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AGENDA

UITNODIGING NAJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS
Op vriidag 5 november 1982 wordt voor de leden en don:ttcut's vtttr hct
G ildT-Fíysktillooundeís de naiaarsvergadering gehouden in gt:lrotr w

"De Lantearne'Í (bijgebouw der Ned.Herv.Kerk) te Akkrunr.

De aanvang is 19.30 uur.
De AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt

1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Ingekomen stukken.

Verdere mededelingen van de voorzitter.
Wat

verder ter tafel komt.

Rondvraag.
PAUZE

6.
'l .

Eventueel een film, diars, of iets dergeliiks.

Sluiting.
Dit is de voorlopige agenda.
2

uit:

WAARDERING VOOR BESCHEIDEN ÉN IJVERIG MOLENWAKER
ANNE BOKMA DOOR PRINS BERNHARD ONDERSCHEIDEN MET DE
Z ILVEREN ANJ ER

door Gerben D. Wijnja
De 22e juni van het jaar 1982 was een prachtige dag. De zon stond
stralend aan de hemel en zorgde zodoende voor fraai zomerweer.
Voor de heer Anne Bokma, onze stichtingsvoorzitter, z,al deze dag
echter nog lang als een zeer bijzondere in het geheugen gegrift
blijven. In het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam mocht hij
namelijk uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard,
regent van het Prins Bernhard Fonds, de Zilveren Anjer in ontvangst
nemen.

In

30 jaar is deze onderscheiding nu voor de vijfde keer in Friesland
terecht gekomen. rrDe Zilveren Anjer'! bekroont onverplichte cultuurdeelname en vaak betreft dat gebieden die uitlopers van het verleden
zijn. Of het nu gaat om monumentenzorg, om stoomtreinen, om streekopdrachten of wat dan ook, het zijn dingen die deel van jezelf uitmaken zonder dat je er zélf helemaal deel van uitmaakt'r, aldus de
Prins in zijn voorwoord.
In zijn toespraak tot de heer Bokma maakte de Prins melding van de
gronden van verlening: ÍrNaast zijn functie als redacteur van het
Fries Landbouwblad heeft de heer Anne Bokma tal van culturele
initiatieven genomen, uitgevoerd en voortgezet.
Daarvan moet zeker zijn werk voor de volkshogeschool; ziin werk
voor het behoud van de molens worden genoemd; en zijn aandeel in
een grote hoeveelheid publikaties op het terrein van de gesehiedenis
en de landbouw, zowel in het Nederlands als in het FriesÍ'.
IIMENSEN ALS U HEBBEN WIJ BROODNODIGtr

Prins Bernhard noemde Bokma vóór alles een doener, een realist.
"U komt uit een landbouwbedrijf; U hebt de landbouwschool gevolgd;
toen bent U in dienst getreden van de Friese Maatschappij van Landbouw en nu redigeert U al ruim veertig jaar het Fries Lanbouwblad.
Realistischer kan het niet, men zal U ook nooit knollen voor citroenen
verkopen. Maar U weet dat Friesland méér is dan een stuk grond.
Net als de dichters kent U een onzichtbaar Friesland, niet minder
echt dan wat meetbaar is, Het bestaat uit de traditie, uit de taal, de
geest, het kontakt tussen mensen, overdracht van kennis, vrij kunnen
spreken en luisterenrr. Dat laatste vindt. zijn neerslag in Bokma ziin
werk voor de volkshogescholen en de Welzijnsstichting, terwijl de
Prins op het gebied van de taal Bokma's aandeel in "Frysk en Frii",
het enige weekblad dat geheel in het Fries verschijnt, aanhaalde.
ttgeschiedt door medewer'rDe kennisoverdrachtrr, zo vervolgde hij ,
king aan boekuitgaven en bibliotheekwerk. En wat de traditie betreft:
de Friese molens mogen, zoals dat heet, welr?in de vreugd staantt omwille van de volharding waarmee U ze redt van verval. De Stichting
Fryske Mole, waarvan U de mede-oprichter en voorzitter bent, heeft
in zijn hele bestaan niet geduld dat ook maar één molen verloren ging".

Met lovende woorden prees de Prins Bokmais werkzaamheden: t'ln
geen van Uw aktiviteiten zoekt U persoonlijke zegepraal. U wilt
bemiddelaar zijn, en dat is een rol waar bijna nooit het licht op valt.
Maar vandaag wordt U het licht in geduwd, hoewel U waarschijnlijk
zelf denkt: rrWas dit nu zo veel? en er komt de hele dag natuurlijk
niets meer van werkenrt. Ja, het is écht zo veel, genoeg voor deze

vrije dag. Mensen als U hebben wij broodnodig.

En om dat te onderstrepen overhandig ik U de Zilveren Anjer, een
hulde waarin ik ook Uw medestanders betrek, en waarmee ik de

jongeren van Friesland wil aanmoedigent?.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd deze plechtigheid afgesloten met een informeel en gezellig samen ziin.
MOLENROMANTIEK ALS GRONDSLAG

Deze eervolle onderscheiding was voor ons als redaktie aanlci«.ling om
de heer Bokma eens nader aan U voor te stellen.
Hij werd op 3 september 1917 als boerenzoon te Langweer geboren. Bi1

de boerderij van zijn ouders behoorde ook een watcrntol<-'tt tlir: voor
90 cent per pondemaat ook nog het land van clc burctr tlroog hicl«I.
Als kind kwam hij graag bij de molen, maar wÍInneer cr gc'ttltlctt werd
moest hij uit de buurt blijven. Eens is er namclijk cr:rt ongt:luk gcbeurd
dat gelukkig zonder ernstige gevolgen bleef . Sarnctr r»r:t zijtr zusje en

vader stond hij achter de molen toen vader plotsclirrg ricp: "Wcgwezen!rt
Er kwam een roede naar beneden die zijn zusjc rirrrktc. Zo kwarn het
dat de molen verder moest malen met één roerlc. Mrrirr'<lut wrrs niks gedaan en de molenmaker moest er aan te pas komcn wat ccn grotc financiële strop betekende. Naast de dagelijkse zorg voor hct bclnngrijke
maalwerktuig was er bovenal de spanning wanncer rlc ntolcn nret buii§
weer steeds alle aandacht voor zich opeiste, ook tijtk:rrs ht:t t-'tcn en
melken.

Anne Bokma werd vooral gegrepen door de romantick vrn tlc oude
wiekendrager; met name het nachtmalen werd omgeven donr ccn spookachtige sluier van geheimzinnigheid. Die impressies zijn hem nog :rltijd
bij gebleven als een dierbare herinnering aan vervlogen tijden.
ONÏWAKENDE MOLENSTRIJD
Vervolgens leggen we Anne Bokma enkele vragen voor.
Waartoe gaf deze vroege molenbelangstelling aanleiding?
-Í?In
de oorlog had ik tijd om me te verdiepen in de molengeschiedenis.
Ik beschouwde dit als een uitdaging want naast S.J. van der Molen
was er nog weinig onderzoek verricht. Bij gemeenten hield ik een
enquëte zodat er een inventarisatie op papier kwam. Naar aanleiding
hiervan heb ik toen voor onderwijsmensen in de Leeuwarder Harmonic
een lezing gehouden. Na afloop maakten we op de fiets een excut'si«r
naar Huizum om getuige te zijn van de enige schepradmolen rlic cr irr
onze provincie toen nog was en die ook nog maalde. Ja, zo ging <Lrt
toen rt.

