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Vijftig nummers van ilde Ítskoatir zijn inmiddels van de pers gerold.
Eerlijk gezegd hadden we in het begin niet gedacht dat we er zo lang
mee door zouden gaan. Het samenstellen van het blad kost namelijk behoorlijk wat vrije tijd. Keer op keer schenkt het ons echter ook weer
veel voldoening wanneer het materiaal klaar is voor de drukkerij,
thans het Administratief Centrum te Leeuwarden. Bovendien maken de
talrijke contacten met diverse personen en instanties het bezig zijn
voor trde Ítskoatrr tot een tijdrovende, doch boeiende bezigheid. Er
zijn echter meer zaken in het leven die de nodige aandacht verdienen,
zodat we de relativiteit van de aan ons toebedeelde taak niet uit het
oog mbgen verliezen. Mede ook daardoor zullen we het nimmer in ieders ogen goed doen; kritiek is er altijd en dat zal wel zo blijven ook,,
hoe goed we ons best ook doen om rrde Ítskoatrr in onze vrije tijd vol
te schrijven.
In februari 19?6 begonnen we met een aarzelende aanzet om te komen
tot een eenvoudig, doch lezenswaardig kwartaalblaadje over onze molens. Wanneer we afgaan op de reakties rruit het veldr dan mag worden
gesteld datttde Étskoattr in een behoefte voorziet. Gelukkig was er eigenlijk nooit gebrek aan kopij, hoewel we nog steeds zitten te wachten
op bijdragen die ons zeker tien jaar geleden reeds waren beloofd! Een
kleine kern molenlieftrebbers voorzag de redaktie echter met een vrij
grote regelmaat van tekst en/of fotors. In dit verband mogen de namen
van de heren Brunsmann en Timmermans zeker niet ontbreken. We hopen nog lang op hun enthousiaste medewerking te mogen rekenen.
Vijftig nummers zijn voor de redaktie aanleiding om alles nog eens op
een rijtje te zetten. Een eerste stap in die richting is de publikatie van
een index. De oproep in nummer 48 heeft dan ook succes gehad. We
zijn er bijzonder mee ingenomen dat we de heer Tj. Severein uit Alkmaar bereid hebben gevonden om al die nummers uit te werken. En dat
betekent niet alleen het doorlezen van 1.300 tot 1.400 bladzijden. Er is
door de zoon van de heer Severein, een computerdeskundige, geheel
belangeloos een programma gemaakt zodat alle ingebrachte gegevens
kunnen worden uitgewerkt tot een aparte index op bijvoorbeeld onderwerp, plaats- en persoonsnaam. Aangezien dit een hele klus is, kan nog
niet worden gezegd wanneer een en ander het licht zal zien. Ook over
de vormgeving en de financiering van deze uitgave is nog geen besluit
genomen. Dat het echter een zeer waardevol boekwerkje zal worden is
nu al overduidelijk. Het langdurig zoeken naar een bepaald gegeven
wordt met behulp van de rrritskoat-indexrt een fraktie van hooguit een
minuut. Terug naar het vijfstigste nummer dat voor U ligt. Ook nuis
weer getracht het nodige molennieuws bijeen te malen om het vervolgens middels de Étskoat tot U te laten komen. Erg vereerd zijn we r .,
de zeer interessante bijdrage van de heer Heijdra van Monumentenzor.
Het geeft ons nieuwste nummer mede daardoor een bijzonder, lezenswaardig cachet. Wij wensen U er veel leesgenoegen mee.
Gerben

D. Wiiniao ---_
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MOLENNIEUWS VAN STICHTING

DE FRYSKE

MOLE

Overzieht molenonderhoud in 1987.
Evenols vorig joor geven we dit overzicht weer oon de hond von de
ciifers vermeld in de rekening l9B7 en zools ze ziin weergegeven op
blodziide l5 en volgende. De in het overzicht gcnocmde biidrogen vcrmeld tussen hookies, ziin de verwerkte bedrogen vo.n vorig ioor,
Werd vorig ioor voor biino f. 154.000,'- vertimmcrd cn gcvcrfd oon d<:
37 molens dit ioor is het verwerkte bedrog iets loger en komt uil <t1t
f. 151 .000,--. Deze verloging vindt ziin oorzook in het fcit dul a<:tt
aontol molens in restourotie zijn en er dus geen bf weinig ondcrhoud
heeft plootsgevonden. Zools bekend, werd het onderhoud ook dit ioor
uitgevoerd door de vier "vostet' eonnemers.
no. 3 De Hond - Paesens f. ?.530,64. (f. 6.169,60)
k hersteld. Het gevlucht, de
staart en wipstok werden geschilderd en op de roeden werden zeilklampen en zeilarmen aangebracht. Een bordschroot werd vervangen en een
nieuwe vangketting werd geleverd.
Voorts werd door onze eigen onderhouds-timmerman gewerkt aan de
nieuwe toegangsdeuren die tegen het eind van het iaar werden aangebracht.
no. 8 De Miedenmolen - Holwerd f. 5.389,24. (f. 5.698,?8)
ngen omdat ze verrot waren. Ook de slechte voorzomen werden vervangen en een bordveer
werd weer opnieuw aangebracht.Geschilderd werden de voorkeuvelens,
het gevlucht inklusief het iizerwerk, en de lange spruit. In het stormschild werd een pluk riet biigestopt. De schroef en waterdekken rÀrerden geteerd en in de verschillende raderen werden kammen vervangen
c.q. opnieuw vastgezet.
no. 11 De Kleilansmole - Marrum f . 3.138,00. (f . 3.402,66)
ld welke voor de helft oP
dit jaar drukt en de andere helft op volgend jaar. Onze timmerman
zorgde voor het ophekken waarna de complete roede in het voorjaar
van 1988 zal worden aangebracht.
no. 12 De Grote Molen - Marrum. f. 5.213,39. (f. 5.312,49)
lanken vernieuwd. De
vijzel werd geteerd. Geschilderd werden de heklatten, rietplanken en
lange spruit. Geleverd werden nieuwe bezetketting en kruiketting. De
ingerotte delen van het krooshek werden vervangen alsmede het kopseind van het voeghout.
no. 13 De Phenix - Marrum f. 5.144,26. (f. 6.064,20)
ihol om de as werd
Er wérden twee stormpaltèn
opnieuw afgetimmerd. Aan de linker lange sehoor werd een las aangepracht en de lekkage boven de keuvelensbalk werd opgeheven.

Het gaas op het rietdek werd weer vastgezet en een kam in het bovenwiel werd vervangen. Op de vijzelschoepen werden 3 nieuwe slagijzers
aangebracht. De verrotte heklatten werden vervangen en geteerd.
no.14 De Non - Ferwerd f. 4.522,44. (f. 5.639,52)
t vijzeldek werd een nieuwe vetpot aangebracht. Een aantal heklatten werd vervangen. Het voorschild
en de rietplanken werden geschilderd en het veldkruis werd naar binnen gebracht en weer vastgezet.

no. 15 Hogebeintumermolen - Hogebeintum f. 5.435,22. (f. 4.489,29)
van regenwaË-Aë-Eil
ter. De lange spruit werd afgedekt met lodariet. De wervel werd vastgezet en de vijzel in de teer gezet. De sloot achter de vijzel werd opgeschoond en een aantal zoómlatten vervangen.
no.16 De Hoekstermolen - Hallum f. 5.532,48. <t. 2.908,88)

estauratie, opgeleverd.

Volharding - Jislum f. 5.335,?0. (f. 5.044,64)
ele kapdeeltjes vervangen.
De staart werd afgedicht met nylonkit en de windborden, heklatten en
roeden werden geschilderd. De molen werd dichtgemaakt voor vogels,
het houtwerk van de vijzelbak werd nagezien en in de lange schoren
werden groeven voor regenwater afvoer gemaakt.
no.21 Beintemapoldermolen - Westergeest f. 3.000,--. (f. 1.566,-*)
Vooruitlopende op de restauratie, het onderhouds- bedrag besteed.
no. 22 De Victor - Wanswerd f . 3.569,67. (f . 4.824,57)
schroef is omlaag gebracht.
Het van de molen afgewaaide hamstuk werd vernieuwd en weer aangebracht. In de molen werd een nieuwe poortstok geplaatst en de verrotte heklatten werden vervangen.

no.

17 De

no.29 De Gen. Kloosterpoldermolen

-

Hallum

f. 5.853,71. (f. 5.051,62)
en. Het water-

hol van de as werd afgetimmerd tegen inlekken. De vangbalk liep aan
op de bonkelaar en een windbord werd vernieuwd. Een aantal heklatten
werd vervangen en de voorzomen doorgespijkerd. Het steenbord was
verrot en werd vernieuwd alsmede enkele onderste kluften.
De peluw werd nagezien.
no.32 Steenhuisterpoldermolen - Stiens f. 1.156,98. (f. 4.998,--)
Deze molen wordt in het kader van de rvk Leeuwarderadeel gerestaureerd.
no.33 De Olifant - Birdaard f. 6.907,85. (f. 637,03)
98? gereed. Door onze onderhoudstimmerman wordt nu gewerkt aan het maken van de inmaalvijzel.
no. 34 De Slagdijksterpoldermolen - Finkum f. 3.265,79. (f. 2.996,86)
Voor deze molen werd een as besteld en geleverd, waarvan de kosten
over 2 jaren worden verdeeld.

^
b
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38 De Hoop - Roodkerk f. 5.029,50. (f. 4.003,?0)
De roeden werden uitgebalanceerd omdat de molen steeds naar een

no.

punt terugliep. Het gevlucht werd geschilderd en het voorschild opnieuw afgetimmerd tegen inlekken. Het spilkalf en de wervel werden
vernieuwd. Op de roeden werden ogen aangebracht. Op de uitschoot
werd een nieuw hekje geplaatst en de onderdorpels van het bovenste
kistraam werd hersteld.
no. 39 Grote Molen - Broeksterwoude f. 5.519,64. (f. 4.843,57)
et gevlucht werd
geschilderd. Het penlager werd hersteld, want dat droeg maar aan
een zijde. Op de binnenroede werden zeilogen aangebracht en op beide roeden zeilklampen. De kistramen werden geschilderd.
Ook het hekwerk op het vijzeldek werd hersteld.
no. 40 De Broekmolen - Broeksterwoude f . 5.050,24.'(f . 4.843,5?)
uurankerr werdem ontroest en geschilderd. Op de buitenroede werd een zeilarm aangebracht. Het kruiwerk werd nagezien en gesmeerd. Een aantal voorzomen werden vervangen alsmede een verot bordschroot.
De Monumentenwacht leverde een aantal betonnen kruipalen.
no. 48 Achlumermolen - Aehlum f . 2.74?,20. (f . 3.073,02)
Op de beide deuren werden nieuwe spiegelklampen aangebracht en daarna werden de deuren
geschilderd. Op het hele achtkant werd riet biigestopt en kippengaas
aangebracht.

no.

49 Schalsumermolen

-

Schalsum

f. 4.961,76. (f.

4.348,38)

gen. De roeden werden
geteerd en in de molen werd een nieuw trapje gemaakt. Ook werd een

nieuw afschermhek gemaakt om de onderbonkelaar.
Om de molen werd een nieuw hek geplaatst.

no.

60 Ypeymoune

- Rijperkerk f. 4.996,45. (f.

5.038,13)

Op de kap werd riet bijgestopt en in de molen werden 2 stormpallen
geplaatst. Staart, kop en spruiten werden geschilderd en voor de roeden werden nieuwe wervels gemaakt. Op de onderbonkelaar werden
nieuwe beugels aangebracht en er werden enkele kruipalen geplaatst.

no. 64 Hooglandmolen - Wirdum f. 4.998,--. (f. 4.418,--.
Onze onderhoudsman maakte een nieuwe vijzel en het hout werd besteld voor een nieuwe vijzelbak welke in 1988 zal worden geplaatst.
6 5 Kramersmolen
Wirdum f . 206,84. (f . 2.L59,25)
Deze molen is afgedekt tegen inwateren. Het wachten is op de restau-

no.

ratie.
no. 72 De Eendracht - Kimswerd

f.

4.968,89.

(f. 5.561,69)
tr en 5S cm vierkant

aangeschaft voor het maken van een nieuwe as. Deze zal in twee jaar
worden aangebracht.

De Edensermolen wocht oP herstel (foto Cerben D. Wiinio).

I
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no.

?3 Meerswal

-

Lollum

f.

4.831,20.

(f.

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER

4.963,70)

gen aangebracht. De molen werd
helemaal geschilderd en een nieuwe kruipaal werd aangebracht. Het hekwerk bij àe schroeÍbak, uitschoot en loopplank werd geteerd'

- Lollum. (f .

no.

?8

no.

?9 De Edensermolen

Triolum

2.796'50)

plannen werd geen onderhoud aan
de molen besleed. De molen staàt niet op de monumentenliist'

@komstige

-

Edens

f. 48,--. (f- 3-420'--)

jn restauratiebeurt '
no. 84 Pankoekstermolen - Witmarsum f. 5.098,--. (f. 4-186'53)
n lekkage werd herin verschillenmetselwerk
gebracht.
Het
omhoog
de
halssteen
steld en
de vakken van de veldmuren werd bijgewerkt. Enkele windborden zijn
vervangen en de staart en schoren ziin geschilderd.
De lange spruit is ontroest en geteerd.
no. 86 HimmoLe Sneek f . 5.32L,20. (f . 5.159,63)
gekregen. Voorts is geprobeerd
om de uitstroomkoker ttop aflopentf te krijgen. Het water dat wordt uitgemalen loopt n .1 . de verkeerde kant op .
no. 90 De Klaver Bolsward f. 5.104,57. (f. 5.070,65)
kraag om de as is goed sluitenà gemaakt. In het gevlucht zijn nieuwe kluften aangebracht en de
windb-orden breder gemaakt. Hierbii ziin ook de voorzomen naar buiten en naar voren gebracht. In de bodem van de uitstroomkoker zijn

de scheuren gedicht.
no.ts 93, 94 en 95 De 3 molens te Goingahuizen f . 5.062,95 - f -2,92].99

i

Vooillr-nt:-EgZij-n de dekken geteerd en zijn in de molen trekstangen aangebracht. De iinker deurliist werd vernieuwd en de spuit afgedekt met
rubberroid. In de molen ziin 6 zeiloortjes geplaatst- Op het gevlucht
zijn enkele nieuwe heklatten aangebracht. Voorts werd een deel van
het nieuwe bovenhuis voor molen nr. 95 gemaakt.

r1o. 103 De Vlijt

. 4.242,L7)
t een niet-werkende

Koudum f . 3.095,91. (f

molen kan

worden genoemd. Het waehten is nu op het vinden van een paar ge-

sehikte maalstenen waarna met het binnenwerk kan worden begonnen.
no. 104 De Geeuwpoldermolen - Oppenhuizen-f. 3.032,97. (f. 3.343'37)
De restauratie van deze molen verloopt voorspoedig; verwacht wordt
dat in iuni t88 de heropening kan plaatsvinden no. 119 Tjongermolen - Mildam f. 2-925,2L- (f. 3.8?6,24)
heklatten waren slecht
doorgespijkerd; is hèrsteld. Verder is er enig schilderwerk verricht.
no. 128 Vesuvius - Elsloo f. L.261,64. (f. 3.676,66)
mentenlijst, zodat het onderhoud is teruggebracht.

