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Bii het scheiden rron het ioor kunnen wii U nog net een nieuw nummer non
"de 6tskoot" oonbieden. Wii kiiken uitvoerig terug op de borre winfer vonlgTg
en de rol die onze windmolens met hun molenoors hierin speelden. Vervolgens
loten we de 95 iorige Friese schriiver Hootse de Jong oon het woord: we besteden oondocht oon ziin boek "Torzon" wooruit we frooie molenimpressies
publiceren en Hootse hoolt zelf herinneringen op uit ziin molenoorswerk.
De vereniging "De Hollondsche lvlolen" kwom voor de iubileumexcursie rpor
onze provincie en ook hierover treft U een verslog oon. De heer Zondsfro .
schreef een verhondeling over schipmolens, de heren Timmermons en Bunskoeke
geven een schets uit de vergone glorie raon de "Aldeweisfer polder" en Jon de
Beer plootst in zi jn ieugdherinneringen de "Tzummorumer Miedpolder" centrool.
U vindt in dit nummer verder de hisiorie wn de Broekpoldermolen, verenigingsnieuws, we bespreken twee molenboeken en geven voorts uitgebreide informoiíe
over "De Hersteller" wn de "St. Johonnesgoster Veenpolder", dit n.o.v. de
herstelplonnen welke betrekking hebben op de molenromp ter ploofse.
Tot slot wensen wii U veel genoegen bii het lezen en een voorspoedig 1980.
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A. Zandstra

Zonder voorafgaanile toestemming yan de redaktie is het niet toegestaan artikelen

of tekeningen en foto'l over

te nemen.

Op 2 moort wqs het zover.

Er werd gestort met de bemoling von de Friese
boezem door middel von de gemolen Hooglond en Woudo. Toch wos de snond
wn de boezem die dog nog op het normole peil. Het te verwochien dooiwoler
moesf echter opgevongen kunnen worden hefgeen leidde tot een vroegtiidig

slorten von de bemoling.
lvlolenoor Koopmons ,on de "Bobuurstermolen" bi j Tie*werd verwoordt dot zo:
"Jo mootte ek os mounder oltiten hwot foor wëze, foorol yn reinige riten,'.
Het duurde niet long of het Hooglond gemool behoolde het mox_irnole oonl,ol
toeren wqordoor de fotole uitslog bii Sioveren kwom op 5000 m3 per minuut.
Het toerenfol wn het Woudogemool bii Lemmer steeg von 90 noor l(D slogen
per.minuut hetgeen een copocifeit opleverde ron 4800 mJ per min. Deze extm
copociteit wos nodig i.v.m. de geringe ofstroommogeliikheid von de Dokliumer
Nienwe Ziilen, die deze bepe*ing instelde om zodoende de doorstroming
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OOK MOLENS STBEDEN TEGEN WATEROVERLAST

TERUGKIJKEN OP DE BARRE WINTER VAN 1979 EN

ln de Friese polders woren de
problemen met de woterhuishouding ook niet geríng. Duizenden
hectores stonden onder woter hetgeen een gevolg wos von versfoPte
wotergongen'in de polders. Von

.WATEROVERLAST

Nu de winter weer oongebrcken is, goon onze gedochten onwillekeurig terug
mor de bizorre uitholen wqorc,p Koning Winter óns de lootste keer trokteerde. ,
Op 23 december 1978 begon het te winieren; de schootsen woren ol uit het vet
gehoold en her en der ontwsordeír we kinderen op de poldersloten. No een
korte stognotie wus het een grillige noordoosler die op 30 decemberover de
londen ioeg. De wieskou drong door iot in de molens. Zo ook op "Penningo's
molen". Af en toe kwomen er bezoekers om meel te kopen; oudeioorsovond wos
in zicht en deze mensen zouden zich de oliebollen non molenmeel nost goed
lqfen smqken. Nieuwioorsdog gof frooi winterweer. Men begon longzomerhond
oon een Elfstedentocht fe denken. lvloor hevige sneeuwvql mookte oon die
illusie ol gouw een einde. ln de nochf 'ron l3 op I4 februori mookten we het
begin mee \ron wof loter zou uiigroeien tot "de borre winter wn7979".
Het ongekende wintenareer legde het ve*eer en gemeenschopsleven in het
noorden rron Nederlond volkomen lom.
/
Op l5 febr. zorgde een erge sneeuwstorm eryoor dot het monnikmolentie von
Worntille ziin kop kwiitrookte.
Huizenhoog kwom de sneeuw op sommige plootsen fe liggen. Wot zou dooÍmee
gebeuren bii een plotseling invullende dooi?
Het wos een vrcog die velen bezig hield. Een romp log op de loerl
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een rompsituotie zools in Groningen
wos echter besl íst geen sproke.

Het grote probleem ín onze provinie school in het niet wil len toe.stromen vqn het woter hetgeen belemmerd werd door sneeuw- en iisverstoppingen. Ook woren er verschillende poldermo[ens in de weer
om het lond weer zíchtboor fe kriigen. De Ponnekoekstermolen wos
bifvoorbeeld een \rcn die wiekendrogers die door een vri[willige
mo I enoor noodgedwongen moest
mo len. Bii enkele molens en molenoors nomen we een kiikie en legden
voor U het'volgende vqst.
c

ïodemo oon het zwichten.

(foto G .D. wiinio).

,,fn deze tijden krijg je veel te weinig slaap".
"We noderen de molende poldermolen wn Lonié bii Bolsword. Reeds von
verre zien we het krui's von deze stoerewochter in snelle voort rond goon.
De wind wooit krochfig uit het zuiden. fulolenoor Boon: "Op I moort ben ik ol
met molen begonnen. Zondogr 4 moort wos het, ging ik door tot vier uur in
de nocht. De wind ging toen wot liggen, woorno ik eersf wot heb jeslopen.
Er ziin ook nochten geweest dot een nochtmoler me kwom oflossen. Vonmorgen
(ó moort) heb ik nog tot holf drie gemolen en om holf zes stond ik ol weer
ochter de stoort. Tio, in deze tiicien kriig ie veel ie weinig sloop". De molen
loopt best. Met voordige slog schroeft hii het woter omhoog. ln een spottend
spel von schuim en bellen verloot het opgemolen woter bruisend de "0tskootbok".
De zon stoot strclend oon de hemel. "Wot een verschil bii lootst" vervolgt Boon,
"de sneeuw log hier in duinen von wel twee meterl" Mevrouw Boon voegt zich
bii het gezelschop: "Zoterdog en zondog kwom miin mon nouwelilks von het
molenerf of. Zelfs niet om te eten hoor! lk brocht het hem in de molen. Het
wos véél te buii§, zie ie". ln die nocht lukte het de molenoor om het woter
moor liefst 20 cm omloog te kriigen. En met trots vertelt Boon dot het fegelpoodie vondoog weer woteryrii is gekomen. ln het weilond pronken weer stukken
groen ols eilàndies in een grote plos".
Een hulpgemaal erbij.

Ondonks de goede vorderíngen die de molenoor met z'n molen mookie, wos
het woterschop ontevreden. Eigenliik zou de motor oongeslofen moeten worden
op de viizel. Don kon er constonï gemolen worden. Dof gebeurde trouwens mel
de molen ook wont de wind liet zich longe tiid geducht voelen. De motor kon
trouwens niet werken. Wonneer deze oongesloten werd, liep de viizel,in de
bok oon hetgeen niet het gevol wos bij windbemoling. Men besloot een verplootsbore motomolerii noost de molen te zetten.
Nóg rnaten de molens.
is donderdog 8 moort 1979.Bii Hortwerd, in het lond von boer Knol, drooit
de bekende spinnekop. Het is een lust voor het oog. De met volle zeilen besponnen roeden werpen hun longe schoduwen ols klievende zwoorden over het
polderlond. Het deurtie von de ochtkonte ondertoren stoot open. De zon schiint
op het dopper drooiende goonde werk. Schuimend spot het woter uit de molen.
Ook de "Bobuurstermolen" Gn de molen von Lonjé zijn nog volop in oktie.
Boon heeft er een motormolerii bii gekregen. Àr1oor de molen is er niet minder
ociief om. Het goot hord, zéér hord soms. Don wordt er gezwicht en even loter
moolt de molen weer volop met vier holve zeilen. Oud-molenoor Todemo is
eveneens oonwezig: "Op zulke dogen voel ik het molenoorsbloed weer volop
bru isen . Do n móét ík h ierheen " .
\
Het woterpeil is ol weer beduidend loger. Moor de motor doet niet veel.

"Hiï liikt lylonneke Pies wel", merkt mevrouw
Boon cinisch op. Vergeleken biÍ de snel molende
molen presteert hi[ ook niet veel. lvloor de woterschopsmensen konden notuurliik ook niet weten
dot de wind zo krochtig zou oonhouden. De zuidwesten wind is echter vlogerig. De molenoor
houdt zo wel werk: wngen, kruien, zwichten
en go zo moor door. Tot de polder op peil is

notuurliik ".
Andere molens die óók hun zeilen moesten
biizetten woren "De Ponnekoekstermolen"
bíi Witmorsum en de muonts von Schorsterbrug.
ln het gebied rrcn de eendekooi in de Kloorkompsterpolder

Spinnekop

bii

bii

roeden met zo'n honderd enden rond.
Omstreeks holf drie ''s nochts wos het mooi
geweest en knorsend greep de vong het bovenwiel. "We moolden met volle zeilen en opmerkelilk wos hef foch wel,dotde moler;
bii honderd enden per minuut pos lekker wqt wqter uitsloeg. Als -korenmolenoor
ben ie die snelheid niet gewend en we vroegen ons eerst don ook of: "komt dit
wel goed?" De molen doorsfond dit horde nochtmolen echter goed en de molemors kregen conrplimenien wn het polderbestuur voor hun kordote optreden.
Zo'zien we moqr weer; in dergeliike perioden bewilzen de windmolens hun
diensien getrouw en een woord ron donk, gericht oon ol die molenoors die de
elementen trotseerden, is hier zeker op z'n ploots.
N.B. Foto's en de tussen oonholingstekens geplootste gedeelten ziin onf leend
oon een logboek non ondergetekende.
Hortwerd

(foto G .D. Wi inio)

G.D. Wijnio.

