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EEN WELKOM

Op vrijdag 17 mei 1985 werd door het bestuur het bericht ontvangen
van de geboorte van HENRIETTE URSULA, dochter en zusje van Eelco,
Anke en Jan Duurken op maandag 13 mei 1985, te TERNAARD.

Redaktic

-adreo:
molen ,.De Hersteller", Hogedif k 132,84il NZ St. Johannesga
(tel. O51 37 --1023)

Eveneens werd op dinsdag 21 mei 1985 door het bestuur bericht ontvangen van de geboorte van ARIE , z@n van Jan en Marjan TollenaarAdmiraal , te ANDIJK (N.H.) op zondag 19 mei 1985.
Wij roepen beide kinderen een hartelijk welkom toe vanuit de molenwereld en wensen de families Duurken en Tollenaar veel geluk met hun

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet t«tt'gesÍ.rrn
of tekeningen en foto's over te nemen.

I artikelen

KINDEREN!

Door omstandigheden wordt het VERSLAG van de ALGEMENE
LEDENVER.GADERING te AKKRUM op vrijdag 29 maart 1985 in
het volgende nummer dan De UTSKOAT GEPLAATST !

ter gelegenheid van het tienjarig b-estaan van
OoX de dertiende Nationale Molendag is
geweesÍ.
succesvol
is
het GiId
in onze provincie hebben op deze
molens
naar wens verloperl . Vele

De feestelijke boottocht

nationale molenfàestdag hun wieken weer laten wentelen. Sommigeeen
molenaars kregen honderden bezoekers te verwerken en dat kan
goede zaalr' worden genoemd.
Graag zouden we inlen volgend nummer een vollecli$ oYgrzicht willen
ptaatsen van al die molens die op de elfde mei in aktie ziin geweest '
öok zouden we graag het aantaibezoekers willen vermelden. Een kort
berichtje aan de redaktie is voldoende '
In dit nummer treft u bijdragen aan over:
o de jubileumboottocht naar Énkhuízen met dc .lttt) Nitlvccll
o de íngebruikname van poldermolen de "Puollcrt" tlij I)r'onrijp
o remkleppen oP Friese molens
o de molenhistorie van Oosterwolcle
o iets over enkele Harlinger molens ntet Í'ritttic otttltl Í'oto's
o het draaiurentotaal van orrze molens in 19t14
o stichtings- en verenigingsnieuws
o molenlitóratuur en diverse korte molennietrwt jt:s
wij hebben ons best gedaan om u weer ccn lez,t:llswaardig numn)ol'
aan te bieden. Reakties uwerzijds zijn ,ltij<l wr:lkom.

bii de redaktie te liggen!
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SCHARNEGOUTUM

JU BI LEU M EXCU RS I E

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

MET DE JAN NIEVEEN NAAR ENKHUIZEN

JAARVERGADERING IIDE FRYSKE MOLEI'.

Het algemeen bestuur van de Stichting De l.'ryskc

door Gerben D. Wijnja
M«rkr kwum

bijeen in

Ítlt Reade Hynder[ te Wommels.
Deze vergaderplaats was gekozen om na afloop vlrn rlc bijccnkomst een
excursie te maken naar een der molens van de stichting, rle poldermolen
Meerswal onder Lollum.

Het bestuur had als belangrijk punt op de agend:r dc gocrlkcuring van
de jaarrekening 1984. Op gron<l van het uitvocrigc. ra1-rport van de Ned.
Accountants Maatschap werd penningmeester 'l'er llrrirr tlecharge verleend
voor zijn werkzaamheden in 1984, onder grote clankzcgging voor zijn

inzet.

Voor het onderhoud van haar 32 molens ontving De lrryskc MoIe van
Rijk, Provincie en Gemeenten f . 110.609,64.
In 1983 werd maar f. 35.010,95 gebeurd. De belangrijkc vcrbetering is
mede te danken aan het besluit van de minister van W.V.C. om de
onderhoudsbijdragen voor werkende molens te verhogen van f. 3.000,-naar f. 5.000,-- en voor niet- werkende molens van f. 2,000,-- naar
f. 3.000,--. Provincie en gemeenten volgden dit goede voorbeeld.
Aan andere subsidies werd een kleine f. 14.000,-- ontvangen, terwijl
aan I.S,P.-gelden voor onderhoudsman Cnossen ontvangen werd
f. 49.800,-- Aan donaties en gif'uen kwam f . 10.895,-* binnen

(in

r83

f. 5.895,--).

Door de grotere baten kon belangrijk meer worden gedaan aan het onderhoud. Het bestuur stelde op voorhand aI een meerjaren plan op zodat
direct ingespeeld kon worden op de meerdslq mogelijkheden. Aan een
viertal Friese molenaarsbedrijven werden vorig jaar onderhoudswerken opgedragen en dat is voor dit jaar al rceds wccr hct geval '
Hoewel nog lang niet optimaal, is de onderhoudstocstantl vln hct
molenbestand sterk vooruitgegaan. Voor een 7 tal nroltlns zijrr tokorten
geraamd; hiervoor zijn bijdragen van derden nodig.
* Nam het bestuur met voldoening kennis van dtlz<l vct'lrr'lct'itrg'
anderzijds sprak het zijn grote bezorgdhci<l uit ovt:t' tlc olrstclling
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Mctt llrrcl't <lc gelegenheid
benut om de Geeuwpoldermolen, wÍrilrvo()l' tk' t't':;llttll'ittieplannen een
aanvang kunnen nemen, dankzij partit:ttli<'r't':rlitiviteiten en bijdragen
van geóeente en Prins Bernhardfotttls, v:trt tlt: ntonumentenlijst af te
voeren, waardoor de financiering op lttrtlpt'c tcrmijn wordt ondcrgraven. Tegen deze beslissing htxrl't lrt:l lxrstuur inmiddels cotr Arobprocedure aangespannen.

*

Molenaar Dirk Posthumus liet <lt-. IVlccrswrrl-rnolen lustig (voot'rk'prins)
draaien toen het bestuur aryivt-.crtltr. l)1t had grote waardgt'itt11 vtnr de
prima Staat Van Onderhoud crt <kr tlrltheid van mOlen en ()t'í' rlrr'l rrtole-

naarshuis. Deze excursie vicl zccr in de smaak.

GILD FRYSKE MOUN.DERS EEN SUCCES

A. B.

"Loter op de dog meer bewolking, morgen enige regen. Wind eerst
voriabel, doorno noor het zuidwesten toenemend màtig. Aon de kust
krochtige wind, loter in het Waddengebied weilicht hórde wind, bii
ruiming.vqn west noor noordwest. Morgen overol moximo von rl tot t3
groden", aldus de weersverwochting die getdig wos voor de dog woorop
het cild Fryske Mounders hoor teden een-iubiíeumexcursie oonbood in
het koder von het tieniorig bestoon.
Een uitdiepende depiessie bij schotlond leek even roet in het eten te
zullen gooien, moor de twintigste oprit hietd zich goed.
Hoewel het oonmerkelijk kouder wos don een dog íevoren, scheen
ts middogs
de zon uitbundig tussen de froaie wótkenformàties door.
Schitterend weer voor ptootiesschieters en die woren er volop,
Moor loten we terug goon noor het begin.
Vertrek vanuit Lemmer
Vanaf half negen betraden de Friese Molenvrienden met hun 'rzaterdagse
eenzamentr, zoals de circulaire aan leden en donateurs dat zo treffend
omschrijft, de loopplank van het historische motorschip ttJan Nieveenrr,
ook wel bekend als de oude Lemmerboot, aan de Vuurtorenweg te Lemmer.
De op 23 mei jubilerende vereniging Gild Fryske Mounders had haar keus
laten vallen op dit fantastische schip dat in oorlogstijd veten het leven
heeft gered. Voor hongerend Holland was het m.s. Jan Nieveen, samen
met de andere vanuit Lemmer op Amsterdam varende tramboten, de
laatste strohalm waaraan men zieh kon vastgrijpen. In die bange en
donkere bezettingsjaren was het schip voor onderduikers en Joden vaak
een laatste ontsnappingsmogelijkheid.
Ondanks de daaraan verbonden risikots deed de bemanning zwijgend
haar werk. Na de oorlog onisnapte het schip tot tweemaal Ioe aan de
slopershamer. Het vlaggeschip van de NV Groninger-Lemmer stoomboot
Maatschappij werd in ere hersteld. Een I'oorlogsmonumenttt overleefde
de tijd.
Voor velen onder ons was het een eerste kennismaking, doch we spraken
ook deelnemers aan de tocht die goede herinneringen aan het schip
bewaren.
Toen rond half tien alle 167 opvarenden het ontvangstcomité, bestaande
uit mevrouw De Jong en de heer Maurer, waren gepasseerd, werden de
trossen losgegooid en lieten we Lemmer langzaam maar zeker achter ons.

Links: De

knu.s.sí.'oÍ-'lste-klas salon die

nog

irr

ittttlrerrtieke staat

is.

Midden: Het wíts !)c/t:lli91 in de deksalon,

tnaítr tle zcczit:kte zou ook toe'

slaarr.

