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de jubilea van stichting De Fryske Mole en de vereniging Gild Fryske
Ivlounders haar tiende jaargang te moeten besluiten met een iubileumnummer, dat we U met gepaste trots als boekje presenteren.
Tien jaar lang heeft de redaktie zich ingezet voor de berichtgeving
van provinciaal molennieuws en diverse andere molenzaken, met elkaar
goed voor zorn duizend paginars
In de afgelopen vijftien jaar is de strijd voor molenbehoud, meer dan
ooit tevoren, in een stroomversnelling gekomen: omvangrijke restauraties, waaronder zelfs nieuwbouw, konden worden gerealiseerd.
Hoewel de resultaten van geslaagde akties dagelijks met grote voldoening kunnen worden aanschouwd, mogen we de ogen beslist niet sluiten voor diverse zieltogende monumenten die nog als ttwrakt? herinneren aan een eens zo fraaie, werkende windmolen.
De laatste jaren meert het schip met geld echter steeds minder vaak
en minder snel af . Alle inventiviteit en inzetbaarheid van bestuurders
en molenvrienden dient dan ook te worden gebundeld om de strijd te

kunnen kontinueren.
Gezien ook vooral de relatie tussen de (vrijwillige) molenaars en de
molenmakers zullen alle zeilen voor de toekomst moeten worden bijgezet
om de kwaliteit en kwantiteit van het aloude molenmakersbedrijf te
garanderen c.q. te versterken. Dat het wakend oog van vrijwillige
molenaars hier nuttig werk verricht, behoeft geen nader betoog. Het
benutten van het jaarlijks bedrag voor onderhoudssubsidie speelt in
deze ook niet zwak bij.
U treft in dit nummer tal van belangwekkende bijdragen aan, hopelijk
voor elks wat wils. Gezien de aard van deze uitgave is besloten de oplage te vergroten. Zolang de voorraad strekt kunnen boekjes worden
nabesteld door overmaking van f. 10,-- op giro 22.57.734 t.n.v. de
penningmeester van De Fryske Mole te Leeuwarden. Als betalingskenmerk gelieve U te vermelden rrjubileumboekie".
Tot slot is een felicitatie aan het adres van onze beide provinciale
molenorganisaties hier op z'n plaats. We spreken de hoop uit dat door
eendrachtige samenwerking de toekomst van onze molens in hun handen gewaarborgd zal ziin en dat zii zich gesteund mogen zien door
een steeds breder wordende groep molenvrienden.
Gerben D . Wijnja.

op vrij e zaterdagpn in de weer voor behoud van Fries molenbezit
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In ons land, waar naar men zegt het verenigingswezen weliger tiert
dan waar ook ter wereld, is het oprichten van een vereniging nauwelijks een bijzonderheid, en met een sedert honderveertig jaren wettelijk geregeld recht van vereniging, maakt een tienjarig bestaan evenmin veel indruk.
Toch is het een goede zaak dat wij als jonge vereniging even stilstaan
bij ons tienjarig bestaan. De oprichters moeten het niet zo gemakkelijk
hebben gehad, men wilde een bijdrage leveren aan het molenbehoud,
maar de vraag was hoe, bedenk dat het instituut vrijwillig molenaar
in die tijd nog maar net was uitgevonden! Na een wat aarzelend en
zoekend begin werd de zaak geleidelijk aan grondig op poten gezet,
en men kan wel zeggen dat met het van kracht worden van de gewijzigde statuten op 14 februari 1980 de vereniging de 'tkinderiaren"
achter de rug had. En, voortgaande met deze beeldspraak, was met
het bereiken van de volwassenheid ook de definitieve beroepskeuze
gemaakt: het streven werd gericht op het beheren en exploiteren van
produeerende windmolens.
Met voldoening en gepaste trots kan de vereniging wijzen op wat reeds
werd bereikt, dat het tegenwoordig vanzelfsprekend wordt geacht dat
een molen in de provincie Friesland na restauratie weer in productie
zal komen had ten tijde van de oprichting niemand durven hopen!
En het voortbestaan vi.rn dc vereniging? Komt niet weldra de tijd dat
onze doelstetlingen wr>r'tlcn bereikt, dat voldoende mankracht beschikbaar is voor allc rrurlcns in lrriesland? Wie dat denkt ziet over het hoofd
dat hetin dc rloclst<:llingen eigenlijk gaat om het bewaren, verdiepen

on vcrbreiden van kennis en bekwaamheden vercisl v(x)r hct op vcrantwoorde wijze werken met belast
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dit jaar, de acht en twintigste december, zal het precies vijftien jaar zijn geleden, dat bij notariëIe akte
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de statuten van de Stichting de Fryske Mole werden verleden, ten
overstaan en ten kantore van notaris R. Mulder te Langweer.
Dit derde lustrum mag zeker niet onopgemerkt voorbij gaan.
Onze gedachten gaan eerst terug naar de I'geboorte en de gelukkige
ouderlijke familiert. Tot deze laatste behoort de Friese Molencommissie.
De Molencommissie, in 1947 in het leven geroepen door Gedeputeerde
Staten van Friesland, had als voornaamste taak dat Cotlege te adviseren over het molenbestand. De Friese Molencommissie was één der
eersten in den lande. Ze inventariseerde en inspecteerde en deed
haar best om het afbraakproces te stoppen; de drang tot mechanisatie
was in de na-oorlogse tijd eerst zeer sterk. De Molencommissie bevorderde restauraties en haar leden gingen in alle opzichten de boer op
en het veld in, veelal met laarzen gewapend. De financiële mogelijkheden en zekerheden waren echter zeer gering. De Molencommissie
kon hoogsten alleen maar bemiddelen.
Reeds in 1963 bepleitte de Hollandsche Molen bij de Friese Gedeputeerden de vorming van één of meer stichtingen. In de vergaderingen
van de Friese Molencommissie was het in het leven roepen van een
stichting tot behoud van molens meerdere keren een punt van bespreking. Een uit haar midden gevormde werkgroep bracht in 1968 een
positief advies uit. Het College van Gedeputeerde Staten kon de
motivatie volgen en heeft bij besluit van 28 april 1970 medewerking
toegezegd bij de vorming van een stichting tot behoud van molens
in Friesland.
Als monument genoten de molens in die tijd weinig bescherming.
Een enkele was als zodanig geregistreerd. De in 1947 aangekondigde
molenwet is evenwel nooit uit de kraamkamer ten ministerie te voorschiin gekomen. Om in de leemte te voorzien namen in 1955 Provinciale Staten het initiatief tot het vaststellen van een Friese molenverordening. Een unieke ingreep. Zonder toestemming van Gedeputeerde Staten mochten voortaan geen molens worden gesloopt of van
bestemming worden veranderd.
Na de inwerkingtreding van de monumentenwet in 1961 waren de molens
beschermd. Dc Friese molenverordening werd toen overbodig en werd
naderhand ingctrokken. Toch nog te vroeg vragen wij ons af, gezien
de wisselvalligc intcrpretaties van de status als monument, nu in dit
jubileumjaar in rnonumentenzorgkring. Geheel als nieuw gerestaureerde molens worrlcn nog aI eens niet meer als monument erkend. De
nieuwste ontwikkclirrg nilirr dc tockomst toc doct vril[Icn rijzen welke
plaats de molcns rrls rrronrrrrrcnt op hut g«rrrr«rcrrtclijl<c prioritcitcnlijstje
zullen krijgen.

8

9

Bij de installatie van de Stichting De Fryske MoIe door Gedeputeerde
P. van der Mark, ten Provinciehuize te Leeuwarden, wees hij er op dat
deze stichting taken van de provinciale overheid overneemt en in de
voetstappen treedt van de Provinciale Molencommissie. De voornaamste reden waarom de Friese overheid De Fryske Mole in het leven riep
ligt in de omstandigheid dat molens nogal eens te vondeling worden
geschoven. Men is ze vaak liever kwijt dan rijk. De Provincie wilde
ten principale niet de eigendomsrechten overnemen.
In al die gevallen dat de molen tussen wal en schip dreigt te vallen en
de dupe zal worden fungeert De Fryske Mole als bezemwagen. Het
eigendom wordt overgenomen voor één gulden, maar daarbij stelt
De Fryske Mole nu wel als voorwaarde dat de molen in een zo goed
mogelijke staat wordt overgedragen of een rrbruidsschattt mee

krijgt.

trekt zich dus het lot aan van alle Friese molens.
Gelukkig zijn er meerdere, vaak ook oudere, molenstichtingen die
voortreffelijk voor één of meerdere molens zorgen. Er zijn ook particulieren, gemeenten en waterschappen die molens in eigendom hebben
en er als een goed huisvader mee omgaan. Ook zijn er Friese molens
in eigendom bij de Provincie, Staatsbosbeheer en De Hollandsche
Molen. Desgewenst verleent De Fryske Mole hand- en spandiensten
voor al deze molens.
De Fryske Mole

De Fryske Mole is nu eigenaar van een 36-tal molens. Dat betekent een
zware last voor deze stichting die praktisch geheel van overheidsgelden afhankelijk is. Het bedrag dat aan donaties wordt ontvangen is
dienstig voor de administratieve gang van zaken en het, samen met
het Gild Fryske Mounders, laten verschijnen van De Utskoat.
Na de vaststelling van de onderhoudsbijdrage op 3.000 en 5.000 gulden

per jaar, respectievelijk voor niet- en wel-draaiende molens, heeft het
bestuur van De lrryske Mole een meerjarenplan voor het onderhoud van
haar molens opgcsteld. Jaarlijks besteedt ze aarr een viertal molenmakersbedrijvcn groot onderhoud- en/of restauratiewerkzaamheden uit.
Daar nevens krrn Dc l,'ryske Mole de laatste jaren in het kader van de
werkverruimcn<lc rnuutregelen een vaste kracht in dienst hebben voor
onderhoud en slrcciulc karweitjes, als een nieuwe vijzel voor De Phenix
bij Marssum, ccn nicuw rad voor De Non bij Ferwerd en de opbouw van
de spinnckoprnolcn tc Koudum. Ook heeft De Fryske Mole een kontrakt
met de Friesc Monurrrt.'rrtcnwacht afgesloten voor een grondige inspectie
tweemaal per jrrrrr. tlij rrl «leze voorzieningen stelt het bestuur van De
Fryske MoIc hct op hogr: prijs dat de vrijwillige molenaars, die met
zoveel inzct nrct zijrr rrrolcns malen, informatie over de staat van onderhoud en ovcr lrc<lrcigirrgcn van de biotoop rond de molen doorgeven.
Het dagelijks lxrsluur vrn l)c l;ryske Mole vergadert in de regel éénper mairnrl. lrr tlit lrr.r;trrrrr hebben ook zitting de twee vertegenwoordigers vrrn lrct (lil<l lrryr;kc Mounders. De bestuursvergaderingen
worden veclul lrijtryrwrxrrrl rkxrr' <lc inspecteur van de Rijksdienst

Het algemeen bestuur waarin o.a. zijn vertegenwoor{ig-{ w_aterschapIandbouworganisaties, watersport, V'-V'V" it Fryske
pón,
'C". eíf"*""nten,
De Hollandsche Molen, vergadert tweemaal per iaar'
óok tweemaal per jaar vindt een biieenkomst plaats van verte-genwoordigers van de^Rijksdienst Monumentenzorg, De Hollandsche Molen en
Giïa fryst<e Mounders. Dan komen alle Friese molens, stuk voor stuk'
ter tafei en worden de aandachtspunten voorgesteld
Bijna dageliiks ervaart De Fryskè Mole d'e opheffing van de funktie
ing'
vaï prov"incïaal molenconsulent. Met de pensionering vangemakkeliik
T. Lïbbers blijkt steeds weer dat men deze funktie wel
kon opheffen, Íret werk in het veld nam evenwel nog in belangrijkheid
toe. Éoe intensiever De Fryske Mole zich bezig houdt met onderhoud,
restauratie en funktionureri van de molens, des te meer stiigt de bebegeleiding/contróIe en vertaling van het molenbeleid naar
h;;í;;;"
de
Oe

praktijk toe.
fryskà Mole ervaart in de huidige situatie een groot manco'

Inhetkadervanditartikelkunnenwijnietuitvoerigingaaltopalles
watDeFryskeMotebezighoudtenhoeallesfunktioneert.Doorde
van de proving"ot" i.tr""t van de bestuïrsleden en de medewerking

Ëiate overheid en waterschap Noardlik Westergoa wordt

Het bestuur van De Fryske Mole betreurt het wel dat niet meer gelden
uit donaties of schenkiígen binnenkomen. Het geld is belangrijk' maar
de morele kracht van de achterban is eveneens onontbeerlijk.
Achterom ziende op 15 jaar De Fryske Mole mag geconcludeerd worden'
dat zeer zeker veell is bereikt, *àar dat de kràchten en middelentekort
zijn geschoten om Frieslands molenbezit afdoende veilig te stellen.
Dat is een uitÈï gi.t nog te veel verloren, er is nog veel te wensen.haar
aktiviteiAagÏng voo'r De Fryske MoIe om waakzàam en werkzaam
ten op te voeren.
er in Friesí"-riv"t" Mole heeft één grote opdracht: te zorgen datnog,maar
viif
hèbben
Wij
gaat'
verlóren
meér
molen
enkele
L;à d;"
van
deel
Een-derde
geweest'
is
eens
p*o""ít van het aantal wat er
àie vijf procent zit nu nog in de gevarenzóne'

A.

Bokma,

Voorzitter De FrYske Mole.
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in Frieslond,
boven : pelmolen in A n ium
Rechlsl-ro vcn : korenmolen in Oostermeer
Linksorrdar : pelmolen (?) te Bolsword
Reclrls«trr«lcr : pelmolen bii Froneker
lndustricmolens
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FRIESLAND

EEN OVERZICHT VAN HEÏ AANÏAL DER INDUSTRIEMOLENS IN FRL. TOT I9OO

lnleiding.
Hoe oud de ons bekende windmolen is, valt niet met zekerheid te zeggen.
De eerste vermelding van een molen is aan het eind van de twaalfde
eeuw, maar dan zijn al meteen meerdere wiekendragers aanwezig.
Deze bevinden zich dan meest in noordwest Frankrijk en de daarmee
verwante gebieden, zodat wellicht daar de oorsprong van de windmolen te zoeken is. I)De oorsprong en verdere verspreiding van de
molen zijn echter nog steeds onderwerp van discussie, onder andere
op symposia van T.I.M.S. D Een monumentale overzichtsstudie in
dezen is het al weer enkele iaren oude boek rtWindmiihlenrt van
Notebaart, waarnaar verder mag worden verwezen. Het heeft er
alles van, dat in ons land de windmolen in de eerste helft van de dertiende eeuw opduikt. In de loop van die eeuw zal hii ook in het noorden bekend zijn geweest.S) Het bronnenmateriaal is echter zeer beperkt en betreft meest de steden en de goederen van onder andere de
bisschop van Utrecht. Helaas kan geen duidelijk inzicht in de bekendheid en verspreiding van windmolens in Nederland worden verkregen
voor de vroegste tijden door ditontbreken van informatie. In latere
eeuwen wordt dat steeds beter en kan men meer zeggen over het
molenbestand, hoewel nooit een geheel duidelijk beeld ontstaat. NIet
de Franse tijd kwam een belangrijke verbetering tot stand doordat nu
ook statistische opgaven werden gevraagd. Dat zelfs die met de
nodige voorzichtigheid dienen te worden bekeken is duidelijk 4)'
maar toch bieden ze eer^ overzicht zoals dat voordien nooit voor handen
was. Gedurende de gehele negentiende eeuw bleef dat zo en verbeterde zelfs nog. Dit had echter tot nadeel, dat er zoveel gegevens te
achterhalen zijn, dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet.
Een nadere studie van de vorige eeuw is zeker nog nodig om een goed
overzicht te verkrijgen. Datzelfde gaat ook voor onze eigen eeuw
- die wel het minste de onderzoeker heeft getrokken - op.
Korenmolens.
De meest belangrijke industriemolen is altijd de korenmolen geweest,
omdat deze een rol speelde in de voedselvoorziening. De eerstgenoemde molen in Friesland - die te Stavoren in 1399 5) - was zeker een
korenmolen. In datzelfde jaar deden er waarschijnlijk al meer molens
als zodanig dicnst in Friesland. Dit zullen standerdmolens zijn geweest,
zoals nog allc wirr<lr»olcns in die tijd. De torenmolen met zijn zware
lichaam van tlurt: str:rtctr (rond 1400 op het toneel verschiinend 6)
kwam in Fricslrrrrrl rrict voor. In <lc tijd rond 1400 zullen windmolens
toch nog wcl t.'crr rrilzorrrlcrirrll zijrr gcwcr:st cn dc meeste mensen hadden dan ook no11 lrrrrrrlrrrolcrr; orrr lrrttt gt'rrittt t<-'tttitlcn, Luter kwamen
die ook nog v(x)r'. orrrrlrrÍ rlc rrlr;llrrrrl nriu'(!on witrrlnurlctt wel eens
groot was, vo«rrrtl t't,l:rlir.l'(r;lcclrlc w('lr('n). llt'l ttrrrlcn v()()r «lcr«len,
op grotere scltititl. votttl rrllccrr lrij 11t'otcrt'11t'tttct:l1r;1;l1111r1rrrtt lrlrtttts;
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steden, kloosters en grote dorpen boden hiervoor mogelijkheden in
de vorm van afzet en kapitaal. Lang niet alle molens bij deze gemeenschappen zullen ook windmolens zijn geweest. Een rosmolen was goedkoper in aanschaf en makkeliiker in onderhoud, zodat daaraan vaak
de voorkeur werd gegeven. Dat er veel zullen zijn geweest bewijst
wel een overeenkomst tussen Albrecht van Beieren, graaf van Holland
enz., en de Friezen na diens succesvolle inval in 1399 (7):
tt.,.vort sol onse genedige here voeren ende holden on em selven
de wijnt vqn der moelen over olle dot lont von Oestergoe ende
Westergoe,.. dot een ijgelick, de wil een rosmolen moken loeten,
de in siin selves hues moch don doermede molen sunder verbortnisse unses leves genedigen heren.t'
Het recht van de wind, c.q. het oprichten van een windmolen, kon
de graaf wel naar zich toetrekken maar het bouwen van een rosmolen
niet. Wel zal hierbij hebben gespeeld, dat het recht van de wind tot
de heerlijke rechten werd gerekend en het malen van graan op zich

niet.
De grote mate van vrijheid van de Friezen in deze vroegste tijden
speelt ons parten, wanneer we op zoek zijn naar molens. Nergens zijn
consent-brieven voor het oprichten van molens in de vijftiende eeuw
te vinden. Toch moeten er steeds meer windmolens in de provincie
zijn verrezen, gezien de plaatsen waar ze worden vermeld. Dit zijn
lang niet altijd grote en/of belangrijke plaatsen, zodat die niet vermelde plaatsen toch zeker wel een molen zullen hebben gehad.
De rol van de koren-windmolen in de voedselvoorziening was belangrijk. Dit komt naar voren in de roerige tijden (Schieringers/Vetkopers),
want vaak worden dan juist molens vernield om de vijand afbreuk te
doen. Zo werd al in 1487 de molen van BaIk in brand gestoken (8),
maar na 1500 kwam dit veel vaker voor. In het jaar 1515 kwamen we
dienaangaande deze vermelding tegen (9):
t'Die Cheldersche portyen hodden gheen fosticheyt noch toevlucht
von steeden, die Sossens portye woeren von huer eyghen ghosten
befrucht, dee zee wos oenveeligh, die steeden wolden noch mochten
nyet uuytgheven, zodot die londtmon von hongher verghoen wolde.
Ende noch doer en boven worden veel moelens destrueert; een
yeghelyck mach dencken, ho iammerlycken desoloet dot het
ommedom int londt ghestoen is".
Een ander verhaal over de vernieling van molens en het daaruit voortkomende ongerief is te vinden bij de kroniekschrijver Peter Jacobsz.
van Thabor. (10). Deze vertelt over de belegering van het Geldersgezinde Sloten in 1523, waarbij men eerst de molen omver schoot.
Daarna werd het huis met de rosmolen ttverdorventt door de belegeraars, zodat dc inwoncrs I'myt mosterd moelentÍ hun graan moesten
malen. Sommigcn konden zelfs dat niet doen en aten het graan zo op,
na het geweokt tc hebben: weinig smakelijk maar honger maakt rauwe
bonen zoet.
Laten we nu echtcr tcrugkeren naar de koren-windmolens en hun verspreiding. Wc kozcrr als peiljaar 1580 en gingen na welke plaatsen toen
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zonder uitzondering korenmolen waren. Dit aantal - indien bekend
staat tussen haakjes genoteerd achter de plaatsnaam.

