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Op VRIJDAG 27 MAART 1987 wordt voor de leden en donateurs van de

vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS de algemene VOORJAARSVERGADERING gehouden

in gebouw

"DE

LAN@r

Ned. Herv. Kerk) te AKKRUM. AANVANG 19.30 uur.
De voorlopige AGENDA voor deze vergadering zíet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag vorige vergadering.
4. Mededelingen van de voorzitter.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Jaarverslag penningmeester.
7. Jaarverslag opleidingscommissaris.
8. Het uitreiken van het CERTIFICAAT aan leden, die in de periode
tussen 7 NOVEMBER 1986 en 27 MAART 1987 overgegaan zijn naar
de kategorieën van resp. gezel-molenaar en molenaar.
9. Rooster van aftreden.
10. Wat verder ter tafel kornt.
11. RONDVRAAG.
12. Sluiting.
PAUZE

Kopij nr . 46.
27. De nieuwe onbekenden.
29. Colofon.
Affiche Nationale Molendag (achterzijde ).

Na de PAUZE een lezing of eventueel een vertoning van een film.

-o-o-oMUTATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS
Nieuwe buitengewone leden :
BG 056 B. Kalkman Weversterp 4
9055 NB BRITSUM

dit blad afgedrukte affic:ltc ir;, r;Íun('n tttct
sticker, te bestellen bij de Werkgroep Nationalc M«rlcntlttl' lc
Muiderberg. Na overmaking van f . 6,25 op girol'ttlictt itt 11 :llXl:t(i9:i
krijgt U de affiche met sticker in een koker tot:Ílltr,onrlcrt
uu
Inlichtingen over grotere aantallen: tel . : 05280 7ll)ll I ( tur ll'l .:i0 uur)"

-o-o-o-

De op de achterzijde van
1

.

ADRESWI JZTGINGEN

dd.

(Fr.),

7-L1- 1986

:

G 088 G I. Attema
Brederostraat L7 8913 HD LEEUWARDEN.
D 043 C . Bangma Tibsterwei 15
9131 EH EE .
BG 043 N. van Keppel rt Noard 47
8512 AC BROEK bij Joure.
D 018 P . de Roest Heklanden 15
9407 PK ASSEN.
BEDANKT DONATEURS:
-O-O-OD 036 H. Mebius Rengersweg 86A 9062 EH OENKERK. ,
dd

.

1- 1- 1997.

JOURE, 4 FEBRUART

1987

ffiOOSTER
t

voor de maand JANUARI 1987

EXAMENROOSTER voor de maand JANUARI 1987.

ZATERDAG 10 JANUARI 1987
Plaats : Houtzaagmolen I'DE EATI te IJLST.
Tijd : 9.00 - 10.20 uur
L. de Jong te BIRDAARI).

Examencommissie

Roelof Lenstra

:

Hlf, .e.vAn-Aer Woude, leermeester

K. Faber
D. Posthumus

, vast lid voor STICHTING DE FRYSKII MOLIi
, vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS
-o-o-o-

ZATERDAG 17 JANUARI 1987

Tijd :9.00 10.20uur
Examencommissie

E ONDERNEN{ING 'r te WITMARSUM
W. A

. Bootsma te WYNALDUM

:

Ir. A.J. IJzerman
D. Posthumus

, leermeester
, vast tid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
, vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

-o-o-oJOURE, 10 DECEMBER 1986, A.S. de Jong.
TIJDVAK VOORJAAR 1987
Op de volgende molens zullen in het komende voorjaar van
examens voor ge zel-molenaar worden gehouden :
HOUTZAAGMOLEN DE RAT te IJLST
KORENMOLEN DE HOOP te SUAMEER

1987

geboren 28 mei 1933
overleden 25 december 1986
Het overlijden van de heer Lenstra betekent voor onze vereniging
g"rrouiig verlies: een zeer aktief lid molenaar is ons ontvallen'
""r,
noetöf Lensïra meldde zich op 20 december 1g?5 bij de heropening
van KorenmolenrrWindlust" tó Wolvega, de molen die hij zeer goed
kende. Hii was immers in het molenhuis geboren en-groeide.op in en
bii de molón. Na het overliiden in 19?9 van zijn vader fU*l Lenstra
àià t"ar*u"de een lange réeks van-jaren als molenaar op "Windlust,
werÈzaam was geweestl werd Roelof Lenstra de drijvende kraeht
achter de molenaarsploeg en onder zijn bezielende leiding -werd onder
meer een pletter en een-tweede maalstoel geplaatst. De buil, waarvoor hij erg veel moeite heeft gedaan, heeft hij helaas^ niet meer
draaiende mogen meemaken. Op 24 december was Roelof nog druk in
de weer met Éet maken van eèn nieuwe vloer. Niemand had toen het
vermoeden dat dit voor hem de laatste keer op de molen zou zijn.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit-naar ziin echtgenote'
mevrouw G. Lenstra-de Ruiter én hun 2 kinderen Grietje en Ebbel .
Het bestuur van het Gild Fryske Mounders.

-o-o-o-

EXAMENS VOOR GEZEL-MOLENAAR LEVERDEN WEER DRIE GESLAAGDEN OP.

Ook aan het einde van het jaar 1986 en

in het begin van

1987

zijn er

examens geweest voor lid gezel-molenaar,
Op ZATERDAG 22 NOVEMBER 1986 legde de heer J.D. ten Napel uit
STIENS examen af op korenmolen DE HOOP te STIENS.
De heer ten Napel heeft met goed gevolg het examen afgelegd cn mag
zich nu gezel-molenaar noemen.

Op ZATERDAG 10 JANUARI 1987 was er examen op houtzaagnrolcn DE
RAT te IJLST. Het was die dag een erg koude wintersc drr11 , maar het
examen heeft ondanks de kou en niet zoveel wind toch tltxrr'11rrng kunnen vinden.
De heer L. de Jong uit BIRDAARD heeft met gocd gt:volr.1 ltr:t cxamen
voor lid gezel-molenaar afgelegd.
Op ZATERDAG 17 JANUARI 1987 was er examcr) oJr l<ot't'tr crr pclmolen
DE ONDERNEMING te WITMARSUM. Ook tocn wrts ltcl ltottrl winterweer,
maar het examen heeft gelukkig ook kunncrt pltritlr;vitrrlttt.
Het was de heer W.A. Bootsma uit WYNALI)llVl tlic op ílcz('(lir[l examen
voor lid gezel-molenaar moest doen.
Ook de heer W.A. Bootsma heeft met goctl 11cvol11 Ir('l ('.\:rrrr(ftl afgelegd.
We wensen alle drie geslaagde leden vrrrr lrrrrtr, 1r,r'lrrl« tncl lrtttt behaalde
succes.