Lin ksonder:

de Voqcllrot:k bii Hemelum
n depl orabele toest a ttd.
De opname dateert varr 4 I '68.
Kort daarna is de nrclan glesloopt.
(foto van M.J.D. Kroon, Lelystad, uit de collectÍe van P. TimmermAns, H'veen)De molen van

i

Rechtso nder:
Hoe "diezelfde" tnolerl er nu biistaat
in het buitenmuseum te Errktruizen.
(foto P. Timmermans)

Lemmer, eens een belangrijke Zuiderzeehaven
Rond 1900 was Lemmer een belangrijke havenplaats aan de toenmalige
Zrtiderzee, die zijn bloei onder meer te danken had aan de na 1880 snel
opkomende visserij, de produktie van gerookte vis en de bouw van
Lemster aken en -schouwen. Trouwens, al in het begin van de negentiende eeuw speelde de scheepvaart hier een grote rol getuige de in
1808 opgegeven nijverheid welke o.a. bestond uit zes scheepstimmerwerven, vijf smederiien, drie mast- en blokmakerijen, drie zeilmakerijen en twee houtmolens. Regelmatig voeren in de 18-e en 19-e eeuw vanuit Lemmer vrachtsehepen op Noord-Amerika, terwijl vanuit de Oostzeelanden vooralhout werd geiitrporteerd waaruit de houtzagerij voortkwam.
Bovendien bevond zich sedert 1719 een veerdienst op Amsterdam van
welke dienst duizenden en nog eens duizenden gebruik hebben gemaakt,

Gemoedelijke sfeer
Vanwege de gemoedelijke sfeer aan boord voelde een ieder zich al
gauw op zrn gemak. De trotse bemanning gaf onderweg met zichtbaar
genoegen tekst en uitleg over hun varend monument. Ook wij konden
ons niet aan de indruk onttrekken dat dit fraaie schip van grote historische waarde is en behouden moet blijven. We spreken dan ook onze
welgemeende hoop uit dat de Stichting tot behoud van het m.s. Jan Nieveen er spoedig in zal slagen om de overname te kunnen realiseren.
Tijdens een rondwandeling over het sehip troffen we een gezellige sfeer
aan in de keurig ingerichte deksaion, terwijl in de benedensalon een uit
vrijwillig molenaars samengesteld orkestje aan het oefenen was voor een
muzikaal onthaal gedurende de terugreis. Zeer fraai was hier de bar,
een pronkjuweel die toch wel aan de aandacht van menigeen is ontsnapt,
De beide eerste klassalons bevonden zich nog geheel in authentieke staat
De houten betimmering en het bescheiden formaat zorgden voor een

knusse sfeer. Het bovendek werd regelmatÍg bezocht. Vandaar had men

een pracht uitzicht over de vroeg'ere Zuiderzee. Vooral bij zonnig, warm
weer leek het ons een riant plekje voor zonaanbidders. Nu werd voornamelijk volstaan het opsnuiven een portie frisse lJsselmeerlucht.
Bovendien was men hier in de gelegenheid om de verrichtingen van
kapitein Leen Nouwen aan het imposante stuurwiel te aanschouwen.
Z'n stuurhut vormde op zich al bijna een museum!
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Toen de Jan Nieveen eenmaal het ruime sop had gekozen, werd het water
langzaamaan watonrtr.stig. Hoewel het lJsselmeer nog lang niet wit zag

van de schuimkoppen, rolden de golven toeh wel enigszins witgekuifd
langs het schip, terwijl de krachtige wind het buiswater af en toe in een
fijne nevel deed opstuiven. Niet elke passagier was bestand tegen deze

deining rtop volle zeer?. De gruwelijke zeeziekte deed blozende personen
wegtrekken tot willoze vaatdoeken met als gevolg dat de reling zo nu en
dan met een bezoek moest wordenrrvereerdrr. De frisse zeelucht deed
bij velen echter al wonderen. Voor de wat ernstiger gedupeerden was
het varen op dit onrustige water echter alles behalve een pretie. Opa
Verschoor, de vader van de vroegere hofmeester van de Jan Nieveen
en altijd begaan met het lot van de zeezieken, plachtte in zijn tijd te
zeggen: 'rNeem een droge boterham en een flesje spuitwater en je bent
gegarandeerd genezen. Of anders een stukje spek aan een touwtje,
doorslikken en weer terug trekkenrr. Dit probate middel zagen we evenwel niet in praktijk gebracht. Ook op de terugweg niet. Zelfs een graspol, bedoeld om aan boord op te gaan staan teneinde zeeziekte te voorkomen, zagen we niet toegepast. Het verhaal van tweede hofmeester
Anne Wielinga, eveneens uit de tijd van opa Verschoor, wil immers
dat je dan altijd grond onder je voeten hebt!
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Gelukkig kwam het schip bij Enkhuizen weer in rustiger vaarwater en
kon er, na afgemeerd te hebben aan de Harlingersteiger, een goed
verzorgde koffiemaaltijd genuttigd worden.'?Moeders groentesoepn en
de broodjes lieten zich prima smaken. De keuken van de Jan Nieveen is
inderdaad, zoals het bedienend personeel dat noemde, eenvoudig maar
zeer smakelijk.
Hoewel Enkhuizen een belangrijk en daardoor vrij druk toeristisch centrum is, heerste er op die twintigste april een rustige werksfeer op de
kade. Onder het wakend oog van de historische Drommedaris, een halfrondeel uit 1540 en deel uitmakend van een restant vestingwerken,
meerden enkele schepen die deel uitmaken van de vloot der bruine zeil-

vaart.
Vooral ts zomers is het hier voor de liefhebber een lust voor het oog.
In al hun pracht en praal pronken dan de schepen die getuigen van een
luisterrijk brok Zuiderzeehistorie. Botters, schokkers, aken, pluiten,
schouwen, tjalken, klippers en ga zo maar door waren beeldbepalend
voor vis- en vrachtvaart. Gelukkig zijn ze d,at in de voormalige Zuiderzeestadjes gebleven, dankzij de nimmer aflatende ijver waarmee de liefhebbers van deze varende monumenten hun schepen vertroetelen.
Ziedaar de overeenkomst met de vrijwillige molenaar.

ll

l0

Passagieren en museum bezoek
Na etenstijd gingen diverse deelnemers van boord om de bezienswaardige stad Enkhuizen te verkennen. Vooral de oude stadskern met zrn
talrijke historische monumenten, waaronder het Peperhuis (1625),

de Waag (1559), het stadhuis (1686), de beide laat-gotische kerken,
alsmede de fraaie vestingwerken, was een bezoek mecr dan waard.

Bovendien kon er naar believen gewinkeld worden.
Voor de museumbezoekers was het wachten op de passagiersboot van
het museum. Toen deze goed en wel langszij lag, werd er overgestapt.
Vlot werden we naar de ingang van het Buitenmuseum in de Compagnieshaven gebracht.
Zoals bekend veranderde de open Zuiderzee na de bouw van de Afsluitdijk in 1932 in een binnenmeer, hetgeen vele wijzigingen in het dagelijks leven tot gevolg had. De visserij en de daaraan verbonden karakteristieke bedrijvigheid verdween al snel uit het beeld van de anders
zo levendige havenstadjes. Het Zuiderzeemuseum werd opgericht om al
die elementen van het dagelijkse leven van voor 1932 te verzamelen en

te tonenDe wandeling door het Buitenmuseum liet ons ervaren hoe de mensen
rond de Zuiderzee eens hebben gewoond en gewerkt. Diverse huisjes
en werkplaatsen waren voor bezoek opengesteld. Aangezien ook het
weer ons gunstig gezinde, kon er met volle teirgen genoten worden van
de sfeervó[e bebouwing langs straaties, grachties en intieme steegies.
Natuurlijk ontsnapte de uit Hemelum afkomstige watermolen niet aan de
aandacht van onze Friese molenvrienden. Een aantal van hen legde wel
iets meer dan de gebruikeliike belangstelling aan de dag met als gevolg
dat een dienst doende suppoost zich met spoed naar de molen begaf om
de heren tot de orde te roepen.
Natuurliik ontdekten de molenliefhebbers ook het uit 1943 daterende plan
van S.J. Bouma, toenmatig directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, waarin schetsmatig eeu houtzaagmolen deel uitmaakt
van een levend museumdorp.
ItWat zou dat mooi geweest zijn wanneer we hier vandaag een houtzaagmolen in vol bedrijf hadden aangetroffen'r, liet een échte molenliefhebber
zich ietwat teleurgesteld ontvallen. Er stond immers een beste maal- c.q.
zaagwind!
Maar het zou, zoals bedoeld, geen molentocht worden' waarmee we natuurlijk niet willen zeggen dat daarmee ook de zaagmolenplanflen voor
het Buitenmuseum moetèn worden verworpen. Het zal er wel nooit van
komen, maar fantastisch lijkt het ons wel.
Misschien dat het wat wordt wanneer alle molenliefhebbers in ons land
zich en bloc als lid opgeven van vereniging vrienden van hct zuiderzeemuseum.

Ter informatie: het lidmaatschap kost minimaal f . 20,-- pcr jlirr'
Tweemaal per jaar ontvangt men een nieuwsbrief en eenma:tl pcr jaar
een rijk géillustreerd jaarboek, gewijd aan een onderwcr'p rtit hot
verzamelgebied of de verzameling. uiteraard heeft men grrrtis toegang
tot het Binnen- en Buitenmuseum,
Voor nadere inlichtingen kunt U desgewenst bellen. 'l'cl .rtt'. 02280-10291.

