-
liik te bereiken. Stand van de zon, wind, beschikbare tiid van fotograaf en eventueel
molenaar, spelen een rol. En dan is ook nog het streven om de molens er ,,gekleurd"
op te zetten t

Ëen belangrif k gedeelte van de tekst kriigt een geheel ander aanzien en karakter. Voor
het historische, het doen beleven van het verleden met al z'n molen lief en - leed, gaf

de heer G.D. Wiinia, Joure, enthousiast zijn medewerking.
Verder worden enkele hoofdstukken herzien en biigewerkt naar de stand van zaken
vandaag de dag.

RENAISSANCE VAN KORENMOLEN ,,DE HOOP" TE STIENS

Op 8 september van het jaar 1977 is er een aanvang gemaakt met de omvangrijke restau-
ratie van deze molen. Op 29 augustus van dit jaar werd een hoogtepunt bereikt in de

restauratiegeschiedenis. Vroeg in de ochtend, omstreeks zes uur, waren de molenmakers
reeds aan het werk gegaan om het hele takelwerk in één dagte klaren. Hetweerwas uit-
stekend geschikt en om 7.20 uur stond het achtkant al op de onderbouw. Voor tienen
was ook de kap inmiddels op de romp neergelaten. ,,Nei it kofje- en pypskoft" werden
de schoren bevestigd en o!'n ongeveer half drie zaten de roeden al stevig vastgewigd in de
askop. Het was tegen zessen toen de sterke kraanwagen vertrok. De publieke belangstel-
ling, die de hele dag zeer groot was, nam toen snel af. De molenrnakers spraken van een

vlot verloop. Gelukkig kwamen de weersvooruitzichten betreffende harde wind en regen

niet uit. ln een dag tijd verrees in Stiens een complete molen; een sieraad van cultuur-
historische waarde.
De hierbij gaande foto's ziln vervaardigd door de heer S. Hoekstra uit Marrum, die wij
hartelijk dank zeggen voor zijn spontane medewerking. Ook de heer H. Stam (gemeente-

huis Leeuwarderadeel) wordt hartelijk bedankt voor het verstrekken van diverse gege-

vens.

.1,,t L 
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Links: Het achtkant hangt in de kabels

Rechts: De kap wordt neergelaten
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De molen, die in 1847 was verrezen, werd door Duinkerk op afbraak verkocht.
Op 5 december 1856 verkocht Duinkerk ook zijn twee jaar geleden gereed gekomen
molen met woonhuis en alle losse en vaste goederen en gereedschappen, uitgezonderd
het paard, de zakken en de evenaar met schalen en gewichten.
Auke Jacobs Bakker, molenaar te Vrouwenparochie, werd toen voor f. '14.000,- eige-
naar. Deze laatste voorzaE het bedrijff e tevens van een lijnzaadpletterij.
Op 26 oktober 1872 gaat de molen voor hetzelfde bedrag over in eigendom van Dirk
Jans van der Wal.
Op gerechtelijk bevel moest de molen geveild worden, hetgeen geschiedde op 17 en
27 rnaart 1886 en op 3 april 1886. Voor een bedrag van f. 7.000,* werd Jan Johannes
van der Leij de nieuwe eigenaar. Toen deze op 5 november van het jaar 1911 overleed,
ging de molen over in handen van zijn zoon Johannes Jans van der Leij. Elf jaar heeft
deze nog met de molen kunnen malen, want in 1922 werd de oude trouwe windmolen
door afbraak van de bovenbouw tot doofpot gedegradeerd"
Een iaar later werd Gosje Jans van der Leii eigenaar van het rnolenrestant dat in 1928
verkocht werd aan Cornelis Bokkes Algra.
Vele jaren wordt het dan stil om de molenromp.
ln 1972 koopt Franciscus A. Andringa de onderbouw, terwijl de gemeente vier jaar later
tot aankoop van de onderbouw besluit, waarmee een bedrag van f . 12.5O0,- gemoeid
gaat.
Doel van deze aan koop is
de molen als een levend
windmolenmonument inr

oude luister te herstellen.

G.D. Wif nja.

{
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Links: De schoren worden bevestigd - Rechts: Het steken van de roede

Grepen uit cle molengeschiedenis van Stiens:
Uit oude kaarten bliikt, dat er vroeger even ten zuiden van het voormalige boe.rderijtje
van Jacob Stolte - 25 koningsroeden ten zuiden van de hoek van de toenmalige Molen-
weg en de Schilweg - een korenmolen heeft gestaan met bijbehorende bakkerij.
Nog in de 17de eeuw werd de molen met bakkerij verkocht voor de som van 3000 goud-
guldens. De rnolen was destiids bereikbaan via de Stienservaart, die toen nog door het
dorp liep.
Er bestaat een vermoeden dat de korenmolen in het begin van de 19de eeuw verplaatst
is naar ziin huidige plaats. Helaas zwijgen de oude boeken hierover.
ln 1847 werd in Stiens een nieuwe molen gebouwd met molenaarswoning, stalling, wa-
genhuis, erf en tuin. Een iaar later wordt deze wiekendrager reeds te koop aangeboden.
ln 1848 was Jan Pieters Duinkerk, molenaar te Kollum, voor f. 5.000,- eigenaar gewor-
den. Ziin zoon Pieter Jans (geboren te Mensingaweer (Gr.), waar ziin vader töen mole-
naar was) oefende hier echter het molenaarsambacht uit.
Jan Baukes Jansrna, Walle Teunis Bos en Johannes Klazes Huizinga waren als molenaars-
knecht bij Pieter Jans werkzaam.
Omdat de molen met een vlucht van 62 voet (ca. 18 meter) hem vermoedeliik te klein
was, liet vader J.P. Duinkerk in 1851 een nieuwe molen bouwen met een vlucht van
74 voet {rca.22 rneter). Toen de stenen onderbouw in 1853 gereed was, llet Duinkerk een
tweetal steenties aanbrengen met genoemd iaartal.
ln 1854 was de windmolen geheel maalvaardig; de rietdekkers hadden opdracht gekregen
om het jaartal 18il op kunstige wijze in de rieten mantel aan te brengen.
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DIVE RSEN
verzameld door G.D. lrVijnja