-

Een uitstekende mogeliikheid tot overzicht van het molenbestand biedt
het kaartenmateriaal van Schotanus uit 1664. Dit was de reden om
1660 als tweede peiljaar te nemen, omdat deze kaarten de toestand
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1660
Molens volgens de "Beschryvinge von de Heerlyckheydt von
Frieslondt't door Schotonus uit 1664, welke de toestond von

rond

1660 weergeeft.

een molen kenden of hadden gekend (afb.1). Iir wcr'<l voor 1580 gekozen, omdat toen eigenlijk de Middclccuw«rn vtxrr Fricsland waren afgelopen. In dat jaar werd er door <lc ovcrlrci«l g,cbroken met de
Roomse Kerk en vlak ern:r wcr<l lrilips ll rÍ'ÍI()zworen als landsheer.
Ook trad de provincic in <lc Urric vrrrr (ltrrrclrt, waardoor Friesland
opgenomen werd in clc llcpul>lir:l< tlcr Zcvcrr Vcrcnigde Nederlanden.
Het onderschrift van ll'lr. I 11rcÍ'Í iurrr, wiulncor een molen in een
bepaalde plaats voor hct cr:r'r;l wcrrl !Íon()crnd. Dit geeft vaak een
iaartal dat niet nrc.cr'<lirrr ccrr irrrlicrrlic is voor de ouderdom van de
betreffencle nr«rlcn (l-r). lrr r:t'rr crrlit,l llcvirl is dat niet zo. De molen

van Beetgunr, wirrrrllij llrx:11r111111,1'slrolcrr otrtstond, is in of even na
1542 opgericht orrr«lirt irr tlil irrrrr locslcrrruring voor de bouw ervan werd
gegeven. (II). l)itzcllilr, llrrrrl rxrk ogr voor de drie Bildtse molens.
In sommige plirirtscrr storrrlt,rr vrxrr llitlO al meerdere molens, die vrijwel

van even vóór 1664 weergeven; de voor dit jaar verdwenen molens
werden niet opnieuw opgenomen. In afb. 2 ziin de molens weergegeven,
zoals die uit het kaartènmateriaal én de tekst van het boek (12) naar
voren komen. Het is wel zeker dat er nog meer molens waren in 1660,
zoals bijvoorbeeld in Ferwerd en Hijum. waarom schotanus die niet
*eergaf is onbekend; het illustreert de noodzaak tot voorzichtigheid
bij hèt raadplegen van kaartmateriaal. Daarom ook werk de tekst van
het boek er6ij Éetrotken als aanvulling. Was dit niet gebeurd, dan
ontbraken de molens van Hennaarderadeel (Lutkewierum en wommels)
en Wymbritseradeel (Woudsend) daar deze niet op de kaarten zijn ingeteÈend. De dubbele aanduiding van een stip op afb. 2 duidt op de
àanwezigheid van meerdere molens in de betreffende plaats. Niet alle
weergegèven molens waren korenmolens, maar bijvoorbeeld ook volmolen (-Duurswoude, Heerenveen en wellicht ook Donkerbroek),
houtzaagmolen (waarschijnlijk workum) en watermolen. Deze laatste is
consequént weggelaten, omdat we de industriemolens wilden bekiiken
en omdat lang niet alle watermolens zijn aangegeven.
Het is heel makkelijk om de gegevens van omstreeks 1660 te vergelijken
met die van 1?18, daar in dat jaar opnieuw een atlas verscheen (13).
Deze is al heel wat nauwkeuriger dan die van 1664, maar ook daarin
zijn lacunes. Zo staat er bijvoorbeeld geen molen aangegeven bij Holwórd en zijn opnieuw niet alle watermoiens aangegeven. Over het algemeen zijn er op dezelfde plaatsen als in t 1660 molens aangegeven.
Èxtra zijn de molens van Hijum, Wijtgaard, Bliia, Ferwerd, Molenend
onder Oenkerk, Suameer, Minnertsga, Wieuwert, Oudega (H.O.),
Lemmer, Ouwsterhaule, Langezwaag, Beetsterzwaag (tweemaal) en

Twijtel.

sommige van deze waren abusievelijk niet op de kaarten van rond 1660
gezet, omdat ze toen ook al bestonden. Behalve de onterecht wegge-

laten molen van Holwerd zijn ook die van Kollum (één van de twee) ,
Menaldum, Witmarsum, Heerenveen (volmolen), Kortezwaag, Duurswoude (volmolen), Donkerbroek (volmolen?), Vinkega en Niielamer
niet meer aangegeven. Een groot voordeel is dat nu in veel gevallen
staat aangegeven: rogmolen, houtmolen, leerbij de molen de functie
molen, eekmolen, ttolimolentr, vol- of vulmolen, papiermolen, Itmostartmolentt, kruidmolen (specerijen?) en itpeldegarstmolentt komen voor.
In 1664 gebeurtlc <Iit nog niet en werd alleen bij Duurswoude de volmolen alÈ zodanig ir1'gccluid naast de roggemolen aldaar. Helaas werd
in 1?18 niet in rriic gcvattcn deze aanduiding gegeven, zodat vooral biÍ
Harlingen en Worl<urrr ortrluidelijkheid over de juiste functie van de
molens bestaat. Ltttt-'t' volgt hicrover echter meer' wanneer de andere
industriemolens tcr s1»r:rkg k«rtttcn. In 1718 ziin verder de molens van

l6

Een voorbeeld von een molen zonder oonduiding in de otlos von 1718
wos deze molen in Mokkum. Noor olle woorschijnliikheid was dit loter
een zoogmolen, omdot don op deze ploots de ochtkonte zoagmolen von
P.D. Alto stond die in deze eeuw werd onttokeld (1922). Nog rond
1885 moet de molen er zools op deze tekening von circo 1760 hebben
uitgezien (koart R.W. stoot, rood nr, 380; Riiksorchief Frieslond).
Het torentie, op de tekening links von de molen, is von de nog
steeds bestaonde woog,
Misschien wos dit de pelmolen von Mokkum, die in 1788 bestond.

l7

De korenmolen von Sloten wos in 1723 - tweehonderd ioor no de'verwoesting bij een belegering - een gesloten stonderdmolen. De molen
stond in de zestiende eeuw nog oon de ondere kont von de Lemster-

poort ols hier is ofgebeeld, Nu stoot hier de stellingmolen von de stod.

Warfstermolen, Kortwoude, Bergum, Balk en Steggerda op een wat
andere plaats aangegeven, wat op een verplaatsing kan duiden. Tot
slot valt vooral bij de steden de uitbreiding van het molenbestand op.
Het aantal korenmolens bleef echter nagenoeg gelijk en vooral andere
industriemolens werden opnieuw opgericht. I)oor hct ontbrcken van
stadsplattegronden is dc siturrtic in 1718lrirrncn tlc wallcn van de
elf stedcn onrlui«lr-'lijkct' rlun in l(i(i(1.

In

1748

is cr rnccr' <lui<ltrlijhlrr:irl ovcr lrcl l<orcrrrnolenbestand. (14)

De 113 molctts vtttt tot'tt zijrt rrrrtrllr'1",r:vt:lt itl rrfb. 6, waarbij nog deze
opmerkingcrr: <lrr( l,ccrrwrrrrlr.rr l(l rrrolt:rrs lrir<l en Sneek 2, wordt door
andere brrrrrrrcrr tr:11rrr1,;cr;prr)l((.n. ( llt). I)rin zou de hoofdstad 9 korenmolens hcbbcrr 1y:lrrrrl (irrcl. ririrr op lltrizumer gebied) en Sneek 3.
Verder wer<l rrrrrrl l7liO rxrlt r.r.rr korcntnolen in Stroobos aangeduid,

Aon de zuidwcsttiirlt: vtut I:r'orrt:kcr slond aan opcn stonderdmolen, die
ols korenmolerr lurrrlt'r't'tlt'. l)t'tt'ltrr:ttl ttil 1757 gat:Il ccn goede indruk
von de omgevirttl vtttt th,rtuilt'tt, tlic ttlt t:<:tt cil<tttttjr: itt <tc grocht wos
gelegen.
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I r4sl 1806
Kgrenmolens in 1748 en 1806; de open rondics duiden op molens die
tZ4A wèl en in 1806 niet meer bestondarr (baholve die von Langweer
woor het net ondersom wos).
Wonneer bii de steden meerdere molarts voorkwoman, is het oontol
oongegeven (bii twee getollcn rcsp. voor tTttB crr l806). Alle dichte
rondies duiden op de oonwazitlltt:id vot, cet, korenmolen in beide ge-

ii

noemde joren.
De gegevens ziin gehoold uil I ulx:r' (Dria aeuwen Frieslond),woornoor
ook noot l4 verwiisl, ct', vtt<,t' l80b uil ltct orchief von het Deportementool bestuur von Fricslttnd ( lll0,) tll07), inv. nr. 839 volgens de oude
inventoris; de voorloltitl<: trit:ttwt' irtv<:rrluris geeft ols nummer 1468
rood. Dit orchief lx:r'usl irr ltt'! llijksurchief te Leeuworden.

maar die heeft misschien in Groningen gelegen. In dezelfde afb. 6.
zijn ook de gegevens van 1806 opgenomen, toen er in totaal 86 korenmolens waren. Dat er zoveel korenmolens verdwenen zijn, lag voornamelijk aan het overheidsbeleid. Elke korenmolen in Friesland diende
n.1. een bepaald bedrag aan belasting op te brengen. Deze werd geheven over het ter bewerking aangevoerde graan en voor de controle
woonde er bij iedere korenmolen een opzichter of chercher in een door
de provineie onderhouden woning. Ook in de tijd vóór 1748 moesten er
al molens verdwijnen, omdat ze het vereiste bedrag niet op konden
brengen. Over deze materie verscheen reeds eerder een artikel,
waarnaar ik verder verwijs. (16). Na 1750 zijn zo de volgende molens,
verdwenen: Augustinusga (1764), Gerkesklooster (1763), Heerenveen/

Terband (1763), Tjalleberd (L770), Oosterwierum (1758), Tzummarum
(1761), Rinsumageest (1762), Dokkum-Aalsumerpoort (1760), St. Nieolaasga (1757), Franeker-Westermolen (1759), Tzum (1791), Oudemirdum
(L7 82), Harlingen-Kerkpoortsmolen ( 1.786), Leeuwarden-Amelandsdwinger (L752), Leeuwarden-Vliet (1790), Hijum (1751), Hoornsterzwaag ( 1756), Sneek-Noordermolen (1752?), Oenkerk/Molenend (1764),
Suameer (1772) en Boyl (1774). De jaartallen slaan op de aankoopjaren
door de provincie (alleen Sneek is waarschijnliik niet gekocht, maar
gewoon afgebroken), wat meestal een snel verdwijnen tot gevolg had.
In een enkel geval volgde uitstel (Boyl), maar niet voor lang. De
molen van Rinsumageest was eerst al omgewaaid en in LeeuwardenVliet en Tzum werden de spillen in genoemd jaar uit de molen gehaald.

Bij het volgen der historie van de korenmolens zijn we nu in de negentiende eeuw aangeland. Vooral de tweede helft van die eeuw laat een
grote hoeveelheid statistieken zien, die echter moeilijk bruikbaar zijn.
Het begrip rrkorenmolen" is niet meer éénduidig: koren- en pelmolens,
koren- en houtzaagmolens, koren- en watermolens, koren- en boekweitmolens en nog andere termen komen naar voren. De eerste helft
van de vorige eeuw is nog een zwarte vlek en een nadere studie van
de besluiten van Gedeputeerde Staten (zeer tijdrovend) zou hierin
verandering kunnen brengen. Helaas moeten we dit nu nog laten
rusten en we zullen ons dan ook op de andere voorhanden zijnde

gegevens richten,
Een opgave uit 1811 geeft voor Friesland 89 korenmelens, (17), drie
meer dan in 1806. Daarbij zullen wellicht de drie molens op Ameland
en Schiermonnikoog zijn geweest (Nes, Schiermonnikoog en Ballum),
omdat deze niet voorkomen op de lijsten van 1806. Om die reden werden de eilan<lr:n niet weergegeven op de afbeeldingen 2 en 6: gegevens
over de cilllrtlr:n zijn niet voldoende voor handen of ontbreken.
Eind 1819 zijn cr oprricuw opgaven van het aantal korenmolens, (18)
welke teruggrijlrt:rr t«rt ltll4 cn soms nog eerder. Ten opzichte van
1806 zijn er cnkclc vcrrrrrtlcringen te zien, behalve de twee nu wél
aangegeven rnokrrrs op Anrcland. Verdwenen zijn de molens van Hindeloopen (in 18ll-r),'l'crrurirrrl (in ltlltl), Ilcmelum, Mildam, Oudeschoot,
Rottum (in l8lil) r:rr llr.cl:;lcrzw:rrr11 (()()stcr Molcn). l,k--n extra korenmolen hebben in Itl Il) ()or;lrkrrrllcrrrtlccl <rrr KollurrrcrLrrrrl , wa:rrschijnlijk
in resp. Anjurn ctr l(ollrrnr, zorlrrl lrcl lolirrrl o1» t'|4 1ll)) korrrt. l)aarvun
waren er 9 tcvr:tts g»r:ltttrtlr:n ctr rlic vrrrr l(ottrlrrrrr rlnrrt'lrovctt trog nrostcrdmolen.
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Wanneer we nu de lijn doortrekken naar 1853 en 1871 (20) dan zien
we in het eerste jaar 88 korenmolens, waarvan 42 ook pelmolen waren,
en in het tweede jaar 112 (56 ook pelmolen). De stijging in 1853 t.o.v.
L819 is niet zo spectakulair, maar toch was er wel het een en ander
veranderd aan het molenbestand. Nieuw waren de molens van Stroobos
(1851), Heerenveen-Fok (1849), Hollum op Ameland (twee stuks, uit
1840 en 1842), Oude Bildtzijl (1853), St.Jacobiparochie*'t Hoekje
(1844), Veenwouden (1830), Zwaagwesteinde (1840), Warga (1823),
Stiens (1847), Huizum (1849), Berlikum (1851), Oosterwolde (1850),
Appelscha (1852), Oldeberkoop (1851), Sneek (1826, maar pas later
korenmolen), Ternaard (L824), Betterwird (bestond al, maar nu

behalve pel- ook korenmolen), Noordwolde (ca. 1835) en Birdaard
(1826). Deze laatste werd overigens niet meegeteld evenmin als o.a.
Hallum (1848) en Drachten-De Hoop (1846). In Gaasterland, Harlingen,
Kollumerland, Lemsterland, Oostdongeradeel en Stavoren komen helemaal geen korenmolens meer voor; dit is voor het grootste deel te
wijten aan de dubbele functies van de molens. Een koren- en pelmolen
valt zo plotseling alleen nog maar onder I'pelmolen" te vinden, waardoor vergelijking met vorige aantallen moeilijk is. In elk geval zijn
de molens van Ballum (1842), Oldeberkoop (1829), Oosterwolde (1852)
- De Veenmolen -, Stavoren en Garijp ondertussen verdwenen. Het
wisselen van functies kwam ook voor, zoals eerder bij Hijum (tot 1?51
ook korenmolen, daarna pelmolen en na 1815 weer koren- en pelmolen)
en nu bij Betterwird. Omdat verder ook nog rosmolens meespelen
(zeker in Weststellingwerf, waar 8 molens zijn aangegeven en er maar
vijf windkorenmolen zijn) en nu wèl Schiermonnikoog is meegerekend
is de totaal opgegeven hoeveelheid niet juist.
Onder voorbehoud zou ik dat <lan ook op 103 willen stellen, met inbegrip van de koren- en pelmolcns. Voor 1871 gcldt hctzelfde; daar
zou het wel eens 123 kunnen zijn gcwccst. I)c stijging 1819-1853 zette
dus daarna ook door.

Itoutzqagrmolens

lS00eneerder

De verklaring vlrn rkr uitlrrcirlin[f vnn lrct korenmolenbestand moet ge-

zocht worden in vcrschillcrr<lc rit.lrlirrllrrr. Allereerst groeide de bevolking van Friesland cn wus «lc vrrrr1.1 «ltrs gr'oeiend. Verder werden er
na de Franse tijd gccn rn«rlcrrs rrlrcr optrylkocht door de overheid, al
moest die nog wel t<lr-.stcrrrrrrirrl, vcrlcncn voor de bouw van een molen.
Na L855 was dc alourlc irrrpor;l «rp lrr:t gcuraal komen te vervallen, waardoor de (aspirlnt ) nrolr:rrrrrrrr; rrrr:r:r' Í'inanciële mogelijkheden hadden.
Door de verbotcrirrll (lct'lrrrir;t'lr) v:rn dc windmolen was het mogelijk
om steeds bctcr lrcl wr,r'l< op rcn rnolcrr tc doen, soms zelfs met minder
arbeidskrachtcn: ccrr lrcriprrrinll rltrs. lctlere plaats van enige omvang
wilde graag ccn cigcn l«orr.nrrrokrrr hcbben en in de tijd van economische
vooruitgang wrrs «lil r;tccrl:i rrrccr rrrogolijk. Oude situaties konden worden herstclrl cn o.rr. lMcrurlrlrrrrr crr Wornmels kregen weer een eigen
molen, cvcttttls rlrrl itr l(i(i() wru; lï(lwccst. Aan het einde van de vorige
eeuw kwam <lrrrrrirrrr cr,rr cirrrk.. orrrrlirt de stoomkraeht zijn intrede deed
en een ecotrorrrisr:lrr,rrr:rlrrirc orrtr;lorrrl door de crisis waarin de landbouw
verkeerde. 'l'cgcrr lll00 wru; lrr,l rrrolcrrbcstand dan ook al weer dalende,

Overzicht van olle tot en met 1800 voorkomende zoogmolens,
De dichte rondies duiden op molens die in 1739 bestonden,
evenols de oontollen tussen hookies,
wat vooral in cleze ceuw doorzette. Nu zijn er in Friesland nog 23
korenmolens ovcr': ccn schijntje van wat er eens was. Het aantalmolens
ten opzichtc virrt hct aantal inwoners, tenslotte, geeft een verdere nuance aan dc gct:rllcn zoals die tot nu toe werden gegeven. Rond 1660
waren er 1 1050 nrcnsoÍl ltcr molen in Friesland en in 1748 was dat
gestegen tot ron(l l2()0. l)it klcine verschil zal voor het grootste deel
samenhangen mct <lc bctcrc verbindingen, waar - noodgedwongen in het laatstc jirur'lyrtrruik van werd gemaakt (er waren immers molens
opgeruimd). Ook <lirirrrrrr zct <lc stijging door: in 1811 ongeveer L950
mensen per molcn. l)czc grrrtc stijging zal ook wel met technische
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verbeteringen (grotere molens) te maken hebben. In 1853 en 1871
bleek het àntal inwoners per korenmolen rond de 2500 te liggen.
Hoewe1 dus het absolute aàntal molens nog steeg, ging het relatief
niet meer vooruit. Het daalde zelfs een klein beetje ; omdat de
"teehnologie" gelijk bleef , zal dat gekomen ziin door het opkomen
van maaldèrijen. In het laatste kwart van de eeuw kwamen er ook
steeds meer stoommachines als hulpkracht bij windmolens. De mii
eerst bekende (uit de lijsten van Ged. Staten) was die in de molen
van p. B . Bruinsma te Franeker, welke 8 pk. kon ontwikkelen. Deze
werd voor het eerst vermeld in 187 2.
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Houtzoogmolen "De Hersteller't op Schenkenschons bii
Leeuworden, die rond 1763 werd gebouwd.
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houtaaagmolenc

nq í900
Houtzoogmolcrr " l)t: l'orlttyrr" lt' llcarenveen, welke in l7'l I zou ziin
gebouwd, tnuur' í)(rs Irtlt:r' ()l r /rr rut'lcn is te vinden (b. v. in l TBB).

Overzicht von dt: ttu 1800 nog voorkomende zoogmolens in Frieslond.
Ook combinatiabt:driiven mét een zoogmolen zijn opgenomen .
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Houtzaagmolens.

In aantal kwamen na de korenmolen de houtzaagmolens in Friesland.

::::i::..

..:.:...:

Vooral de scheepsbouw zal een belangrijke invloed hebben gehad op
de omvang van het houtzaagmolenbestand, De eerste echte cijfers over
zaagmolens dateren uit I"811, toen er 44 moeten zijn geweest. (21).
Ik heb getracht na te gaan, welke molens er vóór 1800 zijn geweest
en in dat jaar nog bestonden (afb. 7). Het totaal bedroeg 52, maar
deze bestonden nooit tegetijk omdat er werden afgebroken of verplaatst.
In dat laatste geval werden beide standplaatsen aangegeven (Irnsum
en Almenum). Grote centra waren Harlingen (incl. Grettingabuurt en
Koningsbuurt 11 stuks) en Workum (waarschijnlijk 7), terwijl ook
Leeuwarden met 5 (inel. Schenkenschans) mee deed. Zowel bij Dokkum
als bij Franeker waren er 3; het spreekt voor zich dat bij de steden de
meeste zaagmolens stonden, omdat daar het meeste gezaagde hout nodig
was. Het aantal tegelijkertijd aanwezige zaagmolens in 1739, het jaar
van de uitgave van een verbeterde versie van de Schotanus/Halmakaart
uit 1718 (22), moet ! 24 ziin geweest. Deze ziin met een dicht rondje op
afb. 7 aangegeven, terwijl bij Almenum en Workum de aantallen tussen
haakjes staan. Het is duidelijk dat de groei er nog in zat in de tweede
helft van de achttiende eeuw, zodat in 1811 het totaal van 44 werd be-

::':'i:'1:':':':1:" 1 ....
:':':1..:""
' :': rl::':j': : :J r::r":":':'::'::
' :'
'j I .j,.r:.....::.::
.,..:.:. :
". ::.t:.i:.t: ..:..:t: t:...'
.r..1. i ....:.:,...,.1.1.:..:...ii:.1:...:.:...
..,.;i.::ti:.:::.:1.. t:..:::

i.:.:.:.:.:.:::::.:t:.:.:.:i.:.:.:r

.ii:i:: ii:iitiiiiiiiii:.i:.iiliiii:.rii111:!--_.-

++*'iHË*ii
.i..lilllll.'l

...,...l

...i'..,.,

:..,I'

i"='ffi

Houtzoagmolen " De Cideon t'
werd rond 1762 gebouwd.

bii Froneker wss een poltrokmolen

en

reikt.

De reeds eerder gememoreerde opgaven van 1819 (23) gaven 4l zaagmolens aan, maar daarbij zitten enkele hiaten. Zo worden er geen genoemd in Franeker en Oosterlittens, met welke het totaal met drie kan
stijgen tot opnieuw 44. In de loop van de vorige eeuw kwamen er
enkele bij, zodat de opgave van 1853 er 48 geeft (24). Enkele waren
tevens korenmolen, toen in Harlingen (twee) en Sneek. Ook in IJlst
kwam die combinatie voor en later eveneens in Wolvega. Het is overigens niet zeker dat aI deze zaagmolens ook nog op wind werkten, want
in 1866 waren er al vijf die door stoom werden aangedreven. Eekhoff
geeft eehter voor 1862 49 zaagmolens op ( 25) , zodat dit getal niet ver
naast de waarheid zal zitten. De opgave van 1871 (60 stuks) is geheel
onvergelijkbaar en er zullen zeker zes afvallen, omdat dit stoomzagerijen zijn geweest. Ondanks het langzame stijgen van het totaal verdwenen er wel degelijk enkele zaagmolens, Het totaal bekende aantal
verschillende standplaatsen van zaagmolens, inclusief koren/zaag-,
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(r(:r, l)(tl I t'()l<nlolart en een korenmolen (? )
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g ltcbben op Beets in Noord- H ollon
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runlzaag- en olie/zaagmolens, is op afb. 10 aangegeven. Het zijn er
70, maar tegelijkertijd zullen er nooit meer dan 60 zijn geweest.
Nu resteert nog steeds een deel van deze grote rijkdom aan zaagmolens;
in zowel Woudsend als IJlst staan bedrijfsklare molens en de zagerij
van de korcn- en pelmolen van Birdaard (uit deze eeuw) is nagenoeg
hersteld zodat er maar liefst drie zagerijen over zijn. Voor heel het
land is dit van groot belang te noemen, omdat er elders maar weinig
zaagmolens zijn ovcrgcbleven. Verder zijn er in Friesland ook nog
enige restanten van houtzaagmolens, namelijk in Dokkum en Workum.