4

Welke

van

rol speelde U bij de oprichting van de Friese

1946?

Molcttr:ottttttissic

'rlk ben door Gedeputeerde Staten als commissielid aangezocht. We
hadden slechts een adviserende taak; veel tijd is er toen gestoken
in een inventarisatie betreffende de toestand der Friese molens.
In groepjes van twee of drie trokken we de provincie in om zorn
vier molens per dag te bezoeken. Bijzonder getroffen werden we
door hetgeen we in Joure bij Penningars Molen te horen kregen. De
begane grond van deze oude korenmolen, die eens als papiermolen in
de Zaanstreek stond, deed dienst als koeienstal terwijl op de eerste
zolder hooi werd opgeslagen. Eigenaar Van der Werf vertelde dat hij
in de oorlog kapitalen had kunnen krijgen voor de zware molenbalken.
Maar ten gunste van de wiekendrager heeft hij het geldelijk gewin
laten schieten. Dit was voor ons toen aanleiding om naar de burgemeester te gaan. Daar kregen we echter nul op het rekest. Hij
had er geen geld voor over en het ontbrak hem geheel aan interesse.
We hebben toen in ons rapport vermeld dat deze molen beslist niet
verloren mocht gaan. We zouden de man moeten helpen voor de offers
die hij in het verleden had gebracht, maar er was toen nog geen geld.
We konden dus eigenlijk niks beginnenrt.
DE IIFRYSKE MOLEtr -STRIJD
- Op 28 december 1970 is rrDe Fryske Moler!opgericht. Hoe bent

L,

daarin terecht gekomen?
rrOp initiatief van gedeputeerde Van der Mark zijn er diverse organisaties en instanties aangeschreven met het verzoek om mensen aan te
zoeken die zitting wilden nemen in de provinciale molenstichting. Vanwege mijn voorgaande betrokkenheid met de Friese molenwereld werd
ik door de gezamenlijke Friese Iandbouworganisaties uitgezocht. Gedeputeerde Van der Mark benoemde mij meteen maar tot voorzittertr.
- In hoeverre was U betrokken bij de oprichting van het Gild Fryske
Mounders op 23 mei 1975?
'rlk heb geen aktieve rol bij de installatie gespeeld. Wel heb ik het
toegejuicht en met alle sympathie begroet. Het Gild kon immers een
grote rol spelen in het levend houden van het molenbestand en daarin heeft zij tot op de dag van vandaag nog nimmer teleurgesteld.'l
Welk molenverlies heeft U het meest aangegrepen?
-rrDat
was de brand van de molen uit de Aylvapolder, 9 november 1959.
Door ziekte heb ik zijn ondergang niet meegemaakt, maar nog steeds
ben ik blij dat ik die ramp niet met eigen ogen heb aanschouwd. Er
was voor deze molen al vroeg gestreden en met succes. Wat triest dat
het zo moest aflopen, hoewel het bij de bevolking nog steedsleeft en er
thans zelfs akties worden ondernomen om hem terug te krijgenrt.
Welke molenaanwinst heeft U het meest ontroerd?
-ItIk
heb enorm veel respect voor wat er zonder overheidssubsidies
door plaatselijk initiatief is bereikt in Stiens met de korenmolen en in
St. Johannesga met rrDe Herstellerr?.
Welke molenstrijd heeft U het meeste verdriet bezorgd?
-rrHeel
erg heb ik het gevonden wat er zich rond de unieke koren-pelen zaagmolen te Birdaard heeft afgespeeld nadat rrde Zwaluwl door

brand was verwoest op 11 november 1972. ttDe Fryske Molert beschouw*
de het als haar grootste plicht om die molen weer in orde te krijgen.
We waren zelfs al zover dat we optie hadden op een Duitse molen,
vlak over de grens. De molenbescherming was daar nog niet van kracht
en het dorpje wilde de oude molen wel kwijt. Biizonder triest was het
echter dat de eigenaresse van de Birdaarder molen elke medewerking
weigerde en zelfs niet eens met ons wilde praten. Onlangs is de vrouw
op haar oude dag nog tot inkeer gekomen; het molenrestant met zaagschuur is nu gemeente-eigendom geworden en zorgvuldig afgesloten
voor ongewenste bezoekers. Maar verder... ??r
- De Fryske Mole heeft inmiddels 33 molens in eigendom hetgeen een
grote zorg en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Kan de
stichting dit financieel aan?
"Nee, maar we zitten momenteel ook in een zorgelijke tijd. Monumentenzorg draait alle kranen dicht".
* Is het niet vreemd dat in sommige gevallen alles kan, terwijl andere
molens staan te verkommeren? Ik noem als voorbeeld de molen in
ln dit prachtige polderlandschap kraaide de rode haan victorie ten koste
van de fraaie Aylvapoldermolen (collectie Anne Bokma)

Makkinga.

'rEigenlijk wel , maar als ergens wat geld loskomt, het doet er niet toe
waar, dan moet je er bij zijn ook al heeft een andere molen er meer behoefte aan. Mede hierdoor zijn we naar Gedeputeerde Staten gestapt om
te pleiten voor een centrale molenpot waarover beschikt kan worden teneinde molenonderhoud te kunnen bekostigen. De volgende stap zal dan
een prioriteiten-beleid zijn, althans dat willen we bevorderenrr.
- Wat vindt U van de volgende rrbegrippenrr?
Vrijwillige molenaars: "Hulde??
Ambachtelijke molenaars: trRespectrr
Een onderhoudsploeg: rrWelkomI
Donateurswerving: 'rBelangrijk. We doen er te weinig aan. Het be-

hoeft beslist meer aandacht. rr
Draaipremies: "Wenselijk. Dit is welwillend in behandeling genomen
maar er is nog geen concreet nieuws te melden r'.
Excursies: r?Goede manier om iets voor onze donateurs te doen. In
rrde ritskoatrr van het komende voorjaar zal hieromtrent
een enquète worden opgenomentr
De írtskoat:rtVoorziet in een grote behoefte. Ik vind het niet te duur
voor wat er geboden wordt t .
Is er wel eens gedacht aan een provinciaal molenmuseum?
-rrConereet
is er nooit aan gedacht om dit gestalte te geven. Wel bestaat er het streven om bij Schettens een landbouwmuseum op te richten. Daar zou ook enige ruimte kunnen worden ingericht voor de
molens, maar bovenal zullen we onze energie moeten steken in het
huidige molenbestand".
- Hoe ziet U de toekomst der Friese molens?
"Achteraf ben je tevreden met wat er tot op heden tot stand is gebracht,
maar nu hebben we de tijd niet meer mee. Gezien het enthousiasme van
plaatselijke stichtingen en vrijwillige molenaars ben ik redelijk optimistisch. We zullen de nadruk moeten leggen op het behoud van wat ons
f

