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De Geeuwpoldermolen te Oppenhuizen (toto uit 1978)*De molen staat er
nu zeer vervallen bij. Wat zijn de plannen !'net deze rn#q?
fq

/

Stichting De Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaat.' Tweebaksmarkt 52, 891 1 KZ Leeuwarden, (tnl. 058 - 92567ï)
gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Vereniging Gild Fryske Mounders:
vaorzitter; H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJlst (te|.05155 1403)
secretariaaÍ.' mevr. P.C. de Jong-Dilkstra, Harddraversweg 31, 8501 CK Joure
(tet 0st:ttt 3470)
ban k relafie." Friesland Bank
re

ken i ngnu m mer

gironummer:

:

29.8O.24.934

5.42 t.n.v. Friesland Bank
Redaktiemedewerkers:
..1. van tsinsbergen - A. Bokrna - mevr. P.C. de Jong-Dijkstra - A. Zandstra
Ëindredaktie: G.D. Wijnja, Hogedijk 132,8464 NZ StJohannesga(tet.OSt37-1023)
81 .1

Zander voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen of tekeningen en foto's over te nemen

UIT$,IODIGING VOORJAARSVERGADERING GI LD FRYSKE MOUNDERS

MUTATIES LEDENLIJST CILD FRYSKE MOUNDERS
JOURE, L6 januari 1984.
Nieuwe buitengewone leden :
BG 036 Johannes Kooistra, Johan Willem Frisostraat 25, 8501 KX JOURE,

d.d.

d.d.

4*LL-1983.

Nie]Lwe Donateurs:

D

041 Openbare Bibliotheek, H.Huizengastraat 10, 8651 tsS IJLST,

d.d.22-L2-1983.

De AGENDA voor deze vergadering, die zal worden gehouden op

vrijdagavond 30 maart 1984 in rrDe Lantearne", bijgebouw van dc
I{ed.Herv.Kerk, te AKKRUM, aanvang 19.30 uur ziet er als volgt uit:

7-L2-1983.

BG 035 .I. Kleefstra, schoterlandsewegr2t[, 8454 KE MILDAM,

-0-

0- 0-

Ad_reswijzigingen:
G. 028 G L. Jorritsma, Bitgumerdyk 11, 9034 GH MARSSUM.

-0-0-0-

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
a

tJo

4.
tr
rJ.

6.
7

"

8.

9.

10.

trl.
12.

Verslag vorige vergadering
Jaarverslag secretaris .
Jaarverslag penningmeester .
Jaarverslag opleidingscommissaris .
Toespraak van de voorzitter.
Het uitreiken van het Certificaat aan leden, die in de periode
tussen 4 november 1983 en 20 maart 1984 overgegaan zijn naar
de kategorieën van resp . gezel-molenaar en molenaar.
Volgens het rooster is aan beurt van aftreden de heer P. B . Bouma
te Makkinga. De heer Bouma stelt zic}:. niet herkiesbaar"
Het bestuur stelt als kandidaat voor de heer P . B . Bouma, de heer
A. S . de Jong te Joure voor.
Tegenkandidaten hiervoor kan men L4 dagen van tevoren schriÍ'telijk bii het secretariaat indienen.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag
Sluiting.

PAUZE

Hierna zullen twee films vertoond worden,

uit

.four,e

"

l"d*t
G 090 L Mevr. I.C.
9eda!"}.t g"wor"

de Ruiter-Kampen, K.Kuikenstraat 4,
_ O_

Bedankt buitengewone leden :
BG 029 H. Röben, Entenweg

O-

O-

5A

,

8802 VA FRANEKER

7642 NB WIERDEN

.

(Ov.)

-0-0-0-

MOLENANSICHTEN VOOR EEN GOED DOEL
De stichting I'De Opbouwtrte Utrecht brengt een rnapie met 8 in

kleurendruk uitgevoerde prentbriefkaarten op de markt voor
slechts f . 2,5A. f)e Opbouw is een algemene instelling tot hulpverlening aan mensen van alle gezindten op het temein van de
jeugdwelzijnszotgt de geestelijke gehandicaptenzorg en de verpleging van langdurig zieken. De kaarten zijn in bezit te krijgen door storting van f . 4,*- (incl . porto) per mapje op
girorekening nr. 1945044 van Stichting rrDe Opbouwrr te Utrecht,
onder vermelding van het gewenste. Ook de Nijlandermolen te
Workum is in de serie opgenomen.

MOLENS MOETEN WEER ECONOMISCHE FUNCTIE KRIJGEN

Op 5 jonuori j.l. overhondigde de heer H.J, Verbii, voorzitter von de
Nederlondse Vereniging von Molenmokers (NVVM), het eerste exemploar von het ropport 'tStructuurschets von de Nederlandse ombochteliike molenmokerij en een prognose von hoor toekomstige ontwikkelingtt oon de SÍootssecretoris von Economische Zoken, de heer P.H.
von Zeil. Deze overhondiging vond ploots in Schiedom. Gezien de
oord en het belong von dit ropport besteden we hieroon op deze
plaots ruime oondacht,
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rrln tijden dat de wind- en watermolen voor ons land van uitzon«k:r,
lijke betekenis was, lag de zorg voor het behoud ervan in de vr:iligc
handen van de eigenaar. De molenmaker, waaraan hij hct ondcrlroutl
van zijn molen toevertrouwde, werd in die zorg nauw bctrokkcrr.
Tussen beiden groeide een hechte relatie, die veelal voor hct levcn
gold. Vele generaties lang, bleek het de beste waarborg te zijrr vo<-»r

vakkundig en optimaal molenbehoud'r.

Aldus begint het rapport over de ambachtelijke molenmakerij in Nederland. Het is duideliik, dat hier gedacht wordt aan een tijd, waarin de
wind- en watermolen als werktuig onmisbaar was, en ten nauwste verbonden met het leven van alle dag.
\
De aanleiding voor het structuuronderzoek zijn de twee grote problemen geweest waarvoor de ambachtelijke molenmakerij zich zag gesteld.
Ten eerste een sterke daling in de beschikbare subsidiegelden, waardoor het aantal opdrachten in de molenbouw sterk terugliep. Ten
tweede een toenemende concurrentie uit de aannemerij.
trAls wij de molens uitsluitend blijven zien als een statisch symbool van
een vroegere beschaving, zullen zij vroeg of laat voorgoed verdwijnen",

