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Op VRIJDAG 6 NOVEMBER 198? wordt voor de leden en donateurs
YSKE MOUNDERS de algemene NAvan
JAARSVERGADERING gehouden in gebouw "De LANTEARNETT (biigebouw der Ned. Herv. Kerk) te AKKRUM.
De aanvang is 19. 30 uur.
De voorlopige AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt
uit :

.

Molenopeningen.
Uit de knipseldoos

28 Ingezonden molenrestauraties in Friesland
29 Colofon
30 Onbekende molen wie brengt hem thuis?
De kopij voor het decembernummer dient
op L2 november bij de redaktie te zijn.
Bij voorbaat dank.

3.
4.

Opening.
Ingekomen stukken.
Verdere mededelingen van de voorzitter.
Het uitreiken van het CERTIFICAAT aan de leden, die

in

de

periode tussen 27 MAART 1987 en 6 NOVEMBER 1987 overgegaan
zijn naar de kategorieën van respectievelijk gezel-molenaar en
molenaar.

5. Bestuursverkiezing

.

Als vervolg op het eerder dit jaar gedwongen aftreden van de
heren Oldenburger, Maurer en Van Tilburg, ziin thans de heer
K. Lenstra en mevr. P. C . de Jong-Dijkstra genoodzaakt het
bestuur te verlaten. Dit naar aanleiding van een buiten het
bestuur om belegde buitengewone vergadering op 25 maart
1

997.

Zoals wellicht bekend zijn destijds o. 1. v. de oud-voorzitter en
leermeester H. J. C . van der Woude deze bestuursleden na afloop van hun twee perioden van vier jaar, w€gens het ontbreken van tegenkandidaten met algemene stemmen in en door de
ledenvergadering herkozen. Enige leden (Leermeesters) bleken
later deze herverkiezi.g te betreuren en we1 zodanig, dat
practisch het gehele rroude bestuurtt hierdoor moest verdwijnen.

6. Wat verder ter tafel
7 . Rondvraag

komt

.

PAUZE

8. Eventueel een film, diafs of een lezing.
I. Sluiting
JOURE, 5 Augustus 1987.
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NIEUWE GEWONE LEDEN:

G 185 L G. Huisman Sylspaed 40 8711- ED WORKUM
P. Jurjensstraat 34 9051 BS STIENS
G 186 L D. Meyer
G 187 L M. T . Teernstra 2e Hollandiastr. 1 8701 WK BOLSWARD
EXAMENS VOOR GEZEL_MOLENAAR LEVERDEN VIJF
GESLAAGDEN OP

Ook in het eerste halfjaar van 1987 zijn er examens geweest voor

lid-

gezel-molenaar.

Op ZATERDAG 11 APRIL 1987 deden de heren F. Ralten uit
BUITENPOST en R.J. Zweytzer uit LEEUWARDEN examen op
KORENMOLEN DE HOOP te SUAMEER.
Beide kandidaten hebben met goed gevolg het examen afgelegd en
mogen zich vanaf die datum gezel-molenaar noemen.
Op ZATERDAG 13 JUNI 1987 legden de heren R. Kok te
SCHINGEN en E.J. Hoen te LEEUWARDEN examen af op KORENen PELMOLEN DE ONDERNEMING te WITMARSUM.
Ook deze beide kandidaten hebben met goed gevolg het exarnen
afgelegd en behoren nu ook tot de kategorie gezel-molenaar.
Op ZATERAG 18 JULI 1987 legde de heer A.M. Kraakman te
DRACHTREN examen af op KORENMOLEN DE HOOP te SUAMEER.
Oo de heer Kraakman heeft met goed gevolg het examen afgelegd
en behoort nu ook tot de kategorie gezel-molenaar.
We wensen alle viÍf leden van harte geluk met hun behaalde succes en we hopen, dat ze nog lang werkzaam mogen zijn op windmolens.

Mevr.

de Jong-Dijkstra verlaat bestuur en redaktie

In de ledenvergadering van 27 februari 1976 werd mevr. P. C . d
Jong-Dijkstra in het bestuur van het Gild Fryske Mounders gekozen als opvolgster van Ria Weesius. Gedurende al die tiid
heeft zii ook zitting gehad in de redaktie van I'de írtskoat".

Met uitzondering van nummer 1 was haar naam verbonden aan de
berichtgeving, van het verenigingsnieuws in ons molenblad, e€rr
taak die zii bijzonder serieus nam en met plezier uitvoerde.
Zoa1s U in de voorlopige agenda hebt kunnen lezen, moet mevrouw De Jong uit het bestuur. Automatisch heeft zii dan ook
geen zitting meer in de redaktie. De nieuwe secretaris zal haar
moeten opvolgerl. Op dit moment weten we echter nog niet wie
dat zal worden, zodat we hem/haar hier dan ook nog niet kunnen
i

verwelkomen.

Uiteraard past hier op deze plaats een woord van dank voor het
vele werk dat mevrouw De Jong voor de verenipng heeft gedaan.
Het secretariaat was als het ware een deel van haar leven geworden. Nu dat wegvalt, zullen andere zaken weer meer aandacht
kunnen krijgen. We hopen haar echter nog regelmatig terug te
zien op de molen, dan weliswaar zonder kopij van de vereniging.
G.D.TI'.

t

NIEUWS VAN STICHTING DE FRYSKE MOLE

De Fryske Mole
Aktualiteiten
Het Algemeen Bestuur van de stichting De Fryske Mole kwam op
4 juni j.l. bijeen in het waterschapsgebouw van De Stellingwerven
te Wolvega. Hoofdpunten waren de goedkeuring van de jaarrekening
1986 en de in dit jaar te verrichten onderhoudswerkzaamheden en
restauraties aan het eigen molenbezit.
Op grond van het uitvoerige accountantsrapport kon penningmeester Ter Haar vlot décharge worden verleend voor ziin beheer over
1986. Het bestuur streeft ernaar om alles te doen voor het in goede
staat krijgen of houden van de eigen molens. Zoals uit het overzicht
van deze aktiviteiten, door secretaris Cramer in de vorige Utskoat
weergegeven, wel bleek, betekent dat nog aI een en ander. Daarbij
wordt er naar gestreefd de werkzaamheden van de aannemers optimaal te plannen. De Fryske Mole is afhankelijk van de overheidssubsidies waarvoor, wat het beschikbaar komen der gelden betreft,
een geheel ander I'spoorboekje I geldt. Met als gevolg een spanningsveld tussen het uitvoeren en het betalen, waar de penningmeester dan soms grote zorgen mee en over heeft. Gelukkig is er
financiële ruimte in de relatie met de Friesland Bank. De Fryske
Mole is toegetreden lid en geniet daardoor gemakkeliike en goedkope krediet faciliteiten. In 1986 besteedde De Fryske Mole aan het
onderÈoud, inclusief de kosten van haar vaste onderhoudsman
Joh, Cnossen, ruim f. 193.000,-. Ontvangen werd aan onderhoudssubsidies bijna f. 148.000,-, aan subsidies van gemeenten en waterschappen ruim f. 14.000,-. en van de provincie Friesland f.3.500,--;
de onderhoudsman werd gesubsidieerd met f. 50.000,- terwijl aan
donaties en giften bijna f. 12.000,- werd ontvangen. Verheugend
is de groei in de subsidiebedragen van gemeenten en in het bijzonder van de waterschappen en van de donaties en giften. Bezorgdheid is er daarentegenover de grootte der subsidies die beschikbaar zullen komen voor restauraties onder het regiem van de
Nieuwe Monumentenwet c.a. Na afloop der bestuursvergadering werd
een bezoek gebracht aan de korenmolen Windlust te Wolvega en aan
de poldermolen De Wàlden van It Fryske Gea in de Lindevallei. Bij
Windlust zijn de wieken aan vervanging toe en de poldermolen aan
de Linde moet gered worden met een omvangrijke restauratie. Helaas kan De Fryske Mole alleen maar hand- en spandiensten aanbieden, maar die kunnen in een bepaalde fase toch heel belangrijk zijn. Dankzij de enthousiaste voorlichting door de heren
Lenstra en De Wit kregen de bestuursleden een heel goede indruk
van het waardevolle van deze molens en van de problemen inzake
onderhoud /restauratie .
Geldelijke bijdragen
Heí mogeClgemeen bekend zijn dat het Prins Bernhardfonds veel
bijdraagt tot het instandhouden van het molenbezit. Dezer dagen
kwamen toezeggingen binnen voor een vijftal molens tot een totaalbedrag van f. 62.500,-. Dit betreft:

.Aï

De Koud umer molen is weer een pronkstuk geworden. Opmerke*
liik is de kleine kop von de bovenos.
Normoal uitgevoerd in hout, nu in gietijzer. (foto C.D. Wijnjo
iuli'87).