.l
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Vervolg mölennieuws
De Fryske l\{ole

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Fryske

Vrijdag de dertiende, dat betekent in de volksmond een ongeluksdag. Vrijdag de dertiende februari 1987 is dat gelukkig niet geworden voor de watermolens tt Zwaantje bij Nijemirdum en De Hersteller
bij Sint Johannesga. Voor deze molens werd toen de weg gebaand
voor een plaats op de monumentenlijst.
Eigenlijk is het vreemd dat beide molens niet op de lijst voorkwamen.
Ze waren een tijd geen komplete molen meer. En dan rijst de vraag
hoe lang blijft een monument monumentwaardig? De interpretaties
blijken dan heel verschillend te zijn. Wij herinneren ons nog een
uitspraak van wijlen ir. A. Rienks, H.I.D. Provinciale lVaterstaat,
die in een vergadering van de Friese Molencommissie betoogde: "Zolang er nog een paar stenen van op elkaar liggen is er nog een monument". Tussen dit uiterste en, waar het nu gaat om bijna weer
komplete molens, ligt een hele afstand.
Vrijdag de dertiende februari 1987 behandelde de Raad van State
in Den Haag de van gemeentewege bij haar binnengekomen beroepsschriften die van verschillende kanten werden ondersteund, o.m.
door De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders. De beroepsadviescommissie uit de landelijke monumentenraad bracht een positief
rapport uit, gezien ook aard en ligging, en adviseerde beide molens
alsnog op de monumentenlijst te plaatsen. De voorzitter van het
beroepscollege bij de Raad van State verklaarde aan het eind van
de speciale zitting dit positieve advies over te zullen nemen.
Aangenomen mag worden dat minister Brinkman van WVC nu de
beide molens wel op de monumentenlijst zal gaan plaatsen. Die status verdienen rt Zwaantje en De Hersteller met lof, En wat mooi
meegenomen is, de financiële zorgen voor het behoud en het onderhoud worden er door verlicht. Het jaarlijks onderhoudssubsidie is
voor een malende molen f. 5.000,-- per jaar en voor een nietmalende molen f. 3.000,-- per jaar.
AIs er één man is die zich voor de erkenning van deze molctrs
"het vuur uit de sloffen heeft gelopen", dan is het wcl Jhr.'I .
van Eysinga te Rijs. Er was hem daarvoor niets te veel . Ilij alle
hindernissen hield hij goede moed en liet dat op aanstckclijke wijze
blijken en hij stak daarmee anderen een hart onder «lc ricm. IIet
is ook zijn initiatief geweest om van de bijna vergr:t«rrr r'ornl), eenzaam staande in het ruime veld tussen de "smfikc" (irurstct'l;rndse
bossen en het oneindig lijkende IJsselmeer, wccr ccrr kontplr-'te
molen

te

maken.

Jhr. Van Eysinga is jarenlang bestuurslid van de Vereniging De
Hollandsche Molen. Hij maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur
en fungeert als vice-voorzitter. Reglementair is Van Eysinga aftredend en komt gezien zijn leeftijd niet terug in het Dagelijks
Bestuur. Gezien echter zijn warme belangstelling en grote inzet
voor het molenbehoud, zullen de banden met de Hollandsche Molen
zeker blijven bestaan.
De heer Van Eysinga neemt op 7 maart, wanneer in Amsterdam de,
altijd druk bezochte, voorjaarsvergadering van de Hollandsche Molen wordt gehouden afscheid als bestuurslid. Er zal hem ongetwijfeld veel dank worden toegezwaaid en dat is meer dan verdiend.
Namens de Hollandsche Molen is van Eysinga bestuurslid.van de
Stichting De Fryske Mole en hij bekleedt de funktie van vice-voorzitter. Deze relatie blijft gelukkig bestaan zodat zijn bestuurlijke
kwaliteiten beschikbaar blijven voor de Stichting De Fryske Mole.

Door het bestuur van De Fryske Mole zijn de jaarlijkse onderhoudsbeurten voor haar 37 molens uitgestippeld en opgenomen met de
molenmakers. wanneer de weersomstandigheden weer gunstiger worden kunnen die beginnen. Door het pool-systeem kan aan dè onderhoudsgelden een optimale bestemming worden gegeven. Daarnevens
wordt bij een zevental Friese molens gewerkt aan omvangrijke restauraties en wel aan de watermolens bij Nijemirdum, OppenÍruizen,
in het Workumer Nieuwland, bij Hatsum en Keimptille éii aan de
spinnekop-graanmolen te Koudum. De topper is wel de restauratie,
grotendeels herbouw, van de graan-, pet- en zaagmolen De Zwaluw
te Birdaard. Een gigantisch karwei dat met veel enthousiasme en
taai doorzettingsvermogen wordt geklaard. Het is jammer dat De
Zwaluw niet zo tijdig gereed is om als Nionument van de Maand te
fungeren in april a.s. Dat feestelijk gebeuren houdt de Birdaarder
dus nog even tegoed.
Al met aI lijkt het dus wel goed met onze molens in 19g2.
A . Bokma.

KROONBEROEP LEIDT TOT GUNSTIG ADVIES

HerSteller" en "Het Zwaantje" streden Voor erkenning
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"De Hersteller" te Sint Johannesga
(f oto: G. D. W iinia )

Op vrijdag 13 februari j.l. reisden afgevaardigden van 'tmolenstichting
De Herstelleril te St. Johannesga en "Stichting Molen Nijemirdum?rnaar
Den Haag om daar de belangen t.a.v. erkenning als monument te verdedigen voor de Raad van State. De aanvraag om na restauratie als
erkend monument op de monurnentenlijst te mogen worden geplaatst,
was om uiterst vage redenen van de hand gewezen. Een beroep bij de
Kroon was het gevolg. Provincie, gemeenten, Hollandsche Molen en
Fryske Mole ondersteunden dit van harte.
Zonder financiële steun van de Rijksoverheid zijn beide molens van
oude molenromp tot fraaie wiekendragers geworden, rrDe Hersteller"
in 1981 en 'rHet Zwaantje" onlangs nog. Voor het nodige jaarlijkse onderhoud is het van belang dat de molens op de monumentenlijst staan.
Immers alleen dan komt men in aanmerkingl voor onderhoudssubsidie.
Zonder die steun komt het voortbestaan van de met veel inzet gerestaureerde molens in gevaar.
Er is echter goede hoop. De voorzitter van de kamer uit dc Raad van
State besloot de zitting namelijk met de mededeling dat dc bezrvaarschriften hebben geleid tot het advies aan de ministcr om hct beroep
gegrond te verklaren. Over enige tijd zal minister Ilrittknlln uitspraak
in deze zaak doen,
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Houtzaagmolen De Jager te Woudsend
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WATERMOLENS IN EN OM OOSTERLITTENS