Restant van uniek molenbedrijf te Birdaard
D. Wiinja, d.d. 14-04-'81l,

(foto: Gerben

nog rest. Bovendien zullen we ons moeten neerleggen bij restauraties
in etappes wanneer herstel ineens niet haalbaar is. tt
Bent U al eens onderscheiden voor alleen uw aandeel in de Friese
molenstrijd?
ttJa, dat was in het monumentenjaar 1975. Gedepudeerde drs. Jaap
Mulder heeft me toen een onderseheiding uitgereikt bestaande uit
een koperen plaquette met monumenten versierd en een oorkonde.
Daarop staat geschreven: trHet Nationaal Comité Monumentenjaar 1975
erkent de bij zondere verdiensten van de heer A . Bokma te Wommels
voor het behoud van het Nederlandse Monument. Met name de molens
in de provineie Friesland ten blijke waarvan een erepenning is toegekend en deze oorkonde werd uitgereikt op 27 augustus van het Monumentenjaar 1975". De gedeputeerde zei bij die gelegenheid o.a. :
?'Wa tt de hear Bokma ken, wit dat er mei in tige beskieden man te

hat. Hy wit €k , dat hy mei in tige warber man te meitsjen hat .
In man, dy't foar it kulturele libben in Fryslàn fan grutte betsjutting is. tt
Wat is uw grootste molenwens ?
dwaan

rrZoveel geld dat alle Friese molens opgeknapt worden.tt
Hoe lang hoopt U nog voor zitter van I'De Fryske Mole'f te zijn?
ttZolang dat gewenst is en nuttig is.
"
Tot slot willen we de heer Anne Bokma nogmaals van harte geluk-
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wensen met bovengenoemde eervolle onderscheiding en we spreken
de hoop uit dat hij zich nog lang zal mogen en kunnen inzetten voor
het behoud van hetgeen Friesland in zo sterke mate bepaalt en verfraait, ris FRYSKE MOLE,
* {< * * *
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TIENDE NAT IONALE MOLENDAC GROOT SUCCES

Betekenis der gebruikte afkortingen : N R=nummer landelijke
molenlijst in 'rrode boekjerr; FU =funktie; WA=watermolen;
K P=koren + pelmolen; Ko=korenmolen ; ZA=zaagmolen;
KZ = nr.2 in lijst van Kleine molens van het "rode boekje"

Zowel landelijk als provinciaal kan de tiende nationale molendag als
een groot succes worden beschouwd. In augustus waren er maar liefst
553 meldingen binnen van molens die aan het welslagen hebben mee'
gewerkt. Ook Friesland was goed vertegenwoordigd met 50 wiekcndra
gers, een nieuw en toch wel een beetje verwacht record, vooral ook
11
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PAESENS

RAT}UT]RSTERMOLTiN TJERKWERD

IO5 WA I)I'UI,S- OF
?2 WA VIC'I'OIT

2I

OOSTERLITTEN

DE HOND
YPEY'S MOLE
DE KLAARKAMPSTERMEERM
DE SCHALSUMERNIOLEN
HINIMOLE (MINNE FINNE)
DE HERSTELLER
DE TIOOP

lOO WA DE

S

METSLAWIER

125 KO WINDLU ST
76 WA WIEUWEN S

LONJE /TADEMA'S MOLEN BOLST{ARD
3KP
DE BROEKMOLEN
BROEKSTERWOUD E6O WA
DE HIEMERTER MOLE
24 WA
BURGWERD
19 KP ZELDENRUST
DOKKUM
49 l,VA
20 KO DE HOOP
DOKKUM
86 WA
9WA DE GANS
EZUMAZIJL
132 WA
7WA DE HANTUMERMOLEN
I{ANTUM
26 KO
114 KO WEI,GELEGEN
HEERENVEEN
67 KO
TIOLWERD
HOLWERD
TIUINS

NAAM

5KP ROPTA
2KO DE PI{ENIX

WA
WA
WA

8WA DE MIEDENNíOI,EN
71 WA DE HUINSERMOLEN
LOZ ZA DE RAT
17 WA DE VOLHARDING
113 KO PENNINGA'S MOLEN
72 WA DE EENDRACHT
30 WA TOCHMAI,.\ND
111 KO DE SWEACTIMERMOT,E

1

296

96
40
85

4KO DE IIOOP

HOUT ZAAGMOLENS

IJlst

G.D.W.

6

totalen
L02 de Rat
116 de Jager

molenaar

2

Birdaard

27 Vrouwbuurtstermolen

Windlust
42 de Korenaar
67 de Hoop

x

er genoeg wind was. Er waren bovendien diverse molens bii
dien nog niet eerder aan dit evenement mee hebben kunnen doen om
de eenvoudige reden dat ze voorheen niet tot draaien in staat waren.
Het betreft hier de poldermolen in het Tochrnaland bij Kollum, korenmolen ItDe Phenixtt van het eiland Amelard, de spinnekop ltWieuwenstt
bij Oosterlittens , de verplaatste poldermolen van Ypey te Rijperkerk,
de verplaatste spinnekopltMinne Finnettdie nu alsttHimmolerf aan de
Sneker rondweg pronkt, de voormalige veenpoldermolen trDe Herstellerrf aan de Sint Johannesgaster Hogedijk, de rrBeintemapoldermolen"
van Westergeest en de ttZuidoostermolentt bij Winsum. Veel medewerking bij het opspeuren van de draaiende molens hebben wij verkregen van de heer P. Timmermans uit Heerenveen . Onderstaande lijst
mochten wij ontvangen van de Werkgroep Nationale MoIendàS, waarvoor orlae oprechte dank.
Eventuele aanvutlingen zien wij alsnog met belangstelling tegemoet.
omdat

draaiuren

198 0
od
c§

1
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MOLEN trDE HOOPX IN STIENS ZEER FRAAI VERSIERD
I

Ook al is het al weer enige tijd geleden, begin april , toch willen wij
op deze plaats het huwelijk tussen molenaar Gert Klijnstra en Annie
Abma nog even onder de ogen van onze lezers brengen. Op bijgaande foto ziet U het bruidspaar met welgenoegen poseren voor de fraaie
korenmolen van Stiens, het werkdomein van Gert. Dit "mooizettenrr
van I'De Hoop" is het werk geweest van Wytse Dykstra, Wibe Postma,
Ineke de Boer en Lourens Sierkstra, Gert zijn leermeester.
Zoals bekend is "De Hoop" in april"1980 weer geheel in bedrijf geko-

8 mei 1982: FEESTDAG IN DUBBEL OPZICHT
"De Himmolerr onder Sneek in gebruik gesteld

I

,
)'

men. Vele tonnen graan zijn er in de afgelopen tijd gebroken of gemalen en afgeleverd aan de ttEchte Bakkersrr in ltriesland. Momenteel
heeft rrDe Hooprr de hoogste produktie per man per molen in Nederland.
Dat is zonder meer een felicitatie aan het adres van de molenaar waard!
Tot slot wensen wij het jonge echtpaar nog veel geluk toe op hun
verdere levenspad.