l

5

f. 15.000,- voor de spinnekop/korenmolen te Koudum. f. 9.500
voor poldermolen De Olifant te Birdaard. f. 11.000,- voor de
Steenhuisterpoldermolen te Stiens. f. 12.000,- voor de Balkendsterpoldermolen te Oude Leije. f. 15.000,- voor Binnemars poldermolen
te Stiens. Deze vorstelijk bijdragen zijn bijzonder welkom en helpen
er sterk aan mee de beoogde restauraties tot een goed einde te
brengen. Verheugend zijn ook de toezeggingen voor financiële bijdragen van de gemeenten Franekeradeel en Smallingerland voor
resp. de molen(romp) van de Achlumer poldermolen en de Goihgahuister spinnekoppen.
Bullemolen Op verzoek van de Vereniging voor Dorpsbelang Lelr
kum, Miedum en Snakkerburen hebben bestuursleden van De Fryske Mole graag alle medewerking gegeven aan het opstarten van de
aktie voor het behouden en herstellen van de bekende Bullemolen.
Deze grote poldermolen, die zo nadrukkelijk het landschap oostelijk van de Friese hoofdstad stempelt, wordt ernstig bedreigd door
achtergesteld onderhoud en vandalisme. De vernielzucht aan de
rand van het stedelijke gebied is verontrustend. In 1983 is het in
de nabijheid staande molenaarshuis afgebrand. Voor de molen wordt
soms het ergste gevreesd. Dorpsbelang doet alles aan bewaking en
het noodzakelijkste onderhoud. Er wordt nu naar gestreefd een konkrete invulling te geven van het herstel/reddingsplan.
Aeolus. Aeolus is het nieuwste windattractiepark bij §exbiereum en
AÏöhï6ï de proefwindcentrale onder Oosterbierum. Èeide projekten
staan op zichzelf . De relatie is het aanschouwelijk maken van de
toepassingsmogelijkheden van windenergie. Het attraetiepark heeft
een educatief karakter en laat alles wat met "windt' heeft te maken
op een populaire en speelse wijze zien. In deze opzet ontbreken natuurlijk ook niet de "ambaehtelijkerr molens uit binnen- en buitenland. Wie wat meer over de wind wil weten moet eens een bezoek
aan Aeolus brengen, genoemd naar de god die heerste over de
winden in de Griekse mythologie. In de directe nabijheid van het
park staat de meer dan honderd jaar oude korenmolen De Korenaar,
eigendom van de heer S. Palma. Park en molen zouden een goede
combinatie kunnen vormen. Maar voor zover ons bekend is er nog
geen basis voor sarnenwerking. Wat ons opviel was dat in de directe nabiiheid van de oude windmolen in het Aeoluspark een heuvel is opgeworpen waarin opgaande bomen zijn geplant. Vrije wind
is van levensbelang voor een windmolen. Dat Aeolus hiermede geen
rekening houdt, bij afle kennis die men daar van wind heeft, is
afkeuringswaardig. Aeolus zal de biotoop van De Korenaar mee
moeten beschermen.

A.

Een oude opnome von de onlongs gerestoureerde molen
"V

iifhuizentt te Hollum.

Bokma.
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HERSTELLER" EN ''HET ZWAANTJE"
EINDELIJK OP MONUMENTENLIJST

over de poging van beide molenstichtingen, respectieveliik te St. Johannesga en te Nijemirdum, om middels een
Kroonberoep een gunstig advies af te dwingen t.a,v. plaatsing op
de Monumentenlijst. Zoals bekend (zie nr. 45, bIz. 4 en 6) had dit
tot gevolg dat er een positief advies naar minister Brinkman van
WVC ging. Een enorme oppepper voor de beide plaatselijke molenstichtingen. Het kon echter nog mis gaan. De minister hield namelijk het laatste woord in deze zaak. Afwiizing op monumentale gronden e.d. zou, gezien het advies van de beroepsadviescommissie uit
de monumentenraad, niet te verwachten zijn. De diverse bezuinigingsoperaties waarmee de ministeries te kampen hebben zouden
wellicht roet in het eten kunnen gooien. Zover kwam het gelukkig
niet want halverwege de maand juli kwam het verlossende bericht
dat zowel I'De Herstellert' als t'Het Zwaantjert in het register van
beschermde monumenten zijn ingeschreven. Beide molens zijn nu
dus officieeel een monument en vallen dan ook onder de bescherming zoals die in de Monumentenwet van 1961 is geregeld. Dit betekent dat het verboden is om het monument te beschadigen of te
vernietigen. Ook mag het zonder vergunning niet worden afgebroken, verplaatst of gewijzigd. Van het grootste belang voor beide
molens is toch wel de jaarlijkse onderhoudssubsidie. Voor "De Herstellerfl f. 3000,- (geen malende molen, ook al draait hij vaak) en
voor I'Het Zwaantje'r f. 5000,- (we1 een werkende molen). rrHet
Zwaantjerr kan gewoon malen, maar rondmalen behoort hier ook
tot de mogelijkheden.
rrDe Hersteller heeft ter gelegenheid van dit goede nieuws geruime
tijd in de vreugdestand gestaan. Voor de plaatselijke basisscholen
staat in september een kleurwedstrijd op het programma. Op die
manier hoopt men ook de jeugd bij de instandhouding van dit monument te betrekken. Molenstichting De Hersteller heeft ruim honderd
donateurs die door een jaarlijks donatie een niet onbelangriike bijdrage leveren aan het onderhoud van de voormalige veenpoldermolen. De molenstichting te Nijemirdum zal aan de officiële opening
op 12 september a.s. vast en zeker een extra feestelijk tintje geven vanwege de erkenning als monument.
De strijd voor erkenning is gestreden. Vrijdag de dertiende februari (de dag van het Kroonberoep) zal voor beide molenstichtingen
de geschiedenis ingaan als een dag van geluk, dit in tegenstelling
tot de spreekwoordelijke onheilsbode. In dat onheil wilde men ook
liever niet geloven. Jonkheer T.A.J. van Eysinga, die zitting heeít
in beide molenbesturen, was steeds vol goede moed en vertrouwde met vastberadenheid op een gunstige afloop. Als een krachtig
paard trok hij de molenkar voort. Het is vooral ook zijn verdienste
geweest dat die kar de plaats van bestemming heeft bereikt. Een
gelukwens aan het adres van de jonkheer is hier dan ook zeker

We schreven reeds

pnome
't De Hersteller" d rooit op een horde noordoosten wind . O
gemookt vonuit, het nobiigelegen Notuurgebied het Oosterschor.

(foto G.D. Wiinio, iuli

'87)

:!-_1_tlii:"_l__________

________c . D . w . _____

I

B

MOLENNIEUWS

UIÏ

FRIESLAN

D

FOTO'S EN TEKST: J.BRU NSMANN, POPKE TIMM ERMANS

Je kunt vondoog de dog bijno geen kront opensloon, of ie wordt
getroffen door slecht nieuws. Overvollen-bezuinigingen-en moordportiien, er schiint geen eind oan te komen. Celukkig gebeurt er
ook nog wel eens wot positiefs, ook wear het onze Friese molens
betreft. Dit nieuws komt sorns in het geheel niet, of soms onvolledig in de kront. Het leek mii doorom wel goed om dit nieuws oon
de gei'n teress eerde lezer door te geven.

* IVlenaldufnadeel
v@rSSumermo1enisdeschroefbakverrot.Eennieuwe
bak is inmiddels gemaakt en ligt in Slappeterp klaar om naar

de mo-

len vervoerd en geplaatst te worden.
De poldermolen r?De Kievit* is door de heer Both voor een symbolische prijs overgedragen aan de ?'stichting Mo1ens in Menaldumadeeltt.