ln

1985 verscheen het boek "Uit de geschiedenis von Oosterlittenstt
von de hond van Jolt Oostro, dat bii lezing interessonte moleninformotie bleek te bevotten. Sindsdien heb ik het plon gehod doorvon een
ortikel te moken, woorvoor op diverse ploatsen noar oqnvullende gegevens werd gespeurd. Al met ol wos het nu zo ver, dot een redeliik
overzicht van de wotermolens binnen het (vroegere) dorpsgebied van
Oosterlittens kon worden geboden. Het hierbii ofgedrukte koortie
geeft door een beeld ven en loot het bedoelde gebied zien, doorsneden door de Froneker voort. Beholve het centrool gelegen dorp met
de uitbuurt Wieuwens (2. ) vallen ook Schrins (ten zuiden), Wommert
(ten zuidoosten) en Longwert (ten noorden) binnen het dorpsgebied.
De 29 genummerde stondplootsen ziin voor zover mogelijk von een typeoonduiding voorzien; duideliik is dqt de spinnekoppen overheersten
(driehoekies), wot gezien de omvong von de poldertjes niet verwonderliik is. Eén von de kleinste bekende spinnekoppen (vlucht 7t meter)
vqn Frieslond stond bii Schrins (nr. l9), welke in 1957 ongeveer l7 ho.
bemaolde. Enfin, laten we de molens één voor één de revue laten posseren:
1. In 1832 was deze molen van C.A. Kuipers te Boxum en ook daarv<íór bestond hij al. Daarom zal dit één van de 28 molens zijn geweest
die in 1810 onder Oosterlittens bestonden. Deze bemaalde losse landerijen enwas in 1909 eigendom van M.D.L. Escher en T.T. Heringa.
Hij verdween in de periode l9l4-L928 van het toneel en had als kadastrale aanduiding sectie C nr. 496.
2. De molen van polder 70 was in adellijke handen, want in 1832 was
B.Ph. van Eysinga (Beetsterzwaag) eigenaar en in 1909 vonden we
jhr.mr. J. Roëll als zodanig. Qua ouderdom en de tijd van verdwijnen is het verhaal eender aan dat van nummer 1, alleen deze molen
werd door een windmotor vervangen zodat de windkracht niet in onbruik raakte (nr. 509).
3. Voor een stuk land van ruim 1,3 ha. ten zuiden van de Bolswardervaart, dat in eigendom was bij A.W. de Gavere, werd een aparte
molen gebouwd. Dat was ongeveer in 1900, zeker vóór 1909. Ook dit
molentje werd door een windmotor vervangen en wel rond 1930.
Vreemd genoeg komt hij niet in het boek van Oostra voor. Het kadasternummer is mij niet bekend.
4. In de kadastergegevens van 1832 komen L.D. Sprongsma en medeeigenaren te Oosterlittens als bezitters van deze spinnekop voor. Hij
bemaalde polder 69 en behoorde bij de boerderij die S.R. Wassenaar
van 1898 tot 1934 huurde. De eigenaar was inmiddels Tj.Y. Kingma
Boltjes. Later, na de afbraak van de molen in 1928, stond hier een
windmotor. (C nr. 351).
5. Dichtbij de vorige molen stond nóg een spinnekop dic uiteindelijk
door een windmotor werd vervangen (na 1914, waarschijnlijk in
1924). Reeds in 1832 was hij , toen de erven Sikkc Picrs Nieuwenhuis
eigenaars waren; later stond H.A. Frankena als zodanig te boek.
Hij had de molen (met de boerderij waar deze ondt,'r viel) in 1878
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gekocht. De molen werd daarna door de Frankenats gebruikt, sinds
1893 door de zoon van de genoemde die Pieter Hanzes heette (C nr.352).
6. Onder kadasternummer C 327 bezat J.J. Sypersma met anderen
een watermolen bij Oosterlittens in 1832. Die spinnekop hoorde bij
de boerderij die van 1859 tot 1909 door de familie Van Asperen werd
bewoond, maar was eigendom van verschillende mensen die landen
bezaten in de naaste omgeving. Deze waren voor de afwatering op
de molen aangewezen die aan de Franeker vaart stond. ln 1909 was
de Diaconie van de Hervormde Gemeente Arum eigenaresse, maar
tien jaar later werd de molen gesloopt.
7. Symen Piers Strikwerda en anderen hadden in 1832 deze spinnekop
in bezit. Hii woonde in Winsum, wat even ten noordwesten ligt,
maar de molen hoorde bij een boerderij te Langwert die sinds 1700
eigendom van de familie Strikwerda was. Bekend is dat in 1909
W. Harmens Ozn eigenaar van de molen van polder 91a was en dat
S.G. Faber in die tijd de boerderij gebruikte.
Tussen 1909 en 1914 werd de molen gesloopt en door een windmotor
vervangen (C nr.13).
8. Onder Langwert viel ook de spinnekop van polder 91, die tussen 1909
en 1914 zalzijn gebouwd (zeker vóór 1925). Hij hoorde bij de boerderij
die S.R. lVassenaar van 1904 tot 1930 gebruikte en verving de molens
van nummer 9 en 10, die tot dan bij de boerderij hoorden. In 1940
verdween echter ook de nieuwe molen waarmee de windkracht voorgoed in onbruik raakte (C nr. 980).
9. De wroegere molen van dezelfde boerderij stond er aan het begin
van de negentiende eeuw al. In 1832 waren A. van Assen c.s. te
Leeuwarden eigenaars terwijl in 1909 W. Harmens Ozn dat was.
Waarschijnlijk bemaalde deze molen polder 90, maar het kan ook zijn
dat dat molen nr.10 was. In etk geval werd de molen vóór 1914 gesloopt
volgens een aantekening van een kadasterregister van die tijd
(C nr. 36).
10. Ook deze molen, waarvan we het type niet kennen, behoorde bii de
boerderij die bij de nummers 8 en 9 ter sprake kwam. Als eigenaars
vond ik echter niet dezelfde personen. In 1832 stonden S.P. Strikwerda en mede-eigenaren als zodanig te boek, welke we ook bii
molen nr. 7 tegenkwamen. De eigenaar in 1909 was W.Y. Terpstra
en toen waren molen nr. 9 en nr. 7 van dezelfde eigenaar! Hoe het
ook zij , déze molen verdween tussen 1909 en 1914 van het toneel
(C nr. 34).
11. De molen van polder 8? verdween aI eerder, want in 1904 werd hij
gesloopt. In 1832 werd hij gebruikt door D.J. de Groot, terwijl
S. van Haersma te Buitenpost als eigenaar te boek staat. Later was
dat A.J. Sierdsma, die de boerderij met molen ook gebruikte, van
1840 tot 1854. Laatste gebruiker van de molen bij de in
Helens (Geleburen) getegen boerderij was A.W. de Gavere, zodat
het niet onmogelijk is dat de molen werd overgeplaatst naar diens
stuk land (molen nr. 3). Op déze plaats stond hij echter C nr. 47.
12. In polder 86 stond in het begin van de negentien<Ie eeuw een spinnekop, die in 1832 aan de pastorie van Oosterlittens toebchoordeDs boerderij waar hij onder viel was dan ook dc zogenaamde Pastorie-

Molen nr.
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op een foto uít 1957 (Províncie Friesland)