Molendag en fietsdag (foto: P. Timmermans)

Op deze 10e Nationale Molendag werd de vernieuwde spinnekop weer
in gebruik genomen. Deze molep stond eens aan het Pikmeer te Grouw,
waàr hij waàrschijnlijk in de 18" u.r* gebouwd werd en waar nu een
hotel zal verrijzen. Gelukkig heeft Friesland aan de "Alde Himdyk'r
bij Sneek er nu weer en complete spinnekop bii; immers tussen 1957
1967 verloren we 9 stuks.
In 1979 kreeg de Stichting rrDe Fryske
Molett vergunning om de molen , die een

tt

r

Annie en Gert voor "hun" versierde "Hoop" met de letters A en G in top.
Deze letters hadden een afmeting van 2,5 meter hoog en 1,5 meter breed.

(foto Friesch Dagbladi
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De burgemeester kwam ook op
de fiets (foto: P.Timmermans)

jaar eerder in eigendom verkregen was,
te verplaatsen. In 1980 kreeg rrDe Fryske
MoIe'? IsP-subsidie en ook van de zijde
van de gemeente Sneek, ontving men
subsidie en een bijdrage in het nog ongedekte tekort.
Ondanks het gure weer waren vele mensen
op deze feestdag bijeen gekomerl . Naast
Nationale Molendag was het Landelijke
Fietsdag. Ook de burgemeester van
Sneek , dhr. B . van Haersma Buma,kwam
op de fiets naar de molen.
Door de vang los te gooien verrichtte deze
de officiële opening, waarna de molen
traag de gang erin zette onder luid applaus
van de aanwezigen.
13

Namens de A.N.W.B. bood Ir. J. Berkhof (Adiunct-Hoofddirecteur)
een monumentenbordje aan, met enige gegevens over de molen. De

tekst staat vermeld in het Fries en het Nederlands.
Na deze plechtige handelingen vertrokken de genodigden tijdens een
vies buitje naar HotelrtHanenburgrr te Sneek. Onder genot van een
lekker bakje koffie heette onze vice-voorzitter jhr. T.A.J. van Eysinga
iedereen welkom. Hij verontschuldigde de voorzitter dhr. A. Bokma,
die verhinderd was.
In zijn toespraak beklemtoonde hij zijn spijt, dat de biotoop van deze
molen er niet beter op wordt vanwege de bomen langs de rondweg (A7)
die op enkele tientallen meters van de molen staan. Ook memoreerde
hij, dat het tegenwoordige molenbehoud moet komen uit particulier initiatief, omdat het Rijk helaas geen subsidie meer verstrekt. Coede
voorbeelden daarvan zijn: St. Johannesga, Scharsterburg en Akersloot
(N.H. ).
Burgemeester B. van Haersma Buma vond het fijn dat zijn gemeente
weer een molen rijk was. tr tt Optt van Oppenhuizen was dc laatste molen,
op het grondgebied van de stad Sneek. Hij noemde de rrllimmole" eigenlijk een muis, in vergelijking met de houtzaagmolen "De Rat" (IJlst);
ze komen ook beiden van elders. Hij vond het een ware feestdag,
ondanks het slechte weer en hij feliciteerde rrDe lrryske Molc'! met deze
fraaie aanwinst.

$

ï

Hierna werd nog het woord gevoerd door dhr. J. Berkhof (A.N.W.B.)
die "De Fryske Mole" en de molenaar Reinold de Schiffert uit IJlst
feliciteerde met hun nieuwe molen. Hij was blij dat zijn organisatie, de
"A.N.W.B.", een bescheiden bijdrage mocht geven voor het molenbehoud (toch wel belangrijk!). Het combineren van molens kijken en fietsen, op molen- en fietsdag vond hij een goed idee. Hii vond ook dat
het Ministerie van Economische Zaken moet bijdragen aan molenbehoud.
Hij acht dit onbegrijpelijk omdat MOLENS, tulpen en klompen het gezicht van Nederland nu eenmaal sterk bepalen in het buitenland en de
toeristen mede hierdoor worden gelokt en dit dus geld in rt laatje
brengt. (rt Zelfde geldt voor Ministerie van Soc. Zaken en Werkgelegenheid. )

P.C. de Jong-Dijkstra, namens [Gild Fryske Moundersrrhet woord. Ook zij feliciteerde rrDe Fryske Molerr en de molenaar
met deze aanwinst. Vervolgens overhandigde ze De Schiffert namens
het rrGildrr het boek rrMolenwielentt van Anton Sipman.
Tenslotte sprak ook dhr. J. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een woord tot de genodigden. Ook hij vond het een trieste
zaak dat deze molen niet de vereiste biotoop heeft gekregen. Hij feliciteerde rrDe Fryske Molett met deze molen en gaf een pluim aan rrAannemersbedrijf BOUW '75" (uit Workum) die deze restauratie uitvoerde.
De heer Heijdra beklemtoonde het belang van molenrestauraties, maar
helaas Iaten rs lands financiën dat heden niet toe.
Met veel dank aan sprekers, pers en verdere aanwezigen voor hun
belangstelling sloot jhr. Van Eysinga deze gezellige bijeenkomst af .
Heerenveen, mei 1982,
Daarna kreeg mevr.

Popke Timmermans.
,(*d<*{.*

VRAGEN OVER EEN SLINGERPONS

vijftig jaar geleden dat ik op de houtzaagmolen I'De Valkt'
van Schotanus te Franeker een ieperen boom liet zagen. Het was in de
tijd dat we met het bouwland dat toen nog op akkers lag (grote choeolade repen van ongeveer 265 centimeter breed) over gingen op het vlakke land en de aardappels op rugjes gingen verbouwen. Toen werd gebruik van machines mogelijk en kwam dat langzaam aan op gang. Ik
Iiet toen van dat hout gebogen stukken zagen die mooi op de rugjes
pasten om daar egjes van te maken. Schotanus had in de molen ook een
lintzaag die ook door de molen werd aangedreven en kon zodoende alle
onderdelen van een boerewagen, die toen nog in gebruik waren, uitzagen. Het was toen dat ik bij een bezoek aan de molen een apparaat
zag staan dat ze slingerpons noemden. Het was een apparaat dat werd
gebruikt bij het onderhoud van de zagen. Waren de zagen door het
vijlen zo ver ingekort dat de ruimte tussen de zaagtanden te ondiep
werd, dan werd met de slingerpons weer meer diepte aangebrachtdoor
er stukken uit te ponsen.
Het was een apparaat met opstaande geleiders waar de pons in op en
neer kon gaan, Een ronde stevige staaf met op het eind een zware bal
Het is al weer

,
ï
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NAAR DE "MOLEPöLE"
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was boven haaks omgebogen en daar om heen een ronde dikke schijf,
zo bevestigd, dat de staaf niet door het midden daarvan liep en als
men de staaf met bal een slag omdraaide die dikke schijf de pons naar
beneden drukte en alzo een stuk uit de zaag drukte. Nu is mijn vraag,

is bedoeld apparaat nog in gebruik op de houtzaagmolens of is er intussen iets anders ontwikkeld om de zagen te onderhouden?

SintJaeobiparochie

*****

Jan de Beer.