Al deze resteronrlc molens of delen ervan zijn of waren achtkante
bovenkruiers. Dit wirs echter in de 17e eeuw en ook nog daarna nict
een vaste regel . lir waren toen veel wip-zaagmolens, blijkens ook (lo
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Overzicht von run- en olienolens in Frieslond, woorbii oongegeven of ze ol voor 1800 voorkwomen of niet. De net een
piil oongeduide tulen vdn Leeuworden en die van Ooster2ee
hodden beide functies, De moten von Bcrsumer.tom veronderde
(na l80O) von een eek- in en oliemokrt.
afbcèkrhg itnary.n op ilc kn í vnn llrrr{rlccl itr dc ,ths vm Schotaru6/
ltelmn uir t?t8 (2íi). rr.r is ln,k(nkl, (hl or bij llàrling€n nog een de}gelijkc trxror ston(t nr,,l l u0. l)czr! sl.al ufgcboeld in "Langs oudë
Íriosc win(tnÍru,s,,v,,rr (i.l). Wijnju. IIet is zeker dat ook eldels dit
soort tr'ltnrr voorkw n,wipmoteDs, zo3l3 in Eroneker,
Ook korut ,,l l!!lnn,l,1
Noudunr, Mnkkunr,,r !v,,rIr,. ltij dc zegmolenÈ war€n ook nog paltrcknolens (zir! rfl,. ll). (ln.r,ii Frxncker en Earling€n stonden. Over het

ln

1847 stonden er tien olienolèns rnnd de Friese h.nfdstod op de
koort von Eekhoff. Deze ziin hier extm op oongectuict net een
Mderstrcping en een nunner von 1 tlm 10.

bestaan vm delg€liike molenG 1n Bergum eí Schenkenschans is er teveel onduidcliikheid, zodat dat (nog) niet aannemeliik lB. Wa"rschijnliik
warcn dit ieip zaagnolens. De vermeende paltFok te Oud-Beet8 (afb.rz)
be st n.i. op ocn misverstmd, ondat de EJbeelding van B€ets m
Noord-ItoUand moct zijn. Dat e! bij zower Earlingpn a13 Franeker een
psltrk stond wckt in iedeÍ g€vs.l geen verbaring, want beide steden
hadden contaotcn buiten Friesland.

29

28

Olie- en runmolens.
Na koren- en de houtzaagmolens kwamen de oliemolens, die we nu samen
met de ook vaker voorkomende run-, eek- of leermolens zullen behandelen. De eerste oliemolens werden genoemd in 1566. Er werd toen gevraagd om toe te staan dat rromtrent Leuwarden geseth worden twee
windtmolens, die raepsaet, lynzaet ende coolzaet souden slaen ende
malenrr(27), nadat eerder dat jaar hetzelfde voor één molen bij Harlingen was gedaan. Of deze allemaal werden opgericht is onzeker,
maar in Leeuwarden verscheen er zeker één. In 1572 was er onenigheid
over een "oly molen" bij de stad (28), welke een standerdmolen was
getuige de "clippen ende wier" waarop de molen stond.
Naar verluid is de molen bij Harlingen ook verrezen en heette de
ttDe Zeemunniktt, later de ttleeuwarder oliemolentt. Het aantal bekende
oliemolens is geheel onduidelijk totdat de bekende opgaven in 1819
werden gedaan. Het aantal opgegeven oliemolens is 15, maar onduidelijk is wel of dit allemaal windmolens waren, Op afb. 13 staan apart
aangegeven de oliemolens die vóór 1800 bekend waren. Dat zijn er 16,
maar enkele waren in 1819 reeds lang verdwenen, zodat dit aantal
alleen in schijn aansluit op de 15 van toen. De pijl op afb. 13 geeft de
run- en oliemolen ttDe Jonge Phenixrr bij Leeuwarden aan, die voor het
gemak bij de oliemolens werd gerekend.

p de ze teken in g uit 7 70 is de ochtkon fe s tenen (!) eekmolen bii
ker te z ien . Bli jkens de verkoopodvertentie uit 1785 wos de molen
toen een eek- en cementmolen met een vlucht von 66 voet.
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Op dezelfde afbeelding komen ook de oliemolens voor, die er na 1800
bij zijn gekomen. Duidelijk blijkt, dat behalve een betere spreiding
van de oliemolens na 1800 ook het centrum zich verplaatst naar meerdere punten. Was cerst Leeuwarden (met Lekkum 6 oliemolens) het
onbetwiste centrum, nu is Sneek (5 oliemolens na 1800 bestaand) en
ook Warga (4) een zwaartepunt van windolieslagerijen. Leeuwarden
bleef echter wcl het belangrijkste, want na 1800 zijn er 11 geweest.
De tien

in de Worgostermeer, die in
recds qaarr lurt<:li(r,lc(.'r' dced ols zodanig, moor nog wel bestond
in 1745. Wo<trscltiirtliik wt'r'kt<: Llcze toen slleen ols korenmolen; de tekening geeft ccrr lrultltttt,!1, (rvct'ccttkomst te zien met de molen von Boorn-

De ols woLartpl<:rr <1t:lxtttwdt: sLallirrgmolen
1730

zwoog.

in

1847

zijn in afb. 14 te zien.

De bekende opgaven van 1853, 1862 en 1871, die hiervoor ter sprake
kwamen, gevcn respectievelijk 31, 33 en 35. Na 1871 kwamen er nog
vijf nicuwe bij , te weten Stroobos (twee), Grouw, Irnsum en Oldeboorn.
De stoommachine had intussen in deze bedrijfstak ook haar intrede
gedaan en daarmee begon de teruggang en de afbraak. Waarschijnlijk
was dit een van de eerste takken van de bedrijfsmolenindustrie die de
stoomkracht benutte op grotere schaal. Op aÍb. 13 heb ik ook de runmolens aangegeven, waarvan het lot nauw verwant was aan dat van de
oliemolens. Zoals a[ gezegd was de molen trDe Jonge Phenixtt zowel olieals runmolcn en dat was ook zo in Oosterzee.
Verder wirs <lc molen van Bergumerdam van oorsprong eekmolen, maar
later oliemolen. ltunmolcns kwamen ook - hoe kan het ook anders - in
combinatie met zirirgrnolcns voor. Zo konden zowel het hout als de bast
worden verwcrkt. Dezc combinatie is bekend in onder andere Drachten,
Kollum, Hecrcnvccn on Sncek. Tevens vaker kwam de combinatie runen cementmolcn vrxrr, rrrrrrrclijk in Bergumerdam, Franeker, Harlingen,
Heerenveen cn L«lcr.rwirr<lcrr. Ocnrcntmolens waren ook wel met oliemolens
gecombineertl , zorrls lrij twcc in Leeuwarden en één in Sijbrandahuis
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(en later ook in de molen van Bergumerdam). Het aantal voor 1g00 bekende runmolens bedraagt 15, terwijl de bekende opgave van 1g1g er
6 aangeeft n.l. Bergumerdam, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek (twee)
en lJlst. Deze laatste was vóór 1711 ar aanwezig terwijl de leermolen
van Aalsum al in 1698 aanwezig was. In de hoofdstad was al in 1960
een runmolen en in 1685 ook al een leermolen. In lgb3 waren er t g
runmolens, in 1862 waarschijnlijk 6 en in 18?1 zeker 5. Dit geeft wel
aan, dat er niet veel runmolens waren en dat de weinige die-er waren
in aantal afnamen.
Volmolens, mosterdmolens en andere.
Een vaak vergeten functie van de windmolen was het vollen van laken.
Ook in Friesland zijn er diverse geweest (29). Dit waren die van
Boekelte bij Boyl, Donkerbroek, Drachten (twee), Duurswoude, Gorredijk (twee), Heerenveen, De Knipe, Leeuwarden, Makkinga, Sneek en
ureterp. onzeker is het bestaan van windvolmolens in Boékhorst bij
oosterwolde, Bolsward, Heerenveen (tweede) en Noordwolde. De grootste werkzaamheid van volmolens was in de 1Ze en ook wel 1ge eeuw.
In de vorige,eeuw werd alleen in Sneek nog een nieuwe volmolen opgericht (1826). De mosterdmolen wordt evenals de volmolen vaak vèrgeten. Het onderzoek ernaar is ook erg moeilijk, omdat in deze sector
veel rosmolens werkzaam waren (30). wind-mosterdmolens zijn bekend
in Drachten, Dronrijp, Koudum, Lemmer, Oldeboorn, Oud-Beets,
Sint Annaparochie, Sneek (twee) en Workum.
Vaak was dit in combinatie met andere functies. In 1g1g werden er
vier specifieke mosterdmolens aangegeven, maar onduidelijk is of dat
wel windmolens waren. Vooral in <le loop van de vorige eeuw is dat
sterk het geval als er een kleine 50 worden aangegeven.

De tijd van echte pelmolens was in Friesland toen al voorbij. De eerste
pelmolens waren die van Joure (genoemd 1673 en 1691 (31), St. Annaparochie (genoemd 1697) en de beide in 1699 gebouwde molens van
Leeuwarden en Harlingen. Deze laatste heette echter al rrNieuwe molent?
en er was ook een itOude molenr? met als functie pelmolen (pas na 1700
genoemd). Deze zal dan vóór 1699 zijn gebouwd; later was het een oliemolen evenals de Leeuwarder molen uit 1699.
Papiermolens zijn er vrijwel niet geweest. Ten noorden van Harlingen
stond er één aangegeven in ! L625 en deze was er in het begin van de
18e eeuw nog. De in 1767 gebouwde papiermolen bij Idsegahuizen (32)
was toen de enige in Friesland. Later was er in Sneek nog een molen
die lompen vermaalde (19e eeuw), maar dat was geen volwaardige
papiermolen. Bij Stavoren stond een kruitmolen, maar van oorsprong
was dat een rosmolen (genoemd 1676 (33) ) die aan de haven stond en
in 1744 uit elkaar sprong (34). De molen heette in 1769rrDe Eendragtrr
en dat doet aan een windmolen denken. Onzeker is dit echter wel.
Verder kwam bij Leeuwarden een snuif- en verfmolen voor, die rond
1760 was gebouwd. Tot slot nog wat over poldermolens in combinatie
met een industriemolenfunctie. Koren- en watermolens ziin bekend te
Boornzwaag (1782), Idsega (1881), Langezwaag (1785), Warga (zie afb.
16) en Workum (vóór 1904). Een bijzondere koppeling was de olieen watermolen van Koevorderhuis (35).

Hierbij willen we het overzicht van het Friese industriemolenbestand
voorlopig maar laten. Naar volledigheid is wel gestreefd, maar veel
onderzoek zal nog moeten worden gedaan om dat te bewerkstelligen.
In elk geval kan dit artikel daartoe een aanzet zijn geweest.

drs. D.M. Bunskoeke,
Heerenveen, nov. 1985.

Een dergelijk verhaal is ook voor cichoreimolens op te hangen. Zeker
is het bestaan van windmolens met die functie in F;erwerd,-Leeuwarden
(drie) en Sijbrandahuis. In Kollum zou er één kunnen zijn geweest.
cementmolens kwamen vaak in combinatie voor (zie eerder b.-ij run- en

oliemolens); ze zijn bekend in Bergumerdam, Franeker (afb. 1E),
Ha_r_lingen (twee), Heerenveen, Leeuwarden (twee), Lemmer (genoemd
L732, maar misschien een rosmolen), Makkum, Molkwerum, SijÈrandahuis en Workum.
Biksteenmolens zijn bekend in Harich, Huizum en Leeuwarden.
Specifieke pelmolens kwamen voor in Anjum, Arum, Betterwird,
Bolsward, Dokkum, Drachten, Ferwerd, Franeker, Gorredijk, bij
Harlingen (drie), Heerenveen, Hijum, Idsegahuizen, Joure, Xottum,
Leeuwarden (acht), Makkum, Nes (Am.), Nes (W.O.;, Oostrum,
Sint Annaparochie, Sneek (twee), Stroobos en Workum. Veruit de

meeste pelmolcns kwrrnrt-'rr r:<:ht<-'r in combinatie met andcrc l'uncties
voor, mct nllntcn rnct <ltl l<orcrrrrxrlcrr. Vckr vrrn <l<r zojuist gcnoemde
pelmolens wcPtltltt lttlcr «i<ih l<ottrtrrrrolcrr ol l<r't.;ïcn ()1,()on andere functie
bij . Bij dc opg:rvcrr vrrrr ltllÍ) ( lÍ) pr:lnrolcrrs) r;lrrrrI vcrmeld dat alle
pelmolens hc( rri*l z. 1Ir.rl 11irr11, r;.rrrs rkxrr rl. gortmaalderij op polder-

molens ( ! ).
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VAN MOLENBOUWVAL TOT BASISMOLEN

I-DE

ONDERNEMING" TE WIÏMARSUM ALS VOORBEELD

ln de loop von de zestiger ioren verviel de eens zo frqoie molen
von Stoffels te Witmorsum tot een bouwvol. ln de zeventiger joren
meerde hier, evenols op diverse ondere plootsen, het schip met

goud of en het reeds long gekoesterde herstel vond ploots. Dit
wos koren op de molen von Lourens J. Sierkstro die niets liever
zog don dat de wieken weer zouden drooien teneinde de stenen het
oloude moolproces weer te loten verwezenliiken . H ii volgde de opleiding tot vrijwillig molenoor en vonaf dat moment rookte een en
onder in een stroomversnelling. Diverse molenvrienden zijn hier
ingewiid in de geheimen von het vok ven windmolenoor, woorno
ze ols nijvere biien over de omgeving uitvlogen zonder doorbii
echter de bosismolen ttDe Onderneming" uit het oog te verliezen.
Wii vroegen Sierkstro om zijn herinneringen qon het popier toe te
vertrouwcn, voorol omdot we vinden dot de werkzoomheden, zools die op ziin molen gestolte kriigen, ols voorbeeld gesteld rnogen
worden von de bedoelingen die het Cild voor ogen heeft met de
brede fun ktie von hoor lesmolel?.s.
Als een rode drood loopt door Sierks trots verhool het succes von
een gouden ploeg, een stel molenliefhebbers die uit het iuiste hout
gesneden ziin en d ie elkoor biistoon in de strijd voor het behoud
von wot ons oon molenfrqois resteert in de wijde omgeving von
het dorp von Mcnno Simons.
C.D,W.
EARMSLACH GENOCH FOAR US FRYSKE MUNEFREONEN

''DE MUNEN BINNE US HJIR ALLEGEAR LIKE LEAF"
door

Lourens J. Sierkstra
mol'enaar op de koren- en pelmolen

Witmarsum

ik sa noch ris werom tink oan myn bemuoienis mei de
graan- en pelmtrne De Undernimming hark winliken wat muoite om
my alles noch ris foar de geast te krijen.
It begjin leit al yn de oarlochsjierren. As jonge aI moast ik foar
heit mei weet , be dijd fan it iersykjen, nei de mtrne.
De mtrne stie dan grótfol , wie alhiel wyt bestoud en by wyn altyd
yn bedriuw.
By hjerst en winterdei wiene beide mtrnen oan tt Molenspaed yn bcdriuw. Simmerdeis stie de poldermtrne altyd yn rt krirs.
Wannear

Hoe "Dc Onclarrraminq" er in t96B biistond.
wccr en wind hoddarí ol oord ig huis gehouden .
Foto : Leeuworder cou run t , 3't december 'l 96B.
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ik fjirtjin fyftjin jier wie, gie ik ien kear yn ,e wike mei fiif
sek hjouwer op re wein mei in hynder der foar nei de mirne.
Ik ried dan de wein trnder it loaitou en by wyn gie de hjouwer daliks
omheech. It moal fan de eardere wike krige ik mei werom. Dat gie
doe sa alle wiken mei in hynder dat neat om in draaiende mirne joech.
Yn dy jierren bemealde Heimen Stoffels de mtrne. Hy hie him oerDoert

nommen fan syn heit yn re tritiger jierren. nAldetÍ Stoffels wie
hjir kommen yn 1896; hy kaam fan Doornspijk en praete krtrm.
It meallen stoar yn rr fyftiger jierren rit en de mtrne krige gjin

omtinken mear.
Doert Stoffels yn 1968 ferstoar, stie de mtrne der síterich by.
De femylje ferkoft mfrne, hfis en grirn oan de gemeente.
It htts waard öfbrutsen mar it opmeitsjen fan de mtrne waard tarist.
Dat gie moai aardich hurd doedestiids en ik wit noch bëst dat ik
kunde makke oan mtrnemakker Medendorp en hy by ízes kofje dronk.
Ik moast fan de hear Bakker, dir.gem.wurken fan doedestiids,
Medendorp hantlangje. Sa krige ik op en nij mei de mirne te krijen.
Wat ik foar Medendorp die wie meast ófbrekke en fuortbringe fan
de öfbraak. Sa hark it pakhuis, de stàl en de fjirdere oanbou 6f-

brutsen.
Ek de àld stelling, Írtbrekkers reidlatten en bisjitting gie der óf.
De mírnemakker spikere alles tlcr wcr nij oan. Op it hiem makke hy
in nije kop en thís in nij asröd.
De reiddekker sette kop en nriurc yn nij reid. Dernei kaam der in
grutte kraan; dërmei waard tlc rilrlo kop dér öfhelle, de as oerset
mei it nije rörl derom en dërnci it gchiel op it achtkant set.
De àldc potroc<len gienen ntti tlc sr»i<l ynrt doarp.
Medendorp gic tloc nei Kanrrrlrr r»rrr irr nije mfine te setten foar de
Mennistc nricnskip te Winnipcg.
It wie yn lÍ)72 rlat it opnrcitsjcrr lirn <lc rntrne ófmakke waard. Ek yn
dy tiid krrrrru Alr: KuJrr:r'rrs ris lr.y rny nrci Waling Hofkamp.
Hy wenne nct srr Í'icr Íirrr rk. llicrrrrlrtcr spinnekop en hie sin om
him wer drttrric tc liltcrr.
IIy hie dö«xlr rrl ris kotrlrrkl lrírtr tttci Vtttt tler Kooy fan Marsum dyrt
in nr0ndcrkursus rlir: op rr: Mrrt'r.iurrrct' p«rlrlct'tn0nc. Mtrnder Van der
Kooy <lic tc willcrr rlnl lrV rlr:r'rrrti oplttilrlt:tr wic cn <lrrt llofkamp it
Í'uortsctlcrr lric olr 'r, lrrtrtrlruot'lr;lct'tttitttc. Alc cn ik bislctten om de
mtnrlerkut'srrs tc tlwnrrtr ctr t'cir;gt:tt tcttci sttcontcmoarns trt:i lfrou-

buorr'<lrr.
Wy troÍ'lirrr rlirr orur (irrrrlsr.vrur rlcr llt:ck, Jan Wierstra, Niek Wortnulr) (-rn I'ict lkxrlr;rrrrr wrirlirrr rlr. lirstc twit itl slagge wiene neirt ik mien.
Su «:Í't<lröl'gic it tirrltl rrry rrrx:lr lrwrrt lrchcind ta. Ilofkamp fielde in soad
Í'orrr rrrfrrrr:rr crr lric rlr.r'irr pt'oltc lirur ocr; it gie allegear mei de
r.l( l'orn' lrirrr wit: alles yn re oplieding noch nij ,
bÖstc [rt-'«l«rcl itt 11r
nr lc ll y n '() llcrneskuon stie .
lykrrs «lc lticlc
l'nrr r.lkoiu' r)Í'. liÍ'tcröf hearden wy fan in opEk wistctr
t(] .louwer wer rt àld-mtrnder Van
rrr [r r rr. ()l)
lieding op
lirrrio,u'lï(.. lt rrroltst oars en better.
Tilburg ictr oII
Doedestiids ktrtutt rlc r.l(:ilun(.n l(()nunisjc net mear nei it fuottenein fan
;

mirnelàn. Wy moasten eksamen dwaan opin graanmfrne te Friezenfean.
Dejinge dyrt dër yn novimber t74 eksamen diene wiene Jan Coppens,
Jan Wierstra, Gaatse van der Beek, Ale Kuperus en ik.
Gaatse slagge doe net en Ale Kuperus slagge as lëste op dy dei. Hy
slagge op Íoarspraek fan Hofkamp dyrt de trochslach jaan moast by
twivèt fan de eksamenkommisje. Dat wie wat Gaatse misse moast omdat
Hofkamp pas by it teory-part fan Ale der oan kaem!
Dat wie winliken freegjen om swierrichheden.
Dit en tal fan oare swierrichheden meielkoar die ris bisluten it Gild
Fryske Mtrnders op te rjochtsien mei as earste foarsitter Piet Bootsma.
Dqearste jierren wiene net maklik: dèr is hiel hwat Óf gearsitten.
Ik wit noch dat ik frëge waard troch in De Boer fan Holwert om sitting
te nimmen yn it bestjoer. Hy sels wie skathàIder. Ik ha de man nea
sjoen op in gearsit. Letter fregen wy Maurer foar dy funksie. Hy hat
syn saakjes better foar elkoar.
Sa binne wy nei de net maklike begiin jiemen in aardich folwoeksen
Gild Fryske Mirnders wurden mei eigen opliedings oer hiel Frysl6n en
meieigeneksamens. Folle mear soe oer it Gild te fertellen wéze. Ik