@rnooor,
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Tegen vijven was iedereen

weer aan boord. en werden de opgedane
ervaringen uitgewisseld. Enthousiast kon men overal horen Íertellen
over het Buitenmuseum, het Binnenmuseum en het stadsschoon van
Enkhuizen. Iedereen had met eigen ogen kunnen zien dat het de
Enkhuizers menens is met de zorg voór het bewaren van schoonheid,
eigen karakter en cultuurwaarden.
voorwaar een stad die trots kan zijn op haar bezittingen en daardoor
waard is om er terug te keren.
Toen de trossen weer waren los gegooid, zocht de Jan Nieveen het
woelige water weer op dat tot geruststelling van menig opvarende wat
tot rust was gekomen omdat de wind iets wàs gaan lig"gen.
In de benedensalon speelde het gelegenheidsorkest hààr hatste generale
repetitie. Nadat de kelen nog eens zórgvuldig waren gespoeld, traden
ze in de deksalon voor het voeilicht, wàt de àanwezigén àen spontaan
applaus ontlokte. op de golven van het lJsselmeer leïerden, de moune
toeterstr een muzikale prestatie van formaat. De sfeer werd mede daardoor uitstekend. Eén paar waagde het zelfs bescheiden danspasjes ten
tonele te voeren. De mededeling van een gratis rondje werd met handgeklap en gejuich in dank aanvaard.
Gedurende de ruim twee uur durende tocht werd nog eens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het schip nader te beÉijxen of elders een
praatje te maken. Dat is toch wel een onmiskenbaar voordeel boven een
bustocht. Natuurlijk werd ook de machinekamer regelmatig door molenvrienden bezocht. Een ieder die we spraken was onder de indruk van
deze ruimte waarin de vier cilinder Appingedammer Brons dieselmotor
van 250 pk met veel lawaai de nodige krachten produceerde om het
stampende schip voort te stuwen.
Na een korte pauze zetten rrde moune toeters'hun muzikaal onthaal voort,
daarmee de traditionele gemoedelijkheid, bekend van de Gi1d-vergaderingen alsmede van de Lemmerboot, onderstrepend.
Rond de klok van half acht meerden we weer af aan de vuurtorenweg in

Lemmer.
A-fgezien va_n enkele zeezieken kon worden

terug gezien op een zeer geslaagde iubileumexcursie. wie had tien jaar geleàen tijdenÈ de oprich[ingsvergadering in Joure,-waar zorn dertig leden de eerste stap zetien op
weg naar_ een omvangrijke provinciale vrijwillige molenaars organisatiè,
kunnen denken dat ecns de Jan Nieveen ruim 160 Friese moleivrienden
en -vriendinnen zou versehepen voor een onvergetelijke dag?!
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COMMISSARIS DER KONINGIN HANS WIEGEL LICHTTE DE
POLDERMOLEN DE ''PUOLLEN'' BIJ DRONRIJP
WEER MAALVAARDIG

door Gerben D. Wijn ja

Dronriip - Voor de stichting "Molens in Menoldumodeelt' wos de 27e opril
een biizondere dog. lmmers toen kon no 2500 uren vriiwilligerswerk
molen de t'Puollent' bij Dronriip weer officieel worden toegevoegd oon
het legertie von windmolens in Nederlond dot ol dan niet door vriiwilligers drooiende wordt gehouden. Gezien vonuit dot stondpunt kon de
heugliike dog voor hèel molenminnend Nederlond gelden.
Het was koud en er waaide een krachtige wind. Toch had dit "Onlijige
waart? de molenliefhebbers niet thuis gehouden. In groten getale was
men naar Dronrijp gekomen, vanuit het hele land. Niet graag wilden ze
dit molenfeest aan hun neus voorbij laten gaan. Zowaar de televisie toonde belangstelling voor dit gebeuren. Dat kon ook bijna niet anders want
de aktie voor behoud werd mede een succes doordat de AVRO juist deze
molen had uitgekozen om mee te mogen doen in de door deze omroep georganiseerde rrKlaver-vier tr-aktie .
Tussen de regen-, sneeuw- en hagelbuien door verrichtte onze Commissaris der Koningin, de heer Hans Wiegel , de heropeningshandeling. Hij
werC daarbij op uitstekende wijze geassisteerd door oud-molenaar
Linze van der Kooi uit Marssum.
rrlk zal van U even een echte molenaar makenrt, aldus de ?9 jarige molebaas, I'U trekt aan die ketting tot die dikke kurk en dan doet U een
stap opzijrr. De C.d.K. luisterde geboeid en liet zich ook verder uitgebreid inlichten. Eindelijk brak dan het historische moment aan: de vang
werd gelicht. Toen de ketting weer wat door Van der Kooi werd gevierd,
ging de Commissaris met de benen van de grond en bungelde vrolijk aan
de ketting. Hij genoct zienderogen en het publiek niet minder!
Molen de ?rPuollent? was in ere hersteld, de heer Wiegel had zrn eerste
molen in werking gesteld en oud-molenaar Van der Kooi, wiens vader
hier ooit de vangketting in handen had, beleefde de dag van zijn leven.
Bruisend en schuimend stroomde het opgemalen water door de ítskoat.
Een schitterende aanblik met die krachtig malende molen met ztn vier
halve zeilen.
Met dat beeld voor ogen verlieten we de in 1850 gebouwde muonts en
begaven ons naar de plaatselijke dorpsherberg 'rDe Posthoorn'?.
Hier werd in de propvolle, doch sfeervolle bovenzaal het feest op waardige wiize voortgezet.
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vrijwilligerswerk
De voorzitter van. de gemeentelijke molenstichting, de heer K. Hellinga,
schetste uitgebreid hoe moeizaam de financiering tot stand was gekomen. In 1977 had Monumentenzorg kritiek op de ingediende begroting.,
groot f. 129.000,--. Twee jaar later gooide C.R.M. roet in het eten.
Het restauratiebedrag was inmiddels opgelopen tot 158.000 gulden,
maar er kon geen subsidie in het vooruitzicht worden gesteld. Weer
twee iaar later gaf een derde begroting een bedrag van bijna twee ton
te zien. Pogingen om geld los te krijgen bleven vruchteloos. Reeds
beschikbaar geld werd toen maar aangewend voor herstel van de spinnekop rrTerpzichtrt van de voormalige polder 'rTolsmart onder Marssum.
Het werd zomer 1982 en een volgende tegenslag kondigde zich aan. Molenmaker Diikstra uit Giekerk moest zijn opdracht wegens gezondheidsredenen teruggeven. Een andere molenmaker kwam met een nieuwe begroting. Het herstel zou bijna een ton meer gaan kosten dan vijf jaar

geleden, namelijk 225.000 gulden.
Het gat werd te groot, ondanks de financiële steun van De Hollandsche
Molen, de ANWB, de gemeente, het waterschap, het Prins Bernhardfonds, de Provincie, het Rijk en de zojuist al genoemde AVRO.
Vier aan de stichting verbonden vriiwilligers boden in de zomer van
1983 aan om het herstel in eigen beheer uit te voeren. Het waren de
heren Waling Hofkamp (Deinum), Pieter de Jong (Menaldum), Yde van
der Meer (Deinum) en Wieger Wijning (Joure).
De stichting greep deze kans met heide handen aan en vanaf dat moment
waren de vrijwillige molenmakers (restaurateurs, zoals ze die dag telkens
werden genoemd) in hun vrije tijd voortdurend te vinden op het molenerf of in de molenmakerswerkplaats van Diikstra.
De kap werd hersteld, de nieuwe roeden werden opgehekt, een houten
lange spruit verving ztn iizeren voorganger, er kwam een nieuwe houten
vijzel en inwendig moest er het nodige opgeknapt worden.
Tijdens de vele toespraken schalde de loftrompet voortdurend; de vier
vrijwillige molenaars die dit herstel hebben geklaard, kunnen dan ook
terug zien op een geslaagd proiect dat de toets der kritiek prima kan
doorstaan.

Schoolvoorbeeld

C.d.K. de heer

Hans Wiegel noemde het verrichte vrijwilligerswerk
ileen schoolvobrbeeld van hoe we in deze samenleving met elkaar om
moeten gaan." Hij ging echter niet in op de uitnodiging van stichtingsvoorzitter Hellinga om vrijwillig molenaar te worden. Nee, hij kaatste de
bal uitstekend terug door oud-molenaar Van der Kooi te complimenteren
met zrn vakmanschap" Zonder diens steun had hij het immers nimmer zó

vakkundig geklaard!