Hetzelfde hoekje in 1972 door D. Posthumus gefotografeerd. Op de achtergrond
vaag

molen

16.
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plaats die werd gehuurd door achtereenvolgens F.D. Zaadstra
(1797-1843), G.J. Bakker (1843-1865), A.C. Faber (1865-1880),
H.J. v.d. Plaats (1880-1896), E.H. v.d. Meer (1896-1905) en
S.S. Hellinga (1905-1921). Allen hebben waarsehijnlijk ó<ík de
molen op gezette tijden Iaten malen, of lieten dat door een knecht
doen. Na 1913 nam deze molen ook de taak van de volgende (13)
over, maar rÍr 1922 werd ook hij gesloopt (C nr. 42).
13. De spinnekop van de zogenaamde Kosterijplaats van de kerk van
Oosterlittens werd in 1913 dus buiten gebruik gesteld en stond in
1914 als "geslooptrrte boek. De bijbehorende boerderij was al in
1831 afgebroken, waarna de landerijen los werden verhuurd.
Blijkbaar heeft er vroeger nog een tweede spinnekop op deze landerijen gestaan, ongeveer ter plekke van de "a" op de kaart.
Deze is n.I. te zien op een tekening van Oosterlittens (P.I.Portier)
uit 1756 en is misschien ook in 1831 afgebroken. In elk geval is
hij nooit kadastraal genoteerd, wat wel het geval is met molen
nummer 13: sectie C nr. 240 (1832).
14. Ook in polder 85 stond een spinnekop, halverwege Oosterlittens
en Wammert. D.J. Fopma en mede-eigenaren hadden hem in 1832
in bezit, terwijl S.T. Fopma gebruiker was (sinds 1829). Andere
gebruikers van de molen waren o.a. U.S. Andela (1869-1878) en
daarna diens weduwe, en S.P. Santema (1880-1905) en daarna ook
diens weduwe. Dat was A.S. Venema, welke ook in 1909 als eigenaresse voorkomt. De molen werd in 1921 gesloopt (C nr. 210).
15. We zijn inmiddels onder het behoor van Wammert gekomen, waar
we opnieuw een spinnekop aantreffen, Deze was minder oud en
dateerde van na 1832; we kwamen hem voor het eerst op de kaart
van W. Eekhoff (1844) van Baarderadeel tegen. Hij bemaalde met
de nummers 27 en 29 de landerijen van een boerderij die van 1829
tot 1875 door M.G. Terpstra werd gebruikt. In 1922, toen J.K.
Noordenbos huurder was, sloopte men de molen die in 1909 van
I{. Beekhuis was (C nr. 872).
16. De enige nog bestaande molen van Oosterlittens is die aan de
Franeker vaart, op welke plaats al in 1653 een molen stond. In
1832 waren de erven J. Haitsma te Bolsward eigenaresse en in
1909 mr. J.W. Kijmmel . De boerderij in Wieuwens waar hij bij hoorde werd bewoond door H.W. v.d. Plaats (1765-1815), H.J. van
Tuinen (1815-1837), A.A. Frankena (1837-1872), H.A. Frankena
(1872-L902), J.H. Frankena (1902-1933), A.S. Frankena-Santema
(1933-1941), A.J. Frankena (1941-1984) en J.A. Frankena (vanaf
1984). Tot 1961 heeft de molen de landerijen bemalen, waarna hij
eigendom van de gemeente werd. De vlucht van deze spinnekop is
9,88 m. en in 1969 werd hij gerestaureerd.
De te bemalen landeriien besloegen ongeveer 26 ha. De molen stond
C nr. 386.
1?. De molen die kadastraal bekend stond onder sectie C nummer 491
was in 1832 van R.L. Reinalda te lVinsum en hij bemaalde losse
landen. Over het type van de molen is helaas niets te zeggen, omdat hij al vóór 1887 moet zijn verdwenen (nó 1875). Hij stond sectie
C nr. 491.
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18.Tot de fatale storm van november 1972 stond deze mooie boerenmolen
nog recht overeind. Hij bemaalde polder 74, die behoorde bij de
boerderij Tjessema state in Schrins. Naar verluid zou de molen in
de plaats van die van nummer 20 ziin gekomen, maar reeds in 1844
stond er hier een molen. Mogeliik is die in 1888 vervangen door de
ons bekende molen die in 1909 (kadaster C nr. 905) van H. Gonggrijp was. Huurder was toen J.R. Oostra en diens zoon R.J. Oostra
stond in 1957 als eigenaar te boek toen de molen nog t 28 ha. bemaalde. Sinds 1964 was S.A. Bouma eigenaar van de molen, die
een vlucht van 10,75 m. had. De laatste jaren was het effect van de
restauratie van 1952 geheel teniet gedaan
19.Een prachtig beeld met de vorige bood deze molen, een spinnekop.
In 1832 waren B.T. Bakker e.a. eigenaar van de tussen 1731 en
1756 onder huurder Lolke Keimpes van Angema state gestichte molen.
Bakker was van 1814 tot 1852 bewoner van die boerderij, daarna
waÍen dat: R.J. Bakker-Jorritsma (1852-1864), Y.B. Bakker
(1864-1902), J.J. v. Abbema (1902-1914), Y.J. v. Abbema (19141936), R. Sieperda (1936-1946), F. Hooghiemster (1946-1957) en
K. Anema (1957-1979) tot de beëindiging van het boerenbedrijf .
De molen had een vlucht van 7* m. en is daarmee wellicht de kleinst
bekende (opgemeten) spinnekop geweest. Hij bemaalde de 17 ha.
van polder 68 en werd in 1960 onttakeld tot ondertoren.
Ook die ondertoren is inmiddels van het toneel verdwenen (C nr.479).
20.Naar verluidt zou de voorganger van nr. 18 deze molen zijn geweest.
J.J. Wiersma en mede-eigenaren bezaten de molen in 1832 en in 1887
zou hij zijn gesloopt. Bevreemdend is dat in 1844 de molen aI niet
meer werd aangegeven op de kaart van W. Eekhoff. Toen was
molen 18 er al wèl , zodat Tjessema state misschien een tijd lang twee
molens voor de landerijen heeft gehad. Deze stond sectie C nr. 467.
21.In polder 77 stond een rietgedekte achtkante molen, die in 1934 werd
gesloopt. Ruim honderd jaar eerder was de wed. F.J. van Sloten te
Dokkum eigenaresse en B.K. Seffinga huurder (1831-1853). In 1909
was ene J.C. Nijdam "opstalhouder" van de molen toen J.R. Oostra
huurder was. Daarna huurde W.A. Landman de boerderij met landen
en molen (1913-1958); die laatste werd door een windmotor vervangen
(C nr. 438).
22.Deze molen was weer een spinnekop, eigendom van A.J.E. Taeke te
Deventer (1832), en hoorde bij Adema state te Schrins. Van 1839 tot
1924 was de familie Palsma huurder van het geheel. In 1909 zal
Chr.E.J. de Lille Hoogerwaard één van de eigenaars van de molen
zijn geweest, die toen zijn langste tijd zal hebben gehad. Tussen
1914 en 1918 werd hij n.I. gesloopt en door een windmotor vervangen (C 428).
23.Reeds vóór 1876 moet deze molen zijn verdwenen, want toen werd
de boerderij herbouwd en was er geen molen meer bij. Gerard van
Wageningen te Leeuwarden was in 1832 eigenaar, toen E.A. Smeding
huurder moet zijn geweest daar hij van 1827 tot 1846 als zodanig te
boek staat. Het type is helaas niet bekend en vreemd is dat de
Eekhoffkaart van 1844 hem niet vermeldt (!). Hij stond sectie C nr.
422.
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24. Aan de Franeker vaart - oostzijde stond tot rond 1876 de molen
van Ansta state, dat onder Wammert viel. De eigenaars in 1832
(C nr. 161) waren dezelfde als die van molen nr. 25, n.I. J.J.
van Tuinen e.a. in Oosterlittens. Laatste huurder was H.R. Hiemstra (1866-1876), waarna de landen werden verkocht en de
boerderij (in 187?) werd afgebroken. Overigens staat de molen
niet op de kaart van 1844!
25. De spinnekop van Everarda state werd in 1832 door J.J.v. Tuinen
gebruikt, zoals we zagen één van de eigenaars. Tot 1861 was er
een Van Tuinen bewoner van de boerderij en dus gebruiker van