g.ur, fro troch mei it wolwèzen fan De Undernimming.
my yn re kunde kaam mei
yn 19?5 dat ik troch swimfreonen fan te
m0ne bekomme.
moal
fan
bakker Bylsma fan Harns, Hy woe
Alle sneontemiddeis wie ik oan de mirne. Mealle oer de 17-der kunststiennen. It koppel 16-der kunststiennen wie tenein. Ale Kuperus en
ik ha dit koppel der irt helle. Yn'e mirne stie ien blauwe stien. Troch
bemiddeling-fan de hear llydra koene wy der yn Swol in blauwe stien
by keapje. Ik ha dizze stien sljocht makke en der in skerpsel opset fan
f fO írtslaggen. Ale krige ferkearing en ferdwtrn irnder de kim.
Allinne hark cloc <le blauwe stiennen omheech helle, stienbus en ryn
oerbrocht. Sncons dy ik dat en it meallen foar de bakker die ik dërby.
Ik kaem <lcr cÍ'ter dat it geande wurk net bëst mear wie. Ek de pellerij
wie neat oan dien. Benammen it takréd wie net best mear.
Yn 1976 is <loc in nijenien makke by Van Zuiden yn Tsjerkwert. It is
makke troch Sictsc lltkker. Hy en ik ha it àlde der irt helle en it nije
yn parten omhccch brocht, yn elkoar set en opsteld. It àlde réd hark
0rr<l<:r yn'c mtrne wer yn elkoar set en ik biwarje it dër.
Wilc.ns kamen oan re mírne twa fiirtjinjierrige jonges fan Kfrbaard.
van der Meer. Alle sneonen wiene
It wiene Cees Notenboom en Bouke
se der. Ek yn dy tiid ha wy oan re mtrne in eksamendei hàn fan de
Hollànske Mtrne. Under oaren slagge hjir s0nder problemen Gaatse
van der Beek. Yn de kommisje sieten de hearen Van Vliet, Malisse en
Mcvr. Muysken as skriuwster.
Likernóch dy tiid kaam ek oan re mirne John Hutchinson as learling.
Wy makken tarissing foar it opmeitsjen fan de pellerii . John en ik
makken in rapport mei fotots fan John en de lay-out fan Harry Katstra.
De rie wie posityf mits it wurk dien waard troch in mtrnemakker rit
irs gritenij . Dnt koe allinne Van Zuiden wurde.
Sietse Bakkcr cn ik diene it wurk. Troch mtrnefreon Evert Smit krige
ik kunde oan lluns Wchrhcim. I{y hat in dei oan it opmjitten west yn
te mine en dërnci it tckcnwurk makke fan de opstelling fan lttken
'
11 wie
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, severij en wine. Ik ha west yn re Roptam0ne en de Prinsehöfmtne yn West zaarr. Om ris te sjen hoe öft der mei it pelwurk stie.
Dërnij makke Sietse twa 5-meter lange pelspillen , twa pelstienktrpen,
de groppeflierr€fl , de deabëden en hynsders. Wy makken nije
skearbalken en izerbalken.
Ek makke Sietse nije hekrëd€D, inkelde fjildkrusen dy't wy der yn
tv.raën yn setten, fan binnen írt. Ek makken wy in nij loairëd en in
foar it loaiwurk opte stander .
It wjukkenkrts waard ek wat oan dien. De foarseame hellen wy in
stik nei foaren en makken it hast de helte breder. Wy fernijden
ferskate heklatten.
Dèrnei die bliken dat it jild hast op wie. Der wie allinne noch iild om
materiaal oan te skaffen foar tOken, severij en wine. Sietse kaam net
wer; ik gie doe allinne troch mei help fan de jonges op sneon.
Foar de pelspillen hatk in sleuf fan 4 meter lang en in meter diip foar
in part btrten en yn te mtrne groeven. Sa koene de spillen Crnderrit
komme en yn it achtkant brocht wurde. De severii en de wine makke
ik thirs en timmere it fierder oan yn re m0ne. Yn pleats fan de fëste
souder makke ik in healskylhok en de rest fan de souder yn ltrken.
Dèrnei hn wy de stiennen wer opsteld en irtballànsearre. Beide wiene
se net rCrn mear. Ik ha se doe r0n makke en roud. Ek hark in soad
pelblik makke , wurk dat in soad tiid ferge. Thris die ik dat , elke
amerij tiid dy't ik hie stie ik foar it blikblok. De oandriuwing fan de
severij wie maklik te meitsjen. De wine lei sa maklik net , mar ek dat
rëden Cees en ik. Wy makken dér tou-oandriuwings fan.
Ek yn dy tiid ferboude ik op myn làn 25 are winterkoarn. Dat brocht
18 sek op . Doe't op rt lèst alles klear wie ha wy by hurde wyn ris oan
it pellen west. It gie der och sa om wei en der gie fan alles mis : it
swit rtrn my ta 't hier rit . It gie by setten fiersten tc hurd. WoI
koene wy moaie gröt meitsje.
In oare kear wie it winliken wat te buiich en wy wiene te dryst.
Yn sa'n bui hiene wy beide stiennen fol yn belesting, mar de mtne
wie net ynfe stringen te hàlden. Ik moast fange, it duorre wat lang,
de reek kaam fit de kop. Bouke en ik nei boppen it fjoer te fangen en
te dwersekerjen mei wetter en in dweil , Dèrnei moasten de pelktrpen
mci stokken leech peutere wurde , want de mtrne stie fëst yn rt gröt.
It wie spannend wurk en it learde ek. It dryste wurkjen makke plak
foar wat mear bedachtsumens. Doch trntkaam my de mtne noch ris in
kear mei rt pellen ; ek doe fjoer yn te kop. Ik wie samar boppe , ffiyil
klornl>cn bliuwden op'e stelling. Neitt ik mien, wie Gert dër doe by.
Ek yn «ly tiicl gie de oplieding troch. Nèst Cees, Bouke en John kaam
Kor Loogc Í'rrn Peins yn 'e oplieding, Hy wie mtrnder op 'e spinnekop
frDowehoktt
karen

HiersttTT. lt wurdt ol tsiuster opte lette middei dot it keorslonteorntsie mei der wol by oon. Foto: Cerben D. Wiinia.

trn«lr:r Spannum.
De earste eksamcns fan it Gild hiene wy

Oon i I kugts/<r:r'1tj<:rr. Maor hjiroer op side 7 fon

Foto forr ) tlt:sirttbt:r' l97B: Cerben

D.
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hjir ek. Henk Kingma en
Jan Wiist slaggen hjir. Sy learden it fan by Van Tilburg.
John slaggc oI) 'e mtne fan Sleat en Kor op Penningats mtrne.
Bouke en Cees wicnc wilens achtsjin wurden en slaggen op irs mtlne.
Gert Klijnstra kaanr lrjir yrr «rpliccling en letter Wiebe Postma en Wietse
Dijkstra. Dy twa hierrt: Lry Van Titburg alhiel wat leard en makken de

oplieding by Írs óf .
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Ek yn dy tiid kamen hjir yn't gea inkelde poldermCrnen klear irnderoaren de Eendracht op Dyksterbuorren, de Pankoekstermtrne en wat
letter Marswàl efter LoIIum en de spinnekoppen op re Hiemert en op
re Grutte Klaver. Wy hiene hjirmei earmslach genöch. Earstoan gie.
Durk Posthumus sneons nei Dyksterbuorren en ik mealde mei de
Hiemerter spinnekop. Doe't Marswàl klear wie gie Durk dër hinne.
John gie nei Pankoeken. Alwer kaam in nije learling, Jaap de Jong
fan Wytmarsum. Wiebe en Wietse diene eksamen, Wietse sit earne yn
It noarden, Wiebe waard mtrnder op re Jonge Hendrik yn Den Andel
yn Grinslàn. Ek Gert dy syn eksamen en waard beropsmtrnder op
De Hoop te Stiens.
It wie yn '79 dat de hear Hydra my ris skitrle en frege oft ik in geskikte mirnder wist foar mtrne De Hoop. Indied wist ik sarn man, Gert wie
aI in jier by my yn oplieding en ik wie allang efter syn grutte kwaliteiten. I{y hiein soad technysk ynsicht en koe it gr:astliken lichame-

lik

goed oan.
Nei oerlis mei syn àlden en

it stiftingsbestioer kaam Cert as jongste
selsstànnige miinder fan Nederlàn nei Stiens. Ynrt earstoan hatk him
noch in skoftsje holpen om de stiennen yn oarder te meitsjen. Hy
mcaklc yntt earst satn sàn tonne en nou sarn dlve tonne yn re wike.
In

De m)ne meolt mei two
Foto: fon l9 desimber
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l)<:.sÍicrt lritt(l(:l yn 'c stienkroon, Winter
l-ctltt: (it'r'ltt:n l). Wi1nju.

1975.

soad wurk foar ien man.
By Ís op 'e mtne krige ik wer nije minsken yn oplieding. It wiene
trije man fan it Amelàn te witten Bob Langedijk, Jan Kienstra en
Jan Boelens. Mtrne De Phenix waard troch Durk l)osthumus foar fa.
Westra wer opknapt en dizze mannen woene hiin wct' yn bedriuw ha
mei stipe fan de eigner', de gemeente Amelàn.
Wilens slagge Jaap de Jong en gie nei de mfine op l)yksterbuorren,
mar ek wol nei oare mfrnen yn rt gea.
Yn oplieding kaam ek Ineke de Boer fan Thiem findcr Wytma::sum,
Cees Notenboom gie nei ttit Laamrr te Wdldsein en dc spinnekop fan
Littens. Ilouke van der Meer gie nei de muonts Onder Winsum,
Ek yn dy tiid kaam Jan Hofstra yn oplieding. Yn folle gefallen koe ik
ek f:rn him in soad opstekke.
Jan hat tigc niget oan it polder- en wetterskipsbarren en de mtrnen
rlöryn. IIy gict yn soad mei oaren re oplieding nei mirnen onr Írs hinne.
Ih lric irrrrlcrtusken foar elkoar krige it mtrnehtrs, dat yn 1971 ófbrutscrr wie, op'e nij te setten. Der begtrn ik mei yn augustus 1981.
olrre sneontemiddei nei stiek ik al myn frije tiid der yn. De oplieding
11ir: troch. De oankommende mfinders hàlden my by de les.
l,)li sgrilt: yn dy tiid de oanlis fan in boskplan oan de east- en sridkant
ftrrr 't.rrrirnc. Dit plan, al oannommen yn 1968, wie net mear te kearen.
Wol is it w:rt orrnpast mar ek dat gie net sa maklik. Folie stipe ha wy
hàn fan it (;il(l r:n yn't bysirnder hat tis foarsitter him der tige foar
ynset.
Undertusken hicrrc wy ck bemuoienis krige mei de spinnekop fan foarhinne dc hruorrcrr Knol te Hartwert. Hy wie by erfenis eigendom wurden fan de lcri<:tring dc Hollànske Mtrne. Ik hie altyd al kunde by de
Hollànske Mtrnc ocr' lrr.rrht.yskr: saken oangeande de Hiemerter spinnekopmirne dyrt de sr:lrlc cigrrcr hat.
Yntt earstoan mctrldc ik sels mei de mtrne, foaral yn de earste hjerst
doert it wcttor tigc heech stie yn it Ieech foar de m0ne. It die trlikcn
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dat de m0ne oan grut irnderhàld ta wie. De skroefbalke wie min en ek
kop, as, sturt,.trep en kroaihaspelwiene net bëst mear. Ek trije achtkantstilen moasten oanlaske en it irnderhirs omtimmere wurde.
Jan Hofstra en Jaap de Jong binne doe begfin mei stilen, Onderhtrs,
trep en sturt en in nije kroaihaspel.
Dernei hat Jan by wize fan stage fan de H.T.S. un nije skroef makke.
De hear De Koning en wy ha mei niget sjoen hoert Jan te wurk gie.
It wie grutte klasse satn perfekte skroef hy makke.
Dernei hat I.J. de Kramer mei Jan it restearjende wurk opnommen.
It rapport fan De Kramer stie goed op poaten en ek mei ynset fan
Gerbrand de Vries is it lëste wurk, tewitten in nije kop en roeden,
makke troch Durk by fa. Westra.
Okkerlésten is de mfrne oplevere en feestlik iepene.
Hjirmei bin ik wat foarrit rtrn op eardere mCrnesaken. De trije Amelànners diene eksamen en fordwunen fan re feste wàI. De mirne op it eilàn
is yn bedriuw en se mealle gàns moal foaral by rt simmerdei.
Ineke de Boer foel öf, se koe wurk krije as kok op in Noarske tankboat.
Spitich, se koe har by ris tige rëde. Mar wurk gie foar frijetiidswurk.
Itrilens slagge ek Jan Hofstra. Undertusken kaam der ek wer in nije
jonge mtrnder yn oplieding. Johan Cnossen fan Koudum
Hy hie him al gàns yn'e mfinen ferdjippe en wie ek in maklike learder.
Ek hy slagge mei gemak.
It wie novimber r83 wurden. It hris en it hok wiene klear en de fjirde
fan de slachtmoanne ferhÍzen wy nei rt mCrnehtrs.
Ik koe no troch de wike de mtrne ek gau ris los ha en dochs maklik te
beroppen wëze.
Nei't Johan slagge wie hierk net ien mear yn oplieding. Dat hierk nea
earder sa h6n. Lang duorre dat net, want Wypke Boatsma kaam by irs.

Ek hy is ít goede hout snijd.
De mtrnen yn rt gea hàlde wy yn re gaten en mealle der mei.
Lokkich steane se allegearre foar de polder. By tige heech wetter hiene
wy se allegearre wolris yn bedriuw. Foar de spinnekop by de Grutte
Klaver hat Jan mei help fan Gys van Reeuwiik de betonnen skroefbak
der irtslein en it fierdere grfinwurk dien.
Jan hie ynre fakànsie aI in nije houten skroefbak makke. Der gien in
hiele protte hout oan. Ek de skroef hat Jan wat langer makke en it gehiel leit no djipper. De bak ha wy mei help fan in kraan te plak br"ocht.
Sa docht Jan Hofstra hiel wat oan de mirnen hjir. Hy rédt him hast
altyd sels. Inkeld springe wy ris by.
Ek Johan Cnossen spilet ynre mtrnemeldij net swak by. Hy is timmerman wurden by de stifting de Fryske Mirne.
Jan Hofstra wie al by de Fryske Mirne ynrt bestjoer kommen as technyske man. Dy twa binne net gau Ítpraat oer it mtrnebestàn yn Fryslàn. Wy hearre dan ek noch ris wat. Somtiden net folle goeds, der
mankearrct noch aI wat oan. Dochs is it in hiele foarÍrtgong dat der
immen oan dc m0nen wurket én dat it jierliks Onderhàldsbedrach
bistcgr: wurdt.
Hjir yn't 11crr stict ek in mirne dërrt wy nea omtinken mei ha. Dat is
de m0nc op Mrrrswàl , dërrt Durk Posthumus op mirndert. Hy hat him
opknapt, tc wittcn in nije kop en roeden, nij tek en in oare as ít de
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houtseager De Haan fan trrjentsjer. Dërnei hat Durk yn syn frije tiid
it m0nehtrs opknapt, it hiem yn oarder brocht, sleatten slatten en by
koarten selsswichting op te roeden makke.
Ek makket hy mei de mtrne elektryske stream.
Wy sjogge Durk altyd graach oan re m0nen wurkjen: wat hy docht is
altyd yn oarder en jo hawwe der gjin omsjen nei.
Spitich is it ferfal fan re mtrne op Sathe Triolum. Faaks dat dizze mtrne
noch rèden wurdt, want ien kear fuort , is nea werom te krijen. Ek de
mirne fan Haye Thomas stiet der noch as doofpot, in dea monumint;
wy longerje noch altyd op ferhelp. De Koarnwerter mirne wachtet ek
al jierren op restauraasje. Wannear ik sa ris tsien, tolve jier werom
sjoch, is der hiel wat bard. It wurkjen oan en mei de mirnen is tige

in soad goede frijwilligers. It wurk
fan de earsten, te begjinnen mei Van der Kooy, De [leer, Van Tilburg,
Piet en Waling Hofkamp en fierder Piet Bootsma, Gaatse van der Beek
en Jan Wierstra hat in sniebal-effekt hdn yn re Fryske m0newràld.
Faaks oars as de earsten tocht hiene, mar net minder, ja earder
better as yn oare kontreien.
Tal fan mirglikheden binne der om kennis te krijen op mtrnegebiet.
It kader is der en de mtrnen binne der.
Hjir yn Wytmarsum hat de m0ne wat in sintrale funksje. Wy komme
hjir sneons by elkoar te meallen, te wurkjen oan re nttrne of foaral
yn re winterdei te meallen mei de mtrnen yn te omkriten.
Soarch bliuwt hjir de bebouwing en oanplant fan beammen.
Strnt de hillich-ferklearring fan de beam giet dc I'crgaasterlàndisearring troch, ek yn irs gea dër't it karakteristiko ficre Írtsjoch geweld
oandien wurdt mei de oanplant fan stikken bosk cn <lc monuminten
fuortmoffele wurde efter beammen.
tanommen, troch yntt bysirnder

I

Foto: J, Brunsmon
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It libbensplak fan De Undernimming is
It ek op

gàns ynrt gedrang kommen no

350 meter dwers foar de mirne làns fjouwer pfrnsmiet beammen
komme, wylst op 100 meter in moderne wynmtrne set is fan 25 meter

heech.
De besluten dit oangeande binne nommen yn re politike sfear en dérmei
wurdt in macht as steatsboskbehear yn re hirs helle.

Jo krije dan te meitsjen mei minsken dyrt gjin histoaryske biningen
ha mei doarp en gea.
Us dld mtrne hat altyd dominant west yn rt oansjen fan doarp en gea
en is hjirmei wurden ta in ?'figurant'Í.
Hawar, dochs hàIde wy de moed der yn. Wy moatte him bygelyks mar
op in trnderstik sette mei trije souders!

Fierders binne de mtrnen Ís hjir allegear like leaf, as se no lyts of
grut, fan de Hollànske of de Fryske Mirne binne, it seit trs neat.

Hjir yn Wytmarsum oan 'e mtrne is it karakter fan de oplieding in
goede sfear en it praktysk wurkjen mei de m0nen.

It karakter fan it Gild Fryske Mttnders is in

goede sfear en

it

ln het hart van Friesland

bestjoer hat syn saken goed foar elkoar.

Ik wol dan ek einigje mei it bestjoer te lokwinskjen
bestean en him in strne takomst ta te winskjen.

mei

it tsienjierrieh

Als grootste bank in deze provincie rekent de Friesland Bank
het ook tot haar taak de ontwikkeling van deze provincie
mede te stimuleren.
Dankzij het feit, dat steeds meer particulieren uit alle lagen
der bevolking hun spaargeld bij deze bank hebben
gedeponeerd, kunnen talrijke industrieën, overheidsinstellingen,
culturele organisaties, ziekenhuizen, woningen etc. door
haar worden geÍinancierd. U doet daarom goed een rekening
te openen bij deze regionale bank, waar men
de Friese verhoudingen kent en bereid is plaatselijke en
provinciale belangen te dienen.

Friesland Bank
uweigen bank
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Douwe EgbertsThbak

De vakman voor nieuwbouw
Vernieuwen en onderhoud van uw rieten dak,
met eersÍe so ort riet.

@

Sinds f153. . . garantie voor kwaliteit

@

e

Tuindecoraties: o,a. rietmatten, g€p€rste rietplaten
RIETDEKKERSBEDRIJF en RIETHANDEL
GEBR. ROOSMA B.V.
RIETDEKKERS, l zummerweg 19, Tel. 05170-2268, 8801 JN FRANEKER
RIETHANDEL, Krommesloot 1, Tel. 05158-1330, 8754 GD MAKKUM
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ET EEN OU D.MOLENMAKER OP

KARW EI

HERINNERINGEN VAN WIJLEN HENDRIK WESTRA KZN

MO LEN

DE HOOP BV

door Gerben D. Wijn ja

STIENS

(tel. 05109 - 4034l-

ZÉT ALLE ZE,ILEN BIJ

EEN ONVERGETELIJKE ZEIL-

VAKANTIE TE VERZORGEN.

,t ZEIL

ln het begin von deze eeuw kende Frieslond nog tolriike molenmakeriien; in kleine dorpies wos het de dorpstimmermon die het nodige
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molenonderhoud voor ziin rekening nom, moor de grote klussen liet
hii over oon de molenmoker.
De Westrots uit Franeker hodden biivoorbeeld zotn bedriif woorover
Hendrik Westro de 72 iorige kleinzoon van de oprichter, graog vertelde. Op 19 opril 1908 werd hij geboren in het molenmakershuis noost
de timmerwinkel op het Vliet in Froneker. De neergoonde tiid in de
molenmokerii mookte hii von zeer nobij mee. ln de periode von her'
woordering werd donkboor gebruik gemookt von de kennis en ervoring
die in hem woren verenigd. Hii overleed op 2 moort 1984.
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Vanaf 23 april 1 980 laten een
I F riese Echte Ba kkers
molen "De Hoop" malen
als de wind waait.
33-ta

OP DE MOLEN
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it echte ba kkersg i lde stee kt
met geestdrift de handen in het
donkere deeg van het gezonde
molenaars-volkorenmeel om er
een goed brood van te bakken
in de traditie van hun ambacht.
D

Geef U op of vraag een folder
aan bij :
A.N.W.B.. BONDSZE I LSCHOO L
HET MOLENHUIS
Ald Wyk 16 - 8551 PR Woudsend
tel. 05141 - 1375

ttlVlijn grootvaderrr, zo vertelt Hendrik rrhad ook een molenmakerswerf
en wel op Zevenhuizen bij Franeker. Naast het huis stond een stellingmolen. Die was er al in de tweede helft van de 18e eeuw. Er werd run
mee gemalen voor de leerlooierijen en later werden cr ook kantstenen
en 4 stampers in aangebracht voor cementfabricagc; bovendien is er
ook nog hout mee gezaagd, maar in 1806 werd het ccn watermolen die
voortaan de Stadspolder moest bemalen. Omstreeks 1895 werd de stenen
molen wegens ouderdomsgebreken tot aan de stelling ufgebroken en in
hout weer opgebouwd waarbij de romp met asfalt en de kap met riet
werd gedekt.
Toen in 1905 de Zuiderpolder werd opgericht, werd de Stadspolder
daarin opgenomen met als gevolg dat de molen in verval raakte en
3 jaar later, toen ik werd geboren, door de moker werd vernietigd.
Mijn grootvader was trouwens een geleerd man; boven op zolder bevond zich een grote bibliotheek waaruit hij veel kennis heeft vergaard.
De Westra's waren over het algemeeir rustige mensen die weinig zeiden,
maar het werk dat ze leverden viel automatisch uit hun handen. Oom
Siebe kreeg als jongen van 16 jaar van grootvader de opdraeht om een
vijzel te maken; dat karwei heeft hij geheel zelfstandig geklaard!rr
Kinderarbeid was een verschijnsel dat in de molenmakerij ook voor-

HOUTHANDEL K. FABER b.V. HARLINGEN
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Hendrik vertelt erover: Í?In de vorige eeuw werkten er jongens van
LL à L2 jaar bij ons die op het eind van de week 2 gulden hadden verdiend. Ze maakten lange dagen, evenals de ouderen: om 5 uurrs morgens moesten ze bij de timmerwinkel zijn en rs avonds om 7 uur was de
taak volbracht.
Een gedeelte van de werkploeg ging in de vroege ochtend op karwei
hetgeen lopend geschiedde. De overigen, waaronder de jorrgsten,
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ïimntUU0X un Uolanmtkor,
op 't Vliet te Franeker,
gevottlgd hebbeude, bereelt ziah
beleefd bU z$oe Ettd- oD lrnodge.
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De woning von de Westrats op Viifnuizen met links de schuur voor de

molenmcikcrii . De opgetofelde roede zou, volgens J . Wilst uit Leeuworden, besl<:rnd ziin voor de Morssumermolen, terwijl de twee iizeren

ossen noor rnolans te Vrouwenporochie en Schrins gingen, De persunen op de l'oto zijn v.l. n. r. mevr. J, Siderius*-Westro, mevr,
A. Bakker-West:G, Jorich Westro en zijn zoons Siebe, Hendrik en Jon.
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bleven in de timmerwinkel . Om 7 uur gingen ze een half uurtje bij grootvader in huis waar grootmoeder het ontbijt voor hen had klaar gezet.Daarna was het weer het molenmakerswerk dat hun volle aandacht vroeg.Een
vrije zaterdagmiddag kenden zij ook niet want ze werkten dan tot 6 uur door.
Langzaam maar zeker groeide je op in het vak. Je begon als spaanderjongen aan de werkbank om wiggetjes te maken en daarnaast was het
opruimen van de timmerwinkel een van je taken. Met het groeien van
de jaren lette je meer op wat ouderen maakten; je moest ze wel eens

helpen waarbij je het nodige onderricht kreeg en na verloop van tijd

moest je dan maar zelfstandig aan de slag. Geleidelijk werden de taken
dus uitgebreid en op zekere dag kreeg je te horen dat je mee mocht op

karwei. Aanvankelijk beperkte zich dat tot het verlenen van hand- en
spandiensten. Daarvoor moest mijn oudste broer Jarich ook eens met
vader mee naar het gehueht Kie bij Kiesterzijl (t.w.v. Franeker;
G.D.W.). Het was hartje winter en het vroor dat het kraakte. Vader,
die nooit last van kou had, beklom de windmotor; toen hij boven was
riep hij mijn broer die nog op de grond stond. Maar och, daar stond
die jonge knaap, geheel verkleumd, te rillen van de kou en huilend
liet hij weten: rrlk ha it sa kàld heit, ik wol leare, mei ik nei skoalle
16rn (nlk heb het zo koud vader, ik wil leren, mag ik naar school tcre?")
Vader kreeg medelijden en vanai die koude winterdag liet Jarich de
molenmakerij voor wat het was en legde zich geheel toe op de studie. fr

