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VAN DE REDAKTIETAFEL

Nu we weer aan het eind van het iaar zijn, gaan onze gedachten onwil-
lekeurig terug naar wat er zich in de afgelopen maanden heeft afge-
speeld óp moléngebied.Naast tegenvallers ziin er gelukkig ook vele
verheugènde zaken bij . Het aantal draaiende en/of malende molens
neemt nog steeds toe. In hoeverre die ontwikkeling zich zal voottzet-
ten, blijfi een moeilijke vraag. We zullen ons dan ook maar niet aan
bespiegelingen wagen.
Veet Uówonàering én hulde is echter op zijn plaats wanneer we de in-
zet van de vele molenlieftrebbers en molenaars memoreren. zonder hun
enthousiasme zouveel herrezen molenschoon nimmer verworven zijn.
Gedenk eveneens het belang van donateurs- en ledenaanwas. Een ie-
der kan op dat gebied een steentie bijdragen! U steunt daarmee de
molenbelangen. Dan een heel andere mededeling. We moeten dit jaar
namelijk helaas afscheid nemen van onze redaktiemedewerker Wiebe
Postma. Hij is inmiddels beroepsmolenaar geworden op de koren- en
pelmolen in Den Andel. op deze plaats willen wij hem harte,lijk bedanken
ïoor de bijdragen die hii heeft geleverd. Het ga je goed, Wiebe!
In dit nummer hebben we getracht weer allerlei wetenswaardigheden
te verzamelen. onmisbaar was daarbii weer de hulp van menig molen-
vriend. Zo groeien we langzamerhand t,oe naar een ttÍrtskoat'r van,
,voor en dooi ons allen,. Bedankt, vrijwilligers en redaktiemedewerkers
voor de ingestuurde kopij. U hebt er ongetwijfeld menigeen een ge-
noegen meà gedaan. Exlra informatie is er ditkeer over de zaagmolens:
we Ëehandelèn een speciaal zaagwerktuig, we laten een zaagknecht
van vroeger aan het woord en we richten onze aandacht op een boek
over de Àmsterdamse zaagmolens. Uiteraard is er meer! We hopen dat
het koren op uw molen zal ziin.
Tot slot wensen wij een ieder een voorspoedig 1983.

St. Johannesga Gerben D' Wijnja

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Herinnering Regeling Contributie 1983 + Verzekeringspremie

Mogen wij U verwijzen naar de contributiebetaling in het Huishoudelijk
Reglement artikel 21, het nieuwe 5e en 7e lid, luidende als volgt:
5. De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling en be-

hoort derhalve te zijn bijgeschreven op bankrekening van de ver-
eniging op de eerste januari, de aanvang van het verenigingsjaar.

7. Zij die nalaten de contributie binnen de gestelde termijn te voldoen
ontvangen van de penningmeester een nota voor het verschuldigde,
vermeerderd met vijf gulden administratiekosten.

Gironummer van de Friesland Bank 81 L5 42.
Vermelden bii mededelingen: rek.no. 29.80.24.934 G.F.M.
Contributie f. 15,--.
Verzekeringen: P.O. f. 5,25 en W*ett.*Aanspr. f. 5,65.

Mutaties ledenlifst Gild Fryske Mounders

Nieuwe gewone leden:

G 114 L A.K. Sietzema, Groningerstraat 45, 9231 CJ
SURHUISTEBVEEN, d.d. 16-02-1982.

G 115 L Mej. I. de Boer, Marnedyk 5, 8748 CT WITMARSUM,
d.d. 10-03-1982.

Th. de Vries , Thoden van Velzenweg L2, 9254 HD
HARDEGARIJP, d. d. 18-05- 1"982.

A. Balk, le Vegelindwarsstraat 17 , 8933 DN
LEEUWARDEN , d. d . 26- 09- 1982.

Y. Terwisseha van Seheltinga, Groenendal 25, 852L LG
sT . NICOLAASGA , d. d. 05- 10- 1992.

T. de Kock, Zeedijk 8, 9L72 AP FERWERD,
d.d. 22-10-1992.

G L20 L H.C. van Koeveringe , Zeedijk 8, 9L72 AP FERWERD,
d.d. 22-10-1992.

G Lzl L Mej . G.H. Bron, Jan van Scorelstraat 2t, 8932 CW
LEEUIIIARDEN , d. d. 23- 10_ 1982.

G 122 L G. Rietveld, Jan van Scorelstraat ZL, 8932 CW
LEEUWARDEN , d. d. 23- 10- 1982.

***
Nieuwe buitengewone leden:

Ir. A.J . llzerman , 2e Oosterveldstraat 9, 9001 AZ
GROUW, d.d . 22-06-Lggz.

G 116L

G LITL

G 118 L

G 1"19 L

BG 031
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Adreswijzigingen :
G 077 M G.H.Klijnstra, R. Falcostraat 2, 9051 CN STIENS

per 2-4-1982
G 107 L J.J.Kienstra, van der Stratenweg 8, 9163 HT

NES AMELAND, per 1-5-1982
G 063 G J.G. Tollenaar, Voergang 146, 9205 AS DRACIITEN,

per 10-7-1982
***

EXAMENS VOOR GEZEL-MOLENAAR

Op zaterdag 10 april 1982 deden de leerling-molenaarsters mevr. G.G.
Wiersma-Bartels uit Ferwerd en mevr. M.M. Clijsters uit Hogebeintum
examen op poldermolen rrDe Phenix'r te Marrum. Beide dames slaagden.
Een week later, n.l. op zaterdag 1? april 1982 was de heer L. Dijkstra
uit Giekerk aan de beurt om examen te doen.
Dit examen werd ook afgenomen op poldermolen'rDe Phenix" te Marrum.
De heer Diikstra legde eveneens het examen met goed gevolg af.
Op zaterdag 22 mei 1982 deed de heer S.P. Jellema uit Sneek examen
op houtzaagmolen ?rDe Rat?rte lJlst. De heer Jellema legde het examen
met goed gevolg af . Alle geslaagden werd per brief het bewijs van lid-
maatschap als gewoon lid behorende tot de kategorie gezel-molenaar
toegestuurd, vergezeld van de gelukwensen van het bestuur.

***

^ TOELATING TOT DE KATEGORIE MOLENAAR

Op diens schriftelijk verzoek heeft het bestuur be-
sloten de heer R . Lenstra uit Wolvega, behorende
tot de groep van korenmolen "Windlust" te Wolvega,
per 19 augustus 1982 over de brengen van de kate-
gorie gezel-molenaar naar de kategorie molenaar, en
wel op grond van het Huishoudelijk Reglement art.
4, 2e lid onder a, Statuten art. 5, 1e lid onder a.
Dit besluit is de heer Lenstra door het bestuur l-re-
vestigd , met een passende gelukwens, per brief
van 22 september 1982.

**{<

NIEUW STUDIEIiIATERIAAL - IIJERKEN MET WINDMOLENS

In De Utskoat nr. 24van december 1981 werd bekend gemaakt dat met
ingang van 1 januafi 1982 de leerling-molenaars bij de aanvang van
hun opleiding in het bezit dienden te zijn van het boek "De windmolen
en zijn onderdelen'r door J.G. Wiessner, uitgaven van Stichting Vrien-
den van de Gelderse molen - 1973, met de door het Gild Fryske Moun-
ders uit te geven aanvullingsbladen op dit boek.
Om verschillende redenen echter moest het bestuur afzien van het uit-
geven van dergelijke aanvullingen, in plaats daarvan worden door de
vereniging uitgegeven onder de titel trWerken met windmolens" een
aantal bundels met aantekeningen ten dienste van de leden die zich
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voorbereiden op het examen voor gezel-molenaar. Idere bundel zal
een of meer afleveringen bevatten, per aflevering wordt één onder-
werp behandeld. De verschiiningsdatum van de eerste bundel van
"Werken met windmolens" werd gesteld op 1 november 1982.
Deze Eerste bundel, die 140 bladzijden telt, bevat vijf afleveringen'
te weten 1. Bedrijfsveiligheid, 2. De stelling, 3. Het gevlucht, 4. De
vang en 5. Iets over de ontwikkeling van molens.