A.

Cramer
Secr. De Fryske Mole

Het vijftigste nummer.

ffivijftigstenummervaneenperiodiekverschij-

nend verenigingsorgaan is geen reden om een groot feest te vieren.
Dit feit geeft echter wel aanleiding om even terug te zien en stil te
staan bij het heden, waar het betreft ons verenigingsorgaan De Utskoat. Het eerste nummer verscheen in februari 1976 en dat is nu ongeveer LZl iaat geleden. Toch wel een trkoperenrtmijlpaal. In dit tijdsbestek is De Utskoat uitgegroeid tot een interessant molenperiodiek.
In september 1973 liet De Fryske Mole de eerste Nieuwsbrief verschijnen met het oogmerk haar achterban, de donateurs en haar andere relaties te ihformeren. De inhoud was zuiver informatief en de omvang bescheiden: 4| kantje van het zelfde formaat als nu De Utskoat. Daar
bleeft het eigenlijk eerst bij . Toen op 23 mei 1975 het Gild Fryske Mounders was opgericht groeide in deze kring ook de behoefte bestuursmededelingen en andere informatie aan de leden door te geven.
Bij het gezamenlijk overleg van de besturen van De Fryske Mole en Gild
Fryske Mounders werd overeengekomen om enkele keren per jaar samen
een blaadje uit te geven. Er werden afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Maar heel belangrijk was wel dat de eindredactie direkt kon
worden toevertrouwd aan een enthousiast molenvriend en molenaar
G.D. Wijnja, toen nog te Joure. Hij kreeg daarbij de steun van A. Bokma, namens de Fryske Mole; mevr. P.C.de Jong-Dijkstra en J. Wiist
voor het Gild Fryske Mounders. Het eerste nummer telde 12 bladzijden
die niet eens ten volle werden benut; geen omslag en nog geen naam.
Voor dat laatste werd een prijsvraagje uitgeschreven. Het was de ons
allen welbekende molenvriend J.G. de Beer uit St. Jacobiparochie die
de beste naam bedacht: De Utskoat. Hij motiveerde die keuze, zoals bij
hem paste, met een gedicht, waarvan hier een vers:
Sa as it wetter ta de Étskoat,
FOI brfrzend

troch de krèft fan wyn,

Blaas sa it nijs dan fan de mrlnen
Blijmoedich op de lèzers yn.
Ook de bedrijfsmolenaars konden zich daar wel in vinden. En zo werd
ons orgaan met de naam De Utskoat een begrip voor molenminnend
Friesland. De inhoud kreeg al spoedig een veelzijdig karakter. De redaktie streefde er naar een elk wat wils te geven. Aktualiteiten wisselden af met historische beschrijvingen, practische ervaringen werden
aangevuld met theoretische beschouwingen. De Utskoat getuigt ervan
hoeveel er wel leeft en aan de hand is in de molenwereld. IVlolengeschiedenis is veelal gebaseerd op archiefonderzoek. Een molen is een werktuig en een geheel ander monument dan een gebouw, kerk of huis. Bij
de geschiedschrijving speelt het toeval een grote rol, wie vindt wat.
Een simpele vermelding, in een geheel ander kader gedaan, kan de
sluier over het verleden weg nemen. Lange tijd werd b.v. aangenomen
dat pas in 1564 in Friesland de eerste molen werkte. Uit publikaties van
Bunskoeke in De Utskoat, getuigend van zijn grote speurzin, bleek dat
er in deze provincie al in de tweede helft van de 14e eeuw molens
waren.
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Mocht er nog eens een derde druk van het Friese Molenboek kunnen
verschijnen dan zal dankbaar gebruik kunnen worden gemaakt van informatie uit De Utskoat, vooral wat betreft de uitkomsten van het
sneupen. Het voornemen van de redactie om een inhoudsopgave te
doen verschijnen van de tot nu toe versehenen nummers valt alleen
maar toe te juichen.
Algemeen bestuur.
De voorjaarsvergadering van het algemeen bestuur van De Fryske Mole vond plaats op woensdag 11 mei te Marrum. In deze bijeenkomst
werd de jaarrekening 1987 vastgesteld. De Nederlandse Accountants
Maatschap had daarover een uitvoerig rapport uitgebracht. Na bespreking daarvan had het bestuur er geen moeite mee penningmeester Ter
Haar décharge te verlenen voor het financiële beheer over 1987 en hem
hartelijk te bedanken voor het vele werk.
Veruit de belangrijkste post is het ouderhoud van het eigen molenbezit,
nu een aantal molens van 42. Daarvoor werd vorig jaar uitgegeven
ruim 193 duizend gulden, waarbij inbegrepen het loon van onze onderhoudsman Joh. Cnossen. Dat bedrag kwam ook ongeveer aan subsidiegelden binnen. Het is verheugend dat de subsidiebedragen van gemeenten en waterschappen groei vertonen. In totaal werd daarvan
16. 543 gulden ontvangen.
Een moeilijk punt is de verzekering tegen brand- en stormschade. Op
initiatief van (oud)burgemeester Brouwers van Ferwerderadeel is er
een breed overleg geweest van moleneigenaren in Friesland. De inge*
stelde commissie kon helaas geen oplossing vinden voor de hoge verzekeringskosten. Noodgedwongen moet De Fryske Mole zich beperken
tot een eigen reserveringspot brandassurantie die nu met 54 duizend
gulden op de balans staat. Het bestuur besloot wel de bijdrage daaraan
te verhogen. Bij het accountantsrapport is gevoegd een uitvoerig overzicht van onderhoud en subsidie per molen. Daar achter verschuilen
zich de grote inzet en vele aktiviteiten van onze secretaris Cramer.
Woekerend met de middelen die ons ten dienste staan probeert hij samen met molendeskundige Heijdra van de Rijksdienst Monumentenzorg
tot een optimaal resultaat te komen. Het onderhoudswerk wordt vroeg
in het jaar uitbesteed aan de molenmakers waardoor het goede verloop
sterk wordt bevorderd.
Na afloop der vergadering bracht het bestuur een bezoek aan de poldermolen de Phenix te Marrum, eigendom van De Fryske Mole. MoIenaar is S. Hoekstra, Holwerd. Deze molen is een van de lesmolens
voor de opleiding van molenaars,

A.

Bokma

GEDICHT
In het vijftigste nummer mag een bijdrage van wijlen molenvriend
Jan de Beer natuurlijk niet ontbreken. Hij was het immers die zo overtuigend ons molenblad de toepasselijke naam rtde ritskoatil gaf . Toen
bekend werd dat de restanten van rtDe Zwaluwr? te Birdaard weer

zouden worden opgebouwd, was dat voor Jan de Beer aanleiding om
zijn vreugde in een rijmstuk op papier te zetten. Helaas heeft hij het
pronkjuweel dat daar aan de Dokkumer Ee herrees niet meer kunnen
aanschouwen.

DE ZWALUW
Zol nu de Zwoluw weer herriizen
ii B irdoord oon de Dok'mer Ee
Woor hij zo longe, longe ioren
Steeds weer ziin wieken went'len dee
Notuur die liet hem doar verdwijnen
H ii bleef moor stoon holf ofgebrand
Herstellen dot wou moor niet lukken
Hii eens de sierood von dit lond
Z eer velen misten daor d ie molen
O stond door moor die molen weer
Al zou hii don niet meer ols vroeger
Weer drooien bii olle wind en weer
Hun stille wens die wordt vervuld nu
B

Vervuld wordt nu hun grootste wens
Stroks stoot hii weer in volle glorie
Cenieten kon don weer de mens
Door midden in dat groene weilond
Stoot weer dat beeld ons zo vertrouwd
Hii die eens pelde, gronen maolde
En ook nog zoogde don het hout
Eens bloeide door het muldersleven
De mens benutte de notuur
Don drooide door die trouwe molen
Jo vook tot in het nochtt liik uu r
Dot hii tot in lengte von de dagen
Door op die plek nog moge stoon
Cetuigend wot onze voorgeslachten
Met de notuurkrocht hebben gedoon
Zeer veel moeie oude beelden
Z iin ongemerkt al heengegoon
O loot ons iets nog mogen houden
Als weer die molen door komt staen.
Moleniriend Jon de Beer ftl
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MEDEDEL!NGEN VAN

BESTU U R

ILD FRYSKE MOU NDERS
Nieuwe gewone leden:

G 189 L J. Lap
G 190 L Ir. G. Brandsma
G 1"91 L G. Adema
Nieuwe buitengewone leden

BG

059

Mei

Terpelànen 10, 916LDZ Hollum (Ameland)
Bereklauw 4, 8935 NP Leeuwarden
Achterweg 47 , 9262 TP Veenwouden
:

. A.van der Schaaf, J.v.d.Wielenweg

11,

9243 SG Bakkeveen

Adreswijzigingen
'G . P. Met
G 080M

:

Almenseweg 4, 7251 HR Vorden
G067G R.P.Jansen Rhijnauwenselaan 7,3981- HH Bunnik
G 105G A. Wever
De Warande 20, 9202 EZ Drachten
G027G W.Postma
W .Dijkstrastraat 23, 9A77 ST Vrouwenparochie
G025M D.Timmermans Schrijverspark 42-2, 3901 PP Veenendaal
G 042G C . Notenboom Hekbootstraat 48 , 3028 XH Rotterdam
G 12?G A. M.IJsselmuiden Sickingastate 60 , 8926 RX Leeuwarden
BGO25 G.van der Velde Walstraat L, 97L1 VP Groningen
Bedankt hebben:
StuisMr.fanLoanstrjitte32,91.23JPMets1awier
G 186G D. Meyer
P. Jurjensstraat 34, 905L BS Stiens
8G014 J.H. Frugte Postbus 6, 9073 ZK Marrum
8G053 A.A. Drost Lycklemastraat 37, 8501 LS Joure
D 031 S. van der Molen De Tsjoele 3, 8401 BE Gorredijk
D 046 Red. Wiek en Rad Poolmansweg 40,7545 LS Enschede
Tot zo ver de lijst met mutaties die de oud-secretaris van het Gild,
mevr. P.C. de Jong-Dijkstra, ons nog deed toekomen. Aardig is het om
in dit verband op te merken dat Cees Notenboom in Schiedam beroepsmolenaar is geworden. We wensen hem daar veel succes!l
T-.---]a'

!

V

oorioo rs ve rgode rin g : de

(foto C.D.W. )

heer De Jong reikt certificoten uit

In nummer 51, dat in september verschijnt, wordt het verslag van

de

Iedenvergadering van 25 april j.l. opgenomen. Tevens zal het bestuur
dan het aktieplan voor de komende jaren voorleggen aan de leden.
Hieronder treft U de bestuurssamenstelling aan alsmede de lijst van

leermeesters.

Samenstelling bestuur per g-5-1988
,Voorzitter
J. Coppeils, It Noard 23,8512 AB BROEK (Fr.)
tel. : 05138 13242
2e Voorz.
G.M. Frankena, Fok 16, 844L BL HEERENVEEN
tel. : 05130 27668
Sekretaris
2e

Sekr.

P.J.M. Hoogeveen, Eegracht 33, 8651 EG IJLST
tel. : 05155 2555
- J.C. varl DrieL , Celebesstraat 38-A, 9?15 JH

: 050 7L6L74
GRONINGEN
d. Velde, Walstraat 1, 9711 VP GRONINGEN
tel. : 050 L42425
Lid
E.J. Hoen, Essenstraat 61C , 8924 HG LEEUWARDEN
tel . : 058 666 188
Opl. commis. - F. Felkers, N. Haismawei 32, 8915 DS LEEUWARDEN
Penningm.

te1 .
G . v.

tel.: 058 - 134031
Lijst van Ieermeesters GFM per 9-5-1988
C.A. de Vos, Koarte Miente 17, 8491 BL AKKRUM
tel.: 05665 - L266
S. Hoekstra, Prof. Holwerdastraat g, 9151 KT MARRUM
tel.: 05197 - 2459
L. Sierkstra, Molenweg 43, 8748 CN WITMARSUM
tel.: 05175 - L922
W.J.M- Sjouke, Veneburen 26, 8423 VN MAKKINGA
tel.: 05163 - 344
A. Dijkstra, Terpstraat 12, 8632 WJ TIRNS
tel.: 05156 - 852
G.C. Gremmé, T. Geertswei 21, 8915 HJ LEEUWARDEN
tel.: 058 - 448844
K. Lenstra, Sydwende 22,9204KE. DRACHTEN
tel.: 05120 - 18513
S.P. Jellema, Waterhoenstraat 14, 8601 XT SNEEK
tel.: 05150 - 20482
R. de Schiffart, Buorren 70, 8624 TP UITI4TELLINGERGA
tel.: 05153 - 693
J.C. van Driel , Celebesstraat 38A, 9?15 JH GRONINGEN
tel.: 050 - 7L6L74
A.S. de Jong, Harddraversweg 31, 8501 CK JOURE
tel.: 05138 - 34?0
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NATIONALE MOLENDAG SUCCESVOL VERLOPEN

Aon wind was op de zestiende Notionole Molendog geen gebrek. Het
oontol drooiende molens loot op het moment dot we met dit nummer bezig ziin eveneens een positief beeld zien. Hoewel we von diverse ziiden
nog niets vernomen, kon toch onderstoonde liist somengesteld worden.
Nieuw in de gelederen von onze draoiende wiekendrogers woren dit

joar ttHet Zwoontiettte Niiemirdum,'tDe Zwoluwt'te Birdoord en "De
Grote Molen't te Akkerwoude, de lootste eigendom von t'De Fryske
Mole". Nu dan de liist. Voor oonvullingen houden wii ons uiteroord

oonbevolen!