In de nabijheid van de molenmakerswerf op Vijfhuizcn hadden de

Tfïssi ffinem#€m*ssi
l)r: spinnekop met z'n merkwoardiEe vlinderwieken.
l)t: ltirrnenroerJa hceft gewone zelfzwichting.
/{tr/)r'r) von P. Tirnmerrnons noor een oude onsichtkurtrl vun begin 1950

Wcstrars het toezicht op een spinnekopmolentje waarover Hendrik
vertelt: "Mijn vader en ooms lieten dat molentje drairicn dat het een
lieve lust was. Wanneer het eenmaal ingespanrrcn wrrs, gingen ze huiswaarts en lieten het wiekendragertje over aan de grillige uitspattingen
der natuur. Eens is het dan ook gebeurd dat de molen in een wilde
stormnacht over de kop waaide. Maar niet getreurd, vaklui als de
bedienaars waren, hadden ze tussen de bedrijven door een paar dagcn
later al weer een nieuw gevlucht aangebracht'r.
llet molentje met zijn achtkante onderbouw en een vlucht van ruim
ll rneter zou omstreeks 1835 in het buurtschap rt War zijn gebouwd.
IIct bcmaalde een polder waarvoor 100 gulden maalloon werd verdiend.
Nict elkc boer vond dat de bemaling naar genoegen geschiedde.
llr:rrdrik Wcstra: "Op zekere dag bemerkten ze dat een van de boeren
zijn iurnrlct:l irr <lc koston niet wilde betalen met als gevolg dat de molen
wcr'<[ vcrkocht. Grootvader Jarich werd bij de verkoping eigenaar voor
rl«'sorrr van slechts 10 gulden, terwijl het loon voor bediening 100 gulden
lrr.rlrrrt:g! (lrootvader kon het de betreffende boer zeker ook niet naar
zrpr lïr'n()r,tr.r'rr rlocn wirnt hct maalgeld bleef achterwege. De aardigheid
!v;r:; (.t'rl r'n (.t'rrror:st nlaar tot aftrraak worden overgegaan. Grootva<lcr
1,rr1, rrrr.l rv,rl :;loopgcr.ccrlschap het weiland in om de daad bij het woo«l
lr. r,,,,.1'r.11 ttr.t lor.v:rl wil<lc echter dat hij de wanbetaler ontmoettc rlit:
Ir,.rrr r.r',r.t, "l!rrl :rrrl r.r.rrrr lltbcurentt, waarop hij als antwoord krccg:
"lV,rrtr,, r' lr. l,r.r.n lrxr, v,r»t' j. wcrk ontvangt, kun je de zaak m,a,
lr.l.r ,,1,1 11;sr1r.rr". l,,i'n ('n ;trrrlcr leidde ertoe dat het maalgcltl trlsrroll
rvr.r',1 lr.tirrrlrl r.rr rlt'uurlcÍr tot op heden bewaard is gcblcvenr,.
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De vlinderwiek von nobii bekeken

. Repro: P.
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Zo maar wat bedragen uit de molenmakerij
Van de jaren 1938, 1939, 1940, 1943, 1945 en 1948 zijn de kusbocken
bewaard gebleven. De getallcn geven een beet je een inclruk van de
bedragen die destijds in de nrolenmakerij voorkwamen. We hebben
een willekeurige greep gedaan.
Prijs
Jaar Plaat s
Om schri j v in g
f.tr 27 ,96
nieuwe taats en bronzen pot
1938 [.,onjé
ilil
1, 98
25 kikkers en 4 kruisklampen

rr il'zum
1939 Minnertsga
1940 Arum

rr 25 ,-, 700,--

2 molenzeilen

I schroefbak
Nieuwe kuip met beuken ringen
neuten , kuipneuten

en
rr

65,--

I'
13,60
1 vangstuk
1940 Berlikum
rr
rr Oosterlittens vergoeding paard en wagen
7 ,-rt
5,50
huur lier en takels
100 , -1943 Jellum Beers 2 molenzeilen
It
68,-1945 Polder Noordster 1 pensteen
il
1,80
1946 Schalsum
van hersteld
r
ïr
656,01
T zum
1 ijzeren as gemaakt
n
25,*vracht
tr
Dronrijp
57 gebruikte kammen (molenafbraak
?r 85r50
St. Johannesga De Hersteller )
il4.620,-rr
Polder Het Noorden 1 vijzel
?r Oosterend 1 ijzeren molenas, 60 azijnhouten
?t

kammen

19411 Wclsrijp
rr
I ) r'«rnrijp

fietsvergoeding
3 kruipalen

'rt
rr

395,-2

,50

4,50

De oliemolen von Kinqmo die in 1931 door eigen personeel is gesloopt.
Op de ochtergrond dé restonten von de zoogmolen von Alto.-De sc'huur
von de zagerij wos tot voor een poor ioor nog oonwezig en optimistische
stemmen sproken zelfs von volledige rehobiliLuLic. Dot kon

nu

wel

worden vergeten, wont niets herinnert meer oott hat molenriike oonzien von weleer.
Zie hierover onze biidroge in het Fries Molcnbock an Molens in
Frieslond i.o,a, dl, l door Bunskoeke en Timmermons.
Repro P, Timmermons.
P.S.

Ik

heb nog een mooi schroefbakje AMERIKAANS G RENEN
aat dit niet vliegen. Stuur my de ongeveere maat van
Len gte schroef in scheppen en Diameter.

I

Dit liet H. Westro de heer Th, von Duinen, veehouder te Dronriip,
weten oon het eind van de specificotie over het werkloon dct wos
verricht bij de wotermolen oldoor in 1940. De rekening wos gedateerd
23 Jonuori 194i! Hoewel het werkloon volgens de verplichte priislijsten
op 63cent per uur stond, brochtWestro 66cent in rekening voor de
molenmakers en 20 cent voor het knechtie H. Plontingo.
Zo moor wot detoils uit zo moor een rekening.
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Het voortbestaan ging gepaard met vele belevenissen en wetenswaardige gebeurtenissen waarover Hendrik de mededelingen verschaft:
ItToen de molen later bij een storm beide roeden weer verspeelde,
heeft hij met een paar juffers als roeden gemalen. Dat was een goedkope oplossing. Toen brak ook de tijd van experimenteren aan. Ter
weerszijden van de roedebalk werd een even breed hekwerk getimmerd

in

zandlopervorm.

Toen de zelfzwichting in Friesland zijn opmars was begonnen, bleef
deze molen niet achter en het gevlucht werd dus van kleppen voorzien
aan béide kanten. Bovendien werd op het vijzelwiel een pal met toebehoren aangebracht om het terugdraaien tegen te gaan. Pas later
kwam de molen buiten bedrijf en enkele jaren geleden werd besloten de
spinnekop over te plaatsen naar een waterpartij bij de rijksweg Franeker-Leeuwarden, waarbij de zelfzwichting niet gehandhaafd werd.rt

Wanneer de molenmakers op karwei gingen, gebeurde er vanzelfsprekend af en toe wel eens iets dat ze niet zo snel weer zouden vergeten.

rrlk zie grootvader nog op klompen naar líIakkum gaan, met een gereedschapbak op zijn schouder. Eerst langs de binnenpaden naar Witmarsum
en vandaar met de paardetram van Harkqzijl naar Makkum. Hij mocht
g"aag bij de Kingmà's zijn, maar toen wif daar eens voor een Éarwei
moesten zijn, merkten we wat voor een precies man die Kingma eigenlijk wel was. Toen we langs de koeken- en zaadsehuur liepen en daarna
dadelijk de oliemolen binnenstapten om het euvel te verhelpen, kwam
een olieslagersknecht bij ons met de mededeLing dat we dadelijk bij de
baas moesten komen. Wij erheen. rrZijn jullie rooms?r'vroeg hij . Stomverbaasd keken we elkaar aan. Wat had dat eigenlijk met ons werk in
zijn molen te maken? rrJail vervolgde hij, treerst de molen binnen stappen en dan pas bij mij komen?". We boden onze verontschuldiging aan
want we begrepen hem maar al te best. Voortaan zouden we ons wel
eerst bij hem melden. Vaak gebeurde dat niet meer want de oliemolen
moest in 1931 het loodje leggen.
DE POLDERMOLEN BIJ ZURICH IN

ONDERHOUD

KREEG

"Op zekere dag was vader in de timmerwinkel aan het werk toen er
plotseling een man binnen kwam. Vader observeerde hem van top tot
teen: hij was wat eigenaardig gekleed en als je niet beter wist zou je
hem geen kwartje weigeren. De vreemde bezoeker zocht een goede
molenmaker en was zodoende bij mijn vader terecht gekomen.'Er moest
een nieuwe schroef met een nieuwe roede geleverd worden en of vader
dat wel even voor elkaar wilde maken.
Enige fin:mciëIe zekerheid was in die tijd zeker gewenst zodat er inlichtingen werden ingewonnen bij olieslager Kingma uit Makkum.
Grootvadcr had altijd goed met Kingma kunnen opschieten en zodoende werd rlo olicslager als vertrouwenspersoon beschouwd. Toen hij liet
weten: "lir is nog geen dijk hier aangelegd of die moest door zijn land"
wist men gcrr()cg cn kon het karwei doorgang vinden, daar in Zurich
bij de Poelen ".

Aan deze molen kleeft voor Hendrik een wat onplezierige herinnering.
rrHet was in de herfst van ongeveer 1935. rs Morgens ging ik met onze
knecht Jan Draaisma op de fiets naar de betreffende molen om daar wat
reparatiewerk aan de zelfzwichting te verrichten. Het weer was alles
behalve vriendelijk want er loeide een stormachtige wind over het
vlakke land.

Bij de zelfzwichter aangekomen kruiden we hem eerst maar eens uit
de wind, Zodoende werd het werk voor ons al iets behaaglijker. Toen

we één end klaar hadden moesten we de horizontale roede beneden
laten komen. De molen stond met zijn kont in de wind en kon dus niet
vooruit; daarom lieten we hem maar achteruit komen. Met mijn ene hand
had ik de onderste lat nog vast toen plotseling de stormwind zorn vat
kreeg op de zelfzwichtbordjes dat ze ineens dicht klapten. En ik kon
niet loskomen! Het gevlucht kreeg nu de volle wind op zich en begon
te draaien, achteruit natuurlijk. Gelukkig was mijn maat er direct bij
om mij uit mijn benarde positie te bevrijden. Toen het volgende end
beneden kwam draaien, zette hij zijn schouder er tegen aan en sterk
als deze kerel was, wist hij te voorkomen dat ik verder mee zou draaien,
"Laat je donderen". schreeuwde hij me toe, maar dat was gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Ik zat immers met mijn vingers vast. Gelukkig
stroopte het vel van mijn vingers en ik viel van wel zes meter hoogte
naar beneden. Ik had niets gebroken en met een rode zakdoek om mijn
hand hebben we samen de molen op de wind gekruid. We maakten het
karwei verder af alsof er niets gebeurd was. lJehalve dat het wat
stormde, hadden we het er goed bij molenaar Sybenga. Zelf hadden we
ons eten in een rode zakdoek aan de fiets hangen en op gezette tijden
bracht de molenaar, een boom van een kerel, ons een ketel met koffie.
Bovendien leverde het werk ons daar een flinke hoeveelheid paling op.
Wat wil je dus nog meer."

I

rEru rureuw WIEKSYSTEEM DOET zrJN TNTREDE
I

Eeuwenlang hebben de windmolens zich staande weten te houden met
hun oud-hollandse ophekking. Dit houdt in dat het gedeelte voor de
roeden van de voorzoom uit windborden bestaat en het hekwerk van
zeilen voorzien moet worden teneinde voldoende energie te ontlenen
aan de windkracht. Aan het eind van de vorige eeuw begint de zelfzwichting zijn opmars door onze provincie, waarover we in de ttskoat
nr. .. uitgebreid schreven, gevolgd door o.a. een systeem op basis
waarvan de wrijvingsweerstand van de molenroeden vermindert tiidens
het doorklieven van de lucht. Deze ontwikkeling in het verbeteren van
de wieksystemen komt voort uit een prijsvraag die in 1924 door de
Vereniging 'rDe Hollandsche Molen" is uitgeschreven, teneinde de
concurrentie met moderne machines het hoofd te kunnen bieden. De

constructeurs Dekker, Van Bussel, ir. Havinga e.a. zien hun naam
gekoppeld aan het door hen ontwikkelde systeem, waarvan vooral de
Dekker-wiek in Friesland een grote vlucht doormaakt. Ook de fa.
Westra gaat in de dertiger jaren menig molen verdekkeren.
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EEPRACHT'' VAN DE RIEDPOLDER VER DEKKERD
__]
Het was in deze tijd van malaise dat het voortbestaan van de in het
landschap zo fraai ogende windmolens op economische gronden te verdedigen was. Bestuur en ingelanden van de Riedpolfler onder het dorp
Wijnaldum wisten echter geen raad. In overleg met molenmaker Klaas
Westra stelde men zich in verbinding met rrDe Hollandsche Molen?r.
De heer A.J" Dekker, technisch adviseur der vereniging en molenmaker
en waterbouwkundige te Leiden, ried hen toen aan om de wieken te verbeteren volgens zijn systeem (Ned. Octrooi no. 24753) en de wiekenas
te voorzien van een stel rollagers. Molen ttDe Eendrachtrr kon dus blijven voortbestaan. Samen met het molenaarshuis en het witgeverfde
smalle toegangsbruggetje vormde hij zorn fraai accent in het vlakke
landschap dat hij met ziin malende gevlucht verlevendigde.
De molen is gebouwd in 1802 en was vroeger eigendom van de Ned.
Herv. Gemeente in het dorp. Hij diende in hoofdzaak om de nabijgelegen eigendommen van de kerk van overtollig water te verlossen. Bij
oprichting van het waterschap werd de windmolen door het polderbestuur in eigendom overgenomen. In de laatste jaren deden zich nogal
wat gebreken voor waardoor de molen zwaar liep. De kosten zouden
nogal aan de hoge kant komen waardoor het bestuur weinig voelde voor
een grondige herstelbeurt. Er rezen plannen om hem af te breken en
te laten vervangen door een windmotor, zoals de polder er reeds een
bezat even ten zuiden van Midlum. De kosten hiervan wezen eveneens
een hoog bedrag aan, En zo kwam het dus dat I'De Eendrachtrrwerd
verbeterd.
De vierkante roedebalken werden weggewerkt en voorzien van een
stroomlijn-vleugelvorm. De heklatten werden van veerkrachtig hout
gemaakt en de zoomlatten kregen eveneens een profiel waardoor de te
grote luchtweerstand werd overwonnen. De lagering der as werd eveneens verbeterd waardoor het wrijvingsverlies volgens zeggen verminderd werd van zes tot één paardekracht, hetgeen bij zwakke winden
var: zeer groot belang was. De beheersing van het waterpeil in de
polder kon zodoende als geslaagd worden beschouwd. Het werk, dat
onder leiding ban Dekker door Westra werd uitgevoerd, kostte in totaal
1. 2.500,--, waarvan een bedrag f. 500,-- werd besteed aan gewone
onderhoudswerken en f. 2.000,-- voor de verbeteringen.
In een reisverslag uit 1934 van jhr.mr. F.L.J. van Ryckevorsel ,
bestuurslid van ttDe Hollandsche Molentt, lezen we over ?rDe Eendracht?r:
"Nu ging het noor den molen die het eerst in Frieslond wos verdekkerd,
tr.l. de molen van den Riedpolder te Wijnoldum. Deze molen ttDe Eentlruchttt genoomd, doteert von 1802 en bemoolt een reusochtige oppert,lttkte, door sinds de verdekkering ziin werk steeds verzwoord is.
lttr<; molen is de loatste die overgebleven is von het S-tol groote en
Itt lol kleine molens in dit woterschop. (......) De molenoor Ticheloor
,I,'rtÀl met weemoed terug oon den tijd, toen de molen nog niet verdekl.r'r rl wttS, wont toen hod hii olleen te molen ols er een stroff<: wirttl
t't't't. tlt\:lt thans is het onders. Bii een zwok windia mocL dc rtr<tlt:tt
nktlt'tt tlttttt'het proctische polderbestuur er op uil is lr<'rtr lr<:L lct:ttwt:rt
rtrttttlt't l ,1,'t'bemaling te loten doen, door heL cvarr <luur is uls tlt,ttxtlcn
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Wat was het een juweel

von een molen die
Riedpolder stond.
(

in de

Repro: D. Posthumus

)

.

De zelf zwichter von de Sexbierumerpolder, met molenoor Hoekstro ,
werd t 1930 gcs loopt. De bemoling werd toen door de Riedpolder
overgenomart d . m. v . een d uiker onder de Sexbierumervoort door.
(Repro: C.D. Wijnjo, uit de collectie von D. Posthumus).
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B uur moolt don wel 2 uur. Deze molen, die waterbouwkundig zeer
gunstig stoot op een der loogste punten von den polder en dicht oon
het woterttde Riedt', kriigt von olle konten het woter toegevoerd,
woordoor men in den lootsten tiid olle tochten en slooten heeft verbreed en uitgediept. t'Doch", vertelde mii de molenoor, "dit werk is
niets; de molen kan het gerust hebben en ik kon nog veel meer werk
verzetten, voorol door de molen zoo licht loopt en enorm veel woter
verplootst, zoodot ik het woter bii molen overdag goed oon kan en in
deze 3 iaren slechts eenmool 's nochts heb moeten molen.ttOok het
woterschopsbestuur bevestigde deze ondervinding, ttTerwijl de molen
vroeger zwoor liept', zoo deelde men ons mee, ,tloopt hii thons reeds
met zwokken wind en er wordt enorm veel woter verzet. Algemeen is
men don ook vol lof over deze met betrekkeliik geringe middelen verkregen verbetering, Wii ziin er von overtuigd, dot indien wii eenige
|aren eerder von deze verbetering hodden gehoord, meerdere thoÀs
verdwenen molens in ons woterschop behouden zijn gebleven en dot
don ook met veel minder kosten de bemaling even goed ols thans in
orde zou ziin geweesttt,
Hendrik Westra weet zich deze restauratie nog zeer goed te herinneren.
??Het was 1930 en wij waren
hier de eersten die dit nieuwe systeem op
een Friese molen aanbrachten. En daar waren we maar wat trots op!
De molen wilde voorheen maar beslist niet draaien. Hij had dan ook
een schroef met een diameter van 1.70 meter. Het verdekkeren was
een tijdrovende bezigheid. Met één eind hadden we wel zes dagen werk;
maar ja, dit was immers voor ons ook nieuw. Eerst werd er zink gebruikt voor bekleding. Het zat er in het begin prachtig op, maar een
nadeel was dat het vreselijk werkte: er kwamen deuken in. Bij andere
molens werdlater alluminium toegepasten dat voldeed veel beter.
We hebben er een maand werk gehad en toen alles klaar was, zeiden
we tegen elkaar: ttWe zullen hem maar eens proberen." Zo gezegd, zo
gedaan. De vang werd los gegooid en daar ging hij. Tsj...tsj...tsj...
tsj..tsj..tsj..tsj.tsjtsjtsjtsj. In een mum van tijd liep hij 80 enden.
Molenaar Johannes Tichelaar was bezig met het rooien van aardappelen
op zijn land, zotn 100 meter van de dijk af. Hij schrok zich een hoedje
toen hij zag dat de molen zo t?snelrr draaide. Die Johannes had zijn
molen ook nog nooit met zorn snelheid zien malen. Ik hoor hem nog in
paniek schreeuwen: rSe hàlde him noait wer!rrEn wat gebeurde er?
Op een van deroeden zaten nog borden en die vlogen er uit.Eén scheerde
rakelings langs een varken, dat verschrikt opzij sprong. De vang
werkte echter perfect en ons werk wierp verder goede vruchten af,
want de molen, voorheen een zelfzwichter, heeft nauwelijks zeilen
hoeven te voeren. Zo wist hij zijn bestaan te rekken, in tegenstelling
tot zijn maat aan de andere kant van de sloot. Dat was de Sexbierumer
molen, die geheel met planken was gedekt. Molenaar Douwe Hoekstra
moest enige jaren later machteloos toezien hoe slopers een eind aan
de molcn zijn bestaan maakten'r.
In 1951 kwam voor rDe Eendracht?reveneens het einde en dat was voor
menig molcnvriend een harde klap.
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DE VERDEKKERING VAN DE BROEKMOLEN. EEN VERHAAL APART
I

Het nieuwe wieksysteem vond een goed onthaal in Friesland. Het succes van de Riedpolder was voor de Wijnzerpolder aanleiding om het
goede voorbeeld te volgen, in 1932. Later werden er nog meer molens

verdekkerd in o.a. Lekkum, Marrum, Bolsward (Lonjé) en Arum. In
1937 verrichtte molenmakerij Westra deze opdraeht aan de Broekmolen
te Broeksterwoude.
"We gingen er op een maandag heen", aldus Hendrik, Jan Draaisma
(de knecht) en ik. Achter op onze fiets hadden we een petroleumstel,
aardappelen, vet en een bijbeltje meegenomen. Het was nameliik de
bedoeling dat we rs nachts in de molen zouden slapen.
De aardappelen bakten we in wat vet en dat was zo heerlijk als wat !
Toen we goed en wel aan het werk waren, kregen we bezoek van een
jongen. Hij heette Gosse en was vreselijk arm. Wij hadden petroleum
nodig en vroegen hem of hij ons hieraan kon helpen. Opgetogen vertelde hij dat zijn oom petroleumventer was en dat het wel voor elkaar
zou komen. Die middag kwam er een man met een groot juk over zijn
schouder het land in. Aan het juk hingen vier grote bussen petroleum.
Het was de oom van Gosse. Hij zal wel gedacht hebben 'dit wordt mijn
dagr, maar dat vieltegen. ltle hoefden alleen maar wat voor ons stelletje.
Terwijl hij bij ons wat uitrustte van het venten, vertelde hij :
lrDie Gosse komt wel uit een aparte huishouding hoor. Toen ik er
gisteravond kwam, lag zijn vader ziek op bed terwijl hij bezig was met
het plukken van een kip. Ik vond dat maar een afgrijselijk gezicht.
Maar daar komt nog een vreemd verhaal vandaan. Gosse zijn broer
wist van armoede niet wat hij moest doen om ook maar iets te verdienen.
Toen men hem een gulden in het vooruitzicht stelde wanneer hij een
kikker zou opeten, aarzelde hij geen moment en schrokte het beest
naar binnen. Je zou er raar van worden,tt De rillingen liepen ons over
de rug bij de gedachte daaraan. Maar die avond hebben we toch lekker geslapen op wat stro, Dat hadden we uitgespreid over wat aan
elkaar getimmerde windborden op de eerste zolder. Jan had nog geruime tijd liggen nadenken over die vreemde verhalen en toen Gosse
de volgende dag weer bij ons kwam kijken, die jongen had anders
toch niks te doen, was hij in de juiste stemming om Gosse eens flink
verwonderd te laten staan. rrZeg Gosse jongen, wat heb ik vannacht
toch vreemd gedroomd! Het waren allemaal veren om me heen. Wat
hebben jullie gisteren gegeten? Kip zeker." Gosse keek vreemd op en
knikte stilzwijgend. Maar Jan had nog meer pijlen op zijn boog: IrEn
dan heb ik ook nog over een kikker gedroomd. Heb jij er soms een
opgegeten of misschien iemand anders uit de familie?" Stomverbaasd
keek Gosse de knecht aan en zei wat hakkelend: "Nee, maar mijn brocr
wel. Maar hoe kan dat allemaal. Ik snap er niets van." Iloof<lschuddend
verliet Gosse de molen en wij hervatten ons wcrk. l)ic trv«rnrl zrrt«rn wij
bij het schaarse sehijnsel van hct petroleumllunpjc <lt: krrrrrt tc l«rzcn.
Klaagliik woei de wind orn rlc ourlc m«rlen. 'l'oclr r;clrrokl<r.tr wr: Plolsclirrg
op. Krakend zwaaide het tlcurtjc vittt tl«: rtrolcrr olrr.rr. l,icrr 11r.rxrl crr I'or.s
silhouet tekende zich zw,ar[ rrÍ' tcg<lrr tkr jrr11t.rrrlr, rrrrr.lrllur:lrlcrr.
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Een stem bulderde: I'Wie zei hier dat ik een kikker opat?" Ik voelde
niet op mijn gemak met die mannen uit de Dokkumer
Woudeni er zat soms vreemd volk tussen had ik wel eens gehoord.
Maar Jan stond op, deed een stap naar voren en sloeg met de vuisten
op zijn borst. rlkr', zei hij. De "wàldmanil met zijn twee metgezellen
(waaronder ook Gosse) was zichtbaar onder de indruk van Jan zijn
optreden; hij schrok terug. Later hebben we echter nog een poos
gezellig zitten praten over allerlei sterke staaltjes. De reden van hun
bezoek was toen ook duidelijk geworden: ze brandden namelijk van
nieuwsgierigheid toen ze Gosse hadden horen praten over die
frwaarzeggerrt in de molen. Later hebben we nog herhaaldelijk gelachen
wanneer de verdekkering van de Broekmolen ter sprake kwam.
me helemaal

De kleine molen von
B roeksterwoude in
deplorabele toestond.
Een restont von de
verdekkerin g is nog
zichtboor.