de molen. In 1906 werd Everarda state na een periode van leegstand afgebroken, maar de molen (in 1909 van D.Y. Miedema)
stond tot in 1934 in polder 82 (sectie C nr. 158).
26. Bij Wammert stond in polder 83 een achtkante molen, die later door
een windmotor werd vervangen R.S. v.d. Meulen (1909) en de
weduwe S.R. v.d. Meulen (1832) zijn bekend als eigenaars. De
Van
Meulens zaten van 1798 tot 1900 op de bijbehorende boer': derij;der
de eerste was Sijbren Riemers, een zoon van de zaagmolenaar/molenaar/timmerman Riemer Louws (die in Oosterlittens de
zaagmolen bouwde rond 1750/1751). In 1921 werd de molen afgebroken (C nr. 126).
27. Reeds eerder verdween deze molen, naar verluidt in 1883 (maar
misschien aI eerder, want hij ontbreekt op de kaart van 1844! ).
De eigenaren waren ds. Lemke uit Roordahuizum met enige anderen
in 1832 en de molen hoorde bij Wybranda state, evenals nr. 15 en
29. Hij stond C nr. 125.
28. Ook deze molen was in 1832 van de weduwe Van der Meulen en een
oomzegger van wijlen haar man (Riemer Louws Reinalda) huurde de
boerderij toen. Hoewel hij in 1886 zou zijn afgebroken, stond ook
deze molen niet op de kaart van 1844! Zijn plaats was sectie C nr.
106.

29. Nog juist binnen het dorpsgebied van Oosterlittens lag in 1832 de
molen van o.a. ds. Lemke uit Roordahuizum. Waarschijnlijk zal
Terpstra deze molen ook nog bediend hebben (zie nr. 15 en nr. 27)
totdat hij in 1883 werd gesloopt. Deze stond n.l. nog wél aangegeven in 1844 en was kadastraal bekend onder sectie C nr. 100.
Daarmee zijn dan alle molens besproken, hoewel

er nog wel wat twijfet

is betreffende de standplaats van een windmotor. Op de plaats waar
op het kaartje |tb" staat geeft het archief van I'De Hollandsche Molenrr
de molen van polder 78 aan, die we echter niet op de kaarten tegen
kwamen zij het dan als windmotor. We willen het hierbij maar laten,
daar U de vele feiten misschien al voor de ogen draaien; in elk geval
is nu wel duidelijk dat een rijk verleden aan watermolens rond Oosterlittens stof tot onderzoek biedt!
drs. D.M. Bunskoeke.
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nr. l6 op een oude onsichtkoart (coll. P.

Timmermons)

Het volgende ortikel is von J. Mortens uit Almelo. Vermoedelijk heeft
het gestoan in het Nieuwsblod von Friesland, beter bekend ols
t'Hepkemots Krontet'. Het is gepubliceerd op 9
iuni 1940.
Op de biigevoegde foto zien we poldermolen "De Vooruitgongtt von
Kolderwolde die gebouwd is in 1858. Deze frooie kiek komt uit de verzomeling von de heer T. Ziilstro uit Crouw.
We verwiizen ook noar "Molens in Frieslond in oude onsichten deel 1",
nummer

38.

eug.

'86

Popke

T

immermons

-Heerenveen,

DE CROOTE NOORDWOLDER POLDER I815_I940

In het jaar 1815, even voor de slag bij Waterloo, dus ook in een zeer
tijd, n.l. op 9 Juni, zijn de ingelanden van Oudega en Nijega
bij elkaar gekomen op uitschrijving van den Schout der gemeente
G. Keugenius en onder voorzitterschap van den heer Jelle Meinesz en
hebben ten huize van Dirk Kemper, kastelein te Oudega, den Grooten
bewogen

Woudpolder opgericht.
Hoewel de naam van den polder daarna nog een paar maal veranderd
is - in 1834 wordt het Groote Noordwolderveenpolder en in 1872 Groote
Noordwolderpolder - is dit het begin van een der mooiste en vrucht-

baarste polders van Friesland, waarvan mr. Pollema in het gedenkboek
van het 4de en Sde Veendistrict schrijft:
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"Wanneer men voor eenige jaren over een veenpolder sprak en betoogde, dat het zeer wenschelijk zou zijn om de drooglegging en in cultuurbrenging van veenpolders te bevorderen, dan werd meestal als voorbeeld van goedgeslaagde cultiveering verwezen naar den modelpolder
van Friesland, den 'rGroote Noordwolder Poldertr.
Waarschijnlijk was men reeds eeuwen bezig op versehillende plaatsen
in den polder te venen, doch toen Jelle Meinesz aldaar een groot complex veengrond aankocht, werd met kracht de verordening doorgezet.
De Algemeene Turfvaart werd gegraven en daarna de polder ingericht.
De grootte van den polder was toen met den z.g. buitenpolder 3b0 bunder en de zomerpolder 80 bunder en de eigenlijke polder werd begrensd
door de Woudvaart, die toen in Nijega nog niet gedempt was, de polderdijk langs de Bokkelaan op het land van Stoffelsma en de Rien.
In 1825 was er een groote overstrooming, waarvan vooral Kolderwolde
veel geleden heeft en dit zal er zeker toe hebben medegewerkt, dat
men in 1834 onder reglementswijziging het werkgebied van den polder
tot bijna de tegenwoordige grootte uitstrekte, n.1. 871 bunder, thans
950 bunder.