, die hoog nodig aan een restauratie toe is zal, zo gauw
hiervoor middelen beschikbaar komen, worden gerestaureerd. Een
plan hiervoor zal zo spoedig mogelijk in overleg met de Rijksdienst
voor de Monumenten zotg worden opgesteld.
* Kingmatille + Hatsum
De restauratie van de "Keimptilstermolen" begint flink op te schieten. Op dit moment is de kap al weer op het achtkant geplaatst ,
18 iuti i.1. Omdat de molen op de oude plaats geen bemalingsfunctie meer kon hebben, is hij aan de andere kant van het gemaal op
een nieuwe stenen onderbouw geplaatst. Door deze maatregel wordt
deze molen geen dood munument, maar kan hii in de toekomst weer
funetioneren. De beste garantie voor behoud !
Behalve de kap , welke nog redelijk goed was, komt deze restauratie neer op komplete nieuwbouw.
Van de ttHatsumermolentr rest op dit moment alleen de puinhoop van
de stenen onderbouw. Het achtkant, (wat er nog van over is)
staat iets verderop bij een boerderij op restauratie te wachten.
De werkzaamheden aan beide windmolens worden uitgevoerd door
vrijwilligers, te weten de heren Y . van der Meer, W . Hofkàffip ,
P. de Jong en W. Wijning. De beide molens, eigendom van de
Stichtirg Molens in Menaldumadeel, moeten in 1990 gereed zijn. De
totale kosten worden geraamd op f. 280.000,-.
* Stiens.
* N.a.v. een tip van de heer A. Cramer uit Leeuwarden, zàg een
groepje vrijwillige molenaars 10 juni i.1. bii molenmakersbedrijf
Tacoma te Stiens zeven gietij zererl bovenassen liggen. De heer
Taeoma jr. vertelde ons toen, dat de assen bestemd zijn voor o.a.
de volgende molens:
De molen

Stiens ttDe Steénhuister Molentt.
Finkum ltSlagdijkster Molentt o thans nog romp.

Scharsterbrug ttScharstermolen

lt .

\

Sriens. Binnemo's Moientie
wocht op betere tijden. Moor

liefst 7 ossen doen vermoeden

dot die tiiden nu zijn oonqebroken

-íou

re.

Onderhoud smon Johon

bez ig met de kop von
von de spinnekop voor de

Cnossen

Ceeuwpolder.

Birdoord. De inmoolschroefbok von " De Olifont" is weer gerestoureerd . De grote uitmoolschroef ligt voorlopig bii de molen opgeslogen. Een goede kennis von mii de hr. H. Veldmon uit Leeuworden
stoot er bii ter vergeliiking von de ofmetingen von deze schroef,
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Wolvega rrDe Wàldent' (Lindevallei).
Oude Leije ItDe Balkendster Poldermolen".

De foto laat ons mooi zien, hoe groot de assen zijn, ten opzichte
van Binnemars Molen. Dit kleinste monnikmolentje van Friesland
wacht aI meer dan twee jaar op herplaatsing ervan.
Dit gewoon in weer en wind buiten zonder enige bescherming, en
dit, terwijl dit kleine molentje in iedere schuur opgeborgen zou
kunnen worden.
Bij de korenmolenrrDe Hoopt'zijn inmiddels de nieuwe fokken aangebracht. Behalve door een regulateur , zullen de remkleppen
t.z.t. ook via een ttTen Havert zwichtring bediend kunnen worden.
Een koppel blauwe stenen, welke was voorzien van een Engelse
rijn, wordt omgebouwd tot vast werk. Er wordt een drietaks-rijn
aangebracht. Via drie sehroefbouten kan de loper nauwkeurig
worden nagesteld. Een dergelijk systeem is ook in de korenmolen
te Wevershoof aanwezig.

*

Hallum

Eitl-ermolen t'Vijfhuizen" onder Hallum is door Taeoma-Stiens
geheel gerestaureerd. O.a. werden een nieuwe windpeluw- en
zwichtborden aangebracht. De molen, welke vroeger door de witgeverfde zwichtborden reeds van verre opviel , valt ru, doordat
deze borden met :arbolineum zijn behandeld , veel minder op.
Hoewel deze carbolineum-behandeling op zich zelf wel goed is te
noemen, tthet oog wil ook wel wattt. Mogelijk een aanleiding voor
deskundigen, offi eens na te gaan of goede conservering en kleur
ook kunnen samengaan.
* Birdaard

De

@dermo1en''Deo1ifant''isr1einmaa1schroefbakweerge_
heel gerestaureerd. De molen had drie schroeven waarvan één

inmaalschroef. Deze sehroeven werden aangedreven door middel
van een spoorwiel" (enig in Friesland). Een der uitmaalschroeven is vernieuwd, maar ligt nog naast de molen omdat de schroefbak verrot blijkt te zijn. Volgens molenbouwer Jellema te Birdaard
was het geld op en wordt verdere restauratie tot betere tijden
uitgesteld . (zie molennieuws Fryske Mole door Bokma, red. ).
Koren-pel- en Houtzaagmolen trDe Zwaluwtt.
Molenbouw Jellema is druk bezig met het aanbrengen van het
ttgaande werktt. Wat het buitenwerk betreft, b€gint de zaak al
flink op te schieten.

* Koudum
Oci-ffinekop op stelling korenmolen te Koudum, is van buiten
k1aar. Het wachten is nu op het aanbrengen van het interielrr .
r? rt Zwaantje"
{< Nijemirdum
Deffievandezepo1dermo1enbegintooktevorderen.
Van buiten is de molen al klaar, alleen het gaande werk vraagt
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nog enige tiid. Het bestaande achtkant van deze molen is, met ondérdelen.van de in 1983 afgebroken molen I'Noordsterfl te Nieuwe
Bildtdijk, weer een opvallende verschijning geworden in het vlakke
land.
In de waterlopen van deze molen is een houten damwand aangebracht met daarin een schuif. Hierdoor kan de molen normaal uitmalen, maar er kan ook een rondmaalcirquit gevormd worden.

* Joure
In-ïErilerkplaats van Staatsbosbeheer te Joure staat de bovenbouw
van de rrGeeuwpoldermolen" klaar om naar zijn standplaats bij
Oppenhuizen/Uitwellingerga te worden overgebracht. Op dit moment
is het nog niet zeker of er een kraan kan worden ingezet bii de
plaatsing. Als dat niet mogelijk is, zal de bovenbouw in gedeelten
moeten worden geplaatst. Dit betekent, dat hii weer uit elkaar
moet. Hier is bij de bouw rekening mee gehouden.
* Scharsterbrug
Ook de I'Scharmolenn ondergaat een grondige opknapbeurt,
(ïacoma-Stiens). De oude betonnen schroefbak is vervangen door
één van Billinga hout. Door de diepontwatering was het nodig dat
de nieuwe bak dieper kwam te liggen. Ook de schroef moest hierdoor worden aangepast.
Verder worden de voeghouten aangelast, een nieuwe windpeluw en
nieuwe ttBuurmatt roeden zijn aangebracht. De oude houten as
wordt vervangen door een gegoten ijzeren as.
In deze molen was vroeger een koppel kleine blauwe maalstenen
aangebracht. Deze beide stenen liggen nu in het terras van de
nabijgelegen boerderij.
In de loper is nog een viertaks rijn aanwezig.

*

Anjum

OnÏGÏïieg trof ik de molenaar van de korenmolen trde Eendrachtt'
te Anium.
Jan Wiist vertelde mij dat het penlager van de molen was gebroken
en er dus voorlopig niet gemalen kan worden.
* Hartwerd
Va-nde onlangs gerestaureerde "Oegekloosterpoldermolenrr bleek de
schroefbak te zijn verrot. Door Jan llofstra is inmiddels een nieuwe in aanbouw, welke binnenkort zal worden geplaatst.

x Witmarsum

Oe-'potroeAenrt van deze molen waren drlngend aan vervanging toe.
Inmiddels ziin er nieuwe Buurma roeden aangekomen. De-nieuwe
Buurmaroedàn ziin als volgt genummerd: 191 voor de buiten- en
192 voor de binnenroede. (lengte 18.85 m.) vlucht 18.85 m. Deze
ziin voorlopig bij Gemeentewerken aan de Arumerweg opgeslagen.
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I{et nieuwe gevlucht zal worden voorzien van fokken en remkleppen. De as van cle molen is , doordat er vroeger zelfzwichting
was , doorboord. De remkleppen kunnen dus d. m . v. een spin en
zwichtstan g er'z. worden bediend.

De oude t'Potroedentt hebben nog een geschiedenis.
Zii zijn eerder afkomstig van een Wippoldermolen uit de omgeving
van Rotterdam. Toen deze molen wegens stadsuitbreiding het veld
moest ruÍmen, werden de roeden verkocht aan het waterschap
ItDe Weeren,t te Kornwerd. Bii restauratie van deze molen ontstond
De molen brandde tot de
door onvoorzichtigheid met vuur brand.
grond toe af. Molenaar Stoffels van t'De Ondernemingtt kocht toen
àe roeden van het waterschap en plaatste ze in zijn eigen molen.

*

Zandmalen

Vofï§Jaar werd in de Witmarsumer molen een koppel blauwe stenen aangebracht. D eze stenen waren oorspronkeliik voorzien van
een linkÉ scherpsel. Door molenaar L.J. Sierkstra werd dit oude
scherpsel vervangen door een nieuw rechts scherpsel. Nadat de
stenen waren aangebracht viel het resultaat toch tegen. Op zichzelf was dit niet ào verwonderlijk, want normaal wordt bii het
billen slechts een steen tegelijk gescherpt. Nu kwamen twee op-:
nieuw gebilde stenen tegelijk op elkaar. Een emmer zand in het
krop biacht echter uitkomst. Ook een behoorfiike stofwolk, zodat
alles tegen elkaar open moest. Het resultaat was echter wel de
moeite waard , ef komt nu goed meel van de stenen.