DE VERJAARDAC VAN DE SWEACHMER MOLE

door vrijwitlig molenaar André F. Bakker
met foto's van Popke Timmermans

Lang voor de verjaardag van de molen was het Stichtingsbestuur al
bezig met verschillende plannen.
Niet alleen werd er in de vergaderingen gesproken over dingen die
gedaan konden worden om er een geslaagde dag van te maken, maar
ook over het opknappen van de molen.
In dag- en weekbladen is al gesehreven over de molenvrienden die
een paar keer in Langweer geteerd en geschilderd hebben.
Om ook het bovenste gedeelte te kunnen behandelen kwam er, op
15 mei, een kraanwagerr van het constructiebedrijf Aukema in Langweer. Terwijl er , die dag, voortdurend iemand in de ton aan de
kraan hing om boven te werken , werd er onder het motto:
rrskrabje, skuorje en fervjett door anderen aan deuren, ramen,balie,
er.z. gewerkt.
De echtgenoten van de bestuursleden deden iiverig mee.
Jammer genoeg kon het bovenwerk niet voltooid worden en ook bleek
dat de lange spruit waarvoor een stuk van een ijzeren roede is gebruikt ernstig door roest is aangetast.
We hopen dat we die kraan nogeens kunnen krijgen.
Lan gzamerhand kwam er lijn in de plannen van het bestuur.
De heer T . Groen uit Langweer, die in zíjn vrije tiid schildert en
tekent, bood aan een pentekening van de molen te maken. Ook was
hij bereid zijn werk tentoon te stellen. Van dit aanbod werd gaarne

gebruik gemaakt.

De volleybalvereniging 'rOntwikkeling" organiseerde, samen met het
bestuur, een molenfietstocht.
De deelnemers konden 35 45 75 of L20 km rijden en ze moesten,
via verschil.lende routes, ttPenningats molentt in Joure, de korenmolen
in Sloten, houtzaagmolen "de Ratrtin IJlst, houtzaagmolen itde Jagerrr
in Woudsend en ttde Herstellertt in Sint Johannesga aandoen.
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Het stichtingsbestuur besloot om te proberen een begin te maken met
het grote plan de molen weer een van zijn oorspronxàtilt<e funkties,
n.l. water malen, terug te geven.
Hiervoor is een bedrag van meer dan 200.000 gulden nodig.
Zelfs met een enorme dosis optimisme is het onàenkbaar dàt het organiseren van een feestdag - ook wanneer alles door vr.ijwilligers wordt
gedaan - ooit een dergelijk bedrag kan opleveren.
In overleg met molenmaker westra is het i,rrellicht mogelijk een eerste
fase van die restauratie uit te voeren.
Door de uitgave van een boekje (dat elders in dit nummer wordt besproken), door de verkoop van tegeltjes en stickers en - niet te vergeten - door de verkoop van repródukties van de tekening van de
heer Groen zou er zeker wat geid binnenkomen.
Belangrijk was het om tevoreÀ de nodige publiciteit te krijgen en
daartoe werd een groot aantal brieven verzonden aan dag--qn weekbladen en aan de vele vrienden van de Langweerder molàn.
Aan de pers werd ook een-exemplaar van hàt boekje gestuurd en in
de meeste gevallen werd hieruit geput bij het samensïelen van een
krantenartikel dat de aandacht op àe molen vestigde.
op 19 juni zou de verjaardag gevierd worden, teiwijl de tentoonstelling van het werk van de heef Groen ook nog de dag daarna open
zou zijn.
op die J-9de juni was het redelijk-goed weer en de stoere deelnemers
aan de rally die 120 km gingen aflèggen kwamen ar vroeg bij de molen.
De trele dag door arriveerdén er gróéples fietsers, zorn"i00-totaal.
Ze konden zich bij de koffietent vlrfriésen.
veel inwoners van de gemeente Doniawerstal en veel van de mensen,
die de molen kennen omdat ze er hun zomervakantie hebben door gebracht, kwamen kijken en notaris Mulder of de heer Zandstra hebben
aardig wat donateurs kunnen noteren.
De heer Maurer, onze penning:meester, bood namens het Gild Fryske
X9"19"": een cheque aan. Dat gebaar werd erg gewaardeerà.

up t'oto 2 (van Popke Timmermans) v.l.n.r. dJhéer Maurer, molenaar
Tjesse van der Kamp, molenaar André F. Bakker, de heer prins,
penningmeester van de Stichting en, met de rug naar de
Maurer jr.
"rrà*"
Ook kwamen er nog vlaggetjes binnen, zoals die mooie van de fam.
Eelman uit st. pancras. vader en zoon Eelman zijn al jaren àan
de
Langweerder molen verknocht.

Een hoog^tepult op die onvergetelijke zaterdag was de aankomst van
een piekfijne boeier aan het §teigertje bij de molen.
De molenaars van rtwergeregenrr in Héererrreen hadden deze uitzonderlijke manier om naar de molen te zeilen uitgekozen.
P._iet_Hofkamp bood, namens de groep, een-vlag met het embleem
van
ilwelgelegentr aan. De molenaars"v".,
Langweer"zijn a"*
mee.
Op foto 3: Molenaar Bakker bedankt eieiHoÍt<ami.
""íllij
De tentoonstelling was een groot sukses.
De heer Groen is een veelziltdig kunstenaar. Landschappen, portret-

ten, en vooral

bloemen en vogóls zijn het onderwerp vàn zijn'schilderijen en tekeningen. Zijn kleure* zijn biezond"" ,utrrr"giËi.o,r*.
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Alle reprodukties van zijn molen-pentekening waren op de tweede dag
van de tentoonstelling al verkocht en zo'n geweldig resultaat was
werkelijk boven verwachting.
IJverig fotograaf Popke Timmermans moest natuurlijk ook een plaatje
van het Stichtingsbestuur met de molenaar maken: foto 4 met v.l.n.r.
Burgemeester Drs. J.M. Alma secretaris, de heer D. Zandstra, de heer
K. Prins penningmeester, notaris R. Mulder vice-voorzitter, vrijwillig
molenaar A.F. Bakker, Jhr. T.A.J. van Eysinga voorzitter en Mr,K.J,
van Douwen, oud-burgemeester van Doniawerstal die vele jaren vicevoorzitter was.
Uit alle delen van het land kwamen er felicitaties binnen, zo ook van
de vereniging trDe Hollandsche Molenr'.
De hele dag door was het een komen en gaan van bezoekers en de verkoop van boekies, tegels en stickers ging prima.
Vrijwillig molenaar Tjesse van der Kamp moest , zeer tot zijn spijt,
iiet Íeest vroegtijdig verlaten en zo kon hij niet aanwezig zijn bij de
gezellige afsluiting.
Bestuur en medewerkers waren nog een uurtje bij elkaar. Er werd
een glaasje gedronken en de voorzitter sprak woorden van dank en
waardering, met name tot de heer en mevr. Groen dic de molen hadden omgetoverd tot een smaakvol ingerichte tentoonstellingsruimte.
Ook alle andercmedewerkers werden niet vergeten.