In alle bedrijven ondervond men de kwalijke gevolgen van de economische malaise der dertiger jaren. Ook de molenmakerijen hadden hiermee te kampen en men moest toch wel een gewiekst koopman zijn, wilde

men het hoofd boven water houden. Hendrik Westra verhaalt met genoegen hoe hij zijn handelskwaliteiten in praktijk bracht:
'rHet was in het jaar 1938. Het bestuur van de Marne-polder bij Bolsward had al eens laten weten dat de poldermolen van Lonjé een zeer
slechte roede had die niet meer vertrouwd was. Bij Witmarsum stond
een tweetal watermolens. Die van de Ypma-polder moest plaats maken
voor een nieuw gemaal dat er gezet werd door de firma Hubert uit Sneek.
Wij hadden ons oog natuurlijk laten vallen op de roeden. l\{aar die waren
inmiddels opgekocht door timmerbaas Tol uit het clorp. Daar ging
vader dus maar heen. irJe kunt ze krijgen in ruil voor het aanbrengen
van een nieuw krooshek met 350 gulden bijbetaling", aldus de timmerbaas. Maar dat was vader uiteraard te gortig: werk verrichten en dan

Foto: D. Posthumus,
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zelf ook nog moeten bijbetalen! Het ging dus niet door.
De slappe roede hield het gelukkig nog een poosje in die slechte tijd.
Op zekere dag zei ik tegen vader: "Ik ga maar eens in Witmarsum kijken.
Ik wil proberen die roede op de kop te tikken.trVader zag het overigens
helemaal niet zitten, maar ik kon mijn gang wel gaan. Ik ging eerst
naar de molenaar. Toen ik daar de roeden nog op het erf zag liggen,
kreeg ik weer wat hoop want ze hadden ook al in de krant gestaan.
Blijkbaar was er niemand op af gekomen. Ik informeerde naàr de zeepalen die daar ook lagen. De molenaar liet mij weten dat daar niets
van kwam omdat ze van de polder waren. ttMaar die rommel , die roeden,
kun je wel kopentt, ttO, zijn dat roeden,rr. antwoordde ik kwasi onnozel.
De molenaar liet mij intussen het gemaal bekijken, maar hij had drommels
goed in de gaten dat ik een Westra was. Tenslotte zei hij: rDie roeden
zijn van Jappie Tol hoor, de grote forse timmerman uit het dorp.
Hij wil ze wel kwijt.'?
Bij de timmerbaas volgde ik dezelfde taktiek. Ik vroeg eerst wecr naar
de zeepalen. ttDie andere rommel kun je wél krijgen" wirs zijn konrmcntaar, rr50 gulden, de hclc bocl , dus mét de schrocí'". rrlloc l<orrrl U rlrbij !
30 guldentr. tttVlidden door: 40!" riep de timntcr.lriur;. Irrwcrrrlig wrrr; ik
reuze blij , maar ik probeer<lc nog cens:
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I'Opnieuw midden door: 35 gulden.rr Dat was hem te weinig, maar voor
37,50 had ik ze. Ik wilde dadelijk betalen maar toen de man mijn
naam hoorde, verzuchtte hij : r?Dan ben ik tóch nog in de boot genomen".
trDan houdt U ze maar mooiil was mijn reaktie. Maar daar wilde baas
Tol toen niks van weten: de koop was gesloten. Ik ging opgetogen

f.

naar huis. Vader stond zich juist te wassen toen

ik àrriveerde,
riep ik hem toe. rrAls het maar niet te duur istt, mompelde
hij , maar dat'viel hem natuurlijk verschrikkelijk mee. "Het spul moet
er vandaan, zo vlug mogelijk'r, zei vader en terstond huurde hij twee
pramen van de scheepswerf van Draaisma. rs Maandags werd de reis
gemaakt. Er waaide een halve storm. Op de heenreis voeren de pramen
op de zeilen voor de wind, maar de terugreis was weinig hoopvol.
Totdat onze schipper, oude Jelle Wiersma, een beurtschipper uit
Pingjum bereid vond om ons te trekken.
De kosten daarvan bedroegen een rijksdaalder. En nu draait diezelfde
roede nog altijd in de watermolen van de Marnepolder, terwijl de
andere naar Leiden is gegaan.
We hadden echter ook nog een vijzel. Wel, daar konden we niets mee
en die bleef dus maar op de scheepswerf liggen. Het was inmiddels
oorlog geworden, de kerstdagen waren aangebroken. Om preeies te
zijn, het was de tweede kerstdag van 1943, toen er plotseling twee
mensen bij ons aan de deur kwamen. Het bleken Tilma, een bouwboer
uit Blija, en Arnoldus Ernst, molenmaker te llirdaard, te zijn. Ze hadden al op de scheepswerf gekeken en konden de vijzel die daar lag in
deze oorlogstijd best gebruiken. Ze vroegen wat hij moest kosten.
tt800 guldenrr,blufte ik.rrVerkochtrr,zeiden de heren, ttwe halen hem wel
op met een trailer." Als een bliksemschicht schoot het door me heen;een
bouwboer,misschien kan ik wattarwe los krijgen. Iktrok de stoute schoenen aan en vroeg: r?Zeg Tilma, hebt U niet wat tarwe voor mij,U kunt dan
wel wat spijkers van mij krijgen'r. rrTilma vond dat zeker een goed idee,
want bij het ophalen van de vijzel kreeg ik twee balen tarwe in ruil
voor 4 pakken spijkers.r?
Hendrik geniet zienderogen wanneer hij vertelt over dergelijke voordelen die hem ten deel vielen. Het was bijvoorbeeld in dezelfde oorlog
toerr ze op karwei waren in Jellum.
ttDat za+ zo. Molenaar De Jong had de vang laten vallen onder het malen.
De as was bij de hals afgeknapt en de roeden hingen nog. De trekstang
van de zelfzwichting, die door de as zat, hield het wiekenkruis namelijk nog tegen. Eén roede was gebroken cn tlic moest door ons aangelast worden, Het was in dc tijd tocn «lc lingelsen voor het eerst sigaretten uitgooiden. Molenaar l)c Jong had wel 40 pakjes uit de vaart
gevist en daar kregen wij toen ook wirt vitn. "
Zo blijft voor Westra de herinncring irirn rrrcnig rnolen bewaard. Velen
hebben de tand des tijds echtcr nict kurrncn doorstaan.
De Jellumer molen verdween omstrcclis 1948 uit het landschap. Wel
draaiden zijn roeden nog geruinrc tijrl in dc Vrouwbuurtstermolen,
waar molenaar Kok er nogal wrt orrgcricÍ' van ondervond omdat ze te
kort waren. Er was echtcr ccn skx:lrt.c tijd aangebroken en geld voor
reparaties was er eigenlijk nict.
ItGekocht??
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rrDan

is er wel heel wat veranderdtr, aldus Hendrik. Hij brengt
o.a. het vervoer in herinnering: t'Toen wij nog lopend op karwei
gingen, genoot vader al de voordelen van een hoge-bi die hij zelf
gemaakt had. De werktijden waren in de loop der tijden korter ge*
worden: wij werkten van zeven tot zes en rs zaterdags werd het
weekloon uitbetaald, rs Middags, om drie uur werd de timmerwinkel
schoongemaakt en het gereedschap gesmeerd met een bargepyst, het

gedroogde geslachtsdeel van de beer dat dienst deed om roestvorming
te voorkomen. Het was er dan suikerschoon. Als alles klaar was dan
stonden er zotrr 10 man in de timmerwinkel op de zandvloer te wachten.
De fles met brandewijn kwam op tafel, Ze mochten allemaal een "kikker"
(romer zonder poot) achterover slaan. Moeder had inmiddels hetloon
al klaar staan. Wanneer ieder het zijne had gekregen, zat de werkweek
er weer op. Tussen 1910 en 1920 verdiende een molenmaker zorn
16 à 18 guldenr'.
Dit ritueel op de zaterdagmiddag verdween toen de vrije zaterdagmiddag werd ingevoerd.
rfln grootvaderstijd werkten ze op zaterdag tot 6 uur, in mijn tijd tot
4 uur en nu hebben ze vrijrt .
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LANGS EEN AANTAL FRIESE MOLENS

door J. Brunsmann
De brommer wordt gestart en wij zijn op weg. Allereerst passeren wij
de Franeker spinnekop die er nog goed onderhouden bijstaat.
Even verder staat de Schalsurnermolen; deze ziet er van buiten vrij
goed uit. Binnen in de molen is te zien dat er vroeger ook met de motor
kon worden gemalen. De wervel kan d.m.v. een schroefstang verscho-

ven worden. In de kap valt op, dat als de roede voor de borst staat,
de kruisarmen van het asrad diagonaal staan. De reden hiervan is, dat
door de dunnere vulstukken dit wiel 45 graden anders staat dan gebruikelijk is.
Verder komt rechts de Rentmeester- en links de Puollen in zicht, beide
vrij recent gerestaureerde molens. Bij de Marssumermolen is rietdekkersbedrijf Sikkema inmiddels gereed gekomen en de molen ziet er weer
piekfijn uit.
J.P. de Jong en zijn collegars waren onlangs bezig de inmaal-gelegenheid weer in orde te maken. Voor zover het de kamwielen betrof, vorderden zij aI, maar een nieuwe inmaalschroef zal voorlopig nog wel niet
haalbaar zijn.
Nu gaat het verder via Beetgumermolen naar Stiens. Allereerst een
kijkje bij Tacoma. Men is hier bezig de Binnemats molen te restaureren
wat practisch op nieuwbouw neerkomt. Het achtkant is op het rietdek
na al ver gevorderd en binnen in de werkplaats is al een begin gemaakt
met de kap. De speciale constructie van de voeghouten wordt niet weer
aangebracht! De kleinste muonts van Friesland krijgt nu de normale
korte spruit. (De korte schoren waren destijds aan de uit het achterkeuvelens stekende voeghouten bevestigd; red. ).
Verderop draait de korenmolen De Hoop. Even een praatje met Gert
Klijnstra die inmiddels aan zijn zoveelste silo bezig is. Praktisch alle
ruimte in deze molen wordt benut voor opslagruimte. Verder gaat het
maar weer. Bij Hallum staat de Vijfhuizen. Even een kijkje nemen. Het
gevlucht ziet er niet best uit, en ook de windpeluw toont rottingsverschijnselen; van draaien kan dan ook geen sprake zijn. Jammer voor
deze prachtig gelegen molen.
Maar weer verder. Bij Wanswerd komt de Victor in zicht. Meestal is de
molen afgesloten, maar nu staat de deur open. Het blijkt dat Joh.
Cnossen bezig is enige kleine reparaties aan het gevlucht. Even een
kijkje in de molen. De kammen van de onderbonkelaar en het schroefrad zien er niet al te best uit, en om de een of andere reden zijn er
schuine stukken afgezaagd.
Naar de kap kijken. Deze kruit op ijzeren rollen (zclfdc cotrstructic irls
Anjum). Bij de bonkelaar zijn enige nieuwe kammen rtangcbrrrt:lrt. l)czc
waren zeker iets te klein, want er is ter opvulling r-.crr strrl<jc lrrrrrllrorrrrl
tussen gestoken. Het schijnt d:rt men de as nirirr vorcrr lrcr.Í'l vcr'plrr:rlsl ,
met als gevolg dat de vang bij llrrih cn sitlrclslrrk 4 t'rn. lrrrilcrr lrr.l t'rrrl
steekt bij de voorvelg. Ilij rlc irr:lrt«rt'vclg zit lrii r.t'rlrrtr utlct'rrrrrrl lritrtrctt.
Aan de bovenkant zit tlc vrrrr1,, wcl o1r rkr iuirilr'lrlrrrrl:,. llrxrt'rlrrl rk'lrclc
zaak naar voren is verplrrrrtst, wrr; rkr irrg,;'i11rirr11 vrr rl(. krrrrrrrrr.rr rricl
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juist. Dit is verholpen door de poort te veranderen, zodat de
koningsspil uit het lood staat. Het halslager lijkt op een partij brandmeer

hout te liggen: een hele verzameling plankjes. We gaan maar weerverder.
In Birdaard begint de restauratie van De Zwaluw te vorderen.
In de zagerij trof ik nog een aantal oude werktuigen aan welke vroeger
werden gebruikt bij de molenbouw, o.a. een kaapstander- oude takelblokken enz. Mogelijk een geruststelling voor J. Wiist, die op de
najaarsvergadering zijn ongerustheid over het behoud van deze oude
werktuigen liet horen.
Het metselwerk ziet er als nieuw uit; de binnensluiting is weer aangebracht. Naast de onderbouw is men bezig met het achtkant en de kap.
De tafelelementen en de kapconstructie worden gemaakt van eiken; het
achtkant van Origon pine.
Nabij de molen liggen al een aantal pelstenen en één blauwe steen opgeslagen. Het zal echter nog wel even duren voordat deze kunnen
draaien. De zagerij is althans van buiten klaar. Het in orde maken van
de diverse werktuigen zal de Birdaarder molenaars nog wel de nodige
tijd kosten, maar men is in ieder geval onder dak.
Het wordt al wat later; toch maar nog even naar Holwerdermieden.
Hier blijkt, dat de slede van de zelfzwichting (mogelijk doordat de lassen aan de voeghouten het geheel niet konden houden) is verzakt. Dit
had weer tot gevolg, dat de zwichstang behoorlijk krom was geworden.
Mede hierdoor en mogelijk ook doordat het gat in de spin in verhouding
met de dikte van de zwichtstang veel te groot was, bengelde de spin er
los bij. Inmiddels is er weer een nieuwe zwichtstang aangebracht en is
de slede weer op de juiste plaats gebracht.
Doordat de as naar voren gekomen is, is het asrad mee geschoven waardoor de kruisarmen biina tegen de ezel van de vang aanliepen. Om die
ezel zat een ijzeren strop. Omdat het wiel niet kon passeren, is die
strop indertijd verwijderd met als gevolg dat de ezel zeer slap aan het
voeghout verbonden was. Het gevaar dat de kruisarmen op een gegeven
moment daar op zouden slaan was zeker niet denkbeeldig.
De rust staat trouwens op rrbrandhoutrr!
En wat betreft de zwichtborden. Je zou hier reklame kunnen houden
voor roestvrij stalen spijkers want de ijzeren spijkers hebben grote
roestplekken veroorzaakt ter grootte van een vingertop.
De molen schijnt de laatste tijd weinig te hebben gedraaid. De zwichtborden gaan behoorlijk stijf in de lagers, en een aantal draait bij elkander langs. Normaliter behoren ze elkaar iets te overlappen.
Evenals op de Hallumermolen kunnen ook hier de onderste 5 zwiehtborden gemakkelijk worden uitgenomen. Ook hier lijkt het als of men
de as naar voren heeft gebracht en de koning iets uit het lood staat.
In de molen staat nog een grote electromotor opgesteld (dubbele bemalingsfunctie). Een koppeling zoals die in andere molens voorkomt is
niet airngebracht. Men kan alleen met windkracht malen als de bouten
uit do Í'lcnzcn van het aandrijfwerk worden verwijderd.
Bij ecn hijkjc in de schroefbak blijkt dat de schroef bij de lasnaden
diversc schcuren heeft, mogelijk metaalmoeheid, en dat een onderhoudsbeurt zekcr' lnrd nodig is.
Het is ondertrrsson weer tijd om naar huis te gaan, en de brommer
wordt dan o«rl« ruiurr weer gestart.
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Wanneer het Gild Fryske Mounders zou besluiten tot het invoeren van
ereleden dan zou de thans ?3-jarige oud-molenaar Joannes Hendricus
Adrianus van Tilburg uit Dokkum wat ons betreft bovenaan de lijst
van gegadigden mogen worden geplaatst.
Wij t<ènàen hem al toen het Gild nog niet eens bestond. Elke zaterdagmorgen kwam hij trouw in alle vroegte met zrn Fiatje vanuit het hoge
Dokkum naar Joure om daar op Penningars Mo1en een gÏoep molenvrienden vertrouwd te maken met het werken op de pas gerestaureerde korenmolen. We leerden hem waarderen als een sympathiek en kundig instrukteur die liefde had voor het oude, uitstervende vak van

windmolenaar.
In de oprichting van het Gild had hij ook een belangrijk aandeel.
Als deskundig vakmolenaar heeft hij vanaf dat historische moment
het bestuur terzijde gestaan. Ook maakt hii deel uit van de examencommissie en destiids van de vergadering van leermeesters die in het
lrcginstadium nog bestond uit diverse troude rotten". Wat waren die
lrijèenkomsten gezellig. Belevenissen uit rrde goeie ouwe tijd?' waren
gcliefde gespreksonderwerpen .
l\4olenaar Van Tilburg is echter een bescheiden man en zo kon het dan
rxrk gebeuren dat in al die tien jaar van ons bestaan nauwelijks iets
ovor hem gepubliceerd werd.
Voor dit jubileumnummer kregen we hem echter op de praatstoel.
ol) een milde septemberdag zochten we hem in Dokkum op. Van het
irrlcrview is een bandopname gemaakt, die Popke Timmermans heeft
uitgcwerkt tot onderstaand verslag. Tevens verrichtte Popke bel;rrrgrijk researchwerk waarvan de resultaten aan het vraaggesprek
ziirr toegevoegd.

G.D.W.
vr.r;rg

l:

Waar en wanneer bent U geboren?

.rrrlw.: 'k Ben geboren te Esschen (België) op 24 juni
Wel heb ik de Nederlandse Nationaliteit.
,.r.r.r!

2.: Wat

is Uw beroep?

',tw

Nlolenaar.

' r .r,r,J I

W;rt deed Uw

vader daar in Esschen?

1912.
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Lc.ltLpoar Von Tilburq poseert voor de koren- en pelmolen
" /-r:ldcrrrLtst" te DokËu'm. Opname t I september l gB5,
[:<tlo : l). T i mmermctns, Heerenveen,

De Kromer verschofte mii gegevens uit het boek: t'Molens von
de Voorkempen en von Croot*Antwerpeft", door Hermon Holemons en
P. J. Lemmens (Nieuwkerken-Woos, l.983). De ofbeelding uit de coll.
J.H.A. von Tilburg.
De (oud )eigenoor, de A bdii von Tongerlo, nom in t 738 het besluit om
(-'en geheel nieuwe molen te plaotsen te Essen. De totale kosten von
Iteroprichten woren in totool f , L 397,00.
Itr 1362 wordt hier een windmolen vooreerst genoemd von Altrlij v(ut
{ongerlo. Er werd gesproken over 3 molenoors n.l. PctulLts, Wiltrt'lrrttts
rr/i Mortinus.
Irt 1567 besloot de Abdii von Tongerlo deze, dorr ycr'.\ lt lt,rt wirrtlrnttll,l,
It: vervongen, ln 1582 wos pochtcr Nicoloas .ltt<:olt v(ut lltlvrn'(,nltt,t.k
l<ort doqrna werd de standarctntolt:tt tlrxtr'<xtrlt)(1.,(1t,tvt,l,l r,(,t'trtt,lrl t,rt
;

vcrnieuwd

door de Abdii vutt l"otttl<:r'ltt. lt'w('t'(l

lt,",lrtl1'11 t.t,tt ntt,tnrlí.
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Foto tC ) von Drs . H . A. Visser
(Popendrecht Z. H. ), uit de coll.
von de heer W.O. Bakker.

molen te laten moken, ter vervonging von de vernielde, Toen kwom
er de molen die wii kennen van de hierbii geploatste onsichtkoort uit

! 1910.
ln 1776 werd Dymphnq

Heestermons, weduwe von Sebostioan De Bruyn,
pachteres van de molen. ln 1794 werd de obdiimolen oongeslogen door
de Fronse Republiek en ols notionool goed verkocht aon Petrus De
Bruyn-Hermons voor 5.000 gulden. Peter De Bruyn boatte de molen
niet zelf uit: hii verpochtte hem in 1795 oon Petrus Soffers en in
1832 aon Jon Verbist.
ln 1836 werd de molen eigendom von Joonnes De Bruyn, door erfenis
kwom de molen in l838op noom te staon von Jozef Ceusters, moolder
te Essen en von Moria-Cotherino Ceusters, echtgenote von Petrus

ln lB76 kocht dhr. Johonnes
Adrioonz. von Tilburg (de groot*
voder von J.H.A. von Tilburg),
von de heer Petrus Josephus de
Coters, ofkomstig uit Antwerpen
grond eon, offi door in Pindorp
een molen te ploatsen.
Op 22 opril lB76 kreeg Johonnes
A . zoon (* 7- t 1- I 837, ï 2b 5* I 924)

Von Meel.

von de Wouwse gemeenterood toestemming om; 'tot oprigting von
een windgroon- en schorsmolen

ln

lB70 verkochten voornoemde personen de molen oon molenoor-herbergier Peter Denissen-Vonden Eynde.
Victor Denissen-Neomagnus kocht in 1906 de molen.
No opnieuw een gesprek met Dhr. Von Tilburg te hebben gehod nemen
we oon; dot ziin voder hier knecht geweest (of misschien pochter geweest) is, i.p.v. eigenoor vqn de molen. Dit in tegenstelling tot het
antwoord op vroog 3.
Deze Victor Denissen-Neomagnus verkocht in l92l de molen oan:
N.V. Alfons Von Troyenhoven te Antwerpen. Deze N.V. liet de molen
in 1923 ofbreken.
Het hout werd o,o. verwerkt in de lombrizering van de Sint-Anthonius-

kerk (te Essen?).
Deze Abdii bezot ook een woter(rod-)molen te Essen (ligt ongeveer
5 Km. van Roosendool, juist over de Nederlondse grens), die in de
joren l5B7-1602 door brond is verwoest, Deze molen wos gelegen oon
de Kleine Ao. Het is niet bekend dot hii herbouwd is, Ook deze molen
wos eigendom von de Abdii von Tongerlo (gem. Moosbree, prov.
Limburg). Deze plaots ligt ! 10 Km. ten westen von Venlo.
antw.