A.D.W.
Nr. 12 Marrum, De Grote Molen
Nr. 96 Bolsward, Lonjé
Nr. 13 Marrum, De Phenix
Nr. 9? Hartwerd, Oegekloostermolen
Nr. 14 Ferwerd, De Non
Nr.l00Tierkwerd, Babuurstermolen
Nr. 1? Jislum, De Volharding
Nr.101Akkrum, polslootmolen
Nr. 19 Dokkum, Zeldenrust
Nr.l02ulst, De Rat
Nr. 20 Dokkum, De Hoop
Nr.105 Vegelinsoord, Deelsmolen
Nr. 22 Wanswerd, Victor
Nr.l08 Workum, Nijlanner
Nr. 23 Birdaard, De Zwaluw
Nr.l08 Workum, de Snip
Nr. 26 Stiens, De Hoop
nr.lll Langweer, Sweaèhmermole
Nr. 29 Hallum, Gen. Kloosterpolder Nr.1l3Joure, penninga's Molen
Nr. 30 Kollum, Tochmaland
Nr.ll4Heerenveen, Welgelegen
Nr. 33 Birdaard, De Olifant
Nr. 11? Scharsterbrug, §karmole
Nr. 38 Roodkerk, De hoop
Nr.121 Wolvega, Windlust
Nr. 39 Akkerwoude, De Grote Molen Nr.126 Nijemirdum, Het Zwaantje
Nr. 41 Burum, Windlust
Nr. 46 Buitenpost, de M0nts
Nr. 96 draaide niet, maar was
Nr. 47 Franeker, Arkens
wel voor publiek opengesteld enl
Nr. 49 Schalsum, Schalsumermolen telt dus wel mee als meewerNr. 50 Menaldum, Rentmeester
kende molen.
Nr. 51 Marssum, Marssumermolen
Nr. 57 Dronriip, Puollen
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Rijperkerk, Ypeijmolen
67 Suameer, De Hoop
?0 Winsum, De Zuidooster
7l Huins, Huinsermolen
?3 Lollum, Meerswal
60

75 Tzum, Duivenhok
?6 Oosterlittens, Wieuwens
83 Witmarsum, De Onderneming
84 Witmarsum, Pankoekstermolen

85 Burgwerd, Hiemertermolen
90 Bolsward, De Klaver
93 coëngahuizen, Heechhiem

Bii de foto: "De Crote Molentt von Akkerwoude wos
één von de drie molens die voor het eerst op Notionole Molendog hun wieken uitsloegen (foto C.D.W. )
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e.windmolens in Friesland lndustriemolens draaiuren r987
Industriemolens

Hierbij een opgave van het aantal draaiuren welke door de windmolens
in Friesland zijn gemaakt in het iaar 198?, Voor zover dit thans door
de resp. molenaars en moleneigenaren is opgegeven. De bijgevoegde
3 staatjes vermelden de uren van:
a. de industriemolens, t.w. de koren- en de houtzaagmolens,
b. de poldermolens zonder de tjaskers en
c. de tjaskers.
Hieruit blijkt dat het aantal draaiuren van de industriemolens gemiddeld 227 per molen was. Over 1986 was dit 180 uur per molen.
Het aantal uren per poldermolen was, zohder de tiaskers, over 198?
gemiddetd 75,6 uur per molen. In 1986 was dit, ook zonder de tjasker
uren mee te tellen, 65,3 uur per molen.
In beide gevallen dus een verbetering van het aantal draaiuren.
De tjaskers heb ik buiten deze berekeningen gehouden omdat die door
het zeer wisselende gebruik het totaal-beeld nogal wat verstoren.
Wederom met dank aan allen die door het inzenden van de gegevens
aan dit onderzoek hebben meegewerkt.
Voor de itFryske Molert

Th. Lubbers

belast

onbelast

totaal opmerkingen

1. Formerum

Terschelling
de Phenix Ameland
3. de Hond Paesens
4. de Hoop Holwerd
5- Ropta Metslawier
6. de Bendracht Anjum

niet ontvang,

c)

2t

Zeldenrust Dokkum
20. de Hoop Dokkum
23. de Zwaluw Birdaard
26. de Hoop Stiens
19.

r02. de Rat lJlst
10 7. de Wijert Makkinga
113. Penningats molen Joure
114

.

t4

69

56

L4

54

94
68

0

L02

t02

642

42

644

106

282

388

0

0

0

623

49

672

30

18

48

27. Vrouwbuurtstermolen
31. Munneke zijt

4L. Windlust Burum
42. de Korenaar Sexbierum
67. de Hoop Suameer
83. de Onderneming
Witmarsum

55
38

.

247

5

102

0

Lt4
96

L4
24

56

64

28

56

Welgelegen Heerenveen

de Jager Woudsend

L20. Korenmolen Sloten
LzL. Windlust Wolvega
L25. Windlust Noordwolde

totalen

in restaurati,
niet ontvnnggen
g
niet ontv Lln gen

115. Het Lam Woudsend
116

niet ontvang

L28
L20
120

325
148
198

285

2.405

1.451

3.856

: 1? =

il

niet ontvan gen

84
435

l_0

1? deelnemende molens. Per molen 3.856

It

il

252
L02

137
47

1

il

245

227

uren.

c. Draaiuren van de Tjaske in Friesland in het jaar
T

jaskers

belast

43. T jasker Veenwouden
54. rr Augustinusga
61. rr Grotel{ielen

"

[-]e Zeldenrust" te Dokkum drooide met ztn 644

(foto C,D.W. )

u

ren behoorl i ik

mee !

68.
81 .
110.
118 .
127.
L28.
129.
130.

rr
rr
rr
rr
rr
'trr
n

onbelast
L28

384

19

0
0

19

Bolsward

Allingawier
Heidenschap
Tijn je

Offingawier
Stobbepoel /Elstoo
Zandpoel /Wyckel

Bonne Brekken/

Wyckel

totaal opmerkingen

256
0

1987

0

verplaatsing
niet ontvangen
ll

tt

2A

draaiuren onbekend
niet in werking
niet ontvangen

19

18

B. Poldermolens

in Friesland draaiuren in het jaar

Poldermolens

7. Hantumermolen
8. Miedenmolen Holwerd
9. de Gans Ezumaziil

11. Kleilànsmole
L2. Grote molen Marrum
rr
13. de Phenix
L4. de Non Ferwerd
15. Hogebeintumermolen
16.'Hoekstermolen Hallum
L7. de Volharding J,islum
18. Geestmermeermolen
22. de Vietor Wanswerd

33. de Olifant Birdaard
37. Oudkerkermolen
38. de Hoop Roodkerk
39. Grote molen Broeksterw.
40. Broekmolen tt rt
46. de Mtrnts Buitenpost
4'ï. Arkens Franeker
49. Schalsumermolen
50. de Rentmeester Menaldum
51. Marssumermolen
53. Himriksmolen Tietjerk
57 . de Poelen Dronrijp
58 . Terp zieht Marssum
60. YpeymCrne Rijperkerk
7L. Huinsermolen
72. de Eendracht Kimswerd
73. Meerswal Lo1lum
75. Teetlum Tzum
7'l . de Ikkers Wartena
76. Wieuwens Oosterlittens

84. Pankoeken Witmarsum
85. Hiemertermolen
86. Himmole Sneek
90. de Klaver Bolsward
93 . Heechhiem Goëngahui zen
97 . Oegekloostermolen

jerkwerd
101". Polslootmolen Akkrum
105. Deelsmolen Vegelinsoord
100. Baburen

T

987

belast onbelast totaal opmerkingen
15

54

69

0

6

6

67

0
L4

67

0

67

7L

16

2L
42
2L

5

116
8?
26

0

42

5

26

1

0

1

2A

0

20

0

I

I

0

59

59
38
54
57
34

I

0

29
0

29

26
78

0

L02

32
89
22

67
91
72
60
24

50
24

256

0
0
15

7

0

16
7

11
6

187
27

16

2

40

4

34

1,8

57

0
0
8

32
27

0
0

70
25

70

25
20

0
4

60

15

24
75

361

L74
361

L.2L4

3.477

L74

2.263

niet ontvangen

25
25

Bij 46 deelnemende molens is dit 75,6 uur per molen (zonder de tjaskers) . In 1986 was dit, ook zonder de tjaskers, 65,3 uur per molen.
niet ontvangen

in herstel

0

L64

86

27L
293

1"8

totalen

3

26

L51
70

L42

LLz. Groenemolen Joure
Skarmole Seharsterbrug
119. Mildam
L26. het Zwaantje Nijemirdum
96. Lon jé Bolsward
131. de Hersteller St. Joh. ga

83

niet ontvangen

49

60

Sweachmermolen Langwee

totaal opmerkingen

54
86
34

0
0

2

.

belast onbelast

47

26
26
102
35

108. Nijlannermolen Workum
rr rr
109. de Snip

It?.

L4

49

Pbldermolens

111

niet ontvangen

.

Klaarkamstermeermolen
25. Westermolen Kollumerp.
29. Gen Kloosterpoldermolen
30. Tochmaland Kollum
24

1

65

70

niet ontvangen
13
18

44
52
57
164
40
92

ttDe Hersteller't te St. Johonnesgo die het hoogste
urentotool bereikte (foto C. D.W. )

ln rubriek B wos het
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DE

Tijdens de middagbijeenkomst van de jaarvergadering van De Hollandsche Molen te Amsterdam ontving vrijwillig molenaar/molenmaker Jan
Hofstra uit Schraard een oorkonde en enveloppe met inhoud. De stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding kende hem deze oorkonde toe voor ziin grote vakkundigheid op het gebied van molenrestauraties.
Met name de vervaardiging van een schroef voor de Oegekloostermolen
te Hartwerd had het nodige ontzag ingeboezemd.
Wie er de nummers van rrde ritskoatrr op na leest merkt evenwel dat Jan
zrn verdienste veel verder gaat.
Als HTS-er volgde hij in 1980 de opleiding voor vrijwillig molenaar bij
Sierkstra op rrDe Ondernemingrt te Witmarsum. Het was in die periode
dat er tevens een beroep op de molenaars in opleiding werd gedaan:
de achtkante spinnekop, voorheen van de gebr. Knol te Hartwerd,
daarna van De Hollandsche Molen en sinds kort van De Fryske Mole,
zat zonder molenaar terwijl er wel gemalen moest worden voor de boeren. Aangezien de molen er ook niet al te best meer uitzag werd besloten het herstel in eigen beheer uit te voeren. In zijn stageperiode voor
de HTS maakte hij voor de Hollandsche Molen een schroef die bestemd
was voor de Oegekloostermolen te Hartwerd. Vervolgens zette hij zich
in voor het herstel van itHet Zwaantjett te Nijemirdum, i.s.m. Gijs van
Reeuwijk en Johan Cnossen werd daarvoor rrDe Noordster[ bij Nieuwe
Bitdtdijk gesloopt, en de spinnekop bij Bolsward.
Directeur De Koning van De Hollandsche Molen roemde ook met name
ziin technische tekeningen die onlangs nog in Japan grote indruk maakten. Mede daardoor kon De Koning de Japanners ervan overtuigen dat
enkel Nederlandse molenmakers een goede molen kunnen bouwen.
Jan, ook op deze plaats willen we je tot slot hartelijk geluk wensen
met de zeer verdiende onderscheiding!
(G.D.W.)

De onderscheiden personen met 'uitei'st rechts Jon Hofstra,
Foto B. G. Kloostermon / vokblod De Molenoor.

GESCHIEDENIS VAN HET GRAAN MALEN

Ove r

hand-,slavert,-ros-,water en windmolens
door

Heijdra

Al bladerend en lezend in wat oudere nummers van ?'De Molenaarrt viel
mijn aandacht op een interessant artikel over het malen van graan
rrHandmolens, watermolens, windmolensil, in nr. 51 van de 74ste iaargang van ItDe Molenaartr, geschreven onder de schuilnaam rrDirksenrr
welke bijna net zo bekend was als de echte naam van deze uitermate
ter zake deskundige schrijver.
In dit artikel wordt uiteengezet hoe het malen geschiedt op de heden
ten dage nog promitiefste manier, het malen op de wrijfsteen.
Dirksen verhaalt hierin, hoe hij tijdens een bezoek aan Afrika, in
opdracht van de wereld-voedsel- en landbouworganisatie de F.A,O. te
Rome, heeft gezien hoe dit handwerk wordt uitgeoefend.
Wat mii bijzonder getroffen heeft in de beschrijving is de nagenoeg volkomen eendere manier om meel te maken als hetgeen ikzelf mocht waarnemen in Indonesië op de hoogvlakte van Sumatra. Enige tientallen jaren geleden heb ik daar in opdracht van de Ned. regering geruime tijdt
vertoefd, waardoor ik in de gelegenheid kwam deze kunst - het malen
van graan met een wrijfsteen - nauwkeurig te bekijken.
Ik vraag mij af hoe rt mogelijk is dat in 2 verschillende werelddelen,
waarbij Indonesië niet alleen gescheiden door de Indische Oeeaan, ook
nog een eilandenrijk is, hetgeen ook isolerend werkt, toch de zelfde
primitieve manier bestaat om graan, in dit geval bras (riist) te vermalen tot meel (tot rijstebloem), en de paddie te ontdoen van de scherpe
gerstachtige blezen in de viizel met de stampmethode. Ook deze bewerking geschiedt op dezelfde wijze als bij hun Afrikaanse zusters, zoals
Dirksen die beschreven heeft.
Misschien is tt wel interessant voor vele lezers te weten hoe de rijstkorrel er uit ziet. De tarwe- en gerstkorrel kent immers iedereen.
De rijstkorrel (de paddie) heeft wel gelijkenis met een gerstkorrel, alleen iets lichter van kleur en minder scherp gepunt. Ook laten de blezen veel gemakkelijker Ios, gelukkig zijn deze blezen erg dun, want in
een land waar het zelden waait, zou het kaf moeilijk te scheiden zijn.
Dat gebeurt namelijk door het gestampte produkt over te gieten van
uit een gevlochten mand in drie op een rij staande manden. Deze manden zijn gevlochten van raffia, ongeveer vierkantig van model en doordat ze soepel zijn kunnen ze stijf tegen elkaar staan zonder dat er korrels tussenin kunnen vallen.
De goede korrels vallen in de eerste mand, de gebroken korrels in de
tweede mand en in de derde mand komen de griezen, de blezen moeten
er, als tt goed is, tussen uit waaien. Na enige malen dit overgieten te
hebben herhaald, blijft er een prachtige zak met glanzende rijst over.
De meeste rijst wordt ongemalen en op verschillende manieren bereid
gegeten. Een klein gedeelte wordt op Indonesisch-Afrikaanse wiize op
de wrijfsteen gemalen om gebruikt te worden als bindmiddel voor maaltijden van kleine kinderen enz.