*

Hempens

Tegeffi-rn-et de roeden van Witmarsuil, waren op de grote vrachtwagen nog een stel belangrijk langere roeden opgeladen. (24 m. )
Op de vràag van Sierkstra waar die heen rnoesten, krabde de
Gioninger chauffeur zich eens achter ziin oren. "Hou heet dat gat
ja ook àt weerrt . ItIs het misschien Hempenst' opperde Sierkstra,
dit bleek zo te wezen. Achteraf vernam ik van Jellema (Birdaard)
d.at er met de restauratie van deze grote poldermolen binnenkort
een aanvang zal worden gemaakt.

* ïIooidammen
n@motoraanhetGrietmansrak,eigendomvandeHeer
H. Sondervan, is bijna geheel hersteld.

De provincie Friesland en de Gemeente Smallingerland waren ook
bereid om geld beschikbaar te stellen.
De heer Sondervan kocht de molen destijds van het polderbestuur
en voorkwam daarm€e , d.at de karakteristieke windmotor op de
schroothoop belandde.

Bii één von mijn bezoeken oon Birdoord, wos men bii de smid
juist bezig een iizeren hoepel om de bonkeloor von de horizontole
zoogos (von molen noor zogerii) te " krimpen" , een niet vook meer
voorkomend korwei . Dus oonleiding voor biigoonde plootjes.
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Vakblad I'de Molenaaril herdrukt belangriike artikelenserie

)

\
I

Sexbierum- Ter gelegenheid van de opening van het windattractiepark Aeolus (zie over deze toeristische attractie een artikel elders
in dit nummer) draaide molen "De Korenaer?' van Sibe Palma voor
de prins bij gebrek aan zeilen en windborden. Op de enden was

de vlag van de gemeente Franekeradeel aangebracht. Toen de
molen met behulp van deze dundoeken de zaak nog niet kon trekken werden er nog stukjes zeildoek bijgespannen. Op d.e foto van
J. Brunsmann uit Harlingen zal het U verder opvallen dat de
korte schoren nog ontbreken. Toen we onlangs bij Sibe Palma op bezoek waren, vertelde hij dat de vergunning voor de bouw van een
pannekoekhuisje naast de molen net binnen was. Meteen werd vol
ijver begonnen met de bouw ervan. Zoals bekend is palma niet tot
overeenstemming gekomen met Aeolus om de molen als onderdeel
van het windattractiepark op te nemen. Een kwartie per bezoeker
en verder afzien van horeca-activiteiten was voor hem geen haalbare kaart. Nu doet hij alles zelf. Het herstel van het gehele complex
zal van beneden naar boven worden uitgevoerd, dus èerst het
pannekoekhuisje en de expositieruimte beneden in de molen. Voor
1991 staat de molen op de lijst voor subsidie. Zolang wil palma echechter niet wachten. Hij wil proberen de kosten voor restauratie
voor te financieren. Of er t.z.t voor vrijwillig molenaar Wypke Bootsma voldoende werk zal zijn, moet nog worden afgewacht. Het ligt in
de bedoeling het gemalen graan voor de pannekoeken te gebruiken
en verder staat levering van molenmeel aan enkele bakkers op het
programma. We hopen U op de hoogte te houden en wensen palma
veel succes met de restauratie.
G.D.W,

)
)

or het
vak, is àl een aantal jaren weer bijzonder groot. Een belangrijke

bijdrage daartoe leveren naast de vele molenverenigingen en stichtingen met name de vrijwillige molenaars.
Het aloude vak beleeft weer een opgaande lijn dankzij de activiteiten van het inmiddels al weer tien jaar oude Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Tot het in stand houden van het vak wordt thans
een belangrijke molenaarsvakcursus gehouden waarin zowel de theorie als de praktijk aan de orde komen. Ook middels het vakblad de
Molenaar tracht men de nodige informatie over molens en over het
vak door te geven. Het zal duideliik zijn, dat daaraan vroeger, toen
vele molens nog als maalwerktuig in bedriif waren, veel meer aandacht werd besteed. Wijlen redacteur J.tI. Riinenberg sehreef met
ziin grote practische en technische kennis vrijwel wekeliiks over
het vak en ook van lezerszijde werden tal van bijdragen geleverd.
Met name de eerste jaargangen van nde Molenaartr getuigen daarvan.
In de dertiger jaren schreef de heer Rijnenberg een artikelenserie
onde.r het motto: ilVan leerling tot molenaar'r. Het eerste artikel verscheen in rrde Molenaarrr van 25 oktober 1933 en de laatste bijdrage in het nummer van 14 oktober 1936. Deze artikelenserie zou eigenlijk bestempeld moeten worden als een vakcursus, zó gedegen en
systematisch wordt op alle onderdelen van de molen en van het vak
ingegaan- De constructie van molens en molenonderdelen wordt beschreven, de maalstoel, de stenen, het scherpen en de scherpsels,
voorzieningen die in de molen getroffen worden of kunnen worden,
de beoordeling van granen, het weer en de wind, kortom: een betere vaktechnische cursus is niet denkbaar, zo verzekerde ons ook
een oud-vakmolenaar.
Omdat hetgeen de heer Rijnenberg nu meer dan vijftig iaar geleden schreef ook nír nog even actueel is maar voor de meeste lezeís onbekend, en men ervan overtuigd is, dat met name ook de
vele vrijwillige molenaars er enorm van kunnen leren heeft rtde
Molenaarrt besloten over te gaan tot een herdruk van deze artikelenserie ,,Van leerling tot molenaarr'.
Sinds 1? luni j.l. ziin er al diverse delen gepubliceerd. Belangstellenden wijzen wij erop, dat een abonnement op dit belangrijke
en interessante vakblad alsnog kan worden aangegaan per 17 juni
1987 zodat van de serie niets hoeft te worden gemist. Een jaarabonnement op dit weekblad kost f. 73,40 (excl. 68 B.f .W.) Daarvoor ontvangt U dan natuurlijk niet alleen de hiervoor beschreven
vakcursus, maar ook het actuele molennieuws uit heel Nederland en
vanzelfsprekend t.z.t. het roemwaardige kerstnummer.
Het redactie- en administratieadres is: postbus 55, 7720 AB
Dalfsen, tel. 05293-1122. Na 17.00 uur (vriidags 12.00 uur)
05293-1547 (redacteur B.G. Kloosterman).
G.D.W.
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Von molenaors werd wel eens gezegd: ttZii leven von de windtt.
Die uitdrukking goot in deze tiid eigenlijk niet meer op. Hoewel
sommige molenoors, verenigd in bijvoorbeeld het Ambochtelijk Korenoorsgilde, veel op de wind malen om den brode, kunnen zii het
toch niet stellen zonder een electrische moolstoel voor het gevol dot
de wind het loot ofweten.
Ervon leven liikt dus niet echt rendobel , moor dot ze ermee leven
stoot ols een pool boven woter. lalind heeft hun interesse; de
mochtig molende molenwieken moeten het ervon hebben. Geen wonder
dot vrijwillig molenoors in opleiding voortdurend wordt gewezen
op het fenomeen wind, het notuurverschijnsel dot zich von zo vele
konten loot zien, von het zachtoordige briesie tot de nietsontziende
bruutheid von een orkoon. Wind is veelzijdig. ln het Windottroctiepork Aeolus heeft men dot begrepen. Het themo wind werd in
de nabiiheid von de Proefwindcentrole van de SEP oongegrepen om
een unieke toeristische trekpleister voor Frieslond te reoliseren.
l4lii brochten onlongs een bezoek
1on dit ottroctiepark. G.D.W.
Met het splinternieuwe windattraktiepark ABOLUS te Sexbierum heeft
de Noord-Westelijke hoek van Friesland er een meesterlijke attraktie
bij . Een attraktie die zijn gelijke niet kent in Nederland. En er mag
worden getwijfeld aan het bestaan van een dergelijk park in de rest
van de wereld. Met recht een uniek park dus, zowel in aard als in
opzet.
Het Windattraktiepark AEOLUS ligt vlakbij de in aanbouw zijnde
proefwindcentrale. Dit windmolenpark is opgezet om ervaring op te
doen met windenergie. Want zowel het Ministerie van Economische
Zaken als de gezamenlijke elektriciteitsbedrijven wilden de toekomst van windenergie in Nederland nader onderzoeken. In een
opstelling met niet minder dan 18 enorme windturbines. Na een
uitvoerige selectie werd daarvoor Oosterbierum als lokatie aangewezen.

