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UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op VRIJDAG 6 APFIIL 1979 wordt voor de leden en donateurs van hot Grlrl Í ryskr:
Mounders de voorjaarsvergadering gehouden ln gebouw,,De Lantearne" (llilrlclx)uw
Ned. Herv. Kerk) te Akkrurn. De aanvang is 19.30 uur.

De voorlopige agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1 . Opening, waarin opgenomen een algemeen jaarverslag door de voorzitter.
2. lngekomen stukken.
3. Kort financieel ver§lag.
4 . Wenselijkheid van wijzigen examen-procedu re.

5. Verslag Opleidingscommissie.
6. Wat verder ter tafel komt.

PAUZE.
Film of dia's.
Slu iting.

*****
DE NATIONALE MOLENDAG wordt dit jaar gehouden op de tweede zaterclall ur nrr,
dus op ZATERDAG 12 MEI 1979.

DE FRYSKE IVIOLE

door A Bokma

MOLENVAARTOCHT OVER DE EE NAAR DOKKUM

De jaarlijkse excursie per boot, van de stichting De Fryske Mole in nauwe
samenwerking met het Gild Fryske Mounders zal dit jaar wat vroeger in het
seizoen plaats vinden. Als datum is gekozen

zaterda g zlapril

Er wordt gevaren vanaf Leeuwarden over de schilderachtige mooie Ee in voor-
jaarspronk naar Dokkum en zo ook weer terug. Het hoofddoel is om in Fries-

lands noordelijkste stad de beide korenmolens te bezoeken. Onderweg zullen

ook andere molens de aandacht boeien.

Het punt van vertrek en aankomst is te Leeuwarden aan de Westersingel, wes-

telijk van de Vrouwenpoortsbrug en de Oldehove ter hoogte van de Molen-

straat en tegenover de CAF-winkel. De boot vertrekt om 9 uur.

Daarvoor is er gelegenheid om in de CAF-winkel de daar nog aanwezige on-

derbouw te zien van de korenmolen Het Lam, die op deze plaats stond.

De familie Brouwer zorgt aan boord weer voor koffie met koek, een,,lekkere
koffietafel" en de thee. Met inbegrip van de vaarprijs zijn de deelnemerskos-

ten per persoon 45 gulden

Aanmeldingen vóór 10 april bij de Friese VVV, Stationsplein, Leeuwarden,

tel. 05 1 00-32224.
Betaling door overschrijving op postgiro 837388 ten name van V.V.V.

Stichting De Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2,8732 BB Womnrels
secretariaat: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwar«Jen Otr lO0 4l? l4l
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VE RSLAG LEDENVERGADERING

Verslag van de ledenvergadering (najaarsvergadering) op vriidagavond 3 november 1978,
om 19.30 uur in gebouw,,De Lantearne" (bijgebouw der Ned. Herv. Kerk) tc Akkrum.

Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welk«rrn; lret is

verheugend, dat er zoveel leden en belangstellenden op de vergadering aanwezig zijn.
De zaal van ,,De Lantearne" is dan ook behoorlijk bezet.

lngekomen stukken. Er is een brief binnengekomen van de heer A. Ferwerda uit Oranje-
woud. Deze brief is in het Fries geschreven. De heer Ferwerda richt zich viaeen bandje
tot de leden van devergadering,waarin hij vraagt, of devergaderingen van Het Gild Frys-
ke Mounders niet in het Fries gehouden kunnen worden, en dat er dus zoveel mogelifk
Fries gesproken wordt, ook mede door het feit, dat onze vereniging een echte Friese

naam draagt.
Dit is niet zo'n eenvoudige zaak, temeer daar onze vereniging tot doel heeft om Friese

windmolens in stand te houden en te laten draaien. Hier hebben we meer dan de handen

aan vol, en de Friese taal is dus voor ons niet het belangriikste. Wel is het natuurlijk be-

langrif k om de Friese benamingen zoveel mogelijk in ere te houdenl
Bovendien zif n ook niet-Friezen lid van onze vereniging, waar we ons toch zeker gastvrij
voor op moeten stellen.

Verkiezing bestuurslid i.v.m. het aftreden van de heer P. BooBma u it Leouwarden,
voorzitter van de vereniging.
De heer H.J.C. van der Woude uit lJlst wordt gekozen tot voorzitter van het trestuur van

onze vereniging ,,Gild Fryske Mounders". We zijn erg blii, dat de heer Van rlor Woude

deze nieuwe taak op zich wil nemen.
De heer L. Sierkstra u it Witmarsum bedan kt de heer Bootsma namens rJe vereniging
voor al het werk, dat hij als voorzitter van het bestuur van het Gild Fryske Mounders
heeft gedaan.

Kort financieel verclag. De vereniging draait redelijk. De contributie zal niet verhoogd
worden. Er zal een jaarverslag over het iaar 1978 gemaakt worden, waarin u nog verdere

geEevens en financiële resultaten van onze vereniging zult kunnen vinden.