22

23

Als we nog verder teruggaan in de geschiedenis, en dat is een heel
eind, dan lezen we in de bijbel van de zeven vette jaren en de zeven
magere jaren; hoe de broers van Jozef om graan kwamen smeken en hoe
Ruth korenaren ging rapen op de akkers van Boaz.
In deze tijd werd het meel wel gemalen door de joden, maar ze bakten
er nog geen brood van. Want in het boek Ruth lezen we dat de graankorrels geroosterd werden. Ook werden de graankorrels en geroosterde bonen, linzen enz. gemalen, daarna gemengd met water en hiervan
bakte men een soort vlaairs die gaar gekookt werden tussen twee lagen,
#r
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tr
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Het usrryoen oan graankotrels
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kureern

Ook heb ik evenals Dirksen enige minuten geprobeerd de paddie tot
bras te stampen in zotn vijzel en mij is rt zelfde overkomen, ik werd
ook uitgegiecheld. Enig verschil was er eehter wel: bij de paddie werd
geen water toegevoegd; hoe droger de paddie des te gemakkelijker laten de blezen los. Het stampen wordt daardoor niet eenvoudiger en de

leek waaronder ik mijzelf ook rekende brengt er niet veel van terecht'
Bij zotn stamper staan in de regel 2 vrouwen te stampen, om en om, de
een tilt de stampstok er uit en de tegenover haar staande vrouw laat
haar stampstok er in vallen. Ze mikken die stampstokken precies op de
iuiste plaats, daardoor springt er geen korreltie uit het stampblok.
En dat is juist de kunst, want toen ik het ook probeerde spatte er handenvol tegelijk uit en toch stampte ik er minder hard mee dan de dames. Voordat ik echter de juiste slag te pakken had werd de stampstok
beleefd maar toch beslist uit mijn handen gehaald, waar ik gezien de
hitte van de dag, niet op tegen was.
Net als in Afrika was in Indonesië het muldersvak een vrouweliike aangelegenheid.
Àls we wat korter bij huis bliiven, maar dan wel zorn tweeduizend jaar
teruggaan in de geschiedenis, dan lezen we dat de Germaanse vrouwen'
de vrouwen van de Batavieren enz. het land bebouwden, het graan tot
meel wreven en daar grote ronde broden van bakten en van het graanoverschot brouwden zij een pittige pot bier. En wij mannen zorgden in
diezelfde tijd dat we af en toe een visje vingen, een konijn of ander
klein wild schoten en dat het bier opgedronken werd.
Eigenlijk komt rt hier op neer dat de leefwiize en de maalderij-techniek
in de binnenlanden van Afrika en grote delen van Indonesië zorn tweeduizend jaar is blijven stilstaan vergeleken met de ontwikkeling in de
landen van Europa.

langzaam brandende kameelmest.
De Egyptenaren kenden de kunst van het brood bakken al veel langer
en nadat Jozef zijn broers naar Egypte had laten komen omdat in Palestina een grote hongersnood heerste, raakten de Israëlieten met de broodbakkunst bekend. De Egyptenaren hadden diverse soorten brood verdeeld over twee hoofdgroepen: het rrongedezemdefi brood en het ilgehevenrr brood. Hoe de Egyptenaren het rrgehevenrt brood (het gerezen
brood) hebben ontdekt zal wel nooit bekend worden. Is rt eerste zuurdezem ontstaan doordat de baktroggen waar rt deeg in gekneed werd
niet goed schoongemaakt waren, zodat de deegresten van de vorige dag
of van meerdere dagen daarvoor zuur waren geworden en vermengd met
het nieuwe deeg ging gisten waardoor het eerste luchtige gebakken
brood uit de oven kwam? Of hadden ze meer deeg klaar gemaakt dan
verbakt kon worden, zodat het mengsel zuur geworden was, en uit
zuinigheid weer mee-gemengd werd met het nieuwe deegmengsel voor
de volgende dag? Het bleef ook voor de Egyptenaren een raadsel en het
duurde tot in de zeventiende eeuw na Christus dat de Hollander A. v.
Leeuwenhoek voor het eerst door zijn zelfontworpen microscoop levende
gistcellen waarnam. Uit archeologische vondsten, in oude geschriften
en door geschiedschrijvers weten we dat na de Egyptenaren de bekend-

heid van malen en bakken door vele opvolgende beschavingen zijn overgenomen. Overal moest het traditionele volks-voedsel |tpulsrr, dat was
meelpap van spelt of bonenmaal wijken voor het van granen gemalen en
gebakken brood.
Veelal werd het graan gemalen door middel van de wrijfsteen, maar in de
bijbel lezen we al dat het graan met handmolens gemalen wordt. In de 2e
eeuw voor Christus laten de Romeinen het graan malen met een soort
rosmolen die bediend werd door een of twee slaven. Men gaf de voorkeur
aan slaven inplaats van ezels, omdat slaven niet duurder waren in onderhoud dan ezels en men kon ze ook ander werk opdragen. Na de grote slaven opstand te Rome.
. is men pas overgegaan op rosmolens
of ezelmolens.
Omstreeks diezelfde tijd had men naast de gewone particuliere broodbakmogelijkheden ook publieke bakovens zogenaamde fristinars die onder
toezicht stonden van Romeinse Aidiles. De bakkers, rrdie pistoresil waren toen al verenigd in een bakkersgilde.
Ook had men toen reeds de beschikking over een soort deegmachine
waar het deeg in gekneed werd. Deze bestonden uit een rond vat waarvan de binnenwand overdekt was met uitstekende houten pennen. Rechtop in het vat stond een ovale plank. welke van onder in de bodem en
boven in het deksel gelagerd was.
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Boven het vat wa6 aan de ovale plank een dwarshout bevestigd en hierinede werd rondgedraaid in de deegmassa. De deegbal werd steeds al
draaiende in stukken getrokken door de houten pennen.
Tijdens de Romeinse overheersing kwam er ook in onze streken verbetering in de wijze waarop gemalen en gebakken werd. In het Romeinse
bezettingsleger waren naast dijkenbouwers, wegenaanleggers (ambachtslieden, bouwvakkers) ook landbouwdeskundigen, molenaars en
bakkers ingedeeld. Van deze vaklieden leerden onze mannen (of vrouwen) het land beter bewerken en het te bemesten en in te zaaien met
andere graansoorten zoals tarwe en gerst. Voordien werd er hoofdzakeliik gierst verbouwd. Het gebruik van handmolens en bakmolens werd
al gauw overgenomen. Deze bakovens waren van stenen met van klei
gevormde ruimtes, waarin eerst een vuur gestookt werd totdat de stenen witheet waren. Dan werd het vuur er uit getrokken en de platte
rondgevormde deegballen er in geplaatst. Met de handmolens werd het
graan wel vlugger gemalen dan met de wrijfsteen maar het bracht geen
verandering in de besehikbare arbeidskrachten.
Al gauw ging men ook in ruimer verband de behoefte aan een grotere
maalcapaciteit voelen en werden de eerste niet verplaatsbare rosmolens
(osmolens) gebouwd die ook weer afgekeken waren van het Romeinser
bezettingsleger, met dit verschil dat de Romeinse rosmolens op zware
verplaatsbare wagens waren gemonteerd. Hier wordt dus de menseliike kracht vervangen door muilezels, paarden en waarschijnlijk ook
door ossen.
Ook het stromende water werd door de Romeinen benut onder andere voor schipmolens, en
door watemadmolens te bouwen op snel stromende beken en riviertjes . Deze manieren
van aandrijving hadden de Romeinen ook van
de Egyptenaren overgenomen. De rosmolens
en watemadmolens waren een goede verbetering van de hand- en slavenmolens, voorSchipmolens op de Waol, Nijmegen,
i

1666

al door de grotere capaciteit en de gelijkmatige snelheid. De maalstenen konden wat groter genomen worden doordat de beschikbare
kracht dat toeliet. Hierdoor werd de druk- en de omtrek-snelheid
weer groter, net zolang totdat uitgeprobeerd was, hoe snelheid en
druk in een harmonieus samengaan het beste rendement gaf.
Dat men daar op verschillende plaatsen andere resultaten" heeft bereikt, blijkt wel uit de grote verschillen die er zijn voor wat betreft
de grootte van de maalstenen. In Frankrijk komen watemadmolens
voor' met stenen die een diameter hebben van ruim 2 meter. Dit zijn
veelal de zogenaamde Fransen. stenen welke zijn samengesteld uit
grote stukken kwartsiet komende uit de steengroeve van La Fertésous Joarre. De meest voorkomende-molenstenen in ons tand zijn de
zogenaamde 16 ders en 1? ders, respectievelijk 1,40 m. en 1,50 m.
in doorsnee. vroeger waren dat biina allemaai stenen van basaltlava
afkomstig uit de steengroeve in Nieder Mendig, tegenwoordig worden
er ook veel kunststenen gebruikt doch met de zelfde afmetinlen.
opmerkelijk is dat de molenstenen welke in Nederland in de iaterradmolens worden toegepast dezelfde afmetingen hebben welke voor de
windkorenmolens worden gebruikt, hetgeen in Frankrijk soms grote
verschillen te zien geeft.
ondanks de goedkope kracht die het snelstromende water aan de waterradmolens leverde, hebben deze werktuigen toch nooit geheel de
hand- en rosmolens kunnen verdringen. Daàr zijn verschil-lende redenen voor geweest.
Een hiervan is de (grotere) mogeliikheid deze maalwerktuigen in rt
geheim te kunnen gebruiken of te exploiteren bijvoorbeeld-om aan de
zware en vaak willekeurige belastingdruk te ontkomen, of om zich te
verzetten tegen de dwang om het graan op een bepaalde molen te laten malen. ook in tijden van oorlog, belegering en voedselschaarste
waren vooral de handmolens weer kostbare sttiibuten. onder invloed
hiervan werden er nieuwe vindingen op de handmolens toegepast of
reeds bekende systemen overgenomen. De aldus ontworpen-molens waren teven prototypen.-Gelukkig zijn er enkele modellen bewaard gebleven. Een van deze handmolens bestond uit een soort maalstoer.
Bo-venop lag een koppgl stenen, een ligger en een loper. Op de steen_
spil zat een steenschijfje.gemonteerd en met een haakse ovórbrenging
van 2 : 1 ï9*.a de loper in beweging gebracht. Bovenop de loper
stond een klein kaartje met een kleine verstelbare uifloopopening. Dat
kaartje draaide met de loper mee in 't rond net zorang tót tret teég
was. Er stond geen kuip rond de stenen en het meel àat tussen de
stenen uit kwam, werd in een goot rond de ligger opgevangen. Er
bleef dus nooit geen ringmeel àchter. Het prinóipe Èilam rö"* op
ouderwetse maalstoel aangedreven door een diesèlmotor doch infilaats
"".
van een poelie voor aandrijving vanaf de motor, zat et aan beide kanten van deze as een slinger waar met 2 man aan gedraaid kon worden. De rosmolens welke een grotere investering"vereisten tràuu"r,
door de eeuwen heen weinig verbeteringen of veranderingen ondergaan. Deze molens hebben heel lang stand gehouden. veizekerd van
een vaste gang en een matige capaciteit, kon de molenaar vrij nauwkeurig zijn maalporgramma afwerken.

2t
Voor de paarden was het een eentonige bezigheid, ze werden om het

uur vervangen door een ander paard. Een paard wat gewend was in
de rosmolen te lopen kon voor de wagen met een lei bediend worden,
omdat hij steeds weer naar rechts wilde gaan. Aan het overteens wegzetten van zijn linker voorpoot kon men goed zien dat het een rosmolenpaard was. Ditzelfde gebrek kwam ook voor bij vele boerenpaar-,
den omdat deze dieren iedere morgen de karnmolen moesten trekken,
wat wel veel lichter ging dan de graanmolen, maar wel de zelfde beweging vergde. Verschillende rosmolens waren uitgerust met speciale
instrumenten, zoals een klok voor het wisselen van een paard, of een
bel om te waarschuwen dat de zak ongeveer vol was. Eigenliik was rt
rn soort van telmechaniek dat aangaf hoeveel keer tt paard rond gegaan was, dat was dan ook vaak een maatstaf van: hoelang loopt het
paard en wat heeft hij verzet aan werk. Sommige rosmolens hadden
achter het paard een stoeltje of bakje, waarin de jongste spruit uit
het gezin ingezet werd, met een stokje in zijn hand om het paard op
te jagen. Dat stokje was net te kort om het paard te raken als het
paard trok. Ging het paard stilstaan dan ontspande het beest zich,
werd als het ware iets langer en dan kreeg het een tik van de koet-
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sier.
Zeer waarschijnlijk zal de koetsiersplaats eerder zijn aangebracht om
het jongste kind zoet te houden dan om het paard op te laten hitsen.
Ook dit soort maalwerktuigen zijn bijna geheel verdwenen en met hen
ook de latere versie hierop, de zogenaamde G.óbel, een compacte gietijzeren tandwielen overbrenging waarvoor de kraeht geleverd werd
door een in het rond lopend paard trekkend aan een lange arm.
Deze Göbels werden hoofdzakelijk gebruikt als boerengemaal . Er zijn
nog 4 rosmolens in Nederland in maalvaardige toestand te bezichtigen,
3 staan er in het Openluchtmuseum te Arnhem, en de andere rosmo- len (eigenlijk rosoliemolen) staat in het museum Erven Kots te Lievelde, gem. Lichtenvoorde. In en nabij dit museum bevinden zich ook 2
Göbels waarschiinlijk de laatste twee gietiizeren rosmolens in Nederland; beide molens verkeren in een zeer slechte staat van onderhoud
en zijn niet maalvaardig. De rosmolens in het Openluchtmuseum te
Arnhem zijn alle drie maalvaardig elk voor een ander doel. Een van de
drie is een enkele olieslagmolen. De tweede is een uitgebreide grutterijmolen en de derde rosmolen is een blekerii. Momenteel wordt er gewerkt aan de reconstructie van een rosmolen welke geschikt is om koren te malen. Deze wordt opgebouwd in het rosmolengebouw te Zeddam
tegenover de beroemde torenmolen van rt Huis Bergh.
Duidelijk zal aan deze molen de geringe capaciteit die een rosmolen
heeft te zien zijn. De waterradmolens hebben vanwege een grotere capaciteit langer stand gehouden en waren ook veel officiëler van opzet.
Kon een rosmolen in een gewone bestaande schuur ondergebracht
worden, voor een waterradmolen moest een apart gebouw opgetrokken
worden met stevige waterbouwkundige voorzieningen. Vaak werden
ze gesticht door kloosters of leenheren en werd de bevotking gedwongen daar hun graan te laten malen zodat al gauw deze molens de bijnaam van dwangmolens verwierven.
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De oudst bekende waterradmolen is de nu reeds verdwenen Loondermolen te Waalre. Deze werd reeds genoemd in 704. Een Frankisch edelman en grootgrondbezitter vermaakt in dat jaartal testamentair aan

de geloofsverkondiger Willibrord al zijn bezittingen, waaronder de
rrfloondermolenrr te Waalre. De waterradmolen te Kaarschot wordt in 965
voor het eerst genoemd en geruime tijd daarna wordt deze molen aangepast aan het benutten van windkracht als aandrijvende kracht. Er
worden een stel wieken aangebracht en hiermede is een van de weinige
watervluchtmolens ontstaan. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste
windkorenmolen gestaan heeft in Rexpoede bij Duinkerken en zou in rt
begin van de elfde eeuw gebouwd zijn. Een van de eerst officiële bekend zijnde gegevens betreft een giftbrief van Hertog Jan van Brabant die in 1299 aan Arnoldus Heijme toestemming gaf om een windmolen op te richten tussen de dorpen Hamoda van Rodeen Skinle, waar'
hem dat rt beste uitkwam. Arnoldus Heijme bouwde zijn molen toen inrt
gehucht Koevering. Het verhaa! gaat dat deze molen gebouwd werd op
een punt waar drie gemeentes bij elkaar kwamen. In elke gemeente
bouwde hij een stiep. De stiep welke gericht stond naar het Noorden
kwam in de Gemeente Schiindel, de oostelijke stiep kwam in Vechel
en de twee overige stiepen in de Gemeente St. Oedenrode. Hierdoor
werden drie gemeentes tegelijk gedwongen het graan van de boeren te
laten malen op de Koeveringsmolen. Dat het een dwangmolen geweest
is, is wel met zekerheid vastgesteld, maar of de molen gebouwd was
op de driesprong van de genoemde drie gemeentes weet ik niet met
zekerheid.
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is deze molen reeds een aantal jaren verdwenen. Wel
staat vast dat de eerste windmolens ver over onze grenzen hebben