"Het
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Rinsumogeest losten een

drielol molenoors elkoor of: J.HA. rrcn Tilburg
(Dokkum) , H. Kingmo (Oosterniikerk) en
J. Wtrst (Leeuworden) bemoolden de poldermolen; drie nochten ochtereen snelden de
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Ouderwetse windkrccht en moderne energie op één plootie vereeuwigd.

(foto G.D. Wiinio).
HOAT§E DE JONG, TREFL!K FOLKSSKRIUWER

LEI EK IT MOUNDERJEN BY ALDS FEST
De tange

yn it hurdsté glied Ít.

" 't ls tsiin de Krystdogen. ln folle wike hot if ol reind. Tsiardtsie stiet mei
lyfse Aen foor it sydfinsfer, os Jorrit it kruikeotling forlOkt nei in oor peoltsje
en it dër om heokket. Mei in peor stoppen pinkt er nei it greote kruirëd en
spontdeleoOnderitkruiien. ln lyts setsie en hy riochtet de rëch en set de hispel
fèst. Sioch so ! Yn wylaefllecht ieiie de wiokken inoorren efrernei. De skroef
ioget g!olpen fon wetter omheech. Der komt meor blou oon 'e loft. Dit liket
der op! Yn in h6lding om eorst morgou om in bokie kofie tokseorref er: ien,
two, triie, fiouwer!... len, iwo, triie, fiouwer! "Net hurder, heife" en Jorrit
pinkt nei hOs to. Troch it sÈfinster liochret it kofieliochtsje oon. ,,Nou soe
men dochs winskie, doi de wyn so bliuwe mei. Hè!... so,n hiele dei om 'e
nochl foor fiouwer folle seilen steon to wiuwen mokket iin op it lèst ek trysf,
net?" "Hy bliuwt wol so, moros ik myn kofie hown how, don mei er, leou'k,
wol ,in lyts lopke 6f". "O heden! Giet it nou ynienen sà hurd?,, Hio eoget
froch it r0t. "Nou, ik mei ii lije. ,k Wol ek wolris witte, hoe goed hi, yn
",
'e sloomen hóldt". "Fonvochtesi' don stoorm, Jorrit?,,freget Ísieordts[e
,,Och
biniid. "Dit droeit op nochtmeollen Ét, fonke,,.
1u!,, Bigreotlik
siocht hio nei hor mon op 'e stoel. "Jo,dot heort by ,t fok", seitJorrit loswei....
6

't ls mcht. ln echte, wylde stoormnocht. Jorrit is oon if nqchtmeollen. De
orkoen beorf , roest en 6llet om it lytse moundershOs, dër 't Aen en Tsieordts[e
yn horren diippe nochtr6st iit fèsler slomie fon 'e wylde meldiien, dy 'l oer
hor klinte r0zie. Tsieordtsie hot hor foorst forset om op bèd. "Och, och, so'n
woer, Jorrit", wie hor nuodlik forwor. lvlor Jorrit proette hor gerést:
"So'n nochf, fonke? lk how se wol minder bilibbe en don foeks yn in ólde
wrokke spinnekop. Noulbin ik ommersthos en de moune dér kin ik op
bitrouwe. Selden so'n ien! En... 't is liocht... suver deiliocht". Nou sit Jorrit
ollinne yn 'e keomer foor it sydfinster. lt kofieliochtsie knippert yn it reokoperen stoofke op 'e iofel. De lompe is Ét en it b0tenblyn iepen. Jorrit smookf
en hy lÉldt it eoch op 'e móune en soms dikert er yn 'e fierte. As er so iit in
dei... ln forheftige skuor - men soe sizze: hoe bliuwt der iit in moune op syn
sté? - bringt tel syn oontins wer op 'e moune. Fordeold!... Hy rint ol foor it
hout. Mootte de wynbuorden der nou ek noch 6f? len,.two,...triie, fiouwer!...
Hy kin se omper felle en hy telt iitris en iitris... Yn it fëste bitrouwen, doi
dizze in stoot 0tsteon kin, fornoeget er him yn dit nochtmeollen. Nou kinne
de moóoeren moornier sien, dof de "lvlorslynder" der iit stiet. En nofl ik efteroer yn syn briedstoel, de fuotten riocht0t, ien eormtokke op 'e leuning en it
pypke yn 'e m0le, hóldt er de wocht by syn greote liepper dër flokby op 'e
pölle... Kiel skrillet er op... Hy slOge dochs net?... Dot er so heislike kiel
wurdekin...! De tongeyn it hurdstéglied Ét en sloech mei in sloch op'e
izeren ploef ... Dot is it teken, dot er swichte of, lyk os nou, buorden öfnimme moot. ds er ïroch de lytse bOth0sdoor komt, nimt in wylde fwirre him doelks
to pokken. Hy kin him omper op fuotien'lÉlde. Mei olle gewelt set er him to
skoor. Hostich toest er nei syn pet en wroi, fcioroer hingiend, yn oordestop
pinkiend, nei de liite efter'e moune. De einbuorden moofte der 6f en Jorrit
toest nei it fongtou en lit mei in biwende rooi de moune foor de fong steon.
Hy kin mor omper om 'e moune hinne komme om it einboerd fqn 'e roede to
nimmen. So hoort en skuort de o*oen dèr op 'e romte en sodré rt de fong los
is, sit de gong der ek doelks wer yn. Alles trillet, mor fon in 0nforwrikbre
gevens. lt swiere gedroon fon 'e greote stonder, dy 't de d0nsbolke birydt,
klinkt Jorrit myld yn 'e eoren en itmuzykien fon 'e osinen kommen, dy 't
so pynlik sekuer yninoorren toeste, iowt him wissichheit to de ein fon 'e striid.
De swiere skroef ioget slompen wetfer onrheech, de mounier kin it so hurd
ol nef iens meor oonfiere.
As de oore moorns de morboeren troch de b0thÉsfinsten gnuve en de greote
mOnts yn syn geweltige rin mei slOge eogen bidikerie, giin blonke fuorgen
meor sjogge, don gnoorie se foldien: "Dit hot to nocht holpen, heor!"
Hostle de Jong as Fryrk skriuwer.
Boppesteonde frogminten binne 0ntliend oon if boek "Tbrzon" dot yn l9ó0 by
Otiower A.J. Osingo N.V. to Boolsert 0tkommen is. De skriuwer, Hootse de
Jong fon Jelsum, is by monnichien wol bikend om syn sfeorfolle boeken en

dy't yn'e rin for

'r: iierren publiseorre binne. En... mocht
net iolle sizze, don hoopie ik dot hiiryn mei
dit o*ikel forooring komt, hwont ile Jong is dochs ien fon de béste folksskriuwers dy 't wy yn Frysl6n horrwe en boppedot is it bys0nder weordefol dot
er it 6lde Fryske mounderslibben yn sokke trefl ike wurden skildere hot yn
boppeneomd boek. Dèr mootte wy o so wiis mei wëze en ik soe neot leover
sien wolle os dot Hootse de Jong ris wiidweidich omtinken ioech clbn it drege
wettermounderslibben fon om 'e ieuwwikseling hinne.
Hootse de Jong is ó oktober 95 iier wurden. mor os nestor fon de Fryske
skriuwers produseorret er nommers noch hieltyd!! ! As outodidokt hot er him
it skriuwen sels oonleord. En hoe!!! Hwot er 0t 'e m0le fon it folk heorde
noem er goed yn him op en so koem it dot er de Fryske toel oont yn 'e finesses
bigoun to biheorskien. Yn l919 forskynde syn eorste publikoesie yn "Sliocht
en riocht". Neist koorte forholen komen der yn 'e rin fon 'e fiid ek novellen
soos "Yn it sicht fon de Aldehou" en "De tiieny komme en geon". Pos yn
1954 koem syn eorste boek op 'e merk: "Trude". romon fon in hynder.Letter
folgen "Hester Holkemo" en "Torzon".
Dit löste boek iowt hiel hwot biskriuwings oer it wettermoundersbisteon sodot
men suver hinnegeon soe en neom dit wurk in "mouneboek". Hootse de Jong
skreou my dëroer yn in brief fon 30-l 0-'78: "lk how oon Jou brief to neo der
erch yn hówn, dot Torzon in s.n. mouneboek wie. lt wie myn doel om it koorte
libben fon Aen to biskriuwen en hoe giet it don, skriuwendewei (boortsiendewei) glydi der foeks fon olles tusken". lt boek is nommers ol long Ítforkoft
en off der eo in oorde printinge fon komme sil, is 0nbikend.
koorte forholen

dizze nomme

0s mouneminsken

Moune-oantinkens.