Naast het boek "De windmolen en ziin onderdelen" is de inhoud van
ItWerken met windmolens?' verplicht studiemateriaal voor de leden leer-
ling-molenaar, met uitzondering van die tekstgedeelten eehter bij
welke uitdrukkelijk anders is vermeld.
Met het oog daarop besloot het bestuur nog voor het einde van dit
jaar, als het even .kon nog in de maand november, alle leden van de
vereniging behorende tot de kategorie leerling-molenaar in het bezit
te stellen van een exemplaar van de Eerste bundel van "Werken met
Windmolens". Hiervoor wordt hun eenbijdrage van f. 15,-- per exem-
plaar - indien per post toegestuurd - in rekening gebraeht.

Daarnaast wil het bestuur bevorderen dat ook de overige leden van de
vereniging, in het bijzonder de aktieve molenaars onder hen, en ook
de donàteurs die daarin belang stellen, zich kunnen verdiepen in het
nieuwe studiemateriaal. Om die reden werd besloten de Eerste bundel
van ttWerken met windmolensfi aan te bieden aan leden en donateurs van
het Gild Fryske Mounders tegen een vergoeding van f. 15,-- per exem-
plaar, inclien oer post toegestuurd.
De norniale verkoopprijs van de Eerste bundel van "Werken met wind-
molenstr werd gesteld op f. 35,-- per exemplaar, franco per post toe-
gestuurd.
De bundel kan worden verkregen door het overmaken van het verschul-
digde bedrag à f. 15,-- voor leden en donateurs van het Gild Fryske
l\lounders, of de normale prijs à f. 35,-- op bankrekening nummer
28.80.24.934 van het Gild Fryske mounders bii de Friesland Bank te
Joure, het postrekening nummer van de bank is 811542 t.n.v. Fries-
land Bank te Joure, onder vermelding van "Werken met windmolens,
Eerste bundel-1982tr. Deze aanbieding getdt zolang de voorraad strekt,
de oplage is tweehonderd exemplaren. Zo spoedig mogeliik na de over-
boeklng op de bankrekening van de vereniging volgt franco toezending
van het boek per post.

LET OP ! Het ligt in de bedoeling voortaan in de zaal waar de algemene
ledenvergadering plaats vindt een tafeltje in te richten waar leden en
donateurÀ van het Gild Fryske Mounders tegen kontante betaling van
een vergoeding van f. 10,-- per exemplaar zich de Eerste bundel van
ttWerken met windmolens" kunnen aanschaffen.

''DE HOLLANDSCHE MOLENU VERHUISD I.4

Het kantoor van "De Hollandsche Molen", vereniging tot behoud van
molens in Nederland, is met ingang van l september 1982 gevestigd op
het adres
Herengracht 476, l0]-7 CB AMSTERDAM.



GEHOORD.....
Onlangs hoorden we van een vrijwillig molenaar in Friesland, een
reuze enthousiasteling, de volgende uitspraken :

"As de mole net opte rin is, dan is de mtrnder sels wol op'e
rintt . En moeht ooit eens het tegenovergestelde zích voordoen, dan
raadt onze ttmolenwijsgeertt ons het volgende aan: t'Is de móle opte
rin , dón moat de mtrnder réstich bliuwe " . Een fraaie kruisstelling
die we U niet wilden onthouden.

DE SLINGERPONS

een oud werktuig op de zaagmolen

Naar aanleiding van Jan de Beer zíjn vraag
in het vorige nummer kregen wij een reaktie
van zaagmolenaar H.J.C. van der Woude van
hout zaagmolen ?rDe Rat " in lJlst . Hij stuurde
ons het molenaarsrapport 1981- 1982 waaraan we
de volgende mededelingen en de tekening
ontleneïl .

Van de 25 ingekorte zagen van zaagraam
nr. 1 moest de tandvorm worden gewijzigd
welk omvangrijk werk was toegedacht aan de
electrisehe zagenslijpmachine. We citeren het
rapport: trDe revisie van deze machine is

intussen wel zover gevorderd dat in september kon worden proefge-
draaid. Hierbij bleek in de eerste plaats dat het niet mogelijk was zon-
der meer het gewenste tandprofiel te slijpen, en verder dat de slijtage-
verschijnselen van een deel van het mechanisme dat de zaag door de
machine moet voortduwen toch de goede werking van de machines in
de weg stonden. Wat het eerste betreft gaat het erom dat de tandvorm
die de machine kan slijpen wordt bepaald door een verwisselbare, bij-
zonder gevormde nokkenschiif. Wil men een andere tandvorm slijpen,
dan is een andere nokkenschijf nodig, maar het is verre van eenvoudig
voor een antieke machine als deze nog onderdelen te bemachtigen. Een
oplossing kan worden gevonden door zelf aan de hand van het gewenste
tandprofiel de vorm van de nokkenschijf te konstrueren. Heeft men
die vorm, dan is het maken van de nieuwe sehijf op zic}:.zelf niet inge-
wikkeld meer". Zover kwam het echter nog niet want.....
[Door de heer S.O. de Vries werd in bruikleen afgestaan aan de molen
een slingerpons, het werktuig waarmede vroeger de tanden in de
zaagbladen werden (ver)ponst. Met de onmisbare hulp van de heer
Harm Elzinga, werkzaam bii Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedacht
t Zn. B.V. te lJlst, die de rrklootjespers'r onder handen nam en onder
meer zorgde voor een nieuwe stempel en matrijs voor de gewenste tand-
vorm, werden in maart vier stuks zagen opnieuw geponst, en vervol-
gens gestreken, gezet en gevijld. Op 17 april werd met dit span in
zaagraam no. 1 met goed resultaat een zware populierenstam gezaagd!"
Tot zover deze reactie die een afdoend antwoord geeft op De Beer
zijn vraag. Bijgaande foto van een slingerpons maakten we op 14
april 1981 in de zaagschuur van t'De Zwaluw" te Birdaard.

G.D.W.
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AMELANDSE KORENMOLEN MAALT WEER

-farànfang treeft aà amef""a"íLo*àtmotàn "Oe Phenix't in alle stilte
en rust, als ëen bedaard en bejaard starÍdbeeld staan wachten aan de
molenweg te Nes. Met dat bedaarde is het voorbij. De Phenix is rond
de jaarwisseling gerestaureerd door de firma Westra uit Franeker.
Dit in opdracht van de gemeente Ameland, die na lang onderhandelen
de molen haar eigendom kan noemen. Het interieur was in goede staat,
met name het gaande werk. Wel heeft men de steenkuip' meelpijp en
maalbak geheel vernieuwd, evenals vloertjes en trappen. De buiten-
kant moest grondiger onder handen genomen worden. Er ziin twee
nieuwe roeden gestoken, de staart vernieuwd, en ook het riet moest
op vele plaatsen opnieuw gedekt worden. Kortom de molen kreeg een
nieuw jasie. De Phenix, gebouwd in 1880, is een achtkante grondzeiler,
gedekt met riet. Er bevindt zich een koppel massieve 16er kunststenen
in en tevens is er een koekebreker. Deze koekebreker wordt niet meer
gebruikt, maar wellicht kan de nog aanwezige aandriiving (een sleep-
wiel op het spoorwiel) in de toekomst gebruikt worden voor een pletter.
Drie vriiwillige molenaars zorgen ervoor dat er weer tarwe gemalen
wordt. De bakkers bakken hiervan het "Amelander molenbroodtr, dat
in hun winkels verkriigbaar is. De feestelijke opening, op 15 mei 1982,
trok veel belangstelling. Waarbii ondanks de afstand, ook I'het Gildrl
aanwezig was. Na de opening is het gezelschap nog een kopie koffie gaan
drinken, waarbij inen het Amelander molenbrood kon proeven. De molen
is elke zaterdagochtend te bezichtigen. Of door de weeks op afspraak'
met één van de drie vriiwillige molenaars. . . .
Op de molen waren twee overtollige zeilen aanwezig.
Deze ziin te bezichtigen bij de heer L.J. Sierkstra op molen rrde Onder-
neming?? te Witmarsum (tel. 05175 - 1251). Deze zeilen zijn te klein voor
onze molen. Ze hebben een lengte van 550 cm. in de lange hoek en 505
in de korte hoek, ze zijn 127 cm. breed en voorzien van twee zwichtlij-
nen. Liefhebbers voor deze zeilen kunnen ze tegen vergoeding meene-
men. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. B.L.