De inpoldering, bedijking en cultiveering werden met kracht voortgezet. ln de Woudvaart wordt op beide einden een dam gelegd en daar
overheen komen de polderdijken te liggen. Geweldige hoeveelheden turf
worden er in de nu volgencle jaren vergraven , in 1842 bijvoorbeeld
439.500 vierkante EIIen (meters) gespreide slik. Groot is de bedrijvighcid en snel gaat ook de cultiveering verder.
Dc in 1834 ingestelcle fon«lsen voor slik- en armengelden. welke bij-
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eengebracht worden door per vierkante El gespreide slik respectievelijk 50 en 20 cent te heffen, worden in die jaren sterk vergroot en
werpen thans na bijna een eeuw nog groote voordeelen af voor de bewoners van den polder, ja voor de geheele gemeente.
Een eeresaluut aan de vroegere gestuurders is hier zeker op zijn
plaats en dan vooral een man als Jelle Meinesz, die voor de geheele
omgeving van den Zuidwesthoek in al die jaren op velerlei gebied veel
beteekend heeft, mag zeker apart genoemd worden.
Veel was er te vertellen van het werken in den polder, de statige
boerderijen en hunne bewoners, van de veenstakingen of rrboljenil,
doch waar reeds in 1868 het vervenen zoo goed als afgedaan is, is dit
voor de tegenwoordige bewoners reeds historie geworden.
In L872 is ongeveer de gehele polder in cultuur gebracht en werd het
levensbeeld geheel anders, en rustiger, dan enkele tientallen jaren
daarvoor. De oude Hersteller, de Hoop, de Vooruitgang en de Voltooiing doen trouw hun best den waterspiegel op pell te houden, doch in
1916 besluiten Ged. Staten om onzen polder met het nieuw opgerichte
waterschap Woudsend c.a. onder te brengen in het groote waterschap
r?De Drie Gemeententt en komen de molens in gevaar.
Ondanks verschillende dure begrootingen en tengevolge van de onvoldoende eensgezindheid tusschen de beide waterschappen, heeft de
Groote Noordwolderpolder zijn zelfstandigheid behouden en werd in
1920 het waterschap rtDe Drie Gemeenten, weer opgeheven.
In verband met het dure jaarlijksche onderhoud der molens en de billijke stroomtarieven van het P.E.B. wordt in 1925 besloten om een
electrisch gemaal te bouwen.
Velen van ons kunnen zich den polder nog haast niet voorstellen zonder die fleurige groote molens op de hooge polderdijken, die den polder
het geslotene, het eigene gaf.
Nu vindt ons oog aan den gezichtseinder de hoogten van Koudum, de
huizen over de Fluessen en de Gaasterlandsche bosschen, maar we
missen de molens, want in 1925 werd de "HerstellerÍ'niet hersteld, de
"Hoop" den bodem ingeslagen, de "Vooruitgang" op andere wijze gezocht en de "Voltooiing" gevonden in het stichten van het electrisch
gemaal, dat wel den waterstand van den polder nauwkeurig beheerscht,
doch ons het ontbreken der molens nog steeds niet heeft vergoed.
In 1815 waren in de drie Wouddorpen waarschijnlijk reeds de volgende
spinnekopmolens: de "Vlieg" ongeveer bij Marten v.d. Weg, de "Mug"
achter Douwe Hoekstra over de vaart, de ltOoievaar" midden in het
land bij Feike Froukje, het "Oud Stadhuis" voor Auke v.d. Wal over
de vaart en het "Geluk", welke waarschijnlijk verplaatst werd achter
de boerderij van Klaas Bosma. Deze molens werden respectievelijk afgebroken in 1847, 1859, 1859, 1859, 1868, 1859.
Enkele jaartallen van het polderwerk mogen hier nog volgen:
1811 De Algemeene Turfvaart doorgegraven.
1815 Molen "Het Geluk" gebouwd.
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818 Molen ttHersteller tr .
1835 Zware polderdijken voltooid.
1836 Molen de rrHoop rt gebouwd. Doorgraving Nieuwe Kanaal door
l-

Feite Zand.

1837 Houten keersluis in Algemeene Turfvaart gemaakt.
1850 Standmolen de rrHoop, afgebrand en herbouwd.
1853 Demping Woudvaart

in Nijega"

1858 Bouwen standmolen de itVooruitgangtt.
1861 Verharding van den weg door de Wouddorpen.
1868 Bouwen standmolen de "Voltooiing".
1882 Keersluis wordt schutsluis.
1925 Bouwen electrisch gemaal en afbreken der trouwe molens.
LEVEN
Water en wind zijn in ons land altijd van essentieel belang geweest
voor onze handel en economie. Ook vormden zij herhaaldelijk forse
bedreigingen.
Hieronder in het kort iets over de wind, een luchtbeweging die z'n
krachten ontleent aan luchtdrukverschillen, de invloed van de draaiing der aarde en de wrijving met het aardoppervlak. Lucht stroomt

Molenwindschaal volgens Noppen (met de schaal van Beaufort ter

vergelijking )
Molenwind- Beaufort- Omschrijving
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D. Wiinja.

door Gobe^ D.Utj1io

o?,enlit er,,tuur

Effect op de wieken van
een molen

gaande koelte

niet eenvoudig weg van hoge naar lage druk, maar wijkt van die richting af door de rotatie van onze aarde. Wanneer je met de rug naar de
wind staat, bevindt het lagedrukgebied zich op het noordelijk halfrond links van je en het hogedrukgebied rechts.
Voor de windkrachtbepaling bestaan nu zeer nauwkeurige meetinstrumenten, maar vroeger lag dat wat anders. Het was de waterbouwkundige Christiaen Brunings (1736-1805) die als een der weinigen hiermee
experimenteerde. Zijn ?tWildse Vaanil bestond uit een aan een scharnier
opgehangen plaat, die onder invloed van de winddruk uitsloeg.
Van Musschenbroek (1692-1761) leidde de kracht af van het geluid dat
de wind maakte bij het waaien langs huizen, bomen of draden. Beter
was het de draaiende wieken van molens als uitgangspunt e nemen.
Jan Noppen (1706-1764) ontwierp aan de hand daarvan onderstaande
schaal, die vroeger in bijna alle registers van de archieven van het
Hoogheemraadschap van Rijnland voorkwam.
We vonden het interessant genoeg om het hier te plaatsen.
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Klqos Abrohom

Knoop Verbond

met

de wind, geschiedenis von een mole-

noorsfomilie ; Zoonse streekromon ;
omvong 280 pogino's met co. 50 fotots
en illustroties,' gebonden en voorzien
ven stofomslag; formoot l6 x 22 cm.;
uitgove von Dukkerii Bentvel zen,
Zoonweg 23, I521 DK Wormerweer,
tel .: 075-288467; priis f. 29,75
(excl. porto ); /5BN 90- 90014A4- 7.

Het is aI weer vele jaren geleden dat
de sublieme molenroman I'Strijd om
den Eenhoornrr van Cor Bruijn bij
G.F. Callenbach N.V. te Nijkerk
verscheen . Molenver zamelaars zijn ,
voor zover zii deze uitgave nog niet
in hun bezit hebben, naarstig op
zoek naar dit fel begeerde boek dat
overigens door Anton Pieck werd
geillustreerd .
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Zelfs in antiquariaten is deze Zaanse molenroman de laatste jaren
nauwelijks verkrijgbaar. rtVerbond met de windfrvult die leemte nu
prachtig op. Het beschrijft eveneens de molenrijke Zaanstreek gedurende ongeveer hetzelfde tijdperk waarin de opkomst van de stoommachine en de neergang van het windmolenbedrijf aan de orde van
de dag zijn.
Manus, de hoofdpersoon; groeit op in een weeshuis. Hij moet al jong
gaan werken op een papiermolen. Door een ongeval verlaat hij de
papiermakerij en kiest voor het olieslagerswerk op een oliemolen. De
vestandhouding met de baas is echter niet zoals die behoort te wezen.
Hij laat zich niet uit het veld slaan en neemt tijdig zijn maatregelen.
Tenslotte raakt hij aan de drank en hij dreigt de strijd te verliezen.
rrVerbond met de wind" geeft een boeiend beeld van hoe het in die
tijd in de molenstreek langs de Zaan toeging. Klaas Abraham Knaap
heeft een prachtig, op historische grondslag berustend verhaal geschreven, terwijl Drukkerij Bentvelzen er een prima verzorgde uitgave van heeft gemaakt. Het toevoegen van fotors hebben wij als plezietig ervaren; wat ons betreft hadden er nog meer oude molenfotots
opgenomen mogen worden, want daaraan is in de Zaanstreek géén gebrek. Wellicht dat we zofn uitgave van praatjes bij oude molenplaatjes
uit de Zaanstreek in de toekomst nog eens tegemoet mogen zien?
De Molenaar, weekblod voor de groonverwerkende en veevoeder
industrie; nr. 5l/52 von l7 dec. l986; uitgove von Eshuis 8.V.,
postbus 55, 7720 AB Dolfsen, tel.: 05293-1122; abonnementspriis
f. 73,40 per joor (excl. 6% b.t.w. ).
Dit weekblad besteedt elke week weer de nodige aandacht aan actuele
en historische of technische molenzaken. Met name het kerstnummer
staat erom bekend dat de molenliefhebbers volop aan hun trekken
komen. In het betreffende nummer maar liefst tien artikelen over
molens waaronder een bijdrage van drs. D.M. Bunskoeke, over de
bedrijfsmolens van de stad Sneek (maar liefst 24 stuks wist hij in
kaart te brengen en voor zover mogelijk te beschrijven), alsmede een
uitgebreid artikel van onze hand over Boelens Molen te Nes, Ameland.