Op ó oktober 1884 woerd Hootse de Jong os boeresoon berne op Fiifh0s by
Wolsum. Doe 't er ló iier wie, koem eros boerefeintsie to Jelsum toriochfe.
De Jong skriuwt dèroer: "To Jelsum hiene hio doe op it Aldl6n ol in witterskip,
mor myn boer (Sybe Boordo) syn bidriuw lei dèr net yn en sodwoende hie hy in
wettermoune " .
Oont moeije 190ó hotDe Jong dër wenne; ol ridlik gou woerd eros mounder
oonsteld. Foorst mei in ólde spinnekop dy 't ol slochten mei west hie. Dy moune
"hot g6ns hwot by my 0tsteon mootten, hwont hoe sótrich hy der ek oltyd rltseoch, ik hie in bulte fortrouwen yn syn binnewurk." Hwot deryn "Torzon"
dus oermounen en meollen biskreon stiet, hot De Jong sels 0nderfoun. Syn
sk6giende skriuwwize en it detoil dot mei soorch weriown wurdt, iowt oon it
mouneborren in dokumíntoire weorde! Hwot er sels mei de moune bilibbe wie
soms bryk gen6ch: "Lyk os dy winters. Min woer, snieiocht en de krite fol.
Nei thédrinken hiitte de boer my: "eorst de moune ynsloen en der om tinke mei dif
woer.lk geon meide monliu neide Swette(nouf leonfiild)om 'e.skiep op to helien".
lvlor nei de kofie rekken se eorst fuort en de boer roesde iit ts]in my 0nder myn
heo-delsmiten,"Dou goed om 'e mounle (1o aot sei er) tinke". Nou dot tinken
wie goed, mor ik woe it heo eqrst to plok ho.En doe.Hy stie in ein fon 't hiem 6f
8

en fon

'e stoorm en snieiocht koe 'k 'm net sjen. Ivlor 'k seoch 'm ek iif net of
'k heorde 'm kreunen, stinnen en fluitsien. En doe 't 'k 'm seoch! lenwynbuord
wie in foech polm yn 'e groun slein; de skroef gizele yn 'e bloumodder om en
de ólde suchite, skodde en kreunde dot it in oerdichheií wie 0nder in gízelien
fon 'e wiokken. 'k Sprong oer't stek, pokte de fong, rcng! stikken. Ut 'e

wyn kruiie. Kruikeotling kopot.
Kréftwurden dy 't 'k net fon doomny leord hie. Eins dochs de 6lde fést 0nder
de forwinsking, om 'i er so stonk fonsels. "Kinsf om my opboerne!"
Nei forrin fon tiid krige Sybe Boordo syn nocht fon de ölde spinnekop.
Om 't der, heffens Hootse d9 Jong, yn Frientsierodiel in wetterskip opriochte
woerd, woerden der sodwoende inkelde degelike mounen yn 'e kronte oonbeon.
Sybe Boordo koft der ien en in ombochtsboes 0t it Bildt (Nouto fon Sint Anno)
hot doe de spinnekop 6fbrutsen en de huonts wer opboud. "De boerinne sti0rde
my nei de pölle om to freegien oft de monnen ek hwot by horren stik iien
hiene. 'k Sil neo foriitte, doe 'k horren dër nei frege, seit so'n steile stevige
knoep, wylst 'rmei spot yn 'e eogen omheech wiist en siocht: "Jo! it
luchtruim oeners niet", mei in oporte klonk op 'e ie. Fuort d6rnei sioude 'k
mei in greoi tsieftel kofie nei de mounep6lle. Àlor it yntoest fon de6lde
spinnekop wie noch gever os fon 'e oonkochte mounts. Der wie eíns giin spiker
yn if binnewu* to sloen"
Oer it smarren fan de moune.

ln soek dy 't mounders foeki ynteresseorret is het sÍnorren fon de moune. lt is
fonsels niisgiirrich en freegie Hootse.de Jong'hiiroer ek ris. ln brief fon
l9-l I -'78 iowi hiiroer df ynformoesie dy 't wurdiEh is om hiir 6f to printsien:
"Hwot it smorren oongiet, dot sil by de meosfe boeren, óei horren lytse kritemountsies, wol mei weinsmorsel bord wéze. So ek by myn boer foor in port.
ÀIor ikmoost it ek wol dwoen mei spekfet! Dot sit so. Nést in dwntich tochtich
iier iit, hiene by de boer bOten ynweiniend personiel de orbeiders en de Ongetiders yn 'e 0ngetiid de kost to. En dot sei hwot foor de boerinne. 'k Sioch hor
iit mei in gleon reode holle boppe de kookkochel steon. En fonsels woerd de
side droech spek ek reioel oonsprutsen. IMor, de smoken wiene fordield. De
boer en in peor fon de ooren wiene gleon op seon spek. Lykwols, de boerinne
wie goedlik, it gie yn twoën. lt 6fseone fet woerd net op 'e itenstofel br0kt
mer bisiiurre yn 'e kOm en woerd bókt os moune- en weinsmorsel."
,,De mounen sprÍeken in forsteanber beltsie mei".

Yn "Torzqn" làze wy ek oer de stón fon de wiukken en de bitsiutting dy 't
hiiroon forboun is. Sels yn dizze tiid reitsie sokke 6lde gebr0ken wer yn, foorol ek troch todwoen fon de oktiviteiten fqn it "Gild Fryske lvlounders" dot
it 6lde wer oppokt en yn proktyk bringt. lt is lykwols o so wichtich en pos
dit to so 't if eorfíids yn gebr0k wie yn de omkriten fon de moune dy 't dit
oonbilonget. Hootse de Jong skreou my deroer (5-l l-'78)i Hiirre, boppe

FRTESE MOLENS KBEGEN BEZOEK VAN DE,,DE HOLLANDSCHE MOLEN"

Op de zoterdo gen 22 en 29 september verkenden zo'n 500 leden von de vereniging "De Hollondsche lvlolen" de molenprocht von onze provincie. Op zoterrdog
22 sepfember hod ondergetekende de eer om ols busleider te fungeren. Overde
tocht tiidens deze dog, welke voerde door de Zuidwesthoek von Frieslond, goot
onderstoonde korte impressie. De stort wos in Heerenveen.
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'e Koornirrerfeort; fooroon it ochtkontsie fon Sybe Boo rdo
dot koort nei 1921 6fbrutsen is; fierderop it mounts[e fon Kromer dqt om '35
Mounen oon

hinne tosloopt is.
Fofo: collectie D.J. ron der Heide, Jelsum.

Liouwert, op 'e hege kloei dèr 't hiir of dér mor in moune stie, wie dot
m0lk neï so hiem. Oft dy toel nou rounom gelyk wie wit ik net, (mei de minsken wie dot en is dot yn olle doorpen net iens gelyk) mor so 't ik it leord ho,
ldon wie dot om 'e Aldegeoster Brekken hinne so:
By in stiergefol stie in roede omtrint riochtstondich: de rin wie 6fbrutseni
By berte wie de roede eefkes trochroun: in niie rín wie bigoun.

't kr0s stie, dot koe meor os ien bitsiutting howwe, n.l,:
- os yn in wiete rite de krite leech meold wie;
- os der ripperoesie oon 'e moune wiel
- os der b.g.l. yn 'e moeitiid in nofteren bolle ophelle wurde moost en ek
oore boodskippen dèr't in buorsterdon ol fon op 'e hichte wie.

o As de moune s.n. yn

.

Jo siker, de mounen sprieken by 6lds yn 0s Frysl6n in forsteonber toeltsie mei".
Oonf sofier Hootse de Jong mei syn nijqgiirrige ynformoesies dy 't s0nder mis
in weordefolle bydroge foormje to de skiednis fon 6s Fryske mounen. Syn sfeerfolle skriuwwize, syn krekte observoesies mei reochfoordetoils,en synfoorleofde
foor not0rbiskriuwings meitsie syn wurk so wichtich. Dizze weorden wurde
binommen stipe troch it dokumintoire oerd dot fon syn wurken rJtstrielet.
Hootset "Torzon" is suver so'n "document humoint'. Ik hoopie dot És nestor fon
de Fryske skriuwers noch long soun bliuwt en noch wichtige soken foor 0s
féstlizze mei! Ek op it méd fon de moune!

G.D. Wiinio.

Doordot de treinen uii het zuiden nogol met oponthoud te kompen hodden, kon
de viifde bus, welke de rij "molenbussen" ron de firmo Slof uit Joure sloof, m
geruime tiid vertroging don ook vertrekken. Al lereersf werd houtzoogmolen
"De Rot" in lJlsf bezocht, wosrno koers werd gezet noor Pioom, woor in de
Nynke Pleols een Friese broodmooltild werd geserveerd. No etenstiid ríchtfe
Jhr. T.A.J. ron Eysingo, vice-voorzitter der vereniging, het woord tot de oonwezigen en heette met nome de genodigden, wooronder o.o. vertegenwoordigers
wn het college rron Gedeputeerde Stoten, stichting "De Fryske lvlole" en
vereniging "Gild Fryske lvlounders", horteliik welkom. No in het museumdorpie
Pioom nog even.rondgekeken te hebben, vervolgden we onze route longs de
molende koren- en pelmolen "De Onderneming" te Witmorsum noor de molerde
"Ponnekoekstermolen" (met de viizel in hetwe* kon hii moor nouweliiks rcnd
komen) en de voor de prins molende spinnekop te Hemert welke met vier-volle
zeilen de schroef nef niet kon trekken zodot dif onlongs geheel gereed gekomen
molentie het met twee holfies vàr de prins moest stelÉn. Middell een stencil
werden we opmerkzoom gemookt op de miserobele toestond wn de poldermolen

te Zothe-Triolum.
Vervolgens wos het de spinnekop bii Bolsword die onze qondocht vroeg. Deze
in verregoonde stoot wn verwl verkerende "kopmole" (olleen het onderstuk
stond nog het londschop te ontsieren) zol nomeliik gerestoureerd worden; hiermee wos reeds een oon\rÍrng genomen door molenmoker Von Zuiden uit Tierkwerd.
Vio Sneek reden we noor Woudsend woar een bezoekie oon de beide molens
op het progrommo stond. Korenmolen "Het Lom" kon heloos_niet verkruid worden (dii lifkt een hopeloze zook woorin ioch spoedig zol mieten worden voorzien!) moor dit gemis oon een drcoiend "Lom" lverd volledig goedgemookt door
het in werking zien von zoogmolen "De Joger" welke tegeliikertiid met drie
romen in bedri jf. wos! Een lusf voor het oog! !!
Door Goosterlond riidend orriveerden we ienslotte in Joure bii de molende
"Penningo's Àlolen". Veel broden, meel en boekies gingen hier ron de hond.
Omstreeks viif uur bereikten we weer, keurig geplond, het N.S.-stotion te
Heerenveen. Een ieder hod met volle teugen genoten, doorbii geholpen door
het weer dof ons zeer goed gezird wss. Dit wos Frieslond op z'n mooistl I !