KOPIJ VOLCENDE NUMMER

uw bijdragen voor nummer 29 t',egemoet vóór Lz

MIJMERINGEN OVER DIE OUDE WATERMOLENS VAN VROEGER

(foto G.D. Wijnja, l9-02-r78)

Bijgaand ziet u een foto van het vroegere z.g. Melle Molentje, staande
in de vroegere Polslootpolder en staande achter de Oliefabrieken van
U.T. Delfia. Deze molen is voor enkele jaren geheel gerestaureerd en
ziet er weer prima uit. Ik ontving in december j.l. een verzoek om in-
lichtingen over deze molen van een zoon van een timmerman die deze
molen jaren in onderhoud heeft gehad. Deze repareerde dan soms de
wieken, tandraderen, kammen enz.
Hier volgt een afschrift van dit schri.iven:
rrZo heb ik in 1946 direct ía de bevrijding, juist thuis van mijn onder-
duiken, in onze werkplaats (die van z'n vader) een nieuwe vijzel voor
de molen gemaakt. We mochten toen Akkrum nog niet uit, doch ik had
een vergunning gekregen om op de fiets naar Leeuwarden te gaan om
houtbonnen te halen voor het hout voor de vijzel. Hiervoor werd een
eikenstam van de zagerij Schilstra gebruikt. Eigenlijk moest dit Ameri-
kaans grenen zijn, doch dat was er toen niet. De vijzel had drie bladen
en de bladen werden van grenen hout gemaakt wat mijn vader nog in
voorraad had. Met het afschrijven van de spoel op de stam voor de drie
bladen hadden we wat moeite, doch Ale Oosterbaan de oude timmerman
wist daar wel raad op en heeft ons de aanwijzing gegeven.
Alhoewel het de eerste vijzel was die wij maakten zal er vroeger bij
mijn vaders voorgangers, de aannemer architect Gros of Jisk de Jong
wel eens een gemaakt zijn, want de mallen ter bepaling van de juiste
stand van de bladen waren wel in de werkplaats aanwezig.
Nu is mijn vraag toen voor 2 à 3 jaar de molen is opgeknapt en naar ik
meen er ook een nieuwe vijzel is geplaats zijn er toen ook fotors ge-
maakt. Heeft U hier iets van of weet U misschien iemand die zo iets
kan hebben. Is U hierover iets bekend?"
Tot zover dit schrijven over de molenmakerij.

Gaarne zten wij weer
februari l" 983.
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Op de grote boerderijen hadden ze vroeger altijd een vaste arbeider,
dat was meestal iemand met ervaring. Die woonde in het dorp en kwamts morgens vroeg en hij ging rs avonds na melken weer naar huis. De
meid en de knecht waren altiid intern en woonden bij het boerengezin
in.
Over de watermolen had de arbeider het beheer en niemand anders had
er iets mee te maken. Deze hield de molen vanaf de boerderij steeds
goed in de gaten en deze was dus in goede handen. Naast zrn weekloon
kreeg de arbeider elke avond 2liter melk mee naar huis. Dit was bij
de indiensttreding vastgelegd. Deze mensen waren elke dag bezet, ookrs zondagsr w&Dt het melken moest doorgaan. Melkmachines wist men
vroeger niet van en wilde de knecht of de arbeider al eens een keer
weg, dan moest hii zelf voor een melker zorgen. Meestal was het ook
de gewoonte dat ieder zrn eigen koeien melkte, ook in het land. Als je
dageliiks met die beesten omging pikte ieder z'n eigen koeien er zo
uit. Dat lijkt voor een buitenstaander haast niet mogelijk, doch toch
is het waar.
In de buurt van de Leppedijk waren 3 watermolens, n.l. Het Groene
Molentie van Keimpe Nijdam, Het Zwarte Molentje en de molen van de
Bosplaats (K. Postma).
Wij ats jongens toen, scharelden heel vaak in de buurt van de molens
om. Als het slecht weer was en regende gingen wij er in schuilen. we
konden er altijd wel inkomen. Zo kan ik me herinneren dat op een
zondagmiddag in februari het heel mooi weer was en de tijd leek ons
al geschikt om te pootje baden. In de zwarte molen de sokken en kousen
uitgedaan en ik had een wit kieltje aan. Het water was natuurlijk ijs-
koud en we waren dan ook al gauw weer in de molen terug. Toen we
weer naar huis zouden gaan zaten we haast allemaal onder het wagen-
smeer, mijn wit kieltje was helemaal zwart en de ontvangst thuis was
niet al te best. In het voorjaar gingen we polsstokspringen vlak bij
het groene molentje, daar hadden de boeren een grote hekel aan, want
de sloten waren mooi opgeschoond en de wallen keurig met de snijzeis
vlakgemaakt. Toen we daar bezig waren kwam de greatfeint van Nij-
dam ons geheel onverwacht storen en wij zetten het toen op een lopen
met achterlating van onze polsstokken. Deze werden alle door Wigle in
beslag genomen en meegenomen naar de schuur van de boer. Dat was
een ramp voor ons want wij dorsten niet zonder polsstok thuis te ko-
men. Na beraad werd besloten dat we de boer ons excuus zouden aan-
bieden in de hoop dan onze eigendommen terug te zullen krijgen.
Schoorvoetend gingen we met acht jongens door de kleine schuurdeur
naar binnen doch deze lieten wij op een kier staan. Eenmaal binnen
2ijnde zagen we de polsstokken wel staan, en toen begon de oude
Keimpe Nijdam met zrn hoge stem en z'n hoog zijden petje op ons flink
de les te lezen. Hij was erg kwaad en slingerde ons allerlei verwijten
naar het hoofd, zodat we er benauwd van werden. Toen hij eindelijk
uitgesproken was, waren z'n laatste woorden: Wigle moet maar met
jullie afrekenen. Wigle was een potige vent en keek ons vernietigend
aan en de verwachting was dan ook dat hij ons allemaal een pak ram-
mel zou geven. Onmiddellijk na deze uitspraak vluchtten twee knapen
achter elkaar de schuur uit, want die dachten: beter gelopen dan ge-
stropen. Angstig geworden door deze bedreiging bleef ons niets an-
ders over dan gelaten af te wachten wat er verder zou gebeuren.
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Gelukkig viel dat allemaal wat mee. We moesten plechtig beloven nooit
en te nimmer weer last te zullen veroorzaken. Dat was natuurlijk gauw
gezegd en toen kregen wij onze eigendommen terug. Buiten gekomen
zaten twee van onze kornuiten op een "hikken het resultaat af te
wachten.
De knecht die de polsstokken in ontvangst nam was Wigle Jorritsma,
deze is al heel oud en woont in een bejaardentehuis in Joure.
Als jongens hebben we ook nog wel veel kattekwaad uitgehaald. We
waren eens stiekem op een dag van school weggebleven en zwalkten
wat in het land om en kwamen ook bij een molen terecht daar tussen
de Boorn en de straatweg naar Leeuwarden. Dat was voor ons onbe-
kend terrein en we waren wat aan het varen met planken van de mo-
len, totdat de eigenaar van de molen, de boer, ons in de gaten kreeg
en harcllopende naar ons toe kwam. Wij hadden hem al gauw in de ga-
ten en zetten het op een lopen, doch door onbekendheid met het ter-
rein daar kwamen we telkens voor sloten. De boer ziedend van kwaad-
heid kreeg één van ons drietal te pakken en nam deze mee naar de
schuur en daar heeft hij voor straf een tijdje aan een ketting vastge-
zeten. Deze jongen was ook nog wel familie van de boer. De vrijheids-
straf heeft niet lang geduurd en wij waren als vrije knapen ,al weer op
huis aangegaan. De volgende dag op school werd ons spiibelen aI gauw,
door vingeropsteken van een medeleerling, aan meester verklikt.
Resultaat tweehonderd strafregels schrijven na schooltijd. Soms werden
je ook nog wel eens honderd hiervan kwijtgescholden. Want in een der-
gelijk geval moest meester zelf noodgedwongen ook wel langer in school
blijven en die wilde ook wel naar moeder de vrouw af z'n kosthuis. Ook
hadden we de gewoonte om soms door de molenschroeven heen te krui-
pen. Dan moest je allemaal kronkelingen maken en dat was nog gevaar-
lijk ook, doch als jonge knapen zag je dat toen nog niet. Als de eerste
er zo door was dan moest je dit ook durven om je jongenseer te redden.
We hadden vroeger bij de Boorn achter de tegenwoordige Trintsjes ook
een watermolen en ik herinner me nog dat eenmaal bij helder weer het
vlak bij de inlaat van water uit de Boorn daar wemelde van kleine ionge
snoekjes en die kwamen dan zo in de poldersloten terecht. Zo kwam het
dan ook dat men soms wel kanjers kon vangen in sloten waar men deze
niet vermoedde. Ook bij de Driegreppel hier in Akkrum waren twee
watermolens vlak naast elkaar, doch deze zijn al vele jaren geleden af-
gebroken. Deze zorgden voor de waterbeheersing in het waterschap
de Driegreppel. Later toen alles was,ingepolflqrd zorgde een electrisch
gemaal hiervoor.
Vroeger wist men niet van electriciteit af en gebruikte men windener-
Bie, wat helemaal niets kostte. De vroegere generatie wist ook heus wel
wat ze deden. Thans komt men steeds weer op het oude terug en
plaatst men hier en daar op hoge stellages weer hoge windmolens om
stroom op te wekken. Het is jammer dat die prachtige windmolens die
het landschap sierden vrijwel allemaal zijn verdwenen, we zullen ze
nooit weer zien' A. de vries, de Trintsjes 26, Akkrum.