WITMARSUM
Aan de koren- en pelmolen ,,De Onderneming" zijn belangrilke werkzaamheden gaande
betreffende het wederom in oude staat herstellen van het pelwerk. Een en ander wordt
uitgevoerd door molenmakerij Van Zuiden uit Tjerkwerd, bijgestaan door ,,vrijwillig"
mo!enaar Lourens Sierkstra uit Witmarsum. Dat alles deskundig wordt uitgevoerd, is te
danken aan de pelmolendeskundige Hans Weerheim die de heren molenmakers de nodige
informatie verschaft.
Het wiekenkruis is aangepast aan het pelwerk (de vlucht is groter geworden en de zeeg

van het hekwerk dieper; de voorzoom is eveneens dieper gesteld), dat veel meer kracht
vereist dan het malen met maalstenen. Verder zijn er de nodige werkzaamheden verricht
op de maalzolder, waar twee pelstenen met biibehorende dusthokken zif n aangebracht.
Bovendien zijn er nog pelspillen met rondsels gemaakt, er is gewerkt aan kuipdeksels
en ga zo maar door. Het pellen zal zeker niet lang meer op zich laten wachten.
We wensen Lourens hier veel succes mee!

VROUWBUU RTSTE RMOLEN
Hoe onze overgrootouders hun graanschoven met de stoommachine dorsten, was op
21 oktober te zien bii de Vrouwbuurtstermolen. Het oude ,,windmolenfabriekje" ver-
werkte het gewonnen graan tot geurencJ meel, hetgeen door de vele bezoekers gekocht
kon worden.
Dit totaalbeeld uit de tijd van onze grootouders was met narne voor de jongeren zeer
leerzaam, terwijl de ouderen onder ons zich dit historisch spektakel nog zeer goed kon-
den herinneren.
Een en ander e'noet als zeer geslaagd worden beschouwd.

MOLENAARSEXAMENS LEVEFIEN TIEN GESLAAGDEN OP

ln het afgelopen najaar ziin er door het Gild Fryske Mounders wederom een aantal
examens afgenomen. Gedurende een vijftal examendagen werden er elf kandidaten aan

de tand gevoeld en beoordeeld op hun praktische vaardigheden.
Op 23 september slaagden in Witmarsum de heren Si. van Kooten uit Sloten en M. de

Vries uit Leeuwarden. Helaas moest hier één kandidaat worden afgewezen.
Op 7 oktober wisten de heren C. Looge uit Tzum en H. Klijnstra uit Sexbierum de
examencommissie van hun kunnen te overtuigen.Zii deden examen te Joure.
Op 14 oktober moesten clrie kandidaten examen afleggen. ln verband met gebrek aan

te weinig windkracht moest het onderdeel vangen twee weken later worden afgenomen.
Dit bleek voor de drie vriiwillige molenaars geen noemenswaardige problemen te geven,

zodat ook de heren A. F. Bakker uit Langezwaag, Tf . Klaverboer uit Katliik en S. Jager

uit Workum tot de geslaagden gerekend konden worden.
Tijdens de examens in Joure, welke gehouden werden op 21 oktober, kreeg de examen-

commissie bezoek van de vice-voorzitter van de vereniging,,De Hollandsche Molen",
Jhr. T.A.J. van EysinEa uit Oegstgeest en de heer Vellekoop uit Leidschendam, provin-

ciaal molendeskundige uit Zu id-Holland. De kandidaten lieten zich door dit bezoek
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niet van de wijs brengen, hetgeen leidde tot een nieuw trio geslaagden, t.w. mevrouw
Wiersma - van der Berg uit Suameer, haar plaatsgenoot W. de Voer en A. Oldenburger
uit Bergum.
De geslaagden hebben hun kennis en vaardigheid te danken aan de instrukteurs De Vos,
Van der Kooi, Wierstra, Sierkstra, Wijnja, Coppens, wijlen molenaar Sierksma en Van ïil-
burg.
Kursisten en instrukteurs, van harte gefeliciteerd met deze geboekte resultatenl
Het aantal geslaagde leden, dat examen gedaan heeft bij ons Gild, is rnet deze reeks geko-
men op een totaal van dertig.

NOG EVEN NAPRATEÍ\
OVER DE BOOTTOCHT
De heer J.M. Groenewold uit
Dalfsen stuurde ons ook dit
jaar weer enkele fraaie foto's
welke een impressie geven
van de toch weer zo geslaag-
de boottocht. Hoewel het
weer niet al te best meewerk-
te (is dit misschien wat zacht
uitgedruktT), was het toch
een mooie en geslaagde dag,
aldus de heer Groenewold.
,,Waarover spraken zii, die
twee daar op die boot?" zou
de titel kunnen ziin van de
bovenste foto. De Beer en
G roenewold (rechts ) hebben
heel wat te bepraten gehad.
Het ging over het uitzetten
van de spoed bij houten vij-
zels tot Dekker- en Fauël-
wieken toe.
Op de middelste foto, ge-
maakt op de ,,molepölle"
van ,,De Snip" bij Workum,
zien de molenliefhebbers ge-
interesseerd toe hoe de vrij-
willige molenaar het polder-
molentfe opzeilt.
Op de onderste foto zijn
voorzitter Bokma (links) en
molenaar De Vries uit Jislum
in gesprek. Deze opname
werd eveneens bii ,,DB Snip"
gemaakt.
We hopen het volgend jaar
weer net zo'n geslaagde
tocht te maken. Misschien
wenkt het weer dan iets beter
mee.
Oant sienl

,tb: *+
4,2,4*
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B IOTOOPRAYONS
Het toezicht houden op de omgeving der windmolens is een zaak van eminent belang.
Wanneer een windmolen ingebouwd of door hoge bomen omringd wordt, functioneert
deze niet meer. Als men op veel plaatsen bomen wil planten, dan kan dat geen kwaad
als men ze maar vèr uit de buurt van windmolens houdt. Langzamerhand wordt er wat
begrip gekweekt voor deze belanEriike zaak. Maar er zal zeker nog veel gevochten moe-
ten worden tegen flats en bomen voor de belangen der windmolens.
De mensen genoemd op blz. 11 (zie kaartie) houden in Friesland de boel in de gaten en

nemen maatregelen wanneer in hun rayon de vrile windvang in Eevaar wordt gebracht.