G.D. Wiinio.

.:EAKTIE
Even een reoktie op "de 0tskoot" ,"nn september die ik weer met veel interesse
heb gelezen. lk wil even wot toevoegen oon het ortikeltie wn C. de Vos over
merkwoord ige gevl uchten.

Zelfzwichting op stonderdmolens is in Engelond een heel normool verschiinsel
ook de windborden ziinsoms helemool ols zelfzwichting uitgevoerd.
ln Kingston (Sussex) stond tot l9ló zelfs een zeswiekige zelfzwichtende stonderdmolen. Ook in ons lond kwom op zulke molens zelfzwichting voor. "De
Buitenmolen" wn Weert die omwooide op ó nov. l92l hod volledige zelfzwichting; zo le zien op een oude foto echier zonder doorboorde os.
De oude stonderdmolen te Hengelo-Dunsborg (Geld.) die omstreeks 1933 werd
gesloopt, hod kleppen oon één roede.
ln Duitslond wos zelfzwichting ook op veel stonderdmolens oonwezig, voorol
rondom Honnover. Hierdichtbii hod die in Dornum, in het noorden wn OostFrieslond, gebouwd in 1626, ook zelfzwichting met doorboorde os. Met de
reslouroiie omstreeks l9ó0 is dit systeenr ,niet weer oongebrocht.

W.O. Bokker, Horkstede (Gr.).
(ln het Limburgse stodie Weert stonden voorheen twee stonderdmolens wooryon
de "buitenmolen" rEn zelfiwichting wos voorzien. Een hevige storm in l92l
veronderde de molen in een puinhoop. Red.).
WATERMOLENHERINNERI NG EN (7)

mij eens gevroogd, von woor heb ie eigenliik die liefde of misschien beter
gezegd die belongstelling voor molens. En don denk ie bii ie zelf, hoe is dot
eigenliik gekomen. lk ben geboren op een boerderiitie ten zuiden wn Tzummorum
en we hodden Oost Zuid en West onbepe*t uitzicht tot oon de horizon en dus
ook op ol wqt door toen oon molens wos en ook nog drooide. We woonden oon
de weg en oon hei wonvoter woor ook de schepen nog volop gebruiktmookten
wn de wind ols deze hun gunstig wos. De eersfe motorboot die de beurtdienst
overnom wn de beurtsnik heb ik zien komen. Ongemerkt ben ik doormede opgegroeid en dot zol er de oorzook ron ziin geweest denk ik. Grootwder mookfe
het eersfe molentie op een pooI voor mii en wot loter kreeg ik von een oom die
smid wos één die wot beter wos uitgevoerd. Die drooide door middel von een
sioort zichzelf op de wind en de os, woor de wieken oon zoten; wos wn iizer
en het qchtereinde boven de stoort wos tweemool hooks omgebogen zodot er een
kruk ontstond. Oom hod een monnetie gemookt, hoedie op/ piip in de mond,
die met ziin droodbenen op de slooÉ stond en met ziin drqodorms oqn de kruk
zodot het leek olsof hiide molen drcoide.
Als er don fl ink wind sfond, hod het kereltie het moor druk met drooien en'
gof zo'n siuk lowooi dot de poorden er soms bong von werden.
Loter toen ik zelf wot knutselen kon, werd er oon een grote kist een poor
wieken gemookt, en ols we don in die kist zotin en de wieken suisden ie
voorbii don wos dot een hele belcvenis.
Er is

Onze londeri jen logen in de Tzummorumer Miedpolder wqor rrcder gecommitteerde
wos. Door omheen, omslofen door vooruroters, logen nog drie boerepolders welke
in die tiid opgeheven werden. Al die londeriien kwomen toen in woterschopsVerbond in één bemolingskring welke door onze molen bemolen kon worrden.
Wel werd er een deskundige geroodpleegd die tot de slofsom kwom dot, no
énige veronderingen, de molen het wel oon kon. Een betonnen schroefbok, met
stolen vílzel die even vlokker kwom te liggen zodof deze dus bii hef uitmolen
even minder krochi vroeg, wos er één von.
Hei wqs I9ll; een berucht droog joor, zeer geschikt om de tochtsloten te loten
slotten hetgeen don ook prompt gebeurde. om fe demonsfreren hoe droog het
wos zii vermeld, dot wder ziin collego-gecommitteerde om de slotters ie bezoeken op de fiets de pos geslotfe sloot longs reed die even zo goed beriidboor
wos ols de wegen in de polder. ook wos er ioen groot gebrek oon goed aiint<woter; olle regenwoterbokken woren ledig, zelfs uit de kerkebok, wooruit bij
schoorste werd gepuf, wos niets meer te holen. Er is loen bii hef dorp nog een
grote diepe put gegruven wqor welwofer wos te kriigen. ook de scheepvoorf
kompfe mef grote moeíli jkheden. sedert de oonleg wn de Afsluifdiik is er een
grote verbetering ingetreden; toen kon men het voorwofer op peil houden door
het inloten von zoet woter.

Toen kwom l912; een onder uifersf e, z6 not ols slechts zelden beleefd.
Nu wos er voor de molen wot te mglen. lvloor de molenoor, overigens een goed
welwillend mon, kon er wnwege- ziin geloof niet foe komen om J. ,nor"n óp
zondog te loten molen. Al moest hil ornter ke*e te komen door het woter woden,
de molen bleef stilstoon. Het volgend ioor werd er een ondere molenoor benoemd.
Het werd Kloos siderius, tot die tiid molenoor op het Bieussemolentie woorwn
nu de iizeren os in "De snip" ligt. Bii hem wos de molen en ook de porder in
goede honden."vóór wezenu wos ziin dev,ies. Niet wochten, op ti jd er bii ziin.
De gunstige momenten liet hii niet onbenut voorbii goon.
Hii heeft de molen bemolen tot dot die ziekfe een eind oon ziin leven mookte,
die ziekte woormee de medici, wel vorderingen hebben g.roolt, moor woqr ze
in vele gevollen mochfeloos tegenover stoon. En in de fweede wereldoorlog, no
een poor mistige dogen, kwom men plotseling tot de ontdekking doi de moien er
niet meer stond. Twee oude getrouwen woren verdwenen........
Het bestuur wilde wel rrcn de mplen of en liet hem stilleties,verdwiinen.
En ols ik nu nog nonuit de ploots woor ik geboren ben om'me heen zie, don
sioot er rron ol die molens non toen nog één trouwe wiekendroger: de molen,
destiids raon Kloos rron Dieken, nu \r'on "De Poel" woorvqn ik onlongs lqs dot de
gemeente de verzekeringspremie niet meer wenste te beiolen. À4olenlierae..,:

Sint Jocobiporochie

Jon de Beer.
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DE FRYSKE TTIOLE
door A. Bokmo Slollingo geen secretoris meer

Onze -secleforis, de heer J.F. Stollingo wonende te Grouw, heeft
per 29 oktober 1979 bedonkt ols lid wn hei bestuur v,on "De Fryske Mole".
Dit betekent dot hii rrcmf dot moment ook geen secrelroris meer is. Uit dooroon voomfgoopde gesprekken mef de heer Stollingo is ons gebleken dot hii
on persoonliike redenen, buiten hef functioneren von onze stichting stoonde,
geen secretoris meer

l
l

wil ziin.

hii oktief wos voor de zook non de molen.

Een groot oontol molenproblemen komt oltiid op ons of. De restouroties en
ook het onderhoud vrogen veel oondocht en ook vook veel geld. Dot zol beiekenen dot het veilig stellen von ons molenbezit meer voornong moei kriigen
ol moet dit zich eerst wel beperken tot het voorlopig woiervrii dicht moken.

Het secretorioot wordt woorgenomen door de heer A. Cromer die nu penningmeester von onze stichting is en eveneens werkzoom is ten Provinciehuize te
Leeuwqrden. Over de definitieve vervulling wn het secretorioot is nog overleg goonde. Wii ziin de heer Cromer zeer erkenleliik dot hii zich direkt in-

lnmiddels i§ er toch weer een fl inke restourctie kloor gekomen en wel die wn
de wotermolen bil Scholsum, noordeliik gelegen von de weg Dronriip-Froneker.
Deze molen is eigendom wn De Fryske Mole en wordt medio december moolkloor opgeleverd. De heren Posthumus en Rodenhuis wn bouwbedriif Westro,
Froneker, hebben wel eer von hun werk,

zeite voor de wsorneming lnn het secreioriootswerk.
Excursies.

Onze eigen excursie von De Fryske lvlole op zoterdog 20 oktober, sloogde ook
uifstekend, donk zii in het bijzonder de medewerking wn leden Gild Fryske
lv'lounders en hef mooie oktober-weer. Hef themo wos boer-molenoor-bokker
en consument en in het middelpunt stond de kwoliteit

wn de boktorwe.

's Morgens werden Penningo's molen, Joure en De Onderneming, Witmorsum
bezochï en er wos olle gelegenheid om no de uiteenzeilingen rlon de heren
Blonkenstiin en Sierkstru de molens te zien werken, ol lukte dot in Joure
niet ol ie besf door te weinig wind.

Restauraties.

De heer Stollingo ziin provinciole ombtel ijke took is met nome de zorg voor
de monumenten. En door rollen ook molens onder. Hii bliift zich dus ombtelilk
metde molens bemoeien. Wii hopen en vertrouwen o"ok in onze nieuwe relotie
op een prettige wiize te kunnen somenwerken.

ln de tweede helft von september, op twee zoterdogen, kwom de joorliikse
excurcie \ron "De Hollondsche Molen" noor zuid-west Frieslond. Twee mool
viif bussen vervoerden de honderden deelnemers wnof het sfotion le Heerenveen,
Penningo's molen, Jouie en de beide molens wn Woudsend werden met een
bezoek vereerd, Vonuit de bus werden vele molens gezien en besproken zools
de wqtermolen Lonié bii Bolsword, De Onderneming Witmorsum, de Ponne:
koeksfer molen en de spinnekop (ANWB) Hiemert, houtzoogmolen De Rot lJlst,
enz. ln de Nynke-ploofs te Pioom werd de koffietofel gebruikt. De excursies
wqren zeer goed georgoniseerd en werden deskundig begeleid. Donk zii ook
het frooie excursieweer woren dit uitstekend gesloogde dogen. Het ofwisselende londschop en de vele, wok molende, molens deden de deelnemers enthousiost huiswoorts keren.