**{<**
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DE MOLENS VAN DE OUDEWEGSTER POLDER - EEN RAADEL OPGELOST

ïo" het was......(coll. D.M.B.)

Al eerder werd aandacht besteed aan de molens van de Oudewegster
polder, zowel door de heer Wijnja (zie Utskoat nr. 8) als door onderge-
tekende, in samenwerking met de heer Timmermans (zie Utskoat nrs.
lL, !2, 16, 17 en 18). Vooral de heer Wijnja wees daarbij op de moei-
lijkheden betreffende de naamgeving van de molens. Na een nauwkeu-
rige bestudering van de administratieboeken van de polder(1819-1847
en 1848-1895) meen ik echter de puzzel te hebben opgelost. Men heeft
in de grond twee benamingen voor de beide molens, welke "Agterste
molenrr en rrVoorste molentt luiden.
Ik zal dan nu eerst op de "Agterste molen" ingaan. Bij de rekening
van 1825 blijkt deze ook'rBuitenste molen" te worden genoemd. Op blz.
76 van het eerste administratieboek blijkt deze molen ook een echte
naam te hebben: "de Hersteller". Tot slot komen we op blz. 332 van
hetzelfde deel aan de weet, dat een andere naam voor 'rde Hersteller"
rrde Pijl?t of itPijlmolenr is. Deze benamingen blijken inderdaad overal
op dezelfde molen te slaan (de genoemde I'bewiizen" met bladnummers
zijn dan ook niet de enige) en ook gezien de te werk gestelde mole-
naars klopt het. Slechts één maal in het eerste administratieboek
schijnt het niet te kloppen, maar dat zullen we maar aan een fout van
de administrateur wijten. Dus samenvattend: Agterste molen = Buiten-
ste molen = de Hersteller = de Pijl. Hij was de noordelijkste van de
twee molens en stond op de (noord)oostelijke polderdijk.
Nu de andere molen. Deze zogenaamde "Voorste molenttheette ook wel
?rde Beschermer?r(blz. 75 van deel 1). Hij stond het dichtste bij het
dorp Gersloot, in de polder.
In 1851/52 werden beide molens afgebroken. "De Hersteller" verdween
daarbij uit de polder en werd waarschijnlijk opgeslagen door het be-
stuur van het '[e en 5e Veendistrict, dat hem had overgenomen. In
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1854 werd de 'rPijlmolen" in de nieuwe droogmakerij in die polder (Tjal-
leberd 13e stelle, Luinjeberd 1e en 7e stelle) geplaatst. De molen ,de
Beschermern werd naar de westelijke dijk van de Oudewegster polder
overgeplaatst om zo ook het 4e en 5e Veendistrict van dienst te kun-
nen zijn. Daarbij werd de vlucht van 18* op 20{ meter gebracht. Daar-
door kwam er een vrij grote muur onder het achtkant, wat op de bij-
gevoegde foto ook is te zien. Deze molen werd uiteindelijk in 1926 ge-
deeltelijk gesloopt, maar de restanten staan er nog steeds.
De molenaars van deze molens waren:
vóór 1820
10/0Ll L825
20 I All L831
20 I 0Ll 1832
2010L1L833
2Al0rlL836
01/0Ll L838
121051L839
L21081L851

185 2

186 2
1 896
1918

1820
182 1

L822 (6 weken)
L822
10/0u L825
10/0t1L826
10/0L1t845

10/ 0 Ll L825
10/0L11831
2010L1L832
2010L1L833
20 l}Ll L836
t210511837
121051L839
12l 081 L851
LzlLtlL851

1861
1"895

19 r.7

?

041 }Ll L825
10/0tl L826
10/0L1L845

Veendistriet )
Ook van de uit de polder verdwenen molen "de Hersteller " zijn de
molenaars bekend:

Alt Jans Liemburg
Jacobus Jans LieÀburg
Roel Jeens van der Laan
Durk H. Popma
Jan Thysses de Boer
Marten Rin zes de Jong
Lammert Wiebes Boersma
Mintje Jans van der Velde
Rintze Martens de Jong (overplaat-
sing)
Rintze Martens de Jong ,

Jisk S. Hofstra
Pieter Bles en zoon Hein BIes
Matthijs Velkers (daarvoor 4e en 5e

K.K. de Jong sr.
Jan Jacobs Mulder
Oene Pieters de Groot
Thijs Klazes van der Meulen
Theunis Jans Ruiter
Marten Rinzes de Jong

1852 (9à weken) Rintze Martens de Jong
Naast de boven vermelde gegevens zijn er nog vele wetenswaardig-
heden in de administratieboeken te vinden, waarvan ik er één zal noe-
men. Zo werd aan de beide molenaars (Ruiter en Liemburg) in 1825 f.25,--
extra uitgekeerd in verband met overwerk. In dat jaar vonden namelijk
grote overstromingen plaats in zuidwest Friesland en de gevolgen wa-
ren ook in de O'udewegster polder te merken.
Het polderbestuur kocht dat jaar ook een kleine poldermolen (waar-
rschijnlijk een tjasker)voor f. 103,-- van Albert Pieters Haasdiik te
Oldeboorn, die door Bartele Jans de Leeuw 3 weken werd bemaald.
Daarna verdwijnt de molen weer.
Het ligt voor de hand, dat deze het laagste deel van de polder extra
heeft bemalen tijdens de moeilijkste tijd dat jaar.
Hoewel de verleiding erg g"oot is, zal ik het hier toch maar bii laten.
In elk geval is het I'naam-raadsel" nu opgelost en dat leek mij de
moeite van het vermelden waard.
(met dank aan het museum
lt/illem van Haren te Heerenveen)

(foto C,D.W.

Dick Bunskoeke
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OVBR VOLMOLÈNS (vervolg)

De heer Nijlunsing uit Ureterp stuurde ons kort geleden een kleine
aanvulling op zijn artikel dat we in de vorige (rtskoat plaatsten. Naar
aanleiding van het archiefstuk dat we op de vorige twee pagina's heb-
ben afgedrukt schreef hij ons het volgende:ItKort geleden kreeg ik een archiefstuk in handen uit 1226 van een
landmeter in Gorredijk. Het gaat over een meningsverschil over een
stuk land. Duidelijk ingemeten staat hierop echter een volmolen.
Het bijschrift luidt: ItSedert het jaar 1?18 syn alle de huysen met de
volmuelen gebout op de Motcamptr. Molen met huis stonden op een per-
ceel, breed vijf Roeden, aan de ZW-kant van de Gorredijkster vaart,
dus ongeveer op de plaats van de latere houtzaagmolen en tegenover
de latere volmolen van Tjitze v.d. Ley (1?95), gènoemd in mijn vorige
stukje. Op de tekening lijkt het een soort standerdmolen.
Tenslotte: A. Bicker Caarten heeft inttMolens in Drente', een hoofd-
stukje geschreven met gegevens over het vollen en over de 10 Drentse
volmolens. r?

MOLENKRONTEK(JE)CA. 15oo 1600 il
door D.M. Bunskoeke

Zoals ik al beloofde in mijn stukje in Utskoat nr. 24, hier dan een twee-
de aflevering, daar ik nog meer heb gevonden.
Hiervoor gebruikte ik:
1 A.W.Wijbrands (ed.), Gesta Abbatum orti sancte marie - Gedenk-

schriften van de abdij lvfar .

ven van sommÏg€ Abten van het
klooster Mariëngaard, onder Hallum" in: Friesehe Volksalmanak l-894.
A.,rtsprokkels uit den ouden tiid(... )tt ( -
deel) in: Friesehe Volksalmanak l_894.