Verslag Opleidingscommissie. Daar de secretaris niet op de vergadering aanwezig kon
ziin, moesten we het helaas zonder het verslag van de Opleidingscommissie stellen.

Examens 1978. Er ziln in het voor- en najaar van 1978 verschillende examendagen ge-

weest. Bij een paar van onze exarnens is een delegatie van de examencommissie van De

Hollandsche Molen aanwezig geweest.

ln '!978 ziin 20 kandidaten Wslaagd voor de oplelding tot vriiwÍllig rnolenaar.

De heer A. Dijkstra uit Joure, lid van het bestuur reikt veruolgens met een zeer passen-

de toespraak de diploma's aan de geslaagde molenaars( ters) uit.
Hier volgen de namen van de 20 geslaagden: de heer.1. Hutchinson te Makkum, de heer

Fr. Felkers te Leeuwarden, de heer E. Boorsma te Damwoude, de heer J. varr Stornt-

broek te Wijnaldum, mevr. A.l. Bouma te Wijnaldum, dB heer G. van der Borlt to Sua-

meer, de heer K. Lenstra te Drachten, de heer R. Beerda te Suameer, de hour f Veen-

stra te Suameer, de heer J.J. Schen k te Leeuwarden, de heer S. van Kottrr tr: Sloten,
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de heer M. de Vries te Leeuwarden, de heer C. Looge te Tzum, de heer H.B. Kliinstra te

SexbieruÍyt, de heer A. F. Bakker te Langezwoog, de heer Ti. Klaverboer te Katliik, de

heer S. Jager te Workuffi, mevr. H. Wiersma - van der Berg te Suameer, de heer W. Boer

te Suameer en de heer A. Oldenburger te Bergum.

Als bestuur wensen we de geslaagde leden van harte geluk en we hopen dat ze zeer spoe-

dig een werkzaam aandeel mogen hebben op onze Friese molens.

Daarna volgt de pauze, waarin ruimschoots van gedachten wordt gewisseld over het wel

en wee der molens.
Na de pauze laat de heer G.D. Wifnja uit Joure een prachtige diaserie zien van,,Molenrijk
Friesland rond de eeuwwisseling". De heer Wijnja vertelt er eveneens wat bii, waar de

molens gestaan hebben e.d., hetgeen zeer op prils werd gesteld.

Al met al een zeeÍ geslaagde diaserie.

Sluiting. Na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid, en in het bijzonder de

heer G.D. Wijn ja voor het vertonen van de diaserie, sloot de voorzitter deze dru k bezoch-

te vergadering.

12 MEI - NATIONALE MOLENDAG

Op de tweede zaterdag in mei vindt dit landelifke gebeuren wederom plaats. Elk iaar
wordt er opnieuw gesproken van een grandioos srJcces. De publieke belangstelling is

groot, het aantal draaiende en matende molens neernt toe. Het oude molenleven lilkt
weer volkomen tot leven geroepen te zijn op zo'n dag. De helft van ons wiekendragersbe-

stand is op deze molenhoogtiidag in bedrijf. tedere molenaar die kan, werkt hieraan mee.

Zii zijn het immers die de molens bemannen, zii zorgen voor het nodige onderhoud en

brengen de roeden af en toe in beweging om het,,rust-roest-principe" te weren. Nog even

. . . en het is weer zover. Ook in onze provincie belooft het weer een fantastisch gebeuren

te worden, waarbij het record-aantal meewerkende molens ongetwilfeld zal worden ver-

broken. Natuurliik hangt het succes van dit evenement grotendeels af van het weer. Er

moet uiteraard voldoende wind staan om de gevtuchten aan het draaión te kriigen.

Natuurlljk bent u als bezoeker hartelijk welkom op al die van levenslust en iiver getuigen-

de monumenten. Wanneer de molen draait, of als er een vlag wappert, weet u dat u er te-

r-echt kunt. De molenaar zal u alles willen tonen, terwijl hil zoveel mogelijk uitleg zal

trachten te geven.

Mocht u uw tocht per fiets willen maken, dan treft dit, want op dezelfde dag vindt even-

eens de Landelijke Fietsdag plaats. Er worden diverse routes uitgestippeld, zekerook bii

u in de buurt.
Tot slot wensen wii de molenaars een goede maalwind en de bezoekers een instructieve

dag.Tot 12 mei!

