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Uit de knipseldoos w. 27
De laatste Drachtster molen in volle fleur
Colofon

Uit ons prentenkabinet - nieuwe onbekende

Op het moment dat we dit schrijven ligt de Nationale Molendag nog vers in het geheugen. We konden onze nationale uots de windmolen we,er eens volop presenteren aan een
enthousiast publiek. Hoewel sommige molens nauwelijks meer bezoekers trekken op zo'n
dag, blijkt de publiciteit over het algemeen toch een gunstige invloed te hebben op de
toeloop van belangstellenden. Wat dat beueft is de koppeling van fietsdag en molendag
een goede gedachte: immers alleen al de publiciteit in het blad De Kampioen van de
AI.MB moet wel een gunstige uitwerking hebben. Niet elk weertype geeft voor de groepen fietsers en molenaars een optimaal resultaat. r$/e hebben dar dit jaar duidelijk kunnen
waarnemen. De m0nders genoten volop van de aanwakkerende wind, terwijl de fietsers
moeizaam voortzwoegden. Uiteraard hebben we in het verleden ook molendagen gehad
waarop het beeld juist het tegenovergestelde was. Trouwens, ten opzichte van de rest van
het land mochten we niet mopperen: het noorden mocht nog geruime ti!í voldoende wind
in de zeilen onwangen, terwijl het midden en zuiden de hele dag gehuld was in een sluier
van regen. Elders in dit nummer kunt U er meer over lezen.
Ook hebben we al heel wat reakties mogen ontvergen over draaiende molens. We hebben
eÍ weer de traditionele lijst van gemaakt die voor een volgend jaar weer goede diensten
kan bewijzen wanneer men op pad zou willen gaan. Het is mede daarom van belang dat
zoh lijst zo kompleet mogelijk wordt. Komt uw molen er niet in voor, of hebt u een ontbrekende Friese molen zien draaien, geeft U het ons dan door. Bij voorbaat onze haÍelijke dank.
Tot slot laten we het nog maaÍ eens weten: al geruime tijd is er in de redaktie een plaas
vakant. We zoeken nog iemand uit de gelederen van de donateurs van De Fryske Mole.
We zijn benieuwd naar reakties.
We wensen al onze lezers een goede vakantie met een gtmstige molenwind.
Gerben D. Wijnja

OM TE NOTEREN
Sluitingsdatum nr. 67:29 augustus

22 augustus: Drentse Molendag
12 september: Open Monumentendag

2ó september: Excursie De Hollandsche MoleÍl
Centraal staan de molens in het nc»orden van Frieslzrncl.

Op 24 apríl zette ils Fryskc mfuder Maaie Teernstra de spirmelop De Klaver in dc
vreugd i.v.m. let 25-jarig huvtelijk van boer Bos en zijn vrouw. Tn bliiven de oude rw-"
leruradities gehandha{d. Waar zouden die gebleyen zijn als de vrijwillige molernars er
niet waren gel<onwn?

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
I

NIEUWE LEDEN EN

MUTATIES

Nieuwe leden behorende tot categorie M
G 238 M Dhr. L. Spnong, Haringvlietstraat26

3II4 }VDSCHIEDAM

Dhr. F. Kroon, Touwslagerpad 20
Nieuwe leden behorende tot categorie L
G 240 L DhÍ. J. Griffioen, Mannagras 93
Leden die bedankt hebben

3123

EM SCHIEDAIVI

8935

RT LEEUWARDEN

BG32l Dhr.C.Praamsma,Hegedyk42
BG ll3 DhÍ. L. J. de Haary Zybede 6

9O2z4EB WEIDUM

G 239

De nieuwe bezitters van een certificaat.

M

I

BG238 Dhr.J.Elzinga,OudeTrekwegTl

8765

LY

TJERKWERD

8E72KS MIDLUM
9O73ZK MARRUM

364 Dhr. J. H. Frugte, Postbus 6
8517 HB SCHARSTERBRUG
173 Dhr. M. J. M. Bonthuis, Roasebosk 14
c 0ó6 G DhÍ. W. R. Dijkstra De Vergulde Klok 25 9lm DJ DOKKUM
85ó6 HJ MJEMIRDUM
G 193 G DhÍ. F. Gerritsma, Heabrugen 26
9145 CL TERNAARD
G 086 C Dhr. A. Tiensra, Hantumerweg 15
790r'LA HOOGEVEEN
D427 Dhr. K. Kuipers, Draco4T
2071 PD SANTPOORT
D 417 DhÍ. K. Smig Burg. Weertplansoen 31
9036 JR OUDEMIRDUM
D 444 Dhr. J. A. de Boer, Nijlan 14
9247 CN URETERP
D 430 Dhr. J. de Vegt, De Feart 159
D 436 DhÍ. H. Mebius, Rengersweg 86a
90628H OENKERK

BG

BG

De aanbiedingsboelcen vonden gretig aftrek.

Van catogorie G naar M
6971 BN BRUMMEN
G 175 M Dhr. B. l.eusink, Ambachtsraat 1l
8431 JT OOSTERV/OLDE
G 183 M Dhr. K. Tol, 't Holt 52
G 180 M DhÍ. D. R. v.d. Yeen, Birdaarderstraatweg 32 9l0l VA DOKKUM
Op 14 maart is dhr. S. de Jong, G 200 G, geslaagd voor het examen catogorie Gezel op
de'PHENX'te Mamrm.

De heer lJzermanvertelt voor een aandachtig gehoor.

ffi

No. en nÍutm van de molen

NIEUWS VAN DE STICHTING

,,De Frytke fvlole"

Op 19 mei j.l. hield de stichting De Fryske Mole haar algemene bestuursvergadering in
Bolsward.
In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter, de heer H. Boschmq de heer P. Vellinga directeur geÍneente werken van de gemeente Littenseradeel, die namens de Bond
Heemschut zitting in het A.B. heeft genomen. Hiermee zijn alle AB-zetels weer bezet.
Voorts kon de voorzitter de vergadering mededelen dat de stichting ditjar wederom een
dotatie heeft ontvangen van f 10.fi[,-. Omtrent de waag voor welke molen dit bedrag
zal worden aangewend, zal in de volgende D.B,-vergadering een besluit worden genomen.

De heer J. Heijdra, onze oud-adviseur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, heeft
op Koninginnedag een Koninklilïe onderscheiding gekegen.
De restauraties van de molens De Hond en De Modderige Bol zijn gereed.
Beide restauraties zijn binnen het hiervoor geraamde l«ediet, afgerekend.

Met de gemeente Dantumadeel werd overleg gevoerd over de restawatie van De Grote
Molen te Broeksterwoude. Inmiddels heeft de provincie Frieslmd een bijdrage in deze
restauÍatie toegezegd, zodat verwacht wordt dat op korte termijn met de restauratie kan
worden begonnen. De molen moet een nieuwe vijzel, vijzelrad- en goot, halsbalk met juk
en een nieuwe vloer in de uitsEoomkoker hebben.