aldus de heer Verbij.
Het rapport pleit voor uitbreiding van de economisch-produktieve functie van de molens, hetzij als reservegemaal in onze waterhuishouding,
hetzij als kleinschalig graanbedrijf. De molens zullen daarmee ook in
toeristisch opzicht voor ons land van uitzonderlijke betekenis worden.
De samenstellers van het rapport doen tevens aanbevelingen voor
verbetering van de vakopleiding voor molenmakers en invocring van
een opleidingssysteem.
Instandhouding van het hoogwaardig ambacht van de kleinschalige
molenmakerij is essentieel voor het behouden van de slechts 1.000 molens
die ons land nog bezit, en omgekeerd is het molenbestand voorwaarde
voor de verdere uitoefening van het molenmakersambacht.
Het beleid moet vooral zijn gericht op regelmatig onderhoud en minder
op restauratie-activiteiten, zo stelt het rapport.
Het molenbestand in Nederland is van 1883 tot 1983 gedaald van 10.000
tot ongeveer 1.000 molens. Momenteel zijn nog 34 bedrijven actief op
het gebied van de molenbouw, die gezamenlijk werkgelegenheid bieden
aan krap 100 mensen. Bii ongewijzigd beleid zal in 1993 deze werkgeleg.enhe-id met 5\3,18 ziin gedaald, en zal het molenbestand met eén derde
zrln algenomen.
Dr.ir. R. van de Waal, voorzitter van ?rDe Hollandsche Molent?, Vereniging tot behoud van molens in Nederland, stelde dat rrhet dringend
nodig is dat de verspreide krachten die in het belang van de molens
werken, gebundeld worden". De samenwerking tussen de verschillende
departementen, de provincies en gemeenten, het particulier initiatief
en de vereniging rrDe Hollandsche Molenrr dient meer gestructureer<I
te worden.
r?Het is eveneens dringend nodigrr, aldus de heer Van de Waal
, 'r«lat
het grote publiek weet dat ons molenbezit gevaar loopt?r.
De slagzin ?tMolens draaien niet van wind alleenrr bij het 60-jnrig jubi-
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leum van rrDe Hollandsche Molenrrin 1983, geldt stellig ook

'de jaren.

in de komen-

Het knelpuntenonderzoek molenmakersbranche is in 1983 in opdracht
van de NVVM met financiële steun van het Ministerie van Economische
Zaken uitgevoerd door de Vakgroep rr§ociale en Economische Vraagstukken van het Nlidden- en Kleinbedrijfil van de Katholieke Hogeschool
te Tilburg onder leiding van prof . drs. H.A.M. Roos. Samenstellers

van het rapport zijn J.A.F. Dielemans en drs. A.H.J. Kockelmans.
Het onderzoek is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers
van de NVVM, "De Hollandsche Molenil Vereniging tot behoud van
molens in Nederland, het Hoofdbedrijfschap Ambachten, de Ministeries
van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.
,

Uit de toespraak van de heer Verbij
ilKenmerkend voor het traditionele molenmakersbedrijf, is dat daarin
het geloof in de realiteitswaarde van de molen als werktuig tot op de
dag van vandaag bewaard is gebleven. Dat geloof was een eerste voorwaarde om trouw te blijven aan een bezigheid, die vakbekwaamheid eist.

In dit verband is het misschien goed te wijzen op het feit, dat organi-

saties die zich - gedurende welke periode dan ook - voor molenbehoud
beijverd hebben, in hun streven nooit alléén hebben gestaan. Steeds
konden zij een beroep doen op deï6Fbekwaamheid en onvoorwaardelijke trouw van een aantal traditionele molenmakersbedrijven. Kleinschalige bedrijven, die veelal gedurende vele generaties van vader op
zoon zijn overgegaanr?. Aldus de voorzitter van de NVVM, die voorts
zijn grote bezorgdheid voor het voortbestaan van de hier bedoelde bedrijven niet onder stoelen of banken schoof en... de inhoud van het
rapport maakt duidelijk dat die bezorgdheid ten aanzien van toe-i
komstige werkgelegenheid voor het molenmakersbedrijf, niet ten onrechte was.
rrAfname van het aantal molens tot iets meer dan 1000, alsmede het toepassen van nieuwe technieken, brachten de werkgelegenheid in de
traditionele molenbouw reeds terug tot maximaal 100 arbeidsplaatsen.
Een zeer bescheiden markt, die als gevolg van het feit dat hij grotendeels met overheidssubsidies in stand gehouden wordt, extra kwets-

baar is in tijden van bezuiniging op overheidsuitgaven.
Ten onrechte hebben wij lange tijd gedacht, dat deze markt uitsluitend
voor het traditionele molenmakersbedrijf gereserveerd zou bliiven.
Ontoegankelijk zou ziin voor het aannemingsbedrijf , dat de voor molenbouw zo noodzakelijk specifieke kennis niet in huis heeft.
Wellicht hebben wij té zeer vertrouwd op het relatiepatroon, dat voorheen zo lang stand kon houden. Ten onrechte hebben wij gedacht dat

dit niet stuk te krijgen

was.
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- en met ons vele anderen - er ook van overtuigd mogen
zijn, dat het voortbestaan van het vakbekwame molenmakersbedrijf, een
eerste voorwaarde is voor zinvol molenbehoud op langere termijn, de
praktijk leert maar al te vaak dat deze opvatting niet door iedereen
Hoe zeer wij

gedeeld wordt.

Onze bezorgdheid voor het voortbestaan van het traditionele molenmakersbedrijf ligt meer aan dit laatste, dan aan het werkgelegenheid
in de molenbouw op dit moment.

Het rapport maakt duidelijk, dat het molenmakersbedriif in meer dan
een opzieht zelf deze ontwikkeling in de hand heeft gewerkt. In dit

verband kan gezegd worden, dat wij mensen zijn en dat niets menselijk

ons vreemd is.

dit ook moge zijn, toch geloven wij dat er alle reden is onze
toekomst somber in te zien, als het tot dusver gevoerde beleid niet omHoe waar

gebogen wordt.

Ons land kent vele tientallen organisaties en stichtingen, die zich vaak
op bewonderenswaardige wijze voor molenbehoud beijveren. Daarbij
denken wij met name ook aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
die sedert vele jaren een centrale rol speelt in molenbehoud. Velen
onder hen werden tot molenbehoud geihspireerd, omdat molens niet
weg te denken zijn in ons landschap. Het geloof in de realiteitswaarde
van de molen als werktuig, was echter grotendeels verdwenen. Nog
steeds zien velen de molen uitsluitend als symbool van een beschaving
uit een ver verleden, en wordt het behoud ervan gezien als een vriiblijvende culturele aangelegenheid.
Hoeveel waardering ook wíj voor die zienswijze hebben, toch geloven
wij de molen niet de plaats te geven die hem toekomt, als wij in hoofdzaak blijven volstaan hem als vrijetijdsbesteding, enkele uren per
maand rrin bedrijf te stellenrr. Dit laatste tussen aanhalingstekens.
Zoals reeds gezegd, het traditionele molenmakersbedrijf heeft molenbehoud niet alleen willen zien als een vrijblijvende culturele bezigheid,
maar heeft het geloof in de realiteitswaarde van de molen als werktuig
behouden.
In dit verband geloven wij zelfs te mogen zeggen, dat - alle goede be-

doelingen en alle wetteliike beschermingen en voorschriften ten spijt de molens vroeg of laat voor goed zull.en verdwijnen, als wij ze uitsluitend blijven zien als een statisch symbool van een vroegere beschaving.
Het in molenbehoud te voeren beleid, zal dan ook veel meer gericht
moeten zijn, de molen de economische bestemming te geven die hij
steeds heeft gehad. Daarvoor is verbeeldingskracht nodig, en wij hopen
dat de Nederlandse Vereniging van Molenmakers die in voldoende mate
zal hebben.