,

bouw en scheepsbouw. f n het boekje wordt door De Vries ingegaan ob
de uitvinding van Cornelis Cornelisz en de economische gevolgen
daarvan.
Met name wordt de invloed genoemd
op het eerste industriegebied ter
wereld, de Zaanstreek. Onder andere door middel van dit boekje wil
de stichting landelijke bekendheid
geven aan de herbouwplannen.
Mocht men van bovengenoemde aktie-artikelen meerdere exemplaren
willen aanschaffen, dan kan men telefonisch nadere inlichtingen over
de prijs inwinnen:
02513-12166 ('s avonds) of
02513- 11950 (overdag) .
Aanbevolen

!

Cerbrond de Vries - Een besonder Creckwerck; 24 pogino's tellend
boekie met diverse illustroties von Jon Deckwitz; formoot 2l x l0 cm;
priis f . 4,50; frooie oquorel ( 50 x 37 cm): f . 15,--; onsichtkoort ols
verkleinde weergove von de oquorel: f. 1,25; boekie + onsichtkoort
f . S,--. Prijzen zijn inclusief verzendkosten. Verkrijgboor door overmoking op giro 164384 von de RABObonk te Uitgeest of op rekeningnummer 3634. 12.255 t.n.v. Stichting Poltrok 'tDe Hoop" Uitgeest o.v.v.
het gewenste,
Onlangs werd in Uitgeest bovengenoemde stichting opgericht met als
doel de herbouw van een werkende houtzaagmolen, als eerbetoon aan

zijn uitvinder, Cornelis Cornelisz van Uitgeest, alsmede het oprichten
en instandhouden van een recreatief en educatief centrum van hout*

Afbeelding van oquorel von Wim Piilmon, voorstellende poltrok
"

De Hoop

"

U

itgees

t

.

23

22

Over het Sinterkla askado voor de"Deelsmolen" en nog iets
Zaterdag 6 december j.l. kreeg de '?Deelsmolen" onder Vegelinsoord
een Sinterklaaskado aangeboden. Vrijwillig molenaar A.S. de Jong
mocht het pakket in ontvangst nemen en op gepaste manier open
maken, zoals bijgaande foto laat zien. Kollega-molenaar A. Dijkstra
ziet, met pet in zrn hand, vol eerbied toe. Buiten beeld stonden de
andere (leerling-) molenaars met kloppend hart te kijken naar het
grote pak dat die goede Sint had meegebracht.
Een aardigheidje van de Monumentenwachters die de bomen (zijkanten) van het opstaptrapje bij de achterdeur van de molen, vernieuwden. Ook op deze plaats is een woord van dank op zrn plaats.
Dan nog wat anders. In tegenstelling tot wat ik in het vorige nummer
schreef over deze molen, is niet één, maar zijn beide schoren kapot.
Aan de beide lange schoren moeten nieuwe laseinden gemaakt worden,
wat in het voorjaar uitgevoerd zal worden.
In deze oude veenpoldermolen, die voorheen het noordelijkste gedeelte van de v.m. Haskerveenpolder bemaalde samen met nog twee kapitale molens die er helaas niet meer zijn, draaien nog steeds de oude
Potroeden van vermoedelijk 1860, het bouwjaar van de molen.
Dit vertelde wijlen molenmaker Hendrik Westra eens aan de vriiwillige
molenaars. De heel oude gegevens zijn helaas niet bewaard gebleven
van deze overbekende roedenmakers uit Elshout a/d Kinderdijk.
De roeden in de "Deelsmolen'r zijn, voor zover ik weet, de oudste, zij
het heel langzaamaan, nog draaiende Potroeden van Nederland.
Bijgaande foto laat goed zien hoe slecht het uiteinde van de buitenroe
eruit ziet. Toch maakt hij goed zijn slootje droog, tot hij het begeerde
watercircuit krijgt. Dit is zo belangrijk omdat de oude paalfundering
reeds boven het waterpeil uitsteekt bij lage waterstand. Dit is goed'
zichtbaar bij de gemetselde vijzelbak. Het te lage waterpeil wordt veroorzaakt door toepassing van dieptebemaling. Tot slot dank aan leerling-molenaar G. Frankena uit Heerenveen die de fotors voor publikatie
P. Timmermans.
beschikbaar stelde. Heerenveen, jan t87

TZUM - Van molenmaker D. Posthumus mochten we een reactie ontvangen n.a.v.het molennieuwtje over Tzum in het j.l. decembernummer.
De spinnekop te Duivenhok heeft nog in december 1986 twee nieuwe
roeden gekregen. Ze zijn geheel afgewerkt, opgehekt, maar moeten
nog worden afgeschilderd. Hoewel er nog vier oude zeilen bij de
molen zijn, zal er helaas niet meer gemalen kunnen worden. Ook is de

vaart wordt nu bemalen
in de lucht hangt , zo'Ít nreter boven

molen van het buitenwater afgesloten. Deze

waardoor de ritskoat nu een beetje
het waterpeil .

SEXBIERUM - Brunsmann uit Harlingen stuurde ons een knipsel over
het plan om de uit 1868 daterende korenmolen "De Korenaar?'te Sexbierum te integreren met het wind-attraktiepark rrAeolusr? bij die plaats.
Zoals bekend hoopt men deze publiekstrekker in de maand mei te openen. Of dan ook de windturbines al kunnen draaien, is nog maar de
vraag: een toeleveringsbedrijf ging namelijk failliet.
Moleneigenaar Sybe Claes Palma loopt al een tijdje met Oe plannen rond
om met de korenmolen beroepsmatig te gaan werken. Het publiek dat
"Aeolus" bezoekt, kan dan ook de oude molen gaan bezichtigen waarin
alles op het gebied van molens geëxposeerd zal worden en waarin
uiteraard ook het ambachtelijk malen van graan de nodige aandaeht
voor zich zal opeisen. Men speelt met de gedachte om huties met ovens
bij de molen te plaatsen waarin van het versgemalen meel brood kan
worden gebakken.
Brunsmann wist nog te melden dat men vorig jaar begonnen is met het
slopen van omringende aanbouwsels, zodat de onderbouw weer helemaal
vrij komt te staan.
Brunsmann: r'Op de eerste zolder van de molen aangekomen blijkt ' dat
er vroeger pelwerk is geweest. Dit is echter verwijderd. De maalstoelen leken wel intakt te zijn. De maalspillen waren niet van hout maar
van dikke ijzeren staven waarop ook de rondsels bevestigd waren.