De spinnekop met scheprod, stoonde in het Groene Ster-gebied bii Leeuworden wordl door onze stichting binnenkort in eigendom overgedrogen oon de
gemeente Leeuworden. Wot de publieke belongstelling befreft stoof deze voor
Frieslond unièke molen op een kwetsboor punt. Hopeliik sloogt de gemeenteliike dienst er in de molen in een goede stoot le houden.

Gelukkig is er nog ol een oontol molens "onder honden". De poldermolen

ï

l

rlon

Huins is kloor op het iolouziewerk no.
Mei veel sponning volgen wii de restourotiepogingen noor de korokteristieke
wotermolen De Hersteller onder Stint Johonnesgo. Succes li jkt niet uitgesloten
en dot is verheugend.
Teleurstellingen bliiven er ook. Zo betreuren wii hef ofstemmen door de gemeenteroàd von Hennoorderodeel von het voorstel wn B. en W. om 30.000 gulden
uit te trekken voor een eerste restourotie wn de wotermglen tussen Oosterend
en Hidoord. De orgumentotie voor het wegstemmen liikï ons niei erg sieekhoudend. "ln misse set" wn de gemeenterood. Wellicht ziin er ondere mogeliikheden om de gemeenteliike gelden toch nog voor het molenbehoud te benutten.
Deze gemeente telde honderd ioor geleden nog een 220 molens en nog slechts

vier'
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een 25-tol deelnemers, die zich met eigen vervoer verplootsten.

ln Wommels werd de koffietofel veel eer oongedoon. Het brood gebokkenvon
eigen meel uit Joure en Witmorsum, door de worme bokkers Von der Brug,
Joure en de. Bijlsmo's, Horl ingen, smookte overheerl iik! Hierbii hield ir. Tsi.
Wiingoorden, verbonden oon de Londbouwhogèschool, Wogeningen, een voordrochf over de trorwe, soorten, verbouw, oogst en bokkwoliteit. Voorol de
Fronse en Amerikoonse tonare kregen de oondocht en de concurrentie met onze
inlondse ionare. Er volgde een geonimeerde nobespreking, woorbii wel noor
voren kwom dot er nog te weinig bekend is over de tonrres en het bokproces.

Het spiit ons dot Stollingo op deze wiize ziin relotie met ons besfuur en
stichting verbrok. Hii heeft zich no het vertrek wn de eerste secretoris,
de heer K.J.H. Doude wn Troosiwiik, in 197 belost met het secretorioot.
Stollirpo heeft veel gedoon om ons molenbezit zo veilig mogeliik te stellen.
Wii donken hem ten zeerste voor ziin inzet, hulpwordigheid en voor de wiize
rvoorop

Er wos

A.B.

ls

VERGANE GLORIE IN DE ,,ALDET'VEISTER FOLDER''
door Dick Bunskoeke en Popke Timmermons

-

geveer vier uur bleven. Grootwder scheerde rrqder don oltiid ook even.
ts Arrcnds moest iedereen
vroeg noor bed, wont de volgende morgen zouden ze
ook weer vroeg uit de veren moeien.

I!

"De Piílmolen".

ln nr. I von "de 0tskoot" vertelde de

Het eten.

heer Wi inio o I wot over molen "De Pi il '0.
De bewoners \ron de molen, ài" *" in
ons vorige stukje (nr. 11/12) oqn U voorstelden, hodden wel von een "Pielmolen"
gehoord, mclcrr wisten er het f iine niet von.
Zii leefden don ook no de tiíd, woorin
deze benoming gebruikt werd (zie nr.8).

Aon eten hod men nooit gebrek op de molen. Er wos voor de kqude mooltiid
krentenmik, roggebrood en wittebrood. Ook over hel beleg hod men niet te
klogen, wonf er wos spek, worst, koonties, oordoppelen en op zondog ook
suiker. Wot het woÍrne eten betrof: men of nog wel eens vis, die men zelf
voldoende in de sloten bii de molen vsngen kon. Verder hod men in de kelder
oordoppelen, "siepels", wortelen, een vot zuu*ool , een kruik bonen, rcpen
en een w*en in de pekel. Ook hod men nog eieren von de kippen, eigengemookte koos, schopemelk, worsten (zelfgedroogd) en nog veel meer. Het
roken wn vlees deed men op de boerderii vsn Siebren Boukes Hofslro, von
wie men ook wel ondermelk kreeg voor de riistebrii. Men qi op de molen
ook veel gortepop met stroop en op zondog kreeg men chocolodemelk.
Meel kocht men voor een dubbeltie de tien pond von de "winkelmon" Oude
Fokke uit Oldeboorn, die met een iuk of met een kruiwogen longs kwom.
Verder is nog bekend, dot de (echte) boter in de tiid von de Eerste Wereldoorlog ó3 cenf per pond kostte en dot men die hoolde uit Tiolleberd.

No enig onderzoek bleek, dot in I85l
molen "De Piil" (woorschiinliik nooreen
íngelond von de polder genoemd) \run
de Aldeweister polder verplootst werd
noor de Westerpolderdiík" Men wqs dit
overeengekomen met het bestuur rron
de polder von het Vierde en Viffde
I Veend istrict, omdo t de mo I en
do n
tegeliik de eerste kovel wn het vi[fde
Veend istric

I zou kunnen

bemo len

De overplootsing kostte in totoo
4.300, --. De molen bewees ziin
molenoor H. Bles in 1917
d iensten en omstreeks I 852-1 853 werden
Repro-foto: P . Timm ermo ns.
de eerste en tweëde kovel onder T[olleberd drooggemookt. Omdof de molen uit
ons verhool in l85l werd gebouwd en helemooloon de westkont wn (zoniet
zelfs buiten) de nu opgeheven polder stoot, is het wel hoost zeker, dot dit de
vroegere "Piilmolen" is.
I

"De Piilmolen " getekend door

f

uit het Ianen op de molen - zondag 2 mei 1909.
's Morgens'stond iedereen ol vroeg op, De kinderen moesien von de eerste zolder komen, woor ze mef z'n ochten (ó jongens en twee meisies) in drie ledikonten sliepen. Deze hod heit in elkoor getimmerd wn oude plonken en ofgedonkte windborden von de molen! No het eten werden er wot korweities ofgeknopt, woorno ze met z'n ollen lopend noorde Doopsgezinde kerk wn
Tiolleberd gingen, zools biino olle oud-Gietersen, die veel in deze streek
woonden (wnwege de veenderi j). Ze hodden veel fe beprcten onderweg, wont
de ofgelopen vrijdog wos er een prinsesie geboren. Ze hodden een voog gerommel gehoord en dochien, dot het onweer wos, moor heit hod hun gezegd
dot dof niet kon, wont de lucht wos veel te helder. Loter hodden ,. ,"rno."n,
dot het kononschoten in Leeuworden woren gevyeest.
No het middogeten gingen ze lopend noor Tiinie, woor grootvoder wn moeders
ziide woonde (dot wos in het Zesde en Zevende veendisfrict), woor ze tot onEan dag
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Het drinkwoter kwom uit de sloot.
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Voorvallen en andere wetenswurdigheden.
Er gebeurde oltiid wel wot op de molen. ln 1902 viel de ene dochter von de
molenoor, Roelofie, in de diepe molenkolk. Gelukkig zog Hein, hoor broer,
dit en door snel te hondelen, kon hii hoor uit het woter holen. Trouwens,
Hein zorgde het ioor doorop zelf ook voor opschudding, toen hii met een
schort voor ziin ogen tussen de drooiende wieken doorliep. ln 1905 zokle er
een norken door het iis von de molenkolk. Het orme dier verdronk iommerliik. Dot betekende een flinke schodepost voor de bewoners von de molen.
Toen schilder Lommert Brugge uit Heerenveen de molen een keeroon het
schilderen wos en niet goed oplette, oten de pinken bii de molen von ziin
verf .Ze ziin er fl ink ziek von geweest, moor gelukkig bleef het dooóii.
ln ons vorige stukje schreven we ol, dot men ook een eendenkooi bii de
molen hod. Wel, dot wist men in de omgeving ook. De sloger keek vook begerig noor de eenden en nom op zekere dog het besluit er enige te schieten.
Hii werd echter op heterdood betropt en het recht hod ziin loop.
Zo kon men in 190ó het volgende riimpie horen: "Jon H., wn beroep sloger,
kocht een okte en werd ioger".

(wordt vervolgd).

LITERATUUR

DE ZAANSE MOLEN

Mef de verschiining wn het boek "De Zoonse Molen" is hei zoveelste boek
over Zoonse molens op de morkt gebrocht. ln het verleden hebben wii U reeds
meermolen geihfonneerd over literqfuur betreffende de molens uit deze streek.
Op de vroog: "Bliift er nog wel wot nieuws over?" kunnen wij U gerust stellen,
wonf deze molenriike streek is zo riik oon historie dof uitgoven, hieroon gewiid, zonder meer gerechtvoordigd ziin, wonneer zii inhoudeliik ook dotgene
fe bieden hebben dot nog niet eerder door onderen oon het grote publiek is
overgedrogen.