:

hij was molenaàt , op een gesloten standerdmolen.
(zie foto B) Tot na de le Wereldoorlog (1914-L918) heeft
hij erop gewerkt, Wegens het oplopen van een dubbele longontsteking, die 2 jaar duurde , heeft hij de molen verkocht
en is vertrokken naar Wouwse Plantage ( gem . Wouw N . Br. ) .
Wouwse Plantage werd vroeger Pindorp genoemd;
zo staat het ook wel op landkaarten. Dit is afgeleid van
naalden van de sparreboom , die rondom de stam liggen.
Daar had mijn oom Adriaan Jzn. een berg* of beltmolen.
(zie foto C ) Hij was een broer van mijn vader.
Ook

yraag 1: Hoe hebt U het vak geleerd
antw.

:

?

Na de lagere school , ik was toen 14 jaar, ben ik bii mijn
vtrcler op de molen gekomen. Zo langzamerhand heb ik het
vak geleerd. Vöör die tijd hielp ik ook wel eens.
I,lcrst deed ik wat klusjes zoals afwegen, zakken dichtbin«lt:rr, met paard en wagen bezorgeil, de stenen zo nu en

Fl Nris 5, 6 en
in de Plantoogie
onder deze gemeente' over te glon.
ln lS95 kwom bii de berg- of beltop de perselen
223 gelegen

molen ook een stoommaolderii en

29- I I vondat ioor een oonvraog ingediend
had bii de gemeentersad. Later
werd stoom, geruild voor een
petroleummoter, welk ioor is mii niet bekend heloos. Zools vermeld
overleed Johonnes A.zoon, in 1924, ziin vrouw en kinderen werden de
c'igenoor von de molen. Zoon Jocobus Marinus kocht de molen en verkócht op ziin beurt, in 19j9, oon ziin zoon Henricus Adrionus. Dot is
de broer von onze Joonnes (Let op zonder h.) H.A. von Tilburg.
Tot zover o.o. mededelingen uit; 'De Wouwse molens en hun molenoors'
door A. Meesters en H. Loos, in een uitgove von de Heemkundekring
"De Vierschoort' Wouw, in het nr. 3. 1983.
ln "De Molenoor" von 19'1-1971, vonden we het volgende berichtDe (oud-) molenoar A.P. Potters von de bestoonde molen'tDe Arend"
te Wouw, deelde ons ook doorin o.o, wot mede; tDot de molen Pindorp,
L:en gevlucht hod von 24 meter. 7t m. doorsnede de moolzolder wos met
) koppet moalstenen uitgerust. De molen werd op 24 okt. 1944, door de
t)uitse bezetter verwoest. Eén uur voor de oonkomst von de Conodese
bevriiders, werd de molen kopot geschoten. Na de verwoesting werd
rrcg 150 kg dynomiet gevonden. Het puin werd pos enkele loren loler

grutterii woorvoor hii

opgeruimd.
t)c kop met as en roeden, bovenwiel , bonkeloor en de koningspil worart
ttfkomstig von een gesloopte poldermolen, uit de omgeving von Zwiirt
tlrecht 2.H., zools we lezen in "De Molenoort'.
t'stond 4 km von die von otrs vttrt<lttttrt"De molen't, oldus dhr, Potters,
()nze molen Stqot 200 meter ten ZW von Wouw. Cegevcrts ttvt't' tlt'/t'rrttlt'rt

"l)e Arendtt zijn te vinden in t'De Brobontse Molens". (llt'lttxttttl
blz. 574 en 575.

tt1»

, l'l/rt)
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Tijdens het bevrijdingsgeweld, werden wii voor die tiid geëvocueerd,
in de kelder von een hatel. Het hotet is zelfook beschad-igd, door het
oorlogsgeweld, oldus Von Tilburg die mii ook gegevens vérstrekte.
De heer De Kromer deelde me mede, dot hii oti mititair ingekwartierd in Bergen op Zoom, (1938-,39) de molen wel hod zieí molen met
één z.g, borstroede, zools de foto loat zien.

TE EOOP:-

;;icuren

dan bedienen enz. Stapje voor stapje mocht ik meer doen.
Mijn oudste broer, die tot die tijd mede-molenaar was, is
toen voor zichzelf begonnen als vrachtrijder. Hij heeft een
huis laten zetten en is getrouwd. Hij is zes jaar ouder dan
mij. Later is hij weer molenaar geworden.

vraag 5:

Waar-om

vas,rdea

Koren' en Pelmoletr,
&ruret(

in Noorden des
lands. Alles lí prrfms strat
v*n bnderhoud
Br. onder ho. 703, bur. ,,De

hrrisruUnte,

is Uw broer Henricus Adrianus weer molenaar ge-

Molena,anr', DaJf sen

Hij heeft de molen van mijn vader Jacobus Marinus gekocht.

vraag 6: Had Uw vader ook een motor voor windstille dagen?

antw.:

Ja, we hadden een gewone petroleummotor en daarvóór
stoommachine.

De

Voor wie maalden jullie hoofdzakelijk?

antw.

We hadden een zogenaamd boerengemaal. We maalden hoofd-

Y,raag 8:

Wat deed U na de 2e Wereldoorlog?

antw.

rk Ben vertrokken naar Weerdinge (gem. Emmen). Daar
ben
ik knecht geworden bii molenaar Reinhard Hoving.
(zie molenfoto D ) . f)aar heb ik ook mijn vrouw trilntie
(zie foto A ) uit Nieuw Weerdinge leren kennen. Als kneeht
kwam ik wekelijks bii boer Hitbolling. Wij zijn op 26 juni
1948 getrouwd.

yraag

lllw-

yr?ag

9:

Waarom

bent U niet bij Uw broer geblev€h , maar weggegaan

Omdat ik na de Tweede Wereldoorlog aan een zelfstandig
leven begon te denken en bovendien was er voor ons allen
geen bestaan in de molen. Door een toeval trof ik in de
wachtkamer van het station Roosendaal een molenaar. Hij
(naam niet meer bekend) wist mij te vertellen, dat zijn
kameraad een knecht kon gebruiken.

:

1

0.:

IIoe bent U uiteindelijk in Dokkum terecht gekomen?

23

opril

1952

Foto D toontons de korenmolen von Weerdinge, gemeente Emmen (Dr.)
trog in volte glorie pronkend, De heer tfl.O. Bakker, deelde mii mede
<loÍ de molen in september 1945 met een gebroken binnenroede stond.
tijdens zijn bezoek oan de molen, in 1951, wos de molen nog in een
,edetiike stoot, moor wegens gebrek oon onderhoud is de molen in

zakelijk voor de boeren uit de omgeving. Trouwens, bij ons
bakten de meeste mensen zelf hun roggebroden e. d".
(opmerking: het wordt fijn gemalen zóàts bi, ons de tarwe ) .

:

molenoor

een

Y.raag 7:
:

. Electr" rnsslderl,

met flInke wontng en PaIt-

worden?

antw.:

:\earr opvol-

Eer, oetr spo€dlg te @-:.

?

L:rnstig vervol gerookt,
Er zijÀ nu echtèr restourotieplonnen voor deze zo mooi gelegen molen,
Loten we hopen dot het niet te loot is. Deze molen is gebouwd in 1910
in opdrocht von mulder Bosmon. Dit in verbond met het ofbronden
von ziin molen in 1909. De huidige molen is overgebrocht von Flikkeziitsterpolder onder Formsum (gemeente Delfziil ). Dit gebeurde door
molenmoker Von Ausselt uit Coevorden. De molen heeft een vlucht von
24meter. Ten tiide dot de heer Von Tilburg hier knecht wos, wos er
t:cn 20 pk elektromotor oonwezig.
De foto komt uit de collectie von de heer W.O. Bokker.

antw.:

zag in trde Molenaar?r (opmerking: weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie) een molen te koop aangeboden (zie advertentie en foto E). Dezc molen was te koop
i.v.m. de plannen van de molenaar om te emigreren naar
Canada. Het was niet een verlopen zaak; ik dacht: "f. 35,--

Ik

--l
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per week kan ik zo ook gauw verdienenrt. Dat was in 1982.
Ik heb de molen + molenaarswoning voor f. 20.000,-- van
de heer At Boomgaardt gekocht. Op het molenerf zat namelijk erfpacht.
vraag 1l: Hebt U ook knechten gehad?

antw.:

Ja, het was Henk Wiersma uit Hiaure (gem. Westdongeradeel).
Hij was ook al knecht geweest bij Boomgaardt. Wegens ziekte
heeft hij maar een paar jaar bij mij gewerkt. Hij heeft mij
ingewerkt bij mijn klantenkring hier.

vraag 12: Wat boeit U zo aan het muldersvak?

antw.:

ik

ik denk dat zoiets een aangeboren kwaal
dit zit er bij de geböorte zeker in.
Mijn oudste broer heeft er nooit voor gevoeld, die is er automatisch in gekomen. Ook mijn jongste broer heeft er nooit
Dat weet

is.

zo niet;

Zo van vader op zoon;

helemaal voor gevoeld. De Vereniging 'tDe Hollàndsche Molenrl

bestond toen al. Er werd over zoiets wel gesproken en ik
las ook wel in ?rDe Molenaarrr. Ik vond het altijd jammer, dat
zulke dingen verdwenen.

Foto

E

olo

F

vraag 13: Waarom bent U met het muldersvak gestopt?
antw.

:

In het begin ging het nog wel goed. Mede doordat er altijd
veel geld onder de klanten was en de daarbij gepaard gaande
inflatie, werd het voor mij steeds moeilijker, mede ook door
de concurrentie van de coöperatieve machinale maalderijen.
En niet te vergeten de opheffing van de distributiebonnen
(t 1955) op granen enz.

vraag l4: Wat hebt U na het (wind-)molenaarstijdperk gedaan?

antw.:

Ik kon toen bij de 'rAgrarische Unierr hier in Dokkum komen
als fouragehandelaar.-Ook moest ik o.a. daar malen, maar
dan met een hamermolen.

vraag I5: Wat is er gebeurd met molen ?rZeldenrust'r?

antw.:

Ik kon de hoge onderhoudskosten niet meer opbrengen. Tenslotte heeft hèt V.V.V. bestuur van Dokkum (via eèn molenfonds) de molen gekoeht voor f. 5.000,--. Het bestuur heeft

over gedaan aan de gemeente Dokkum, met als voorwaarde de molen te laten restaureren. Dat was om hem zo te behouden voor stad en land.

hem

vraag 16: Iloe bent U in de wereld van de vrijwillige molenaars terecht
gckomen?

I

8l
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Foto E toont ons de steeds bestoonde molens von Dokkun. Metlinks
koren- en pelmolen t'Zeldenrust" en rechts korenmolen ttDe Hoop"
(voorheen ook pelmolen), door tussen ligt het Boontiebolwerk, Deze
noom is ofgeleid, von een touwslogerij, die door touw vlechtte.
De molens stoon op de bostions, somen met het bolwerk, ziin ze von
de stod,dit houdt verbond met verderingsfunctie von ouds van de stod.
De heer Van Tilburg vertelde mii, dot hii f. tS,-- perjoor erfpocht
moest betolen, De grond wos en bleef eigendom von de stod. Dit werd
in 1953 weer automotisch verlengd met 90 joor. Deze reprofoto van een
oude onsichtkoort, is vermoedelijk von midden ioren 30. Het geeft ons
een mooi beeld, hoe de heer Von Tilburg de molen t'Zeldenrust't (met
l roede) oon trof, toen hij reogeerde op de odvertentie in "De Molenoort'.
De molen ttZeldenrust't maolde von 1944 tot 1953 met één roede, De heer
Von Tilburg liet de molen herstellen, door molenmoker H, Holmon uit
Stroobos (gem. Crootegost Gr.), de kosten woren ongeveer f. 7.500,--,
Het werd Oud-Hollonds opgehekt, met op de binnenroede met fokwieksysteem uitgerust, Zo is het gebleven tot de restourotie, von 1969.

Foto F, Dokkum, met de korenmolen "De Hoopt'.
Deze is eigendom von Fo. C. en P. Broekemo. De beide broers loten
op gezette tiiden de molen molenldrooien. Dot doen ze ook op de molen
ttZeldenrusttt

.

(F), noor een onsichtkoort, roept bii de ouderen
herinneringen op. Op de voorgrond een beurtschip, uit de joren j0'
soms? Dezen onderhielden het vervoer von en noqr de stod.
Vio de heer C.A. Kriit kunnen wij hier deze opnome oon U tonen.
Zover dot het niet genoemd wordt, komen de ofbeeldingen uit eigen
Deze frooie opnome

:1egg]f

.- Wat

r!,tw,..: Zii

doen heel belangrijk werk voor het instandhouden van
onze molens.

iraag 1.9: Wat vindt U van (jonge) beroepsmolenaars, zoals b.v- Gert
Klijnstra van de molen ?fDe Hoop " te Stiens ?

1M-

Door het bestuur van de v.m. gemeente Westdongeradeel
werd ik benaderd om in Holwerd les te geven. Ze hadden
ontdekt, dat hun molen "De Hoop" in Holwerd in een paar
jaar tijds achteruit was gegaan sinds de restauratie, een
paar jaar daarvoor (in 1967). Mede door de storm van november 1972 was hij afgetakeld.
Ook kwam er een paar dagen later een verzoek om leerlingen
op te leiden voor trPenningars Molentt te Joure. Daar zaten ze
wat in moeilijkheden wegens gebrek aan een goede instrukteur. Dit verzoek kwam bij mij binnen via de heren Eric
Zwijnenberg, Ton Esman (bestuursleden van rrHet Gilde vatr
Vrijwillige Molenaarsrr) en Waling A. Hofkamp. Deze en zijn
broer Piet waren toen leerlingen van trDe Ondernemingrr van
Vierhuizen (gem. Ulrum Gr.). De heer W.A. Hofkamp had
een paar maanden geleden met mij kennis gemaakt en gevraagd
om eens te kijken naar de stenen van de ttVrouwbuurtster-

te Vrouwbuurt.
'l'rouwens, ik heb er nooit spijt gehad dat ik werk deed en
«loe voor "De Gilden van Vrijwillige Molenaars".

molenrr

Grote waardering heb ik voor deze rnensen
wagen om zelfstandig molenaar te worden.

,fgeS__Uj- Hebt U wel eens

rntw.:

, die de grote

gok

iets gedaan aan verschillende wiekstanden?

Jazeker. Hier net zo goed als in Noord-Brabant. In Weerdinge
niet; dat kwam, doordat we daar met een motor maalden.
De molen zelf was niet zo best meer.

'raag 20: Weet U nog wel iets van wiekstanden zoals ze in België werden toegepast?

'ntw.: Nee, helaas niet. Vergeet niet, dat ik pas 6 jaar was.
,?ag 2l:Hebt U nog wel contacten met Uw collegars uit de regio,
uit de tijd, dat U nog op Uw eigen molen werkte?
rrrtw.:

verzomelin_9.

antw.:

denkt U van vrijwillige molenaars?

Ja hoor en dan als vrienden en kennissen. Zo heb ik
Broekema van korenmolen ttDe Hooptt van Dokkum (zie foto F)
eens geholpen met het billen van de molenstenen. Niet elke
molenaar kan evengoed bilien, dat is een vak apart.

,r33gJ2! Hebt U nog adviezen voor ons als vrijwilligers of voor
beroepsmolenaars

rntw.:

de

?

Ik zou graag zien, dat er wat meer eenheid was en vooral
het uitwisselen van ondervonden ervaringen en eventuele
fouten, die er voorkomen.

ook

rqgg_F:_

Als 't

;rtw..:

Nou. I)at vergeet ík nooit weer. Mijn vrouw rrlocsit ccrls het
bed houden . Op zich niets bijzorr(lcrs . ( )rr s rkrchtcrt je Elise
was toen ongeveer 2* jaar. rk M«lcst rlrrs ()l) haar passen.
Toen heb ik h.aar aan een lirr-rg k«xrr'«l v;rst Ficbonden aan het
hekje van de trap. IVIaar ja, rlc nr()l()rr n)(x)st ook draaietr.
De zeilen moesten voorliggcn. llr:t ()()r'stc '/,cíI zat" er op.
rk Ging naar Ce vang ont rlt::ul(lor'o wic[<. voor te laten komen.
Ook ons meisje liep orn. 'l'(!Í'wijl ili tl«r viurg er af deed om de
anclere wiek vooli tc krijfïoll , kl«rrrr r.ij in de wiek, wat ik

mag tenslotte nog óén laatste vraag. Flebt lJ ook eens
een heel bijzonder geval meegemaakt op clt: nrolcn 'rZcldenrustrr?
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echter niet in de gaten had. Ik had een paar dagen geleden
iets hersteld aan de wiek; misschien had zii dat gezien. Toen
de molen lan gzaam begon te draaien , hoorde ik plotseling een
schreeuw. rk Had eerst niets in de gaten en dacht , dat ze
klem zat tussen de planken van de stelling. Maar toen ontdekte ik haar in de wiek. Ik zag kans met de pikhaak de wiek
terug te trekken , terwijl ik haar toeriep : "Houd je goed vastrr .
De sehrik zat me later in de benen , maar ik was ook blij , dat
alles goed was afgelopen . Zii had alleen blaren in haar hand.jes
gekregen, maar verder geen nare gevolgen opgelopen van dit
luehtreisje. Dit speelde zie}r af in het jaar 1955.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVoor verdere gegevens over de koren- en pelmolen itZeldenrustrr en
korenmolen I'De Hooptt zie in t'Mo
1g?1;

ffitrFriesMo1enboekll(Leeuwarden,1980)oppag.
134 e.v. en in trNoord-Oost-Friese korenmolens en hun molenaarsrr
(door W.T. Keune, Dokkum, 1970) op pag. 10 e.v.
Gegevens over de korenmolen te Weerdinge vindt U in rrMolens in
Drenthe't (Zwolle)ffi
*{< *{< *(*{<

Tilburg, Dokkum
dhr. W.O. Bakker, Harkstede (Gr.)
(arehivaris/bestuurslid Ver. I'De Hollandsche
Molenr?, Afdam)

. J. de Kramer , Leidsehendam (Z-H
(oud archivaris /bestuurslid Ver.

I

.)

(redacteur rrDe Molenaartr, Dalfsen)
Heemkunde Kring rfDe Vierschaarrt, Wouw (N.8.
Gemeente Wouw, Wouw
dhr. Gilbert lJsselmuiden , Joure

-

it:t volgende stukie komt uit het boek: ttEnquete gehouden door de
loatscommissie, 2e ofdeling Friesland't.
tit onderzoek ging over de mootschoppelijke toestonden van de orbei'crs. Omtrent de verhoudingen tussen de 'IWERKCEVERStt en de
ARBEIDERStt von toen, in de verschillende fobrieken en werkplootsen.
tat het oog op de veiligheid en de gezondheid in deze fobrieken en zo.
)tlze Stootscommissie is benoemd krochtens de wet von l9 ionuori 1890,
.t:publiceerd in het ttStootsblodtt nr. l.
'

'ctuigen en verhoren hodden o.o. op dinsdog, 9 februori 1892 ploots.
\(tnwezig woren de heren J.D, Veegers (, ols voorzitter), N. Reeling

;rouwer, O.Q. von Swinderen en l4l .H.J. Roijoords (, ols odi.-secretois). Men nom o.o. verhoor of von de heer Thijs Schijfstro, werkzoom
,ii Fo. Kingmo en Co. te Bolsword. Hii is 46 ioor oud, woonde te Bolst(trd, en zijn beroep wos Meesterknecht-oliesloger.

oktober

,tcL donk oon dhr. D. Swierstro, Leeuworden en het Museum ilWILLEM
t'AN HAREN" te Heerenveen.

t:|65. De Voorzitter: Zijt gij werkzaam

bij Gebroeders Kingma?

V. Al sinds lang?
r. Van 1862 af ben ik bij de firma M.H. Kingma g'eweest en sinds 1873
bij Gebr. Kingma, dus ik ben sinds 30 jaar bij de heren.
,1167. V. Geduurende welken tijd van het jaar wordt er in de molen
gewerkt?

)

,

Zaantdam.

I'irnrnermans, Heerenveen

VERHOOR VAN EEN MEESTERKNECHT_OLIESLAGER

r:166.

dhr. B.G. Ktroosterman, Dalfsen (Ov.)

P.

door P. Timmermans

i. Ja.

?fDe Hollandsche Molenrt, Atdam)

dhr. C.A. Krijt,

I2I

rt een soort reisgids: ttEen bezoek oon Frieslond", (Leeuworden 1916,)
tttor C. Komerling, vonden we bijgoonde odvertentie en deze toont ons
tt: Stoomolieslogerii waor Thijs Schiifstro werkte.

*€*

Met dank aan : dhr. eït mevr. Van

dhr.