_..(.

W.

w

Het spoorwiel bleek zwaar" aangetast
door houtworm.
De overring van de kaP is zeer licht
uitgevoerd. Ook liggen de neuten vrii
ver uit elkaar, waardoor de kaP wel
zeer zwaar moet kruien. Na jaren van
stilstand zal hij ook wel behoorliik "in
de ne sten z itten r' .

1
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w,fu*

is het ook dat de penbalk
horizontaal ligt waardoor de pensteen
er gekanteld inzit.
Brunsmann besloot ziin indrukken met
mededeling dat het hekwerk er ook
niet beter op geworden is.

Opvallend
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MOLENS OP DUITSE T.V

I

INIJLANNERMOLE BIJ NA
I

Van het

Z.D.F. (Zweites Deutsches Fernsehen) te Miinchen mochten
op 29 maart a.s. de film I'Altwerden in

we het bericht ontvangen dat

den Niederlanden" op het Duitse scherm wordt uitgezonden. Volgens
het schrijven heeft het Gild Fryske Mounders daaraan zijn medewerking verleend. Hoewel nadere bijzonderheden niet bekend zijn, wilden
wij U die mededeling niet onthouden.
Raadpleeg uw T.V.-gids over de aanvangstijd!
DE MAAND

Het lag aanvankelijk in de bedoeling om dit jaar weer een molen aan te
wijzen als Monument van de Maand.
Voor dit voorjaar had men gedacht aan de nog is restauratie ziinde
koren-, pel* en zaagmolen trDe Zwaluw" te Birdaard. Omdat dit herstel
niet tijdig afgerond kan worden, is het voornemen in het water gevallen. Helaas is ook verderop in het jaar géén molen in de serie vertegenwoordigd wat we toch wel betreuren. Wel kregen we min of meer de toezegging dat er in 1988 zeker weer een molen in de reeks zal worden opgenomen.

Dit jaar beleeft de Nationale Molendag haar derde lustrum en uiel op
9 mei a.s., traditioneel op de zaterdag voor Moederdag en samenval-

lend met de Landelijke Fietsdag.
Het idee om eens per jaar zoveel mogelijk molens te laten draaien werd
in oktober 1973 voor het eerst verwezenlijkt. Wat aanvankelijk een eenmalig gebeuren zou zijn, groeide uit tot een molenfeestdag van formaat
die zrn bestaansrecht volledig heeft bewezen.
In 1986 draaiden er in heel het land maar liefst 570 molens waaronder
53 in Friesland.
Ook dit jaar nodigen de molenaars een ieder weer uit om op 9 mei hun
molens te komen bezoeken. Bij voldoende wind zal er worden gemalen
(water of graan), gepeld of gezaagd. Aan de hand van onze lijst van
molens die vorig jaar hun medewerking hebben verleend, kunt U ongetwijfeld een boeiende route uitstippelen. Wij wensen een ieder veel genoegen en een goede maalwind.
Na afloop vernemen wij weer graag welke molens in werking zijn geweest, zodat wij daar in ons volgende nummer verslag van kunnen
uitbrengen.
G.D.W.

Biigoonde foto's von Bouw 75
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EEN PAAR OPMERKINGEN

Bij de inleiding van "Uit de knipseldoos 6il vroeg ik mij af wie Aan de
Borne was. De heer P. Banga (Dokkum) vertelde mij, dat het Sjoerd
Evert Wendelaar Bonga (1887-1961) uit Dokkum was, van beroep onderwijzer. Hij heeft diverse artikelen geschreven onder die schuilnaam
in de Leeuwarder Courant, waaronder ook dit artikel.
In het vorige nummer van "De Utskoatrr stond een foto op pagina 32
van de Fa. Banga en Raadsma. Die opname is van 1950 of 1951 en
werd verstuurd als ansichtkaart aan zakenrelaties in 1951.
In het artikel van Gerben D. Wijnja over de Fam./Firma Banga is een
klein foutje geslopen. Net zo goed als in rrMolens in Friesland in oude
ansichten deel 1rr, van D.M. Bunskoeke en P. Timmermans. Van de
v.m. zaagmolen nKoophandel en Zeevaartt' (Dokkum) rest thans namelijk nog een onderstuk te weten de schuren en het woonhuis, thans
kantoor.

ON BEKE

NDE MOLEN THUISGEBRA

P.T.

De onbekende spinnekopmolen in het laatste decembernummer blijkt de
spinnekop van Hoogland, staande te Barrahtrs onder Wirdum, te zijn;
een nog bestaande molen dus. Dit liet de heer D. Posthumus uit Huins
ons weten. Hij voegde eraan toe dezelfde foto in zltbezit te hebben,
alsmede een twintigtal andere opnamen die in de omgeving van Leeuwarden gemaakt zijn. Tijd en fotograaf zijn niet bekend. De oorspronkelijke fotots hadden een afmeting van + 4 bij 4 cm. In deze I'serie'l
zitten nog meer onbekende afbeeldingen, maar over Barrahtts bestaat
geen twijfel , aldus Posthumus die we dank zeggen voor zijn reaktie.
Op de volgende pagina een nieuwe onbekende. We zien de eventuele
oplossing met belangstelling tegemoet.

In verband met het 700-jarig bestaan in 1992 van Gerkesklooster-Strobos zal er een geschiedenisboek worden samengesteld over dit twee*
lingdorp.
Daarin wil men ook de nodige aandacht schenken aan het riike molenverleden. Zij die menen voor dat doel (belangrijke) informatie te kunnen verschaffen worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met
de heer P. Buruma, Van Scheltingaiaan 5, 929L EA Kollum
(tel.:

05114

-

2933).

KOPIJ NR.

46

De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 23 mei
bijderedaktietezijn.BijVoorbaatonzedank.
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COLOFON
DE UTSKOAT

Nr. 45

maart 1987

"de utskoat" is een uitgave
Stichting De Fryske Mole

van

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
(tel. 058 - 925671)

(giro 2257734)
en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Harddraversweg 31, 8501 CK Joure
l. 051 38 - 3470)
(Frieslandbank rek. nr. 2980249341

(te
(g

iro 2543900)

Redaktie:

A. Bokma
drs. D.M. Bunskoeke
mevr. P.C. de Jong-Dijkstra
Eind-redaktie en lay-out:
Gerben D. Wijnja
Aan dit nummer werkten verder mee:
Bouw-75
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A. Cramer
G. Frankena
A.S. de Jong
K. Lenstra
D. Posthumus
P. Timmermans
Dru k:

Administratief Centrum Leeuwarden
Zonder voorafgaande toestemming
van de redaktie is het n iet toegestaan
artikelen en/of tekeningen en foto's
over te nemen.
Redaktie-adres:

Molen "De Hersteller"
Hogedi.ik 132
8464 NZ St. Johannesga

(tel. 05137 - 1023)
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