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De molen van Formerum

BEZOEKT DE VOORJAARSVERGADER I NG
VAN HET G.F.M.
op vriidag 8 aPril

Toen we dit nummer voor U samenstelden, volgden aktieve oceaandepressies elkaar met de regelmaat van de klok op. trtlatermolens die er
nog staan voor hun funktie waren volop in bedriif om al dat overtollige hemelwater uit de polders te malen. We zagen dat beeld van krachtig maaiende molenwieken en ontkwamen niet aan de fascinerende indruk die dat steeds maar weer op je maakt.
De Fryske Mole doet er alles aan om ons provinciale molenbezit gezond
te houden. Daar waar particulieren en gemeenten geen kans meer zien
om te strijden voor molenbehoud en daar waar geen plaatselijk draag-

vlak aanwezig is, biedt De Fryske Mole uitkomst. In dit kader moet
dan ook de uitbreiding van het aantal in eigendom verkregen molens
worden bezien, thans 42 stuks.
Een hele verantwoordelijkheid die men niet te gering mag achten.
Leden van het Gild Fryske Mounders zien de bijeenkomst van 8 april
met spanning tegemoet. Sinds de najaarsvergadering is het voortbestaan van de vereniging in handen van een ilcommissie van wijze man.
nen?t. Zij kregen van de leden de opdracht om op een buitengewone
ledenvergadering met een voordracht te komen t.a.v. de samenstelling
van een nieuw bestuur. Het is dan ook van het grootste belang dat
velen op die avond aanwezig zullen ziin. zodat onze levensvatbare
vereniging daarna weer met nieuw elan naar buiten kan treden.,
Laten we hopen dat on ze 50-ste r?Írtskoatrr in juni a.s. daarvan zal
kunnen getuigen.
Gerben D. Wijnja.

vrijdag 8 april: Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum (gebouw r?De LantearnerÍ, bijgebouw van de N.H. Kerk).
Aanvang van de vergadering: 19.30 uur.
Een officiële agenda is ons niet toegezonden. Ongetwijfeld zal de
door de ledenvergadering aangestelde rrcommissie van wijze mannenrt
verslag uitbrengen. Het is dan ook van groot betang dat U allen komt!
vrijdag 6 mei: Opening Monument van de Maand mei (voor genodigden). Lukte het vorig jaar niet, in 1988 is het dan zover dat de in
oktober vorig jaar in gebruik genomen koren-, pel- en zaagmolen
?rDe Zwaluwrt te Birdaard tot Monument van de Maand kan worden
uitgeroepen.

Op vrijdagmiddag, zaterdagmorgen en -middag en zondagmiddag,
alsmede op de middag van Pinkstermaandag, is de molen te bezoeken:
Zij die hier nog niet zijn geweest kunnen dat dus in mei ruimschoots
goedmaken.

SLUITINGSDATUM KOPIJ NR. 50
21 mei

zaterdag 14 mei: 16e Nationale Molendag.
Een record aantal molens (607) deed vorig jaar mee aan dit niet meer
weg te denken molenevenement. Zullen we dit jaar, waarin de ver-
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eniging De Hollandsche Molen 65 jaar bestaat, een nog groter aantal draaiende molens kunnen noteren? We wachten maar af.

Opmerkeliik is het dat de Nationale Molendag dit jaar niet meer samenvalt met de door de AN!!ÍB georganiseerde Landelijke Fietsdag.
De TROS had namelijk aangedrongen op een verschuiving van het
fietsevenement van zaterdag 14 naar zaterdag 28 mei i.v.m. de
start van een aantal programmats ten bate van de Nederlandse
Hartstiehting op 31 mei. Aangezien de Landelijke Fietsdag deel zal
uitmaken van de eerste show, moest gekozen worden voor de dichtstbijzijnde zaterdag en dat werd dus de 28e. De Hollandsche Molen
en de Werkgroep Nationale Molendag betreurden de ommezwaai van
de ANltrB. De tweede zaterdag in mei was voor fietsers en molenaars
zo langzamerhand een begrip geworden. De molenvrienden moeten
het nu zonder de fietsers doen want de Nationale Molendag blijft op

,de tweede zaterdag in mei. Volop gelegenheid dus om de molens
alle aandaeht te geven die mogelijk is. Het fietsgebeuren i.s.m.
de TROS en de Nationale Molendag gaf in het verleden aanleiding
tot ergenis bij vele molenaars omdat de publiciteit voor het overgrote deel gericht was op de tweewielers.
Nu zal men dus helemaal op eigen benen moeten staan; de molenaars
zullen zelf de publiciteit moeten zoeken. Wellicht dat nog een andere
omroep d.m.v. een Tv-programma de molenfeestdag zal willen promoten. De mogelijkheid ligt er, maar op het moment dat we deze
iltltskoatil samenstelden, konden we daarover nog geen zekerheid
verkrijgen. De mensen van de werkgroep en De Hollandsche Molen
doen evenwel hun best.
Feit is dat veel (vrijwillige) molenaars overigens al weer staan te
popelen om van deze dag iets feestelijks te maken.
We wensen de molenaars een goede maalwind en de bezoekers veel
genoegen. Horen wij iets van uw aktiviteiten?
Zaterdag 21 mei: sluitingsdatum inzending kopij voor nr. 50.
Zaterdag 18 juni: Overijsselse molendag.
Een prachtige gelegenheid voor onze vrijwillige molenaars en
andere molenvrienden om een bezoek te brengen aan de Overijsselse molenschoonheid. Zo mogelijk wordt er bij voldoende wind uiteraard gemalen.
Zaterdag 1? september: Open Monumentendag.
De eerste Open Monumentendag van 12 september j.l. was een
groot succes: ruim 400.000 mensen bezochten in zorn 300 gemeenten
de monumenten die waren opengesteld. Het betrof een landelijke
aktie waarbij natuurlijk ook zoveel mogelijk molens voor publiek
toegankelijk waren. Ook dit jaar zullen weerdiverse molens van
de partij zijn. Indien er nog bijzonderheden bekend worden over
molenaktiviteiten op deze dag, dan horen wij dat graag zodat we
de lezers hiervan op de hoogte kunnen brengen.
Mededelingen voor deze rubriek kan men doorgeven,aan de redaktie.

MOLENNIEUWS VAN STICHTING DE FRYSKE

àktiviteiten De Frvske Mole

De Bullemolen
De overname van de Bullemolen bii Lekkum door De Fryske Mole is
rond. De volmachten van het Waterschap De Wàlden konden accoord
gaan met het bestuursvoorstel de molen over te dragen met een afkoopsom (bruidschat) van 60.000 gulden.
?rEen duur afscheid vonden een aantal volmachten, maar de meerderheid van het kollege kon toch begrip opbrengen voor de plicht van
het waterschap om bij te dragen in het instandhouden van deze fraaie
monnikmolen, die de laatste tijd nogal aan vernielingen onderhevig
wasil. Dit schrijft E.D. in het Fries.Landbouwblad; hij schenkt steeds
veel aandacht aan het molengebeuren.
De Fryske Mole is eigenaar geworden voor de symbolische ene gulden.
De restauratiekosten zijn begroot op 130.000 gulden; het gat van
70.000 gulden hoopt de Fryske Mole met subsidiesrrten naaste bijrrte
kunnen dichten. De gehele restauratie zal evenwel niet in één keer