De heer Wiegel had veel waardering voor hetgeen tot stand was gebracht
en prees daarbij met name het particulier initiatief .
Ook ging hii in op de rol die het Provinciaal Bestuur hccft binnen het
kader van de monumentenzorg: "Hoewel de reguliere mitldclcn in de
loop van jaren sterk zijn afgenomen, moeten we ervoor blijvcn zorgen

dat het verleden levend wordt gehouden voor heden en toekomst. De
§taten hebben grotere mogelijkheden dan voorheen vanwege het ingestelde monumentenfonds. Daardoor kan een veel zwaarder provinciaal
accent gegeven worden aan het eigen provinciaal restauratie-beleid.rt
Daarmee onderstreepte hij hoe bealngrijk de provincie restauraties van
monumenten vindt. Zo gaven Gedeputeerde Staten vorig jaar 225.000
gulden extra uit voor dit doel. Bovendien beschikt de provincie over
het terugploeg-experiment r?Bouwen Werkttr, waarmee een belangrijk
stuk werkgelegenheid in stand wordt gehouden, wat ook het behoud
van het oude vakmanschap ten goede komt. Ook is de provincie tot de
conclusie gekomen dat er een speeiale stiehting moet komen die eigenaren van monumenten wijst op subsidiemogelijkheden, wat op zich
zeer onoverzichtelijk is.
Al met al vond de heer Wiegel "dat Friesland trots is op haar monumenten en dat de Friezen de morele verplichting voelen al dat schoons in
stand te houden uit historisch besef en liefde voor de provincierr.
Nadat Van der Kooi een oud Pot-plaatje had geschonken, burgemeester
Goeman Borgesius de deskundigheid en vindingrijkheid en de-heer
Heydra van Monumentenzorg de grandioze inzet prees van de vier restaurateurs trwiens werk het predikaat meesterschap verdientrt, werden diars
van de restauratie vertoond, toegelicht door Waling Hofkamp die tot slot
zrn dank uitsprak voor het in de vrijwilligers gestélde vertrouwen.
Toen werd afscheid genomen van de heer Wiegel en zijn vrouw, waarna
de rij sprekers zich voortzette, dit alles in een zeer ongedwongen sfeer.
Oud-poldervoorzitter Dijkstra verhaalde over het verleden en schonk de
notulenboeken van de oude polder. De heer Miedema van het lÍaterschap
ItNoardlik Westergoarr was vooral blij dat de stichting de molens in 19?5
bij haar oprichting wilde overnemen. Namens het waterschap bmd hii
een duiker aan bij de Marssumer molen zodat deze geen 5 minuten maar
een hele dag kan malen. De heer Pauw van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars was tnots op het bereikte resultaat en dat was ook de heer
Bokma van de zusterstichting rrDe Fryske Molerr.
Hij noemde dit I'in foarbyld fan hoet iteins moat, in.optimaalbelibjen fan
de soarch foar it molebestenrt. Daarnaast omschreef hii het verschil met
rrzijn" prrovinciale stichting als volgt: rrln neie buorman is better as in
fiere freon. De Fryske Mole moat it ha fan fiere freonen, wij binne de
biezemwein en moatte krepeargefallen opheinerr. Tot slot sprat< trii ae
hoop uit dat de twee overige molens van de zusterstichting, die te
Hatsum en Kingmatilla '?ek ynre pronk komme silletr.
De heer Hellinga antwoordde daarop,dat er goedgekeurde subsidiabele
plannen liggen zodat het nog slechts een kwestie van tijd zal zijn.
Tot slot spraken Dronriip-promotor de heer f'aas (van Dorpsbelang) en
mevnouw P.C. de Jong-Dijkstra (namens het Gild Fryske Mounders) hun
gelukwens

uit.
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de bazen ove r vroege r

Eens telde de gemeente Menaldumadeel maar liefst 51 molens, waaronder
drie zaag- en drie korenmolens. Dat was in het jaar 1867.
Nu resten ons hier nog slechts zeven. De Stichting "Molens in Menaldumadeel'r is al bijna tien jaar bezig om zes van die wiekendragers in ere
te herstellen. Met derrPuollenttis het vierde succesvolle herstel een
feit geworden.
Toen na afloop van de feestelijkheden oud-molenaar Van der Kooi en
oud-polderbestuurder Dijkstra met elkaar aan de praat raakten, waren
wij daarbij aanwezig en tekenden enkele herinneringen uit vervlogen
tijden voor U op.
In 1850 verrees molen de Puollen. Na 48 jaar kwam Douwe Linze van der
Kooi hier als molenaar. Een molenaarshuisje was er toen nog niet.
?rNee, dat is pas yn 1902 boud troch Douwe Buwalda foar 1300 gtrne.
Dat hark yn re àlde polderboeken werom ftrn, sjoch", lichtte Marten
Lammert Dijkstra toe. rUa, en doe bin ik dër op tsien septimber 1905
geboarentt, voegt Linze eraan toe. Naast molenaar was zrn vader knecht
bij de boer. Hij bemaalde de molen voor zes gulden per week, maar
daarvoor moest hij ook acht weken hekkelen. Het wonen was vrij. Veel
poldermolenaars beschikten vaak over een paar koeien.
Linze ztn vader niet. ÍrHeit koe alles, hy hie altiten wurkrr, aldus <ie
79 jarige oud-molenaar.
rrWanneer mocht U als klein baasje uw vader helpen?" vroegen we hem.
'rlk wie in jier of seis, sàn, doe mocht ik aI helpe. Ik moast dan foar
heit de roeden telle. Dan wist er hoe hurd de mole mealde.

ik in bytsje àlder wie, sei heit op in dei mei moai waar: rrl,it de
ris los, asrt de fang tille kinst?? en noch wer letter mocht ik
him hielendal ynslaan. Doert ik fjirtjin wie hie ik in béste boer en as
heit fuort moast, mocht ik mealle. Trije jier letter ftrn ik de frou op it
kuorbalfjilden yn r28 binne wy troud. Ik ha earst oardel jier fést-arbeider west en doe kaam de Marssumermole frij. Ik kaam op trijetal.
De iene hie in grutte hrishàlding, de oare wie in hiel lyts kreupel
mantsje en ja. .. doe waard ik it automatysk.
Och, heit wie ommers ek in goed fakman en beide ha wy nea in Crngelok
hàn. tr
In 1928 gedacht zrn vader trouwens het feit dat hii dertig iaar tang
Doe't

mole mar

molen de itPuollenrr had bemalen. Het familieblad rFan Fryske Grounrt
besteedde daar nog aandacht aan door een foto van hem te plaatsen.

Zo trad Linze dus in de voetsporen van zijn vader. Hij volgde Wouter
van Diik op.
Marten Lammert Dijkstra werd net géén molenaar: rrYn dizze omkriten
stie eartiids derrKooimolett. Dy wie der al yn 1846, fjouwer jier earder
as de rfPuollenrr. Ik soe dér mirnder wurde mar op in àldjiersdei, it sil
om 1924 hinne west hawwe, fleach dy mole oer de kop. It waaide as in
kring. ttGelokkichrr, sei mem, ?tno hoechst giin m0nder te wurden.rr
Oeh de mole wie ommers de twadde lànhearre fan de boer, dat se wienen
der net rouwieh om. r'
Voorheen maalde deze molen in de Rentmeester, maar in het nieuwe jaar
werd besloten om het water naar de 'rPuollenr af te voeren.
In 1953 kwam de "Puollenr? als windmolen echter op non-aktief. Een motor
zou voortaan de vijzel aandrijven. Het verval begon toen ook ztn intrede
te doen. Dijkstra weer: frEn doe rekke er op in nacht los. Hy fleaeh as
in raket! Boer Germ Oostra hat de mole doe noch réden, oars hie er der
no net mear west. Mar wy woenen net dat er nochris foar de twadde
kear los reitsje soe. Dat wy ha doe de roede in meter yn te grtrn sakie

litten".

Gedurende zijn molenaarsloopbaan bleef Linze een aktieve baas.
Hij was niet alleen vandaag de rechterhand van C.d.K. I{iegel, nee hij
is dat eigenlijk altijd voor het hele dorp geweest.
Zo was hij bijvoorbeeld ook de eerste instructeur voor het Gilde van
Vrijwillige Molenaars in Friesland. We hopen dat beide oude molenvrienden nog lang van de molenschoonheid in ons Friese land mogen
genieten.

198 4-i
-*ANIUNENOVERZICHT
t'De
De stiehting
Fryske Molerr heeft d.m.v, een aan alle moleneigenaren
en of molenaars toegezonden vragenlijstie een onderzoek ingesteld naar
het aantal draaiuren van de molens in Friesland in het iaar 1984.
Om te trachten een zo groot mogelijk aantal reakties te verkriigen,
werden geadresseerde antwoordenveloppen en - voor zover het betreft
die aan de molenaars - voorzien van retourporto toegevoegd. Helaas
heeft slechts ruim de helft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en
heeft een groot deel nog niet geantwoord. Omdat we thans geen antL-l

Gedurende 30 jaren heeft de heer D.L. v.d. Kooi den molen in tlc
Poelen onder Dronrijp bediend. Voor deze prestatie ruimr:n wi.i
voor hem gaarne een plaatsje in ons blad. Men ziet hier
van der Kooi in z'n dagelijksche bezighcden.
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Aantal draaiuren 1984 en
woorden meer verwachten, willen we U het resultaat van wat nu be-
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tjasker te t{yckel.
Ondanks het ontbreken van de gegevens van vele molens geven de cijfers toch wel een aardig beeld van de activiteiten van de Friese molens
en molenaars in 1984. Rest mij allen die hieraan hun medewerking hebben
verleend namens de Fryske Mole hartelijk te bedanken.
Lubbers.

nr.

de Phenix Marrum

29 Gen . Kloosterpld

129 de

1982

1

l4 de Non Ferwerd
16 Hoekstermolen Hallum

uren.