Jammer genoeg

gestaan.
Uit een Angelsaksische oorkonde blijkt in het jaar 833 de aanwezigheid van een windmolen, ruim 400 jaar eerder dan in ons land. Om
deze 400 jaar te overbruggen was er misschien meer dat de Germanen
tegenhield dan alleen de Noordzee.
Zou hun heidense afgodenverering soms belemmerd hebben dat zij de
wind, welke door de Germanen en Galliërs als een Godheid werd beschouwd, dienstbaar aan zich zouden maken en slavenwerk laten

verrichten?
Natuurlijk waren er al Eeloofsverkondigers zoals Willibrordus, Servatius en Bonifatius geweest, maar een ingeworteld begrip verander je
daar niet zo ineens mee. De windkorenmolens zijn een hele geschiedenis apart. Vele molens zijn gebouwd voor diverse doeleinden.
Opmerkeliik is dat malen en bakken vaak in een hand is gehouden
door de eeuwen heen. De vrouwen die het meel maakten op de wrijfsteen, bakten er ook zelf de koeken van. In Twente en de achterhoek
waren tot voor enige jaren de molenaars ook de bakker van hun dorp.
Vooral in Twente maakte bijna iedere bakker zijn eigen meel.
Als de tekenen ons niet bedriegen, dan zal juist dit samengaan: het
vakkundig malen van goed graan, waarbij alle facetten van de maaltechniek met liefde voor het vak en verantwoordelijkheidsgevoel voor
zijn gemaakte product aanwezig zijn enerzijds, en het als warme bakker
verwerken van dit, veel meer zorg, kennis en meesterschap van de
bakkunst vragende meel, er heerliike knappende lang vers blijvende
broden van gebakken heeft anderzijds, een goede toekomst tegemoet
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Nu een gecombineerd artikeltie met een gedicht en al. Twee van de
drie stukjes zijn geschreven door een zekere B. uit Bolsward.
Er ziin berichten uit verschillende kranten van: a. 12 juni 1939, b.
5 juni 1939, en c. sept. 1939. Welke kranten het zijn, is mij niet
bekend. Een korte greep uit de gesehiedenis: de molen is in 1821 gebouwd en hij had een voorganger. De molen bemaalde de z.g. rrBoohel*
polderfrdie 115 ha. besloeg, en hij stond ongeveer 0,9 km. ten N.W.
van de stadsgracht, nabij het gehucht Roohel bii Bolsward.
Helaas is de molen later toch gesloopt. Dat was in 1956.
Nu rest er nog een stenen peperbus, die eens als motorhok fungeerde.
In 1950 miste de molen al een paar heklatten van de buitenroe, en
alle wind- en stormborden. In het boekje rrMolens in Friesland in oude
ansichten, dl. 2rt nr. 2 van D.M. Bunskoeke en ondergetekende vindt
u een andere foto opgenomen dan bijgevoegde, die ook uit eigen verzameling komt.
Heerenveen, mei 1988.

Popke Timmermans.

gaan.

J.A. Heijdra
Alle bii dit artikel gepubliseerde fotors en tekeningen werden besch ikbaar gesteld door het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
O n ze ha rtel ijke dan k !

v.m. Roohelpolder, onder
Bolsword woorvon nu nog een peperbus resteert.

De eens zo frooi gelegen molen von de

33

32

BEHOUD VAN WATERMOLENS

WEER EEN WATERMOLEN VERLOREN
A.
BOLSWARD. De oordige wotermolen

bii Rohel onder Bolsword zol
vervongen worde
emeol.
@chiintiik
Velen betreuren het verlies von een der weinige molens die de omgeving ven de stod nog sieren.
Een molen op het Friesche land
Weerstond bij vorst en zonnebrand

Het knagen van der tijden tand.
De storm droeg vaak een regenvracht
En leende hem de ruige kracht
Voor rt houden van de waterwacht
En of hii draaide of stille stond,
Op witte sneeuw of groene grond
HiÍ hief zich boven dr horizont
Bn was een sieraad voor het oog
Aan tt voetstuk van de hemelboog.

Zijn bruine kap en bruine zii
En trouwe dienste nog daarbij
Deed denken aan een monnikspij .
Zijn draaiend binnenwerk van hout
Vereischte niet veel onderhoud.

Maar daarbii steeds een vakman, stout.

In kennis van projectieplaat
Bn Archimedes schroevendraad.,
Waardoor het water klimmen gaat.
De flinke boer, de wakktre vent,
Had

hart voor tt sehoone instrument.

Een slang met witte kabelhuid,
Schoof naderbij ; een vaag geluid
Van woorden lispt er uit.
Zii schuwde molenwiekenkracht,
Beloofde greidboer rust bii nacht
En geldlijk voordeel , beter pacht.
Toen brak het oude, vast verbond:
De goede molen ging te grond
Die eens zoo hecht en stevig stond.
Noch schoonheid, noch eerwaardigheid
Biedt weerstand aan den nieuwen tiid.
B.
B o I s w a r d.

MOLEN tsLIJFT STAAN
BOLSWARD. 5 iuli. De wotermolen bii Rohel bliift stoon. Wos er eerst
Wofbrookenvervongingdooreenelectrischgemool,nuzol
B.

de molenschroef worden vernieuwd, woerno de molen weer dienst kon
doen.

c.

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bevordert het
behoud van windwatermolens. Door medewerking van gemeentebesturen is menige molen gered, zegt de minister dankbaar. Nu er molens
behouden blijven is de minister echter nog niet voldaan; ze moeten
bovendien draaien. Een stilstaande molen is ter verdwiining opgeschreven. In de omgeving van Bolsward staat een molentje. En het staat
in het brandpunt der belan§steililg. De ingelanden van den kleinen
polder, waar dit molentje jaren lang het water uitgeslagen heeft, wenschen zonder onderscheid een eletrisch gemaal. Het ministerieele bericht heeft het bestaan van den molen gerekt, maar kan niet bevorderen, dat de boeren het geld voteeren om de noodige reparaties te
bekostigen.
De boer, die dezen polder bemalen moet, is te vergelijken met den man,
die zijn melk niet aan de fabriek zou mogen leveren, omdat de ouderwetsche karnmolen moet bliiven piepen. Met den man, die geen maaimachine mag gebruiken, om de maaiers niet als stoffage aan het hooilandschap te onttrekken. Met den man, die geen waterleiding mag gebruiken, om de oude houten pomp, wij kennen hem allen, niet tot een
museumstuk te maken. Met den boer, die geen electrisch licht, geen
motor aan zijn melkwagen, geen motor aan zijn melkschouw, geen fiets,
geen auto, geen enkele nieuwigheid zou mogen gebruiken.
Wie weet wat een zorg en moeite een molen. meebrengt, zal dezen boer
beklagen.
Laat de minister erkennen, dat de windwatermolen zijn tiid heeft gehad.
Hii late uit de fondsen, welke O., K. en W. ter beschikking staan,
een paar van de mooiste herstellen, beheeren en malen.
Van een boer te eischen, dat hij uit liefde, die anderen voor het oude
gevoelen, af zal zien van het nieuwe, is te veel gevraagd. En ten minste van een Frieschen boer, die een man is, genegen tot alle vooruitgang in zijn bedrijf .
Bolsward, 6 September 1939.
B.

HOLLANDSCHE MOLEN''

65 JAAR

Onder het motto ilALLEEN DE WIND KOST NIETSTT timmert de vereniging rrDe Hollandsche Molenrr in haar jubileumjaar aan de weg. Vanaf
haar oprichting in 1923 tot op de dag van vandaag is deze landelijke
molenvereniging bezield door maar één ideaal: wat ons rest aan molens
moet behouden blijven, en dat moeten zoveel mogelijk draaiende molens

zijn. We vinden het een goede zaak om in dit jubileumnummer van 'tde
Ítskoatrr daaraan even aandacht te schenken. U bent toch al lid? Zo
niet, dan is het wellicht nu het juiste moment om dat alsnog te worden.
Hieronder leest U hoe ?tDe Hollandsche Molenrr haar belangrijke doelstelling tracht te bereiken. Hoe meer leden, hoe beter alles gerealiseerd kan worden. De vereniging probeert haar doel onder meer te bereiken door:
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PUBLICITEIT: het uitgeven von hoor orgoon Molens, het orgoniseren
von de ioorlijkse Notionole Molendog, excursies, vergoderingen, lezingen en tolloze ondere monieren.
TECHNISCHE ADVIEZEN: 'tDe Hollondsche Molent' stoot molenbezitters

bii in hun pogingen de molens te behouden, ze
drooiende te kriigen en te houden.

met rood en dood

HET EICEN MOLENBEZIT: de vereniging heeft een oontol molens in
eigendom, die in het verleden dreigden te verdwijnen omdat niemond
zich hun lot oontrok.
t'De Hollondsche Molent' zorgt ervoor dot deze wiekendragers levende
monumenten bliiven.

FONDSEN TE WERVEN: "De Hollondsche Molen't verleent medewerking
en bemiddelt bii het verwerven von de nodige gelden voor restourotie
en onderhoud, zowel bii overheid ols portikuliere instonties.

lid worden voor minimaal f. 25,-- per jaar. Aanmelding kan
geschieden in een open envelop, geadresseerd aan rrDe Hollandsche
Molen r, Antwoordnummer 4524, 1000 RA Amsterdam. Een postzegel is
dan niet nodig. Vermeld uw naam, adres, postcode en woonplaats en
U kunt

voorzie dat van uw handtekening. U ontvangt dan 4 maal per jaar het
tijdschrift I'Molensrr.
Gerben D. wijnja.

Geef u oD als lid
en u

ontvan$ ditboekl.

ln 1988 bestaat'De Hollandsche Molen' 65
Als u dit jaar lid wordt

Iï"1ïti,ïi::Hïïan
'Molens in Nederland'
welkomstgeschenk
gratis thuis.
De minimumcontributie
bedraagt f 25,- p€r jnr.
als

I

8t,,s

iur.

OPPENHUIZEN

-

t'De wettermole is lànheorre mei". Deze spreuk heeft betrekking op de
hoge onderhoudskosten von de wotermolens waor Frieslond in het verleden rijk von wos voorzien. Volgens een telling noor oanleiding von
een Fronse missive von 21 oktober 1811 wos het qontol molens 2,445.

Dot betreft olleen de wotermolens; de ioskers en industriemolens ziin
niet meegeteld. Omstreeks 1850 bedroeg dit aontol 1.869 en in het joor
1867 wos het bestand ol teruggebrocht tot 1.785. Bii de tellingen stonden er in de gemeente Wymbritserodiel respektieveliik 322, 260 en 182
molens. De kosten woor bovenstoonde spreuk zijn ontstoon oon donkt
kwomen, wonneer een klein portikulier gebied bemaold werd voor kosten von de eigenoor. Ook kwom het dikwiils voor dot twee boeren elk
een halve wotermolen hadden. Wanneer een groot poldergebied bemoold
moest worden, werden olle mede-eigenoren voor de kosten oongeslogen.
Men kan zich bijna niet meer voorstellen dat in het gebied ten zuiden
van de stad Sneek omstreeks 1900 nog 128 molens stonden en ook funktioneerden. Bij de oprichting van de waterschappen is men zo rigoreus
tot afbraak overgegaan dat in dit waterriike gebied van het molenbestand nauwelijks iets is overgebleven. De laatste molen genaamd rrDe
Topmolentr in Oppenhuizen is enkele iaren geleden afgebroken. De feitelijke naam van de molen is trft Opn maar door de jaren heen is de trtr
er aan vast gegroeid. Als een molentje tot een boerderij behoorde werd
het dikwiils aangeduid met de naam van de eigenaar of huurder.
Bij industriemolens was het meer de gewoonte de molen een eigen naam
te geven.
De Geeuwsmolen in Oppenhuizen heeft zijn naam te danken aan de geografische ligging, namelijk aan de Modderrige Geeuw. De molen bemaalde de Geeuwspolder die ten noorden begrensd werd door de Joustervaart, ten oosten door de Dolte, ten zuiden door Delienspoelen en Tienesloot en ten westen door de Modderrige Geeuw. In deze situatie is
verandering gekomen in het begin van de tweede wereldoorlog toen het