4 P. Sipma en I - III, 's Gravenhage
L927, 1933, 1g41.

5 O. Vries (bew. ) , Oudfriesche oorkonden IV, 's Gravenhage L977 .
6 Peter Jaeobsz. va Vrieslant, Leeuwarden

197 3 (herdruk)
Tussen haakjes nu de nummers van bovenstaande lijst met daarna
bladzijde, waar het wordt vermeld..

de

148 1 Het Haskerconvent bij Haskerdijken verwerft landen bij de
Grevenswal , welke van ttGhelt mollenertr waren geweest
(4(I)*211). Verder is er sprake van 'rDirck moluner oppa
§paerstt , wat op Speers , ten ZW van Deersum , duidt 4( I ) -
2L4) .
In deze tijd van ene Tako abt te Mariëngaarde, welke "een
nieuwen molent' (vertaling van de Latijnse tekst) bij dat kloos-
ter stiehtte . (L-253 en 2- 33) .

1 485
150 6

L496

1501

L502

l" 503

1507

15 10

l-515

15 16

1519

L520

L52L

L523

l7

Voor Leeuwarden liggende soldaten verbranden daar een mo-
lenaarshuis.
Er wordt een molen ttop Flarehrt (Harich) vermeld, waar ene
"Gertien toe Balkan' opbrengsten uit zotJ erven. ( 4(I)-gZ1) .

In het register van politie-overtredingen van Leeuwarden dat
in dit jaar begon (tot 1-504) komt ene 'rBauka holtsagher Sywrd
monlers zwagher" voor ( 4(III)-76) terwijl in 1501 al ene 'rPeter
monler zoen" voor komt, die waarschijnlijk ook in Leeuwarden
woonde (4(I)-319).
Te Bolsward is ene r?Molne steigherr (molensteeg) en eenrMolne
slaetr' (4(I)-331).
EnertPoepa molner" had 4 pondematen land in lelsma goed te
Wanswerd ( 4(IV )- 169) .

Te Franeker wordt de molen bii de Noorderpoort, welke ver*
dween in 1667, vermeld (4(II)-255). In deze tijd is er ook
sprake van de ttGhaestme moune" en het itMoune dziep biden
moune", wat op Rinsumageest zotJ slaan ( 4(II)-22L, 222) ,

In dir jaar werd de molen bij Mariëngaarde door Leeuwarders
verbrahd, maar de abt Paulus Beckholt herbouwde deze bij
de I'Bisschopsbrug" ( 1-260 en 2-47) .

In de buurt van Sneek wordt het huis bij "Aberder moellen"
verbrand ( 6- 199) .

Tijdens een zware storm op 4 november waaide de molen van
IJlst om evenals een andere helaas niet nader genoemd
( 6- 248) .

Te lVorkum isttdae molnet'één van de beste renten van de kerk
aldaar ( 4( II ) - 304) .

Er is sprake van de "Lijawkama molen" bij Sexbierum die weer
opnieuw gemaakt is. De inwoners van Sexbierum ( L5 2l) , Pie-
tersburum ( 1525) en Wijnaldum ( 1528) verplichtten zich hun
koren op deze molen (van Epa Lijawkama) te laten malen
(resp .  (IV ) -244,245 , 4(II ) - 325 ,326 en 4( IV )-263,264) .

Bij de belegering van Sloten werden zowel de molen a1s de
frherse moelentt vernield, zodat het graan met de ttmostert
moelen" moest worden gemalen (6-415).

1531 - Ene ilRoedmer molnertr had het ttgued to Foutaburen" vroeger
bezeten. r?Foutaburenrr ligt ten ZO van Irnsum.

1533 - De abt Petrus Venlo van Mariëngaarde, welke zijn ambt in de-
L54L ze tijd bekleedde, liet de molen -bij het klooster horende - op

afbraak verkopen en deed tevens een nieuwe op dezelfde
plaats verrijzen (L-262 en 2-57).

1553 - Genoemd wordt (bij een plaatsaanduiding van een huis de
'rBeetgum moelentt te Beetgumermolen.

*****
MENALDUM IS DRAAIENDE MOLEN RIJKER

Op vrijdagmiddag 29 oktober j.I. was het dan zover dat burgemeester
Goeman Borgesius de vang van "De Rentmeesterrr in de Zuidooster pol-
der onder Menaldum kon losgooien. Daarmee was een kostbare verplaat-
sing en restauratie (kosten f. 325.000,--) van de molen gereedgekomen.
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De baard

Foto-ondersch riften :

Linksboven : de baard in close-up (opname D . M. Bunskoeke)
Rechtsboven :de officiële inwerkingstelling met v.l. n. r. :

stichtingsvoorzitter K. Hellinga, burgemeester coeman
Borgesius en molenaar M . de Vries (o name p. de Roest)
de molen na de ingebruikstelting (opn. D.l\l . Bunskoeke)

Ingebruikname

Onder:
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Hii stond voorheen in de Noorderpolder onder Dronrijp, maar moest
wijken voor de nieuwe rijksweg Leeuwarden richting Franeker.
In 1973 gaf CRM toestemming voor de verplaatsing. Nadat in 1975 de
Stichting molens in Menaldumadeel was opgericht en de ruilverkave-
ling De Wjirren de financiering voorlopig op zich nam, kwam in 1978
het groene licht voor die verplaatsing, die in 1981 werd gerealiseerd.
De restauratie begon april-mei van dit jaar en nu is alles dan einde-
Lijk gereed; resultaat: zotn 1! kg. papier - archief en correspondentie!
Hoewel, molenmaker Tacoma (Stiens) zal nog wel naar het kammenwerk
moeten kijken. De bij de molen van De Poelen onder Dronrijp geboren
molenaar Van der Kooi (Marssum) zei van te voren al:rrlk wit it net, mar neffens mij is d'r wat net in oarder'r.
Hij kreeg gelijk, want toen men de molen belast wilde laten draaien
bleken de kammen elkaar niet goed te grijpen en ging het niet.
Achteraf was er nog een feestelijke bijeenkomst in het cultureel cen-
trum De lIeme, waar bleek dat de molen genoemd was naar de sloot
erbij . (De baard vermeldt: il1833 RENTMEESTER 1982"). Vrijwillig
molenaar M. de Vries kreeg de sleutel van de molen uitgereikt en er
werden dia's vertoond van de molens in de gemeente Menaldumadeel.
Diverse sprekers voerden het woord, o.a. de voorzitter van het Dorps-
belang Dronrijp, die het betreurde dat de molen niet in zijn dorp be-
houden had kunnen blijven.
Hierna begaf de 3 man sterke afvaardiging (de heren P. de Roest,
P.Timmermans en schrijver dezes) van Uw blad zich weer naar huis
met in hun achterhoofd de opmerking van één der sprekers:n....dat rtDe Rentmeestertt ziin taak, het bewaren van zaken van onze
voorvaderen in deze tijd met financiële moeilijkheden, met veel succes
zal mogen uitvoeren! "

D.M. Bunskoeke.
OPROEP

In verband met het vertrek naar de provincie Groningen
heeft Wiebe Postma, zoals U elders ook hebt kunnen le-
zen, moeten bedanken als redaktiemedewerker.
Een en ander houdt in dat er voor deze vrijwillige funk-
tie een plaats vij komt.
Onze gedaehten gaan daarbij uit naar een man of vrouw die:

een beetje thuis is in de molenwereld (liefst ook tech-
nisch),
zïeh goed in de Nederlandse taal weet uit te drukk€h,
zowel mondeling als schriftelijk,
kans ziet de kopij te typen,
liefst over eigen vervoer kan beschikken(fiets of auto),
de kunst van het fotograferen maehtig is.

Indien U voor deze boeiende vrijetijdsbesteding belangstel-
ling heeft, zien wij Uw reaktie gaarne telefoniseh of schrif-
telijk tegemoet (tel. 05137 1023) . Uw brief dient U dan te
richten aan het redaktie-adres.
Wij wachten vol spanning af wie degene zal zijn die voor-
taan mede het gezieht van "de ttskoat" gaat bepalen.



20

Lte korenmolen (línks) en de houtzaagmolen (rechts) te Bolsward.