In

deze opvatting staan wij niet alleen. Ofschoon de vaak onmenselijke
samenlevingsmodellen van massaprodukties en grootschaligheden de op-
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groeiende jeugd bedreigen, is het hoopvol te zien dat steeds meer
jongeren de molen herwaarderen als een waarachtig en eerlijk werktuig,
volledig gemaakt op maat van de mens, dat uitstekend past in deze tiid.
Hoopvol ook te zien, dat een groeiend aantal mensen, bereid is te betalen voor het uitstekende produkt dat de molen levert.
ilolens hebben - hetzij als reserve-gemaal in onze waterhuishouding,
hetzij als kleinschalige graanbedrijven - economische mogelijkheden.
Het lijdt geen twijfel, dat zij in toeristisch opzicht voor ons land van
uitzonderlijke betekenis zullen worden, als wij erin slagen de molens
weer de economische bestemming te geven die zij vroeger hadden.
De moeilijke tijd die wij nu beleven, biedt gunstige mentale en sociaaleconomische voorwaarden om te komen tot een herwaardering van het
kleinschalige in het algemeen en van de molens in het bijzonder.
De economische dimensie die wij aan het molenbehoud willen geven, is
niet de enige reden waarom wij u als Staatssecretaris van Economische
Zaken hebben gevraagd, het eerste exemplaar van het gereedgekomen
rapport in ontvangst te willen nemen. Zonder de financiële steun van
uw departement, zouden wij niet in staat zijn geweest, opdracht te
geven tot het maken van een structuurschets van de molenmakerij.

Voor die steun zeggen wij u gaarne van harte dank. Hoe belangrijk
uw departement voor ons is geweest, moge tevens blijken uit het feit
dat o.m. uw Ambachts-Opleidings-Promotor, molenmakers ertoe bracht
hun kracht in verenigingsverband te bundelen.

Er is nog een heel bijzondere reden, waarom wij u vroegen naar Schiedam te komen.
Wij zouden u en uw departement zo graag willen winnen voor een zaak
die ons reeds zo lang ter harte gaat: zinvol, op economische gronden
gebaseerd molenbehoud

N{olenbehoud heeft vele economische raakvlakken, en

welkom

in onze kring.

u bent van harte

Wij zouden het betreuren, als alle kosten en moeite gestoken in dit
rap-port, niet zouden leiden tot een nieuw evenwichtiger beleid, dat
ons uiteindelijk_moet brengen tot een allesomvattend molenbehoud.
Als wij de last daarvan blijven leggen op een beperkt aantal schouders, dan blijkt dat maar al te vaak een té zware te zijn. Een meer
evenwichtige verdeling daarvan, niet alleen over een groter aantal
schouders maar ook beter verdeeld in de tijd, zal ons inziens een
efficiënter beleid mogelijk maken.
Samen met alle instanties die zich voor molenbehoud

sterk maken,
wil onze vereniging daarin meedenken. Een eerste aanzet daartoe
is in deze structuurschets reeds gegevenrr.
De heer Verbij sloot zijn toespraak met de wens, r?dat een nieuw beleid tot stand zal worden gebracht in eensgezindheid tussen alle in

molenbehoud betrokken partijen, met respect voor elkaars werk,
vooral ook met respect voor elkaars beperkingen en tekortkomingen?r.
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Er zijn verder plannen ontwikkeld

om de molen te laten aftimmeren als
leerting-bouwplaatsen-project door de Lagere Technische School te
Koudum. Enkele vrijwillige molenaars uit die plaats willen assisteren
bij het maken van het binnenwerk.
De Fryske Mole is van mening dat dit, na alle inspanningen, de enig
haaLbare mogelijkheid is de molen totaal te laten restaureren op een
plaats waar hij tevens funktioneel kan zijn. De minister van WVC, zeg
maar de Rijksdienst voor Monumentenzorg, weigert vergunning te verlenen voor deze verplaatsing, met als argument dat deze molen niet
van funktie mag veranderen. De Fryske Mole is hiertegen in beroep
gegaan bij de Raad van State en heeft daarbij een lijst overgelegd van
47 molens met on-eigenlijke taken, waarbij het nog zeer de vraag is of
graanmalen een on-eigenlijke taak voor deze molen is.

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

AKTUALITEITEN VAN DE FRYSKE MOLE.
Halverwege december van het vorige jaar hield het algemeen bestuur
van de Stichting De Fryske Mole zijn jaarvergadering in het Provinciehuis te Leeuwarden. De jaarstukken werden aangenomen en de
begroting voor 1984 vastgesteld. Penningmeester Ter Haar had daar
geen gemakkelijke klus aan. Het is hoogst verdrietig dat de middelen
die de Fryske Mole ter beschikking staan in de verste verte niet toereikend zijn om, zoals ??een goed huisvader betaamtrt, haar belangrijkste taak, het molenbezit r?te hoedzjen en te noedzjenrt, verantwoord
uit te voeren.
Het moge voldoende bekend zijn dat het bestuur van De Fryske Mole
alles doet om aan geld voor onderhoud en restauraties te komen.
I\4eerdere malen werd het provinciaal bestuur daarvoor benaderd. Die
bestuurlijke molen stond niet goed op de wind en draaide tergend
langzaam. De zaak waar het om gaat was niet omstreden. De Fryske
Mole, in het leven geroepen door de provinciale overheid om uitvoerende taken voor het molenbehoud van haar over te nemen, had daarvoor
veel meer geld nodig dan het bedrag van f. 3.500,-- per jaar dat nu
aI een aantal jaren beschikbaar wordt gesteld om het eigen molenbezit
van 33 stuks rrte hoedzjentr.
Hoewel de officiële mededeling ons nog niet bereikte, is ons mondeling
overgebraeht dat De Fryske Mole voor 1984 en voor 1985 mag rekenen
op een onderhoudssubsidie van max. f. 30.450,-- per jaar, met aanpassing van dit bedrag bij toeneming van het aantal molens. Ingestemd
wordt met het systeem van rrpoolingrr, waardoor het optimaal benutten
van deze gelden mogelijk is. Er volgt nog nader overleg over het functioneren van het secretariaat.
Spinnekop rt Op.
Is er bij de provinciale everheid nu meer bereidheid De Fryske Mole te
ondersteunen, met het ministerie van WVC is het nog oorlog.
Het gaat nog altiid om de spinnekopmolen voorheen bekend als rt Op te
Sneek. In de al bijna drie iaar slepende kwestie is nu de stand van
zaken dat De Fryske lVlole ca f. 90.000,-- investeerde in deze restauratie; wie de weg langs gaat bij Tjerkwerd ziet daar de onderbouw staan.
De Fryske Mole heeft de zaken rond voor plaatsing van de spinnekop
met onderbouw als korenmolen bij Koudum. Op die plaats stond lang een
dergelijke molen. Historisch gezien klopt de opzet dus. Het gemeentebestuur stelt de komst van de molen naar Koudum zeer op prijs en
geeft alle medewerking,ook financieel.