kunnen plaats vinden.
Het Waterschap De ttràlden besloot tevens haar jaarlijkse bijdrage van
600 gulden te verhogen tot 1000 gulden. Dit is 20 procent (= eigenaarsbijdrage) van het jaarlijkse onderhoudssubsidie van 5000 gulden, waar
De Fryske Mole op rekent.
Nu de toekomst van De Bullemolen is veilig gesteld ziet de vereniging
Dorpsbelang haar pogingen met succes bekroond. Door haar inzet werd
de aktie tot behoud van De Bullemolen gestart. Dorpsbelang blijft de
molen-.mee in het oog houden, de rmolepölerr maaien enz. De Fryske
Mole juicht deze medewerking toe. Haar bestuur blijft van mening dat
elke molen een plaatselijk draagvlak moet hebben, de plaatselijke gemeenschap die de molen mee rhoedet en noedetrr.De Fryske Mole kan
daar zonder haar bestand van nu 45 molens niet als een rrgoed huisvadertr beheren.
Feestelijke excursie
De restauratie van de spinnekop molen van de Geeuwpolder aan het
Prinses Margrietkanaal bij Oppenhuizen vordert goed. Het wachten is
nog op droogte en goed weer.
Het bestuur van De Fryske Mole besloot de feestelijke her-ingebruik-.
name te doen plaats vinden in het kader van een vaar-excursie, zoals
er wel meer ziin gehouden.
De bedoeling is te Sneek aan boord te gaan, aan te liggen bij de Geeuwpolder en na het officiële gebeuren te varen langs zo mogelijk aan te
leggen bij, de molens van Boornzwaag (Langweer), Woudsend en lJlst.
AIs datum is gekozen woensdag 15 juni. rs Morgens 8.30 uur vertrek
uit Sneek; aankomst aldaar rs avonds 5 uur.
Kosten totaal, consumpties en koffietafel in begrepen f. 45,--.
Aanmeldingen bij secretaris Cramer, Provinciehuis, Leeuwarden
(058

-

92567L).

ACHTKANTE SPINNEKOP

ÏE HARDEGARIJP

I
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De heer Fred Ralten
zond ons bijgaande

Als hoogtepunten van dit afgelopen jaar kunnen we melden de open
monumentendag op L2 september waarin koren- en pelmolen Ropta
een grote rol gespeeld heeft door niet alleen te draaien maar ook door
een expositie te kunnen tonen op het gebied van uileborden .
Gedurende de maand oktober stond De Hond te Peasens in het teken
van het l\llonument van de Maand waarbij gemiddeld 400 mensen per
week de molen bezochten. Ook dit jaar voerden molenmaker Jellema
en diverse molenaars meerdere grote restauraties uit zoals:
Zeldenrust, Dokkum: de pletter kreeg nieuwe kammen en staven
en er werd een winde (sehoner) in de molen geinstalleerd.
Eendracht , Anjum : kreeg een nieuwe pensteen.
De Hoop, Holwerd: er werd op de tussenas van de elevator een
nieuwe pletter aangesloten. De molen heeft tweemaal blikseminslag
gehad met lichte schade aan de roeden en de electrische installatie.
Hantumermolen: de vier zeilen werden gerepareerd en geconserveerd.
De Gans, Ezumazijl: de houten bovenas is vervangen door een gietijzeren exemplaar (fabr. Ensink-Hardinxveld) en de beide houten
roeden zijn opnieuw oudhollands opgehekt. Bovendien werd er een
nieuwe halssteen aangebracht.
de naloper kreeg een nieuwe vondelbalk, de bolspil voor de loper werd hersteld, de beide pelstenen kunnen weer
meelopen, de viertaksrijn van de loper-maalsteen is opnieuw afgesteld, er werden nieuwe katrollen bij de steenlicht aangebracht en

foto van een spinnekop (opname 21-8-'85),
rrHet ding staat op een
camping te Hardegarijp , langs de weg

I{arde garijp - Rijp erkerk

.

Volgens zeggen had de
molen in 1986 helemaal

klaar moeten zijn rr ,
aldus Ralten. De as

zou volgens hem nog
ontbreken. Voor aanvullingen houden wij
ons aanbevolen.

- Ropta, Metslawier:

de trappen kregen nieuwe treden.
De Hond, Peasens: een steenkraan werd gekocht van de beltmolen,
uit Wijehen, Gelderland
Misschien zijn er vrijwilligers die informatie willen uit deze rijke molengemeente of die zich aan willen sluiten bij de hier werkzame vrijwilligers'
Vrijwitlig molenaar Gerard Cremmé.

-

OPN I EUW TWEE

GESLAAGDE VRIJTVI LLI CERS

Op zaterdag 30 januari j.l. wisten twee Jouster vrijwillige molenaars hun getuigschrift te halen op de fraaie koren- en pelmolen
frDe Ondernemingrt te Witmarsum. Het waren Johannes Kooistra en
Jelmer de Vries.
Het examen werd afgenomen door de heren Posthumus en lJzerman.
Molenaar Sierkstra maakte als leermeester eveneens deel uit van
de examencommissie.
Een gelukwens aan het adres van de kandidaten en hun leermeester
is hier zeker op ztn plaats. We hopen dat ook deze nieuwe gestaagde leden spoedig een "eigen tt molen zullen mogen bedienen .
Succes

!

(G.D.W.)
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NONDERDJARIGE DRAAIT

In nummer 46 van juni 1987 spraken wii
uit dat de honderdjarige poldermolen bij Broeksterwoude, eigendom van
de hoop

****ffi

De Fryske Mole, eigenlijk weer zou
moeten gaan draaien en malen. Wel , dat
is ook inderdaad gebeurd. De heer F red
Ralten is door De Fryske MoIe aangesteld als vrijwillig molenaar. Op LZ september i.l. , d€ Open MonumentendàB ,
werd de vang voor het eerst weer door
Ralten gelicht. De foto toont ons de
molen malend met twee zeilen op de

binnenroede.

De opname werd door ons gemaakt op
zaterdag 13 februari j.1. toen een krach-

tige zuidenwind het gevlucht flink in
beweging hield. Zoals bekend maalt de
molen het water rond. Voluit malen is
er echter niet bij , want Ralten ver zekerde ons dat de schroefbalk niet al te

best meer is.
De Crote Molen of Oegemolen te Broeksterwoude, 13-2-'88,opn. A.D.W.
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oIJKSTERBUREN

Een

origine

Sinds gedurende een jaar ongeveer was de poldermolen ttDe Eendrachttr
te Dijksterburen tot stilstand gedwongen. Van de houten bovenas was
een der dammen bij de voorkant van de binnenroede gescheurd.(foto 1)
Ook de ijzeren stroppen van de askop verkeerden nu niet bepaald in
een uitstekende conditie.

Een von de dommen is gescheurd ;
ook de s trop is behoorliik oongetost.

2

is gedeelteliik ofgewerkt,
het boren kon beginnen.
De os

Het ligt in de bedoeling om de molen t.z.t. weer maalvaardig te maken.
Als voorbereiding hierop is bij Molenbouw rÍlVestrar (D. Posthumus)
te Franeker reeds een nieuwe houten as gemaakt. Deze as is inmiddels
al klaar en ligt in de werkplaats opgeslagen.
Eind november kreeg ik een seintje dat men binnenkort deze as zou
doorboren. Dit i.v.m. een mogelijk later nog aan te brengen r?zelfzwichtingrr.

V io s liipsteen en d riif riem
wordt de os rondgedrooid.

4

De boor is onderweg, op de

voorgrond de boorgeleiding.

i.;.!-.:;:...ffi:.;t;i1...:l

Het duwen werd op den duur
vermoeiend; doorom loter met
een bolkie geduwd. Het is don
wogen.
ongeveer 4 uur, Joh. cnossen
I) . Posth u mus heeft een hef'
kwom even kiiken hoever het
truc je ols steun in de rug .
wos en helpt het lootste eindie
even mee. Het drooimomient von
de boor wordt via het dwarse
eind op een klos overqebrocht,
Na iedere 2 cm boren wos de boor vol en moest hii terugehaold worden.