Eens wos Bolsword een stad met verscheidene molens, zo stonden er
bijvoorbeeld omstreeks 1560 oon de Leeuwordervoort ol twee frooieindustriemolens die zich tot in het begin von deze eeuw wisten te hond-
haven. Diverse molen is dit tweetol op de gevoelige ptoat vereeuwigd.op biigoonde foto zien we op de voor'groní de koíeimolen van Kok diein 1899 door de rode hoon werd verséholkt, Er volgde echter herbouw
yon.e.e! veel hogere molen die ols t'vlinderwiekzetfZwichtertt stoat ofge-
beeld in het door ons somengestelde "Longs oude Friese winàmolens,,.ln 1907 werd deze rnolen echter of onttokàd vonwege de intrede der
stoommochine.
De zoo-gmolen wist zijn bestoon ols windmolen longer te rekken wanttot 1921 wos hii nog voorzien von twee wieken (éZn roede).
wonneer dit bedriif precies stilgelegd is, is ons helaos niet ter ore
gekomen.
Enige tiid geleden hodden we met de bekende Bolsworder Douwe dewit een gesprek over de oude cysbert Jopicxstod. Doorvon bestoot
een bondopnome; hieronder treft u de doorop voorkomende molenher-
inneringen oon. (dotum bandopnome: 25 oktober .979).

UIT HET HARDE HOUTZAGERSLEVEN

"....dat is niet een leven om met een hoofdletter te schrijven. Toen ik
elf jaar was werd ik van school gestuurd. Ik kwam toen É1 de boer te
werken; toen was het-met de vrijheid gedaan. Dit werk beviel me eigen-lijk ook niet. Ik bestelde me toen aus Éij de houtzaagmolen. Daar krËegik oo\ een gulden per week. Ik moest dan in de wieÈen opklauteren om
de zeilen vast te maken.

korenmolen ( lin ks)

2t

Ik vond het leuk werk; je was jong en had helemaal geen hoogtevree$.
Maar die oude mannetjes, die bazen van mij waren, waren zeer noncha-
lant. Ze dachten, terwijl ik in de wiek opklom, dat de molen wel even
zolang stil bleef staan. Ze deden de vang niet neer en de wind blies in
de drie voorgelegde zeilen. Ik was met het vierde zeil bezig, waardoor
de molenwieken begonnen te draaien. Ik bungelde daar toen aan de
wiek in het luchtruim en schreeuwde. De oudjes hoorden dit en legden
vlug de vang neer! maar... het was te laat. Ze schreeuwden me toe:
ItVasthouden en niet neer donderen!rrNatuurlijk hield ik me wel vast;
met een lange haak hebben ze het wiekenkruis weer achteruit getrok-
ken waarna ze de vang wél goed neer lieten en ik met het zeil verder
kon gaan.
Afijn, ik verdiende één gulden in de week; rs zaterdags bracht de
baas mij om negen uur het loon. Daarvoor had ik dan ook heel wat af-
gewerkt. ?s Morgens om zeven uur moesten we beginnen, van half tien
tot tien uur hadden we koffietijd. De molen stond dan stil. Verder
werd er van twaalf tot een geschaft en dan werkten we aan een stuk
door tot zeven uur rs avonds. Elke zaterdag was het geld bij ons thuis
natuurlijk op. Wanneer ik het loon ontvangen had, ging ik tijdens
koffietijd, ik lustte toch geen koffie, boodschappen doen. Moeder re-
kende er namelijk op dat ik drie pond meel en een pond vet spek mee
naar huis bracht. Dan was die gulden al weer een heel end op. Dat
was niet alléén het inkomen, want vader mocht elke vrijdagavond naar
het armbestuur van wie hij een "healbrea" kreeg. Bovendien ontving
hij ook nog een kwartje.
We woonden in een klein woninkje bij de Martinikerk. Dat rijtje huizen
werd bewoond door de vierde stand in de maatschappij, door de arbei-
ders die bijna niets hadden om uit te geven en zelfs niet genoeg om
te eten. De woning bestond uit een gangetie waar plaats moest
ziin voor tien paar klompen en twee emmers, een voor het drinkwater
en een voor het afvalwater. Er was heel weinig licht in dat gangetje,
een petroleumlamp brandde er niet en een straatlantaarn kenden we
ook niet.

foto: houtzaagmolen Bolsward

,'WIE ER

DOUWE DE WIT VERTELT

HERI NNERI NCEN VAN EEN ZAACKNECHT

NIET TEGEN GEHARD WAS, GI NC GEWOON DOOD, HE'I

door Cerben D.
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Het woonvertrek was--klein en bedompt; we woonden, aten en sliepenerin met z'n tienen. Met zrn vieren sliepen we in één bedstee. Er slie-pen ook een paar op zolder onder een onbeschoten dak; rs wintersjoeg de sneeuw onder de pannen op en vaak werd je dan waktér àr-wijl er een laagje sneeuw op je dekèn lag. Wie er niet tegen gehard
was, ging gewoon dood, hè. In de zaagmolen moest ik h;t za"agmeel
onder de drie zaagramen vandaan halen. Bij het omhoog gaan'van het
raam moest ik er vlug bij zijn om het zaagsel er vandaan -te krabben,
want als hij omlaag kwam was er zo weinig ruimte tussen het raam en
de grond dat, wanneer je daartussen kwam, je onherroepelijk verloren
was. Alles kon ook maar. Arbeidswetten en veiligheidswètten waren
er vroeger niet of ze werden niet in acht genomen. Ik moest dus dat
zaagsel .op een hoop gooien. Dan kwam slager Vellinga om dat voor
z-es ce-nt per zak op te kopen. Dat zaagmeelgeld waslxtra loon voor
de molenaars, die twee oude mannetjes-. Ik Àocht wel die zakken vol_
stoppen, maar ik kreeg er geen cent van! Aan een gulden had ik welgenoeg, heette het dan.
we. sliepen op zeeg"as. vooreen dubbeltjehadden we een grote bedde-
zak vol; dat was te koop op de Dijlakker. Dat plozen we uït elkaar en
d_aar sliepen we lekker op. ook de kussens waren hiermee gevuld.
Itlas er te weinig dan werd het aangevuld met stro. Het beíwas ver-
der voorzien van een onder- en een bovenlaken en één deken. wan-
neer het dan koud was ts winters werd alle mogelijke rotzooi op die
deken gegooid: een dikke overjas en een kleed van de vloer en verder
dat wat maar warmte gaf. we hadden niet meer dekens en hier moestje het maar mee doen.
op veertieniarige leeftijd kwam ik op de molen te werken. Eigenaars
ryar9n de gebroeders Jan en Gerben schoonhof. De oude houizagers
(molenaars) heetten Gerrit Bakker en simon post. Zij verdienden zes
gulden per week. Met de veiligheid op de molen was het niet best ge-
steld. op een dag brak het touw waarmee het spanijzer over de boom-
stam werd gespannen.- Het-ijzer vloog los en de boom sprong omhoog.Bij het neerkomen raakte simon post eronder. Hij brak zijnieen en
kon niet meer werken voortaan. Hij werd opgevoigd door een Harlinger
zaagknecht, Johannes van der Molen.
Als buitenwerkers hadden wij Hendrikus postma en siebe oosterbaan.
Deze laatste had hieraan maar een halve dagtaak en maakte zich dus
verder nuttig als huisknecht bij Gerben schoonhof. ze verdienden
respectievelijk vijf en vier gulden vijftig. Allen, behalve Hendrikus
Postma en ik, bewoonden de huisjes bij àe zaagmolen. Op een oude
foto staan deze huisjes ook afgebeeld:'
v.l.n.r. bewoond door Simon, Gerrit en Siebe.
Bij zuidwesten rryind konden we niet zagen want dan nam Hiddema met
zijn korenmolen ons de wind uit de zeiÈn. Dat was uiteraard ook omge-
keerd bij noordoosten wind het geval.tt

NOTEERT U ALVAST

25 maart 1983: voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders

-L!", 
1983: 1L-e naqggl" Tolendag en 10-e Landetijke fietsdag
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INGEZONDEN

Over watermolens.