Broekstermolen.
Er zijn moeilijkheden met het water-cirquit van de Broekstermolen bij
Broeksterwoude. In overleg met het waterschap De Wàlden is een wijziging voorgesteld van de water-aanvoer waarvan de kosten worden geraamd op f. 22.L82,--. De Fryske Mole deed een beroep op het Prins
Bernhard Fonds. Dit Fonds liet weten bereid te zijn een bijdrage van
f. 10.000,-- te verlenen
ëË
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lVlolen Geeuwpolder.

De spinnekopmolen van de Geeuwpolder aan het Prinses Margrietkanaal

bij Uitwellingerga staat er al jaren zeer slecht bij. Dorpsbelang
Top en Twelttis der foar ynrt spier". Ook De Fryske Mole poogt

reeds

lang deze molen op die mooie plaats te redden. Misschien komt nu een
oplossing dichterbij nu Staatsbosbeheer bereid is arbeidskracht te
leveren. Er is weer meer hoop.
,.,
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De Utskoat en moleneigenaren.
Naar aanleiding van de suggestie van Wijnja, eindredacteur De Utskoat,
om dit blad ook te doen toekomen aan moleneigenaren in Friesland,
besloot het bestuur van De Fryske Mole een vergadering uit te schrijven met alle moleneigenaren in Friesland met de vreag of men elkaar
ook meer van dienst zou kunnen zijn. De Utskoat zou daarbij een
belangrijk intermediair kunnen zijn. De moleneigenaren zijn uitgenodigd
voor een bijeenkomst op 28 februari in het Provinciehuis te Leeuwarden.

A.B.
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sokken, het dijkje was namelijk spiegelglad geworden door de sneeuwval en op klompen had ze zich niet staande kunnen houden. Boven het
stormgeraas uit schreeuwde ze: ilDe mole is op re loop of yn re bràn.
En... ik ha al nei Van den Berg ta west. rtVan den Berg was de timmeíman en onderhoudsman van de polder en woonde ook in Rottum.

lN DE VEENPOLDER

Een dezer dogen rolt het eerste molenboek von de persen von uitgeverii F.D. Hoekstro B.V. te Emmeloord ziinde dl. 4 von de zuid WestHoek reeks. Het betreft hier het reeds long verwochte molenboek over
d.e geschiedenis von de Sf. Johonnesgoster veenpolder, geschreven
door de eindredokteur von dit blod. Het is voorol het molenoorsleven
von weleer dot uitgebreid belicht wordt. hte plootsen hieronder één
frogment uit dit boek.

Oud-molenoorszoon Gosse Jons von de Molen vqn t,De Hersteller,t weet

zich nog biizonder veel te herinneren. Zo wos er bijvoorbeeld één
nocht in de geschiedenis von deze molen dot de elementen enorm te
keer ziin gegoon. Dot wos omstreeks 1929. De oude trouwe wochter op
de diik werd doorbij ook niet ongemoeid geloten. Tegen de avond wos
het wiekenkruis met ijzeren kettingen stevig vostgebonden oon de
kruipolen op het zuiden. Ook de stoort met het kruirod wos goed verqnkerd.

1

I
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MOEIZAAM EN ANGSTIC ZWOËGEN IN EEN STORMNACHT

rrlk was toen pas getrouwd en woonde aan de Badweg in Rottum. Het
was een vreselijke nacht en in mijn gedachten was ik voortdurend bij
de molen. Loeiend huilde de wind om ons huisje. Hoe zou die stormwind wel niet om de molen te keer gaan, dachten wiÍ . In de loop van
de nacht schoot de wind uit naar het noordoosten. Het was toen omstreeks een uur.
Ineens werd er op de ramen geslagen. We schrokken geweldig. Ik
ging naar "de deur en trof daar mijn zuster aan , Ze stond daar op

rrHij was inmiddels al met zijn twee zonen door het noodweer op weg gegaan. Maar wat was er op de molen gebeurd? Mijn zuster was zo overstuur toen ze bij ons arriveerde, dat ze nauwelijks precies wist wat er
gebeurd was. Terwijl zij bij mijn vrouw bleef, ging ik, op de fiets nog
wel, met veel moeite op weg naar de molen. Die was gelukkig nog niet
in brand gevlogen. Wel waren de kettingen in dit stormgeweld gesneuveld waardoor de wind, die achter het wiekenkruis beukte, het gevlucht
met angstaanjagende snelheid deed ronddraaien. Omdat de wind achter
de roeden zat, kon de molen ook niet gevangen (geremd) worden. Aan
het uiteinde van een der wieken zat nog een stuk ketting dat steeds
tegen de schroefbak kletterde. Dat was een vreselijk geluid in die
angstige stormnacht. Mijn vader was geheel ondersteboven van het
gebeuren; hij wilde zelfs met zijn handen die wieken vastpakken om ze
tegen te houden. Het was maar een geluk dat hij van dat waanzinnige
idee afzag. lvlijn broer die nog in huis was deed er alles aan om de molenreus tot stilstand te brengen. Wat echter voor de hand lag kon niet gedaan worden vanwege de kapotte kettingen: de molen had namelijk ver-

kruid moeten wordentr.
Terwiil de storm van geen ophouden wist, jakkerde het gevlucht in
wilde kadans door de joelende sneeuwjacht rond. De binten trilden en
kraakten, maar bovenal was er een oorverdovend lawaai in het achterhuis. Gosse vertelt over dat grillige schouwspel:
r?Bij het licht van de flikkerende olielamp zwoegde mijn broer met zware
stukken hout. Die gooide hij tussen de muur en het schroefrad in de
hoop dat ze klem zouden raken waardoor de roeden ook tot stilstand
konden komen. Door de enorme wrijving verbrandden de eersten evenwel. Maar mijn broer gaf de moed niet op. Tenslotte had hij weer een
dik stuk hout gevonden, hij sloeg het klemvast en ... stil stond de
molen. Hij had hiermee zijn handen bijna verspeeld. Doodop en met
hevig kloppend hart kon hij bijkomen van de schrik en inspanning.
Alles was al achter de rug toen ik en ook Van den Berg met zijn zonen
arriveerdenrt.