GORREDIJK EN DE NATIONALE MOLENDAG

Het bestuur van de stichting ,,Streekmuseum Opsterlàn" te Gorredijk organiseert t.g.v.

de Nationale Molendag een wedstrijd voor molenmodellen. Hieraan zijn fraaie priizen
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verbondenl Gegadigden dienen zich vooraf aan te melden bij het íruseunr, ll«rofcistr.59,
Postbus 79, Gorredijk (tel. 05133-2930), of bii de secretaris, de hser E. Kuipers,
H. Ringenoldusstr. 18, Gorredijk (te|.05133-2290). De modellen dienen op vrijclagmid-
dag 11 mei a.s. bii het museum te worden gebracht, waarna 's avonds de jurering plaats
zal vinden. De modellenexpositie duurt dan tot en met de molendag. Tevens is er een
tentoonstelling over de molenhistorie van deze streek die echter tot de zomervakantie
zal duren. Personen die hiervoor nog materiaal beschikbaar kunnen stellen (in bruikleen),
kunnen contact opnemen met het museum. We kunnen u een bezoek aanbevelenl

G.D.W.

over,,K0psKERPJEN"

een oud ambacht, dat herleefde op ,,Ds Onderneming"

Zoals bekend, wordt er in onze provincie in het geheel niet meer gepeld met de wind-
molen. Een aantal van de Friese wiekendragers is wel voorzien van een pelwerk, maar in
geen der Eevallen kan gesproken worden van bedrijfsvaardigheid.
Op de koren- en pelnnolen ,,De Onderneming" te Witmarsum wordt de laatste hand ge-
legd aan de volledig maalvaardige inrichting als pelmolen. Ook uiterlifk is een en ander
niet onopgemerkt gebleven. Het hekwerk van de roeden is breder geworden en voorzien
van een diepere zeeg, de voorzoom is eveneens verbreed en dieper ingesteld. Ook is de
lengte der roeden vergroot.
Nadat de pelkuipen gereed waren, moest er gewerkt worden aan het perforeren van het
pelblik. En het was met name dit handwerk dat onze aandacht volledig opeiste, toen we
op een koude decembermiddag een bezoek aan molenaar Sierkstra brachten.
Lustig wiekte de molen er op los en vanaf de steenzolder klonk een sonoor getak. Met re-
gelmatige slagen sloeg de molenaar de gaten in't blik. Dit blikslaan geschiedt met hamer
en doorslag. Wanneer de blikken gereed zijn, worden ze als binnenbekleding van de pel-
kuip, elkaar iets overlappend, linksom vastgespijkerd op ongeveer een centimeter afstand
van de steen. Dit vastslaan geschiedt met tapse spijkertjes, hetgeen het lossen van het
blik bii eventueel keren vergemakkeliikt. Het omtreksoppervlak van de steen is reeds
bewerkt met een rauwbeitel. Dit stuk gereedschap beslaatde gehele hoogte van de steen
en is in het midden voorzien van een kontesteel, welke als handvatdienstdoet.
De oude molenaars beoefenden het blikslaan uiteraard op windstille dagen. Op het nog
gladde blik werden met een latje van zo'n elf milimeter lijnen getrokken onder een hoek
van 45 o.Dit werd vanuit twee hoeken gedaan, waardoor een patroon met hokjes ont-
stond. Op elke plaats waar de lijnen elkaar kruisten, werd dan later metde doorslageen
gaatje in het blik geslagen. De bramen die hierbij ontstonden, moesten vreselijk scherp
zijn om aan de eisen van het pellen te kunnen voldoen!
Wanneer de molenaar de doorslag neties haaks op het blik zette, ontstond ereen mooie
ronde braann. De gaaties mochten niet te groot zijn, maar ook niet te klein. Waren ze te
groot, dan zette de gort zich erin vast. En bij het tegenovergestelde kon de dust (een

deel v.d. dop) er niet door ontsnappen. Een secuur werkje dus!

,,Het blikslaan werkt op z'n mooist, wanneer je telkens drie rijen overslaat en daarna
er weer tussenin gaat werken", aldus molenaar Sierkstra, die hiermee de noclige ervaring
opdeed.
Voor dit blikslaan gebruikte de rnolenaar een blikblok. Het blik werd onder ijzeren sta-

ven geklemd met behulp van wiggetjes, hetgeen nodig was om het blik vlak te houden
(zie foto).
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Terwijl Sierkstra ons dit allemaal vertelt, draait boven onze hoofden het spoorwiel

onhoorbaar zijn rondjes. Een lamp straalt zijn schiinsel uit over de verkleumde gezichten

van ,,de mounder en syn feinten".
,,lt hat hjoed moai west", meent Sierkstra, wanneer hii de kou geducht begint te voelen.

Eén van de iongens legt de vang neer. Langzaam komt het wiekenkruis tot stilstand. Het

is half vijf en grauw liggen de landen te sluimeren onder de don ker wordende hemel.

Flauw schijnt het licht van een lamp nog door een kistraam. Het is een leerzame middag
geweest.

G.D. Wijnja.

.Ï
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Molenaar Sierkstra
aan het blikslaan

(foto: G.D. Wiinia)

Wanneer het blik aan de voorkant
beslagen wa§, werd het omgekeerd,
waarna de gaatles aqn deze kant
precies tussen de reeds gemaakte

gaatjes van de voorkant werden ge-

slagen.