Aantal draaiuren 1984 en

poldermolens

belast onbelast belast onbelast opmerkingen

De terugloop komt dus geheel ten laste van de poldermolens nl. van
3558 in 1982 tot 3059 in 1984. Deze vermindering komt geheel doordat
de molens nr. 73 de Meerswal, nr. 100 de Babuurstermolen en nr. 110
de tjasker te Heidenschap minder draaiuren hebben gemaakt.
Poldermolens die in 1984 hun bijdrage leverden in de waterhuishouding
van een bepaald bemalingsgebied waren nr. 50 de Rentmeester, nr. 60
Ypeymirne, nr. 71 de Huinsermolen, nr. 96 Lonjémolen, nr. 100 de
Babuurstermolen, nr. 110 tjasker Heidensehap, nr. 117 de Skarmole en

nr.

draaiuren

nr.

kend is, niet langer onthouden.
In staatje I zijn de draaiuren van de industriemolens opgenomen, in
staat II die van de poldermolens voor zover die zijn binnengekomen.
Ter vergelijking zijn tevens van deze molens de draaiuren van het
iaar 1982 olgenomeru Van het jaar 1983 zijn geen gegevens aanwezig.
Uit deze staatjes blijkt dat het totaal aantal draaiuren is teruggelopen
van 68?0 in 1982 tot 6383 in 1984. Het aantal van de koren- en houtzaagmolens is nagenoeg gelijk gebleven nl. in 1982 3312 en in 1984

Staat I I

1982

822

:r

20

MOLENNIEUWS

Mededelingen voor deze

rubriek weer groog richten oon de redoctie.

KOLLUMERPOMP - Wanneer de waterbeheersingsplannen voor de ruilverkaveling van Kollumerpomp het toelaten, zal de gerestaureerde
molen aldaar wellicht weer een aktieve rol gaan spelen in de bemaling
van het waterschap rrlits en Lauwersr'. De gemeente heeft laten weten
priis te stellen op een door windkracht draaiende molen.

-

Op de houtzaagmolen 'tDe Jagerfris een eursus molinologie
gepland voor de week van 14 tot en met 20 juli a.s. Onder teiding van
de vrijwillige molenaars Jan Coppens en Jaap van Driel worden deelnemers ingewijd in de beginselen van het molenaarsvak.
Naast molendraaien bestaat er ook de mogeliikheid tot het maken van
een molenexcursie door de provincie. Zeilen kan daar ook.
WOUDSEND

Natuurlijk kun je in één week geen molenaar worden, maar in zorn week
proef je overduidetijk de sfeer en wetlicht dat er dan nog eens een
volledige opleiding achteraan komt. De kosten voor een hele week, alles
inbegrepen, bedragen f. 440,-- p.p. Per groep kunnen er maximaal 15
liefhebbers aan deelnemen. Uitgebreide informatie is aan te vragen bij
I'Het Molenhuisr', Aldwyk 16, 8551 PR Woudsend (tel. 05141-3?5).

- De kans dat er t.z.t. in dit dorp met behulp van
(oeristisch) R(ecreatie ) O (ntwikkelings ) P(lan )-subsidies een grondstoffenverwerkingscentrum kan worden gerealiseerd is gestegen. Dit
centrum moet een soort historisch openluchtmuseum worden w&arin oude
ambachten tot uitdrukking zullen komen. Het moet een uitwerking op
kleinere schaal worden in vergelijking met het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Het zal specifiek gericht zijn op het leven, wonen
en werken in dit deel van Friesland. En wat hoopt men hier dan te realiseren? Wel, schrik niet, een korenmolen, houtzaagmolen, lijnbaan, leerlooierij e.d. Verdere berichten hierover wachten wij met belangstelling
af. Uiteraard hopen wij U hierover dan ook te informeren.
OLDEBERKOOP
T

- Binnen afzienbare tijd zal een boekje verschijnen over enkele
aspecten van het verleden van Warga. In een der hoofdstukken zal op
uitgebreide wijze worden ingegaan op de boeiende molenhistorie ter
plekke. In een volgend nummer hopen we hierop terug te komen.
WARGA

BIRDAARD - Koren-, pel- en zaagmolen trDe Zwaluw" is onlangs een
grote hoeveelheid boomstammen rijker geworden die t.z.t. in het zaaggedeelte van deze unieke molen tot planken kunnen worden gezaagd.
Stichting rrMolen De Zwaluwrr kreeg deze stammen aangeboden door de
gemeente Ferwerderadeel. De 93 populieren van bijna 40 jaar oud
moesten wijken voor de aanleg van riolering in Birdaar<I-Zuid.
De bomen zijn door de eén firma uit Noordbergum omgezaagd waarna
vriiwilligers voor het opruimen zorgden. De molenkolk alsmede de
opvaarten liggen dus al behoorliik vol.

De stichting maakte handig van de gelegenheid gebruik door al het
afval te ve*-koperr, Vele karrevrachten boomstammetjes vonde-n inmiddels hun ,"eg haar de openhaardopslag. Dat leverde maar liefst zotn
f. 4.000,-* óp. En er ligt nog wel meer op kopers te wachten, zo kregen we te horen. Op Nalionale Molendag werd de zaagschuur officieel
ópgeleverd. De molèn was zelfs opgenomen in een fietstocht. Velen
tàíaen op die dag een kiikje nemèn. De aktieve stichting heeft trou*".rs ,og meer ak-ties in petto zoals een bloemetjesaktie en een inzameling vanïud-ijzer. Ondei. het motto ?talle kleine beetjes helpenr? streeft
men ernaar een ton bij elkaar te krijgen.

In het onderachtkant zijn de zolders inmiddels aangebracht en op
stellinghoogte is men bezig met het muurwerk.
uet hoït vöor het bovenaöhtkant ligt klaar. op het moment dat U dit
leest is het dus best mogeliik dat mèt de bouw hiervan een begin is
gemaakt.

I'windlust"

hebben onlangs
woLVECA - De vrijwillige molenaars van molen
in Duitsland een buil geikocht welke eigenhandig zal worden opgeknapt.
Verder is er een unieËe zakkenklopper toegevoegd aan de inventaris.
Over gebrek aan belangstelling traààen de heren vrijwilligers op Nationale Mólendag bepaald niet te klagen, zo liet men ons weten'
Meer dan 60dperèonen brachten èen bezoek aan Frieslands grootste
molen. De molèn fungeerde als startplaats voor een fietstocht.
Ter gelegenheid vanïe molenfeestdàg werd er een demonstratie billen
de
gug"ï"t IOp een gegeven moment kwàm een nogal.alftige mevrouwactivia"" vrijwilligers haar vertelde óver deze
teit boven in de molen, ""ug""*à" zif met de woorden: "O ba, wat vies!".
Nadere uileg volgde uiteraïrd, maar ze bteef het een vies woord vinden!
Vanwege Oe ?estiíiteiten had een der molenaars ziil "f99stqak" a.ange- ..
trokkeË, een hagelwitte overall. Ook hij trok in zijn witte "broederpak"
veel bekijks, zoheldde ons een zijner collegea'
En hij kràeg nog passend werk te doen ook: een dame moest door hem
bevrijd worden van een splinter. waar zorn wit pak al niet goed voor is!

molen binnen. Toen Ëàr,

t'KlOosterpoldermolenrt nabij Ferwerd' is
inmiddèls aangebracht, zodat de molen
is
Dit
een nieuw asrad gemaakt.
weer kan draaien.
OÀ fratsste"n is gescheurd, maar omdat hij stevig tussen_de keerstijlen
de halssteen als
Íàt-ààf.f"rJ, taï nier nog wel g.edraaid worden. Zowel
Waarom
aangetast'
machinevet
van
fret'genrult<
door
zijn
p!n"t""n
à3
genoeg
reuzel
is
er
want
onbegrijpelijk
,àri àrt vet gebruikt, is ergens
FERWERD

- Voor ttDe NOn" of

voorhanden.

Demolenkrijgtnuookeenverfbeurt,ietswatzekertijdwerd.
tijdens een
- De trKleilansmole'' te Marrum, verloor vorig jaar
Buurmanieuwe
een
weer
inmiddels
storm zijn houten buitenroede. Er is
*o"à" gË"token, zodat de molen althans uiterliik weer maalvaardig is.

MARRUM

Lopend werk ontbreekt.

molens werden uitGenoemde werkzaamheden aan beide laatstgenoemde
jevóerO
van de r?Fryske Moler Joh. Cnossen.

door "vast-timmerman"
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HARTWERD De spinnekop 'fDe Oegekloostermolent? te Hartwerd is
ook weer maalvaardig.
De nogal uitgebreide restauratie van deze molen werd in 3 fasen uit-

REMKLEPPEN OP

WJ

NDMOLENS IN FRIESLAND

gevoerd.

In 1982 werd door J. Hofstra J. de Jong en J " Cnossen begonnen
met het vernieuwen van de trap.
Daarna werd door J. Hofstra een nieuwe ( vij zel) gemaakt .
In

1984 werd

het in sleehte staat verkerende gevlucht verwijderd.