Auteur H.P. lvloelker, een hisloricus die ol meerdere boeken op ziin noom
heeff stoon en die momenteel werkf oon het monuscript over de ,"id*un"n
poldepolens wn Woferlond, heeft zich over deze vroog gebogen; hi j ging
oqn het we* en het resultoot ligt thons voor ons: een keurig verzorgd',-144
pogim's tellend boekwerkie, voorzien von goudopdruk en sfofomsrog met I l4
in kleur ofgedrukte molenkoorten uit een ver verleden. Die koorfen loten
tekeningen zien wn iemond die in het dogeliikse leven zeer nouw bij hef

molengebeuren betrokken wos. Gerrit Àr1ol, geboren in l8ó9 te Koog oon de
Zoon, wos oliesioger op een der oude Zoonse oliemolens. Als liefhebberii
schilderde hii.de molens uit ziin geboortestreek; voor f l,-- gingen ziin
tekehingen wn de hond en in Duitslond werden er zélfs onsicÉtkàorten von
gemookt, welke nu don ook in dit boekwerkie oon ons worden getoond, voorzien non uitgebreide informotie. Gelukkig heeft de outeur zich niet loten
misleiden door foutieve historische gegevens welke op de koorten vermeld
stoon.
ln de inleiding wordt een vluchtig inzicht gegeven in de Zoonse welvoort,
die hoor hoogtepunt moet hebben bereikt in hlt midden von de r ge eeuw.
Moelker begint ziin beschriiving rond het ioor 1000. Door vervening ontstond
er een netwe* von slooties woorlongs gemeenschoppen ontstonden. foe lezen
over de komst von de eerste korenmolen, gebouwd in r32r voor het dorp Jiry.
De uifvínding vun de molen opende voor hondel en niiverheid ongekenàe perspectieven. Door de Tochtig-forige oorlog (15óB-ró49) kreeg de economie een
zeer gevoelige klop, doch de Zoonkonters lieten zich niet uit het veld sloon.
ln I59l werd de eerste zoogmolen in bedriif gesteld; longzomerhond ontstond
er een riik scolo windmolenbedriiven, begunstigd door tolvriidom en gunstige
ligging oon een ruim worwoter, woorlongs ook nu nog schifterend" r-ol.nr-priiken.
ln het tweede hoofdstuk "molens" schenkt lvloelker'oondqcht oon de economische
toestonden_in het ioor l8Í15. Alle Zoonse gemeenten posseren de revue; de
diverse molens worden opgesomd woorbii tevens vermeld wordf hoeveel orbeiders

er we*zoom wqren en hoeveel zii verdienden. ook kriigen we ien globole
indruk von de produktie lrcrn een oontql molens.

Hierno volgen don de tekeningen wn Àrlol die voorql door woordevol ziin woor
echte foto's het loten ofweten. Hoewel de iekeningen niet kunnen wediiveren
metechtefoto'sof werkstukkenvon kunstenoors ols Fnons lvlors en G.N. Woudt,
die hun sporen op molengebied ruimschoots hebben verdiend, geven ze foch
een boeiend beeld von het Zoonse molenriik.
Een register en een liist von voorintekenoren besluit dit boek.
"De Zoonse Molen" is een uitgove wn Boeken Vorio, Postbus I , I440 AA
Purmerend (te|.02990-33ó35) en kost 48 gulden.

*******************************************************************
BELANGRIJKE HERDRUK VAN OUD MOLENMAKERSBOEK
HET VOLLEDIG MOLENBOEK

.
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Het is inmiddels ol weer tien ioor geleden dof een reprint wn het "Groot Volwn L. ron Notrus, J. Polly en C. wn Vuuren het licht zog.
Deze uitgove is ol weer longe tiid uitverkocht en vele molenliefhebbers wochten sindsdien op een nieuwe, geliikwoordige uitgove. Somen met het "Groot
Algemeen Molenboek" wn Johonnis vonZiil , vormden zii hei molenbouw-boekenbolwerk wn de eerste helft der l8e eeuw.
Het "Volledig Molenboek" dot uil de l9e eeuw dofeert (onno 1849) beonhryoordt
komen Moolenboek"

volledigoondedestijds/heersende opwlting t.o.v. de vooruitgong der fechniek;
reèds beschreven verhondelingen gver iechnische molenzoken bleken verouderd
te ziin en zo ontstond don een nieuw vodemecum voörde molenbouwrsomengesteld
door een ondenlrriizer in de bouwkunde, J.H. Horte, Het wos een "onder medewerking wn enige ervoren monnen in het vok" in ofleveringen verschiinendwerk:
"Volledig Molenboek, noor de behoefte wn den tegenwoordigen tiid ingerigt,
bevottende de beschriiving en ofbeelding der meest in gebruik zijnde molens,
met derzelver plotte gronden, opstonden, onderdelen, enz.". ln dit imponerende boekwerk vindt U noost molens, oongedreven door wind, stoom of woter,

ook rosmolens.
Een veelheid wn bedriiven wordl ons voorgeschoteld: woter-, koren-, pel-,
,run-, olie-, snuif-, vol-, zoog-, modder-, ketting-, grut-, kornmol.ens enz.
De somensteller wn dit werk goot steeds uit wn een tekening, plottegrond
of doorsnede, die hii tof in detoils beschriift, woorbij hii technische formules
beslist niet uit de,weg goot zools het berekenen wn de steek von biiv. een
sch i if loop.
Biizonder interessonf is de beschriiving over het uitholen wn een oude en het
steken wn een nieuwe molenroede; een mel hondkrocht uitgeoefende bezigheid
die het vokmonschop der oude molenmokers toonde en die in onze gemechoniseerde tiid nouweliiks meer voor te stellen is. Een ondei belongwekkend ortikel
geeft een beschouwende vergeliiking tussen een wotermolen met een hellend
en een sioond scheprod, een studie wooroon in dit boek ruimschoots oondocht
wordt geschonken. Gelukkig bliift het niet bii beschriivingen von het stoonde
werk, Over de vorm en constructie der tonden von het goonde werk vindt U
in dit boek een geheel nieuwe visie in vergeliiking metdie welke voor 1849
geprogogeerd
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verder worden we uitvoerig geïnformeerd over een iizeren molenos, over vormen en veóindingen von bruisormen in het houten roderwerk, over het hekwerk der roeden, over het vermogen der windmolen en over een stoomzoogmqlen om rnoor een oontol ondenverpen te noemen.
Eenerrotobesluitdit belongriike boek dot zeer woordevol is voor een ieder
die zich interesseert voor de techniek der (wind)molens.
voor restouroleurs is dit een onmisboor noslog- en studieboek. voor iedere
rosechte verzomeloor een frooie oonwinsf ! wot tot voor kort onmogeliik wos,
behoort nu toi de reoliteit: de oonschof von zo'n kopitool bo"k, *iorin ,".i
vokmonschop zit.opgesloten dot door de somensteller ontsluierd wordt, ligt
binnen ll,vbereik. Zorg dot U nief ochter heÍ nef víst. Uitgeverii Lykele
Jonsmo uit Buitenpost biedf het boek tot I ionuori 1980 oon voorf 92,5O.
Doorno f 125,--. Het is rechtstreeks te bestellen ( postbus 33, g28S ZV
Buitenpost, tel.05l55 - 1293).Voór,deze her-uitgove kunnen we Lykele
Jonsmo niei olleen erg donkboor ziin, we moeten hem ook complimenteren
met dit keurige boekwerk, dot gebonden,is in een linnen bond metgoudopdruk.
Doi enkele Friese molenliefhebbers hiertoe de oonzer hebben gegeven, steunf
ons zeer tevree.

******************************************************9;?;-Y-iiit-o;-..

Een nieuwe krachtbron.

wn hun iook oniheven.
Men kon het niet longer bliiven oonzien, dot in perioden von longdurige regen'raol de molens niet opgewossen bleken te ziin tegen de dreigende wotermosso.
Dit gold uiteroord voorcl, wonneer gebrek oon wind de molenoor noodzookle
werkeloos toe te zien. De voormolige windmolenbemoling moesl het veld ruimen
voor de bemoling door middel von elektrische energie,'welke ononderbroken
ploots kon hebben, woordoor men de woterstond ook in de loogste delen wn
de polder onder controle hod.
Het log oonvonkelijk in de bedoeling de resterende viif woiermolens - die te
Rohel brondde in l9ló of - op oÍbrook te verkopen, moor men is hierwn
Omstreeks 1925 ziin de stoere ochtkonte wotermolens

teruggekomen.
Slechts enkele ioren hebben de trouwe wiekendrcgers stond kunnen houden.
ln 1930 werden de twee molens bii het Ketting, "De Vooruitgong" en "Veenzicht" en "Veldzicht" oon de Broeresloot bii Vierhuis voor een spotpriis
verkocht en door de slopershomer vernietigd.
De wolermolens rron Sf . Johonneqgo en Rotstergoost werden eveneens buiten

werking gesteld, doch uiterliik bleven ze ongewiizigd, zij het don, dot hun
eens zo levendige oonzien hevig werd geschood, woormee gepoord het totole
oonzien wn deze streek.