Dit dubbel-geslagen blik kon twee
keer gebruikt worden. Dit was even-
wel n iet het enige voordeel, want
volgens pelmolendesku nd ige

H. Weerheym pelt dit blik beter dan
het enkel-geslagene. ln totaal gaan

er 278O gaaties in een plaat, welke
een afmeting heeft van 70 x 36 cm
en een dikte van 0,8 mm.
ln principe kon het pelblik zelfs

vier maal gebru ikt worden, hetgeen
gelegen wffi in het feit dat het on-
derste gedeelte van het blik sneller
sleet dan de bovenste helft. Dit
kwam met name veel voor wanneer
er met halve schoten gepeld werd.
Het werd dan ondersteboven vast-
gezet. Maar . . . of het nu werkeliik
vaak voorkwam dat de oude pellers

het blik vier mad gebru ikten, valt
te betwijfelen. Er werd immers
vaak zo lang mogeliik doorgepeld,
waardoor omdraaien in het geheel

geen zin meer hadl
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DIVERSEN

verzameld door G.D. Wijnja

JOURE
De unieke spinnekopmolen die, gelegen aan de Groene Diik te Joure, reeds enkele jaren
in gehavende toestand verkeert, zal naar het zich laat aanzien nog dit jaar opgeknapt
worden. ln de begrotingsvergadering van de gemeente Haskerland werd gepleit voor het
weer ,,levend maken van dit unieke monument, temeer daar een goed beheer door een

enhousiaste groep molenaars gewaarborgd is", aldus de heer C. Pot (PPR-D'66). Burge-
meester mr. P.J.l.M. Houben zei toe, dat hij halverwege dit jaar met een voorstel zal ko-
men voor zowel de ,,Groene Molen" als ook voor de nog niet in optimale staat verkeren-
de veenpolderrnolen ,,Deelsmolen" te Vegelinsoord. Voordien zal er door het college
overleg gevoerd worden met diverse instanties, w.o. het waterschap.

S:NT-JOHANN ESGA
Nadat door samensteller dezes via een lijvig artikel in de plaatseliike pers de aandacht
gevestigd werd op de molenromp,,De Hersteller" aan de Hegedyk te Sint-Johannesga,
zijn er plannen om dit voormalige monument in oude glorie te herstellen. De aanbeste-
ding van de bouw had eertiids plaats op 24 september 1856. ln 1857 kwam het molen-
makerswerk gereed, waarna de nieuwe poldermolen in bedrijf kwam. Omstreeks 1925
zijn de zes stoere molens van de Sint-Johannesga'ster Veenpolder van hun taak ontheven.
Direct na de oorlog '40-'45 werden uit veiligheidsoverwegingen wiekenkruis, staart en

kap verwifderd; vier molens waren toen al geheel verdwenen; die te Rotstergaast,,,Gaast-
zicht" genaamd, leek zijn bestaan te kunnen rekken, maarwerd in 1950op afbraakver-
kocht. Aan de Hegedyk bleef echter slechts de romp in wezen als een herinnering aan de
voormalige windmolenbemaling, die de grondslag legde voor de welvaart welke zich ruim
een eeuw geleden in deze streek begon te ontplooien. Er is een sprankje hoop op herstel
voor molen ,,DB Hersteller", getuige de uitspraak van C. Pot tijdens de begrotingsverga-
dering van Haskerland, waarin werd gezegd: ,,lnitiatieven uit Sint Johannesga moeten,
waar dit gewenst en mogelijk is, worden ondersteund". We zijn benieuwdt

DON KERBRO EK
Eens hebben in Donkerbroek twee molens gestaan. Van die op het Oosten resteren nog
de twee maalstenen, die op de plaats van de voormalige molen (zie de uitgave,,Langs
Oude Friese Windmolens") in het weiland liggen. De oudejaarsgroep,,De Nachtdravers"
heeft opdracht gegeven tot het vervaardigen van een rnodel van deze molen (schaal

1 : 10), dat t.z.t. geflankeerd zal worden door de turee maalstenen. ln overleg met het
gemeentebestuur zal dit geheel een plaats krijgen aan de Buursterlaan in de nieuwbouw
van Donkerbroek, waar het dus de herinnering aan de molens levendig zal houden.

H EERE NVE EN

,,Welgelegen", beter bekend als ,,Tjepkema's Molen", zal t.z.t. hopelijk weer echt kun-
nen malen. Op 1 december van het afgelopen iaar werd met behulp van een takelwagen
het koppel stenen, dat eens in de molen van Beetsterzwaag zijn werk verrichtte, naar de

stelling gehesen, waarna het koppel naar binnen werd geleid.
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TIETJERK
De in haveloze staat verkerende poldermolen bii het bos van Ypey zal een betere stand-
plaats krijgen. De omgeving is voor een windmolen belabberd en de,,Stichting Touten-
burg" doet er dan ook goed aan overplaatsing naar de andere kant van de weg te verwe-
zenliiken. Misschien dat de molen dan ook opgeknapt wordt.