Met het bestuur van het waterschap De Wàlden is tweemaal overleg gevoerd over overdracht van de molen te Wijns aan de stichting. Op 2 april gevolgd door een gesprek met
de gemeente Tietjerksteradeel over de invulling van her financiële plaatje. We hopen u
binnenkort hierover meer te kunnen te kunnen berichten.
De stichting heeft apparatuur aangeschaft voor het zelf kunnen doormeten van bliksembeveiligingsinstallatie. Hiermee kunnen de kosten van derden worden beperkt,

Het bestuur heeft een 3-tal molenfolders ontworpen met als centrale plaatsen Dokkum,
Leeuwarden en Bolsward. De routes vaiëren van ca. 40 tot 65 km. Inmiddels is een offerte gewaagd en op basis daarvan is een subsidie aanvraag ingediend. We hebben goede
hoop dat in de loop van ditjaar de routes gereed zullen zijn.
Hiernaast treft u een overzicht uit de door het A.B. goedgekeurde rekening over hetjaar
1991 van de over dat jaau. uitgegeven onderhoudskosten aan de verschillende molens.
Over 1991 werd in totaal wegens onderhoud en restauraties uitgegeven een bedrag van
Í 425.588,--.

Onderhoudslasten l99I

Hond
Miedenmolen
11 Kleilànsmole
12 GroteMolen
13 DePhenix
14 De Non
3

De

8

De

OndcrlwudsNo. en ruxvn van de

molen

lasten 1991

4.»3,21 48 De Actrlumermolen
5.010,79 49 De Schalsumermolen

3.163,50
4.781,11
4.990,74
774,51
15 Hogebeintumermolen 4.938,21
16 Vijftruizen/Hoekstermolen 5.413,11
4.995,22
17 Volharding

2l Beintemryoldermolen

3.996,29

22 Victor
28 B alkendsterpoldermolen
29 Genezareth Kloostermolen
32 Steenhuistermolen
33 Olifant
34 Slagdijkstermolen
35 De Kleine Molen
38 De Hoop
39 De Grote Molen
40 Broekmolen

5.010,88
4.884,93
4.977,56
4.955,94

DeBullemolen
í) Ypeymotne
64 Hoogland-Wirdum
ó5 Krarhermolen
72 De Eendracht
73 Meerswal
79 .De Edensermolen

52

M De Pankoekstermolen

21.727 ,24

2.862,11

4.817,M
4.365,25
4.684,41

85 De HiemeteÍmolen
86 De Himmole
90 De Klaver
93 Herchiem
94 De Modderige Bol
95 De Jansmole
97 De Oegekloostermolen
100 Molen Babtuen
103 De Vlijt - Koudum

2.843,58
4.834,38

6.32286
4.637,69
5.479,86
153,25

4.102,10
4.767,26
2.810,12
4.896,01
3.821,73

4.t49,M
258,86
5.106,50
5.083,50
3.045,36
5.014,56
5.2t7,91
2.837,66

4.973,46

104 Geeuwpolderrnolen
119 De Tjongermolen
128 De Vesuvius
Zwane Haan

TOTAAL43 MOLENS

5.677 ,77

4.591,00
83,50
34,76
192.685,87

IHERBOUW MOLEN DE

STIENS

I

In 1973

brandde de laatste van
dc Terwoldse molens af. De Herrijzenis van wat eens "dc Ooie-

Het Ten Have - systeem - de ideale partrur voor de arnbacluelijl<c molenaar.

vaar" was voltrok zich 17 jaar
later. In Stiens hoopt m.en de fase
tussen brand en renaissarrce in
één jaar te klaren. De wereenl<ornst zit hem in het wieksysteem
en een bedr ijfsrnat

ig e exp lo it at ie .

Overzicht van het tercein van de steen-

houwerij
De herbouw van De Hoop in §tiems is begonne,n. Na enkele maanden van voorbereiding
en aanbesteding is molenmaker Kolthof en molenmaker Groot-r+Vesseldijk begonnen aan
de omvangrijke klus. Groot-wesseldijk maakt het gaarde werk en Kolthol maakt het
staande werk. Deze konstruktie is gekozen mede omdat de eerste veel ervaring heeft op
het gebied van goed firnctionerende wieksystemen. De molemaars krijgen hoogstwaarschijnlijk de binneÉoede gewoon opgehekt met twee-straals fokwieken, de buitenroede
krijgt Ten Have kleppen met van Bussel stroomlijrureuzen. op de foro's is dit te zien.
Deze foto's zijn gemaakt van "de ooievar" te Ter \volde, Deze molen hebben we op de
terugreis van een tweedaagse trip naar Duisland bezocht.
In Duitsland hebben we, J. cnossen, G. Klijnstra, T. Kolijn en w. Kolijn, bij een grote
machinehandelaar gekeken naar walsenstoelen. Tevens zijn we bij een plaatselijke steenhouwerij geweest die ondermeer molenstenen maakt. Bijzonder interessant.
Bij de molen in Stiens is inmiddels de fundering verbeterd. Er is een verbreding gemaakt
van de voet. De fundering bestond uit 7 lagen sreen. Deze verbetering zal hopelijk ook
voorkómen dat de stene,n onderbouw verder uit elkaar gaat.
In de volgende Utskoat hoper.r we meer foto's te laten zien van de herbouw.

w.K.

De zaagslede mct cirl«.elzaag in de bezochte
steenhouwerij.

Bij

een grote machinchandelaar werden
diverse walsenstoelen mct grote belangstelling fukckcn.

Een staaltje vakrnanschop

t

spoorwiel en

rondsel grijpen haarfijn in elknar.
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DE MOLENS lN EN OM GROU

(3)

l

Buiten de pelmolen die Grou eens rijk rvas, waÍen er ook nog twee houtzagers of houtzaagmolens: "De Jonge Yalk" en "De Eendracht" of "De Hoop".
"De Jonge Valk" was eigendom van dhr. Visser. Daar de concurrentie van machinaal gezaagd hout moordend was, kon ook deze molen niet standhouden. Het weiland voor de
molen noemde ze de "Kealle polle". Dit stuk grond is later volgebouwd met opslaggebouwen en de fineerloods van de Halbersma fabrieken.
Op de klippen van de zaagschuur is later de houten loods gebouwd van de §lotgaten
mach. v. detne,n van de firma Halbertsma. Bij de aÍbraak in 1982 zijn alle sporen van de
molen uitgewist. Ook de zogenaamde lattenloods, in gebruik als houtstek, is noen verloÍen gegaan. Dan was er nog een houtstek met woning aan het spoordok die door brand in
1943 verloren ging. De woning werd afgebroken voor de aanleg van de nieuwe rijksweg.
Als jong feintsje van 15, l6 jaar was wijlen de heer Gerben Zeldenrust op deze houtzager
werkzaam; op de foto staat hij op de stelling. Zeldenrust heeft ook een tijd in de dubbele
woningen gewoond aan de Parkstraat. Deze dienden als woningen voor de molenaarsknechten; ze zijn n de 50-er jaren afgeb,roken.
Verder is er niet zo heel veel van deze molen bekend. In 1917 is hij afgebroken en ov€Ígeb,racht naar Dordrecht.
Houtzaagrnolen "De Jonge Valk" met rechts de woningen van de molenaarshcclten.

De urdere houtzager was "De Eendracht" aan de Molenstsaag' dezo was eerst eigendom
van Van Riessen en later van de Hijlkema's. Deze molen werd reeds in 1766 in opdracht
van de Hervormde Kerk gebouwd op grond van de kerk. "De Groundaam" werd geb,ruikt
voor houkanvoer. Dit wat€r werd al genoemd in 1543. Het liep vanaf het Pikrneer door
het dorp langs bakkerij Bouma en kwam in de "Baai" uit. Dit stukje wateÍ is jaren geleden gedempt. Maar "Molenstraat" en "Molenpad" bestaan nog steeds in Grouw. In l9l I
hield de fam. Van Riessen uitverkoop wegens liquidatie en overdracht van de zaak, en de
molen werd op afbraak verkocht. In het huis links op de foto wmnden de molenaarsknechten. Dit huis bestaat nog steeds en wordt nog bewoond. Een andere keer iets over
de oliemolen en de molenmakers.
Info: Halbertsma Nijs 1945.
Eigen informatie van oud Grousters.