Daar zal een diepgaand onderzoekprogramma worden afgewerkt. Een
programma, dat openbaar is en mede daardoor mag rekenen op een
ruime belangstelling. Daarom werd twee jaar geleden het idee voor
een informatiecentrum geopperd. In samenwerking met de provincie
Friesland, die plannen had ontwikkeld voor het opzetten van een
middelgrote attraktie in de Noord-IVestelijke hoek van Friesland,
is het idee in de loop der tijd verder uitgewerkt en heeft dit uiteindelijk vorm gekregen in het Windattraktiepark AEOLUS.
Wind is in Friesland bepaald geen onbekend verschijnsel. Weinig
streken in Nederland hebben er zo goed gebruik van weten te
maken.
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vandaar ook dat de wind in Friesland kan rekenen op een warme
en welhaast natuurlilke belangstelling. Bij de ontwik[eËng van
AEOLUS is daar rekening mee gehouàen. Evenals de aanlËg van
het windmolenpark en de ruimte die in dit deel van de proíincie
ruimschoots voorhanden was.
Bij de invulling van het attraktiepark is uitgegaan van een frisse
wisselwerking tussen informatie en ontspannning. Educatief van opzet, maar speels van aanpak en interessant van uitvoering. Leuk
en leerzaam, zodat een heel gezin er moeiteloos een aantal- spannende en ontspannende uren kaÀ doorbrengen. Waar de ouderen hun
kennis ophalen, kunnen kinderen hun hart ophalen. En zo is de
yild voor iong en oud een belevenis gewordén.
Bij de buitenattrakties kan men letterlijk en figuurlijk lekker 'ruitwaaient'. Door middel van- vele doe-dingen woràen nàtuurkundige
verschijnselen heel praktisch weergegeÍen, zodat men kan spelén
met de wetenschap. Daarnaast zijn-ei energiespelen, waarmee kennis een koud kunstje is geworden. Er staaí repticats van windmolens uit alle windstreken. Er zijn
'Enradiografisch bestuurbare minibootjes en zeilboten op sehaal.
er is- uiteraard een uitstekend
restaurant
speeltuintje. Maar een van de meest spannende
-met
buitenattrakties is ongetwijfeld het Eiland van Aeolus met daarop
de geheimziínige grot, het onderkomen van de grillige god van
de wind.
De grote, glazen pyramide is zonder twijfel het meest markante
bouwweik van het park. Binnen valt er heel wat te beleven.
Daar hebben internationale ontwerpers de stelling vormgegeven,
dat de wind van grote invloed is óp ons bestaanl Dat d"" ïerrs
niet zonder wind kan leven en dat hij , als hij het slim aanpakt,
voor een deel van de wind kan leven. Een boeiende en wàrvelende
uiteenzetting, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende
audio-visuele technieken. zo is AEor,Ès een complete attraktie.
vol met afwisselende informatie en speerse mogelijkneoen. Met de
wind als uitgangspunt. Leuk en leerlaam ond.èr alle weersomstandigheden. En veranderlijk als de wind zelf, want een onderwerp
als de wind biedt elke keer weer nieuwe aanknopingspunten.
wind is niet langer een alledaags verschijnsel. Éet-is-een boeiend
avoltuur geworden, in windattraktiepark AEOLUS bij sexbierum.
Dagelijks geopend van 10 - 18 uur.
Van oktober t/m maart van 10-1? uur.
Toegangsprijzen per persoon per dag:
Volwassenen: f. ?,50; Kinderen 6 t/m L2 laar: f. 6,b0.
Kinderen t/m 5 jaar: gratis; Groepen volwassenen vanaf
20 personen: f. 6,50.
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C.W.M, lnglot en mr. C. von der Flier- lnventoris von de orchieven von "De Hollondsche Molen't en de lnventoris von verdwenen
molens. 312 blz. A-4 formoot in donkerblouwe band met kleuren'
foto; geillustreerd met'"'17 oude foto's von verenigingsmolens en bestuursleden; voorzien von diverse registers; deel I in de publikotiereeks von de Stichting Molen Documentotie te Amsterdom; te bestellen door overmoking von f. 55,50 (f. 25,- + f. 8,50 voor verzending) op giro 2095370 t.n.v. bovengenoemde stichting,
Tijdens de ochtendbijeenkomst van de jaarvergadering van "De
Hollandsche Molent' te Amsterdam werd het eerste exemplaar aangeboden van het eerste deel in de publikatiereeks van de Stichting
Molen Documentatie. Hiermee is voor een ieder, die iets wil nagaan
op het gebied van het verenigingsverleden of op dat der verdwenen
molens (voor zover DHM daarmee bemoeienis heeft gehad) in één
band te overzien wat er in het archief van DHM te vinden is,
waarbij we weliswaar aantekenen dat voor raadpleging van het
verenigin gsarchief schriftelijk toestemmin g moet worden aangevraagd. Voor elk bezoek aan het verenigingskantoor is trouwens
een voorafgaande afspraak een vereiste.
Zoals hiervoor reeds is genoemd, bestaat deze eerste band uit
twee delen. Het eerste deel behandelt de inventaris van het
verenigingsarchief, van 1923 tot 1973. Hieronder een greep uit de
omvangrijke inhoud; algemene comespondentie, jaarverslagen, correspondentie met bestuursleden, Technische Commissie, Prinsenmolencommissie, Benthuizer Molencommissie, Stichting Electriciteitsopwekking door windmolens, correspondentie met molenmakers,
eigendomsmolens, molennieuws, Wet B.W.O., Provinciale,Molencommissies, enz. Het tweede deel geeft een overzicht van de verdwenen molens. Per provincie volgen de molens gemeentegewijs de revue, waarbij de plaatselijke aanduiding, naam molen/eigenaar en
tijd en oorzaak van verdwijnen genoemd worden. Het zal duidelijk
zijn dat geen enkele molenhistorievorser meer om deze en de nog
volgende banden heen kan. Gezien de kwaliteit en de overzichtelijkheid van de voor ons liggende band zien we de inventarisaties
van kranteknipsels, bibliotheekordening en kaarten, prenten en
fotors met veel belangstelling en nieuwsgierigheid tegemoet.

H. Berends - Poldermolen 'tDe Eendrocht" onno lBB7, Seboldebuurster Molenpolder, opgericht in lB01 , een historische beschouwing.
52 blz. in omslog met 7 foto's en enkele ondere illustroties; formoot ols t'de 0tskoot"; priis 1. 7,75 incl. verzending; Te verkrijgen door overmoking von dit bedrog op giro 2257057 of bonkrek.
3237.20.692 t.n.v. H. Berends, Provincioleweg 7 te Seboldeburen
o. v. v. molenboekje.

Het is dit jaar een eeuw geleden dat poldermolen rDe Eendracht rr
werd gebouwd. Bovendien wordt dit iaar de polder als zelfstandig waterschap opgeheven. Reden genoeg voor de vriiwillig molenaar op deze molen om een onderzoek in te stellen naar het verleden van de polder en ztn molen. Uit de notulen- en kasboeken ziin
heel wat wetenswaardigheden verzameld. Aangevuld met gegevens
uit interviews vormen ze de ingrediënten voor dit plaatselijke molenboekje. In de bijlagen vinden we een overzicht van de molenaars
en tteen instructie voor den molenaarrt uit 1894 . Interessant voer
voor molenhistorici !