OP EXCURSIË NAAR NOORD_HOLLAND
Een aantal vrijwillige molenaars uit Friesland maakte deze zomer een bustocht naar
Noord-Holland, waar genoten werd van de bezienswaardigheden in het scheepvaart-
rnuseum van Enkhuizen. Er stond ook een bezoek aan de Zaansche Schans op het pro-
gramma, maar eerst werd de,,Stofmolen" te Wiidenes van beneden tot in de kap beke-

ken.

Op die 19de augustus werd langs de Zaan een folkloristische dag gehouden. Het was er

dan ook ,,puur" gezellig, we ontmoetten oude bekenden en aanschouwden het molen-
panorama met zijn dapper draaiende wiekendragers.
Het viel niet mee om de bus wee!'op tiid te betreden, maar uiteindelijk werd de tocht
rroortgezet naar de rnuseummolen van polder ,,De Schermer". Het oude oorspronkeliike
molenaarsonderkomen werd bewonderd door de vrouwen in het gezelschapi de heren

toonden wat meer interesse voor de technische constructie van deze Noordhollandse
binnenkru ier.

Nagenietend werd de thuisreis aanvaard, na eerst nog ergens heerliik gegeten te hebben.

NATIONALE MOI.ENDAG 1978
Aan de lijst, welke wij in ons vorige nummer plaatsten, kunnen de volgende molens wor-

den toegevoegd: De Hond - Paesens, tjasker - Bolsward, spinnekop - Hartwerd, tiasker -

Augustinusga, De M0nts - Buitenpost, tiasker - Grote Wielen Leeuwarden, tiasker - Veen-

wouden, Broekpolder - Akkerwoude.
Het aantal molens dat dus meegewerkt heeft aan het doen slagen van deze dag, komt
hiermee op een totaal van 44, dat opnieuw een record voor onze provincie betekent.
Wij zijn er van overtuigd dat dit aantal volgend jaar zeker overtroffen kan worden, voor-

ai wanneer de wind ons iets beter gezind is.

COPIE NUMMER 13 INSTUREN VOOR 15 FEBRUARI
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lngezonden:

Op de laatstgehouden vergadering van het Gild Fryske Mounders heb ik kunnen vaststel-
len, dat ook de niet-Friese leden van dit gilde, intelligente mensen zijn.
Reeds na een kort verblijf in Friesland zijn ze in staat het Fries te verstaan, terwijl zij na
iets langere tijd ook het Fries in aktieve zin leren gebruiken.
Daardaor zal het voor hen geen problemen geven mijn voorctel tot het invoeren van het
Fries als voertaal voor de door het Gild belegde vergaderíngen, krachtig te steunen.

A. Ferwerda, Kon. Wilhelminaweg 43, 8453 WR Oranjewoud.

VERGANE GLORIE IN DE ,,ALDEWEISTER POLDER"

Aan de P.G. Otterweg2l onder Gersloot staat stil verscholen achter wat bomen het halve
achtkant van wat eens de trotse molen van de ,,Aldeweister Potder" was. Sinds de twin-
tiger jaren staat de molen er onttakeld bii en doet hij nog dienst als (tweede) woning, als
gevolg waarvan de molenberg afgegraven en de kelder bii het woongedeelte getrokken
is.

ln 1851 (volgens de baard) werd de molen gebouwd op deze plaats, om zo het onland
van de kleine polder te kunnen bemalen. Het gebeurde in opdracht van Siebren Woud-
stra en Harmen Oenema, die voor het bestuur van de polder zorgden.
Wie de eerste bewoners van de rnolen waren is niet bekend, maar in ieder geval waren
Jisk en Atje Liemburg er tot 1896 gevestigd.
Dan trekken Pieter Bles en Jantje Hein ten Boom in de molen. Pieter Bles was in 1857
in Rohel geboren en was op zijn 'l3de jaar al alleen met drie andere kinderen, omdat zijn
moeder overleden, en zijn vader met de 3 fongsten naar Amerika vertrokken was. Wer-
kende als boerenknecht trok hij van boerderii naar boerderij en kwam hij uiteindelijk
terecht bii Siebren Woudstra. Hier kreeg hii een vaste betrekking als boerenarbeider en
toen heeft hii waarschijnlijk ook het molenaarsvak bii J. Liemburg geleerd, want in
1896 verving hlj hem als molenaar en tolgaarder van het tol bij de molen.
Hii kreeg toen een druk leven, want hij bleef boerenarbeider en moest er ook zorg voor
dragen, dat de waterloop in de polder tot de molen schoon bleef. Voor f.8O,-, vrij wo-
nen en een flinke kamp grond in gebruik vervulde hii zijn plichten als molenaar. Als
boerenarbeider verdiende hii zes gulden per week en van de door zijn vrouw geheven
tol mochten ze ook nCIg een aanzienlijk deel zelf houden.
Wanneer malen niet nodig was, moest hii op de boerderij werken, totdat zijn zoon Hein
17 iaar was en deze met de molen om kon Eaan. Toen kwam er ook vee bij de molen:
varkens, schapen en kalveren, terwijl men bii de molen altiid al kippen en een eendekooi
had. Als de ,,pinken" oud genoeg waren geworden, werden ze verkocht en de eieren van
de kippen en eenden verkocht men ook voor respectievelijk 3 en 5 cent 't stuk naar
Heerenveen.
Door al deze inkomsten had men het op de molen niet slecht, maar hierover meer in een
volgend nummer van ,,de Étskoat", waarbii we een schets van het leven op de molen zul-
len geven.
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It stedtsie sleat by't winter
(Foto: G.D. Wiinia)