De molen was gespaard gebleven. Er mocht van geluk gesproken worden dat het wiekenkruis door deze abrupte afremming niet was afgeknapt. Die nacht hield de storm nog lange tijd aan; de sneeuw joeg
meedogenloos door de hekkens van de wieken die

nu extra stevig vast-

gezet waren. In de molen werd het olielampje uitgedaan. Als een
donkere reus tekende hij zich af tegen het besneeuwde nachtelijke
landschap. Van slapen kwam die nacht weinig terecht.
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KOREN- EN PELMOLEN ''HOMMEMA_STATE" TE DRONRIJP
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In het boekje r?langs oude Friese windmolensrrvan Gerben wijnja kunnen
we' wanneer we onder de praatsnaam Dronrijp zoeken, twee morens aldaar bewonderen. Dat zijnhet houtzaajmolentje van s.w.
de Boer,
waarover de heer J.G. de Beer ar schréef in nummer 23 (oktober
1gg1)
van'rDe Utskoatr', en de koren- en pelmoler r.r, nài aï.àl-àiewenuwat
nader zullen bekijken.
voor het eerst komen we de molen tegen in de bekende ,Beneficiaalboekenil, een inventari,satie van kerk"egoederen en -intom-sten uit
iSag
(blz. 259 en 332). De dan als
'den roör", op die nypp;lé"àemde molen
zal wel een korenmolen zijn geweest,
zoals ei toen àt verscheidene in
Friesland stonden. oit wryó toen nog allemaal stanaeràmàà.r",
van de laatste (te Rottevalle) in 1921 ierdween. of deze molen te *""*_
Dronrijp de troebelen rond 1522 heerhuids aoorkwÀ is ,niJ'íi"t bekend..
Toen werd de molen van Berlikum verwoest en die van het klooster
Aanjum ook bijna; beiden stonden niet zo ver van deze moren.
Hoe het ook
de standerdmolen in Dronrijp is in 1?00 nog steeds
aanwezig - al-zij,
dan niet herbouwd. IíIolenaar wiuem pnirippusl die in
de xerkbuurt woonde, riet hem toen nameriik vervangei-Joo*

moderne achtkante stellingmoren. Een morenmaker
""r,
w""a
daarvoor aangetrokken en deze breidde de moren ook
"iïu"eià*p
uit
tot'
'peroergarst en rogmolen', alles op dezelfde plaats als de oude molen.
P.- *1? in die tijden een streng toezicht op molens in verband met de
bel.?:ting-op het gemaal (zie dàarvoor het artikel van S.J. v.a. Uolen
T.ttD. Vrije Friesrr, deel 42). Zo woonde er ook bij de molen van Dron_
belastingpachter. Dat was tijdens de bouw van de nieuwe moren.
::l.p

Ulbe"_:t
Hibbes Banterd.
wanneer deze constateerde, dat de moren te weinig opbracht of dat
er
gefraudeerd werd, dan kon men de molen laten stïlleàgen.
ae
Dronrijpster molen vier deze twijfelachtige eer te beurt: na óol(
een
dening uit 1214 kwamen er op eén aag zöo soldaten en 20 ruiiersveroruit
Leeuwarden om toezicht te hóuden oftret verwijderen ,.rrà" spil
uit
de molen. Deze uitvoerige militaire btgeleiding iuas noaig-o,n a" uitvoerders te beschermen tegàn oproerige dórpsbewóne*s, die"immers
erg werden gedupeerd door dit soort maatregelón. Later zal de spil wer weer
trgerestitueerdrt zijn, want dan
werkt-de molen weer g"*óà". Dat is
onder andere mooi te. zien op een tekening van p.I. Èortier (1742) van
l-"^t-99rp, afgebeeld in het boek over Menàldumadeel van D. ilartsema
(1981)
op pagina 32.

Als eigenaars van de molen worden achtereenvolgens genoemd de familie
Minderad, W. Feenstra, A.J. Vellinga en S.S. van der Werf. We zijn nu
in de.negentiende eeuw aangeland en opnieuw werd er wat aan de molen
veranderd. Om een vrijere windvang te garanderen, werd besloten de
molen 13 voet op te hogen door de onderbouw op te metselen. Dat ging
echter niet zonder problemen; in de Leeuwarder Courant van 3 mei 1847
staat het volgende bericht:
In de vorige week is de Roggemolen te Dronrijp,
die men 13 voeten hoger had opgewonden, te midden
van dien arbeid omver gevallen en verbrijzeld.
r
Een der arbeiders is daarbij door een tros tegen
het hoofd en in eene sloot geslagen, tengevolge
waarvan hij kort daarna is overleden
Toch werd de molen in zijn grotere vorm gerealiseerd. Dat valt af te
leiden uit verkoopadvertenties op g november en ? december 1860 in
dezelfde krant, C. Post te Sint Annaparoehie presenteerde op 27 november en 18 december zijn in 1846 nieuw gestichte trrogge-, weit-, pel- en
mostermolenil, ttHommema Stater genaamd, te verkopen. De stelling van
de molen bevond zich 8l meter boven de grond en in de molen waren
5 paar stenen: voorwaar een kapitale molen! Annex was nog een stuk
grond en een molenhuis, alles gelegen aan de opvaart van de Trekvaart
Leeuwarden-Franeker bij de ?rBijdwegrr. Na de eerste rrprovisionelerr
verkoop werd er f. 6.502,-- + f. 816,-- geboden, ook geen klein
bedrag voor die tijd.
Maar ook voor deze kapitale molen naderde langzaam maar zeker het
einde door inkrimping van de klantenkring.
Laatste molenaar was G. Kuiken, wiens familie de molen sedert 1897 in
bezit had gehad. In het begin van deze eeuw werd de molen verkocht
en afgebroken. Hij verdween echter nog niet voorgoed, want in 1905
werd hij te Bergumerdam herbouwd als de korenmolen van D. Aalfs.
Over deze molen - ook nog eens door de storm ernstig beschadigd,maar
weer hersteld - schreef het Nieuwsblad van Friesland van 12 oktober 1g26,
dat hij zou worden onttakeld om als pakhuis dienst te gaan doen.
Het bedriif, met het restant van de molen, zijn nog steeds te Bergumerdam weer te vinden als een vage herinnering aan de trotse molen van
Dronrijp, zoals hij op de afbeelding in?r[,angs oude Friese windmolensrr
is te zien. In het dorp zelf is niets bijzonders meer terug te vinden op
de vroegere molenstede. Sic transit gloria mundi....
Heerenveen, Dick Bunskoeke.
_o_o_o_
EEN MOLENHERINNERING AAN DE OORLOG 40-45.

kent niet de bekende hondmolenties die in de lootste oorlog wel
werden gebruikt om wot groon te molen? Moeizoom kon men hiermee
wot meel verkriigen. Jon de Beer, lqndbouwer en molenkenner-liefhebber te Tzummorum liet ziin gedochten toen eens goon en mookte
ztn eigen groonmolentie, woarmee hii per dog (bii voldoende windsterkte) tot een produktie wist te komen von 15 pond meel (bloem) en
5 pond zemelen.* We vroegen hem ziin herinneringen hierover op
Wie
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schrift te stellen, welke U hieronder aontreft.
* De torwe werd eerst gebroken en daorno nog twee keer gemolen eer
er meel werd verkreqen.