Kiikgids Kinderdiik; 24 pogino's in gekleurd omslog; diverse fotots
wooronder verscheidene in kleur; /SBN 90 70482 44 4; tekst von
Toeke Stol ; priis f . 7,95; in de boekhandel te bestellen; oak verkriigboar bii het molencomplex Kinderdiik; uitgever is SÍic hting
Motrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht.
Over Kinderdijk e.o. verscheen onlangs een goed ogend boekje dat
op vluchtige wijze aandacht besteed aan zaken als: pompen of verzuipen, dijken, dammen, sluizen, poldermolerrs, boezemvergroting,
molenbouw , het werk van de molenaar, stoom en electriciteit , rondleiding door Kinderdijk errz.
Het is de schrijver gelukt om dat met name voor de leek boeiend
te beschrijven. Diezelfde leek zal trouwens ook niet vallen over
een aantal verkeerd-om afgedrukte fotors. Ook de opmerking I'AIs
er rs nachts gewerkt moest worden, maalden alle molens , maar
slechts één molenaar bleef wakker. Bij aanwakkerende wind of wijziging van windrichting wekte hii de anderent'. Zoals bekend telde
de Over- en Nederwaard 16 molens in totaal. Dit verhaal kan gewoon niet waar zijn! Hoe het ook zli, de stichting Matrijs die zich
bezig houdt met publicaties en andere activiteiten op historisch gebied heeft met de molenstreek Kinderdijk een goede keuze gedaan.
De uitgave van dit boekje juichen we dan ook toe. We willen de
uitgever echter wel op het hart drukken de gesignaleerde fouten
in een herdruk, die er zeker zal komen gezien het grote aantal
bezoekers dat Kinderdijk trekt , te corrigeren. Dan is het helemaal
af en hopen we dat de stichting Matrijs het niet bij dit ene boekje
over molens zal laten.
Hoewel er verder op dit moment niet zo erg veel nieuws op de molenboekenmarkt is te melden, kunnen we toch nog een tweetal uitgaven aankondigen " Allereerst betreft dat een studie over de geschiedenis van de kleine waterschappen in het Groninger Westerkwartier. Journalist Sietse van der Ifoek, bekend van o. a. ttHet
Bruine Goud" , heeft de opdracht gekregen dit boek te schrijven.
Tot slot melden we dan nog een uitgave over molenspreekwoorden
en -uitdrukkingen uit alle streken van het land. We hopen ze
t .z .t. nader te bespreken.
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r?De
Stiens - pen & Bauduin (niet pen) te Dordrecht,
Itgop'jJe
. nr. 379,
1878.
29. rrGenezareth'r te Hallum - H.J. Koning te Foxham, nr. 44, 1900.
37. I'De Oudkerkermolenrr te Oudkerk - H.J. Koning te Foxham,
nr.194,1910.
51. rrDe Marssumermolenrr te Marssum - J.M. de Muinck Keizer te
Martenshoek, nr. 94, 1901. Jaar 1903 is fout, want: "De Olinger Koloniemolenrr te Appingedam heeft nr. g0, 1900 en de
rrDe Jonge Jan" te Uithuizen: nr. 100, 1g02.
52. rrDe Bullemolenil te Lekkum - L.I. Enthoven t Co. (niet L.J.),
nr.673,1882.
59. t'Cammingabuursterpoldermolen?t te Leeuwarden - H.J. Koning
te Foxham, nr. 232, LgL4.
78. rrTriolum?ite Lollum - H.J. Koning te Foxham, nr. 187, 1g09.
41. ltWindlustrr te Burum - asgegevens kloppen niet! Molen ttAeolustt
te Adorp heeft een Prins van Oranje-as nr. L454, 1gg5. Daar
heb ik twee jaar gedraaid.
Niet bekend is of nr. of jaartal foutief zijn.
57. rrDe Poelen[ te Dronrijp - nummer 1681 is van de potroede afkoms-tig. Geen enkele as in ons land heeft zorn hoog nummer,

26.

Mortin E. von Doornik uit het Groningse Westernielond, stuurde ons
interesson te correcties op de bovenosgegeven s zool s die in het F ries
Molenboek ziin vermeld. Martin heeft ols groof ossenkenner de opdrocht gekregen om voor een lnformotienummer von het Cilde von
V riiw illige Molenoors de ossen von 1 7 g ieteriien op te tekenen. Deze
speciol zol eind l9S7 verschiinen. Leden von dit Cilde kriigen het
nummer t. z. t. grotis toegezonden. De Friese osgegevens uit het
"orchief" von Mortin vonden we dermate interessont dat wii ze U
niet wilden onthouden.
AANVULLINGEN OP HET FRIES MOLENBOEK

1980

Het is mij sterk opgevallen dat de gegevens van de gietijzeren bovenassen in het Fries Molenboek bijzonder gebrekkig zijn. Misschien heeft men tijdens het inventariseren van molens te weinig

moeite g'enomen om naar de kap te klauteren, of de gegevens zijn
telefonisch hier en daar niet goed doorgegevell. Het inventariseren
van de bovenassen kan beter aan de assenkenners worden overgelaten. Ik ben een liefhebber van bovenassen en ik kan gemakkelijk
alleen aan de askop zien , van welke gieterij deze as afkomstig is.
AIs een vogelkenner bepaalde vogelsoorten kan determineren, moet
Cat ook hetzelfde kunnen met de assen.
Hier volgt een lijst, &1 heb ik niet alle Friese molens kunnen

bekijken:
3. I'De Hondlt te Paesens lJzer gieterij H . J . Konin g te Foxham
nr. 104, 1904.
4. rrDe Hooptt te Holwerd - L.I. Enthoven & Co. te ts-H&Be ,
nr. 597, 1873.
8. rtDe Miedenmolentt te Holwerd J.N{. de Muinck Keizer rrr. ?

,

19L1.

De fa. Buurma te Oudeschans maakt roeden en géén assen!
10. ttDe Noordster tt te Nieuwebildtdijk de naam H , A. M . bestaat
niet! Waarschijnlijk telefonisch verkeerd verstaarl. IJzergiete=
rij H.J. Koning te Foxham, Dr . 20t, 191-0. Vergelijk: trDe
Noordf' te Schiedam heeft ook een Koning-as, hr. 200, 1910
en trDe Hilmahuistermolen" te Visvliet I1r. 199, 1910.
18. ttDe Geestermeermolentt te Dokkum H.J. Koning te Foxham,

nr. 70, 1903.
20. trDe Hooptt te Dokkum. Gegevens juist , maar Schagen
zijn:

f

s-Hage.

moet

22. rrDe Vietorrt te Wanswerd die ttOrr moet I1r. 2L0 zrjn, gedeeltelijk onder de vulstukken, 1911. Past mooi tussen nr. 10
(boven) en poldermolen "Koningslaagteil te Zuidwolde (Gr. )
met zijn Koning-as r1r. 2L5 , LgL?.
23. trDe Z waluw " te Birdaard nr . 9044 bestaat niet , moet zijn:
L044. Het betreft trouwens de oude, gebroken as van vóór
brand in LgT 2.

als deze.
89. I'De Cornwerdermolenrt te Cornwerd - H.J. Koning te Foxham,
nr.163,1907.
100. trDe Babuurstermolenil te Tjerkwerd - H.J. Koning te Foxham,

'nr.68,1903.
te IJlst. Iedereen denkt dat deze as helemaal onbekend is, en de gegevens zitten geheel onder de vulstukken,
maar hier komt het verlossende antwoord! Aangezien ik onlangs
een tekening van de as van de achtkante grondzeiler te Rolde
(Dr.) heb gemaakt, herinnerde ik me de vorm van de askop
van lJlst en vergeleek deze met die van Rolde, en het blijkt
dat ze precies gelijk zijn. In Rolde is de naam "Sallandia" te
Deventer op de as wel zichtbaar. De askern is rond met vier
ribben erop. De walpen is buitengewoon dik en lijkt op een
champagnekurk. De typische vierkante ashuisranden zijn gemakkelijk te herkennen. Dus de as van rtDe Ratrr is gegoten bij
rrSallandiarr

102. "De Ratl'

de gieterij
te Deventer.
LO?. trDe Weijert, te Makkinga - H.A.M. bestaat
10) H.J. Koning te Foxham, nr. 34, 1899.

108.

rrDe Nylànnermolenrr

Verder goed.

niet! (zie

molennr.

te Workum - Shage moet zijn: rs-Hage.

113. trPenningars Molen" te Joure - naam Hendrik Keizer bestaat niet!
Moet zijn: J.M. de Muinck Keizer te Martenshoek, nr. 134, 1906.
115. rrt Lamrrte Woudsend. As is van gieterij N.S.B.M.-Fyenoord
(Nederlandsch Scheepsbouw Maatschappij) te Schiedam, thans
onder de naam Wilton-Fyenoord. Letters en jaartal (mij helaas
niet bekend) op de askop zichtbaar, vergelijk foto op pag. 88
Drents Molenboek.
120. Korenmolen te Sloten - De Prins van Oranje tets-Hage, 1040, 18?S.
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121. Ditmaal over iets anders: I'Windlustrr te Wolvega. Op pag. 245
staat vermeld dat deze in vlucht de grootste korenmolen is van
ons land. Dat is helaas niet juist: De ronde stenen beltmolen
(dus ook korenmolen) ?rDe Reusrr te Gennep (Limburg) heeft een
vlucht van 28 meter. Op Nationale Molendag 1982 heb ik daar gedraaid als gast-molenaar.
125. rrWindlustï te Noordwolde. H.J. Koning te Foxham, nr. 58, 1901.
Opmerking over de assen van H.J. Koning: bij deze gieterij is het
daar de gewoonte, dat de naam van de gieterij, het nummer en het
jaartal in één Iijn op een der asribben zijn meegegoten, vandaar dat
veel gedeelten ervan onder de vulstukken zitten.