BIRDAARD
Op 13 november verloor Friesland een imponerende molen, waarin eertiids het koren-,
pel- en houtzagersbedrijf werd uitgeoefend. We moeten van geluk spreken dat niet alles
door de rode haan is verschalkt. De zaagloods met toebehoren bleef behouden. Het is
echter bijzonder spiftig dat er tot op de dag van vandaag geen verbetering in de ontluis-
terde toestand kon komen; de eigenaressen, de dames Steenhuizen, willen namelijk geen

medewerking verlenen'aan het toch zo eervolle herstel. De gemeente Ferwerderadeel, die
het gehele complex gaarne gerestaureerd zou zien, overweegt een onteigeningsprocedure
op gang te brengen. We hopen er het beste vant

M ERKWAARD !GE GEV LUCHTEN
N.a.v. de bijdrage van C. de Vos (zie ons vorige nummer) kwam er een schrijven van

W. Nijlunsing uit Ureterp binnen.Hii wees ons op enkele schoonheidsfoutjes: de acht-
wieker staat in Heckington (niet Hecklington), de tweede stond in Wisbech (niet Wis-

bach). Van deze tweede molen is alleen nog een stenen romp over. Er waren ooit meer

dan een half dozijn van. ln ,,Windmills & Millwrighting" door Stanley Freese is meer over
deze en andere molens te vinden. Tot slot wees de heer Nijlunsing nog op de aanwezig-
heid van een stelling (niet zichtbaarop de foto), terwill de uiteinden derwieken voorzien
zijn van een kabel voor extra steviEheid.

DRON R IJP

De stichting ,,Molens in Menaldumadeel" is voornemens onr haar in deplorabele staat ver-

kerende poldermolen ,,D€ Foelen" te restaureren. De gemeenteraad van de gemeente Me-

naldumadeel heeft besloten een subsidie van bijna f. 39.000,- en.een renteloos voor-
schot van bijna f. 91.000,- te verstrekken. Molenmaker Dijkstra uit Giekerk zal het werk
u iwoeren.
Voorts heeft de stichting plannen om de molen van de voormalige Noorderpolder van

Dronrijp te verplaatsen, omdat deze in het tracé van de toekomstige rijksweg 9 staat.
Bovendien hoopt men dan tot restauratie over te kunnen gaan.

Voor het spinnekopfe bil Marssum bestaan plannen om restauratie te verwezenliiken
m.b.v. financiering uit het Rabo-fonds. Onderhandelingen zijn reeds gaande.

LOLLUM
ln de Arumerpolder bif Lollum staat weer een prachtige poldermolen. Er is een nieuwe
kap aangebracht met as en gevlucht. Bovendien is de achtkanter opnieuw gerietdekt. Ook
is het kruiwerk grondig aangepakt. Graag komen we t.z.t.nog eens op deze restauratie
terug.

flr

il

r
il

*****



LITERATUUR

DE WERKING VAN DE PELMOLEN

ln de molenliteratuur is de laatste tijd een overgang te constateren naar meergespeciali-
seerde uitgaven. Reeds eerder maakten we melding van ,,Dc Molens van de Familie Ho-
nig" - een prachtig boek over oliemolens - en van een monografie over tiaskers. Ook de
regionale molenhistorie krijgt steeds meer publiciteit. Nu is er dan bij ,,De Zaanlandse
Drukkerij en Verpakkingsindustrie E.N. Smit Ez. B.V." een interessant boek verschenen
over ,,de gortmolen en het pellen van gort met den windmolen". De schrijver, de heer
P.H. Havik, bracht een belangrijk deel van zifn leven door op Zaanse pelmolens. Ziin op-
gedane kennis en vaardigheid betreffende het pelmolenaarsvak stelde hij in de jaren
1928-1929 op schrift, verlucht !"net een groot aantal technische, verklarende tekeningen,
die goed bii de tekst aansluiten.
ln het Zaans molenmuseum werd dit manuscript zorgvuldig bewaard en nu, in een perio-
de waarin het bedrijf dat eens in de molen werd uitgeoefend weer tot leven komt, bewijst
dit handschrift, in boekvorm, de vrijwillige molenaar grote diensten. Al lezend ontsluiert
de schrifver de pelmolengeheimen op technisch en praktisch gebied, daarbij niet voorbij-
gaand aan het alledaagse teven op de molen.
Na een kort historisch overzicht behandelt de oud-pelmolenaar achtereenvolgens de roe-
den van de pelmolen, de verdeling van de pelmolen, de werktuigen en gereedschappen,

waarna het steenhakken ter hand wordt genomen. Tenslotte volgt dan een uitgebreide
verhandeling over het pellen van gort met de windmolen.
Al met al een zeeÍ waardevolle aanwinst voor een ieder die zich maar enigszins voor mo-
lentechniek en de praktische uiwoering daarvan interesseert. Omvang 113 pagina's.

We kunnen u de aanschaf van dit werk dan ook ten zeerste aanbevelenl
Het is te bestellen door overmaking van f. 32,- op gironummer 21795 van ,,De Zaan-
landse Drukkerij en Verpakkingsindustrie E.N. Smit Ez. B.V." te Koog aan de Zaan,
met vermelding ,,HAVlK". Haast u, want de oplage is zeeÍ beperkt!