Door tegen het dwarse eind te
duwen wordt de boor voortbe-

6

Voor de laatste restauratie was t?De Eendrachtr? voorzien van ffDekker?tstroomlijn en zelfzwichting. Deze inrichting is bij de laatste restauratie weer rrOud-Hollandsr? geworden.
Normaal werd een bovenas doorboord door op of in de molen een boorinstallatie aan te brengen en dan met draaiende molen te boren.
Omdat het in dit geval eenvoudiger was de as in de werkplaats te doorboren, is voor deze werkwijze gekozen.
Allereerst werd de as gelagerd op de aspen en de walpen. Gewicht
ruim 1ton. Smering uiteraard reuzel en grafiet. Op de plaats waar
het asrad komt, was door middel van 4 segmenten een soort drijfwiel
gevormd. Via een electrisch aangedreven oude slijpsteen en een drijfriem kon de as nu draaien. (t 30 t p/m). Toen de as zo was opgesteld,
werd daar achter een boorgeleiding gemonteerd. Voor het juiste richting werd gebruik gemaakt van een waterpas-apparaat.
De boor, een gewone houtspiraalboor (38 m/m), was via een rrMorse
conusrr op een ijzeren buis gemonteerd. Deze buis was I 6 m. lang.
Op het andere eind van de buis was een stuk pijp dwars aangelast.

Dit om er tegenaan te kunnen duwen en ook om het draaimomentvan de
boor op een houten klos over te brengen. Toen dit alles geregeld was,
kon er met boren worden aangevangen. Eerst gewoon drukken, met
een heftruck als steun in de rug. Dit werd echter nogal vermoeiend
en daarom later met een balkje als hefboom verder gewerkt.
Wanneer er ! 2 c/m was geboord, moest de boor weer teruggehaald
worden om de boorspanen te lossen, wanneer dit iets later gebeurde,
bleek het haast onmogelijk om de boor nog terug te krijgen.
Na ruim 6 uren boren kwam de boor uit in het gat van de binnenroede.
Het bleek iets uit de midden te zijn gegaan. Het was inmiddels 5 uur
geworden en er werd besloten om het laatste stuk boren door de askop uit te stellen tot de volgende dag. Deze laatste 20 c/m. bood
natuurlijk geen problemen meer.
Z-oa1s op de foto blijkt, is het gat enige centimeters uit het midden
uitgekomen. Hoewel precies in het midden mooier was geweest, vormt
dit voor de werking geen enkel probleem. Ook bij het doorboren van
ijzeren assen kwam het vaak voor dat het ideale [midden" niet werd
bereikt.

ll
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et is ongeveer 5 uLtr.
No ongeveer 6 uren

H

boren is de boor in
het roedegot van de
binnenroede oongeko*

men. /efs uit het midden.

Morgen goat het verder.

uit de walpen te voorschiin.
iet helemool in het midden .
Ondqnks de smering ( reu zel en grafiet )werden
de gelogerde walpen behoorliik worm. De
reuzel smeerde don niet zo goed meer en de
zook begon te piepen. Door het toevoegen
von wat grafiet hield het piepen weer op.
Conclusie.' grofiet is een goed smeermiddel .
Door de wriivingswormte ziin in de walpen
d roogscheu rties ontstoon .

B De boor komt
N

Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en ligt de as in de werk'plaats te wachten op plaatsing in de molen.
Het doorboren van assen is, afgeleid van het aantal noordelijke molens
met zelfzwichting, vroeger een vaak voorkomende gebeurtenis geweest.
Er zullen dan toen ook mensen zijn geweest met een behoorlijke ervaring met deze werkzaamheden. Vandaag de dag, is er van enige ervaring nauwelijks meer te spreken. Het lijkt mij echter, dat het doorboren van een houten as nog meer risicots geeft dan een ijzeren.
Met name de gebruikte boor (houtspiraalboor), waarop aan de voorkant een scherpe schroefpunt zit, lijkt mij zeer gevoelig voor een
afwijking op b.v. een harde iaarring van het gebruikte hout. Niettemin kan hier van een bevredigend resultaat worden gesproken.
Nog een bijzonderheid: als de as op de molen werd doorboord, moest
gezien de draairichting, een boor met linkse spoed worden gebruikt.
Dit is een niet normaal voorkomende soort.
Doordat deZ-e as in de werkplaats is doorboord, kon de draairichting
vrijblijvend worden geregeld, en kon dus een normale rechtse boor
worden gebruikt.
Een kleine kanttekening hierbij:
Uit het bovenstaande blijkt, dat het toch nog mogelijk

Harlingen,
W,'.,'.t''t'

is een molen

op de originele wijze te restaureren. M.i. bestaat het restaureren
van een monument uit, met in de bestaande toestand terugbrengen
hiervan. Dus een houten as niet vervangen door een ijzeren.
Helaas kan worden vastgesteld, dat dit tegenwoordig herhaaldeliik
geschiedt, o.a. te Scharsterbrug - t.z.t. bij de ilBinnemars molenÍ
te Stiens en ook te Oude Leye. Dit ziin alle rfmuntsenrr waarbij de
ijzeren assen wel meer voorkomen. Een ander hoofdstuk vormt de "
spinnekop te Koudum.
Behalve bij enige uit de hand gelopen restauraties, waar men gelaste
ijzeren assen heeft toegepast, is de enige en juiste uitvoering van
deze molens een houten as. Het is m.i. doodzonde dat dit bij deze
overigens unieke molen, niet is gebeurd. Waar blijft hier monumenten11
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Hoewel het got iuist in het midden mooier wos geweest, doet het oon
de werkinq niet zoveel of .
Bii de korénmolen t'De Leeuw" in Oldehove (Cr. ) is de boring nog
veel verder uit het midden en toch werkt het systeem goed.
Opmerkeliik bii deze molen is het gevlucht.
Op de buitenroede t'Ten Hovettkteppen met "Von Busseltt stroomtiinneuzen, op de binnenroede ttDekkertt en "Zelfzwichting". Dus 4 wieksys temen op een gev lucht ,

24
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310 rao r.30

r.

Eiken bovenos voor Poldermolen "De Eendrochttt te Diiksterburen.
Schoal 1 : 20 Molenbouw K. Westro, Froneker. (D. Posthumus) dec.'87.

Dikte os:

055

x

055 m.

. aan te brengen t'Zelfzwichting" is de os doorboord. 0 boor 38 mm.
Het got is ongeveer 2.5 cm. uit het midden oangekomen.
Het gedeelte von de os, ochter het osrod is ofgerond. Dit voor het
vriilopen von de longe spruit. (gemerkt:
)
ln

verbond met evtl

O

t2
KNIPSELDOOS

t3
Wie op een paltrok werkt, dient niet verkleumd te wezen
En moet voor storm of sneeuw of strenge vorst niet vrezen2
Want in de vriie lucht of in het ruime veld
I