Dick Bunskoeke en Popke Timmermans.
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DE GETIJDEMOLEN (vervols)

door A. Zandstra

ln aanvulling op mijn verhaal in ,,dB Étskoat" nummer 9leek het me interessant nog
enkele wetenswaardigheden over dit weinig bekende molentype op papier te zetten.
De veelvuldigheid en de plaats der getijdemolen hing af van het getijdeverschil (d.i. het
verschil tussen eb en vloed). Dit was voldoende groot in de provincie Zeeland (ca. 4 me-
ter), tot bii Rotterdam (ca. 1 meter); verder noordelijk werd het verschil te gering om
getijdemolens te bouwen. ln Nederland hebben ze gestaan in Gouda, Culemborg, Vrees-
wijk, Delfshaven, Schiedam, Brielle, Geervliet, Zierikzee, Tholen, Bergen op Zoom,
Reimerswaal, Boe§, Biezelinge, Veere, Middelburg, Vlissingen, Biervliet en Sas van Gent.
ln Vlaanderen trof men ze aan in Porflite, Rupelmonde, Temse, Melle, Dendermonde
e n Antwerpen .

De oudst bekende getijdemolen der wereld stond te Porfllte; in 1146 werd deze molen
voor het eerst genoernd. Deze eer, het eerst genoemd te worden, valt in Nederland in
l22O de molen in Zierikzee te beurt.
Veel rnolens was een lang leven beschoren; een zestal haalde 300 iaar, de molen te Ber-
gen op Zaom 400, die te Rupelmonde 450 en een ware Methusalem werd de molen
van Tholen met ziin 550 jaar.

De laatst gebouwcle molen was die van Delfshaven. De molen van Gouda heeft voor het
laatst nog gewerkt in 1928, pas 4O jaar geleden" Hiermee verdween voorgoed de getijde-
molen van het toneel, bijna zonder een spoor achter te laten.
Gedu rende de oorlog '40-'45, met zijn noden en tekorten overal, heeft de getiide-
energie in Nederland zijn, zij het ook zeer bescheiden, wederopstanding beleefd en wel
in Schiedam, waar in een molen met een primitief rad electriciteit voor een werkplaats
werd opgewekt.
De molen van Rupelmonde, even ten zuiden van Antwerpëo, werd zo'n twintig faar ge-

leden nog gebruikt. Beschadigd in" en gerestaureerd nà de oorlog, is dit de enig,bewaar-

de getiidemolen in de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden.
De Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappai heeft in 1967 een onderzoek laten
instellen naar de rnogelijkheden van een getijdemolen in de Oosterschelde.

De conclusies van dit onderzoek waren vrij positief maar blijkbaar niet zo, dat men op
die gedachte is doorgegaan. ls te ziiner tiid de afsluiting van de Oosterschelde een feit,
dan zullen milioenen m3 strornend water hun energie niet omzetten in electriciteit.
Misschien wordt dit echter nog wel het geval in Engeland dat, door en over de zee

groot geworden, ziin energievraagstuk denkt op te lossen door de golfslag en het eb-

en vloedverschil langs de kust hiervoor te benutten èn ,,England rules the waves" op-
n ieuw waar te rnaken.

Het beroep van de molenaar der getijdemolen moet zwaar en zonder enige regelmaat

ziin geweest; zwaaí, omdat hij een dubbelrol speelde (sluizen open- en dichtdraaien en

daarnaast de molen (korenmolen) bedienen); onregelmatig, omdat de rijzing en daling
van het water meteen tiidsverschil van 12 uuren 25 minuten plaatsvindt.

Geen aantrekkelijk beroep, maar voor een clo«rr een molen bezeten vrijwillige molenaar
zou dit Eeen bezwaar zijn. Jarnmer, er ziin vrijwilligers genoeg, maar de getijdemolen

ontbreekt.
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DE HISTORIE VAN DE ANJUMER MOLEN

,,DE EENDRACHT 1889"

door J. Wist

Er verschijnt eerst een rosmolen
Al in het faar 1500 kent het dorpje Anjum een rogmolen, genaamd ,,de gortmolen van

Bakker Lambert". Op deze rogmolen werkte men toen met twee paarden, welke een

steen in beweging brachten. Bakker Lambert maalde meel voor zijn eigen bakkerii. Daar-

naast werd er ook gerst en lijnzaad verwerkt"
Zo rond het jaar 1652 verkocht molenaar Wijbe Piers ziin gort-/rogmolen aan Siits

Claessen. De gortrnolen was in die tijd een houten gebouwtie, compleet rnet woning en

gaarden. Sijts heeft deze molen niet lang in bezit gehad; na zes iaarverkocht hii de zaak

namelijk aan Ente Reiners. Deze Ente bemaalde de molen tot aan ziin dood toe, waarna

de molen overging in handen van Tijs Tomas, hetgeen zo rond 1712-1714 geschiedde.

Aanvankelijk bemaalde Tijs de rosmolen met zijn zoon Jacob, aan wie hij het bedriifje
verhuurde in 1739. Een jaar later overleed Jacob en kort daarop ook zijn vader.

Nog in hetzelfde iaar verkochten diens erfgenamen de rogmolen aan Popke Taekes, wiens

echtgenote, Ytske Tomas, mogelijk een dochter van Tijs Tomas was. Popke heeft de rog-

moten niet lang zèlf bediend, want na reeds enige jaren plaatste hii zijn eigen zoon Ger-

ben Popkes in het bedrijf. Popke bleef in de bakkerij werken, welke voorheen eveneens

het eigendom was van Tiis Tomas.
ln het iaar 1757 verkocht Gerben Popkes de inmiddels zwaar vervallen rogmolen aan Jan

Hommes, die op zijn beurt de zaak groots aanpakte. Een jaar of drie later liet hii een ge-

heel nieuwe korenmolen oprichten, ditmaal geen rotmolen maar een windmolen, zodat

het dorp Anjum een volledig ander aanzien kreeg.