in het midden een gat waar de spil in paste. Dat blokie was niet door-
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Mijn graanmolentje.
Het was in de oorlog 1940 - 1945 dat ik het plan had om te proberen
van mijn windmolentje (vlucht circa 220 centimeter) een graanmolentje
te maken dat tarwe malen en ook builen kon. Om het probleem van de
steentjes op te lossen, werd de medewerking van de smid gevraagd die
ijzeren of stalen platen had die circa 4 meter lang waren, 1b centimeter
breed en 12 millimeter dik. Daar werden steentjes uitgesneden met een
middellijn van 14 centimeter (van ijzer) en die werden zo uitgegloeid dat
ik ze bewerken kon (boren en kerven er in maken) zodat ik zoveel mogetijk de kerven van een echte molensteen kon nabootsen. Toen werden er
twee eiken plankjes gemaakt van 20 bij 20 centimeter in het vierkant. In
het éne werd een gat van 4 centimeter middellijn geboord en daar tegen
aan kwam de steen die boven behoort te liggen ook met een gat van 4
centimeter middellijn waardoor de spil kon en het graan dat gemalen moest
worden. Door de steen die onder kwam te liggen, werd een gat geboord
van 1à centimeter waar de spil door kon. Om die spil zat een soort
schroef waar iets ruimte in zat om de mogelijkheid te hebben dat de
stenen zouden strijken; vlak op elkaar te liggen tijdens het malen. In
het onderste plankje van 20 bij 20 centimeter werd in het midden ook een
gat geboord ter dikte van de spil. Weer onder aan dat plankje kwam een
vierkant blokje ijzer 10 centimeter lang en 2 centimeter dik en breed met

,'

,:

boord en daaronder zat een stalen kogel waar de spil op draaide. De
spil was aan de onderkant ook iets uitgeboord zo dat hij mooi op de
kogel stond. Nu werd op het onderste plankje van 20 bij 20 ook zorn
plankje geschroefd maar dan 1 centimeter dik.
Toen werd de spil met het steentje door de betreffende gaten gestoken
en óm dat steentje heen maakte ik een geultje van 1 centimeter diep en
1* centimeter breed waardoor het iagertje (in dit geval aan de onderste
steen, de loper) het meel naar de uitgang strijkt. Nu werden de stenen
op elkaar gelegd en de plankjes met stenen door twee slotschroeven met
elkhar verbonden, zodat we door de slotschroeven losser en vaster te
schroeven de doorgang tussen de stenen kunnen regelen. In die uitgespaarde gleuf voor de loper is een gat waardoor het meel naar beneden
valt. Daaronder zat een glijgootje dat het meel in de buil voert. Die
buil was een vierkant geval van 10 bij L0 centimeter en 40 lang en bespannen met builgaas; tevens zaten daar nog 4 kloppertjes in om wat
trilling te veroorzaken, zo dat het meel er wat beter door wou. Het
spreekt vanzelf dat de buil iets afliep om het meel door de buil te

transporteren.
Dit was dus de beschrijving van het maal- en builapparaat.
Vanzelfsprekend dat er een voorraadkaar met schuddebak aanwezig was
waarmede de,toevoer geregeld kon worden. Onder de buil stonden twee
bakken waar het meel en de zemels in werden opgevangen.
De steentjes kwamen met de kerven op elkaar te liggen en in de bovenliggende steen werden zo iets als zwelggaten of ruimten aangebracht
zodat het graan tussen de stenen kon komen. De onderste steen met
spil kon iets op en neer, regelbaar met de twee stelschroeven.
Onr de steentjes is natuurlijk een ruimte gehouden (1à centimeter) en
een kuipje om de stenen gevormd waar in de bovenste steen ongehinderd op en neer kan'
J.G. de Beer, Tzummarum.

-o-o-oOM TE NOTEREN

tijdig in te zenden.
voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum
de LZe Nationale Nlolendag
sluitingsdaturn kopij voor irtskoat rlr. 34

Mededelingen voor deze ogendo gelieve men

o 30 maart

o

5 rnei

o 16 mei
o 2 juni
o 23 juni

2e molenzaterdag

provinciale molendag Drenthe i. v.
van de Drentse iVlolenstichting

o7 juli
3e molenzaterdag
o4 augustus 4e molenzaterdag
o1 september 5e molenzaterdag
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De samensteller heeft zich m.b.t. de onderschriften uitstekend van
zijn taak gekweten. lYe zijn aardig wat aan de weet gekomen over de
vele watermolens, terwijl ook de koren- en industriemolens in dit deel
niet ontbreken. Niets dan lof over dit onderdeel van het boek dus.
Over een ander aspect, en dat is beslist niet minder belangrijk, ziin
we echter bijzonder teleurgesteld. Van de 152 opnamen beantwoorden

aoor GoÀcn D.UlSgt

o%eilíle"atuur
OPNIEUW BRABANTSE MOLENS IN OUDE ANSICHTEN TE BOEK
'tMolens in l,lest-Brobont in oude onsichtentt door H.P.J. Loos en
A,H.P.M. Meesters; 76 blodziiden met een korte inleiding;
prijs f . 33,75; uitgove von de Europese Bibliotheek - Zaltbommel .
De samenstellers van dit boekie hebben zich onder meer ten doel gesteld om met deze uitgave een eerste stoot in de goede richting te geven
tot oprichting van een provinciale molenstichting - of vereniging.
Verder willen zij met de opgenomen fotors de ogen openen van hen die
ervoor hebben gezorgd dat bij restauraties zo vaak zeldzaam aan het
worden wieksystemen weggesaneerd zijn.
Bovendien hebben zij gestreefd naar het opvullen van leemten in de
molengeschiedschrijving van dit westelijk deel van de provincie.
Zoals bekend zijn er al eerder oude Brabantse molenfotors in boekvorm
verschenen, t.w.: trMolens in Noord-Brabant i.o.a.rt door drs. tI .A.
Visser en r?iMolens in Noord-Brabanttr door Van Bussel.
lVe hebben de nieuwe uitgave met bovengenoemde boeken vergeleken
en kwamen tot de volgende conclusies:
- in 18 gevallen is sprake van belangrijke historische aanvullingen.
- 29 van de ?6 nummers zijn al eerder gepubliceerd; van dit aantal
zien we in een 16-tal gevallen dezelfde foto terug en dan ook nog
in de meeste gevallen van slechtere kwaliteit.
- van de 87 opgenomen fotors (een goede zaak dat er af en toe twee
foto's op één pagina afgedrukt zijn) is 213 niet eerder gepubliceerd
in bovengenoemde boeken; 1 op de 3 dus wel jammer genoeg:, en dat
kunnen we nauvrelijks een aanbeveliirg noemen.
Dan nog wat losse opmerkingen: we vinden het merkwaardig dat de in
1918 afgebroken stellingmolen van Made niet opgenomen is en de nog
bestaande rrHoop doet levenrr wel; eveneens het ontbreken van de in
1957 afgebroken grondzeiler korenmolen aan de Achterdijk te Zevenbergen; de wel opgenomen stellingmolen zou volgens een gedenksteen
(zie H.A. Visser v.n. nr. 118) van 181-I- dateren.
Al met al lijkt er zo langzamerhand een einde te komen aan de mogelijkheden om een aantrekkelijke uitgave te wijden aan de al dan niet verdwenen molens in een bepaalde streek van ons land. We zitten overigens
nog wel met belangstelling te wachten op de Overijsselse molens in deze
serie. Ook is er met gemak nog een derde deel met Zaanse molens te
vullen. We zullen maar afwachten.