Nu weereens een gedicht in deze rubriek. Het slaat nu niet speciaal
op de Friese molen(s), het gaat over het werken op een zaagmblen.
Ik dacht, dat dit wel zeer interessant is, omdat onle 3e enlaatste
bestaande zaagmolen nu klaar is gekomen, na een grondige restauratie van de zaagschuren en nieuwbouw van de molen ttDó Zwaluwil;
de molen kan naast zagen ook granen malen en gerst pellen.
De andere twee zaagmolens zijn: ?tDe Jageril (Wóudsend) en rDe Ratn
(IJIst ).
Zoals genoegzaam bekend heeft de provincie Friesland diverse zaagmolens gekend. Een uitgebreid (deel)-artikel hierover kunt u vind-en
in ons jubileumnummer van december 1g8b (nr. 40) van ons redactielid drs. D.M. Bunskoeke.
Het gedicht geeft naar mijn mening een goede kijk op het werken in
en bij een zaagmolen in een tijd toen men hiermee nog het dagelijks
brood moest verdienen.
Het gedicht is geschreven door Willem Buijs pz. op di. 28 dec. 1g90,
toen 46 jaar oud en vooreerst vermeld in het rapport/verslag van de
Staatscommissie, die benoemd is krachtens de wet van 19 jan. 1SSO
(Staatsblad nr. I) en vermeld in het boek: rEnquète gehouden door
de Staatscommissie 1890, 3e afdeling Zaankant?r.
Deze enquète ging over de maatschappelijke toestanden van de arbeiders, zoals de verhoudingen tussen de WERKGEVERS en de ARBEIDERS van toen in de verschillende fabrieken en werkplaatsen. Dit
met het oog op de veiligheid en de gezondheid in deze fabrieken enz.
Dit gesprek met Willem Buijs werd gehouden op za. 3 jan. 1g91 en
aan het vraaggesprek namen de volgende comÀissieled'en deel: de
heren A. Kerdijk (voorzitter), S. lé poole, W.M. Visser en IV.H.J.
Roijaards (adj. secretaris).
Deze enquète van Willem Buijs pz. heeft ook gestaan in rrDe Zaenden
(maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de
Zaanstreek) t.w. de uitgave van 10 april 1948.
Straks komen we terug op Willem Buijs, zijn molen(s) en zijn baas
P. Kluijver jr.
Maar eerst laten we de laatste vragen en antwoorden van het gesprek
volgen:
V.: Is het niet bijzonder koud en tochtig in zoorn stoommolen.
A.: Ja, ik werk er niet graag, doch als de patroon het commandeert,
moet ik het doen.
V.: De molen is immers aan twee kanten open, niet waar?
A.: Ja, dat moet wel, want aan de eenen kant gaan de balken er in,
en aan den anderen kant komt het gezaagde hout er uit.
V.: Is het in de windmolens minder tochtig?
A.: u bedoelt zeker de paltrok. Daar is hel wel veel kouder, maar niet
zoo tochtig, omdat men in de buitenlucht staat. Ik heb daar een
gedicht op gemaakt. Mag ik de heeren eens voorlezen?

s't in den wintertiid

sor??s

bar en guu r gesteld

.

Moor is men voor een poos oon't werk, dicht bii den molen,
En ols de oostenwind zich don niet houdt verscholen,
Dan biit hii in het oor von hem, die plonken siouwt,
Entt is don bii de kroon voorol niet minder koud.
Maor nu riist hier de vroog: bestaon er ook gevoren
Voor't werkvolk, dot hier loopt; goot het niet met gevoren

Voor veiligheid gepoord, dot drogen von het hout,
Entt oonsloon von een bolk, door t7 vriezen hord en koud?
Dan moet ik zeggen: io, moor oltiid voor diegenefr,

Die niet voorzichtig hier hun werk doen, zou ik meenen;
Moor hii, die dertig ioor dit werk reeds heeft gedoon,
Die is er mee vertrouwd, die weet woor hii moet stoon.
Men kan hier oon de Zoon veel oude monnen vinden,

Die in dit ruwe werk zelfs nog behogen vinden,
Die voor een korig loon, efr toch met noeste vliit
En zonder ongeluk te kriigen , een tiid
Von veertig, viiftig ioor hun krochten hieraon wiiden,
Maar echter zonder eon één lid von 17 lichaam iets te liiden;
De tiid maokt hen met t7 werk gemeenzoom, stuk voor stuk,
En zelden hoort men hier von een groot ongeluk,
Zoo leert men ook olweer de ionge lieden werken,
Moor niet met zochtigheid, dit dient men op te merken;
De oord vontt werk is ruw, dus ruw is de monier
Von leeren oon een knaop; men moet niet talmen hier,
Wont met een horden wind moet olles vlug gebeuren,
Don moet het hondig goon, don staot men niet te zeurenz
Want alle dogen wooit er ook geen vlugge wind;
Dus dan moor aongepakt, niet teutig, meor gezwind.
Al giert en loeit de storm, ol klettert ook de regen ,
De molen snort en kraokt, het volk kon door wel tegen,
Veel mannen zijn door reeds von kindsbeen oon gewend,
En menig iongeling daormëe niet onbekend.
Een bovenkruier is ook oltiid niet te roemen,
Men kan zootn molen wel gerust een trekkost noemen,
Omdat meestol met wind de deuren open stoen,

Voortt uitsteken von tY hout, of bolken eon te sloon,
Moor veeltiids heeft men toch gemok in borre dogen,
Als men een zwoor gebint of dikken bolk moet zogen;
Wont don is olles vost, en beter ingericht,
En kon het met het werk, men doet de deuren dicht,
En roost de sneeuwstorm boos, men heeft geen last hier binnen.
Moor op een poltrok kon men don haost niets beginn€fr,
Wont weldro is met sneeuw de molen overdekt,
Omdot von ochteren de wind steeds binnentrekt.
Dus dient men hier voorol zich zelf in acht te nemen
En elk werktuig vost in ziine hqnd te nemen,
Wont kiikt men niet goed uit, het werk goat gansch verkeerd,

l5
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Door't veettiids is gebeurd, dot men zich hoci bezeerd
Door een onochtzoamheid vqn ziine komeroden.
Moor door goed uit te zien, zal men hier niemond schqden;
En't spreekwoord is zeer woor, dot ik hierbii nog zeg:
Het werk is half reeds goed, bij wokker overleg.
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Wanneer hebt

gii dat

gemaakt?

Verleden Dinsdag, toen het zo erg koud was, bij de kachel.
Wie was Willem Buis Pz. eigenlijk?
Willem Buis heeft zelf een boek geschreven, namelijk rrDe Windmolens
aan de Zaanstreek (1439-1918)t?. Een levensbeschrijving van Buiis

vinden we in zijn boek, in het voorwoord/inleiding, dat geschreven
is door de zeer bekende genealoog (= stamboom onderzoeker) en
Zaankenner Gerrit Jan Honig. Het laatste gedeelte laten we nu volgen:

ttDe schriiver, die reeds een beioord mon is, heeft zich geheel in het
onderwerp ingeleefd, en veel opgeteekend wot hij von of ziin vroegen
ieugd door ouderen, voorol door het molenvolk, heeft hooren verholen.
W. Buiis Pz., l5-7-1844- Zoondom 4-1-1926) behoort tot een eenvoudige Zoonsche orbeidersfomilie, hoewel het de oondacht tot een eendot hii von moeders ziide ofstomt von het bekende intellectueel
popiermokersgeslocht VAN CELDER. Ziin vader PIETER BUIJS,
houtzoagmolenoor, wos gehuwd met CRIETJE HEIJMERINA, dochter
von WILLEM, een timmermon, en kleindochter von HENDRIK en
ARIETJE ARENTS von GELDER (gehuwd l3 Juni 1784). De voder
PIETER BUIJS heeft ols meesterknecht gewerkt op verschillende
houtzoogmolens te Zoondam, Westzoon, Uitgeest en Engewormer. Ziin.
zaon U,IILLEM werd te Uitgeest geboren, doch heeft te Zoondom school
gegaon tot qon ziin 13e ioor. Als knoop verkeerde hii toen dogeliiksch
ten huize von den heer JAN ZWAARDEMAKER Dz. als gezelschap voor
diens zoontie. Spoedig kwom hii ols z.g, kotiongen op den poltrok
D e lJ s v o g e I von de firmo HUIBERT VAN DE STADT.