Ik vind het erg jammer dat er onder de molenvrienden het kleine mis-
verstand tussen het verschil van de twee molentypes nog steeds niet
is bijgelegd. We kennen de windmolens, dit spreekt voor zichzelf ,
want het woord vertelt iedereen dat dit type molen door de wind wordt
voortbewogen. Watermolens zijn die molens die gelegen zijn aan rivie-
ren en beken; zij hebben het water nodig die hun de energie geven om
zich in beweging te kunnen zetten, Dit is duideliik voor ieder mens!!!
Maar bii de windmolens kent men ook watermolens, die komen of kwa-
men voor in de polders, men sprak toen van poldermolens, deze wer-
den in de lste fase gebruikt om polders droog te malen en in de 2de
fase het regelen van de waterstand in hun gebied (polder).
Spreekt men over poldermolens dan weet zelfs de Zuiderling dat men
het heeft over die molens die polders droog malen of de waterstand
regelen in de polders. Spreekt men echter over watermolens dan komt
de vraag op bij bewoners uit het Zuiden, hoe kan een watermolen die
aangedreven wordt door water nu in het Noorden des lands voorko-
men waar helemaal geen groot verval van de rivier en beek voorkomt.
Alleen de intensieve molenkenner weet het juiste antwoord. Laten we
gezamenliik afspreken als we de pöldermölen-bèdoelen dat we ook
poldermolen zeggen en dus nooit meer watermolen want deze komt
alleen voor in Limburg, N-Brabant, Gelderland en Overijssel.
Zaterd.ag 4 september j.l. werd de lVelter watermolen (gem. Heerlen)
door burgemeester Reijnders geopend. Het heeft vele jaren van strijd
en zweet gekost om deze watermolen gerestaureerd te krijgen. Hiermee
heeft de gemeente Heerlen weer 2 watermolens die kunnen malen n.l.
de Oliemolen (maalt graan) gelegen aan het Aambos aan de voet van de
heuvel waar de gemeenschap van de Molenberg woont. Deze molen
wordt gevoed door de Caumerbeek. Vril'willig molenaar van beide mo-
lens is dhr. Jo Maessen, tevens secretaris van de Molenstichting Lim-
burg. De overige watermolens van Heerlen die nog alleen bestaan als
gebouw zijn: Caumeróolen gelegen in de Onderste Caumer aan de voet
v.d. oude R.K.Kerk van de Molenberg, Kopkesmolen is verdwenen,
Eykendermolen gelegen ten noorden van het bejaardenhuis Douvenrade,
links v.d. autosnelweg Heerlen - Eindhoven, dez: molen wordt door de
eigenaar gerestaureerd. Schandelermolen geleger. -irn de Schandeler-
boord, rechts van de spoorliin Heerlen - Kerkrade * Schin op geul.
Tegenover de spoorbrug van genoemde spoorlijn waar thans een Ford-
Earage is heeft vroeger een stoommolen gestaan.
Meer over de !{eltermolen zal straks denkeliik vermeld staan in het
molenbulletin van de Molenstichting Limburg. Bij de lVeltermolen
gaat het om een middenslag, die heeft 2 maalstoelen waarvan 1 zowel
door het waterrad voortbewogen kan worden als door een elektro-
motor. Naast de rechtermaalstoel bevindt zich in de muur een stenen-
kruis uit 1600 met tekst. De molen ligt aan de Weltervijver die ge-
voed wordt door de Geleenbeek. Het molengebouw is opgetrokken uit
baksteen en na de restauratie weer voorzien van een witte kalklaag,
aan de kant van het waterrad zijn in de muur gedeelteliik mergel-
blokken verwerkt.
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Het waterrad is vervaardigd van metaal en zwart geschilderd. Achter
het waterrad is nog een kleine toren met als windvaan een vis, het dak
is bedekt met lei. De oudere bomen die het geheel aankleden zijn ook
gerestaureerd.

Sinds 1974 ben ik lid van de Molenstichting Limburg. Zii was de eerste
organisatie waarbij ik me aansloot, daarna volgden nog 10 stuks. Rond
1977 is mijn interesse sterk gegroeid zodat ik zelf ben begonnen met
een studie/naspeurwerk naar de watermolens van Kerkrade. Kerkrade
heeft de volgende molens op zijn grondgebied gehad of erbij gekregen
n.l.: Baelsbruggermolen uit ca. 1108, Boerenanseler of molen van
Eydems ca. 1131 gesloopt in 1964, Streythagermolen ca. 1?00, Brug-
molen ca. 1400 gesloopt zestiger jaren, Hammolen thans elektrisch,
Nievelsteinermolen gesloopt 1940-1945. Meer hierover t.z.t.
(De abten van Rolduc hebben ook gebruik gemaakt van molens door
het water uit de kolenmijnties te halen ca. 1700-1800).
De molens zijn of waren gelegen aan: Worm, Anstelerbeek, Streythager-
beek, Anstelerbeek, Anstelerbeek, Worm.

D.J.M. de Boer, Kerkrade.

door GoU-' D.U/ji$e

o?,enlítr rotuur

Recente artikelen uit dag- en weekbladen alsmede verenigingsorganen.
In rrDe Woudklanktr van 23 september 1982 kwamen we, dankzij toezen-
ding door mevr. A. Mulder uit Nieuwehorne, een artikel van Hans de
Jong tegen, dat handelt over de in 1805 verdwenen rogge- en water-
molen te Langezwaag. Een interessant artikel over een molen met een
al even interessante dubbelfunktie (net als die van Langweer bijv.)

**r<*:*

KORT BOEKENNIEUWS

'ÍMolenbibliografie" door drs. P. Nijhof.
Onder auspiciën van de Hollandsche Molen " verscheen bij de Walburg
Pers Zutphen de 219 bladzijden tellende inventarisatie van titels en
publicaties over de Nederlandse molens en molenhistorie. Er zijn
3.185 titels opgenomen, verdeeld in een thematische en een topogra-
fische afdeling en uiteraard ontbreken een groot aantal registers niet.
We spreken de hoop uit dat de lVerkgroep Molenhistorie het weekblad
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I'de Molenaart' op dezelfde wijze gaat uitwerken in een volgend deel
want deze rijke studiebron werd in de molenbibliografie niet ver-
werkt. Prijs: f. 49,50.
ttÍ,and van polders en molenstt door drs. H.A. Visser.

ken heeft aan
de windmolens is de Alblasserwaard en de Vijftreerenlanden. In een
40 bladzijden tellend boekl'e wordt de molenhistorie uiteengezet. Een
zestal fotors, enkele kaartjes en doorsnedetekeningen vullen de tekst
aan. Prijs: f. 6,25. Te verkrijgen door overmaking op grro 143433
t.n.v. Crezée Ameide BV, Dam 6, 4233 EB Ameide onder vermelding
van het gewenste.
?rDankzij wind- en watermolens in Noord-Limburg" door Albert
Lamberts.
B-fi-ËöïTagblad voor Noord-Limburg te Venlo verscheen een gedeelte-
lijke inventarisatie van het Limburgse molenbestand. Het 96 bladzijden
tellende boek laat zich gemakkelijk lezen. Technische bijzonderheden
blijven over het algemeen achterwege, zodat we hier te maken hebben
met een "afwijkendert inventarisatie. De uitgave is zeer keurig ver-
zorgd en voorzien van fraaie zwart-wit fotots van Jacques Peeters.
Wel willen we opmerken dat de "Gerardamolenfr te Heijen afkomstig is
uit Friesland en niet uit Groningen zoals de schrijver doet geloven.
Prijs: f. 24,50. Te verkrijgen door overmaking op giro 1043554 of
bankrekening 5794.15.759 onder vermelding van het gewenste.
rrGelders Molenboekrr tweede herziene druk.

ze Gelderse moleninventa-
risatie (eerste druk) kunnen we de aanschaf aanbevelen, want het is
de moeite waard. Maar... bent U reeds de gelukkige bezitter dan moet
U de aankoop van deze tweede druk goed overwegen. Er zijn wat ge-
gevens aangevuld en fotors zijn vernieuwd (met helaas van soms be-
duidend slechtere kwaliteit), maar verder bleef alles in hoofdzaak bij
het oude. Vooral de bijdragen van A. Sipman, de ontwikkeling van de
vang, J.H. Rijnenberg,. een technische beschriiving van de Gelderse
molens, en R. Hardonk, over de papierfabricage en de diverse water-
molens in de gemeente Apeldoorn, zijn echter bijzonder interessant
en instruktief . Het boek telt 656 paginars met zorn 200 afbeeldingen en
de prijs bedraagt f. 120,--. Gezien dit toch wel hoge bedrag hadden
we persoonlijk liever gezien dat uitgever De Walburg Pers de inventa-
risatie ook afzonderlijk had uitgegeven. Dit om minder draagkrach-
tigen eveneens in de gelegenheid te stellen om bii te blijven.