-o-o-oTRILOGIE AMSTERDAMSE IvIOLENS lN OUDE ANSICHTEN VOLTOOTD
"De molens in Amsterdom in oude onsichten deel 3'i door mr. J.H. von
152 blodziiden met een inleiding en een index op
molennomen; prijs f . 36,--; uitgove Europese Bibliotheek - Zoltbommel

slechts 60 aan onze verwachtingen. Maar die zijn soms dan ook zeer
fraai zoals de interieuropnamen van de eind oktober 1934 afgebroken
korenmolen rrDe Pauwrr te Nieuwendam, enkele zaagmolenplaatjes en
fotors en/of ansichtkaarten van krijtmolen rrDe Hooprr aan de Baarsjes,
sn'[6r46riraal" aan het Noord-Hollands Kanaal te Éuiksloot.

In plaats van de recente foto van trdrAdmiraaln 4-LL-167 waarop burgemeester
Samkalden met notaris Nipperus staatafgebeeld, hadden we liever een
opname van voormalige molenaars gezien. Het Gemeentelijk Bureau
iVlonumentenzorg Amsterdam beschikt bijvoorbeeld over een fraaie foto

die twee molenaars-krijtmaalders op de stelling bij het kruirad weergeeft. Zo'n foto past ook beter in de opzet van de oude-ansichtenboekjes. Verder bevreerndt het ons een beetje dat we de naam van

fotograaf Bernard F. Eilers niet tegen zijn gekomen. Deze befaamde
Amsterdamse fotograaf zal de molens toch ook zeker wel op de gevoelige
plaat hebben vastgelegd?! De wel opgenomen fotors van Jacob Olie zijn
bijzonder frqai te noemen. Gelukkig maar.
Verder vinden we in dit derde deel naast ansichtkaarten en fotors,
schilderijen, kaartjes, reklamemateriaal en ..... -daar zijn we toch
echt van geschrokken- naoorlogse krantefotors van barslechte kwaliteit.
Je kunt je afvragen of dergelijke recente foto's in deze serie thuis
horen- we bedoelen dan het origineel en niet de kranteafdruk-; dit

krantenmateriaal gaat ons te ver ook al zal de samensteller wel streven
naar eeÍr zo volledig mogelijke dokumentatie.
We kunnen hetzelfde opmerken over een serie van 5 fotors van een en
dezelfde molenromp. Voor hoofdstedelingen wellicht interessant om te
zien hoe de omgeving wat veranderde, voor molenliefhebbers was dunkt
ons één rompfoto toch wel voldoende geweest.
Ook het weergeven van talloze gemalen vinden we in strijd met de titel

van het boekje.
Voor Friezen is het interessant om te weten dat de in 1951 bij Schraard
afgebroken rrWolkenkrabbertr of rrGreate Pierrr tot 1921 als nr. 2 van
de Buikslotermeer tweemaal fraai in dit boek staat afgebeeld.
Gezien de waarde van de gehele trilogie kunnen we spreken van een
verrijking van de vaderlandse molenliteratuur. Over het laatste deel
zijn we helaas wat teleurgesteld.

-o-o-oOVER DE MARSSUMER MOLEN

ik in 1965 de boerderij vaarwel zei en in het dorp in een bun_galow
ging wonen, brak voor mij de tijd aan dat ik mij watmeer met mijnliefhebberij kon bcrnoeien: knutselen en eens een molen bezoeken. En het
was mij wel bekend dat er bij Marssum een forse watermolen stond met
zo'n schilderachtig wit huisie. Dat was op zekere dag dan het doel van
een bezoek. Iien looppad even buiten het dorp voerde erheen. Door
molenaar Linsc van de Kooi en zijn vrouw werd ik hartelijk ontvangen.
Ze bleken reeds vanaf hun trouwdag op deze molen te wonen. Linse
Toen

den Hoek Ostende;

.

irlet veel belangstelling hebben we uitgezien naar dit derde deel dat
de molens in de geheel of gedeeltelijk bij Amsterdam gevoegde gemeenten
behandelt.
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van der Kooi was afkomstig uit de Dronrijpster Poelen waar zijn vader
ook watermolenaar was. Naar ik meen te weten, hebben ze 40 lange jaren
tesamen deze molen bemalen, daar buiten op de ruimte, want als Van
der Kooi de polder in was te hekkelen, was de molen bij zijn vrouw in
vertrouwde handen. Maar niet alleen ddn. Wat hebben die twee mensen
daar samen doorleefd, dag en nacht. Als dat nodig was waren ze samen
in de weer met hun molen voor hun polder. Wat kon ze vertellen,
vrouw Van der Kooi, over die lange nachten samen op de molen. Maar
niet alleen de molen, er werd ook een gezin gesticht en groot gebracht.
Maar toen we op een keer weer over het verleden en Dronrijp spraken,
meende

ik mij te herinneren dat ik in mijn jonge jaren in het dorp

op

een gebouw een molen zag staan, zotn 40 à 50 jaar geleden. Dat was in
de roos geschoten want de eigenaar van dat gebouw bleek een heel
goede kennis van Van der Kooi te zijn.
In het betreffende pand was een smederij en een wagenmakerij gevestigd. En aangezien er toen nog geen electriciteit was, werd ook

hier de wind als drijfkracht benut voor verschillende werktuigen.
uit Franeker kon vier geschikte lange
palen op de kop tikken die bij een brug dienst hadden gedaan als
stuitpalen en toen kon de bouw beginnen.
Boomstammen liet men zagen bij een houtzaagmolen maar nu kon men
zelf met een lintzaag velgen vocr de wielen uitzagen en met de draaibank wagentullen en wat niet al draaien als de wind natuurlijk het beliefde te waaien. Toch zal ook hier de grilligheid van de wind oorzaak
zijn geweest dat dit molentje niet een lang leven was beschoren. Ik
meen dat het circa 15 jaar dienst heeft gedaan. Toch was het wel een
goed renderende zaak: veel hondekarren vaak tegen afbetaling gingen
naar alle delen van de provincie.
Er is sedert die tijd veel verbeterd maar er is ook veel verloren gegaan
dat nimmer wederkeert, maar of we willen of niet, de tiid of tijdgeest
Molenmaker Jarich Westra

neemt ons mede.

itaar, terug naar de lvlarssumermolen.
Deze staat aan het vaarwater dat naar Engelum voert en bemaalde ook
een gedeelte land aan de andere kant van de vaart. Daarvoor is indertijd een duiker onder dat vaarwater door gemaakt. Op een keer, toen
de molen volop maalde en ik in dat witte huisje naar het water zag dat
tussen de molen en het huis uit de duiker omhoog kwam, vertelde Van
der Kooi mij :
rUa door die duiker moet in vroeger tijden eens een man met de waterstroom rnee geschoten zijn. De duiker moest vernieuwd worden en daarom moesten het vaarwater en de tochtsloot afgedamd worden. In die
tijd, toen de scheepvaart nog belangrijk was, mocht dat niet te lang
duren en. . . in die tijd was een flinke borrel wel in staat om de mannen
tot flinke prestaties te bewegen. Ten minste, dat méénde men toen.
Om het water te keren was het gebruikelijk dat men strijkdammen
plaatste. Er werd dan een stevige rechte balk juist boven het water
gelegd. Daarbij langs werd dan het strijkdamhout (mooie rechte planken, 20 centimeter breed en 5 centimeter dik ) in de grond gedreven.
Men begon van uit het midden van de sloot en de éne kant van de plank
was een beetje schuin afgepunt zodat hij tegen de vorige plank werd
aangedrukt. Doordat droog hout als het nat wordt uitzet, verkreeg
men een waterdichte waterkring. De striikdammen waren geplaatst en