Een korte toelichting op de perspectief tekening op het middenblod. Deze is gemaokt en beschikboor gesteld door onze molenv riend Hein J . Robe @ (copyright ) uit St. N icoloosgo.
En zo kunt L), ols lezer von de t'De Utskoot", eens kennis moken
met een poltrokmolen. Von dit type molen ziin er nog slechts
4 ex. (en I romp in A'dom) overgebleven, n.m. in Zoondqm 2 ex. ,
Haorlem en Arnhem (Nederlonds Openluchtmuseum ).
De tekening moet voorstellen paltrok "De Kievit" te Amsterdom,
gelegen oon ttZoogmolensloott' en Noordeliik Zoogmolenpod (nu
Cerord Doustroot). De molen is in l6BB gebouwd en in ongeveer
I BB3

gesloopt.

Wie meer wil weten over de Amsterdomse zoogmolens, zie don;
ttDe molens von Amsterdom in oude onsichten deel 2", door

mr. J.H. v.d. Hoek Ostende.

P.T.
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de G 1 M e
srba't|, vAN BENTEM & KLttYvER, terwiit

Een poor ioren
-vonwerkte hii nog 9p d9?.v.erfmolen

i;;-;

t'i

de rirmà

nii in íaoe - t869 in mititoiren dienst wos verbonden'
ciïàiigàr, heeft hii sreeds te midden von de totriike houtzoogmolensop
ín n,eí westziiàerv&a verkeerd, in verschiltende rongen -werkende

Pet, De Bonsem,De Smid'DeStadt'
Or-iltvo'gel,De
Zoon en d" K ru is ke rk; meestonderdefirmoH,v-'-d'
PIETER KLUYVER
]ài à"rà zoàx tiquiaàeràe, werd'hii door denopheer
de
houtwerf
komen
ín
dienst'te
)i. oiig"rnnt om oii hem
' drie
jrà"-iàtérwerd hii middelknechtopdiensmolen D e Bon sem'
'iit nii rondzoger'is geworden op de stamzogerii . ? z o-! ! uon
", le cirket'
gà"à;^iiiiiio xtuyïer. Hier ircf hem het ónsetuk !o9r
ioàg ziin rechterhond en een.p.oor vingers von ziin linker-hond te
moe_st uerlaten.
ïifri"rén, zoodot hii de fobrièk met eín pensioentie die
in ziin.vriien.
den werkzqmen man,
Dit wos een groote
Hii hod
"oip'roo,
teekenen'.
en
schriiven
knutselen,
met
wos
b"ezig
\ip sieeas
en geschriften te
werkstukken von molens gemookt, eenige verze.n
'oàLi-ààttità,
en deze ditíwiits met .t.e.ekeningen'.g.ei'ltus!ryer!,'-.Door
in
ieel lézen bleef hii ziin geest ontwikkelen, àn htj vond tenslotte
de studie der ZooÀsc'he'molens een levensdoel . Schriiven wo1 hem
óimogeliik geworden, moor hii wist een hulpmidde-l te proc.tiseeren'het
iààià"au nii aoor hét moken'von letterteekens ziin ged.ochten op
pàpià, ion ieerteggen. En zoo vervoordigde hii ,tngy i1.1!in-,ruim
77-ioriqen ouderdóà voor belongsteltenden, ofschriften.von ziin moleqden oord Jer zook een tiidroovende bezisheid is,
;;;[,'e;i;;ii";ii
er mede bereikt worden'"
weinigen
terwíit slechts

Tot zover dan over de persoon Buijs.
ien tijde van de r"..glesp"ekken met o.a' Buijs, was hij we-rkzaam
ats miàoentnecht (2e íï" àp een zaagmolen) bii dhr._Piete-r Kluiiver
te Zaandam-Westir. oo de paltrokmolen rrde Èonsemtr (de Bunzing)gebleven;
vooreerst
Liiààl i"t'uouwiaar van deze molen is onbekend
gË"À"rd op 5 ian. 166g ten name van Jan ctaesz. stierman, toen hii
àe molen vèrtoctrt aan Cornelis Pietersz. Booii.
Dezebalkenzagerwasgelegentenoostenvandetfateringeninhet
rrde

Bonsemrr behoorde
,r".f""ga" van"het MeeJter-Cornelispad. Molen
vanaf 1866 aan houtkoper P. Kluijver jr. toe en daarvoor aan
Huybert van de stadt. Helaas brandde in de nacht van 16 op 17 mrt.
1892 de molen helemaal

uit;

de brandverzekering keerde

f. 4.800'--

uit.

niet veraf gelegen krijtmolen ?rde Krab,, welke beneden_de wind
stond en ook àam vatte, kon gelukkig gered worden door de brandweer van Koog a/d Zaan.
D" g"g"r"t s ían dit knipseldoosar]ik9-l werden uit diverse Zaanse
van het
motönËoeten gehaald. Vià anr. A.F. Neuhaus' conservator
r?de Bonsemrr'
Zaans Molenmuseum, kan ik u een foto tonen van
Met dank aan: dhr. Evert Smit, Wormerveer,
Oà

Ver. rrDe Zaansche Molenrr, Zaandiik,
dhr. A.F. Neuhaus, Wormerveer'
dhr. H.J. Rabe, St. Nicolaasga'
Gemeente Zaanstad, afd. Burgerzaken'

Heerenveen, februari 1988 *********r.********'Ë*:s**d':t P. Timmermans.

door

G"*-' D.U/ji$o

o?,enlit er,,tu ur
ttDe Korenmolen van Buitenposttr door

A.M. van,Dop.

Het bestaande boekje (uitgave '84) is thans.als 2e editie verkrijgbaar.
De bestaande inhoud à 65 bladzijden tekst, (formaat A5' gestencild)
is uitgebreid met een 25-tal bladziiden tekst, fotors en oude kaarten.
Een déel van de tekst werd reeds in een decembernummer van de ritskoat als special gepubliceerd, doch belangrijke gegevens van delaatste
fase, voor detotale sloop, komen als nieuw naar voren. Een rlans wordt
gebrokenrt voor herbouw van de korenmolen te Surhuizum welke als
peperbus thans staat te verkommeren (zie litskoat nr" 46 blz. 24)
nBirdaard is voor velen een herault!tr aldus Van Dop in zijn begeleidend schrijven.
De prijs voor het boekje bedraagt thans f. 12,50 (incl. porto).
Voor het losbladige supplement betaalt U f. 4,50 (incl. porto).
U kunt uw bestelling overmaken op giro 651579 t.n.v. A.M. van Dop,
Sweelinckstraat 28 te Naaldwijk o.v.v. het gewenste. (G.D.W.)
MOLEN VAN TERSCHELLING

In nummer

22 van juli

1981 schreven we een en ander naar aanleiding
van een bezoek dat we brachten aan de Formerumermolen op het fraaie
Waddeneiland Terschelling. We besloten ons verslag toen met de opmerking dat aan de molen een zeer rijke geschiedenis is verbonden
en dat binnen afzienbare tijd alle feiten gebundeld zullen worden.
Toen we eigenaar J. van Dieren onlangs spraken kwam het gesprek
uiteraard ook op de wens om alle gegevens nog eens om te smeden
tot een apart boekje dat dan op de molen verkocht kan worden.
Aan gebrek aan belangstelling zal het niet liggen want de molen, die
beneden is ingericht als koffiebar, trekt vele vakantiegangers.
Tot een boekje is het nog niet gekomen maar er zijn ondertussen wel
waardevolle artikelen gepubliceerd in het keurige tijdschrift t?Schylge
myn làntsert, een uitgave van de Cultuur-historische Vereniging

rrHet Behouden Huysrr.