I

S. Andring", HEERENVEEN.

MET MOLENVRIEND BRUNSMANN OP PAD

VEGEUNSOORD - Op 6 maart 1992 zouden de nieuwe roeden in de molen ï|vorden ge-

Ho

utzaagmolen

: "D

e Eendrac

ltt"

stoken.
Het w&s mooi weer, dus toch maar de brommer van stal gehaald en er even heen. Heen
en terug toch nog zo'n 130 km!!
Van verre was al te zien dat er geen kraan meer bij de molen stond.
Ik was dus eigenlijk te laat.
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Uskoat nr. 65 blz,. M stond:
"Duidelijk zijn de "roedewiggen"

h

te zien".

Uiteraard moet dit zijn "hekwiggen".

STIENS - (3 april 1992) Na een
periode van onzekerheid en enig
politiek geharrewar gaat de herbouw van korerrmolen "De Hoop"
te Stiens beginnen.

Het hout voor het achtkant lag al

Linlu: de heklatten worden geplaatst mct

v.b.n.b.

de rnoleranalccrs Rodenhuis en Posthurnas, tertnevr. De Jong (oud-secr. G.F.M.) ats aan-

wil

geeÍster fungeert.

Boven: het oude PotroedcnunuiTcr mct daarboven de gaten als zichtbare heriryuring aan dc
plaats waar lut mcrkplaat bettestigdwas.

Bij

de molen tnof ik een aantal bekeníen o.a. mevr. De Jong-Dijkstra p. Timmermans en
Fred Ralten.
Durk en Jan waren al bezig met het aurbrengen van de heklatten waarbij mevrouw De
Jong ftmgeerde als aangeefster (oppervrouw).

De oude potroeden lagen aan de slootkant en men tvas bezig de toppen hiervan af

te

flexen. Van onder de teerlaag kwamen de nummers van de oude roeden te voorschijn

verzendklaar in de loods van Houth«rdel Posthumus te Harlingen.
Van Johan Cnossen hoorde ih dat men bij Kolthof Stiens al dnrk met de bouw van het
achtkant bezig is.

MENALDUMADEEL - Na het gereedkomen van de beide poldermolens te Hatsum en
Kingmuille, lag het in de verwachting dat dit jar de rvee andere molens welke nog op
restauratie wachten aan de beurt zouden zijn. Dus maar eens op onderzoek uit.
Bij de poldermolen "De Kievit" onder Berlikum bleek, nadat er het vorige jaar door een
aannemer een nieuwe uitschoot en nieuwe vel&nuren waren gebouwd, verder nog nies
te zijn gebeurd. Dan mau even in Marssum zien
Al van een afstand was te zien, dat de nieuwe schroefbak welke al sinds oktober 1987 op
de polle op plaatsing stond te wachten van zijn plaats verdwenen was. Dichterbij gekomen bleek dat hij inderdaad reeds op zijn plaats lag. Het begint dus op te lijkeru dat de
molen na een tijd van gedwongen niets doen weer maalvaardig is. Rondom de molen zijn

(binnenroede 767 - buirenroede 768).

vrijdag

13 maaÍr!!! kreeg ik een telefoontje van de chauffeur van Molenbouw Hiemsua.
moest naar vegelinsoord om het vanglouw te brengen en de baas had een b,riefje
achtergelaten waargp stond" dat hij mij even moest op halen. Dus tesamen naar
Vegelinsoord.
Het weer (zie datum) kon haast niet slechter. Storm en zwre buien.
De vangstok moest Írog worden aangebracht. Nadat het vangtouw was bevestigd, werd
met vereende lcrachten de lange ladder overeind gezet.
Bij stukjes en beetjes kwarn de vangstok naar buiten en uiteindelijk op zijn plaats.
Inmiddels is de molen weer maalwaudig opgeleverd.
In diverse molenboeken heb ik de leefrijd van porroeden vergeleken.
w.822 - jartal 1873 - nrs. 8361837 - jaatal 1876.
De roeden van de "Deelsmolen moeten dus minstens l2O jaat ourl zijn.
Over kwaliteit gesproken! (De molen is gebouwd in 1g69. Red.)

Hij

P.S.

Van molenaar Joh. Kooistra l«eeg ik op mijn nek.

D e oude irunaalschr oetbak.
De nieuwe schrocftak geplaatst.
nieuwe kruipalen Íumgebracht, en hoewel de polle nog een wat rommelige indruk geeft,
is het grote werk toch klaar.
Rest hier nog de restauratie van de op enige afstand van de molen gelegen inmaalschroefbak.

t4
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Voor enige tijd werd ik benaderd door twee bestuursleden van genoemde vereniging.
Hun vraag was: "Waar liggen beide stenen en hoe ziet een kollergang er uit?"
Na enige foto's te hebben bekeken werd afgesproken om de volgende week even bij de
stenen te gacr kijken.
De volgende week kwamen beide heren weer bij mij langs.
Eerst mar even naar de steen welke naast een woning aan de Bolswardervaart ligt.
Hier aangekome,n bleek er geen spoor meer van een steen te bekennen.
Het gehele terrein afgezocht" maaÍ geen steen.
De huidige bewoners van het huis waren niet aanwezig en konden dus ook geen opheldering hierover verschaffen.
Dan maar naar de volgende steen, welke naast de voormalige loods van Stoomzagerij
Hoek lag.
Houtzagerij Hoek werd indertijd gebouwd naast de houuaagmolen "De Vrede".
Vrij koÍ na de bouw van deze houtzagerij werd de molen afgeb,roken.
In 1920 werd de zagerij aangekocht door de heer Jilderts. Twee van de drie loodsen werden afgeb,roken en ook de grote schoorsteen.
De stenen van deze schoorsteen werden geb,ruikt voor het metselen van een grobbe in de
overgebleven loods welke werd ingericht als veestalling.
Op de foto is duidelijk de wigvorm van de stenen te zien

Dit pracluige spinnekaprruolerxje lweft helaas een slechte biotoop.
FRANEKER - Op de terugweg van Marssum
naar Harlingen" za9 ik dat bij de Franeker
spinnekop "Arkens" mensen aan het werk waren. Dus maar even kijken.
Durk Poshumus en Jan Rodenhuis (Molenbouw Hiemstra) \yaren bezig het gevlucht
(vlinderwieken) van dit molentje te vernieuwen.

HARLINGEN - Op diverse plaatsen in Harlingen liggen nog twee kantstenen van de afgebrroken cementmolen "De

S tandvastigheid".
Het is al weer geruime tijd geledeq dat op een
veÍgadering van de vereniging "Oud Har-

lingan" door het bestuur werd meegedeel{

De lcartsteen van de cenunÍtnolen "De
Standvastigheid" en de zandsteen uit
Koudurn voor de loods van de v.m.
"Stoomzageri Hock". Op de foto dc
heren kirxtra (1.) en Kuipers (r.),

dat er voor bepaalde projekt€r, een, zij het bebestuursleden van dc vereniging
scheiden bedrag beschikbaar was.
"Oud-Harlingen" .
Door mij is toen voorgesteld, om van beide
kantstenen een soort monumende te maken in de nieuwbouwbuuÍt waarvan de stratennamen hebben van voormalige Harlinger molens. Hiermee wordt dan in ieder geval nog iets
van het rijke Harlinger molenverleden bewaard.