MOLENS IN DE ZAANSTREEK IN OUDE ANSICHTEN
deel 2

ln ,,de ótskoat" nummer 9 maakten we reeds melding van het verschijnen van het eerste

deel dat over de molenrijkdom van de Zaandstreek Eaat. Een bezwaar van die uitgave was

toch wel, dat de afgebeelde molens niet in kaart waren gebracht. ln deze nieuwe bundel
oude ansichten zijn de kaft- en schutbladen daaruoor aangewend en dit komt zeker tege-

moet aan de wens van velenl
Het tweede deel is eveneens samengesteld door de conservator van het Zaans Molenmu-
seum, de heer A.F. Neuhaus. Ook in dit deel heeft hij zich weer uitstekend van zijn taak
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gekweten. Het is een fraai werkstuk geworden met 122 atbeeldingen die een zeer groot
aantal molens tonen.
Bij het doorlezen wordt duidelijk hoe de rode haan en de slopershamer huis hebben ge-
houden in het machtige wiekendragersleger van weleer. Hoe het hemelvuur zifn verwoes-
tende invloed liet gelden, lezen we bifvoorbeeld bij verfmolen ,,Dë Uil" te Wormer en pa-
piermolen,,De Mol" te Krommenie. Bif vergelifking blijkt dat deze molens op dezelfde
dag werden getroffen; de samensteller wiist helaas niet op dit markante voorbeeld, dat
eigenliik nög treffender is wanneer we weten dat tifdens diezelfde onweersbui nog een
derde Zaanse molen het lo<ldje moest leggen, t.w.watermolen,,D€ Guit" te Westzaan.
ln de inleiding maakt de schrijver duidelijk welk een grote vlucht het windmotenbedrijf
in de Zaanstreek heeft genomen. Hif vertelt over de eerste Zaanse industriemolen die in
1596 per vlot naar Zaandam werd overgeplaatst, waarna de andere molentoepassingen,
olieslaan, papierscheppen, pellen enz., aan de orde komen. Dan begint het plaatjes bekij-
ken en het bliikt dat er vrijwe! geen molen aan de aandacht der fotografen is ontsnapt.
We maken als het ware een wandeling door de Zaanse dorpen en genieten van al die mo-
!enschoonheid. Helaas zijn er wel een paar foto's van inferieure kwaliteit, zoals het dop-
penmolentje ,,Hollandia" aan het Zwet te Wormer. Een groot aantal molenopnamen da-
teert echter van voor de eeuwwisseling. Op 41 ansichten staan molens afgebeeld die reeds
voor 1900 waren verdwenen. De onderschriften beperken zich niet tot bouwfaaren ver-
dwijningsdatum, doch Eeven gelukkig uitgebreide informatie. Tussen de molenfoto's tref-'fen 

we ook aan de in 1877 naar Balk overgeplaatste oliemolen ,,De Pellecaan" en de in
1900 te Joure verrezen pelmolen ,,De Jonge Dolfijn".
Al met al een prachtig boek voor de liefhebbers van oude molenfoto's.
Dit tweede deel is wederom een uitgave van de Europese Bibliotheek-Zaltbommel. Ge-
bonden in oblong-formaat. Prils: Í.27,90. Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

DE MOLENS VAN DORDRECHT EN HET EILAND IJSSELMONDE
IN OUDE ANSICHTEN

Dit boekje schenkt aandacht aan het rijke molenverleden van Dordrecht, het eiland
lJsselmonde en de Zwiindrechtse Waard. De samensteller, drs. H.A. Visser, bestuurslid
van de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen - over dit gebied verscheen reeds eerder bíj de Zeeuwse Boekhandel een deeltje
van Visser - , is in deze streek goed bekend, hetgeen af te leiden valt uit de uitgebreide
informatie bii de oude foto's.
Het eiland tJsselmonde bezat vroeger een groot aantal poldermolens, terwijl de dorpen
hun eigen korenmolen hadden. De uitbreiding van de wereldstad Rotterdam had voor
dit eiland ingrif pende gevolgen. Het vlakke polderland onderging een ware gedaantever-
wisseling. En dit betekende voor de oude stoere poldermolens de doodslag.
Ook de Zwijndrechtse Waard, die vermoedelijk al voor 1325 is bedijkt, en het Eiland van
Dordrecht kenden eertiids hun talrijke poldermolens, waarvan een aantal foto's in dit
boekje getuigen. Het zijn echter met name de industriemolens die erg fraai zijn. ln
Dordrecht hebben minstens 9O molens gestaan; de oevers van de Merwede, de Oude Maas

en de Kil waren bezaaid met wiekendragers, terwijl ook de tegenoverliggende Zwijn-
drechtse en Papendrechtse oevers eens een beeld van windmolenindustrie verschaften.
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Het boekfe geeft dit beeld goed weer, al moet gezegd worden dat het aantal afbeeldingen

- 38 voor het merendeel paginagroot, met tekst op de tegenoverliggende bladzifde -
helaas wat aan de geringe kant is. Het druk- en bindwerk is overigens van goede kwaliteit.
De Europese Bibliotheek is ook nu weer de uitgever. Gebonden in oblong-formaat.
Prijs: f. 29,90.