Hoe het de windrnolen uerder uergaat
Het malen op de nieuwe molen ging bijzonder goed. Het zaken doen ging voortvarend.

Deze resultaten leidden er toe, dat Jan Hommes in 1778 zelfs besloot een tweede koren-

molen te kopen, die in het dorp Kollum stond. Daarna maalde Jan nog zo'n viif iaar op

de Aljumer molen. ln 1783 verkocht hii deze wiekendrager nameliik aan Age van der

Nagel, waarna Jan Hommes naar Kollum venhuisde.

Age heeft vier jaar op de molen gemalen, waarna Jacob Reins molenaar werd. ln 1796

deed hii op zifn beurt de molen over aan Dirk Cornelis. Deze werd weer opgevolgd door
Ulbe Gerrits Buwalda, zoon van de molenaar van Betterwird en Nes.

ln 1839 begon met Hendrik Rientses Turkstra, geboren te Bergum, de molendynastie der

Turkstra's, die Anjum bijna 100 iaar als molenaars hebben gediend. Hendrik heeft het be-

driif 5O iaar lang gerund. Hij overleed in 1885 en werd opgevolgd door ziin zoon Doeke.

Deze moest het beleven dat de oude korenmolen op de namiddag van de 24ste mei van

het iaar 1889 door blikseminslag geheel afbrandde. Het was een zwaar verlies voor hem

èn voor de bewoners van het dorp Anf um.
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Wat er daarna gebeurt
ln hetzelfde jaar nog werd er een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe koren- en
pelmolen; dit werk werd uitgevoerd door bouwrneester G.B. van Wieren van Janum.
Werd er een volledig nieuwe molen gebouwd? Nee. Doeke Turkstra had in Leeuwarden
narnelijk diverse onderdelen van twee gesloopte molens gekocht. Deze twee voormalige
wiekendragers stonden als oliemolen en als houtzaagrnolen,,D€ Haan" aan Het Vliet, een

vaarwater met aan weerskanten een levendig industrieel aanzien.
Op het nieuwe tafelennent van de stenen onderbouw zetten de molenmakers het voorma-
lige achtkant van de houtzaagmolen weer in elkaar. Langzamerhand verrees op de oude
plaats weer een markante windmolen die, uit de as herrezen, de naam,,D€ Eendracht
1889" kreeg.
Doeke en Jan Rientses Turkstra (een neef) gingen een nieuwe molenperiode tegemoet,
tot Doeke in 1923 overleed. Jan Rientses bemaalde de molen nog tot zijn dood in 1930.
Daarrnee kwam een einde aan de 100 jaar familie Turkstra.
Het maalbedrijf ging toen over in handen van een molenaar uit het tweelingdorp Paesens-

Moddergat. Deze

molenaar, Ype
Dam, verkocht
,,D€ Eendracht"
in het oorlogs-
iaar 1943 aan

B inne Brouwer,
af komstig van
Akkerwoude.
Met ziin zoon
Gof fe oefende
h ii het mole-
naarsvak uit tot
de iaren '50.
Goffe heeft er
in 1964 voor het
laatst mee gema-

len. De molen
kwam voorlopig
stil te staan.

(wordt vervolgd)

,,D€ Eendracht"
in 1948, op één
roede voorz ien
van zelfzwich-
ting.
Opname: Fan
F ryske Groun
no. 26-1948.
Collectie:
G.D. Wijnja.
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WATE RMOLENHERI NNE RINGEN (5}

,,Bij de oprichting van het waterschap De Leppedyk was het met de windmolenbemaling

in de omgeving van Akkrum afgelopen. Toen (omstreeks 1915) bernaalde de oude

Schuurmans echter nog wel lnet behutp van ziin knecht de stoere en sierliike korenmolen

van het dorpje Akkrum. Wil waren klant van Schuurmans, zodat ik menigmaal als school-

f ongen voor een boodschap naar de molen werd gestuurd."

Aan het woord is de 94-jarige J. Timmerman uit .Joure. Ziin vader was boeÍ ,,oP Ald-

skou". Bii de boerderij behoorde destijds een grote,,kopmole" met een vlucht van 68

voet. ,,Hii was de grootste in Utingeradeel, maar helaas was de afstand tussen de boerde-

rij en de (spinnelkopmolen erg groot. Bij buií§ weer moest ie dan ook altiid achter de

molen blijven staan. Je kon onmogelijk thuis bii de warme kachel gaan zitten wachten.

Er zouden dan immers de grootste ongelukken met de molen kunnen gebeurent" Vol-
gens Timmerman was het een sterke molen, die twee boerderiien en het land van een

keuterboertie moest bemalen, hetgeen een oppervlakte van 200 pondemaat bedroeg.

Timmerman moest zijn vader veel helpen met de molen: de molen moest ingespannen

wor«len, en tegen de avond werden de zeilen weer van de wieken afgehaald. ,,lk was aan-

vankelif k niet zo'n held in het beklimmen vàn de roeden. Wanneer de molenwieken met

snelle vaart langs het polderdijkje scheerden, durfde ik ook nauweliiks te passeren. Later

werd dat gelukkig veel beter."
Timmerman begon er tenslotte van te houden; het malen was eerr lust voor het oog.

,,Etke boer had destiids ziln molen. Wij woonden op de tweede boerderii van de Leppe-

dyk (gerekend vanaf Akkrum), ,,de K!easterpleats" genoemd. Wanneer ik, leunend op

het onderdeurtje van de stal, over de tanderifen keek, telde ik wel dertig molens' Wat was

het een mooi gezicht wanneer ze stonden te malen. Naarmate ie ouder werd, leerde fe de

molens en hun molenaars steeds beter kennen. Je zag aan de molens of er een deskundig

iernand mee ornging, of dat een knecht de kneepies van het molenaarsvak nog niet kende.