**{.**

,,WELGELEGEN' MAALT WEER

- JARENLANGE INSPANNING BEKROOND
door A. Zandstra
1 mei 1982, Dag van de Arbeid, Dag van de arbeid voor de Heerenveense molen ItWelgelegentr, een ware feestdag met zon, wind, een
gepavoiseerde, draaiende en malende molen, veel genodigden in een
stemming zoals deze bij zoveel feestelijks is.
Na 57 jaar buiten dienst te zijn geweest lichtte de promotor van deze
molen, Nic Eelman, de vang,stortte een baal mais in de kaar en weltevreden deed rrWelgelegen" wat er van hem verwacht werd - hij maalde.
Aan dit maalvaardig maken hadden 4 vrijwillige en 3 leerling molenaars
zotn 2 jaar gewerkt en niets geeft grotere voldoening dan na zoveel

tijd en inspanning zorn pracht resultaat te zien.
Zouden er vrijwillige molenaars zijn die met soortgelijke plannen
rondlopen, doe het, stel niet uithet is meer dan alle moeite waard.
Het maalvaardig maken van de Heerenveense molen bestond uit de

gehele opbouw van de maalinrichting vanaf het spoorwiel. Molenmaker
Westra - niets dan lof - voorzag dit wiel van de nodige kammen en
leverde verder kuip en kaar. Al het overige is eigen werk met het
nodige passen en meten waarmee, spreekwoordelijk - veel tijd werd
versleten. Een pracht steenspil ontstond uit de vijzelas van het molen-

tje in Warniahuizen; de kunststenen werden geleverd door Rutgers
in Wageningen.
Een gedenkwaardige dag is zeker zaterdag'20 maart toen in vol zonlicht zonder kuip werd gemalen. Een stralenkrans van goudgeel mais

vormde zich als een aureool om de stenen, een aureool om het gedane
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werk datop l mei de dag van de arbeid werdingeluid. Bij ditgedane
werk mag nietonvermeld blijven deinzet van de molenaar van Tilburg
die altiid met raad en daad klaar stond, net zomin als onvermeld magblijven dhr. Steen van de gemeente Heerenveen (de financier van dit
project) die ons bijstond waar hij maar kon.

*****

HOE GROOT IS HET VERSCHIL TUSSEN DIKKE EN DUNNE LUCHT?

In de literatuur over het practisch werk met windmolens wordt gesproken over verschillende karakters van wind. Dan vallen vaak de uitdrukkingen dikke en dunne wind. Maar erg duidelijk over de omstandigheden waaronder ze voorkomen zijn de schrijvers niet. Grofweg gezegd

komt het neer op respectievelijk winters en zomers weer.
Omdat het vermogen van een molen aÍhangt van de massa en de snelheid van de lucht die door de wiekencirkel blaast, zal het er in een
vergeliiking bij gelijke snelheden van aftrangen hoe de soortelijke massa (= dichtheid) van de lucht is. Die wordt aangegeven in kg/m3,
of missehien makkeliiker hoorbaar in gram per liter; de getalen zijn
in beide gevallen gelijk.
I--- . Als we ons een liter lucht indenken dan is voorstelbaar dat bij
verhoging van de temperatuur door het uitzetten een beetje
ontsnapt uit die liter: minder kg per m3. Het omgekeerde ge-

beurt bij afkoelen.
II-- Net zoiets is er aan de hand als we in die liter l.ucht een
druk van bijv. 1,5 atmosfeer wiLlen hebben in plaats van de gewone L atmosfeer: dan moet er een portie lucht bij (denk aan
band oppompen) zodat die liter nu meer weegt.
III- Verder weet iedereen die met het weer te maken heeft dat het
van belang is hoeveel water(damp) er in de lucht zit: de maximale hoeveelheid neemt heel sterk toe bij hogere temperaturen.
Dat is van belang omdat die waterdamp gaat zitten op de plaats
van (een gedeelte van) de lucht. Dat inruilen maakt versèhil
omdat de watermoleculen niet even zwaar zijn als de lucht- =
(stikstof - plus zuurstof -)moleculen. De watermoleculen zijn

het lichtste dus absoluut droge lucht (relatieve vochtigheid 0%)
is zwaarder dan vochtige lucht.
Uit, I, II en III valt de concluderen:
-A- Voor "dikker! lucht hebben we droge lucht van hoge druk en
lage temperatuur nodig.
-B- "Dunnefi lucht is vochtig en warm bij lage druk.
Dat komt voor A ruwweg neer op winters, continentaal, hoge druk
weer (oostenwind) en voor B Atlantisch depressieweer (weÀtelijke
winden).
Na raadplegen van een tabellenboek en een avondje cijferen om voor
allerlei temperaturen, drukken en vochtigheden de soortelijke massa
van lucht uit te rekenen blijkt het volgende.
Onder de standaardomstandigheden: droge lucht, 1 atmosfeer (?60 mm
kwik) en 0o celcius is de soortelijke massa 1,2g8 kg/m3. Het effectvan
de waterdamp blijkt zeer gering: alleen merkbaar Àan de laatste decimaal oftewel tiende delen van procenten.
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Voor de volledigheid moet nog gezegd worden dat wind-met-vloeibaarwater (een Ítmiststormrr) evenmin een veel grotere soortelijke massa
heeft dan droge lueht omdat de druppeltjes weliswaar veel zwaarder
zijn dan damp maar ze zitten vergeleken met hun eigen afmetingen
zeer ver van elkaar. Het effect bedraagt dan ook slechts honderdste
delen van procenten.
Ik heb de berekeningen verder uitgevoerd van - 15 tot + 30 oC en van
750 - 770 mm. De volgende getallen gelden voor verzadigde lucht

vocht).

(100%

druk in

temp.
oc

750

- 15

1,349

-10

323
299
27L
248
225

5

0
5

10
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Samengevat

357
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mm kwik
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t94
r7L
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2L0
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1,162

i zeer dikke wind

1,384 kg/m3
zeer dunne wind 1,131 kg lm}; dat scheelt zottt

de uitersten. Bij wat minder extreem weer zoals
soc

,

770 mm

1, 331

20oC, 7 50

20%

voor

mm

1,L78

toch nog 10%, wat voor een ervaren molenaar waarschijnlijk wel waar-

neembaar is.
uij moet wel uit ziin geheugen een zomerwind met een winterwind kunnen vergelijken. Het wordt (onwaarschiinlijk?) moeilijk als de oostenen westénwind nog verschillen in turbulentie door windbelemmeringen.
Bij het over- of langstrekken van een bui hebben we te maken met een
temperatuurverandering van een paar graden en een drukverandering
van pakweg 2mm. Dan is er geen sprake meer van dik en dun maar hooguit van afslanken en aankomen. Dat valt niet meer op tussen de gevolgen van vlagen, zamen en schiftingen.
Het temperatuurverschil van dag en nacht, het grootst in het voorjaar,

zalalmetalnog de grootste aanleiding zijn voor verschillen in rrdikte?r.
uit de cijfers is dat als vuistregel kan gelden:
elke SoC en elke 5 mm kwikdruk scheelt ongeveer 1% in het vermogen
van de molen.
Of dat ècht merkbaar is aan de molen of dat het zo lijkt omdat de
menselijke arbeid zwaardëircf-Jichter valt in verschillende luchtDe conclusie

soorten......
Jaap van Driel,

Zandumerweg 37, 9821 TH Oldekerk, teI.05940-3505.
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VCLMOLENS IN FR IESLAN