DE BRABANTSE WATERMOLENS IN BEELD

ln ,,de Ítskoat" nummer 10 maakten we melding van twee uitgaven over Belgische wind-
molens, te weten over bestaande en verdwenen molens. Beide delen werden sarnengesteld

door de auteur André ver Elst. Ookvoo!'dit Belgische boek trad hij als schrijveren foto-
graaf op. De titel behoeft voor sommigen waarschijnliik enige toelichting. Een poldermo-

len staat vaak bekend als watermolen; in dit boek zult u evenwel geen poldermolens aan-

treffen maar waterradmolens. Ter onderscheiding wordt het tussenwoord ,,rad" nogal

eens toegevoegd, maar wij spreken toch ook niet van windwiekenmolen. Laten we het
dus maar houden op de aangegeven titel
Als inleider van het boek fungeert molenaar Victor Servaes van de,,Dorpsmolen" te

Boortmeerbeek. ,,Dit mooie boek stemt vrii vroliik en tegelijk weemoedig. Het is een

stuk van mijn jeugd en een brok van onze ,,commerce"" Veel veranderde sindsdien en

werd op een andere leest geschoeid . . . De tijd maalt voort, de watermolens helaas niet."
Hii besluit met de stelling dat er rnet financiële steun van de overheid voor de water-

molens opnieuw een rol binnen de gemeenschap en het dorp te vervullen zal ziin, even-

tueel in een sociaal-culturele context.
Bii het overzicht van de nog resterende Brabantse watermolens bliikt, dat er van de 83
nog 21 werkend zif n.

Over de typen waterraderen, alsmede enkele varianten daarop, worden we goed voorge-

licht via duidelijke tekeningen op de kaft- en schutbladen. Deze zifn tevens benut voor
het weergeven van de aandriiving en inrichting der maalstoel.
Er zijn rulm 150 foto's opgenomen, verdeeld over ruim 100 bladzifden. Dit betekent
dat we niet hoeven te volstaan met een uitwendig beeld, doch dat ook het interieur of
de molenaar op de kiek is gekomen; vooral dit laatste lijkt ons een goede gedachte.

We vragen ons af of het niet mogeliik is om voormalige Nederlandse molenaars in de

serie ,,Kent u ze nog" te bundelen. Dit zou zeker de moeite waard ziinl
Rest ons nog te melden dat de foto's van goede kwaliteit ziin, de informatie is kort en

tweetalig (Nederlands en Frans); voor de priis van f.29,90 is het te koop bii de boek-

handel. Uitgave: Europese Bibliotheek.

MOLENS EN HUN MILIEU

Dit boekje, dat als eerste deel in de serie ,,Verkenningen in culturele ecologie" bii de

Delftse Universitaire Pers verscheen, is samengesteld door Godfried C.M. Egelie, weten-

schappeliik medewerker van het Biohistorisch lnstituutvan de Riiksuniversiteit Utrecht.
Na een drietal toch wel onontbeerliike hoofdstukken belandt de schriiver bii het eigen-

lijke onderwerp van dit boekje, t.w. de wisselwerking tussen molens en landschap.
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De auteur heeft hierin een splitsing aangebracht, waarbij achtereenvolgens worden be-

handeld: algemene uiteenzetting, de windmolens, de watermolens, open vragen die nog
nadere bestudering behoeven en de relaties tot de wereld van plant en dier. Centraal staat
het woongebied van een mensengemeenschap en de relatie hiervan tot de natuurlijke en

kunstmatige elementen die zich hierin en -om bevinden. En tot die kunstmatige elemen-

ten behoren de molens waarnaar de persoonlijke belangstelling der schrijver uit gaat.

Het is geenszins een dorre uiteenzetting geworden; het boekje laat zich zeer gemakkelijk
lezen, er zijn fraaie foto's opgenomen en al met al ziet heter zeer verzorgd uit. Omvang
77 pagina's.

Als studiegebied koos de schrijver het Weerter Land in Limburg.
De heer Egelie sluit met de slotbeschouwing: ,,lk heb bij de behandeling van het onder-
werp een keuze moeten maken, een keuze die wellicht niet voor iedereen even aantrek-
kelijk was". lnderdaad, we zouden met name ook de relaties tot de wereld van plant en

dier wat nader uitgediept willen zien en ook is het jammer dat de ,,menselijke" kant van
het vraagstuk niet aan bod kon komen. Dit doet echter geen afbreuk aan het nu gepubli-

ceerde werkje, dat we u zeker kunnen aanbevelen.
Voor f. 12,50 kunt u het kopen in de boekhandel. Uitgever: Delftse Universitaire Pers,

Mijnbouwplein 11,2628 RT Delft.