AMSTERDAI\4SE
yASrG_ELE_cQ-

ZAAGI\IOLENHISTORIE IN WOORD EN BEELD

"De molens von Amsterdom in oude onsichten deel 2" door mr, J,H,
von den Hoek Ostende: 129 genummerde blodziiden met een inleiding
en een index op molennomen; priis f , 36, --; uitgave von de Europese
Bi bliotheek, Zoltbommel.
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,,Opschreven ten doo-
de". De molens aan de
Zaagmolensloot t1880.
Links de Ruiter, de
Ooievaar, de Sparre-
boom, de Bonte Kraai,
de Nachtegaal en de
Panaal.
Rechts de Kieviet, de
Arend en Valk.

Alvorens we dit boek nader aan u voorstellen nemen we u even kort
mee naar de geschiedenis van de hoofdstedelijke houtzaagmolens. vóór
1627 werd er in Amsterdam vrijwel alleen met handkracht-hout gezaagd.
He houtzagers werkten altijd paarsgewijze: de ene staande ondèr, dà
ander öp een !p schragen geplaatste balk, samen de lange handzaag
op en neer trekkend. En ros- en een windmolen deden tóen nog weinig
afbreuk aan het monopolie van de handzagers. Uit de Zaanstreèk en
Waterland werd echter op windmolens gezaagd hout sinds het einde
van de zestiende eeuw over het IJ aangevoerd. Tegen die concurren-
fie.kgn de handzagerij niet op zodat dit gilde in 161? werd opgeheven.
Drie jaar later besloten de Amsterdamse Éoutkopers een compàgnie te
stichten voor het oprichten van houtzaagmolenJ onder voorwaa-rde dat
het stadsbestuur de invoer van gezaagd hout zou verbieden. Tevens
zou de stad gunstig gelegen gronden ter beschikking moeten stellen
om de zaagmolens op te bouwen. In 168g viel de com§agnie uiteen en
reeds eind 1638 sloten burgemeesters met individuelè houtzaagmole-
naars overeenkomsten omtrent het gebruik van molenwerven. Voor
de.-ter_reinen zou geen huur verschuldigd zijn zolang er zaagmolens op
geëxploiteerd werden. Aan het eind van de zeventióde eeuí telde
Amsterdam ruim 80 houtzaagmolens. De invoer van gezaagd hout bleef
echter voortbestaan, ook toen de hoofdstedelijke zagers iictr in t6g5
in een gilde verenigden. In de achttiende eeuw werden verbodsbepa-
lingen tegen de invoer vele malen aangevuld en opnieuw vastgesteld-.
In de Franse tijd werden de gilden echter opgeheven waardoor erken-
ning van vrijheid van bedrijfsuitoefening ontÀtond. De Amsterdamse
zaagbazen konden de concurrentie echter best aan. In 1816 werkten
op 82 zaagmolens 328 arbeiders tegen een weekloon van vijf à zes gul-
den. In 1855 werd daaraan toegevoegd het genot van vrije huishuur
en brandstoffen. Ten gevolge van de sluiting van de Russische havens
aan de Oostzee, i.v.m. de Krimoorlog, werden er van daar geen plan-
ken aangevoerd, hetgeen van gunstige invloed was op de Amsterdamse
houthandel. Toen belastingtechnische bezwaren tegen stoomzagerijen
aan betekenis verloren, was het de stoomzagerij van D.p. Terpstra
die in 1855 als eerste de stoommachine boven windkracht verkoos op
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het terrein van de in 1847 geamoveerde paltrok rrDe Schaapherder"
aan de Voorweg. Spoedig volgden er meer. Na 1877 nam de gemeente-
raad besluiten omtrent de uitbreiding van de stad, die inhielden dat
de houtzaagmolens in de molenbuurten moesten verdwijnen.
Van deze verdwenen molenschoonheid nu geeft dit boek een goed beeld
dat boeit en dat voorzien is van deskundige onderschriften. We hadden
ook niet anders kunnen verwachten van deze samensteller die adjunct-
gemeentearchivaris van Amsterdam en bestuurslid van de stichting
"Molen Documentatie't is.Aan de hand van aparte kaartjes worden de
molenlocaties nu veel beter dan in het eerste deel aangegeven. Dat het
boek niet enkel ansichten bevat is alleen maar een voordeel want zo-
doende worden ons hier zeldzame kieken voorgeschoteld, waarvan vele
van voor 1900! Het zijn echter niet altijd alleen molens die we te zien
krijgen: de samensteller toont ons o.a. een stoomzagerij, een karakte-
ristiek huis van een zaagmoleneigenaar van binnen en van buiten, [ver-
kers op de molenwerf, het kantoortje van een houtkoperij met de baas,
een kijkje in en bij een houtloods enz. We kunnen dit boek de molen-
historici zeker aanraden en dat de zaagmolenlieftrebbers hiermee in hun
nopjes zullen zijn valt nauwelijks te betwijfelen. Het boek biedt dan
ook het complete zaagmolenverhaal van het oude Amsterdam. De zaag-
molens van Nieuwendam en Buiksloot komen in deel 3 aan de orde, een
boek dat we weer met veel b"1":Cjt:tlng tegemoet zien.

BI NNENKORT VERSCHIJNEN. ..NIEUWE BOEKEN OVER FRIESE
MOLENHISTORIE

Allereerst willen wij U wijzen op "Molens in Friesland in oude ansichten
deel 2rr dat samengesteld is door de heren Bunskoeke en Timmermans.
Het gaat hier dus rryeer om een boekje waarbij de oude ansichten en fotors
voorzien zijn van een kort onderschrift. Ook nu is er weer getracht op-
namen uit alle hoeken van de provincie te tonen. Dan willen wij U nog
attent maken op de molenhistorie van de St. Johannesgaster Veenpol-
der welke in boekvorm versehijnt bii uitgeverij L. Jansma te Augusti-
nusga. Samensteller Wijnja beschriift in deze uitgave 'rStrijd in de Veen-
polder" de polderhistorie, de 6 molens van weleer, het bame leven
der molenaars, de herinneringen van een molenaarszoon die alles behal-
ve opgewekt waren, de recente strijd voor herstel van "De Hersteller"
te St. Johannesga, enz. Deze uitgave is rijk geillustreerd met vele oude
en ook reeente fotors. In een volgend nummer komen we met uitgebrei-
de besprekingen terug op deze voor onze provincie belangrijke molen-
uit gaven .

AANGEBODEN

Tegen betaling of ruil (molenboeken, oude ansichten) wordt aangeboden:
Enkele nummer van De Wind Brief van De Zaansche Molen t.w. 16, 19,
20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27. (periode 1975-1979). Het specialerrBonte
Hen-nummer" van 1973. Het jubileumnummer van 1975 en het Tentoon-
stellingsnummer Van Vergaan en Voortbestaan van 1975.
U kunt hiervoor contact opnemen met de redaktie.
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NACHTMEALLE

ln gedicht fan írs molefreon

JAN DE BEER

?k ?k )k ,( ?k

It wie in moaie nacht, ljoehtmoanne
Der stie in moaie moleuryn
En dërtroch hie de wettermCrne
Dan ek al moai de loop der yn
De folle moanne der fan boppen
Hij seach der freonlik glimkjend nei
En luts ek troch dat byld syn skaden
Krekt as de sinne op 'e dei

De roeden draaiden mar yn te r0nte
De wjukken, rt gong stees op en del
De skaden feegden oer it boulàn
Se gongen r0n sa yn in te1

De mfinder op de mole pöIe
Dy seaeh dat skaadgedraai sa réd
't Wie him krekt as wie 't in mearke
Hij waard it sjen dérnei net sëd

Hij tocht oan nachten fol fan aksje
Natoer dy gunde jin giin rést
En nou, die grutte folle frede
Nee, dit wie meallen op syn bést

De skroef dy polske yn it wetter
Troch de ritskoat waard it wetter wei
S a giet der ek ris libben hinne
Sa tocht de mtrnder. . .dei nei dei

En krekt sa as dat wetter streamt
Sa is soms ek ós libbensbyldIt Kin o sa réstich wol ferglide
Dan wer sa gysten en sa wyld

Wa sil it ea oan 'us fertelle ?

Gedachten fan die mtrndersman
Gedachten yn die }ange nachten
Gedachten , ja wa wit dér fan ?
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