D

Onlongs bereikte de redoktie een ortikel over volmolens, somengesteld
door de heer hl . Niilunsing uit Ureterp. Door publicatie hiervon hoopt
hii zelf ook nog weer wot meer informotie over dit onderwerp te krijgen;
reokties von lezers ziin horteliik welkom. De redoktie stelt hiervoor

goorne enige ruimte beschikboor.
rln de mij bekende molenliteratuur is de volmolen slechts matig vertegenwoordigd. Toch heb ik er tot nu toe elf in Friesland kunnen
vinden.
Een volmolen (soms ook vulmolen of wolmolen genoemd) vervilt geweven wollen stoffen onder toevoeging van urine en volaarde in kuipen
met stampers. Uit het overzichtje blijkt dan ook dat ze vooral voorkomen op de zandgronden, waar de heide sehapewol leverde. Dit zal in
huisvlijt gesponnen zijn en vervolgens geweven, evenals dit in Drente
het geval was. (1) Hierna werden de stoffen geverfd, veelal in een
blauwververij .
De eerste wind-volmolen werd in 1620 in Leiden gebouwd. (2) Doorsnee-tekeningen staan in de meeste herdrukte molenmakersboeken,
evenals in Besselaars "Molens van Nederlandr, 1974, pag. 10. Ze
laten 8 tot 10 half cylindervormige volkommen zien en in 1849 ook
4 waskommen. Stampers, twee per kom, raken de bodem niet.
Pompen zorgen voor waswater.
In Friesland vond ik de eerste vermelding in Nijbrongerga (Weesb.k5).
Op 24-09-1650 werden de eigendommen beschreven van de zo juist
overleden wol-molenaar Jan Eyses. Hiertoe behoorde o.m. een rrWolmolen met seylentr en een huis ernaast.
In Duurswoude wordt een volmolen vermeld in 1662 en 1664 (3), maar
niet meer op de kaart van 1693 en later.
De beroemde kaart van 1664 (de grietenijkaart van Christiaan Schotanus, red.) toont ook de volmolen in Makkinga aan de weg naar
Donkerbroek. Popping (1903) schrijft hierover: "In zo'n molen werd
het zelfred - dat is een grove wollen stof, die door de dorpswever
was vervaardigd - gevuld of gekrompen't. De molen bestond in 1685,
1718, 1799, 1803 en verdween voor 1808.
In Ureterp verrees tussen 1664 en 1680 een volmolen op de plaats ongeveer waar nu nog het stenen onderachtkant staat (3). IIii is verdwenen tussen 1718 en 1808.
De vijfde volmolen in deze chronologische reeks stond in 1685 en 1718
in Leeuwarden aan het Vliet ZZ en werd Iater (?) omgebouwd tot oliemolen. Hij was verdwenen in 1787.
De Halmakaart van 1718 toont alsrrnieuwkomerrteen volmolen in Boek-

holt, westelijk van

Elsloo
in 1718 "een klein

In Gorredijk bestond in L795 een volmolen met als eigenaar blauwverver
Tjitze v.d. Ley. De molen werd verkocht in 1835 en was in 1838 ook
runmolen. (3) In 1808 en 1829 was het de enige volmolen van Opsterland.
OoË in Noordwolde stond een volmolen met blauwververij. Deze werd
in 1?98 voor 1150 Car.gld. verkocht, maar bracht in 1819 nog slechts
vijftig gulden op bij de afbraak.(4)
In Heerenveen tenslotte was de runmolen van Van der Sluis waarschijnlijk tussen 1848 en 1856 ingericht als volmolen.
Samenvattend hebben er dus 200 jaar lang volmolens in Friesland gestaan, met het grootste aantal begin 1700. Vaak zal het vollen gekombineerd zijn met andere werkzaamheden. Zoals we zagen, komen er
vooral vol-runmolens voor.
Verder heb ik in de Cuotisatie cohieren (1749) voor een aantal gemeenten de wevers, weversknechten en ververs bepaald en vergeleken
met het aantal inwoners. Achtkarspelen met 4344 inwoners kwam tot
30, Aengwirden met 541 had niemand, Baarderadeel met 277l}:ad 14,
Barradeel met 3051 had er 10. Het lijkt er dus op dat deze beroepen
wat hoger vertegenwoordigd zijn op de zandgronden, maar dit is misschien wel eens beter uitgezocht. Ook grotere plaatsen als Bolsward
komen hoger uit, Hier zijn dus ook volmolens te verwachten.
Ook is het mogelijk dat ros-volmolens hebben bestaan.
Wie helpt me verder?"
1) A. Bicker Caarten, Nieuwe Drentse Volksalmanak (1968) p.68,69
2) R. Hardonk, Koornmullenaars, Pampiermaeckers en Coperslaghers
(1968)

p.
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3) E. Huisman, G. Popma, Molens van Opsterland (1979)
4) J.J.G. de Jong, Lief en leed van de Meppeler Pape's.
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RECENTE ARTIKELEN UIT DAG_ EN WEEKBLADEN
ALSMEDE VEREN IC I NGSORCANEN
De heer E . Smit Jr. uit Wormerveer wees ons op een artikel

in het

Jaarboekje 1982 van de Rijnlandse Molenstichting. In zotn 25 bladzijden verhaalt Jan Lunenburg over het molenverleden van de
Wassenaarse Polder.

vijf molens zijn er waarschijnlijk drie naar Friesland verhuisd.
De korenmolen van I . Kuiper uit Het Meer bij Heerenveen, een der
poldermolens van de Echtener Veenpolder en waarschijnlijk de korenmolen van Heeg waren eens rfExtra ordinaris swaare vijzelmolens?t die
uitmaalden op de Drecht in Vriesekoop. Artikel met kaartje en diverse
fraaie tekeningen van de schrijver. Degenen die zich in de voorgeschiedenis van deze molens interesseren kunnen zich in verbinding
stellen met het secretariaat, Gemeenlandshuis van Rijnland , BreeVan de

straat

59

te Leiden, tel. 071

?LLTLL.

vierkant molentje tot de volderij'r
(Smellingeraland, 1948). Het werd vervangen in L723 en brandde af in
1?36 en 1769. Toen was het inmiddels een vol-run-en pelmolen. In 1750
verseheen in Drachten een konkument, toen de in 1921 afgebroken
houtzaagmolen van Bolleman werd omgebouwd tot run-vol- en houtzaagmolen. In 1839 was het overigens aI geen volmolen meer.
Ook Drachten bezat
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s een van de boeren uit de polder met zijn rogge naar de molen
reed, dan kon hij daar een paar, door de molenaar gemaakte ,
klompen kopen. Ook kon hij de hulp van de molenaar inroepen bii
het hooien.
Had de molenaar de hele dag op het land gewerkt, dan moest hij
ts avonds of ts naehts, biÍ gunstige wind, hog malen.
Want de polder mocht natuurlijk niet onder water komen te staan !
Atr

door Ge'bc',

D.