Prinses Margrietkanaal gegraven werd. Volgens het boek rrMolens in
Frieslandil dateert de Geeuwsmolen uit 1841. Voor die tijd werd echter
ook al gesproken over een molen in deze polder. Volgens een akte uit
1832 was toen de eigenaar Abraham Hesselink wonende in Paterswolde
en later van beroep olieslager in Sneek. Hesselink was eigenaar van
meer landerijen in de streek. Hij liet in 1870 in Oppenhuizen een boerderij bouwen die aldaar bekend kwam te staan onder de naam rrAtze
Thewis Pleatsrt. In 1841 is in opdracht van hem een nieuwe molen gebouwd in de polder. Volgens een scheidingsakte in 1864 werd zijn zoon
Berend Alring Hesselink de nieuwe eigenaar.
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Door een publieke verkoop gaat de molen in 18?5 over naar Wybe Wybes Cnossen., waarna in 1895 Hendrik Ates Wijnstra de molen in zijn
bezit krijgt. Hoe is moeilijk na te gaan hoe het wel en wee van de
Geeuwsmolen in de vorige eeuw precies was. De eigenaren zijn bekend,
maar verder is er niet veel beschreven omdat onderhands veel regelingen werden getroffen.
WATERSCHAP ilOPPENHUIZEN C.A. il
In 1912 werd het waterschap ?rOppenhuizen c.a.rt opgericht. Op dat
moment stonden in Friesland nog ongeveer 1.500 watermolens. De op-

richting had tot doel de verbetering in de toestand en het onderhoud
van vaarten en waterkeringen en de waterlozing van de polders, benevens het brengen van de belangen der daarin opgenomen eigendommen
onder een regelmatig beheer. In het bestuur werden g'ekozen de heren
Tjitze Tjitzes Jorritsma, Bouwe Gerbens van der Leii. Marten Ukkes de
Jager, Ymke Petrus Veldhuis en Willem Geerts Atsma.Tot sekretarisontvanger werd aangesteld meester Aldert Brandsma, hoofd der gereformeerde school in Oppenhuizen. De grenzen van het waterschap waren als volgt: ten noorden: het Sperkhem en het voormalige Sperkhem,
de Houkesloot met het Wijdvaart, het Kruiswater, de Kolmer, het Sneekermeer: ten oosten en zuiden: de Goihgariipsterpoel , de Gudsekop, de
Vrijgrassloot, deLang Staarterpoel waarvan het noordeliike deel binnen
de waterschapsgrens werd gehouden, de Jurjensloot, de Horseweg, het
Stobberak; ten zuiden en westen: de Statenbocht, het Oudhof, hèt
Nauw van de Brekken, de Witte Brekken, de Woudvaart tot het vorengenoemde Sperkhem.

in 1930.
ln de bovenste wiek stoot Rimmert de Jong, terwiil holverwege

De oude "Ceeuwmole't

von der Kooy stoot.
Op de ttmoleltskoot" poseert Gerben Cnossen.
De foto is beschikboor gesteld door Jon de Jong

Eeltie

uit Heerenveen die
uit Mokkum het boek "De Streek fon Toppenhuzen en Twellingeo bylönstt (iuni 1984) gemookt heeft.
p.T.
somen

met Siirk

Wijbengo

Alle bestaande 24 watermolens werden door het waterschap tegen taksatieprijs in onderhoud en beheer overgenomen. Van de molens zouden
verschillende komen te vervallen en worden vervangen door windmotoren. Op 8 juli 1914 werd door het bestuur van het waterschap een vergadering gehouden met de ingelanden (eigenaren van land) van de
Geeuwspolder. Het plan was om van de polder een zomerpolder te maken omdat de bedijking misschien wel op enkele plaatsen maar over het
geheel niet in orde was. Tevens werd gewenst dat de bemaling onder
waterschapsgezag, kwam. De hoogte van de dijken moest over het geheel op 60 centimeter worden gebracht met een kruinbreedte van een
halve meter. Buiten de strook land van Lankhorst zou de bedijking
met verbreding van sommige dammen t f. 1.770 gaan kosten, met het
Lankhorstperceel ingesloten f,2.100. Algemeen werd goed gcvonden het
bestuur te bemachtigen voor deze bedragen het werk te laten uitvoeren.
Men zou het billiik winden dat, wanneer het perceel van Lankhorst ingepolderd werd, deze f. L75,-- stortte in de kas van hct waterschap.
De heren B.G. van der Leij en Y.P. Veldhuis gingen dc heer I{.A.
Wijnstra bezoeken teneinde de molenpole te vcrkopcn voor ongeveer
f.50,--. Jaarlijks was f.135,-- rente nodig en vcrder f.50,-- maalgeld,
f.50,-- onderhoud en f.100,-- voor de aflossing. Uiteindelijk werd op
de vergadering van 8 oktober 1914 met ingelandcn bekend gemaakt dat
de heer J. Boltje de bedijking aannam voor f.1.685,-- wat dus f.100,-onder de begroting was. Met algemene stemmen werd ermee akkoord gegaan dat de bemaling onder waterschapsbestuur werd gebracht. Op 23
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maart 1915 werd de molepole met opstal voor 166.3/175 deel (biina geheel) door Hendrik Ates Wijnstra verkocht aan de Nederlands Hervormde kerk te Oppenhuizen. De verkoop is geschied tegen de prijs van
f..95,03 bii notaris Johannes Jan Heeringa te Sneek.
Als molenaar werd aangewezen Hendrik Wind. Hij woonde in een ark
die op een droog gevallen stukje grond bij de Douwepoel stond. Het
hoekje grond staat nu nog bekend onder de naam Hindriks Wind PÖle.
Naast de bediening van de molen werd ook van hem verlangd het hekkelwerk te doen. Tevens verpachtte men het eierenzoeken in de polder
aan hem, ook om daardoor andere liefhebbers te keren; door hun toedoen liepen diiken immers gevaar om beschadigd te worden. Het loon
van de molenaar was niet hoog. Zo werd aan Hendrik Wind in 1918 uitbetaald f. L26,50. In 1926 kwam zijn opvolger. In de notulen van het
waterschap staat op 1? november 1926 vermeld: rtDe bediening van de
Geeuwsmolen wegens invaliditeit van H. Wind en het electrisch gemaal
(Douwepoel) zal worden toegekend aan Rimmert Rimmerts Cnossen. Inklusief het hekkelwerk zal aan hem f.100,-- uitbetaald wordenil. Dat
betekende bijna f.2,-- per week. In 1931 kreeg hij voor de molen en
hekkelen f.140,-- en voor het electrisch gemaal f.90,--.
Zoals vermeld, waren de onderhoudskosten van een molen zeer hoog.
Ook de Geeuwsmolen onderging door de iaren vele kleine en grote reparaties. Zo werden in 1936 nieuwe roeden besteld bij de heer Ernst uit
Birdaard. Doch deze vielen zo slecht uit dat zii niet konden worden gebruikt. Uiteindelijk besloot men ijzer aan te brengen in de roedeÍr, zodat men er vrij zeker van kon zijn dat de molen nog tijden dienst kon
doen. In het jaar 1939 werd gekonstateerd dat de vijzel niet best meer
was. De vijzet is bij een molen van zeer groot belang, omdat zii het water boven een scheprad veel hoger brengt. Op een bestuursvergadering van het waterschap werd naar aanleiding van deze kwestie over- wogen of de Geeuwspolder te kombineren viel met het naast gelegen
Lanke !{ikke Schar. Gedeelten in de polder lagen veel lager dan het
L.W.Schar maar een duiker met schuif kon dit probleem ondervangen
omdat de windmotor ekstra diep kon uitmalen. Het voorstel werd door
de ingelanden van de Geeuwspolder afgewezen. Later zou het L.W.
Schar gekombineerd worden met de Graverijen. In 1946 bedankte Rimmert Cnossen voor de bediening van de Geeuwsmolen. De molen had
de laatste jaren veel geleden en bevond zich in een zeer slechte toestand mede omdat hii door onbevoegden voor het grootste gedeelte afgebroken was. Hoewel diverse onderdelen in zeer slechte staat waren moest
de molen na enig herstel dat voorjaar toch nog dienst doen. Er was
prijsopgave gedaan voor een nieuwe windmotor bij fihet Landbouwhuisrl
( tegenwoordig Landindustrie) te Sneek. Gezien de tijdsomstandigheden
vielen de kosten (f.8.000,--) mee en het was nog een meevaller zo vlak
na de oorlog een nieuwe windmotor te bezetten. Met goedkeuring van de
ingelanden werd besloten de nieuwe windmotor te kopen.
De Geeuwsmolen was de laatste onder de 24 molens van het waterschap
ftOppenhuizen c.a.rt In 1950 is de molen verkocht aan Lankhorst Touwfabrieken te Sneek voor een bedrag van f. 125,--.
Nog één keer werd hij grondig gerepareerd en werd in opdracht van
Lankhorst door Fetse Teppema in onderhoud voorzien,
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Maar zegt laatstgenoemde: rtAs de mole net mear wurk hat kinst him
nei in pear jier öfskriuwerr.
Fetze Teppema was tijdenland de vervanger van Rimmert Cnossen wan-

neer deze in de zomer naar ziin broer in Jutrijp ging voor de rrfingetiidrr.
Karakteristiek voor de molen was de aanwezigheid van twee kleine molentjes achter de molenkop: ze draaien op een stukie glas, wat van tijd
tot tijd vervangen moest worden. Meerdere molens in de streek.waren
voorzien van dit soort molentjes die werden gebruikt om een eksakte
stand op de wind te verkrijgen
Traditioneel werden elke woensdag (hurdsilersdei) in de Sneekweek
drie vlaggen in de roeden opgehangen.

Sjirk Wijbenga.

Aanvulling

geschiedenis Geeuwpolder

Het wos prettig het ortikel von de heer Siirk Wiibengo omtrent
deze molen te lezen. Dot echter de molen nog I x grondig in
on ze opdrocht gereporeerd is , klopt echter niet,
Ten tiide dot wii eigenoor waren von deze molen vond het onderhoud steeds ploots door de bekende molenbouwer De Roos uit
Leeuworden. Deze heeft o. o. nieuwe roeden geplootst, nieuwe
tropbomen, windpeluw enz. leder ioar werd ook het schilderwerk
oon de molen door ons uitbesteed.
Het ploatsen von de vlaggen tiidens Hordzeildog werd ook door
de heer De Roos gedaon, Door een, in on ze ogen, foutief advies,
is indertiid de subsidie voor onderhoud voor deze molen en de
molen oon het Top komen te vervollen. Hierdoor kreeg de tond
des tiids snel invloed op deze f rooie spinnekopmolenties. Wii
dochten er goed oon te doen u dit nog even ols oonvulling op de
geschiedenis van de Ceeuwsmolen mee te delen. U iteroord iuichen
wii het toe dot dit frooie molentie oon de Geeuwse Polder weer opgebouwd wordt.

Lonkhorst / Toseloor.
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DE KORENAAR ONDERDEEL VAN AEOLUq

I

SEXBIERUM - De korenmolen r?De Korenaarrr is nu een onderdeel van
h-ëT voorlic-Etin g s - en rek reat iep ark rrA eolu s rr ge worden .

De molen is nu alleen nog maar bereikbaar via dit centrum.
Dit via de naast de molen gelegen bult, dan via een bruggetje en door
een opening aan de zijkant komt men aan op de molenzolder.
Eigenaar Sybe Palma gaat intussen rustig door met de restauratie van
de onderbouw van de molen. De'oude houten ombouw wordt vervangen door metselwerk.
Aan de eigenlijke molen is echter nog niets gebeurd, en van malen kan
dan voorlopig ook nog geen sprake zijn. Tenzij er een voorfinanciering
wordt gevonden.

Ondanks de reeds plaatsgevonden officiële opening zijn nog niet alle
molens geregeld in bedriif. Hoewel dit park niets met de werkzaamheden van onze molenstichtingen te maken heeft, het is wel windenergie.
Dus schoon! Voor de geÍnteresseerde enige indrukken en gegevens

hierover:
Als je uit de verte de 18 opgestelde molens ziet, krijg je de indruk van
een aantal bezemstelen met een molentie erop. Dichterbii gekomen verandert deze indruk bij het zien van de grote molens wel enigszins.
Maar ook dan zie je de enorme afmetingen niet. Hoewel er elders in
Nederland wel grotere molens staan, mogen ook deze er zijn.
De hoogte van de masten is 31 m. Vlucht van de rotor 30 m. Gewicht
rotor 15.000 kg. De gondel, waarin de generator staat opgesteld, heeft
de afmetingen van een flink autobusje en weegt 16.000 kg. Het max.
toerental van de rotoras is 48 toeren p/m. In molentaal zou dit 192 enden betekenen. De omtreksnelheid is in dat geval 2?0 km/h. Indrukwekkende ciifers, maar zoals reeds aangeg:even, je ziet het er niet aan.
Het ?rop de wind kruienrr en rrzwichtenrr van deze molens gebeurt geheel
automatisch. Op de vier hoeken van het terrein staan 50 m. hoge meetmasten opgesteld. Via de aan deze masten bevestigde meetapparatuur
en het computercentrum, worden de molens gestuurd. Wordt de wind
te sterk, of moet de molen om een andere reden stoppen, dan kunnen
de rotorbladen in r?vaanstandrrworden gezet. Ze staan dan loodrecht
op de windrichting en de windvang is minimaal. De molens leveren g00
volt gelijkstroom. Ook aI weer via de computer, wordt die later omgevormd tot wisselstroom van hoge spanning en via het onderstation
Kiesterzyl aan het P.E.B.-net toegevoegd.
J. Brunsmann.
BIJ DE FOTO S OP DE LINKER PACINA: BOVEN: De'tKorenaor" te
Sexbierum is olleen vio het rekreotieporkTlVoluTt te bereiken. Dit
vio de bult en de brug. De oude houten ombouw is vervongen door
metselwerk. De dokbedekking moet hier nog worden oongebrocht.
ONDER: Door en vergeliiking met de op deze foto oanwezige personen
en outo, kriigt men een indruk von de enorme ofmetingen von de rotor
von een der 18 windturbines. (Proef windmolenpork Oosterbierum).
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INGEZONDEN

DE PALTROKTEKENING KRITISCH BEKEKEN

Ziin er wel bestuursleden die deugen?

t'De Utskoot" nr. 49 ben ik getroffen door de prochtige tekening
von de Amsterdomse poltrok "De Kievit" welke door von 1688 tot 1883
heeft gestoon en gemookt door de technisch tekenoor H.J. Robe.
Wellicht net ols ondere molenkenners heb ik de tekening nouwkeurig
bekeken en ik ben heloos tot de piinliike conclusie gekomen dot de
heer Robe een totool onbruikbore poltrok t'in elkoor heeft gezett'.
Met miin reoktie wil ik voorkomen dot de in de onderstaonde lijst ver'
melde fouten onders een eigen leven goon leiden. ln onze molenwereld
ziin de mensen nou eenmool kritisch von oard. Woorschiinliik heeft de
heer Robe geen overleg gevoerd met molendeskundigen voor het totstondkomen von ziin tekening.

ln

Als ze vriendelijk en aardig zijn, noemen we ze sukkels.
Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze dictators.
Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen.
Als ze hard werken, zijn het uitslovers.
Als ze weinig uitvoeren, ziin ze waardeloos.
Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring en weten niks.
Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter.
Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmeiers.
Als ze niet praten, zijn ze verwaand en lopen ze naast hun schoenen.
Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen, zijn ze bang en laf.
Als ze van iedereen belangstelling eisen, zijn het doordrijvers.
Als ze het niet doen, zijn ze ongeschikte bestuursleden.
Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren.
Als ze wat door de vingers zien, zijn ze stekeblind.
Als ze ons in het werk trachten te betrekken, zijn ze te lui om het zelf
te doen.
Als ze het niet doen, zijn het baantiesjagers en bang voor concurrentie.
KORTOM:

1. De Amsterdamse paltrokken ziin rechtskranig en daarmee werken
de zaagramen rrandersomrt. Dat is bij rrDe Kievittr op foto 125 in het
boek nDe Molens van Amsterdam in oude Ansichtenrt, deel 2, zeer
goed te zien. Linkskranigen zijn in Amsterdam wel erg zeldzaam.
2. Op de tekening is de kotvloer geheel vlak, gezien derechtenaden
van de planken. De kotvloer behoort erg licht tentvormig te zijn
i.v.m. het afwateren van vooral het buitenste gedeelte. Dat is
goed te zien op de foto van paltrok ItDe Bonsemrrop pag. 14 in
rrDe Utskoatrf

Een... bestuurslid

moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als Job,
zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een olifant, buigzaam als een riet, krachtig als een eik en gevoelig als een

kruidje-roer-me-niet. Bovendien moet hij nog kunnen praten als brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard.