Gelukkig kon onze molen een bui doorstaan, maar molenmaker Bouma onderhield de

zaak dan ook uitstekend. lk heb trouwens ook eens iets triests meegemaakt. Het gebeur-

de tijdens het melken. Enkele timmerlieden hadden wat werk verricht aan de kopmolen

van Tedde de Haan aan de Leppedyk. Plotseling werden we opgeschrikt. De zoiuist be-

timmerde molen was één vuurzee. Omdat er geen wind stond, draaide hij niet toen de

vangblokken waren doorgebrand. Deze brand is altiid een raadsel voor ons gebleven."

Een ander feit dat diep in het geheugen van de oude Timmerman Eegrift is, heeft te rna-

ken met de vergoeding welke door het polderbestuur voor de bemaling werd uitgekeerd-

,,Mijn vader kreeg ,,op Aldskou" 25 à 4O gulden per iaar. Dat was bitter weinig, want

met dat geld moest ie de molen ook onderhouden, hetgeen vastgelegd was in het huur-

contract. Af en toe moest de molenmaker komen voor het nodige onderhoud, de roeden

en staart moesten geschilderd worden, de kop werd regelmatig geteerd en bii zeilmaker

Molenaar in Grouw moesten de zeilen elk iaar in de taanketel getaand worden. Op een

keer kwam Bouma de molen bekijken. Tot onze grote schrlk werd de oude houten roede

afgekeurd. Er moest een nieuwe komen. Je kon beslist niet het risico lopen, dat hii er op

een keer in een bui met geweld uit zou slingeren. De kans was dan groot dat hii de andere

roede ook vernielde. Dan zou ie toch wel ten einde raad ziin!"
De eensgezindheid was in die tiid groot en bovendien speelde het plichtsbesef en het ver-

antwoordelijkheidsgevoel een grote rot. ,,lr 1910 zal het geweest ziin. Overal werden de
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polders met overstrorning bedreigd. Ook bij ons was de toestand kritiek. Alte boeren
moesten werken aan het verhogen van de dijken en met vereende krachten spanden wij
ons in. Er moest voorkomen worden dat het water zou kunnen doorbreken. Zelfs op
zondag stonden we CIp de diik. En . . . we hebben het water gekeerd. Achter de spoordijk
bii Bokkum en Burstum ztin de boeren er evenwel niet in geslaagd. Het land was daar
veranderd in één grote watermassa." De molen was voorziin taak berekend. Slechts één
keer heeft de molen 's nachts moeten malen! Maar dat was dan ook we! bij uitzonderlijk
slecht weer. ,,Toen ik nog bii vader en rnoeder ,,op Aldskou" woonde, zorEde vader al-
tiid goed voor de koprnolen. Het was op een avond. De wind wakkerde aan. Uiteindelijk
was er zelfs sprake van storm. Vader was onrustig en vertrouwde de zaak niet helemaal.
Opeens zei hij: ,,lk moat nei de mole ta. lk fortrou it kruitou net". En meteen was hij
verdwenen in de duistere stormnacht. Gewapend nnet een stormlantaa!.n en een nieuw
touw ging hij de molen te lijf. En terwijl de storm door de hekkens van de roeden joel-
de, was vader druk in de weer ,,ep 'e pölle". Dat«Jeed vader natuurlijk uitvoo!.zorg.De
molen n'locht toch zeker niet over de kop slaan. Vooral niet in een ,,relnige rite"."
Timmerman is een man die liefde vCIor de oude molen heeft. Die oude trouwe werktui-
gen hebben altiid ziin aandacht gehad en hebben dat nog! Wanneer het gesprek op het
toepassen van wiekstanden komt, vertelt hii daar met graagte over.
,,Wanneer een iong paartie in het huwelijk trad, plaatste men één of meer vlaggen op de
kopmolen, hetzii op de roede, hetzij op de staart. Het wiekenkruis stond gewoon recht.
Dit was niet het geval bii de rouwstand. Of de molen dan iets te ver was doorgedraaid
of iuist iets te gauw was gestopt, weet ik lammer genoeg niet meer. Maar wat lk me nog
heel goed weet te herinneren is, dat de boeren de kopmolen wel in het kruis zetten .Zii
gaven daarmee aan de slager uit het dorp te kennen dat er een stierkalf geboren was"
Elke morgen om acht uur en elke middag om een uur stonden de vier slagers van Ak-
krum op de hoek van de Leppedyk. Ze tuurden dan over het veld. Heeft een van mijn
klanten de molen in het kruis?, vroegen ze zich dan af. Wanneer dat het geval was, keer-
de hii terug naar de slagerij, riep daar zijn knecht(ie) en samen gingen ze dan naar de
boer; ze hadden een kruiwagen bii zich voor het vervoer van het stierkalf. De ureg terug
was moeilijk, vooral als het veld drassig was. lk zie de slager nog achter de kruiwagen
siokken, terwijl hun knecht er voor loopt te trekken met een touw over zijn schouder.
..la man, zo ging dat nou \lroeger."
Hoewel Timmerman nog lang niet uitgesproken is, moeten we zo
afscheid nemen. Het is al laat geworden.
N.B. Deze rnededelingen zijn een vervolg op wat we reeds eerder
juni 1 976) publiceerden.

Foto op pag. l9:
Twee spinnekopies . machteloos

(Collectie: G.D. Wiinia)

zoetiesaan toch maar

in dit blaadje (no. 2

G.D. Wiinia.

MOLENAARS TRAGIEK

Geboren bij de watermolen,
Daar midden in het vriie veld,

Was hii al vroeg met liem verbonden,
Ten zeerste op zijn vriend gesteld.

Hii was nog klein als in de vroegte
Ziin vader naar de molen ging.

Zag die dan in de wieken klimmen
Als hii de zeilen er voor hing.

Hij zag hem ook de molen kruien
En hangen daarna aan de vang.

De wieken gingen zich bewegen
En kwamen langzaam aan op gang.

En dan kwam bruisend uit de molen
Het water uit de brede tocht

Sfeeds rusteloos, om te verdwiinen
Daarginder bii die wiide bocht.