de nieuwe duiker was aangebracht. De dammen konden dus weer verwijderd worden. Dat was altijd een moeilijk karwei, want dan moest
men proberen één plank tussen die stijf op elkaar klemmende planken
uit te wrikken. Laten we de man Jaap noemen. Het was hem gelukt wat
ruimte tussen de planken te krijgen. Na nog een flinke borrel en een
flinke ruk schoot de eerste plank uit de dam. Maar niet alleen de plank
schoot uit de dam, ook Jaap kwam in het snel stromende water dat de
duiker vulde terecht en werd zo meegesleurd, tot ontzetting van zijn
kameraden die nog net op tijd kwamen om hem-aan de andere kant
uit de duiker te halen. Verdere bijzonderheden vermeldde het verhaal
nièt, maar ik denk niet dat Jaap diezelfde reis voor een flinke borrel
nog eens wilde overdoen.
Dit was dus één van de belevenissen die daar in de loop der jaren zijn
voor gevallen.
Jarig Westra, de bekende molenraaker uit Franeker, had drie zonen
waarvan ik er één gekend heb maar die zat niet in dat vak want volgens
oordeel van de vader was die te licht gebouwd. Maar iuist hij en zijn
vrouw werden beiden ruim tr00 jaren oud. En als het gesprek over
molens ging vertelde hij altijd: ilDe kammen die mijn broer Hendrik
maakte die kónden gewoonweg niet stukrr.De molen in Marssum is door
de Westrats in 1903 nieuw gebouwd en als ik dan het kamwerk bekeek,
moest ik hem wel gelijk geven. En dan niet te vergeten het onderhoud.
Ik was altijd van plan een watermolentje te bouwen en dan zo natuurgetrouw mogelijk.
Daarvoor had ik dan als model de Marssumer molen gekozen, maar
dan moest ik wel de exacte maten hebben. Toen ik mijn overal aan zou
doen, vroeg Van der Kooi wat dat moest beduiden. Ik wou natuurlijk
mijn gewone kleding niet vuil maken. Hij zei dat ik me daar maar niet
bezorgd over behoefde te maken en waarachtig hii had gelijk: geen

stofje was er te bekennen.
Ik heb het wel eens anders aangetroffen. Kijk zulke mensen kun je
vertrouwd een molen in handen geven, ze zorgen er voor alsof het hun
kind is.
Een paar van zijn leerlingen die hij had opgeleid en al de geheimen van
het molenaarsvak had bijgebracht, vertelden hem na een geslaagd
examen: rrNu zijn we jou eigenlijk ook niet meer nodig.ttDat deed pijn.
IIet krvanr hard aan.
Spijtig dat zoiets werd gezegd tegen een man die zijn hele leven met
een molen gewerkt had en tevens daar over gewaakt had. Beseften ze
dan niet dat ze pas aan het begin stonden, en nooit zouden beleven wat
deze man bij dagen maar ook vooral bij kwade nachten beleefd had?!
Ik herinner me nog dat ik op een keer bij de molen kwam, toen er een
roede was gebroken. De restanten waren uit de askop gehaald en de
molen moest weer maalvaardig worden gemaakt om met één roede zijn
werk te kunnen verrichten.
Daarvoor moest de stang die door het rnidden van de as loopt weer worden aangebraeht om de zelfzwichting te kunnen bedienen. Ik kwam als
geroepen.

Terwijl de molenmaker op de askop zat orli, het einde vau de stang door
de as te sturen, waren de molenaar en zijn vrouw bezig om de stang
op de juistr: hoogte te trekken. trk rnoest over het vaarwater de stang
zo ver van dc rnolen trekken dat de molenmaker tret ei.nde'er van in ile
as kon sturcn. tin dit waren darr wat van mijn herinneringen u,it de
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goede tijd toen ik nog op bezoek kon gaan bij mijn vrienden de molenaars, waar ik vele gezellige uurtjes heb doorgebracht.

ooo
KORT

Jan de Beer.

MOLENNIEUWS

Mededelingen voor deze rubriek gelieve men te zenden oon de redoctie.
't o Langweer - Molenaar Bakker uit Langezwaag deelde ons mee dat het
niet de windpeluw was die in de "Sweachmer molett vernieuwd werd,
maar de penbalk. Bij deze is dat dan weer recht gezet.
. o In de speciale bijlage van het kerstnummer over Jint de Swart plaatsten we een foto van de gehavende Balkendstermolen. Inmiddels is
is het aanzien weer als van ouds. In de
\<; 4gs. molen weer hersteld enrrDe
Petrr plaatste men bijgaand gedichtje
,/r
oude Leijester dorpskrant
van
Rinske
Visbeek
de
Jong,
dat wij met toestemming mochten
J

,^

overnemen.
ik moorns foak troch de glézen.

Sioch

is 't woor, hot it ek ferzen.
Hurde wyn mei grouwe loften.
Sinneskyn en grutte fïgelkloften.
Geon oon myn tin zen don foorby .
De m}ne wer in niie roede
/s in pronkstik yn (ts gea.
Efkes rëst foor bou en leo.
Mot it is beslist mor even.
Alles komt qrif wer to leven.
We willen hieraan toevoegen dat we hopen dat de molen maar vaak
weer in aktie te zien zal zijn.
o Stormperikelen - De zware storm die in de nacht van zaterdag 14
op zondag 15 januari, plaatselijk met orkaankraeht, een spoor van
$
vernielingen aanrichtte, heeft de molens ook niet ongemoeid gelaten.
Diverse molens kregen te maken met rietschade. Bij de Deelsmolen te
Vegelinsoord werd het hekwerk met voorzoom van het beneden-end
,'l i" I
zwaar beschadigd zodat dit vernieuwd moet worden. Van de Kleilandsmolen te Marrum knapte een roede af. Ons bereikte de mededeling
dat beide molens zullen worden hersteld.
o Lekkum - Bij het ter perse gaan van het kerstnummer bereikte ons
het bericht van verwoesting door brand van het aan de Kealledyk
t{ gelegen molenaarshuisje, behorende bij de Bullemolen. Howel de
D! nnolen door het vuur niet werd aangetast, moet hier toch gesproken
worden van een groot verlies voor het aanzien en de waarde van de
wiekendrager.
Immers molen en bijbehorend molenaarsonderkomen vormen landschappelijk een eenheid.
o i\tlakkinga - De restauratie aan molen ItDe Weyertrr is in volle gang.
In november werden kap en de romp van de onderbouw getild.. Daar$"
iJ:
vóór was al een van de storende bijgebouwen - waarin de silots zich
lIu
be'ronden - gesloopt. We hopen in een volgend nummer hierop nader
terug te komen.
Hoe
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