UIT DE KNIPSELDOOS

1985

.E

. In den wintertijd is het het drukst, maar nu werken de knechts van
4| rs morgens tot 8 uur des avonds. Zo wisselt de cne ploeg de
andere af. Gedurende het laatste jaar hebben dc hcorcn besloten
om 12 uren te laten werken.
l(;8. V. Valt er na 8 uur niet meer te wcrkcn'?
- l{et werk gaat altijd door. Als wij mct nogcn nrunnen werken, dan
komt er nog een ptoeg bij.
l{ig. V. Gij werkt alzoo van rs morgt:ns lrrrll'vijÍ'tot ts avond acht uur,
tl.i. 15! uur, waarvan de schafttijtl ul'grrrrt'/
. Juist.

170.

V.

Hoe geschiedt het omwissclcn <lcr' pl«rcgcn?
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A. Er zijn drie ploegen, en nu moet gij in de eerste plaats weten, dat
wij onder ene ploeg bijv. rs morgens om half vijf en werkt door tot
des avonds acht uur; de tweede ploeg, die rs middags om l uur
komt werkt door tot den volgende morgen half vijf, en de derde
ploeg van rs avonds acht uur tot den volgende middag 1 uur.
Voortaan zullen er echter vier ploegen zijn, die dan geregeld ieder
12 uren zullen kunnen werken, met aftrek natuurlijk van de schafturen.

V. Die werktijden bestaan gedurende de maanden, dat het druk
is in de olieslagerij?
A. Ja, van Augustus tot Mei.
L372. V. Staat de fabriek van Mei tot Augustus geheel stil?
A. Neen, dan is er ook nog wel werk, doch wij werken dan korter,
b.v. van 5-6, en met minder personeel , b.v. 5 of 6 man.
1373. V. Het grootste gedeelte van het volk gaat dus met Mei weg?
A. Ja, die zoeken elders werk.
1374. V. Gij zijt zeker vast aan de fabriek verbonden?
A. Ja.
1375. V. De machinist ook?
A. Ja.
1376. V. Is er meer dan één machinist?
A. Er is nog een nachtstoker.
137?. Y . Hoe lang duurt de schafttijd?
1371.

A. Er wordt rs middags van 12-1 en rs nachts van 12-1 geschaft.

1378. V. Op welke wijze worden de lonen berekend?
A. Wij krijgen f. 5,10 per duizend koeken.
1379. V. Hoe wordt dat loon tussen het werkvolk verdeeld?
A. Het wordt verdeeld tussen de drie man van de ploeg, in dien zin
<lat de meesterknecht f. 2,--. de middelknecht f. t,60 en de onderknecht f. 1,50 krijgt. Bij den anderen heer Kingma wordt iets meer
betaald, omdat daar getrouwde mannen staan voor het werk, waar
ik best jongens voor kan gebruiken.
1380. V. Hebt gij als meesterknecht nog voordelen daarboven?
A. Ik krijg van den patroon vergoeding voor mijne woning.
1381. V. Zijn er jongens onder de zestien jaar op de fabriek?
A. Kort geleden hebben wij er een gehad; doch nu is hij weg.
1382. V. Hoe gaat het in geval van ziekte?
A. Wie niet werkt, wordt niet betaald. Toen ik ziek was; heb ik

echter mijn loon gehad.
1383. V. Bestaat er enige voorziening voor het geval van ongelukken?
A. Nog niet.
1384. V. Is er wel sprake van?
A. Nog niet.
1385. V. Gebeuren er wel eens ongelukken?
A. tsij ons is het nog niet voorgekomen, tenminste geen ernstig ongeluk.
1386. V. Is er veel gevaar voor ongelukken?
A. Ncen, volstrekt niet, tenzij men zeer onvoorzichtig is. Ik neem als
mccstcrknecht de gevaarlijkste punten voor mij
stoppcn.

, en dikwijls laat ik

i;187. V. Is het smeren uw werk?
\ . In de olieslagerij wel.

l:i88. V. Bovendien bestaat het bedrijf uit een meelmolen , niet waar

\.

Ja.

V. Heeft de machinist op het smeren van het smeren drijfwerk
te zien?

l:189.

\.

?

toe
Ja.

::|90.

V

. Zijn er riemen

opleveren

\ . Neen;

enz.

, die onbedekt zijn en gevaar kunnen

?

wij lopen er wel langs, maar daar is volstrekt geen gevaar

aan verbonden.

V. Hoe is de lucht in de molen? Is het er nog al fris?
r. Ja; en als ik aan den patroon de ene of andere verbetering in dat
opzicht voorstel , keurt hij die altijd direct goed. Ilij laat mij daarin
rt

,:191.

als

l|92.

ware geheel

V. Bestaat er

vrij.

een ventilatiekoker?

93. V . Werkt die goed , of is het zomers zeer warm in den molen ?
. Neen; er is er een van 1 meter in het vierkant , die boven het dak

.i

"

uitkomt.
V. Bestaat er ene goede verhouding tussen den patroon en het
volk?
wij kunnen het best samen vinden. Ik ben een kleine 30 jaar
'. Ja,
bij den patroon geweest en het gaat best.
.t95. V. Komt het wel voor, dat iemand wordt weggezonden?
,. In al dien tijd, dat ik er gewerkt heb is het slechts eenmaal voorgekomen, dat er een tussentijds is weggegaan. Er bestaat een
akkoord met mijnheer dat hij, die tussentijds weggaat, in Mei,
wanneer er afgerekend wordt, niet ontvangt wat hem voor die tijd
dat hij gewerkt heeft, eigenlijk zou toekomen. Bestond dat akkoord
niet, dan zouden de lieden in tijden dat er meer te verdienen valt,
mijnheer allicht in den steek laten, en elders gaan werken; daarom
hebben wij gezorgd, dat wij het volk houden in den tijd, dat wij
.194.

moeten.

,ll)6. V. Worden er boeten opgelegd?
r. Neen, dat is niet noemenswaard; ik zorg wel, met een zwart gezieht
te zetten, dat zij op hun tijd passen.
197. V. Gebeurt het wel, dat een lid van het personeel een borrel

te veel gebruikt?

Vroeger wel, maar thans niet meer. De patroon heeft nrij opgedragen
tc zorgen, dat het niet gebeurt, en nu komt het ook rrict voor,
rl)tl. V. Waar is uwe woning gelegen?
lk woon in ene woning van de vereniging t'Wcr.knrurrsbloeirt.
:1)l). V. Zijt gij met die woning tevreden?
Ilest

.

rl0. V. Hoeveel vertrekken bevat zij?
lh heb twee vertrekken.
ll)1. V. Beide met haardsteden?
.llr.
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L402 V. Ziin zii beide van bedsteden voorzien ?
A. Ja, maar uit een der kamers heb ik de bedstede weggebroken om
meer ruimte te hebben.
l-403. V. Hebt gij een portaal of een gang?
A. Er zijn 16 woningen in een strook; ieder heeft een gang met een
keuken er aehter.
L404. V. Hebt gij een zolder?
A. Ja.
1405. V. Afgesloten?
A. Ja.
1406. V. Hebt gij een stukje grond bij uwe woning?
A. Ja.
L407 . V. Een bleekje ?
A. J&, een bleekje en een stukje tuin; een ieder heeft zijn eigen erf
De vereniging heeft ten doel om ieder een eigen woning te doen
verkrijgen

DERTIEN JAAR NATIONALE MOLENDAG

.

.

. Ja. gewoonlijk gaat dat zo .
1410. V. Hoe lang woont gij in uw woning?
A. Sinds 1873, toen de woningen gebouwd zijn.
1411. V. Zijn er vele dergelijke woningen gebouwd?
A. Eerst 16, en toen een jaar of vier later LZ bij de St . Janspoort.
Die woningen behoren aan dezelfde vereniging; het zijn de eerste
en tweede serie.
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I
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FIRMÀNTEN:
J. H. KINGMA
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Stoomolierlagerij
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te Bohward. vernleuwd ln
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lia uit het boek: Een bezoek oon Frieslond "
C. Komerling. Collectie : P. T immermons.

1916) door

't

(

Leeuworden ,

FRIESLAND

door Gerben D. Wi,nja

1408. V. In hoeveel jaar wordt gij eigenaar van de woning?
A. Men zeide 20 jaar, maar er kan we1 l-0 of 15 jaar bijkomen, want er
zijn zoveel onvoorziene uitgaven.
1409. V. Is de berekening tegengevallen?

A

IN

t'oen in oktober 1973 de Nationale ittlolendag voor de eerste keer werd
t,,organiseerd, kon niemand zich nog voorstellen dat dit eenmalige
',,rbeuren, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging
'l)e
Hollandsche Molenr', zou uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende
roogtijdag voor molenminnend Nederland.
li herinner me die eerste molendag nog goed. Als kursist was ik ver,onden aan de opleidingsgroep Joure, die de pas gerestaureerde koren,rolen rrPenningars Molenrt tot nieuw leven bracht. Die molen had desijds nogal wat bekendheid verworven vanwege de hoge herstelkosten.
og nooit eerder, zo werd verteld, was een bedrag van 250.000 gulden
,,rdig geweest om een wiekendrager zijn oude aanzien terug te geven.
i()t kwart miljoen voor trPenningars Molen'r sprak wel een beetje tot de
crbeelding. Daar moet je nu eens om komen. Vaak denk ik: ttHadden
,r toen maar meer molens zo grondig aangepakt.rr Van een grondige
rnpak kon zeker sprake ziin, want onder leiding van molenmaker
,ioeke Postma was daar in Joure aan de Schipsloot een fraai monument
1.rrezen.

l;rrr ik had het over die eerste molendag, die eigenlijk een beetje de
'rist in ging. Een dikke nevel kroop traag over de velden en ontnam
l;urrdoor de molenvrienden een fraai landschapsbeeld met draaiende
,r()lens. Trouwens van draaien kon ook nauwelijks sprake zijn omdat
lc wind het liet afweten. Zo draaiden de korenmolens van Vrouwbuurt
rr Dokkum slechts moeizaam. Maar onze molen kwam ól rond met vier
,rlle zeilen en kon zelfs malen, waarvan leden van De Fryske Mole op
,rrn excursie getuige waren. Tot in de avonduren werd er doorgemalen;
lc mist was iets opgetrokken en in het licht van schijnwerpers trok de
,rolen volop de aandacht. Het Friesch Dagblad schreef op 8 oktober:
'llat hout krookt, de komroderen zwoegen en de verbrijzelde groon,'rrels komen geurend onder de zwore molenstenen vondoon. Die sfeer
Itet heeft iets von de mens die dicht bij de notuur staot - wos wel te
rrtden in Penningots Molen in Joure. Midden in de weilondcn, zonder
rtige windbelemmering kon men het hier net drooiende houdcn en er
,'r<len - gespreid over de hele dog - zelfs twee zokkcn nrcel gemolen."
li)cr was er volop dus, ook binnen. De diverse zoldcrs waren verlicht
',xrr olielampjes en stormlantaarntjes toen het daglicht plaats maakte
,rrr het nachtelijk duister. Ik herinner me nog gocd ccn groep bezoe, r's die er stil van werd toen ze op de stccnzoltlcr rrrriveerde: lang,;rrrr draaide boven hun hoofden het spoorwicl <ht Í'cilloos in het rondsel
rrr de steenspil greep, terwijl de steen krcuncrrrl rond ging.
,'rrcden op de maalzolder schoof het mccl gcstrrrrg in een zak. Dit alles
, rlc clair-obscuur-sfeer die zo kenmcrkr.lrr«l is voor de schilderijen
,rr llembrandt. Kortom een dag onr no«rit tc vt:r11cten, die eerste
,lionale Molendag van 6 oktober l07ll.
, lrcginjaren werden trouwens nict oÍ' ntruwclijks begunstigd docn een
','rlc maalwind. Desondanks was hct succcs groot. Met recht kon gc-
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;llroken worden van een gouden greep.
l)c heren Zwijnenberg uit Alkma&r, de
o)rg:anisatoren, hadden hierin een belrrngrijk aandeel. Zii zetten een bel;rngrijk stuk molenpromotie op het
,1oede spoor , zodat nu elk jaar vele
,luizenden mensen hun hart kunnen opiralen wanneer het weer Nationale
Ylolendag is. In het afgelopen jaar
,leden in Friesland, volgens orrze ge-,
,1'e V€rrs
, 5 0 windmolens mee . De graliek geeft een goed beeld van de
vooruitgang die op molengebied is ge»oekt. We hebben goede hoop dat die
ijn zieh in de komende jaren voort'et. Natuurlijk hoeft U niet tot de

,,olgende Nationale Molendag te
te gaan bekijken.
r)r-. vrijwillige molenaars zijn ervoor
rpgeleid om het hele jaar door de
v ieken te kunnen laten wenteleïl .
i',n ze doen ook niets liever. Trek er
, lrrarom eens op een winderige zaterdag op
rvirchtefr om molens

iiist U daarbij van dienst kan zijn.

l-:f!
\

rr

"a"_o,ole5

gustinusga

, t jasker .

rstel , wel geopend ! )
tlolsward , De Klaver.
, t«rlsward, Tademafs molen
of Lonjé.
I t trrgwerd , De Hiemerter.
I t rrrum , Windlust .
t I r'<lnriip , D€ Puollen .

: t.,:t,i

rc

l"()rmerum,Formerumermolen.
lr:t-'renveen , Welgelegen .
r lolwerd, De Hoop.
' I rr ins
, D€ Huinsermolen .
t

llst , De Rat.

Lan gweer , De S weachermole
Lollum , Meerswal.

.

Woudsend

Wanswerd , Victor.
Anjum , De Eendracht.
Dokkum, D€ Hoop.
Dokkum , Zeldenrust.

Roodkerk, De Hoop

Jislum, D€ Volharding.

Oosterlittens, Wieuwens .
.

Hogebeintum, llogebeintumerm.

Sloten , De Korenmolen.
Marrum, Grote Molen.
Sneek , Himmole.
Marrum , De Phenix.
St. Johannesga, D€ Hersteller. Makkinga , Dc Weyert.

Stiens

, D€ Hoop

.

Vegelinsoord, Deelsmolen.
Winsum

Paesens, De Hond.
Schrrlsuur, Schalsumermolen.

Schrrrsterl;rug, Scharmolen
, Zuidoostermolen .
, De Ondernemin g . Surtrnr:cr, l)e I loop.
, Pannekoeksternt . 'l'zurIr, l)ttivcnhok.

Witmarsum
Witmarsum

.

"Pcnningo's Molen,,
Notionolc: Molendog.

in

de

schijnwerpers op de ovond von de eerste

Foto: Fri<:sch Dogbled, I oktober

1973.

, rt Lam.

Woudsend, De Jager.

Marssum, De Marssumermolen.
Mildam , T jongermolen .
Munnekezijl , Rust Roest .
Noordwolde, Windlust.

rur€ , Penningats molen.
rrrrswerd, De Eendracht. Wolve ga, Windlust.
,
Workum , De Snip .
' rllum , Toehmaland.

l,

.

i!g-.1ran de l3e Nationale Molendag hebben meegedaan.

Itirdaard, De Zwaluw,
, «lraaide niet wegens
t

uit. Wellicht dat bijgaande

Veel ple zier

'l'otrrrrl

5.0

.
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'ckroop ons de angst: ze zullen er toch wel zijn? Veel bedrijven zijn

JAN TOLLENAAR VER DIENT Z'N BROOD OP DE KORENMOLEN
H00P"

IN HET NOORHOLLANDSE WERVERSHOOF

EEN VERSLAG VAN EEN MOLENÏOCHÏ
Onder de aktieve leden von het Gild Fryske Mounders bevindt zich
een drietol molenoors dot z'n beroepsgeluk beproeft op een in bedriif
zijnde korenmolen. ln Stiens moolt Cert Klijnstra mët korenmolen t,De
Hoop"; Wiebe Postma stoot oon de moolbok von de koren- en pelmolen
'tDe Stertt in het Croningse Winsum nodot hii eerst ols beroepsmulder
op de bekende pelmolen'tDe Jonge Hendrikttin Den Andel hod gewerkt;
Jon Tollenoor tenslotte ossisteert Arie Pereboom op de stoere korenmolen 'tDe Hooptt te Wervershoof , Noord-Hollond. Roelof Lenstro en
ztn monnen, von Frieslonds grootste korenmolen ttWindlusttt te Wolvego,
brachten een werkbezoek oon één von hen. Hieronder het verslog von

die reis.

Op de laatste voorjaarsvergadering in Akkrum trof ik Jan Tollenaar
van de korenmolen rrDe Hooprr in Wervershoof . Het gesprek ging natuurlijk over. . . . . molens en Jan vertelde mij, dat zij in WerversÈoof de
tarwe in één keer maalden. Wij doen dat altijd in twee bewerkingen,
de eerste keer wordt de tarwe gebroken en pas afgemalen. Ik wist wel,
dat sommige molenaars dat in één keer doen, maar ieder heeft zo zijn
eigen manieren. Jan nodigde ons uit om eens een keer langs te komen
en ja zeg ie dan al gauw, maar dat te doen is een tweede.

Vrijdagmiddag 6 september was het echter toch zo ver: Wij gingen met
zijn drieën mijn broer Klaas, Hendrik Jan Scheenstra en ondergetekende. Wij zouden Klaas om 12.45 uur bij het tankstation op de rotonde van
Heerenveen oppikken. Daar aangekomen zat hij al in ztn Mazda 328 te
wachten.

Er stond een sterke N.W. wind en de regen viel bij bakken uit de lucht.
Onderweg hoopten wij nog een paar molens te zien draaien, maar die
wens ging niet in vervulling. Toen wij een eind op de Afsluitdijk hadden
gereden, sloeg de voorruit helemaal wit uit van het zoute zeewater, datove
over de dijk heen werd gejaagd. Ik waande mij even in de winter, buiten
leek alles daar ook op! Dit kwam mede door het sleehte weer. Al gauw
waren we in de Wieringermeer. Vanwege het slechte weer werd er op
de akkers niet gewerkt. Dubbel jammer, het is altijd een mooi gezicht
de grote machines grommend hun werk te zien verrichten. Ook vroegen
wij ons af, hoe de kwaliteit van de inlandse tarwe dit jaar zou ziin.
Van Den Oever hielden wij eerst de grote weg naar Hoorn aan. Al ver
voor Abbekerke zagen wij de rook uit de schoorsteen van de grasdrogerij opstijgen. Deze grasdrogerij behoort toe aan de bekende motorcoureur Wil Hartog. We verlieten nu de grote weg en al gauw zagen wij
de molen van Wervershoof in de verte staan. Hij draaide niet en even

,nmers door arbeidstiidverkorting vrijdagsmiddags gesloten. Maar toen

bij de molen arriveerden,

zagen wij dat Jan en Arie bezig waren
vrachtauto te laden met meelprodukten. Al gauw waren ze hier
,r()e klaar en de beide molenaars hadden toen alle tijd voor ons.
i,() molen werd van de vang gelicht en weldra zoefdén de wieken door
lc lucht. Ze draaiden zonder zeilen alleen op de fokwieken kon de
rolen z?n werk wel verrichten.

vij

.()n

)c molen is uitgerust met remkleppen, maar het systeem werkte niet
oed, de molen liep onregelmatig en dat is nu juist niet de bedoeling,
,ls er remkleppen zijn gemonteerd. Jan vertelde mij , dat er problemen
íaren. Maar ik ben er van overtuigd, dat ze die wel te boven zullen

r.omen.

,c molen beschikt over drie maalstoelen, waarvan één elektrisch kan
,,orden aangedreven. Arie liet hem even voor ons lopen. Verder staan
r in de molen een pletter, een zeef en een buil.
tin van de maalstoelen is uitgerust met een drie takt rijn. Onze techrsche man Klaas had

hier natuurlijk de grootste belangstelling voor.

,p beide maalstoelen is een regulateur bevestigd, zodat het telkens
ijstellen van de lichteboom onnodig is. Hendrik Jan onze chefmaalder
ritde dit eens goed bekijken, daarbij van deskundige uitleg voorzien
r()or de molenaars. Het principe van de regulateur heeft men afgekeken
;rn de stoommachines en wij zouden dat later in de middag nog weer
'genkomen

in het

Stoommachinemuseum van Medemblik.

,rven in de molen vestigde Arie onze aandacht nog op de vrijloopkopcling. Deze koppeling is aangebracht in de periode toen de molen ook
itrctriciteit kon opwekken. Ook kon er toen electrisch gemalen worden.

oningsspil en spoorwiel draaiden dan ook mee. Maar het bovenwiel en
,,rt gevlucht bleef stilstaan. De vrijloopkoppeling is aangebracht boven
'r de koningsspil. Als men de molen nu vangt, loopt de steen nog een
,osje door. Een vreemd gezicht; de molen staat stil en de steen doet
,)g een paar omwentelingen. Toch een mooie konstruktie. In de wind,rtermolen van Hiiven in Noord-Duitsland hadden we al eens iets der,.lijks gezien. Maar hier kon de gehele koningsspil los gekoppeld wor''n van het bovenwiel en kon de spil worden aangcdrcvcn door het
romende water. Ook hier draaiden de wieken <Ian nict mee. De molen
uitgerust met Engels kruiwerk en heeft ecn konisch bovenwiel en
,rrkelaar. Dit zelfde is ook toegepast in molcn Wirrdlust.

. tlraaien in ons land niet zo heel veel industricrnolcns. De strijd
'1,,<rn elektrisch aangedreven machines is gnr«rt. lin natuurlijk zitten
, . in de molen van Wervershoof veel elcktrischc nurchines. Maar prakllij windstilte kan er
't:h alles kan door de wind gedaan wor'<krrr.()vcr
lrter doorgewerkt worden. Men kan cr r)r.l
rcdetwisten, of elek,

r:;uhe machines

in onze molens thuis lrorr:rr. In onze t'eigenrrmolen
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kreeg ik eens van iemand de opmerking te horen, dat de t.l.-verliehtingniet bii onze molen paste. Ja, hii had gelijk, maar wij zien dat

niet zo zitten om te werken met petroleumlampen en vooral als men bezoekers ontvangt. Wil men zo als in lVervershoof een boterham verdienen, dan zullen de elektrisch aangedreven machines niet gemist kunnen
worden. Wij hebben met onze eigen ogen kunnen aanschouwen, dat er
hard gewerkt wordt. Ook bii gebruikmaking van elektriciteit is het
niet een kwestie van op een stoel zitten en wat met de vingers op de
knopies drukken.
Later in de middag zouden wij diezelfde geweldige arbeidsinzet nog eens
zien bij het Stoommachinemuseum in Medemblik. Weliswaar gebeurt dat
hier op vrijwillige basis, maar ook hier zorgen mensen er voor, dat er
toeh nog iets van dit stoommachinetijdperk voor het nageslacht bewaard

blijft.

Het was al tegen vieren en omdat wij nog naar bovengenoemd museum
wilden, namen wij afscheid. De zon scheen zowaar, maar dreigende
wolken in het westen voorspelden al weer niet veel goeds. Buiten de
molen gekomen, keken wij nog even naar het draaien van de wieken.
Toch gek, ie hoort het'tthuistr zo vaak en telkens weer word je er door
geboeid. Zouden er dan toch molengekken zijn? Van ons mogen ze er
nog een hele poos blijven!

Arie en Jan bedankt!
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