De zandsteen uit Koudum een pelsteen
uit een r osmolen wellicht ?

De wigvormige stencn van de schoorsteen
van Houtzagerij Hoek.

Op deze locatie bleek de steen nog wel aanwezig.
Naast de kurtsteen stond nog een (zand)steen. (diameter ongeveer 0,95 m.)
Volgens de naast de loods wonende mevr. Jilderts had ze &z.e st€en gekegen van haar
broer uit Koudum.
'Waarvoor deze steen mogelijk kan hebben gediend is voorlopig nog een raadsel. Het ronde gat wijst nu niet direct op een sllpsteen, terwijl de grcotte van het gat niet direct doet,
denken aan een b.v. pelsteen.
Op de steen stond het nummer BI 68.
Nà deze stenen te hebben bekeken zat er niets anders op dan eerst maaÍ weer naar huis te
gaan.
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Achteraf maaÍ eens informeren bij de bewoners van het huis waar de andere steen had
gelegen. De vrouw meende zich te herinneren dat de vorige bewoners de steen aan het

Nieuw dit keer is ook een opgave van de ons beke,nde rosmolens en hondekrnen.
Voorts is aan het eind van het boek een nameruegister van alle windmolens toegevoegd.
Dit kan het terugvinden van bepaalde molens vereenvoudigen,
Een uitvouwbaar blad aan het eind van het boek vergemakkelijkt het raadplegen van de

Harlinger museum "Hannematruis" hadden geschonken.
De conservator van het museum bleek hiervan niets te weteÍL maar herirmerde zich
achteraf dat het mogelijk zou kunnen zijn, dat personeel van gemeentewerken de steen
wel eens zou kunnen hebben opgehaald.
Bij gemeentewerken bleek niemand iets van de steen te weten, dus maar eens "oppe
struuÍI". Na enige tijd van zoeken vond ik de steen gedeeltelijk bedolven onder een partij
sEaatstenen. Hij is dus weer terecht.
Merkwaardig hierbij is, dat deze zelfde steen voor enige jaren terug ook al eens zoek
was. Na enige weken van zoekeÍr en speuren kwam hij toen uiteindelijk weer terecht bij
de woning waarbij hij nu weer verdwe,lren is.
De heer T. Severein te Alkmaar, schenkt in zijn boek "Molens in e,n om Harlingen" aandachtaandeze steen. (blz. 106).

ï
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betekenis van de gebruikte afkortingen.
In het hoofdsnrk statische gegevens zijn diverse grafieken afgedrukt. Het beteft onder
meer vlucht, stelling- en belthoogtes, bedekking van romp en kap etc.
Voorts is natuurlijk weer een groot aantal wijzigingen en verbeteringen aangebrracht; bij
32 molens een wijziging van de gemeente, bij 83 molens de vlucht, bij 56 molens het
wieksysteem, bij 154 molens werd het biotoopcijfer gewijzigd of toegevoegd en bij 105
molers moest de eigenaar worden veranderd!
Voorts werden nog 19 plaatsnamen loegevoegd met een verwijzing, omdat de beteffende
molens onder meer dan één plaats gezocht kunnen worden.

Door dit alles is de omvang toeg€nomen van 120 tot 146 pagina's, waardoor ook de prijs
e,nigszins moest worden verhoogd. Deze bedraagt nu: f 18,fi) + J 6,00 verzendkosten =
f %.,W. Lrden van "De Hollandsche Molen" knjgen daarop f 2,50 korting (lidmaar

Het zal me benieuwen of de vereniging "Oud-Harlingen" erin slaagt de beide stenen in
bezit te l«ijgen en het geplande monumeírt te Íealiseren.

schrysnummer vermelden).

Bestelling is mogelijk via gironummer 5285850 t.n.v. Werkgr. Nederlands Molenbestand
te Alkmaar, onder vermelding van'9e druk".

BESPHEKINGEN ENIOF AANKONDIGINGEN

MOLEN LITERATUUR
door
Gerben D. Wiinja
9e

VERANDERING VAN SPIJS

mededelingen van een lid om utens

druk 'HET NEDERLANDSE MOLENBESTAND"

OYERZIC}M VAN ALLE NOG AANWEZTGE WIND- EN \ryATERMOLENS, ROSMOLENS Cn HONDEKARNEN, GERANGSCHIKT PER PROVINCIE EN ALFABETISCH OPPLAATSNAAM.
Tijdens de algeme,ne ledenvergadering van "De Hollandsche Molen" op 7 maart j.l. werd
de negende druk van wat in de wmdeling "Het Rode Bode" wordt genoemd, ten doop
gehouden. Het gaat om een geheel herziene uitgave, zoals vanouds verzorgd door Eric
Zwijnenberg, waarbij diverse molenlieÍhebbers voor de nodige gegeveÍrs zorgden. In
deze nieuwe druk zijn weer enkele nieuwe rubrieken opgenomen: Bij de windmolens de
stelling- en belthoogtg en de aard van de bedekking van romp en kap (riet, steen, hout,
dakleer etc.). Bij de waterradmolens is nu ook vermeld of het om een rijksmonumurt
8aat.

Het aantal vermelde windmolens nam toe met 15, het aantal waterradmoleÍns met 6, en
het aantal kleine molens met 13 stuks.
De bladzijdeverwijzing voor Utrecht is aangepast aan het Nieuw Utrechs Molenboek. De
gemeentelijke herindelingen zijn verwerkt tot en met I februari 1992.

ï
fl

Het mag als bekend worden verondersteld dat de Friese arbeidsmarkt niet de meest gunstige is. Hoewel, dit geldt naar mijn mening niet voor vrijwillige molenaars. Toch duidt
het woord vrijwillig er al op, dat hier geen sprake is van een mogelijkheid tot bestaan.
Mijn hoof&nogelijkheid lot bestaan dwong mij dan ook tot het veÍlaten van de provincie
Friesland. Eind mei l99l moest ik dan ook definitief de deuren van de Bullemolen en de
Ypeymoune achter mij sluiten. Beslist niet het leukste momeÍlt om naar uit te kijken. Met
name voor het behoud van de Bullemolen heb ik mij een aantal jaren ingezet. Ondanks
een flink aantal teleurstellingen - voornamelijk het gevolg van het gÍote aantal vemielingen en inb,raken - leidde dit tot een grote mate van verbondenheid met deze molen. Het
deed mij echter goed in de Utskoat van december 1991 te lezen, dat de Bullemolen opgenomen is in de meerjaren raming van de geÍneente l.eeuwarden voor 1994.
Per 1 juni 1991 ben ik verhuis naar Brummen en niet naar Brunssum, zoals abusievelijk
vermeld staat in dezelfde Utskoat van december. In verband met de drukte die een verhuizing met zich meeb,rengt kwam het er enige tijd niet van te draaien op een molen. Wel
had ik hierdoor meer gelegenheid om mij eens te oriënteren op mrjn nieuwe woonomgeving.
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Yoor degenen die dat niet weten; Brummen ligt dicht bij Zuphen aan de IJssel en aan de
rand van de Veluwezoom. Een landschappelijk gezien prachtig gebied. Er stam van

Mocht uw belangstelling gewekt zijn, op de Lindensche molen bent u van harte welkom!
(rcI.:057564787)

oudsher meerdere grote landhuizen met parkachtige tuinen en bosgebieden.
De gemee,nte Brummen is nog slechts éen molen rijh namelijk een waterradmolen. Deze
staat te Eerbeek.