U/jiije

o%enf,it, r,,tu

ur

KEURIC BOEKJE OVER
JARIGE MOLEN VAN

ffiffi Wr+,.

De molenaar signaleerde de gebreken aan de molen , zoals b . v. een
sleehte roede of een versleten bovenaS, aan de poldermeesters. Die

2OO_

BOORN ZWAAC

,ffilffi,:

Wie kent niet de schitterende
molen aan de oever van de

:i

Langweerder Wielen ? Het is
t?De Sweachmer
Mole?t die op
19 juni j.l . ztjn 200-jarig bestaan herdacht. Ter gelegen-

heid van dit feit heeft een
van de twee vrijwillige mole*
naars , de heer André F.
Bakker, de geschiedenis
van de ze fraaie wiekendrager
beschreven in een 32 paginars
tellend boekje "De geschiede*
nis van de Sweachmer molert.
Het is een keurig ver zorgde ,
bijzonder prettig leesbare uitgave geworden en er zíjn vele
fraaie fotots in opgenomen.
Tot slot nog iets over de in-

ffirsrr\r\s§\\\\\\q{"_r\!iilne\1ai+.s11ere!terrrr\t!!r!

ia!!

houd.

De molen werd in 1782 gebouwd. Jhr. F.J.J. van Eijsinga, toen grietman van Doniawerstal , nam het initiatief voor de bouw rian ee., pótaermolen, die ook rogge moest kunnen malen.
Het komt niet vaak voor dat een molen een dubbele funktie heeft en
de Langweerder molen heeft die tot 1g2b vervuld.

Het boekje is geen "geschiedenisboekje " in die zin dat er droge feiten
en jaartallen in worden opgesomd.
Integendeel , de samensteller heeft veel aanclacht aan de menselijke
aspekten besteed.

, het polderbestuur, de boeren en landeigenaren in de
Grote Polder Langweer, Boornzwaag en Dijken word.en in hun onder*
linge verhoudingen geschetst .
Zo lezen we dat I'Jolle Mounders" die in een heel klein huisje naast
,Ce molen woonde, werkelíjk dag en nacht moest
werken om voor
zich en zíjn ge zin een boterham te verdienen .
De molenaars
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dan op hun beurt in de vergadering van het polderbestuur deze za*
ken naar voren brachten.
Er werd, g€woonlijk een maal per jaar, onder voorzitterschap van
Jhr. varl Eijsinga of een van zijn nazaten, vergaderd.
Het polderbestuur besloot wat er gedaan moest worden.
AIs de reparatie veel geld kostte en dat was nogal eens het geval
dan moesten de maalgelden verhoogd worden. Deze maalgelden werden
door een vijftigtat boeren en landeigenaren opgebracht.
Zotn zestig jaar geleden was de Langweerder molen ten dode opgeschrevelt. De wind had, als drijfkracht, afgedaan . Het malen van
de rogge was niet meer lonend en de polder zout electrisch bemalen
worden.

Gelukkig gingen er stemmen op om de molen niet te laten slopen.
Hoe de molen uiteindelijk werd gered en hoe het er vandaag toegaat,
dat alles is te lezen in dit boekje, dat wordt verkocht voor f. 10,--.
Giro 8317LT met vermelding van het gewenste.
De netto opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de molen.
HET NEDERLANDSE MOLENBESTAND 4-e DRUK
Het inmiddels bij vele molenvrienden bekende rrrode boekje't beleefde
in mei van dit jaar maar liefst de vierde druk. Aangezien deze uitgave
een enorme uitbreiding heeft ondergaan, is dit voor ons aanleiding om
dit in omvang verdubbelde boekje nogmaals onder uw aandacht te brengen. Er zijn geheel nieuwe rubrieken in deze inventarisatie opgenomen
t.w. wieksystemen en poldernamen. Ook is de informatie t.a.v. rubriek
bouwjaar aanzienlijk vergroot door het opnemen van speciale tekens
voor overplaatsing, herbouw na brand, verhoging tot stellingmolen enz.
l)it allcs is het werk geweest van vrijwillig molenaar Bart Slooten uit
Koc<lijk.

Nt:t als bij rlc bcsprcking van de tweede druk zijn de molens gerangschikt nairr' pr'«rvincie cn alfabetisch op plaatsnaam, hetgeen voor
molenverzarnelaars van t-rnschatbare betekenis kan zijn.
In het kort kunt U de volgende bijzonderheden aantreffen van alle
wind- en watermolens, alsmede kleine molens waarvan de vlucht wel.
groter dan 3 meter moet zijn: bladzijde en nummer van het provinciale molenboek, plaats en gemeente, naam, bouwjaar, type, funktie,
rligenaar, vlucht (rad-diameter bij watermolens), wieksysteem en bij
de windwatermolens de naam van de pol<ler of het bemalingsgetried.
.rË

Het naslagwerk is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: gelijmd en met
plastic ringrug. De prij zerr bedragen respectievelijk f . 12, S0 en
f . 20,-- (incl. verzendkosten) , maar lezers van ttàe ritskoatrr krijgen
f. 2,50 korting, zod,at voor u de priis komt op resp . f . 1s,-- en
f . 17,50. Voor intensief gebruik is de plastic ringrug aan te bevelen.
U kunt uw bedrag storten op girorekening SzgsSb0 t.n.v.
rrNederlands molenbestandrt te Alkmaar.
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Bijdragen voor dit decembernummer, dat weer extra dik kan worden,
dienen vóór 1 november in het bezit van de redaktie te ziin. Bij voor*
baat onze hartelijke dank hiervoor.

*****

EEN OUD CEELTJE MET ONBEKENDE MOLENS

LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS BLIJFT IN DE AANBIEDING
rrDe Fryske Mole I' beschikt nog over een aantal oude-ansiehtenboekjes, waarin de molenschoonheid van weleer in 150 oude
fotors en ansichten wordt getoond. Een en ander werd destijds
verzameld en van tekst voorzien door de heer G.D. Wijnja.
Hebt U dit boekwerkje nog niet in uw bezit, verzuim dan niet
het te bestellen. Bent U reeds de gelukkige bezitter, verblijdt
dan uw molenvrienden en -kennissen eens met een origineel
presentje dat nu extra goedkoop is. Afgehaald bij het Provinciehuis op het kantoor van de heer Cramer, slechts f . 10,--.
Per Post f. 13, -- .
Stort dit bedrag op gironummer 2257734 t.r1 .v. penningmeester
Stichting De Fryske Mole te Leeuwarden, onder vermelding
van het gewenste. U steunt hiermee or:ze stichting.

Doen

dus!!!

Hierboven treft U een afbeelding van een oude foto aan die ons werd
toegestuurd door de heer W. Nijlunsing (Wine 10, 9247 BG Ureterp).
ttMet enig speuren ziin er 4 watermolens op te
vindentt , aldus de heer
Nijlunsing die ook nu weer graag zou willen weten om welke molens
het hier gaat. Volgens de inzender- zolr de foto van omstreeks 1955
dateren. Hopelijk een volgende keer meer nieuws over dit onbekende
plaatje.
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