Martin E. van Doornik.
NATIONALE MOLEN DAG 198 7 LEVERDE RECOR
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Niet alleen het schitterende weer maakte de afgelopen Nationale Molendag tot een gedenkwaardige dag, ook het totaal aan draaiende molens
in Friesland droeg daaraan een belangrijk steentje bij. Maar liefst 58
molens hebben we doorgekregen van de werkgroep Nationale Molendag
te Hoogeveen, een record voor oóze provincie! Bij onderstaande lijst
staat echter niet de koren-, pel- en houtzaagmolen ttDe Zwaluw't te
Birdaard vermeld. Naar verluid zou deze wel voor bezichtiging zijn
opengesteld. Wanneer we deze dan ook nog meerekenen, komen we
voor dit jaar uit op een aantal van 59. Toch hebben we het vermoeden dat er nog meer molens hebben gedraaid. We willen een ieder dan
ook verzoeken de lijst nog eens goed door te nemen en aanvullingen
alsnog aan ons door te geven, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke
dank
G -D-wAkkrum. Polmolen.
Anjum, De Eendracht.
Birdaard, Olifant.
Bolsward, De Klaver.
Bolsward, Lonjé.
Buitenpost, De Milnts.
Burgwerd, Hiemerter mole.
Dokkum, Zeldenrust.
Dokkum, De Hoop.
Dronrijp, De Poelen.
Elsloo, Vesuvius.
Ezumazijl, De Gans.
Fenryerd, De Non.
Hallum, VijÍhuizen.
Hallum, Genezareth.

Marrum, De Fenix.
Marssum, Marssumer molen.
Marssum, Terpzigt.
Menaldum, Rentmeester.
Metslawier, Ropta.
Mildam, Tjongermoten.
Munnekezijl, Rust Roest.
Noordwolde, Windlust.
Paesens, De Hond.
Rifperkerk, Ypey's mole.
Sexbierum, Korenaar.
St. Johannesga, De Hersteller.
Sloten,
Sneek, Himmole.

Stiens, De Hoop.
Suameer, De Hoop.
Tietjerk, Himriksmole.
Tjerkwerd, Babuurstermolen.
Vegelinsoord. Deelsmolen.
Wanswerd, Victor.
Winsum, Zuidoosterm.
Witmarsum, De Ondememing.
Witmarsum, Pankoeksterm.
Wolvega, Windlust.
Workum. Nillannerm.
Workum, De Snip.
Woudsend,'t Lam.
Woudsend, de Jager.

ONBEKENDE MOLENS

Over de tot nu toe geplaatste onbekende molens in de nummers 4L, 42,
43,45 en 46 is helaas geen nieuws te melden. We plaatsen echter opnieuw een onbekende in de hoop dat iemand het probleem weet op te
lossen (zie omslag).

Naast een houtzaagmolen en enkele korenmolens, waarvan de oudste
al in 1399 bestond,. had het stadje Stavoren ook een kruitmolen.
Blijkens het familiearchief van Van Sminia (Rijksarchief te Leeuwarden), inv. nr. 2771, bestond er al in 16?6 een molen van het vermalen van stoffen voor de buskruitfabricage. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat een rosmolen zijn geweest, wat het gebruikelijke type
voor dit soort bedrijvigheid was. Btijkens een mededeling van Steenstra in zijn bekende boek over de geschiedenis van Friesland ( 1845)
stond de molen aan de haven en is hij uit elkaar gesprongen op 15
mei 1744, om acht uurrs avonds.Daarbij vielen twee doden en ontstond er veel materiële schade.
Omdat ene Binkes met zijn compagnons op 16 maart 1737 voor tien jaar
octrooi hadden verkregen voor de fabricage van buskruit met een
molen in de provincie Friesland, zal die toen van hem zijn geweest.
Dat Binkes de molen liet herbouwen is ook zeker, omdat hij op 6 maart
1749 geen vrijstelting van de betaling van schoorsteengeld voor zijn
kruitmolen kreeg. Van beroep was hij op dat moment secretaris, vermoedelijk van de stad Stavoren.

In latere tijden stond de molen, die blijkens de kaart van 1739 (Ottens) buiten de stad was gebouwd, enige tijd stil. Op 13 juni 1761

maakte men bekend dat de werkzaamheden op de molen weer zouden
worden hervat. De molen werd toen geëxploiteerd door Jurjen Hermanides, rvroedsmanrt te Hindeloopen, en Douwe Pytters Cramer,
burgemeester te Stavoren, Acht jaar later, oP 3 juni 1769, bood secretaris dr. Adrianus van Loon te Hindeloopen de "geoctroijeerde
kruitmolen De Eendragtrt met landerijen, gebouw, etc. te koop aan.
Men kon het te koop aangebodene bekijken met een briefje van burgemeester D.P. Cramer te Stavoren. Een laatste mij bekende bericht

komt uit de Leeuwarder Courant van 10 februari 1790 en luidt:
t'Allen den geenen die iets te Praetendeeren heeft, of schuldig is,
aan de Kruidmolen de Eendragt te Stavoren, gelieve daar van ten
spoedigsten opgave te doen aan de Old Secretaris T. Abbring te
Coudum, en wel uiterlyk voor den lste Maart 1790 aanstaande. De
Brieven Franco. " Waarschijnlijk betrof dit de liquidatie van het molenbedrijf, zodat dat daarna niet meer bestond.

nu in het kort ingegaan op de kruitmolen van Stavoren? Omdat kort geleden het zesde deel van de transacties van The International Molinological Society uitkwam, en daarin een hoofdstuk over
kruitmolens in Nederland (van de hand van ir. J. Schoonhoven)
voorkomt. Daarin ontbreekt de molen van Stavoren, wat we middels
het bovenstaande hopen recht te zetten. Overigens is in het genoemde boek voor elk wat wils te vinden, ook van de hand van de in onze
provincie bekende ir. IJzerman over waterkracht-gebruik op de Veluwe. De publicaties van T.I.M.S. zijn van groot belang voor hen,
die ons molenbestand in een wat ruimer kader wensen te zien.

Waarom
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De nu al zes delen ttTransactionstt zijn een ware ftFundgrubettvoor in
molen-achtergronden geihteresseerde lezers, waarbij ons land een
niet onbelangrijke plaats in de artikelenserie inneemt. Het zou te ver
voeren om op deze plaats op het gebodene in het zesde deel nader in
te gaan. Geihteresseerden kan ik daarvoor verwijzen naar het laatste
nummer van ttMolensrr (nr. 6) of naar nr. 24 van ttDe Molenaartt
( 1987, blz. 709), waar uitvoerige besprekingen zijn te vinden. Wel
wil ik hier nog eens vermelden hoe men in het bezit kan komen van
deze belangrijke publicatie. Dit kan gebeuren door overmaking van
Bfr. 1. 20A op postrekening 000-0886057-59 van de heer PauI Bauters,
Batavierstraat 51, B-1040 Brussel onder vermelding van trTransactions 6th Symposiumr'. Daarna volgt toezending, van het VIII+365 paginafs tellende boek, dat zeer rijk geillustreerd is. Van harte aanbevolen

!

drs. D.M.
EERSTE OPEN MONUMENTENDAG

S

Bunskoeke

EPT.A.S.

I

De eerste Nederlandse Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag
12 september a.s. In zorn 300 plaatsen, verspreid over het hele land,
worden die dag historische gebouwen opengesteld die normaliter voor het
publiek gesloten zijn. Veel musea, kerken en kastelen zijn doorgaans
wèl toegankelijk, maar lang niet allemaal. Andere gebouwen zijn vaak
helemaal niet te bezichtigen. Op deze gebouwen komt tijdens de Open
Dag de nadruk te liggen. Behalve paleizen, kastelen en kerken zullen
ook stadhuizen, gerechtsgebouwen, stadspoorten, kloosters, molens,

gemalen, watertorens, vestingwerken en fabrieken geopend zijn.