In het oktobernummer van 1980 diept Jan van Dieren heel wat historische bijzonderheden op over de geschiedenis van de molen van
Formerum, in het decembernummer gevolgd door een bijdrage van
Hille van Dieren getiteld "§tofwolken rond de Formerumer molenr'.
In datzelfde nummer maakt Philip de Boer melding van wat hij in
vroeg-17-e eeuwse bronnen ovef Terschelling ontdekte. Interessant
voor ons is de opmerking over het rrrecht van windtt dat 50 tot 60
gulden opbrengt, maar helaas is de molenaar rreenen grooten Dronckart, soo dat hy op dy molen niet en past, soude anders seecker meer
als honderd gulden opbrengenrt.

2t
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In het eerste nummer van de achtste iaargang (1987) was wederom
veel nieuws te lezen over de molens (ia, U leest het goed, molens)
van Terschelling. Zo diepte Jan Zwaal in het archief van het loodswezen feiten op over het tegelijkertijd bestaan van twee molens op
West-Terschelling. Een boeiend artikel over onderlinge concurrentie.
Uiteindeliik brandde de molen op het duin af op 30 september 1841.
In het artikel rrGortmakerijen te Oostterschellingrr vertelt Jan van

Dieren over een zaag- en pelmolen die westeliik van de Formerumer
badweg stond, ten zuiden van het fietspad naar §Iidsland.
Losse nummers van rrSchylge myn làntsetr bedragen f' 5,--. Voor het
bestellen hiervan kunt U contact opnemen met de redaktie te
Formerum (tel. 05620-8463) of schrijven naar Ankie Schol, Zuid 16,
8894 KH Formerum. Een jaarabonnement, bestaande uit 6 nummers,

kost f . 25,--.

Moleneigenaar Van Dieren iuicht een I'specialrr over de eilander wiekendragers toe. Hij wil het echter zo compleet mogeliik maken en daarvoor is nog veel speurwerk in archieven nodig. Illanneer het eenmaal
zover is, zullen we U zeker inlichten. We wensen Jan van Dieren veel
succes op zrn historische tochten door stoffige archieven. Elders in
dit nummer treft U als voorproefie een hiervoor al genoemd artikel
(GDw )
over de Formerumer molen aan.

BOEKENRUIL
Bicker Caarten De molen in ons volksleven,
p. Leiden 1958.
H. van Dorsten Langs Achterhoekse molens, 158 p.
Zutphen L97 2.
drs. H.A. Visser Zwaaiende wieken: over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland, 210 p , ofwel herdruk Gijsbers en van Loon,
Arnhem 1979, ofwel oors. uitgave Elsevier Amsterdam,
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GEVRAAGD: Eerste Friese molenboek, c& 1970.

Eerste Groninger molenboek, 1958.
J. den Besten Molenboek prov. Utrecht
Eerste Noord Hollands molenboek , 1964.
Eerste Zuid Hollands molenboek , 1961.
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GEVRAAGD

uit GoÍngarijp is bezig met een familie-onderzoek.
Er zijn historische lijnen ontdekt die zelfs terug gaan tot het iaar 1000!
Onlangs vroeg hij ons of we iets wisten van een molenaar Brongers
te Sneek. Een ondertrouwakte, die in 1649 te Leeuwarden getekend
is, vermeldt namelijk: ?tWillem Brongers, molenaar te Sneekrr.
Een eerdere ondertrouwakte dateert van 7 mei 1642 en die noemt
Hendrick Brongers als ?rmolenaar van Nijehoof?r.

1.De heer Brongers

Hij treedt op 27 mei 1642 in het huwelijk met Trijntie Feddes waarvan wordt gezegd trweduwe van de molenaar Michiels Fransen te
Leeuwarden. r?
De heer Brongers ontleende deze gegevens aan het gemeente-archief
van Leeuwarden.
Hij zou graag willen weten of Hendrick ook door een zoon is opgevolgd en of er afbeeldingen en gegevens van de molen bekend zijn.
Wij moesten het antwoord schuldig blijven.
Reakties uwerzijds graag aan de redaktie of aan de heer J.F. Bron-

gers, Ballingbuer 6,

8511 AJ

Goihgarijp (tel.: 05668 - 738).

2.Wie wil na het verschijnen van nummer 50 een index maken op alle
reeds verschenen nummers van trde Ítskoattf ? De redaktie houdt
zich aanbevolen.

Er is toch wel een vrijwilliger/computerfreak die dit als een uitdaging voelt. Dit is tevens een mooie aanleiding om alle molennieuwtjes
en -artikelen weer eens door te lezen. We zijn benieuwd!
WAT ERMOLE NS

OOST-DONGERADEEL

Bij toeval konden enkele interessante gegevens betreffende de watermolens van de voormalige gemeente Oost-Dongeradeel worden achterhaald. Het Rijksarchief in Leeuwarden bewaarde aI lange tijd de
archieven van de provincie Friesland, maar tot nu toe was mij nog
nooit opgevallen dat onder inventarisnummer 1117 (Ged.Staten) van

het zogenaamde Nieuw Provinciaal Archief interessante molengegevens
te vinden waren. Daarbij is een opsomming van watermolens in het
noordoosten van onze provincie, gedateerd op 18 augustus 1883. We
willen U de gegevens daaruit niet onthouden en laten die nu dan ook
in onveranderde volgorde de revue passeren.
1. Nijkerk (Jouswiersterpolder). Kadastraal bekend sectie C nr. 974,
uitwaterde op de Zuider Ee. Gebouwd in 1854 en vlucht 20,40
meter. De molen bemaalde 216,53 bunder.
2. Anjum. Kadastraal bekend sectie B nr. ?88, uitwaterende op de
Zuider Ee. Bouwjaar onbekend en vlucht 6,26 meter.
Gebruiker van de molen was Arend Castelein te Anjum en hij bemaalde er 6 bunder mee.
3. Anjum. Kadastraal bekend sectie B nr. 855, uitwaterende op de
Zuider Ee. Gebouwd rond 1860 en vlucht 8,20 meter. Gebruiker
was Harke S. Douma te Lioessens, die er 22 bunder mee heeft bemalen.

4. Anjum. Kadastraal bekend sectie B nr. 1008, uitwaterende op de
Zuider Ee. Gebouwd in 1880 en vlucht 6,50 meter. Gerrit E. Botma
uit Morra bemaalde er als gebruiker 6 bunder mee.
5. Anjum. Kadastraal bekend sectie B nr. 1032 , uitwaterende via een
stroomsloot op de Zuider Ee. Gebouwd in 1880 en vlucht 9,80 meter.
Bemaalde 17 bunder en gebruiker was Sieds van Kleffens uit Morra.
6. Ee. (Wattenwielsterpolder). Kadastraal bekend sectie D nr. SBZ,
uider Ee uitwaterende. Ook deze

molen

dateerde van 1880, maar de vlucht was 9,30 meter. Gebruiker
Gerben Koldijk uit Engwierum , bemaalde er L2 bunder mee.
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meter. De molen werd gebruikt door Cornelis Castelein te Ee en
bemaalde 16 bunder.
LZ. Ee. (Ganzepolder-BinqglqIQ. Kadastraal bekend sectie D nr.
omsloot op de Zuider Ee. Bouwiaar
onbekend en vlucht L0,60 meter. Gebruikt door Martinus Wierda
te Ezumazijl, die er in totaal 28 bunder mee bemaalde'
Het ontbreekt mij helaas aan tijd om uit te zoeken , waar de exacte
standplaats van deze molens was. Wel is er aan de hand van enkele
kaarten het hierbij geplaatste kaartje te maken , met daarop de verschillende watermolens tussen Anjum en Ee (ingetekend naar de huidige situatie ) . Molens i en h ziin te vinden in molens in Friesland in
ouàe ansichten deel 2 (nrs . 54a en 54b ) , molens d en e zijn waar- r
sehijnlijk dezelfd€, n.1. de nog bestaande molen bij Bzumaziil. Door
onnauwkeurigheden van kaarten kan iets dergelijks wel worden verklaard: een iets verkeerd geplaatst teken geeft direet een afwijkende standplaats. Molen f werd pas in 1963 afgebroken, na een lange
periode van verval , toen hij met één roede van 14 meter stond. Als
bais dienden kaarten van 1855, 1864 en cirea 1925, zodat er een hiaat
is. Dat verklaart ook waarom niet alle molens eruit rolden. Onder
voorbehoud is nr. 7 te identificeren als f op het kaartje , nr. 11 a1s
b en nr. 12 als €.
G raag hou ik mij aanbevolen voor aanvullingen op de situering van
de molens !
Dick Bunskoeke.
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Biischrift: Molens tussen Anium en Ee wlgens de koort von Eekhoff
( t eSS)

en enkele topogrofische koorten.