De Groote St. Johannega'ster Veenpolder.

ln het ioor 1853 wordi voor het eerst door Gedeputeerde stoten von Frieslond
vermeld: "Droogmoking von de verveende londeriien in de omgeving von St.
Johonnesgo". No onderling overleg tussen gemeentebestuur von schoterlond,
ingelonden en verveners kwom men fol de vorming raon ,,De Groot St. Johonnesgoosfer veenpolder in SchoteÉlond en l-hskerlond". ln eerste instontie werd
begonnen met de oonleg wn een ringdijk en de bouw von een sluis,te vierhuis.
op 24 september 185ó hod de oonbesteding ploors wn het moken von vier windmolens. Eén kwom te stoon op de Hogediik, één te Rohel, één le Vierhuís en
één ie Goost. lnschriivers die desgewenst nodere inlichtingen nodig meenden
te ziin, konden zich in verbond met deze molenbouw wenden tot de workumer
molenmokerA. Bokmo, een in deze streken op molengebied veel gehoorde noom.
De windmolen op de Hogedi[k moest het eerst kloor ziin, omdot de Grie voor
droogmolen het eerst in oonmerking kwom.

ln 1857 wos het molenmokerswerk oon "De Hersteller,, gereedgekomen, zodof
onmiddelliik met droogmoking kon worden begonnen, /
Wonneer we de liin der historie volgen, don worden we in het
ioor l8ó0
wederom geconfronteerd met de bouw wn molens. Ditmool betreft het een
tweetol en wel één voor Rottum ten zuiden wn de veenscheiding en één tén
noorden doorwn voor Hoske.
Hiermee werd bereikt dot het vergroven lond.voor londbouw geschikt kon worden gemookt. De wind liet het echter wel eens ofweten met olle nore gevolgen

wn dien.
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Het beeld van de malende molen.
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Voormenigeen is hij de trouwe wochter op de diik, die in gewl von nood
ziin grote ormen krochtig rond loot wenielen, teneinde de polder von overtollig woter te verlossen. Hii is het herkenningspunt voor een ieder die wn
huis is geweest: "Hè, hè, ik zie de molen ol: spoedig ben ik weer thuis".
Sferk fekent ziin rogfijn wiekenkruis zich of tegen de hemel, en binnenin
ziin hort liggen vele verholen verborgen: Von,het eerste kindie dot in de
molen ter wereld kwom, wn de stormrnchten die om ziin rielen monfel te
keer gingen, rrcn het nochtmolen, wn vreugde en verdriet. Velen kwomen
op schootsen hem voorbii, wonneer de vijzel vostgevroren logenhiizelf stevig
wst gebonden oon iizeren kettingen uilzog over de witie polder woorin de
nederige turfgrovershuisies zich oJs donkere plekken oftekenden. Don ioeg
de sneeuwiocht door ziin wieken, terwiil binnen in het donker von het kleine
moor knusse woonvertrek het f likkerende lichtschiinsel wn een olielompie de
oondocht trok.
Bii horde wind wos het olsof de wieken wilden goon drooien; don hing hij in
ziin ketfingen. À4oor ziin tiid wos nog niet gekomen. Pos wonneer het voorioor de wintenrrereld uit ziin sloop deed ontwoken, don kwom het er voor de
molen op oon.
Don hookte de molenoor de kettingen los, de wieken werden wn zeildoek
voorzien, nodot de molenoor met insponning von krochten de zwore kop met
ziin gevlucht op de wind hqd gekruíd. Don werd de wng los gegooid en
kliefden de roeden het luchtruim. Hiigend en mef kloppende flonken r,o.nr,

hii moor door. Het piepte en knerste. het zuchfte en krookte in ziin ingewond; de binten trilden in hun voortgoonde codons wn levenslust en iiver.
Met vlofte gong ioeg de schroef het woter von de winter met fleurig geklots
en gebots door de uitschoot. Dogen ochfereen wos de stoere molen bezig.
Bruisend en schuimend kolkte hetwoier in brede gulpen de Hogediikster voort
in. Gonzend suisden de besponnen wieken longs de ruities in de molen. Totdot het woter weer op peil wos. Don hing de molenoor oon het wngtouw.
Knersend greep de houten rern om het bovenwiel von de os. Steeds truger werd
don ziin gong. Tenslotte stond hii stil. Hondig rolde de molenoor de zeilen op
en klompte'ze stevig vort. lloog en donkerols een trotse reus stond hii door
don op de diik uit te rusten. Hi j hod ziin we* gedoqn.
IS ER NOG HOOP VOOR ,,DE HERSTELLERWe ziin nu vercntwoordeliik voor het lootste windmolenmonument dot de polder
nog riik is. Hii werd ols eerste gebouwd in 1857. Jon Gosses wnder ÀÀolen wos
erwotermolenoor. Hii stomde uit hef geplocht von de lvlolen, dot te Rottum een
korenmolen in bedriff heeft gehod. Ziin zoon Gosse werd ols opvolger von
Douwe Boe*e oorgesteld om ds 'iQs Groote líolen" bii het Ketfing, ook wel
genoemd !'Veenzicht", fe bemolen. Zoon Lucos weid te Rohel in funktie gesteld
op de molen "Meezicht"r,die loter is ofgebrond, woorno een windmotor zijn
ploois inmm, welke overigens niet voldoende bevrediging gof inzoke hoor

HOE HET WAS . . . . WAT HET WEER MOET WORDEN

Fofo: collectie G.D. Wiinjo.
B. en W. ZWICHT VOOR RAAD -r9 oktober I929.

werking.

Ook voor "De HeÉteller" kwom de periode ron stilstond. Hii bleef de herinnering leveqdig houden oon de

tiid von windmolenbemoling,

somen met de

biino evenoude "Goostzicht". Àloor het bleek, dot ook voor deze molen het
rusttiidperk olles beholve gunstig wos. Rust roest. Direkt no de oorlog moest
men tot minder plezierige mootregelen overgoqn. Wiekenkruis, stoort en kop
dienden in verbond met veiligheidsoverwegingen, te worden verwiiderd.
Het betekende een groot verlies voor het dorpsbeeld.
De Alde Moune oan'e Hegedyk.

D0 dochts ollong giin tsiinsten meor, Wol wurdst'for wente br0kt;
Long is der ol giin mounder meor, Dy 't oon dyn fongtou lökt.
lr4or dochs, d0 sels, d0 wiest'der noch, Yn heel dyn heor en feor
En pronkst'oon'e Hegedyk, lVlor... so is't nou net meor.
't Wie krekt op 0s bifriiingsdei.[. Doe koem de slopersp.loech,
Dy 't doe gou mei roppe lÉn. Foorgoed yn rt ontlit sloéch.
Dy^ roeden dreouwen op in preom. De feort rlt, dèrst0 sels
So foek it wetter yndreoun.1hiest.... Foorby is ek dy dreom !
En dochs dër om dy hinne, Hwot wie 't d6r oltyd mooi,

him, dy't dot so sien wol, ls dit in minne gooí...
nii" *ike, Dot moot elkien op 't lèst...
ÀAor wy sil dy dochs misse. En - 't moois is fuort, dots ' fèst !
Foor

D0 moost foor't

ló opril

op

dinsdogovond klonk in de roodszool wn l-loskerlond een kloterend opplous
toen burgemeesfer en weihouders overstog moesten goon en instemden met het
voorsfel om moor liefst 250.000 gulden beschikboor te stellen voor restourotie
wn "De Hersteller". Een octief octiecomité heeft de lootste tiid olles in het
werk gesteld om het zover te krijgen. Men hod het ollerminst gemokkelijk,met
nome t.o.v. de begroting welke opgemookt wos door de dienst openbore werken die een tuming mooktewelke nee*wom op een bedrog von vierà viif ton.
Zo'n bedrog liikt voor een gemeenie ols Hoskerlond schier onoverkomeliik met
ols gevolg dot men het don ook niet zo zog zitten. lr4ooroéhter de schermen
vochf het comité door en lonceerde op het iuiste moment een voltreffer: een
door_een molenmoker opgemookte, gedetoilleerde begroting kwom neer op drie
ton. Deze stevige.stroholm gof houwst oon de gehele rood die zich eendiochtig
schoorde oc.hter de plonnen von het octiecomifé, dit dus in tegensfelling tot hJ
odvies von het college von B en w. No rijp berood ging het collegeoccoord met
dit frooie roodsbesluit. Het woord is nu oon de commissie die erin moef slogen
om de resterende 50.000 gulden op tofel fe leggen. Sloogt men hierin don lriigt
de molen ziin oude getrouwe oonzien met kop, sfoorf en wiekenkruís wder teiug.
wii wensen het comité zeer veel succes en komen in volgende nummers goorne
ferug op de vorderingen von het hersfel voor "De Hersteller,'.

G.D. Wiinio.
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UIT DE HISTORIE VAN DE BROEKFOLDERMOLEN (2) door: Wiebe

Postma

ln l8ó4 wos de oprichtilg wn de polder een feiï nog in hetzelfde ioor
kochtengccommilteeldenwn de polder hei huidige molenerf wn de Hervormde dioconie te Akkerwoude voor f 100,--.
Het moken von bestek, tekening en het toezicht- op de bouw werd opgedrogen
oon Wiibren Brr.gts Epemo, molenmoker te Rinsumogeesf de eigenliike bouw
werd uitgevoèrd door Wietze Juriens Juriens & Co uit Drochten.
No voltooiing moest reeds inl 8g0 een belongriike reporotie worden uitgevoerd;
l9ll is nog een zeer belongriike oonbesteding
bekend: in de Leeuworder Courcnt wn vriidog ll mei stond: "Door hef bestuur
rrcn de Broekpolder volgde oonbesteding wn het moken wn een nieuwe houten
roedc, en het moken von zelfzwichting op beide roeden met de leverontie wn

nl. een nieuwe schroefbok. Uit

ol hei benodigde".

Deze ingriipende verunderíng werd oorgebrccht door molenmoker MeindeÉ
vun der Meulen uit Dokkum; z'n oude wder hod de tekening gemookt.
ln l912 ontving de polder woterschopsrebhten.
Enkele ioren nodien, in l915, odviseende de molenmoker tot het steken von een
nieuwe os, voorïzover bekend kwqm toen voor hei eerst ter spmke of het niet
beter wqs de molen te vervongen door een gemool of een windmotor. No overweging ochtte men deze stop te groot en werd beslofen f ó00,-- uit te trekken
voor een nieuwe os.
ln l91 8 en 1923 werd een nieuwe roedegestoken; n.o.v. deze loofste keerwos
er één gebroken, hoewel de molen moor longzoom hod gedmoid. Het trof niet
zo best met het moken, er wos veel woter in de polder; molenoors uit oongrenzende woterschoppen konden enigszins te hulp kornen: Gosse Luitzens Minnemo
rlon de bestoonde Grote lt4olen lbn het woterschop De Broek en Pieter Hedzes
Tiemersrno \En De fenne en Hoogfenne; hieÉoe werden goten gestoken door
diverse polderdiiken; voor hun medewe*ing ontvingen de molenoors noderhond

1il'1i.

.ii

f 20,--.