Gedurende de wintermaanden werd bij Fa. Westra te Franeker een geheel nieuwe kap , een nieuwe houten as en nieuwe roeden gemaakt.
Maandag 15 april is D, Posthumus begonnen met het aanbrengen van
de nieuwe kapconstructie. Woensdag 1? april werd d.m.v. een kraan
de as geplaatst en werden de nieuwe roeden gestoken..
Dit laatste gebeurde bij een zeer diehte mist , met een zicht van soms

minder dan 20 m.

dit moment nog niet heeft plaatsgevonden, is de molen weer geheel bedrijfsklaar. (L4 mei)

Hoewel de officiële oplevering op

De kroan heeft de lootste roede
gestoken. De mist is iets opge-

trokken.

door J. Brunsmann

Biino klaor! Het gereedschop von
D. Posthumus ligt nog op de pöle.
(foto's J. Brunsmonn ).

Spoort U molenansichten? Zo io, dan is het welticht vermeldenswaard dot de heer J. L. J, Tersteeg te Rotterdom regelmatig
zwort-wit molenofbeeldingen op ansichtkoort uitgeeft. Per-21
koorten (exclusieve exemploren!) bent U f. 23,:- verschutdigd
(incl , porto). Onlongs verscheen een serie Friese molenkooríen.
Ceinferesseerden kunnen met dhr. Tersteeg contoct opnemen:
Drokenburg 43A, 30gs xD Rotterdam, tel . bt0 - g0g4s7.

Noormate de verbeterde wieksystemen op de windmolens werden toegepost, kwom er ook meer behoefte oon remkleppen, Op een oontol
Fr-iese windmolens ziin deze don ook toegepost. De molens welke hier
besproken zullen worden, hebben olle fokwieken (Fouël).

Bij I'De Rat?r in IJLST, en de korenmolen te Munnekezijl , welke doorboorde assen hebben, worden deze kleppen bediend door zwichtstok en
spin. De kleppen kunnen ook gedurende het draaien binnen bepaalde
grenzen worden gesloten en geopend.
Bij de "Hiemertermole", de enige spinnekop met remkleppen,- heeft men
een speciaal systeem aangebracht. op ieder end is een remklep aanwezig. Naast deie klep is op ae roede een buis aangebracht, waarin een
geïictt heen en weèr kan schuiven. Deze gewichten zijn met_een dunne
àtalen draad bevestigd aan een ronde schijf boven op de remklep. Het
andere eind van de slalen draad is verbonden aan een spiraalveer.
Door deze veer te spannen, wordt de klep gesloten. Afs nu gedurende
het draaien het toerental te hoog zou oplopen, heeft dit tot gevolg, dat
de gewichten naar buiten worden geslingerd door de centrifugaalkracht.
oit*treeft dan tot gevolg, dat de remkleppen zich openen en het toerental weer tot aanvaardbare normen wordt teruggebracht.
Al met al een vrij eenvoudig systeem, wat bij deze betrekkelijk kleine
molen goed voldoet. Toch zijn aan dit systeem wel enkele bezwaren verbonden.
Allereerst; de zwaartekracht heeft nog al wat invloed op de gewichten.
Een ander bezwaar is, dat bij het vangen (afnemend toerental) de kleppen zich weer sluiten, wat een extra belasting Yan a9-"119 met zich meeLrengt, maar zoals reeds aangegeven, bij deze betrekkelijk kleine molen
is dit niet overwegend.
De korenmolen I'De Hoop" te stiens, heeft remkleppen op de binnenroede.
Deze molen heeft geen àoorboorde as' en de kleppen worden gestuurd
door een regulateur.
Op ieder erró ran de binnenroede is een regulateurstrip aangebracht;
dàze draait in de midden aan een asje. Aan-dit asje is ook de hefboom
bevestigd, welke de klep bedient. Dit asje is d.m.v. een lager tegende
bordzijàe van de roede Levestigd; aan deze zijde zit ook het regulateurgewieht.

Debeideeindenvandestripzijnd.m'v.dunnestalendradenaanelkaar
gewichten'
gekoppeld. Hierdoor heeft de zwaartekracht ge-en invloed op de
ön t<uirnen de kleppen niet onafhankeliik van elkaar bewegen'
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De regulateurstrip, is aan de gewichtzijde met een dunne stalen draad verbonden aan een spiraalveer . Deze
houdt in gespannen toestand de kleppen gesloten.

Loopt het toerental van het gevlucht
te hoog op, dan gaan de gewichten
naar buiten en worden, tegen de

veerspanning in, d€ kleppen geopend,
waardoor het toerental weer afneemt.
Bij deze veel grotere molen komt het
bij de ttHiemerter moletr genoemde bezwaat in veel sterkere mate naar voren.
Bij het vangen sluiten ook hier de
kleppen, en dit kan bii extreme omstandigheden zeer reëel genoemd worden '
Om de molen dan met open remkleppen
te kunnen vangen, is een speeiale

Toelichting

bij

de

foto's van
J. Brunsnlann:
zíe pag. 26

constructie aangebracht .
Op het voorkeuvelens, binnen in de
kap , is een d. m. v. een touw verschuifbare stalen staaf bevestigd. OP de
binnenkant van de binnenroede , ziin
aan iedere kant tuimelaars aangebracht '
Deze zijn met een draad weer verbonden aan pallen, welke de veerspanning in stand houden. Ais nu de stalen schuif d.m.v- het touw naar
buiíen wordt gesehoven, worden hierdoor de tuimelaars aangetikt. Dit
heeft dan tot levolg, dat de pallen worden gelicht, en de veerspanning
wegvalt. Hierdoor blijven ook bii het vangen de klep.pen open staan, en
kai de molen met open kleppen worden gevangen. Uiteraard wordt dit
alleen bii extreme omstandigheden gedaan' De hier besproken kleppenconstruciie komt wel op meèr molens voor; de nóódvoorziening is echter
door molenaar G. Klijnstra zelf uitgevonden.

26

2"1

7. De haak welke d.m. van een draad de veerspanning in stand houdt,

hangt achter de hefboom. Deze wordt door een pal vastgehouden.
Wordt de pal gelicht, dan draait de hefboom naar beneden, waardoor de haak er af glijdt, met als gevolg dat de veerspanning wegvalt.
De veer links houdt de pal op zijn plaats.
RECT I FI CAT

IE

Onder het artikeltje ttOver het afschrijven van een schroef met drie
gangen" (zierrde ritskoat" nr. 3?, pag. 15 t/m 18) werd de naam Jan de
Swart vermeld. Velen onder U zullen waarsehijnlijk wel hebben begrepen
dat dit Jint de Swart behoort te zijn, oud-molenaar van de Slagdijksteren later de Vijfhuistermolen. Onze excuses voor deze vergissing.
I.v.m. verkleining van de tekening "Schroef van Archimedes" op pag.
16 en 17 klopt de schaal van 1 : 10 niet meer. Dit moet nu zijn schaal

1:13,6986.

G.D.W.
I i.:::.:

TOELICHTING

B

i i.::t:

IJ DE FOTO'S VAN

WIE HËRKENT DEZE MOLEN ?
J.

BRUNSMANN

:

HIEMERTERMOLE.

1'

2'

Remkrep met buis
ryaT-in gewicht schuift. De dunnen stalen draad
loopt over de aan de
klep-bevestigoe;onde schijf
à"
"àà,
"piraarveer.
De spiraalveer met spaninrichting. (rinks) De
ronde
schijf,
met daarover de dunne stalen draad.
KORENMOLEN "DE HOOB" TE STtENS.

3. Remklep met

4.

5.

b.

regulateursgewicht, (boven) cte spiraalveer welke de
klep sluit.
via hefboom en trekstang wordt de klep bediend.
De regulateurstang ( welke in de midden draait
) Ioopt achter d.e
roede door.
Aan beide einden de draad waarmee hij aan de stang
op het andere
end-is gekoppeld. Hierdoor wordt de invloed van de zwaartekracht
op de gewichten opgeheven. De kreppen kunnen
niet onafhankelijk
van elkaar bewegeï: .
De tuimelaar op de achterkant van de roede, rustend
achter een nok.
De draad welke hieraan is bevestigd, is weer verbonden
aan cle pal
die de veerspanning in stand houdt.
De stalen stang boven in de kap , kan door een touw naar
buiten
worden getrokken. Hierdoor worden de tuimelaars aangetikt,
waarna
de veerspanning wegvalt en de molen met open kteppen
kan
gevangen.