Maar niet alleen bouwwerken, ook oude trams, treinen en schepen vallen onder het begrip ttmonument?i. Daarom worden, naast het openstel-

len van historische gebouwen, allerlei andere activiteiten georganiseerd, zoals stadswandelingen, rondvaarten, rondleidingen, tentoonstellingen, concerten en tekenwedstrijden. De landelijke coördinatie
van de Open Dag is in handen van de Stichting Open Monumentendag,
een samenwerkingsverband van AVRO, Nederlands Bureau voor Toerisme, Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbeschermin g,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ministerie van WVC, en
ANWB. In de deelnemende plaatsen zijn comitérs opgericht, die de
plaatselijke activiteiten organiseren. Voor nadere informatie kunt U
zich wenden tot de Stichting Open Monumentendag, St. Antoniesbreestraat 69, 1011 HB Amsterdam, tel. 020-277706.
Op het moment dat we ttde Otskoattt samenstelden hadden we nog geen
gezicht op mogelijke molenaktiviteiten in de provincie. Het is echter
vanzelfsprekend dat de diverse molens, die op deze dag draaien, met
het uitsteken van de vlag kenbaar maken dat bezoekers welkom zijn!
Wat let U om bij gunstig weer zelf een molentocht samen te stellen.
De elders afgedrukte lijst van windmolens die op de Nationale Molendag draaiden, kan daarbij als wegwijzer fungeren.
(GDw )

Het doet ons genoegen U de opening van een tweetal Friese molens
te kunnen aankondigen. De molenstichting te Nijemirdum heeft de
Open Monumentendag aangegrepen om haar molen officieel in bedrijf
te laten stetlen. Dat gebeurt dus op 12 september. Enkele weken later,
op donderdag 1 oktober zijn de ogen van heel molenminnend Nederland gericht op de ingebruikname van de unieke koren-, pel- en zaagmolen trDe Zwaluwtr te Birdaard. Een bestuurslid van de plaatselijke
stichting liet ons weten dat hét moment rond rond de klok van drie
uur zal plaatsvinden.

In het december-nummer hopen we hierop terug te komen.

E

(GDW).

DE KN|PSELDoos tx__]

Nu eens niet een stukje uit een boek of krant, maar toch hopelijk een
leuke aanvulling op de geschiedenis van één van de bekendste Friese
molens: namelijk de ttGroene Molenrt van Joure.
Tijdens een bezoek aan het museum Willem van Haren te Heerenveen '
zag ik de tentoonstelling met de titel t'Mensen van macht en aanzien.
Friese elite in de 18e en 19e eeuw." (2? iuni tot 7 september 1987).
Fotors, diars, maquettes en tekeningen geven een goed beeld van de
geschiedenis van de Friese adel in de 18e en 19e eeuw. Er was meer
dan twee jaar voorbereiding nodig en diverse personen en instellingen
hebben hun medewerking verleend.
Op een opmetingskaart van het park ttHeremastatett van Joure zagen
we op de plaats van de huidige ttGroene Molenrt een spinnekop staan,
maar zonder stelling. Deze opmetingskaart is uitgevoerd in "pen en
penseel". Thans in bezit van het Rijksarchief Friesland (Leeuwarden)De aanleg van het park is in twee fasen uitgevoerd, waarvan de 1e
fase in 1720 voltooid is. De 2e fase is omstreeks 1725 uitgevoerd.
Hoe het park er in 1?15 uitzag laat de Friese hoogleraar in de vestingen bouwkunde, Willem Loré ( L679-1744) zien. Hij was verbonden aan
de Friese Hogeschool te Franeker. Helaas laat hij de omgeving niet
zien. Daardoor weten we niet of er reeds een molen aanwezig was.
Deze tekening behoort ook tot de collectie van het Riiksarchief Friesland (Leeuwarden). Willem Loré was een geziene gast op Heremastate,
zowel bij vader Hessel (1655-1715) als bij zoon Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (1685-1?38). Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat
hij ook bij de aanleg van het nieuwe park betrokken is geweest.
Nu terug naar de ttGroene Molen". Volgens de beide Friese molenboeken, uit 19?1 en 1980, is de "Groene Molen, omstreeks 1800 gebouwd.
Vermoedelijk is de molen geheel vernieuwd en toen veranderd in een
stellingmolen. De spinnekoppen (en andere molens) werden aanvankelijk niet geschilderd of geteerd. Omdat dit niet werd gedaan, moest
er eerder een nieuwe komen.
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De (nieuwe?) spinnekop is veranderd van grondzeiler tot stellingmolen, omdat hij te veel last kreeg van opgaande boom- en struikgewassen van het park rrHeremastaterr. Om die reden heeft Joure, en daarmee ook Friesland (Nederland), een unieke molen gekregen.
Ik weet niet of er meer plaatsen zijn geweest waar, een spinnekop, als
poldermolen, verhoogd is tot een stellingmolen.
WeI zijn er diverse spinnekoppen met stelling bekend; die hadden

functies als: koren- en zaagmolens.

Denk maar aan de herbouwde korenmolen (rrDe Vlijtrr) van Koudum,
die in het voorjaar (1987) uitwendig gereed is gekomen.
De opmetingskaart van 1735 geeft ons nog meer geheimen prijs.
Zoa1s een vierkante ondertoren i.p.v. een achtkante ondertoren wat
ook mogelijk was. Bijgaande detail foto, van de opmetingskaart van

1735, laat dit duidelijk zien.
Ook valt mij op dat de molenzeilen ingekleurd zijn en wel in de kleuren
rood en wit en de wieken opgehekt en uitgevoerd zijn zoals we dit tegenwoordig nog kennen, en rroud hollandsrr noemen"

Detoil von een opmetingskoert, tekenoor onbekend, uit 1735 met de
vermoedeliike voorgonger von 't De C roene Molen't te J ou re.
U it de collectie von het Riiksorchief te Leeuworden.

Reproduktie noor een oude onsichtkoort ( ioren ' 30? ) met links de
" C roene Molen " en rechts een deel der D . E. -fobrieken , gelegen oen
de Z iilroede.
Zowel tekening ols onsicht ziin uit het oosten genomen.
(Foto collectie P. Timmermons).

Voor deze gegevens werd o.a. dankbaar gebruik gemaakt van de tentoonstellingsgids: rtMensen van macht en aanzien. Frieslands elite in
de 18e en 19e eeuw." (Leeuwarden, 1987) en de opmetingskaart van
1735.

Heerenveen, zomer

1987

Popke Timmermans.
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Molenrestauraties in Friesland.

DE UTSKOAT

betreft molen-onderhoud en -restauratie, zit men in Friesland bepaald niet stil. Uit mijn verslag (pag. ft e.v., red.) blijkt wel dat
hieraan op diverse.plaatsen druk wordt gewerkt. Op zichzelf een
hoopvol verschijnsel voor het molenbehoud in onze provincie.
Toch zijn er wel enige bedenkingen aan te voeren m.b.t. deze werkWat

zaamheden.
sommige gevallen

In

wordt het streekeigene van onze molens gewoon

weggerestaureerd. Het weglaten van b.v. een steenbord en dit vervangen door een in het zuiden voorkomende konstruktie. Het vervangen van een houten as door een gegoten as enz. Op zichzelf geen
slechte konstruktie, maar het gaat hier om het restaureren van een
monument en deze methoden passen niet bij onze Friese molens.
Bij de opkomst van de ijzeren molenroeden verdween b.v. de Friese
zeeg. Bij de nieuw aan te brengen roeden in ilDe Ondernemingr te
Witmarsum, wordt deze wél weer toegepast. Gewoon een kwestie van
bestellen! Ook het onderhoud van de molens laat (soms met de beste
bedoeling) wel eens te wensen over. Bij de 'tScharmolen'? te Scharsterbrug b.v, had men alle kieren en openingen bij windpeluw en as,
dichtgespoten met Purschuim. Door de totale afdichting werd uiteraard
zwamvorming in de hand gewerkt, met als gevolg, dat daar binnen
de kortste tijd alles verrot was, AIs er tijdig een goede conservering
was toegepast, zou het m.i. niet gauw zover zijn gekomen.
Zonder mij als een deskundige op dit gebied te verklaren, zou het m.i.
toch aanbeveling verdienen, om op die plaatsen waar houtrot kan optreden enige kleine gaten te boren. In deze gaten (onder druk) eén
houtconserverend middel te spuiten en daarna deze gaten met een geeigend middel weer af te dichten.
Dit zou ook voor de houten molenassen een behoud kunnen zijn. Uiteraard zou deze behandeling op gezette tijden herhaald moeten worden.
Zoals gezegd, ben ik op dit gebied niet deskundig, maar het moet toch
mogelijk zijn om zotn behandeling toe te passen met de op dit moment
beschikbare middelen. Uiteraard moet hierbij het kleureÀaspekt van
de molen niet buiten_beschouwing blijven. (zie Hallumermolen). Bij
vele houten assen blijkt dat alleen de askop er slecht aan toe is. Direkt daarachter is het hout nog 100%. Dit was ook bij Scharsterbrug
het geval. Hier werd (met overigens de beste bedoeling) het meest
slechte middel aangewend. Hetzelfde geldt ook vaak de koppen van de
voeghouten. Een meer gerichte en deskundige informatie en toezicht
aan moleneigenaren en molenaars zou mogelijk veel onheil kunnen voorkomen. Overigens, zeer duurzame houtsoorien kunnen b.v. door het
aanbrengen van een afsluitende laag, soms binnen korte tijd geheel

verstikken.
Harlingen,

J.

Brunsmann.
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