De molen werd weer voorzien \rcn een nieunre roede, een geklonken siolen roede
gebr. Pot uitKinderdiik voor f 565,--.
Zo bleken er meeÍmolen herstellingen nodig; in 1926werd een nieuwe houten
schroef geplooist.
Meermolen werden op de ingelondenvergoderingen plonnen geopperd voor een
mechonische bemoling; in l93l olthons wensfe men inlichtirlgen in te winnen.
ln 1934 werd Jon Gosses Minnenro molenoor.op de molen, gon hem is een groot
deel wn dit ortikel te donken, hii is 2ó ioor lcing molenoor gebleven, en is
thons nog vook mef schriiver dezes op de molen oonwezig; tegel iik met ziin
indiensftreding bïi de Broekpolder werd hii ook nog molenoor op de grote
Amerikoonse windmotor vqn het woterschop Tusken Lytsen die bii de ofgelopen
rrrrn de

lve*ovel ing is gesloopt.
ln 193ó stond de molen wederom in de belongstelling, er wos dot ioor veel

rui

woler geweest in de polder en weinig wind; met de bedoeling de molen fe ver\rcngen door een gemool werrd door het bestuur von de polder inlichtingen
24
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ingewonnen bi j woterbouwkundige J.A. Kielmon te Huizum; deze kwom tot
de slotsom dot het niet gewettigd wos de molen zondermeer of te breken door
hij nog in goede toesfond verkeerde om hem zomoor te slopen.
Door een hulpbemoling noost de bestoonde windbemoling nogor duur wos,
werd besloten de molen te verdekken, woorbij één roede weer zeilen kreeg.
Gedurende de herfst von dot ioor werd het werk uitgevoerd door dc westro's
uit Froneker voor de som \^rn f 850,--.
Een.eventuele hulpbemoling kwom pos in 1955 weer fer sproke; no de uífwe*ing hierwn door het woterbouwkundig bureou J.A. Kielmon en J. Bootsmo
fe Leeuworden de volgende gegevens:

volledige electrische bemoling f 42.OOO,--;
een electrische hulpbemoling f 24.000,--;

een

d

iesel -hulpberno ling

f

I 0.000,

--.

Dit wos velen der ingelonden te gortig, moor toen in l9ól de schroef ver-

\Engen moest worden, werd door Tieerd Di jkstro uit Giekerk noost een nieuwe
slolen schroef, een dieselmotor oongeschqft wn hef merk Lister, fobr. Brinkmonn en Niemeiier voor f I I .875, --.
No- enkele ioren werd ol uitsluitend met de dieselmotor gemoren tot de oprichting ,on hef woterschop "De w6lden" en de ruilverkàvering. in 1920.
(zie verder Utskoot nr. 9).
N.B.
ln het voorioor von 1979 ziin de kommen von ondeóónkeloor en schroefwiel
vernieuwd, heloos is moor weinig meer gemolen,door de sinds iulí opgetréden
grote verzokkingen von de molen drooien onmogeliik moken.
Het ontstoon raon deze verzolkingen komt door de met een beperkt Ludget
uifgerrcerde resfiourof ie wn I975 (kosten f I l0.0oo, --) terwiil toen de molen
,

op instoÉen stond !
vernieuwd zullen moeten worden; noeghorden, spruifen, penbork, gedeelteliike ondertofelement, oonlossen wn één ochtkontsf iil, opviizelen -rrun 2
ochtkontstiilen, veldkruis terwiil de ondeóonkelooren scirroefwiel zelf ook
niet meer ol te best ziin.
SCHIPMOLENS
Een schipnrolen is een ron de oudste vomen \r'on een molen.

Hii log veronkerd
in een rivier en werd gebruikt voor het molen von koren.
De molen bestond uit een boot - hieronder in veel gewllen te verstoon een

'longwerpigehoutenbok - met een huis[e vogr de molenstenen, opslog wn hef
koren en onde*omen voor de molemor. Aon één of beide zíiden wo-s een
wotenod woormee de krocht rrcn de slroming von de rivier op de molensienen
werd overgebmchf.

Met de schiprnolen is hef een even wondere zook ols met de getijdemolen;
honderden, bij de schipnolen zelfi onderholf duizend ioor, Àebben zij hun
26

onontbeerliike look venicht. ln Europo is de loofsle het lootste oorlogsioor
ten ohder gegoon en de sporen die ze hebben ochtergeloten ziin ofbeeldingen
op etsen, fekeningen en schilderiien, geschriften in oude orchieven, enige
regels in het boek "le Rhin" wn Victor Hugo en een model in een Duifs
museum. Sic tronsit glorio mundi - zo vengoot de roern der wereldl
De geschiedenis von deze molens goot terug tot in het heel verre ferleden;
de oudsf bekende schipmolens ziin die wn hef ioor 53ó te Rome - hiet komen
ze in de geschiedenis. Bii een belegering door de Oostgothen liet de Romeinse
bevelhebber von de stod - Belisorius - molens op schepen ploofsen met mderen
tussen de séhepen. Dit wos nodig omdot de woteitoewer over het oquoduct von
Tnrionus door de viiond wos onderbroken en door dit woter werden de molens
oongedreven

Op een koort wn Rome uif ló25 komen reeds ló schipmolens voor; in I8ló ziin
het er nog 4l ln Budopest logen riien schipmolens, 88 over 9 km, schuin vqn de
wol of; woorschiinliik, voor gemokkeliiker bevoorrodirg. Bii Wenen op de
Donou logen 62 von deze molens; in Il37 bii Poriis 5; de Riin telde l,ó en de
Elbe 34 schipmolens.
Een grofe biizonderheid vormden de schipmolens in de monding von de Elbe,
Theems en een molen in Le Hovre. Deze molens werkten niei op de stroming

wn de rivier doch op het getii en ziin dus een combinotie wn schip- en getiidemolen. Dit roept de vrcog op hoe deze molens zich bii eb en vloed hebben gedrogen. Bii de sterke wisseling von de getiiden, zools wii die nu hebben,
zouden de rcderen de ene helft rrcn de dog nomool, de ondere helft wn de
dog echter tegengesfeld druoien woordoor notmool doorwe*en wn de molen
dus onmogeliik wordt.

ln Nederlond kwomen schipmolens voor op de lvloos bii lvloostricht, Venlo en
Sievensweert, op de Wool bii Niimegen en op de lJssel bii Deventer. De oudste
gegevens over de lvloostrichter molens ziin von 1575 en wel op een tekening
wn lvlotheus Bril en op een tekening von Simon Bellemonto. Erbestootook
nog een beschriiving met tekening von een zekere Philippe de Hurgues die in '
ló13 per boot von Luik noor lvloostricht reisde (ó sfuivers le klos). Volgens
hem woren deze schipmolens 30 voet (l 0 m.) breed en 50 voet (l 7 m.) long
en wos het hoofdschip een longwerpig vierkonte bok met een huisie eropi eroon verhnden met een tussenruimte woorin het woterrod drooide, \Àros een
ponton bevestigd; het rcd wos gelogerd op schip en ponton.
ln de loop der tiiden ontwikkelde zich uit dit primitieve gewl een esthetisch

iitïï'3;"os

schipnolens sewerkt hebben in Nederlond weten wii niet.
Dot ze loter niei meer gemookt werden is - noost de opkomst wn de windmolens - voonrl te wiiten oon het feit dot ze uiterst hinderliik woren voor
de steeds groeiende scheepvoort op de rivieren.

Niet onvermeld mog bliiven dot wii hier in Europo niet het olleenvertoningsrechi wn schipmolens hodden; voor hel ioor 1000 drooien ze reeds in Chirto
en omstreeks het ioor l@0 op de Bolkon.
'

woren nog ondere mogeliikheden voor het plootsen wn roderen don de
hiervoor genoenrde ploolsing ron het rod tussen schip en ponton en wel:
I e het rod is oon een kont von het molenhuis bevestigd; soms 2 roderen ochter elkoor. 2e oqn beide ziiden \run het molenhuis bevindt zich een rod; dit
is voor het evenwicht beter. Soms ziin ze gekoppeld op een os, soms drooien
ze ofzonderliik. 3e hei rod is ochteroon hef schip bevesf igd.
Er

Zeker is dot er onder de honderden schipmolens die ols korenmolens werden
gebruikt ook industrie-molens voorkwomen moor wol met deze molens werd
bewerkt of verwerkt heb ik niet kunnen vinden uitgezonderd don in één gewl
en dot is uitzonderliik genoeg.
Bii Poriis woren 5 schipmolens in de Seine wn ll37 tot de l8e eeuw.

ln l51
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komen, die met behulp \y'on zo'n molen diomonten en edelstenen sleep. lets
volkomen onders don wot wii von molens gewend ziin moor io, het gebeurde
in Frunkri[k !
Biizonder interessont is dot von een Bremense Bondirektor (wot dof don ook
moor voor een beroep mog ziin) von 1838 een compl.ete beschriiving von een
schipmolen bestoLr| beholve lengte, breedte en hoogte worden steek en oontol kommen per nod opgegeven, moot rron de stenen (l ,5 diometer) en breedte
wn.wsterrod en ooniol b.loden. Ziinbpgoven von copociteit bii diverse
wqtersionden ziin voor ons geen oonwiizingen en doorom vermeld ik die wn
Duitslonds lootste schipmolen in §insheim die tot I92ó werkte en in 1945 geliik met Duitslond ten onderging. Deze molen moolde dog en mcht. ln 24 uur
werden bii gemiddelde woterstond 20.000 kg rogge of 2ó.000 kg tonve gemolen;
bii hoge woferslond resp. 30.000 en 3ó.000 kg.

Dit wos de lootste

\r'on een longe reeks schipmolens - een reeks wn zo,n 1500
joor. 1500 ioor energie-winning uit door rivieren stromend woter. Wie zol
het zeggen of dit nog niet eens in deze vorm in deze of konrende tiiden zol

terugkomen.

A. Zondstro.