Deze oplossing

worden

is uiteraard alleen bedoeld voor extreme situaties

"

Hier dan de eerste foto van een onbekende molen . Deze zal ongetwijfetd
ergens in ons Friese polderland hebben gestaan. Wie helpt ons deze
fraaie muonts thuis te brengen? Eventueel met aanvullende informatie .
We

zijn benieuwd.
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Vreemd
Het dorp oosterwoldein de g-emeente ooststeltngwerfkent sinds
1980 geen
molen meer. Toen werd namelijk de molen van von"deli"g .i;"b*àxen
( zie:
Molens

is wel, dat de heruitgave van de kaart Schotanus/Halma (1?18)
in 1739 - meest nauwkeurig bijgewerkt - de molen tóch nog

door Ottens

vermeldt

!

rgqg_gr"ichten deel 2, nr. soi] vll o.rà""ro"t
G;Erouwsïrà,ffi
;;i ;:; :. :'Ë#àï *u,"*
over_de

De andere molen (Veenemolen) bleef wel bestaan in de achttiende eeuw.
Molenaars waren onder andere: Wessel Claesz (1693), Anne Claesz (L702),
Luytien Wesselsz (1708), Jelle Wesselsz (1711), Albert Geertsz (1729),

op volledigheid geen sprake kón zijn, want dan zou altesËr
moeten zijn
cloorgenomen (kranten, archieven ótc,
).
Reeds in 1580 wordt er een rrJohan Nlonenaerrr in oosterworde
genoemd.
Deze had naar alle waarschijnrijtireia Àen rosmolen
aan het xeit<epao
(stemcohier nr. 44).
wanneer deze molen verdwenen is, is onbekend. Naar alle
heid was dat in de roop van de zeventiende eeuw, evenarswaarschijnlijkhet naburige Drenthe' . van de bekende kaart van schotanus uitin1664
weten
we' dat er toen twee windmolens stonden. Eén stond er tàn
N.o., ae

1756), Marten Jansz (1786, 1796) en Marten Jans Nlulder (1811).
Over de verwantschap van Luitje Wessels met de Pieter Leutjens van
I'l)c Jonge Fenixrr (zie: Fries Molenboek, blz. 4l 42) is elders al
-

in Friesland iq

vroegere morens van het dorp. Dit zat rriernà-in ràrtàrt.
ro.*
worde-n weergegeven. Het spreekt voàr zich, aat
van e"ige aJnsp*aaL

d: vee_nàmoràn. rn 1634 werd ,,D,oesterwijn9::1.:::.t:l:_,"1 ,?é:lï
door 1.,
Jan .rans
3::,"ï:l
l I-":t:11_
.Heynàs r",, È gÀà*t';;;..; . ïJ;ï;l
zijn ï"o"*Ë ,"?;;;;iË;'i"
16;?;Ë.
3::9 b.".U"td Estert de4 moten en(natura
el laken
werden vaak in de koopsom
1999:llp."qyla::.é"
oetrok-ken) aan Willem Jans en Renst Albers, zijn vrouw.
Al in 1639 had de mole, moeten verdwijnen,.wegens te weinig opbrengstenl
Dat de molen niet verdween zar w-aarsciri;nri;t tË àank;"';il;'è*eest aan
een tweede functie ervan: naast korenmólen moet hij ook runríoten
zijn
geweest. Dit bleek in 1714, toen men meldde dat hij''ralle."
*"*" eek te

malen versogt heeft en ook sulcx geaccordeert is,, . Nadat eerst
Volker
Jansen waarsc hijnlijk
hier molenaar was ge*

weest, werd dat rond
1700 Lubbert pieters.
Deze verkoeht de molen
met de gerechtigheid
van de molenberg in
1713 voor 350 carolusgulden aan Eijt Hessels

van Boekhorst. De molen
werd het jaar erop door
de Staten getaxeerd op
f. 970,40 en moet daarop
zijn verdwenen. fn LZZ6
was het bijbehorende
huis al afgebrand en in
1730 sprak men over de
plaats, waar ttvoorDe beide molens von Oosterwolde op de koort maelsrr de molen had gevon Ottens ( t ZSg).
staan. Rond L725 is de
l= kerk; ) = wotermolen Fochteloo.
molen dus afgebroken
of afgebrand.

Albert Luyties (1732), Pieter Jans (1743), Dirck Carstez (L749, 1754,

geschreven. 4.
Ook de nazaten van Durk Carstens namen later de familienaam Van der
Meulen aan. Deze molenaars waren niet alle ook eigenaar van de molen:
in 1756 was hij van de weduwe Homans en in 1?86 van Gijsbartus Gasinjet.
In 1798 kwam deze laatste te overlijden en volgde Jacob Brouwer Gasinjet
hem op. Diens kinderen bleven eigenaars tot 1826. Toen werd de molen
verkocht aan bakker/molenaar Klaas Wilts Landmeter, die hem op zijn
beurt in 1842 verkocht aan de broers Willem en Albert Jans Mulder uit
Appelseha (hun familie had cioor de molen).
Volgens het gemeenteverslag van 1852, dat aan de Staten werd doorgegeven, verhuisde in dat jaar de korenmolen naar Appelscha waarmee
deze molen ook verdween.
Tot slot dan de laatste molen van Oosterwolde, maarniet dan nadatisopgemerkt dat er ook een ros-gortmolen en een ros-volmolen (tot t 1650) zijn
geweest. In 1850 werd er aan de Molenweg-van-nu een korenmolen ge-

sticht door lVilt Alberts van der Meulen, die hij verkopen wilde op
27 december 1858 nadat al f. 6.000,-- was geboden (Leeuwarder Courant).
Het was een grote rog- en pelmolen op stenen onderstuk en er hoorde
een huis bij. De verkoop ging niet door en in 1862 was de molen te huur,
omdat S.K. de Jong hem tót mei van dat jaar had gehuurd. In april of
mei brandde de molen echter af, waarbij evenwel het hoge stenen onderstuk met twee paar stenen (pelwerk) bleef behouden. Op 14 juni 1862
kocht Luderus Jansen voor f. 882,-- de restanten van de molen op (hij
was bakker) en liet hem herbouwen met gebruikmaking van onderdelen
uit Kloosterburen (Gr. ).
De erven van L. Jansen verkochten de nieuwe molen in februari 1877 aan
Jan Alberts Mulder te Oosterwolde voor f, 6,643,-- . Deze op zijn beurt
kreeg er f. 6.795,-- voor bij de verkoop op 1 december 1879 aan Adam
Vondeling, die er mais, gerst, haver en rogge mee ging malen. Tot drie
maal toe sloeg de Uiksem in de molen, maar steeds bleef hii behouden en
werd hij hersteld.'
Zo werd na een storm, waarbij één der roeden dwars door de stelling in
het wagenhok terecht kwam, een nieuwe roede overgevaren achter een
schip (vanuit Delfzijl). De molenmaker kwam uit Stroobos (Holman?),
maar in de twintiger jaren werd deze er steeds minder bijgehaald en het
verval nam toe. De kleinzoon van Adam Vondeling stond bij de uiteindelijk hieruit resulterende afbraak in 1930, waarmee het familiebezit definitief verdween. Ook kwam daarmee een eind aan de molenhistorie van
Ooststellingwerf's hoofdplaats en tevens aan ons verhaal.

D.M. Bunskoeke.
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NOTEN:

1. manuscript over de historie van oosterwolde ;
2. gngepubliceerde doctoraalscriptie van de schrijver
over rnolens
Drenthe ( 1600 1815);
ttGemaaltt
3door s . J * v. d. Molen, in : De vrije Fries 42 ( 1955)
5.
gegevens zijn onileend aan een brief van
H . Vondeting aan dè schrijver.

MOLENS

BIJ

HARLINGEN

(situatie zoals die was rond 1905)

_l
Februori l9B2 vond Dr. D. lluvsm<ttts, irr tiitt vriic tiid verzomeloor von
oude foto-opporotuur t:rr wul <tuut'tt<trt ont)cx is, ttp de vlooienmorkt in
New Colcdoniort Murkt:l itt I orttlcrt, lwac olbums met oude fotots.
Bii nod<:r ott<lt'rtock, ltlc<:k lrcl , <lol daze in Horlingen waren gemookt
<toor'/t Lrrtl<:lst:tt <!i<: irr t!)05 maL da liinboot Horlingen-Londen hier een
bczoak truddatt gabrocht.

EEN UNIBKE MOLENKIEK.

Aan de voet van de zeedijk, langs de weg Harlingen-Zurich, stond een
tiental meters van deze weg de houtzager rrHet Fortuintt(op de voorgrond).
Deze molen stond er in 1924 nog, zij het zonder gevlucht.
Links Cementmolen ttDe Standvastigheidtt, een ronde stenen molen, uitgerust met kollergang en stampers. In de dertiger jaren verdween ook
deze molen uit het landschap. Als laatste bewoner van het molenhuis
heb ik nog gekend "Luie Willem".
Over de luiheid van Willem deden de sterkste verhalen in Harlingen de
ronde.
Om bij deze molen te komen, moest men of wel met een bootje over de
Bolswardervaart of via de zeedijk. Dit laatste betekende wel een omweg
van t 1à km.
Nu ging het verhaal, dat de ouders van Willem op een zondag uit de kerk
kwamen. Het stortregende en ze riepen vanaf de overkant om de boot.
Willem riep hun toen toe: "Loop maar om, want het is beter dat er 2 nat
worden als 3tt.
Of dit allemaal op waarheid berust is uiteraard niet na te gaan.
Voor de molen staat het tegelfabriek van Van Hulst. De familie Van Hulst
was vroeg€r een van de grootste werkgevers in Harlingen. Naast deze
tegelfabriek hadden zij nog een panwerk en een tichelwerk. Het laatste
werd nog gemoderniseerd (nije werk) maar verdween later ook. Het panwerk werd nog tot na de oorlog in bedrijf gehouden door Bouwindustrie
Haitsma te Harlingen.
In de zestiger jaren werd ook dit afgebroken. Op deze plaats worden nu
betonpalen gemaakt.
De tegelfabriek was alleen via het water bereikbaar, of via een smal dijkje
tussen de houtkolken. Deze houtkolken waren vroeger, behalve voor het
bewaren en wateren van de boomstammen, ook nog leveraneier van ijs.
Dit voor de o.a. vis-verwerkende industrie. Kunstmatig ijs was toen nog
onbekend. Het ijs werd met grote zagen aan handzame stukken gezaagd
en dan opgeslagen in witte koelpakhuizen welke langs de zeedijk stonden
(milieu-problemen bestonden er nog niet).
De houtkolken werden later gedempt met huisvuil enz. Gelukkig was er
toen nog weinig chemisch afval. Op deze plaats is nu een sportvelden
complex.
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IVlctlcrlcltttltl'1; v(r()l' «lcz«: I'ul)t'ick
Itlll('v(' ilt(.tt lr. '/,l'lltlctt ll;litt, (lC'
t'r'rl;rkltr.

in Overiisst:! irt ttrtr!t. ltr,,tr lttt.tt rltxtt. rlt.r. tt.A. Visser; 76 fotopogino's en L,cn kot'lr,, Itvt,t, lttt(lttttt',, l,.llttrt!t,ittlt:itlittg; oblong-formoot;
uitgovt: vett (!t' I ut',,1t,",,' litltlrrt!lrt't,k, /ttlllxtrrrnrt,t ; 1tr-iis f . 34,-g0.
Vt't'l<r'i itllxrrt,' ut tlt, ltt,l,lt,tt ttlt,l.