Als 't draaide, niet bii de molen komen
't Was, dat zijn vader 't hem verbood:

,,Eet§t moet ie nog wat groter wezen".
Dat was zijn wens, dat groot ziin, groot . .
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Wel mocht hij spelen met een kleintje
Daar ergens boven op een paal.

Die wou ook draaien, niet zo'n beetje,
Wat ging die somtijds aan de haal!
't Bleef toch zijn ideaal te malen

Als hij dan éénmaal groot zou ziin.
Dàn met die grote echte molen,.

O, mocht dat zijn toekomst zíin.
En 's zomers als de molen stilstond

Klom hij naar boven bii de vang.
Hij had daar zijn geheime hoekjes
Nee, hij was helemaal niet bang.
Daar kon hij uren zitten dromen

Veruuld van 't grote ideaal.
En de geluiden van de molen

Dat was voor hem vertrouwde taal.
Zo gingen daar de jaren henen;
De molen met zijn grijze kop,

Daar groeide zo in stille vriendschap
De jonge molenaar bii op.

Maar toen kwam daar dan in zijn leven
Die hele, hele grote schok:

Dat was het noodlot dat zich,
Hoe iong noch, reeds aan hem voltrok.

,,D€ molen die wordt afgebroken",
Was 't plan van 't waterschapsbestuur.
Een nieuw gemaal dat zou er komen

Want reparatie werd te duur.

En zo werd voor die jonge kerel
Zijn ideaal geen werklijkheid,

Hoe fel begeerd en vol verlangen,
Dit te verwerken kostte tiid.

De molens kon hij nooit vergeten
Al dacht hii sorzrs met diepe smart

Het blijven altijd nog zijn vrienden.
Voor hen noch altijd klopt zijn hart.

Sint Jacobi Parochie. J.G. de Beer.
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DE RAT - Een houtzaagmolen herrees

Ter gelegenheid van de restauratie van houtzaagmolen ,,DB Rat" te lJlst heeft de Cultu-
rele Raad van lJlst de molen verrast met een waardig geschenk.Op kosten van de C.R. is
er door de l'reer S.J. van der Molen een boekje sannengesteld over de geschiedenis van de-
ze uit de Zaanstreek afkomstige houtzaagmolen. We moeten dit zien als een zeer nuttig
initiatief, dat zeker navolging vendient!
De historische beschrijving is uiterrnate interessant. ln zes pagina's wordt de volledige ge-

schiedenis uit de doeken gedaan. Daarna volgen nog zes pagina's met oude en recente
foto's, waarbii we wel moeten opmerken dat de detailopnamen van de vangstok met
,,Fries" zwaantfe (dit is toch het merk van de fa. Tacoma uit Stiens!) en het naambord
beter hadden gekund. Datzelfde geldt voor de doorsnedetekening op de achterkant van
dit overigens keurig verzorgde werkje.
Het fraaie boekje (formaat 16 x 23 cm) is op de molen verkrijgbaar voor de billijke prils
van f. 3,- per exemplaar. (,,De Rat" is open voor bezichtiging iedere zaterdagochtend
tussen 9 en 12 uur en wanneer een vlag op de molen wappert. Op andere dagen en tijden
na overleg rnet de molenaars, tel. O51 55-1403).
Door storting van f.3,- plus f. 1,- verzendkosten op giro 820973 van de RABO-bank
lJlst t.g.v. rek. 32.61.14.785 Stichting Houtzaagmolen De Rat, onder vermelding van

,,boekje", kunt u het eveneens in uw bezit krijgen.

Andere verkoopartikelen betreffende,,D€ Rat"

Voor de prijs van één gulden kunt u in het bezit komen van een reproduktie (formaat
17,5 bii 23,5 cm) van een oude foto, welke dateert van 19O8. Het onigineel, dat zich in
de Oppediik-kamer van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer te Sneek be-
vindt, is vervaardigd door fotograaf L. van der Veer uit Sneek.
Op de voorgrond zien we de balkenhaven, op de sleephelling ontwaren we een aantal
mensen, waaronder het personeel. En vervolgens verrijst de houtzaagmolen als een trotse
reus, geflankeerd door een droogschuur en drie huisjes van het personeel. Achter op de
foto worden vele bijzonderheden gegeven betreffende de foto, gevolgd door enige histo-
rische bijzonderheden over ,,DB Rat". We kunnen u dit koopje zeker aanbevelen.

Een andere uitgave van ,,Stichting Houtzaagmolen De Rat" is de voor ansichtkaarten-
verzamelaars interessante kleurenansicht van de houtzaagmolen, vanwege het feit dat
de molen is afgebeeld met vier volle zeilen. Priis: f. O,50.

Zowel reproduktie als ansicht is verkriigbaar op de molen.
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PENNINGA'S MOLEN IN JOURE -
de geschiedenis van een monument

Onlangs beleefde dit boekje zifn tweede, herziene druk. ln 12 pagina's (forrnaat 21 x
30 crn) wordt de geschiedenis en werking van deze voormalige Westzaanse papiermolen
beschreven. Een en ander is verlucht met foto's en pentekeningen van G.D. Wijnja.
Het tekstgedeelte is verzorgd door de heren G.D. Wiinja en P.R. van der Zee. Het boek-
je, dat wordt besloten rnet inforrnatie over de wiekstanden, is verkrifgbaar op de molen
voor de prijs van f. 5,- per exemplaar.
Elke zaterdagmorgen is de korenmolen voor bezoekers opengestetd van g.30 tot 12.30
uur. Voor excursies op andere dagen na overleg met de molenaars (te1.05138-2g12l"