Pluin

3. De zaagvloer links en rechts van het molenlijf zijn erg ongelijk

Oude nummers van de Utskoat of molenboeken.

.

Tevens bemiddeling van oude Utskoat-nummers.

naar buiten uitstekende zaagvloeren worden links en rechts geschoord op een extra horizontale balk net naast de overring van

5. De

7.
T

el.

:

051
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van

lengte, hierdoor wordt het gewicht op het rollenkruiwerk op de
ringmuur ongeliik verdeeld met zwaar kruien als gevolg.
4. De beide trappen van de kotvloer naar de zaagvloer zijn foutief getekend, ze behoren allebei vlak naast de beide hoekstijlen geplaatst te zijn en wel evenwijdig met de zijwanden van het molen-

6.

.

Jong

49.

liif.

!

TE KOOP GEVRAACD

A. S. de

nr.

-

I

3470

het rollenkruiwerk. Daarbij is het gehele rollenkruiwerk tegen
weersinvloeden afgedekt , als het ware een verbrede kotvloer. Dat
is op de Rabe-tekening niet het geval . Zie foto I1r. 52 van het onder L. vermelde boek.
De rrbrugtt van de zaagvloer naar het schavot loopt schuin omla&S, het
geen eveneens te zien is op de foto nr. L25 in het ö,nFf vermelde boek . Bovendien is het hek van de schavot, die vóór de onderste wiek staat , op de tekening niet zichtbaar. Daarbij lijkt het
gevlucht wat te kort.
De uiteinden van de beide luifels worden onder de nok afgesloten
met een soort driehoekige plank met een sierlijk gegolfde onderrand. Deze ltluifelbaardentr zijn echter naar Amsterdamse gewoonte
iets lager, vrij van de nok , geplaatst met erboven een driehoekige
opening en daarbij voorzien van een kleine makelaar met sierknop.
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DWARS.DOORSNEDE VAN EEN PAI-TROKMOLEN-\VAGIINSCIIOTZAGI'R
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8. De z.g. rrpollenr', dat zijn de korte en

zware vertikale planken
met een aantal gaten erin voor het vastmaken van de boomstam-

men op de zaagsleden, ontbreken op de tekening.
A

krukpol

n krrrkas
C

hinnenvangstok

D

Ponrpra|rtn

ti

vangbalk
wrriír:laar oí kolrlerstok
koninghatk
k«rningstijl
zeagraam. plaats
vcxrr de zaagramen

J

slerrtclbalk

K

zaagsleo

L rollen, lvíurr()ver
het horrt wordt
gevocrrl
M

krahbolrad

N

krntrlrclns

o

overritrg

P

kotbatk

9. De zaagvloer is voor een groot deel in beslag genomen door een
reeks zware rollen, waar de tekenaar meent dat de zaagsleden

daarop voortbewogen kunnen worden. Gezien de tekening bereikt
iedere rol (bij elkaar zotn t4 à 16 stuks) het formaat van een houten bovenas en die zou zotrr anderhalf ton zwaar zijn!
Vroeger bestonden er nog geen kogellagers en daarom zouden deze rollen nog te zwaar ziin (en uiteraard onbetaalbaar) om nog te
kunnen rollen. De zaagsleden zouden dan over de stilliggende rollen heen gliiden! In werkelijkheid glijden de sleden over ingevette
neuten of in de zaagvloer ingelaten sleuven ( zoals op paltrok rtDe
Held Jozuarr),
10. De krukas is voor een wagenschotzager met zijn twee zaagramen
niet voorzien van een derde kruk voor een z.g. rrpompraamrr om
het geheel behoorlijk in balans te kunnen draaien en zagen.
11. Op de tekening zijn de beide zaagsleden aan elkaar vast verbonden, daarnaast zijn vier zaagbladen naast de sleden getekend!
Iedere zaagslede dient een eigen kraË-belwerk (op de tekening is
er maar één krabbelrad) te bezitten, gezien ziin werking in correspondentie met de opgaande beweging van het zaagraam.
Indien er bij krachtige wind er twee (of drie bij drie zaagramen)
boomstammen tegelijk gezaagd worden, dient één zaagslede en één
krabbelwerk buiten werking gesteld te worden bij afname van
windkracht, die de rrlastrr van twee boomstammen te beneden gaat.
Aldus wordt er dan nog één stam gezaagd.
12. De rechten paltrok ?rDe Kievitrr te Amsterdam heeft op iedere wiek
26 heklatten tegenover 27 op de tekening. Aan het kruirad zitten
zes spaken en niet twee.
In de bordzijde van de wieken behoort de vierde heklat te ontbreken om ruimte uit te sparen ten behoeve van een z.g. bordveer.

Hier nog een P.S. naar aanleiding van punt g:
Een vlakke werkvloer zou veel prettiger te betreden zijn voor het zaagpersoneel dan zorn gevaarlijke rrrollenbaanrr.
Een molen is tenslotte geen plaats voor het beoefenen van evenwichtskunsten en daar zou de Arbeidsinspectie zeker niet mee eens zijn!

er goed oon te doen bovenstoonde tekening von P. Boorsmo
'tDuizend Zoonse Molenstt {Amsterdom 1968) hierbii of te drukken.
Hierop worden duideliik rollen oongegeven (zie L). ln het volgende
We menen

uit

nummer hopen we nog wot reokties te plootsen, oongevuld met foto's.
l,lellicht dot de houtzogers onder ons nog meer kloorheid kunnen
brenger; (Red. )

Westernieland

M.E. van Doornik
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OUDE MOLENVERMELDINGEN BIJ HEERENVEEN

I

Het is bekend, dat er zowel bij Rottum als bij het klooster van Oudeschoot een molen heeft gestaan, maar er zijn helaas nraar weinig gegevens over beide molens van voor 1600. Bij toeval ontdekte ik onlangs
iets over de Rottumer molen, terwijl de heer Mol iets ontdekte over de
molen van Oudeschoot. Uiteraard willen we dat niet aan de lezers van
De Utskoat onthouden. Bladerende in het dikke deel Rechterlijk Archief Deventer inv.nr. 20, dat zich in het stadsarctriíf-vànÏle-IlEËel11 het navolgende tegen:
@ladzijde
"Angoende brueder Hermon, mu.ller von Rothem uth Vrieslont von
enen mullensteen. Alsoe Ghery.t hlyerssen onse kroenemeyster
hefft toeghestoen ende bekont, dot hie den mullensteyn wesende
een sesthienre - den brueder Herman muller vursseyt von Coert
Westerhuyss ghekofft ende oick betoelt hefft - offghesot ende dem
hont hontworen sol moeten, die hie sulx t'doende gheloefft.
Ende hefft onghenomen Hermon vursseyt doirvon bescheyt t'doen
tusschen hyr ende sonct Levien tokomende, sonder qrglist.
Actum mercurii post notivitotis Johonnis onno etcetero XXVl.il
(= 27 iuni 1526)

er was in Deventer een nieuwe zestiender steen
voor de molen van Rottum ontscheept, die ongetwijfeld vanuit Duitsland
was aangevoerd. Deze was door broeder Herman, de molenaar, gekocht
van ene Westerhuyss. Van deze molen komen de gegevens pas echt los
in de zeventiende eeuw, omdat voor die tijd de proclamaties van alle
verkopingen bewaard zijn gebleven (Rijksarchief Friesland, archief Nedergerecht Schoterland). Het zou op deze plaats te ver voeren dat allemaal weer te geven, zodat we het bii één vermelding willen laten: in
1666 kochten Melle Folkerts en Sybren Hemkes de molen te Rottum van
de weduwe van Aebele mullenaar.
En dan nu de molen van het klooster in Oudeschoot. De heer J.A. MoI
meldde in De Vrije Fries van vorig jaar op blz. 87 al , dat die in 1500
30 mud rogge en 7 mud mout opleverde aan het klooster. De molen moet
vlakbij het kloosterterrein hebben gestaan, bij de huidige Kolfbaan/Peperstraat. Tijdens een lezing van dezelfde heer Mol voor het Argeologysk Wurkferbàn van de Fryske Akademy (9-12-1987) deelde hij verder
mee, dat het klooster in 1506 in conflict met een inwoner van Oudeschoot kwam. Deze wilde n.l. ook een molen oprichten. Dat lukte niet,
maar wat betreft die ttwyndemoelen cum annexis, staende bennen Schooterbuerenrr lezen we dat die vóór 1595 is verplaatst (rtgeconsenteert
tsetten buyten op dat sandt, sonder eemants schade ende prejudisietr.
Nederger. Schoterland inv.nr. Y).
Deze latere molen stond ter hoogte van de nieuwbouw van Huize Anna
Schotanus aan de Marktweg en mocht niet worden verplaatst of afgebroken zonder toestemming van de ingezetenen van Oude- en Nieuweschoot
(zie Nederger. Schoterland inv.nr.Q1 fol . 110vo. anno 1606). Dat
hing samen met de vorige plaats van de molen (vrijwel op de grens
Met andere woorden:

van beide dorpen). De verplaatsing vond mogelijk kort na 1580, toen
de Staten van Friesland de kloostergoederen hadden geannexeerd,
plaats.

drs. D.M.
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Woren vroeger eiken-grenen en iepenhout veel bii de molenbouw gebruikte houtsoorten, deze worden nu vook vervongen door diverse tro-

pische houtsoorten.

1. Billinga.

Een goudkleurige houtsoort afkomstig

uit

West

Afrika.

Het hout is matig hard en zwaar (SG.0,80) en zeer duurzaam.
Het wordt meestal gebruikt voor het zware constructiewerk o.a.
windpeluwvoeghouten en schoren enz.
Voor enige iaren terug, is in Leiden in de rrMarendijkmolenrr een
nieuwe houten as van Billinga aangebracht.

2. Bangkirai.
Een uit Z.O. Azië afkomstige houtsoort. Donkerbruin van kleur.
(S.G. 0.?5/0.95). Ook een zeer duurzame houtsoort, welke o.a.
wordt gebruikt voor het ophekken van de roeden. Deze houtsoort
is nogal kruisdraderig, en het verdient om die reden wel aanbeveling om aan de hekken flinke ronde kanten te maken. Dit om beschadiging van de molenzeilen te voorkomen. Deze houtsoort werd vroeger wel Borneo Teak genoemd.

3.

Red Cedar.

de hand neemt, krijg je door het gewicht en de betrekkelijke zachtheid, de indruk met een vrij waardeloze houtsoort
te maken te hebben. Toch is het een van de duurzaamste houtsoorten. Door dat het zo licht is, is het zeer geschikt voor o.a. zelfzwichtborden en fokken (Fauël). De fokken en remkleppen aan de
nieuwe roeden van ttDe Ondernemingrr te Witmarsum worden ook van
deze houtsoort gemaakt. Deze houtsoort is afkomstig uit Noord

milé-diff-out in

Amerika.

J. Brunsmann.
RESTAU RATIENIEUWS

- Na ruim 10 jaar stilstand en verwaarlozing is het nu toch zo
ver dat de ?tHempensermolenrr wordt gerestaureerd. Molenbouw Jellema
te Birdaard is inmiddels met deze werkzaamheden begonnen en het is
de bedoeling dat de molen weer maalvaardig wordt. Om de molen beter
bereikbaar te maken, wordt er een nieuw pad gemaakt en een brugje
over de poldervaart. Vorig jaar september waren de nieuwe rrBuurma
roedenrr at bij de molen aangekomen, maar verder was er nog niets
HEMPENS
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Een gedeelte von de verrotte onderdelen von de molenkop ztln verwtlderd. De os is gestut, en de deerliik verrotte kop pen von de voeghou-

ten ziin duideliik zichtboor.