De Achterhoek is vanuit Brummen lopende te bereiken. Via de pont de IJssel over en
me,n komt in Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Nabij Bronkhorst, te Steenderen, staat ook de dichtstbijzijnde windmolen.
Het is niet mijn bedoeling om verder een beschrijving te geven van alle moleru, die in de
nabije omgeving staan of iets verder. Ik kom hierop, doordat tijdens mijn oriëntatieperiode mijn oog viel op een uitgave van de V.V.V. Haaksbergen-Butrse. Door deze

V.V.Y wordt namelijk een boe§e uitgegeven met de titel: "Gedreven door wind

Bertl*usink:
*)

We lebben contact opgetamcn nat de Anton PieckClub, Sdcling Ledenservbe.
Nadrukl,'zlijk werd gestuA dat dc betreffende ntonttcrs alleen door (nieuwe) leden
h*lncn worden nabesteld! Inclusief verzanding kosten de 3 rununers f 2050. Het
lidmaatschap kost I 3750 per jaar. U laijgt daarvoor 4 l<cer een Pieclcpieglwl,
gratis toegang tot de dar dc A.P.C. georganiseerde ruilbeurzen, alsmede l<orting
op Pieckartil«clcn.Voor de liethebbers een must.

**) Molennaler Groot
in

Stiens.

Wesseldijk is indeilaad betrold<cn bij de herbouw van De Hoop
gaande w*k, waarondcr de Ten Hat e-wiekcn.

Hij wordt belast rnct let

en

water", waarin een drietal molerroutes door Twente, Gelderland (Achterhoek) en (West)Duisland staan beschreven. Misschien - met het mooie weer en mogelijk een aantal vrije
dagen in het vooÍuitzicht - iets voor Friese molenlieftrebbers. Voor een lunel bedrag, namelijk f 3,- is dit boekje te verkrijgen bij het V.V.V. kantoor Haaksbergen-Buurse, tele-

foorcOí,27-l28ll.

Nadat een aantal mensen in mrjn direkte omgeving bekend werd met mijn molenhobby,

kreeg ik meer informuie over molens. Ee,n collega van mij bleek lid te zijn van de
"Anton Pieckclub". Hij wees mij op enkele nummen van het clubblad, waarin molens het
hoofdthema vormden. Via de ledenservice (mevr. G. Schoon-Adema !e Hilversum, telefoon 035-26011) kwam ik in het bezit van drie exemplaren van de "Pieckspieghel" (nrs.
I t/m 3, l9l*.) Darin worden afbeeldingen van molens en ondeÍdelen van molens
weeÍgegeven, die door Anton Pieck zijn vervaardigd. De bijbehorende tekst is van de
heer Piet Meijer. Voor de lieftrebbers beslist de moeite waard.
Tenslotte kwam ik in kontakt met een collega, die in zn vrije tijd de molenmaker
Herman Groot Wesseldijk uit laren zo nu eÍr dan een handje helpt. Deze molenmaker
heeft uit de eerste hand de kermis over de Ten Have-kleppen overgedragen gekregen.
Begin maart werd hij door de Hollandsche Molen voor zijn vakmanschap beloond met
het "Certificaat van Verdienste" van deze vereniging.
Voor zover mij bekend heeft hij nog niet zolang geleden belangstellenden uit Stiens - in
verband met de wederopbouw van "De Hoop" - op bezoek gehad" maar dit terzijde.**)
Mijn collega b,racht mij in contact met de voorzitter van de stichting "De Lindensche
Molen" te Linde bij Vorden, Deze molen wordt thans door molenmaker Groot Wesseldijk gerestaureerd en zal naar verwachting eind L992 weer maalvaardig zijn. Op deze
molen heb ik de &aad van het molenaarsschap weer opgepakt en vrij spoedig hoop ik de
wieken weer te kurmen laten draaien. Een volgende keet zal ik nader op deze molen en
de restauratie ervan ingaan. Het is allemaal misschien wa[ verder van huis, maar ik ben
ook lid van het Gild Fryske Mounders. Verder ben ik ervan ovefiuigd, dat verandering
van spijs de blik vernrimt en de belangstelling levend houdt.

(De redaktie).

In nr. 65 werd op blz. 19 bericht over de herbou$, van de korenmolen in Surhuisterveen. De heer Van Dop uit Naaldwijk maakte ons attent op enige technische gegevens die een aanvulling vormen op het verhaal van de Bronsmotor.

Hij heeft een vermogen van 50 PK bij 2m omwentelingen per minuut.
Van Dop schrijft dat dit verïnogenrÉer ruim is t.b.v. de aandrijving van een koppel
stenen: "Mijn vader had in WieringerTwaard hiervoor een Ruston Diesel à 34 pk".
Verder in zijn brief schrijft hij: "Vrrj uniek bij deze Z-tact motor @rons) is het
spoelsysteem d.m.v .2 diagonaal geplaatste kleppen in de cilinderkop, en dus rondom uitlaatpoorten halverwege de cilinder. Tegen\iloordig is dat precies andersom en
veel beter en logisch want hete gassen moet je niet omlaag drukken, die stijgen van
nature al beter. "
Tot zover deze aanvulling, speciaal voor liefhebbers.
(red.)

| ," graÍsteen met houtmolen

in Midlumer-

Onlangs ontvlng lk een schriJven van de heer J. Smit uit Stieng waarln verscheidene

nleuwe feiten vermeld ziJn over de al meerdere keren beschreven 'grafsteen met
houtmolcn'dle tham geplaatst ls tegen de muur van de N.H. kerk te Midlum.
De heer Smit schrijft dat hij enige tijd geleden het Harlinger Molenboek heeft gelezen en
op blz. 68 een verhaal vond over een der Midlumer molens.

Aangezien zijn voorouders tussen 1663 en 1769 bij deze molens betrokken waren, heeft

hij veel over de geschiedenis daarvan onderzocht in de archieven en teneinde te vooÍko-
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m€n dat onjuistheden in publicaties een eigen leven gaan leiden, verzoekt hij om zijn gegevens in de openbaarheid te brengen.
'De grafzerk te Midlum is die van Hans Hanses de Jong en zijn wouw.
Mr. Belonje van Alkmaar heeft het opschrift van de marmeren plaat welke oorspronkelijk
op de grafsteen bevestigd was, omstreeks 194.5 genoteerd want in 1950 was de plaat al
verdwenen!
Het opschrift luidde: 1749 Den 19 December/is den Heere gerust den Eerbare/Jenschje
Cornelis huisvrouw van ftIans Hanses de Jong ond 42 jaar/en leit hier begraven. 1769
Den24 Jrurij is in den/lleere gerust de Coopmary'llans Hansen de Jonge oud 67ljaa en
leit hier begraven.