G.D. Wiinia.

MOLENNIEUWS UIT DE NOORDHOEK

door Wiebe Postma

HOLWERD
Het maalvaardig maken van deze molen verloopt uiterst traag; een spoorwiel is reeds aan-

wezig, een rondsel is gemaakt en een uit Blauwverlaat afkomstige liggersteen ligt buiten
de molen om t.z.t. geplaatst te worden. De molen draait derhalve de laatste iaren niet
meer.

MET'SLAWIER
De molen van Ropta kan wel draaien, maar moeiliik knuien. De beide koppels maalstenen

zijn gebroken, de pelstenen kunnen echter meedraaien als de molen een en kele keer

draait.

HANTUM EN HOLWERDERMIEDEN
De beide watermolens zijn geheel gerestaureerd door molenmaker Jellema. Het is echter
jammer dat de molen van Holwerdermieden te zwaar wordt belast door de viizel.
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EZUMAZIJ L
Deze molen draaide voorheen regelmatig, totdat in maart 1977 tijdens het draaien een
roede brak. Ook de andere roede is verrot. Molenmaker Jellema heeft inmiddels twee
nieuwe roeden gemaakt, zodat herstel wel niet lang meer op zich zal laten wachten.

MARRUM
De zgn. ,,Grote Molen" wordt momenteel gerestaureerd. Het nieuwe rietdek is al aange-
bracht.

DOKKUM
Het wiekenkruis van de ,,Zeldenrust" is in de voorzomer van vorig jaar hersteld en ge-
schilderd.

B IRDAARD
ln maart vorig iaar is de molen ,,DB Olifant" door J. Wirst en ondergetekende weer gang-
baar gemaakt. De poldermolen kan met de kleinste van de beide viizels malen. Helaas is
er geen vaste molenaar, zodat de molen maar zelden draait.

BROEKSTERWOUDE
Medio januarí is molenmaker Jellema begonnen met het vernieuwen van de kammen in
het standerrad en het vijzelwiel.

BUITENPOST
Begin vorig iaar is de heer P. Feenstra aldaar aangesteld als de nieuwe molenaar. ln de
zomer van dat iaar !s de vijzel gedeeltelijk vernieuwd.

SUAME ER
ln de afgelopen maanden zifn er door de vrijwillige molenaars belangrijke herstellingen
uitgevoerd aan maalwerk en bovenwiel. Door molenmaker Dijkstra was al eerder een
nieuwe vang gemaakt.

KOLLUM
De stichting ,,Oud Kollumerland" heeft er bij de gemeente, die eigenaar is van de polder-
molen ,,Tochmaland", op gewezen dat restauratie niet langer moet worden uitgesteld.
ln 1975 was reeds subsidie aangevraagd bii C.R.M. Thans heeft men te kennen gegeven

dat men wil proberen een voorfinanciering bij ,,De Hollandsche Molen" los te peuteren,
daar de gemeente niet het volle pond voor de restauratie wil betalen.

ln de volgende plaatsen draaien de molens regelmatig:
Anjum, Marrum, Jislum, Dokkum, Munnikezijl, Wanswerd, Broeksterwoude, Oudkerk,
Buitenpost, Suameer en Holwerdermieden.

Restau ratie in voorbereiding:
Ferwerd, Kollum, Roodkerk, Tietjerk.

Op deze molens zijn vorig jaar zeilen aangebracht:
Oudkerk, Wanswerd (Victor), Anjum en Broeksterwoude (beide molens).
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Nieuwe zeilen werden aangebracht op de molen van de voormalige
B roek polder te B roeksterwou de.

Wat een verschil met de foto in ,,de 0tskoat" nummer g (iuli 1978).

(opname: Wiebe Postma)



Op 13 december van het afgelopen jaar werd onze stichting De Fryske Mole
officieel een drietal molens rijker. T.g.v. de overd"racht overhandigde de heer
Ti. Diikma aan onze voorzitter eveneens een fraaie foto, welke op de achter-
kant van onderstaand gedicht was voorzien. De oveÍgedragen molens bevinden
zich in: Ferwerd, Hogebeintum en Holwerd.

Dér oan westkant fan de Paesens
Leit it l6n Dong'radiel

En dat làn, dat wol ik sizze,
ls in l6n mei eigen siel

Hege terpen, lytse doarpen
Brekke dër it flakke làn

Klaei en wetter, dat togearre
foarmje hndergroun der fan.
Mounen draeije harren wiken

tsjin de loften, grearsk en heech
En sa stean'se dër allinne

yn de polderc, flak en leech.
As oantinken oan't forline
Lítte wy dy mounen stean

Brike wolfeart om to forkommen
Dat dy mounen sil' forgean

Hwant dit làn soe earmer wëze
Shnder moufre, terp en toer

Hwant dy hearre by de dielen
Lykefolle as de boer

13 december 1978.
Bij overdracht aan

,,de Fryske Moune"

w.g. Ti. Diikma.
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