DE TJASKER -
Een zeldzaam molentype I ,*.F!. Btom

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het er dan toch nog van geko-
men. Door uitgeverij Waanders uit Zwolle is een molenboek op de markt gebracht dat
het zeldzatne molentype de tjasker behandelt.
Tot voor enkele jaren was de tjasker een zeer zeldzame verschijning in het Friese en
Overijsselse landschap, De laatste tijd is dit molentype echter weer volop in de belang-
stelling gekomen. Niet alleen onder invloed van de energiecnisis werd het nut van deze
simpele werktuigen enige tiid geleden herontdekt. Ook landschappelifk passen ze uit-
stekend in ons waterrif ke weldeland. Dit heeft er ondermeer toe geleid, dat er, op de
aloude ambachteliike wiize, weer enkele nieuwe werden gebouwd, meestal in natuur-
reservaten.
Molenkenner L.H. Blorn heeft een studie gemaakt over deze oude windmolentjes. Ach-
tereenvolgens behandelt hij: de geschiedenis, de typologie, de techniek, «Je functie en
toepassing, het verspreidingsgebied, de tjaskermolenmakers, de inventarisatie van nog
bestaande tjaskers en tot slot de tjaskerspeelmolen
De tiaskers, verdeeld in paal- (P) en boktjaskers (B), zijn thans te vinclen in de volgende
plaatsen: Arnhem - NOM - (B), Het Heidenschap (P), Augustinusga (B), De Weerrib-
ben (P), Kleine Leer-rwte (P), Noord-Giethoorn (p), Allingawier (p), De Deelen (pi,
De Houtwiel (P), Offingawier (Pl, Wycke! - De Zandpoet (F), Wyckel - De Bonne Brek-
ken (B), Ossenzijl (Pl, Bolsward (P) en De Grote Wielen (F).

ln deze inventarisatie is nog niet opgenomen de paaltjasker van Elsloo, zodat hettotale
bestand momenteel op 16 komt, verdeeld in 3 boktjaskers en 13 paaltjaskers. Friesland
spant de kroon met een totaal van elf molentles van dit type.
l"let boek geeft bljzonder goede informatie, de illustratieve verzorging is eveneens in or-
de, maar bovenal moeten we de uitgever complirnenteren met het uitstekende druk- en
bindwerk. De uitgave, formaat 17 x 23 cm, is voorzien van een stofomslag.
Dit werk moet zeker onder de aandacht komen van hen die eich voorbereiden op het
examen voor vriiwillig molenaar. Met name de hoofdstukken over de typologie, de tech-
niek en de functie en toepassing van de tjasker moeten tot de kennis van de vrijwillige
molenaar beh oren.
Het boek telt 8O pagina's, verlucht met 29 ten dele paginagrote
boekhandel besteld worden. De prijs bedraagt t.22,50.
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foto's. Het kan bij de

G.D. Wijnja.

ME RKWAARDIGE GEVLUCHTEN {2}

tlttor C. de Vos

vindt men een nog merkwaardiger geval, name-

er hier nog wat gegevens

ovt:rheid kocht deze wiekendrager in 1953 en heeft hem geheel laten

De acht-
wieker van

Heckling-
ton

(Collectie:
C. de Vos)
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NOG EEN HERINNERING

ln het vorige nummer hebben we uitgebreid stilgestaan bij de feestelijke her-
ingebruikstelling van ,,D€ Rat". ln dit nummer hebt u reeds enige publicaties
van ,,Stictrting Houtzaagmolen De Rat" kunnen aantreffen. Maar eigenlijk
willen we nog even terugkomen op die feestelijke dag.
Na afloop van het officiële gebeuren hoorden we in de kap van de molen nog
een paar fraaie herinneringen, die we de moeite van het noteren waard von-
den.

Wat ons na de officiële opening ter ore kwam:
Velen gingen daarna op hun gemak nog even een kijkie in de molen nemen.
Boven in de kap waren eveneens een aantal liefhebbers gearriveend. De wind
was inmiddels in kracht toegenomen en er kon lekker worden gezaagd. ln een
regelmatig tempo dreef de krukas de kolderstokken met zaagramen op en
neer. Boven in de kap was het rustig rondwentelen van het bovenwiel een ge-

beuren dat rnening oudie herinneringen aan vroeger deed ophalen.
,,As jonkje fan seis jier siet ik al op 'e mole. Boppe yn'e kap koe ik dochs sa

genietsje. lk ha der wol skoften sitten. lk hie dan ek it moaie Étsicht op 'e
Geeuw mei syn skippen en oan'e oare kant mealde de Trornpmole", aldus
de heer W. Oppediik (voormalige houthandelaar en thans woonachtig in
Sneek). Met graagte luisteren we naar hem. Met zijn goede geheugen weet hii
zich menig gebeuren uit de oude tijd te herinneren.

,,Om 1860 hinne wiene hjir trije m0nen. Mar yn 1868 is ien dèrfan öfbarnd.
Der stie in heale stoarm. Troch 0nfakkundich fangen fan ien fan de feinten
0ntstie der fjoer 0nder de fang. De m0ne is doe yn 'e jiske lein." Dezg molen
stond aan de Wijde Draai. Mechanisatie was reeds zo ver gevorderd dat hout-
handel Oppediik de molen niet weer opbouwde, maar in de jaren'73-'74
van de vorige eeuw een stoomzageril liet verrijzen.
Nog meer weet de heer Oppedijk uit overlevering: ,,Dizze mOne hat ek ris
op 'e rin west. Mei gàns ynspanning binne de seagers en de lju fan de bràn-
war der doe yn slagge de seachmCrne foar 0ndergean to bihàlden. De stoere
wurkers binne doe rynsk bileanne."
Samen met Jan van der Velde, een oude inwoner van lJlst,,,dy't hiir hikke
en tein is", werd nog menig verhaal aan de vergetelheid ontrukt. We hoorden
verhalen over ,,de Spookmole by de pleats fan Oppedvk", de talloze polder-
molens uit de omgeving werden opgesomd, molens, zoals ,dc Groumole,
dy't troch de tonger öfbarnd is", kwamen ter sprake.
Na een verhaaltje over de eigenaar van,,de Trompmole" verlieten wij de kap.
Het was al laat geworden. De feestelijke dag was een groot succes geworden.

G.D. Wijnja.