NOGMAALS DE HORIZONTALE WINDMOLEN
In nr. 62 (iuni nr. 1991) schreef
de heer BrunsmÍrnn over de ho-

rizontale windmolen. Onlangs
kregen wij een plaatje onder de
ogen dat we U niet wilden onthouden.
Het is afkomstig uit het blad

"The Obsenrer" en toont ons
in 1887 door prof. James

Mr. Belonje voegt er nog aan toe: eeÍr aÍbeelding van een molen en een schuur. Volgens

een

plaaselijke overlevering stond deze molen aan de Trekvaart van Harlingen nar Franeker
ten Zuiden van Midlum.
De heer Smit schrijft dat de eige,naars vmaf * 1680 hem bekend zijn, maar dat er géén
Odolphi bij is (dit in verburd met het verhaal over de brrandstichting!)
Over de eigenaars van de Midlumer houtrnolens, welke hij uit de Proclamatieboeken en

Btyth uit Glasgow ontworpen
windmolen, bedoeld om electriciteit mee op te wekken.

Het

merkwaardige apparaat
werd zeer geschikt geacht om
stroom te leveren aan vuur-

Floreenkohieren van Franekeradeel heeft opgediept, nog het volgende:
Hans Hanses (de Oude) werd gedoopt te Harlingen 14 oktober 1il2 als zoon van Hans

torens in streken met meer wind
dan kolen!

Sickes en Sys Hanses.
Hij trouwt te Hdingen 5 juli 1663 met Martien Sipkes en is dan houunolenarsknecht te
Midlum. In 1685 woont hij op Greningabueren en koopt dan 1/4 van een houtmolen.
In 1708 is de andere houtmolen verhuurd aan Hans Hurses de Jonge de zoon van bovengenoemde en in 1738 is deze Hans Hanses eigenaar van beide molens en diens zoon nog
steeds huurder van de 2e molen. Dit duwt tot 1769 waarna een schoonzoon ot 1798 de
eigenaar is,

In

1818 is Adam Jacobs Hoek eigenar van beide molens en dat is vast een voorvader
van de Hulinger familie Hoek van de Rozengracht.
In het Fries Museum bevindt zich een zilveren lepel met een afbeelding van een Midlumer molen. De lepel is ven 1732 en draagt de letters HH FH van Hans Hanses en Feick
Hobbes.

Deze lepel is vermeld in het boek Hrlinger Zilvq vart Van Ruyven onder ru. 38 en vervaardigd door de Hrlinger Zilversmid Hotze Seerps Swerms.

@ron : Harlinger Courant 28-06- 1991 )

Y. J. Elsinga

G. D. W.

.

AanBeboden: het gedenknuÍnmer van het vakblad De Molenaar t.g.v. het 75jarig bestaan in 1973.
Het lM blz. tellende nuruner bevat interessante molenartikelen over o.a.:
50 j aar molenaarsgeschiedenis

transportwerktuigen en hun ontwikkeling
St. Vicnor
Wat Zaanse molenaars in 1891 vertelden
Het Gilde van Vrijwillige molenaars
De verkoop van de Rog- en Pelmolen bij het Vallaat onder Oostrum
Het kruien van molens.
. Tevens een knipselverzameling (gewicht t I KG) uit dit vakblad; dit betreft molenknipsels over molens in heel ons land alsmede 60 complete nummers van De
Molenaar in de jaren 1977 tot. 1985.
. Het boekje: Theorie van het bakkersvak I
De Tarwekorrel, De Maalderrj en de Bloem
door C. J. Schoep.

Voor inlichtingen: tel.: 05157 - 9348.

-
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JAAROVERZICHTEN

WLINS - Het waterschap "De Wàlden" heeft te kampen met windkrachtproblemen. De
windturbine bij het gernaal "Flappevaart" heeft het loodje gelegd. De tandwielkast is

Van molenaar Sake Bergsma uit Heerenveen ontvingen wij een fotokopie van de jaaroverzichten vm korenmolen "Windlust" te NOORDWOLDE en poldermolen "De
Gooijer" bij WOLVEGA.
De korenmolen maakte in 1990 14 belaste en 229 onbelaste draai-ure,n; de vangstok
kreeg nieuwe kettingen terwijl het lange sabelijzer opnieuw gelast is.
In l99l betrof het urenaantal Íespectievelijk 15 en 183; de in slechte staat verkef,ende
stelling werd gedeeltelijk vemieuwd; tevens kwamen er een nieuwe vlaggestok en een
zoomlat" terwijl 3 muurankers gelast werden.

kapot en kan niet meer gerepaÍeerd worden terwijl de fabrikant ter ziele is.
Yoorlopig wordt er geen nieuwe aangeschaft omdat de subsidieregeling aanmerkelijk
verslechterd is. Ook de "Wijnzermolen" gaat het niet voor de wind. Hij staat er veÍwaarloosd bij en een funktie heeft hij al lang niet meer.Zowel De Fryske Mole als de gemeente Tytsterksteradiel zijn benaderd, maar "wy wolle de mole eins net kwyt", aldus volmacht Aris van Dam, die stelt dat het dorp Wijns zich best eens wat actiever zou mogen
opstelle,n wat het behoud van de Wijnzermolen betreft,

De molen is eigendom van Stichting "De Oosthoek".

SURHLIISTERYEEN - De Stichting De Fearster Moune heeft van het Anjerfonds de
toezegging gelaegen dat zij een bedrag van 5.000,- kaÍr onwangen voor de restaruatie
"f
van de korenmolen. Ook de gemeente Achtkarspelen kwam met geld over de streep:
f 7.500,--. Bij de molen zijn reklameborden geplaast en die brengen ook geld in het

Poldermolen "De Gooijer" van "It Fryske Gea' wordt tevens bemalen door Hendrik
Hachmer uit Nieuwe Pekela. De molen is in mei 1991 na een ingrijpende restauratie opgeleverd maar de lauikettingen zijn nog yrn zeer slechte kwaliteit. Dat kan gevaarlijk
zijn! Er is in het afgelopen jaar alleen belast mee gedraaid en wel 61 12 uur.
In De Utskoat nr. 63 stelde secr. Jaap van Driel dat de publikatie van het draaiurenoverzicht gecontinueerd zal worden. De "Lijst LUBBERS" mag eigenlijk niet verdwijnen en
gelukkig hebben we dan ook kunnen lezen: "\ile hebben begrepen van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Fryske Mole dat er op de een of andere manier wel een
vervolg komt op dit \ryetrk", aldus Van Driel.
Houdt U dus de draaiuren zorgvuldig bij. U hoeft ze echteÍ niet naar de redaktie te
sturen!

(GDw)

KORTE MOLENNIEUWTJES

laatje. Het beshrur is bezig met de voorbereidingen om een toegangsweg via de Dalweg
te krijgen, zodat er dan een eigen vrije toegangsweg is en iedereen niet over het erf van
de familie Siesema hoeft. Wanneer het restauratietempo niet geremd wordt door tegenvallers dm zal de rietdekker nog deze zomer aan het werk kunnen.

UIT ONS PRENTENKABINET
De onbekende molenfoto achterop nr. 65 leverde helaas geen reacties op. Desondanks gaan we voort met het publiceren van onbekende molenfo[o's. Ook achterop
dit nummer plaatsen we er dus een die ons werd opgestuurd door de heer Sjerp de
Jong uit Veenwouden. V/e zijn benieuwd naar reakties. En mocht U thuis onbekend
molenfotomateriaal hebben liggen, er is weer

plaatst
OV/D

Vrijwillig molenaar Sjerp

de Jong uit Veenwouden zond ons enkele lmipsels uit plaatselijke lqanten en daaraan ontlerun we de volgende gegeverrs. Bij deze onze hartelijke
dankyoor de l«ipsels.