'ï. Ee. Kadastraal bekend sectie D nr. 998, via een stroomsloot bij
G sluis in de Zuider Ee uitwaterend. Bouwjaar onbekend en vlucht
12,50 meter. Brant H. Keegstra te Engwierum bemaalde er 22 bun8.

9.

10.

11.

der mee.
Ee. Kadastraal bekend sectie D nr. 927 , op de zelfde manier als de
vorige molen uitwaterend. Bouwjaar eveneens onbekend en vlucht
12,80 meter. De 37 bunder onder deze molen werden door Aant
Zijlstra te Ee als gebruiker bemalen.
Ee. Kadastraal bekend sectie C nr. 699, evenals de beide vorige
m6lens uitwaterend op de Zuider Ee. Gebouwd in 1879 en vlucht
8, 80 meter. Gebruiker Jan P. Tibma te Ee bemaalde de bijbehorende 23 bunder land.
Ee. Kadastaal bekend sectie D nr . 515, gelijk als de vorige drie
uitwaterend. Gebouwd in 1879 en L2,50 meter vlucht.
Er behoorde 33 bunder onder en gebruiker was Siemen S, Bangma
te Ee.
Ee. Kadastraal bekend sectie C I1r. 604, uitwaterende door de
Tïbsteruied in de Zuider Ee. Gebouwd in 1873 en vlucht 7 , 10

Molen von Joh. /isser en Zn.
Foto uit iuni 1942 von W.O. Bokker.
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I BEZOEKEN AAN FRIESE MOLENS J AREN GELEDEN
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Op dezelfde tocht kwam ik in Ee en kiekte de prachtige pel-korenmolen van Joh. Visser en Zn. Vlak na de oorlog had ik het genoegen
om deze molen meerdere keren te bezoeken. Hij was uitstekend onderhouden en de uitrusting bestond uit een volledige pellerij met jacobsladders; verder 2 koppel maalstenen, waarvan één door een R.O.
motor kon worden aangedreven en een mengmachine. De beide zelfzwichtende roeden waren van westra uit Franeker en in lgBS kwam er
een roede van Westra uit Leeuwarden, De laatste knikte in 1g45 en
werd eruitgehaald en tot 1g53 maalde men met één roede. Door de
firma Bremer uit Adorp werd een potroede uit de gesloopte molen van
westeremden in lg53 aangebracht en toen was de molen weer als vanouds. Helaas sloeg het vuur toe op b september 1g62 en ging de molen
geheel in-vlammen op. Sindsdien mist Ee zijn molen, op wiens plet
reeds op kaarten uit 1664 en 1?18 een molen getekend staat: dit zal
ongetwijfeld een standerdmolen geweest zijn.

Harkstede, januari 1988 *****x************************w.o. Bakker
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we mochten onlongs von de heer
molenorti kel ontvon gen,

J.

von Dieren onderstoond historisch

V.on Dieren, eigenoor von de laotste windmolen op Terschelling, stemdei'tevens toe in publicotie woorvoor onze hortetijke donk.
Het ortikel werd reeds eerder geplootst in ttschlrlge myn ldntseil,
nieuwe reeks no, 5 von oktober 1980.

c.D.w.
Kol

lumerpomp,

ln juni

juni

1942,

foto: W.O. Bakker.

fietste ik van Grijpskerk naar Holwerd en ook toen fotoik onderweg enkele molens. Eerst bezocht ik de watermolen

1942

grafeerde

te Kollumerpomp van het waterschap ttWesternieuwkruislandrr.
De molen deed toen uitsluitend met windkracht zijn werk en stond geheel vrij in het wijde land. Op de achtergrond lag de zeedijk van de
Lauwerszee en niets belemmerde de windvang.
Op de beide ijzeren roeden had hij zelfzwichting en achtkant en kap
waren bekleed met hout, waarover asfalt.
Dit bleef nog een aantal iaren zo doorgaan, totdat ik in 1g66 in de
molen een 22 pk Listermotor aantrof. die via een tandwielkast de
vijzel aandreef. De zelfzwichting was verdwenen en de molen gedegradeerd tot een matig onderhouden monument.
Een aantal jaren later verdween de molen bijna in een bos, door de
daar aangelegde fruitkwekerij met een hoge windsingel eromheen.
Toch kreeg de molen enige jaren geleden zijn vrije wind terug, door
het kappen van alle bomen. Bij de laatste restauratie kreeg dè molen
een mooi rietdek en nu siert hij opnieuw het wijde land. Hopelijk is
er een vrijwilliger om hem geregeld te laten draaien.

De registers van vorderingen tot vestigingen van verband, die in
het Rijks Archief in Leeuwarden bewaard worden en waarin verkoopovereenkomsten staan, beginnen voor oosterschelling in het jaar 162g
en eindigen in 1805, waarbij het jammer is dat de jarén tussen 16b5
en 1660 ontbreken. Maar in elk geval leveren ze ons, onder veel meer,
de naam van de verschillende eigenaars van Formerumer molen. 1)
De molen van Formerum zoals die

is afgebeeld op een kaart van
dden ze s ti e nde eeub/ .
Of hij er een eeuw later nog zo
ui tgezien hee ft weten wr I u1 teraard ni-et en zelfs niet of Ce
molen inderdaad 'naar het le,*zen,
getekend is.
mi

De eerste die wij tegenkomen, van 1638 af, is Jacsb Harmènsz Molenaar.
In 1650 verkoopt deze de molen aan pieter Albertsz molenaar. Met de
toev_oeging molenaar komt die dan al jaren in de registers voor, evenals Marten Pietersz. Molenaar. Deze beide molenaren kopen ieder af-
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zonderlirk tussen de jaren 1640 en 1655 veel land bii stattum en schittrom (Schitterum). Zouden zii misschien eigenaars geweest zijn van
de molen op West?

in 1650 heet het:
Pieter Albertsz mollenaer eyscht verbant booden ende consent
op een wint meelmollen staende ande noortsijde van Formerum
Tèr Schellingh belent met Feycke Reynertsz ten oosten, weesende
ronts om de mollen een vrye reedt off wagenpadt ende voorts
met sijn gereetschap van bilhamers de steenen s seyllen geert
exempt noch het huys ende schuyr ende erfve daer bii staende
ande westsiide van Formerum Ter Schellingn belent met Heere
wech offe wagenpad ten noorden Douwe Wijbesz ten suyden ende
alle het geenó op ende inde mollen ende thuys spijcker art ende
nagelvasi is ende beswaert weesende met tien stuyvers iaarlijckse grontpacht vant voorschreven huys ende scheur met de gerechtigheyt van de Graeffelijckhijts jaerlijckse erfpacht van de
wint ende mollen voorschreven gecooft ende verkreegen van
Jacob Harmensz voor de somma van seeven ende twintigh hondert
ende dartich gulden betaelen te Schellinger beestemarkt 1600
ende vijftigh in gereet ende contant geldt achthonderd caroli
gulden ende over een iaàr daer an volgende tweehondert ende
vilftigh earoli gulden ende voorts alle achtereen volgende jaeren
tweehondert ende vijftigh caroli gulden tot volle ende effectuelle
betaeling yan de voorschreven somma van seeven ende twintigh
hondert ende dartig caroli gulden ende daer boven te betalen de
helft van de onchosten soo van 40 penninh concent ende armengeldt t maecen van de brief wijncoop 2) de vacatie van de secrefaris en de boode en de roepers maer bii de cooper de geheele
oncoosten eerst uyt te schieten ende te betaelen daer van hij
inde leste termijn de gerechte helft van de voorschreven oncoosten sal mooghen te koorten.
Uit andere akten weten we dat onze Pieter Albertsz niet kon schrijven
en dus met zijn rmerkt ondertekent.