Het nieuwe voorkeuvelens stoot ol gedeelteliik kloor.
Opmerkeliik zijn de ofwoteringsgoten oon de voorziide, en de zwoluwstaqrt-verbinding voor de steunder. (Burgemees ter)
Alleen het windpeluw heeft ol een gewicht von t 700 kg.

gebeurd. Voor geihteresseerden, de nummers van de roeden zijn: 189
en 190, en de lengte bedraagt 24 m. Toen men met het slopen van de
te vernieuwen onderdelen was begonnen, bleek hoe slecht de toestand
van de voorkant van de kap was. Geen wonder trouwens, want deze
was gedurende veel iaren zonder enige bescherming of onderhoud aan
weer en wind blootgesteld geweest. Ook de penbalk, welke door het
ontbreken van de ramen in het achterkeuvelens aan de elementen was
overgeleverd, verkeert in slechte staat. Het windpeluw is slechts
een verrotte massa en ook de koppen van de voeghouten, de steunder,
een gedeelte van de kuip en kruivloer zijn totaal verrot. Verder wordt
de lange spruit vernieuwd en ook de schoren. De bestaande spruit is
indertijd in 2 stukken aangebracht; deze zijn binnen de kap met een
haaklas aan elkaar vervonden. Ook de staart moet worden vernieuwd.
Indertijd is in de molen gen mechanisch gemaal aangebracht. Bij die
gelegenheid is de koningsspil verwijderd en ook de schroefbak is toen
verkleind en geheel aan de nieuwe situatie aangepast. Als de molen
weer met windkracht gaat malen, zullen hiervoor dan ook weer diverse
voorzieningen moeten worden getroffen. Er zal een nieuwe koningsspil
moeten komen. De beide bonkelaars en het schroefrad zijn nog aanwezig. Enige bijzonderheden van deze molen:
De vrij dicht bijetkaar staande neuten zijn aan de bovenkant voorzien
van ijzeren slijtstrippen. De koningspil was vroeger vermoedelijk in
een onder de spruit gelegen ijzerbalk gelagerd. De inkepingen hiervoor zijn in de voeghouten aanwezig en bij de restauratie wordt weer
dezelfde constructie aangebracht. Bij de werkzaamheden kwam het
merk van de as te voorschijn: IJzergieterij Prins van Oranjets Hage
nr. 1359 - 1889. De as van derrWijnsermolen?rkomt van dezelfde gieterij; nr. 1360-1889. Op dit momènt (9 mei/r88) staat het nieuwe voorkeuvelens al onder bij de molen en is menbezig met het aanlassen van de
voeghouten. Dit gebeurt met stukken hout van behoorlijke afmetingen.
Het gewicht van de windpeluw is alleen al ongeveer 700 kg. Ook de
nieuwe roeden zijn al opgehekt. Al met al een behoorlijke klus.
HATSUM - Ook de restauratie van deze molen, wat praktisch nieuwbouw
betekend, gaat gestadig door. De nieuwe kap is wat de houtkonstruktie betreft al klaar en er is al een begin gemaakt met het achtkant.
WITMARSUM - De nieuwe rrBuurmarr roeden voor rDe Ondernemingtt beginnen ook al vorm te krijgen. Nadat ze in september r87 zijn aangekomen, is de ophekking aangebracht en ook de fokken met remkleppen.
Er wordt nu gewerkt aan de diverse hefuomen en stroppen voor het
sturen van de kleppen.
Ook de niet technische molenaars doen goed werk. Bij de rrPankoekstermolentrlag de molenpöle er dusdanig bij , dat op bepaalde punten het
rad van de kruilier door de grond ploegde. Door molenaar M. Teernstra is de pöle weer in de juiste staat gebracht. Een hele klus met aI
dat puin in de grond. Ook van binnen is de molen door hem grondig
schoongemaakt en wordt er verf- en teerwerk verricht, Ook de waterlopen hebben zijn aandacht. Zo doet ieder lid van het Gild zijn best
voor het behoud van onze molens.

J.

Brunsmann
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Bos - Cids Nederlonds Openluchtmuseum Arnhem (editie l9BB);
pogino's, geheel in kleur uitgevoerd; in het museum verkrijgboor
à f. 10,--; per post te bestellen door overmoking von f. 14,50 (inkl.
porto) op bonkrekening 537049452 t.n,v, Uitgeverii Speciol lmoges te
Niimegen o.v.v. Gids NOM; de gids is eventueel ook in het Engels,
Duits of Frons verkrijgboor. ISBN 90 72106 04 0
Regelmatig hebben we aandacht geschonken aan uitgaven van het Nederlands Openluchtmuseum. Met name de Serie Gebouwen en Bedrijven
was bij de molenliefhebber in trek: aan de papiermolen, de grutterij
en oliemolens werden fraaie monografieën gewijd.
Wie zich echter wat oppervlakkiger wil oriënteren, heeft aan de nieuwste museumgids een fraai uitgevoerde handleiding. In deze kijk- en
leesgids wordt men gewaar hoe de Nederlander eertijds woonde en
werkte. Natuurlijk maakt een bezoek aan het museum deze informatie
nog boeiender. De entree bedraagt f . 7,-- p.p., kinderen en 65+ betalen f.4,--, een gezinsdagkaart kost f. 15,--. Maar terug naar de gids.
Alle gebouwen en bedrijven zijn een of meerder keren gefotografeerrJ,
aangevuld met andere illustraties en een duidelijke toelichting. Of het
nu gaat om de tientallen boerderijen, de molens (een achtkante vijzelmolen, een paltrokhoutzaagmolen, een ronde stenen korenmolen met balie, een water(rad)papiermolen, een rosoliemolen, een standerdkorenmolen, een tjasker, een spinnekop en een weidemolentje, de woonhui*
zen of hutten, ze zijn allemaal ingericht met antieke meubels, voorwerpen en gereedschappen, alles zo anthentiek mogelijk. De gids geeft
dat beeld prima weer. Het formaat 21 x L3 cm. is erg handzaam. Kortom, ook molenlieftrebbers kunnen veel fraais aantreffen in zowel het
openluchtmuseum zelf als in de gids, die we U, gezien het zachte prijsje, van harte kunnen aanbevelen. Tot 1 november kunt U trouwens
dagelijks in het museum terecht van I tot 17 uur.

J.M.
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A. Korpel -

uttgeverd.. toffi m X04B \fremlme de werf gvèrs&fi1 betehenàe
att t€vcne het begrn vah hct cmde.. Íh l0?A wexren 6Ë haË bruik'gaïe;
övet€€ble\rea aÈrqefdëlcn aahge'$enq v€oF €e wed€*€pbotàw wn àe pgl=
dcrmelen hDc ku-tn te Ui§ce*t. Het vlst ËeÈ€hrèvèn boekle, eai neagt
de melenge*ohiedenia mk-aandacht Eehcnkt aàa 6e werf eiï haer etge=
naers, màg ift de boek<enkaBt van molenvc*zayfteiahru eh (houtzíaàË)mg-lenllcftcbberÉ eigehliik niet ontbrèkcnl
rfrzer

Houtzoogmolen "Ons Cenoegen" Alblasserdom; uitgove

Stichting Publicoties West- Alblosserwoord, p/o P.J. Oudstroot 308,
3354 VJ Popendrecht; priis f. 18,-- (incl. porto) giro 4597 344; 75 po'
gino's met diverse foto's. Formoat 2l x 14,5 cm.
In dit met diverse fotors en tekeningen geillustreerde boekje wordt in
eerste instantie de geschiedenis van de in 1812 gestichte scheepswerf
v/h Jan Smit Cz. beschreven. Op blz. 17 begint vervolgens de geschiedenis van de zaagmolen. rOns Genoegenrr was een kapitale zaagmolen. Wellicht de grootste die ooit in ons land werd gebouwd. Na 1842,
het bouwjaar, zullen er ook niet zo heel veel meer hebben gevolgd.
Om een indruk te geven van deze molenkolos: de hoogte was 29 meter,
de vlucht bedroeg 24 meter, tot 1900 had de molen vier zaagramen, Iater zelfs zes waardoor er op twee zolders gezaagd kon worden! Veel
onderdelen die normaliter van hout zijn, werden in deze zaagmolen in

Elak Bansk&e = Ma§w tsirfurdi wrtg@y/e Stíëhtihg htwawe+tl \/ffi @e
Mwnd L*awardwo {1Ë/l,:: 058=rcq6f 5l; iwrusns 3,-@@i 2; Vöosfritrgt'.

bil v ttV-kantw RABA=banïíffi en b@kh6,ítdelE in Fweslwd -atsnedë
" Ker*'stwt 4l te Lwwsrdffi).à f.l2r80t.përp6stte
ptt de.$tte\ting (Grcte
bestellen door-ovenwking vm f, 15r== (incl, po*tol op rekminq
33540ï503 bii dc RA,9A=bank té Lwavqqrdeh (giru vw de bank 840V0ll
t"n,v. lfrwanent vsn dc m@nd, PwtbaE 805; SgOl EF Leeu.nqdg,,
b"v.v, Molen Elrdwrd,
Wle reede eerder kennla heeft eenomcn van dc kwaiiteit van Éë mgRB=
grafleën dle vcreohencn in de íceks van de §tiehting MonumeRt van Ëe
Meand xal ook het nieuwste boekie over dë lt6rën=r Fèl= ea haUtzaag=
molen rtDe Zwaluwri te Ëirdaard riiet wiilen missca.'6ns reaactielid drs,
D.M. Bunckoeke hceft cr namelilk wat moois van Ëcmaakt. Hoewel er
recde cen boekle over der€ unicke molëa besteètr-(cie rrde Étskeatil nr"
48, blE" 86), lc Bunakoeke Ér dëBondanks in geslaasd nieuwe feitcn
aan het lleht te brenqen. Lovcnsweerdie is hcl verder dat er Ëekèzen
la voor hlstorleehe o§namen tile in hct Ëcekie van €ic mslcnstieËtin§
nlct voorksmen, waarblj dc oudc interieurfoto van wiilcn mclenvriehd
Jan G. de Bcer nctuunllJk niet ontbreekt, Ecn Brcot fregmeRt vaR deue
foto le deattjde opgenöm€n ln het Frics Molenboek op bls, 61, Reeds
epoedlg na de ultgave dearvan kwam ons tcr orc det het niet om de
aaagmolen ven Berllkum gtng meer om ttDc Zwaluwrr, Det is tlen maar
mcteen h Bunckoeke slln boeklc offioiccl rcchtseÍct, Het is sccR ecRvou=
dtge taak om kort na het vcrsehiJnen veR ccn Èublicatíc €vcl datÍelfdc
onderwerp een nlcuw boekle tc sohriivcn cn den ook ngg mct vcrrasscR=
de aanurlllng€n t€ komen, Een sorn tocvoeging is het inlcressante freg=
ment ult het vllfde decl van ttHet dagboek ven Betic Boerhavcrí waarin
een becehrfvlng met tekenlng ven ccn bcsock ean Birrleerd is weerge=
g€veR. Ook het vcrmcldcn van molcns in dc dircctc omgcving ven hét
Monument van de Meand lllkt ons €€n nuttigc toevoeging. Bunskoeke
glng ook op sp€urtoeht ncer mccr molcns als dic te Birdeerd, Dic werd
gevonden en wcl te Dcdcmeveept, Zccr tcrceht wcrd ook deerven cen
oude foto opg€nomen, Dc teehnlsehc gegevens werdcn secr oversichte=
ItJk op één paglna ln een keder gcplcetst, lfc wijacn hierbii nos ecns
graeg op €€R veel gemaakte fout; hct meervoud van 1 koppcl stcncn is
2 koppel cn nÍct koppelsl Een beknopte literetuurlijst, cen duideliik
sehenoa van de lnrfuhtlng ven dc nnolen alsnncde ccn vcrklercndc woof-tlcnltfst beelulten hct vlot gcsehrcven boekje, Tot slot nog €cn opmcf-king over het fotowcrk, Op zleh ztin dc hcdendeagsc fotors prime ven
kwalttett. Maar molenllcfhcbbcre zlcn nu e€nmeel greeg opnefincn dic d€
niolen tn bedrltf te zlcn gev€n. Dat mlss€n w€ bijhct Ëteàtic op Ce voor-kant van hct vcrder prlme verzorgd€ bo€kr€,
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DE

OUDE

MULDER

De oude mulder rookt zijn pijpje

It Was op een avond in de week
Dat hij daar op de bank gezeten
In de tuin zo naar zijn molen keek
De wolken boven aan den hemel
Die dreven langzaam aan voorbij
Zo dreef er ook miin leven henen
Als die wolkjes daar zo peinsde hij
Al lang geleden hier begonnen

Hii was nog iong hij was nog sterk
Dit werk dat had hem steeds getrokken
Hij had voldoening in dit werk
De wind die deed de wolken drijven
Die wind deed ook ziin molen gaan
En steeds weer wisselde het tempo
En al zo ook zijn werk zijn muldersbaan
Hij had geleerd zich aan te passen
Zo aan de grillen der natuur
tt Bepaalde zo zijn hele leven
Soms was het zoet ook dikwijts zuur
Soms was het lange tijd zeer stil wel
Dan kwam de wind weer onv€rwacht
Dan moest er weer gemalen worden
Ja zelfs tot diep wel in de nacht.
Dan was het lange tijd weer rustig
De molen liep een flinke gang
De stenen zongen onder tt malen
Né nooit viel hem de dag dan lang

En ja het leven op de molen

Al wisselde het werk soms sterk
Dat was het juist wat hem bekoorde
hij om lange dagen
t werk was zwaar, of rt werk was ticht
De klant die moest op tijd bediend
Hij zag dat altijd ats zijn pticht

Wat maalde
Of

f

En nu die oude trouwe molen
Zo door de jaren mee vergroeid
Dat hii die éénmaal moest verlaten
tlij werd er steeds nog door geboeid
Ook aan zijn malen komt een eind eens
()m hem mitgrt hecl lang nog duren
I)c tij«l dic dat verborgen houdt
luttrle uren
Misscltien ltog
Jan G. de Beer

De oude molen von

T

zummorLtm.

Geb. te T zummarum 5- 3- 1 9BB
Overl . te T zummarum 4- 3- 1 984

55

54

Nederlands
Openluchtmuseum
Arnhem

N*hertands

Open-Nr Museum
Arnhem
Musée Néerlandais

de Hein Air
Amhem

Medarlötdlisches
Frcilichfrrtuseum

COLOFOON

Nr. 50
jun

i 1988

Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 30, 8650 AA lJlst
(tel: 05155 - 25551

Amhem
Reda ktie:

Namens bestuur De Fryske Mole:

A. Bokma
Namens donateurs De Fryske Mole:
Drs. D.M. Bunskoeke
Na mens bestuur G i ld F ryske Mounders:
J.C. van Driel

Aan dit nummer werkten
J. Brunsmann

A.

Th. Lubbers

Cra mer

Nederla nds Open-

M.E. van Doornik
J.A. Heijdra
B.G. Kloosterman
(vakblad "de Molenaar")

luchtmuseu m
Plu in

P. l'immermans
S. Wijbenga

Druk:
Arllrrirristr ;rtief Centrum Leeuwarden

,/onrlr,f

v()()t

;rlr;tt;utrlc toestemming

v,nr (lr. rr,rl,tl..tic is lrct lrir:t toeqlestaan
,rr

ltl.r.lr.n

I lvt'l

1,11/ol

Il. Itt'lllt'lI

lr.l..r!nIt(l(!n on IOto's

Uit or;s prenten§,nbinet

FR

IESCH LANDSCHAP

Reda ktie-adres

Molen De Hersteller
Hogedijk 132
8464 NZ St. Johannesga