ANJUM - In de uit 1899

daterende molen "De Eendracht" is een expositie van oude
landbouwwerken vervangen door iets wat passend is, namelijï een foto-expositie van
molens waarbij de Anjumer molen, molens in Dongeradeel en molens in Friesland.
De opening vond plaats op donderdag 16 april door wethouder Jan Walda. Op de expositie zijn o.a. foto's van het molenaarsechtpaar Turkstra die de molen in bezit had van 1885
tot 1923. De herinrichting van de molen is ook een omvangrijke klus geweest. De heren
Henk Kingma, Jan WÍist, Johannes Huisman, Egbert Luinsra en Klaas Moes hebben er
hun beste krmnen aan gegeven. Voor wie nog een bezoe§e wil brenge4 op 5 jmi komt
de expositie "Dokkum voorbij", schilderijen van Vy'iepie Oursma en Lolkje de Vries, in
augustus Minne Onnes van Schiermonnikoog met olieverfschilderijen, waaÍna in oktober
leerlingen van kene Verbeek hun kunnen presenteren. Zo bíedl de Anjumer blikvanger

verscheidenheid.

JUBILEA
Weet U dat de bekende Jouster wiekendrager "Penninga's Molen" dit jaar 300 jaar bestaat? In 1692 wetd de Dolfijnmolen als papiermolen gebouwd door Jelis Hendricks. De
bouwheer overleed echter voordat de molen in bedrijf kwam, want op l8 december 1692
verkocht zijn weduwe Impie Jans een molenwerf van223 roeden, 'daer de nieuwe papier
moolen op staat'. Koper werd Jan Claasz. Kleyn c.s. Volgens de verbandbrief werd de
molen gangbaar op 10 september 1693, terwijl de windb,rief dateert van 14 maart 1695.
Dat laatste jaar is lange tijd als bouwjaar aangenomen en staat vaak nog steeds ten onrechte als zodanig te boek. Het Fries Molenboek meldt overigens wel het jaar 1692 als
bouwjaar. Of deze mijlpaal nog aanleiding zal zijn voor een feesde is onbekend. Het jaar
1992 is voor Penninga's Molen overigens in meerdere opzichten een bijzonder jaar: dertig
jaar geleden stond men voor de keus restaureren of slopen en I I mei was het twintig jaar
geleden dat de molen werd geopend door de toenmalige commissaris van de koningin
Hedzer Rijpstra. Voor wie het nog niet weet: de Dolfijnmolen die hierboven genoemd is,

,u
heette
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Bij het klaarmaken van
dit nurrrmer konden we

officieel "De Jonge Dolfijn", alias "De Koperen Berg". In 19fi) volgde overplaat-

sing vanuit Westzaan per zeilpraam naar Joure. We schreven daar reeds uitgebreid over
in m. l8 van juni 1980 blz. 32 e.y. zodat we daar naar verwijzen.

Volgend jaar bestaar de poldermolen "Tochmaland" in Kollum honderd jaar.
werd de houtzaagmolen van Veendam namelijk naar Kollum verhuisd.
Er werd wat afgesleeptrnet die oude molens!

kr

al heel wat meewerkende molens op onze jaarlijkse molenlijst noteren.
We laten ze hier volgen
en vragen U eventueel
ontbrekende molens
door te geven zadat we
weer een goed overzicht

1893

GDÏV

NATIONALE MOLENDAG

l«ijgen van wat

1992

I

' " en

Jagende zagen, zingende stenen! rvind en zon. schuimtrruisend water, regen

bliksem

in dubbel opzicht

een

feestelijke dag want het was eveneens 70 jua,
geleden dat de molen voor het laatst meel aan
de bakker had geleverd. Het noorden van het
land heeft overigens meer van de molendag
geprofiteerd: het midden en zuiden klaagde
volop over regen en nog eens regen. Dat kregen wrj pas in de middag terwijl veel molens
toen ook met de zeilen voor stonden te plakken. Geen wonder dus dat we in de namiddag
tevergeefs hier en daar aanklopten.
De molendag sloot op twee plaatsen zoals hij
wÍls begonnen: met nachtmalen en wel op
zaagmolen "De Rat" in IJlst en op de polderDe Zwaluw lqeeg veel bezoek.

I

]

Ja, wat had die l9-e Nationale Molendag eigenlijk niet. De eerste molenaars waren al om
middemacht begormen en kregen buien over zich heen met volop bliksemschichten. Om
acht uur waren de volgende molenaars in aktie gekomen, maar het werd pas tegen tienen
wat actiever. Jan Tolle,naa was trouwens om half tien al bezig met het bakken van pannekoeken e,n in de loop van de dag zouden er nog vele volgen want de beroemde molen
"De Zwaluw" kreeg een ware toeloop van belangstellenden te verwerken. In Anjum kon
Henk Kingma de bezoekers rondleide,lr door de pas geopende exposities. Wat een luxe
heeft hij daar gekregen met het VVY kantoor beneden in de koren- en pelmolen.
André Cramer van De Fryske Mole hield een prraatje voor de lokale omroep lreuwarden
waaÍna hij naar de Himriksmole ging.
De bijzondere poldermolen "De Olifant" kon
door de harde wind wel drie vijzels trekken"
terwijl in Heerenveen de burgemeester het
eerste Heerenveens Molenbrood kreeg aange-

boden. Het was daar

I

molen "He[ Zwaantje" in Nijemirdum.

er in

Friesland zoal kan malen
op één dag.

Anjum (Eendracht), Marrum (Grote Molen en
Phenix),
Dokkum (Zeldenmst),
Birdaard (Zwaluw en

Kloostermon staat op het punl "De Olifart" z'n derde
vijzel in het werk te zetten.

Olifant),
Rinsumageest

(Klaarkampstermeer),
Vrouwbuurtstermolen,
Oude t erje @alkendster),
Ha1lum (Genezareth),
Stiens (Steenhuister),

Oudkerk (Oudkerker),
Akkerwoude (Grote of
Oegemolen),
Westergeest (Beintema),
Marssum (Terpzicht),

Bolsward @loemkamp,
Klaver),

In Anjum

l<on

Her* Kingma z'n gasten dc rnolencxpositie

toncn.

Vy'itmarsum (Pankoeken),

Burgwerd (Hiemerter), Tjerkwerd @aburen), IJlst (RaQ, Langweer (Sweachmer), Joure
(Penninga's), Heerenveen (Welgelegen), \Youdsend (Jager), Sloteru Wolvega (Windlust
en Gooijer), Noordwolde (Windlust), Nijemirdum (Zwaantje), Schalsum (Schalsumer),
Huins (Huinzer), Winsum (Zuidooster), Tzum (Fatum), Kimswerd (Eendrach$, Witmarsum (Ondememing), Sexbierum (Korenaa), Vegelinsoord (Deelswal), Hartwerd (Oegeklooster), Dronrijp (Keimptille, Hatzum en Puollen), Marssum (Marssumer), Menaldum
(Rentmeester), Tietjerk (Himriksmole).
(GDV/)
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Nr.27

We gaan deze keer naar Drachten, de hoofdplaas van de gemeente Smallingerland.
In de Middeleeuwen waÍ€rl het twee boerendorpjes, te weten Noorder- en Zuiderdrachten
(met elk een eigen kerkgebouw of Godshuis) en met elkaar verbonden door de z.g. Lijkweg. (Lijkweg = waarlaÍrgs de dode,n werden gerfoagen naar de begraafplaas. (In het
Frysk is het een Lykwei)
De naam Drachten is afgeleid van het riviertje de Drait of Dractrt.