Molens

rlc lol:;ltttrrlIottritrl, y,,,r rlt. 1ily,;1y11 "lVl6lltrs irr ()VrtrijSSel i.O.a,rr
is lrii rlc nrolcrrvrrz:urrr.l:r:n'r; irr t.r'rr rr.r.rls l;rrrp", gcvoclrlt-'behoefte voorzir:tt. l)ll «lc prrlrlrr:rrlir.z.o l:rn11 o1r z,ir:lr lrt't:lt lirtt.:n wlrctrtcrt, kon wel
cotrs tc wijtcrr zijrr;urrr ltr:l llcrrri:;;urrr rrr«rlcrrlristor.i<:i tcr 1-llckkc. Vandaar waarschijnlijk ool< lrcl 'rr:rrrtrchlir:rr'v:rrr tlrs. ll.A. Visscr uit
Papendrecht, bekcnd virrr twirrrlÍ'stxlrtlyrlijl<c lxrcl<jcs, onr clc scrie te
IMcl

completeren. Hoewel . . .comploct wol'dt zo'rr s«:ric uatrrur.lijk rrooit.
Zolang er vraag naar blijft zullen er inrnrcrs rnt:ct,<lcr.c tlclcn of dceltjes
aan één provincie of streek gewijd kunnen wor,«ktn. Maar" of clat met
Overijssel zovet zal komen valt te betwijfelen. llocwel cr ccns zo'n
700 molens moeten hebben gestaan, waren daarvan in lg52 nog ongeveer
70 over en thans nog 51 waaronder zeven min of meer complete water-
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Ook de tegelfabriek yelO i1 de dertiger jaren_afgebroken.
Als jöngen
heb ik er nog wel eens tegels ,oo* a3 uurs gehaa-ld.
Met een truiwagen
over het smalle dijkje.
ik.toen nog-maar f. 1,_- p/w. verdiende, kon
9T_9it
het uurloon de
niet hoog maken, atrroewet
nos

;ïii:""ït*:sten
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een

De beide hoUtzasers rtDe Vrede'r enrrDe Arendr
zien we reChts.
ItDe Arend't,

rree"ft het nog tot na a"
zover
kan herinneren. In de voi-ksmonà ;;" oo"rog,rritgehouden,
;;; rrHonnemars mullenrr. ik mij
De hoge schoorsteen, naast
'rDe Vrederr- l;..]r.i, ,,stoomhoutzagerij Hoekr,.
Dez,e zagerij werd rater door oe in-Je
,irË4n"ro wonende boer Jilderts
gesloopt.

zijn gebruikt voor de vloer en grobbe van de nog
De ansichtkaart toont nogmaals nDe Arendrren (rechts) ilDe
VredetÍ, nu
van dichtbij.
Er om heen de kleine.woongemeenschap, met daar
achter de schoorsteen
van rrHoutzagerij

|:"ij:ffi: ïiï#.

Hoekr.
Helaas, alles vergane glorie.
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Brunsmann.

radmolens.

Het

laat ons vooral het verdwenen molenschoon zien. Van de
en/of -ansichten brengen 60 afbeeldingen de vergane
glorie in beeld, terwijl van elf nog bestaande molens historisch interessante opnamen zijn weergegeven. Maar liefst 33 molens zijn in bedrijf ,
malend met zeilen, vereeuwigd. Voorts vinden we nog zes waterradmolens in het boekje, een aantal waarvan twee verdwenen zijn.
De korenmolen komt thans in Overijssel het meest voor en wel in het bijzonder de achtkante stellingmolen (22 van de 34). Daaronder bevindt
zich één standerdmolen, te weten die te Usselo.
Industriemolens zijn er ook nog te vinden: een oliemolen te Zwolle, een
pel- en oliepolen te Rijssen, alsmede een zaagmolen te Deventer en Ommen.
We zijn trouwens blij dat de samensteller is afgestapt van zijn geliefde
indeling per molentype: de vindplaatsen zijn in alfabetische volgorde
o=oekje

71 windmolenfotors

gezet.

I{et boekje doet goede diensten bij het maken van een wandeling langs
een deel van het oud-Overijsselse molenbestand. Er worden ons prachtige plaatjes voorgesehoteld en de samensteller weet er vaak veel van te
vertellen. We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat die
informatie uitgebreider had kunnen zijn wanneer een onderzoeker uit de
prorrincie zelf zich met de samenstelling had belast.
Een klein foutje op bladzijde 26: het aantal uitgerolde zeilen bedraagt
twee i.p.v. vier,
Een aantal onderschriften roept verder wat vragen op. Bijvoorbeeld dat
over de korenmolen van Staphorst. Die werd in 1895 door een Friese
molenmaker gebouwd. Welke molenmaker was dat en had hij voor de
bouw gebruik gemaakt van een bestaand achtkant, wellicht uit Friesland?

35

34

Zo blijkt een andere Friese molenromp in 1910 vanuit Makkum naar
Almelo te ziin verhuisd. Ook dat roept weer een vraag op: de enige
Makkumer molen die daarvoor, volgens ons, in aanmerking komt, is
de zaagmolen van Alta. Maar daarvan werd de romp afgeknot. M.a.w.
in dat geval zal er een halve romp verplaatst zijn.
Al met al toch een interessante aanvulling op de bestaande molenliteratuur. Jammer dat ook nu de prijs weer vrij hoog ligt. Voor enkele
guldens meer brengt de uitgever boekjes op de markt die een keer zo
dik zijn. Waarom niet zorn dubbeldikke uitgave over de molens van
Overiissel. Gebrek aan materiaal wellicht???

De wotermolens von Valkenburg aan de Geul - momentopnomen uit hun
geschiedenis door M. Meermon; 272 pogino's met l8 foto's en diverse
andere illustroties woaronder koarties; formoot 24,7 x 17,4 cm;
Porticuliere uitgove von de schrijver; Priis f . 25,--.

In de

gemeente Valkenburg aan de Geul liggen enige markante watermolens op het riviertje. Zij liggen daar al eeuwen en zijn voor de economie
van Valkenburg e.o. van grote betekenis geweest. Naast enkele graanmolens was er ook een oliemolen die tevens was ingericht voor het malen
van run. Verder was er eens een pelmolen en een buskruitmolen die
later papiermolen werd en thans een bierbrouwerij is.
In Valkenburg vinden we thans nog 5 molens: de Molen van Schaloen,
de Oude molen, de Franse molen, de zojuist aangehaalde Kruitmolen
(thans bierbrouwerij De Leeuw) en de Geulhemermolen.
De geschiedenis van deze vijf molens wordt uitgebreid belicht. De heer
Meerman is erin geslaagd om een boeiend stuk molenverleden te laten.
herleven. Tot aan de laatste bladzijde is het zeer lezenswaardig.
Mensen die in water(rad)molenhistorie geihteresseerd zijn doen er goed
aan deze uitgave te bestellen bij de Molenstichting Liinburg, Stadhuisstraat 41, 62ll CG Maastricht.

Juist verschenen: ttDe molen op de heide..., 1882 firma J. en G. de

Vries Oudehorne 195 7t' .

Nieuw en toch weer oud. Een klein boekje, dat zeer de moeite waard

is, werd onlangs in eigen beheer herdrukt. Het betreft hier een
fraaie herdruk uit L957 , welke gaat over een v. m. poldermolen uit
Lemmer die herbouwd werd in 1882 ats korenmolen 'rDe Oude Klaas"
te Oudehorne. De molen , welke werd gesticht door Arend Joukes de
Vries, viel in de twintiger jaren onder de slopershamer. In een vol-

gend nummer hopen we nog eens terug te komen met aanvullende
informatie over de molen en zijn molenaars ( familie ) .
Het boekje (formaat 22,6 x L4,4 cm) bevat 28 bladzijden in omslag
en is voorzien van diverse afbeeldingen waaronder twee molenfoto's.
Het is te bestellen bii de heer F . W . de Boer te Nieuwehorne door
overmaking van f . 8 , 50 ( incl. porto ) op giro 3650 042 of bankrek. nr .
3514.57.674 onder vermelding van "boekje De molen op de heide'r.
Popke Timmermans.
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