Hoe dan ook,

Jacob Cornelissen
--me

rck

naast.

gestelt

Dertien jaar later, als hij dus juist de zaak heeft afbetaald neemt hij
opnieuw een hypotheek op de korenmolen en het huis, ditmaal ten bedrage van 700 gulden, tegen een jaarlijkse losrente van 28 gulden.
(hypotheekgevers zijn de kinderen van tPier Martensz geprocureert
bij zijn salige huisvrouw Baukje Stevens).

'/an Pieter Alberxsz
mollenaer
P.

besluiten dat tussen 1651 en 1659 Pieter Albertsz de molen heeft verkocht aan Jacob Hiddesz. De molen bleef zo wel in de familie, want
Jacob was getrouwd met Heske (Of Hiske) Pieters en die was een
dochter van Pieter Albertsz Molenaer en Marij Sijbrants, zoals wii
vernemen uit een acte van 20 juni 1671 (Pieter Albertsz is dan aI
overleden, evenals Jacob Hiddesz) maar in 1664 dus verkoopt Jacob
Hiddesz molenaarr de Wintmeelmolen met de werf daer hij op staat
staande aan de noordzijde van Formerum, belend met Dirk Feyckesz
ten oosten rn hrt algemeen wagenpad ten westen; verder een huis en
tuin en daarnaast het huisje dat hij in 1663 had gekocht, staande
aan de westzijde van Formerum, belend met Douwe Wijbesz ten zuiden,
het pad ten noorden; nog een stuk land de Inse 4), belend met
Leendert Pietersz ten oosten, Rool Kleyn 5) ten westen en de duinen
ten noorden.
Koper is Jacob Imckes huistimmerman voor 3680 gulden, te betalen
750 gulden op ouwe mei 1664 en voorts 250 gulden tot de volle som is
afbetaald. Ook wordt hierbij nog verkocht een gortmolen met gereedschap, een molensteen, enige losse balken, wat oud hout, kammen
voor de molen en twee oude zeilen, alles tesamen voor 250 gulden.
Jacob Hiddesz trok zich dus volledig uit Formerum terug en in 1671
maakt zijn weduwe de schuld die Jacob Imckesz dan nog heeft te gelde.
Heske Pieters wedu-we van Jacob Hiddesz molenaar, woonachtig op rt
Westeynde verkoopt aan Anne Cornelis oud-burgemeester en Douwe
Cornelisz Regerend burgemeester van 't Westeynde de resteerende
custing penninge 6) ter somme van 1103 gulden 11 stuivers 8 penningen, die Jacob Imckes op de geannexeerde 7) coopbrief (naar dat
de halve oncosten die hij in de laatste termijn hadde te cort daar afgetrokken sijn) schuldich en ten achteren is en bij hem op iaartermijnen
afgelost moet worden.
In 1673 volgt opnieuw verkoop.
Jacob Imckes meester huistimmerman op rt Westeynde verkoopt de
wind meelmolen, huis, tuin en land aan Wietse Heerts molenaar te
Formerum, voor 4000 earoligulden, te betalen meteen 1000 gulden en
verder 250 gulden op de eerste mei. Als de koopbrief ondertekend
wordt, leent Wietse Heertsz 800 gulden van de Kerkeraet van Westeynde tegen een rente van 32 guldens ts jaars eÏ-sTelï-daarEi] als-onderpand de molen, het huis waarin hij woont en het oude huisje er-

Venator secretaris

hierbii
De volgende verkoop van de molen vinden we in
wreeki zich het feit van de reeds genoemde ontbrekende jaren.
De verkoper is namelijk Jacob Hiddesz molenaar 3) en dus mogen wij

9

1664 en

Dit het merck van Wietse Heerts bij hem self gestelt.
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In 1?08 houdt Heerts ermee op, althans Wietse Heerts molenaar verkoopt aan Jan Cornelisz Storm mede te Formerumfeen huis een gortmakerij int zelve, een koornwindmolen , staande en leggende tot
Formerum belend met Wijbe Douwesz ten zuiden het wagenpad ten
noorden, al het land dat hij bezit, een peert, twee koejen een hokkelingh een wagen, d€ gortbak en een dongdam, te zamen voor 3L25
gulden, t€ betalen met 1900 gulden meteen en verder jaarliiks 150
gulden.
Hii heet nog Wietse Heerts molenaar als hii in 17L8 een overeenkomst
aangaat met Cornelis Sijbrands en Sijbrich Aerjans, echtelieden te
Formerum, die hem f zullen onderhouden te alimenteren en van alles
wat nodig is te voorsien en te versorgen zoo langh als God de Heer
hem int leeven spaaren salt, Van ziin kant geeft Wietse alle goederen
over die hij nog bezit.
Ondertussen probeert, in 171,1, Jan Cornelis Storm de molen te verkopen aan Marten Harmensz Tromp te Formerum, maar zijn zwagers
Rinse en Siltje Ymckes verzoeken naasting op de koop. Het Gerecht
doet raart en g:rasroeringht 8) en staat op 11, oktober de naasting
toe. Door dit voorkeursrecht van de naaste familie worden Rinse en
Siltje Ymckes eigenaars van de molen voor de prijs van wederom
3125 gulden, waarbii Jan Storm belooft een nieuwe trap aan de molen
te leveren en het huis aehter wat op te knappen.
Jan van Dieren.
Formerum

Uit or$ prenten§.nbinet

voor dit artikel zijn afkomstig uit de nummers
6934/5, 694416, 6966 en 698012.
2) Wijncoop rde wijn die als bewijs van een gesloten overeenkomst
ënTer Eekrachtiging er van , door kooper, verkooper en getuigen
gedronken en door den kooper betaald werd.
(Middelnederlandseh Handwoordenboek ) .
3) Een broer van Tjerk Hiddes (1622-L666), de befaamde admiraal
van Friesland. Jacob was in L624 geboren in het gezin van de
molenaar Hidde S joerds en zijn vrouw Swob Jacobs te Sexbierum.
(J.J. Kalma: Hwat sil irs Tryn nou sízze?, Boalsert 1966)
4) Een stuk land dat later de Ein ze of Einse heet.
5) Hiermee is bedoeld het land de Rolle Keyn.
G) Custinge rbetalitrg, termijn eener koopsomt (Middeln. Handw. b. ).
Het komt er dus op neer dat Jacob Imckes nog een schuld heeft
1) De gegevens

aan Heske Pieters van ruim t-103 gulden. Ze verkoopt haar vordering aan Anne en Douwe Cornelis.

7) Aangehechte.
8) Zinnebeeldige handeling

bestaande

bij het overdragen van een stuk land,

in het steken en overreiken van een gras zode .

Over de onbekende molenfotots uit voorgoonde
is nog geen nieuws te melden.
Hierboven een nieuwe opnome uit de co"l lectie von
Popke T immermons.
Voor reokfies houden wii ons weer oonbevolen.
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