In 1641 is men begonnen met het graven van de Drachtster Compagnonsvaart (gegraven
voor de vervening van gronden en loperTde hrssen Drachten en Haulerwijk, gem. O'werf)
ter plaatse urgeveer van de bidijk de N. en Z. Dwarsvaart en loodrecht darop tal van
wijken en vaarten. Langs deze waterwegen ontstond het veenkoloniedorp Drachten en
werd zo een nieuwe dubbele l«uisbeurL ln 1743 vervmgt de (latere Ned.) Hervormde
Kerk aan de vaart de twee te kleine oude ke*jes. De Drachtstervaart werd gedempt in de
jren 1964-1966. Aan dit eens zo belangrilt kanaal stond een stel molens van o.m. de
Drachster fam. Durksz. We nemen één vsr de twee molens van de fam. Durksz. We
nemen niet de (rogge)molen die al in 1902 naar Rosmalen §3.) verhuisd is en gebouwd
is in 1716. Zie hiervoor o.a. in: Molens in Friesland in oude ansichten deel II (Zaltbommel 1982) door D. M. Bunskoeke en ondergetekende.
De andere molen van het knipsel, daarmee nu verder. Deze molen lag 0,3 km ten W. van
de (thans verdwenen) hoofdb,rug en gelegen aan de N. zijrie van de Drachstervaart. Een
gevelsteen vermeldde: Wed" Durks, 1837. Helaas is deze gevelsteen verloren gegaan. In
ieder geval is deze niet aanwezig in Streekmuseum 'ït Bleekerhts" te Drachten. Deze
molen, wijwel zeker zonder naam, heeft eerst dierut gedaan als run- en schorsmole,n en
later als pelmolen en (vee-)koek-slagenj. De molen kwam stil te staan in l93O toen
Lieuwe Durksz is overleden (12-3). Lats is de molen ontdaan van zijn wiekenkruis.
Toen is de bijgaande foto-opname gemaakt en niet loen Oene Lieuwe Durksz op 76-jarige leeftijd op 16-l-1901 overleden was, zoals het knipsel vermeldt. De molenromp bleef
staan tot ca. sept. L949.Zie ook opgenomen snrkjes van "Nieuwsblad van Friesland".
Brormen vermelden dat de molen al in 1939 gesloopt is en dat hij ook korenmolen is geweest. Ik de,nk, dat dit komt omdat een (koren)maalsteen veel weg heeft van een
schorsmaalsteen,

Bij defoto rechter bldzij,to:
De Drachtstemaart ,nct aen paar werlecnde molens. Een oprutme uit ca. 1910, rurar een
oude ansbhtlcaart.
Wan er soms jaarmarkt of kcrmis, omdat er veel vrachtschepen afgemeerd zijn?
Op de vargrond de tmobn van Durl<sz en op dc achtergrond dc zaagnolea " I Goet
Vooruytzigt" (1717-1921) van de fa. Bolbman.
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Het oude fraaie molenaarshuis is nog steeds te vinden aan het Moleneind N,Z. te Drachten en heeft o.a. onderdak verschaft aan het plaatselijk V,V.Y. kantoor en thans is er een
architektenburo gehuisvest en op de oude molenpolle is een klein hertenkamp aangelegd.
Meer gegevens over Drachtster molens kunt u vinden in het boek "Smallingerland" in het
hoofdstuk "De industrie van Drachten" door drs. A. Hof.

Voor op en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.
BronnenÍnaxeriaal en dank aan:
- dhr. Vf. Entrop, Drachten;
- inventaris van Ver. "De Holl«rdsche Mole,n", A'dam, via dhr. W. O. Bakker (Harkste-

d");
- Streekmuseum "It Bleekerh0s", Drachten;
- Encyclopedie van Friesland, l.eeuwarden 1972;
- knipsel is van Drachster Courant, d.d. 29 aug. 1952 (de schrijver (schrijfster) is mij onbekend);

- Nieuwsblad vm Friesland, d.d.27-9-L940 (A) en 25-10-l%0 (B);

- foo's en materiaal via ör. J, C. Lunenburg, Aalsmeer en eigen verzameling;
- afd. Burgerzaken van de gemeente Smallingerland, Drachten;
- plakboek "De molens in Friesland", thans in muselml "\ilillem van Haren" te Heerenveen.

De "moune fan Durksz" in rouwstan^d gezet i.v.m. het overlijdenvan molenaar Lieuwe

Heerenveen, mei 1992.

Durksz in 1930.
(Wie weet het zekcr)

Popke Timmermans

Doe't Pake jit feint wie . . (XV)

-

De laatste Drachtster molen in volle Íleur
Zes van zulke mooie mole,ns had Drachten
vrjftig jaar geleden nog. "De wràld wie al
yn 't foroarjen"- maar ze draaiden nog:
aan het Moleneind - h zinvolle naam! de beide molens van de firma Durksz, de
houtsnolen van Bolleman en aan de overzijde van de vaart, de oliemoleÍL

van langzaam afbrokkelende molenskeletten - maar de gratie en de zwier die de
sierlijke molenwieken aan het dorpsbeeld
verlenen missen we óók hoe we ook indusnialiseren, móói worden onze hoge fabriekspijpen nooit!

Daarom, ter herinnering aan vroegere
Dat waren er vier, maar aan het andere Drachtster nijverheid, op deze zelózarne
"eind" van Drachten op het Oosteinde, foto de "moune fan Durksz" aan het Mostonden er nog twee: een korenmolen

e4

op de plaats waar nu Rustoord ligt"

een

leneind, nog in volle fleur. Dat wil zeggen,
dat het bedrijf nog in volle gang was. In

houtzaagmolen. Allemaal zijn ze weg - de dnrkke tijden, zo vertelde de heer Ate
een na de ander is geslmpq wij zijn ge- Beintema, die 34 jaar lang als molenaasspaard gebleven voor het verdrietige beeld knecht op en rond die molen zijn man-

tje heeft gestaan, lagen er soms wel vuf
schepen van dertig ton in de Drachtster
vaart om de mais vanuit Amsterdam en

daar stipt aan: bij geboorte, bij een bruiloft,
maar ook wanneer eï iemand overleed.
Ondanks die rouw (wegens het overlijden

RotrcrdÍun aan te voeren, die in deze molen

van de heer O.

werd verwerkt tot koeken. In 1896, toen
Beintema als jongen van zestien je.rrr als
"koekslaggersjonge" zijn intrede deed op
de molen, \ryas het n.l. al een koekslagerij,
daarvóór een pelmolen, ilog eerder een
schorsmolen. Maar een echte molenkenner
zal met één oogopslag aan deze foto zien,
dat de uitdrukking "in de volle fleur" eigenlijk niet helemaal past: de wieken van
de molen staan immers in de rouw! Een
wondermooi gebruik was dat vroeger, om
de molens nlee te laten spreken in vreugde

doorgewerkt nanrtrlijk: wanneer er wind
was, moest de molenaaÍ daawan gebruik
maken. Ate Beintema weet ervan mee te
praten: de molenÍursknecht§ in die dagen een halve eeuw geleden - ril€Íkten, van 's

en leed.

De Drachtster molenaars hielden zich

morgens

vijf lot

L. Dtrksz Sr?) werd er

's avonds negen, maar als

het flink waaide, werd er daarna nog weer
van negen uur tot middernacht doorgewerkt. M aar daarvoor kregen ze dan ook
een cent meer per uur uitbetaald, zodat drie

uur overwerken hem in totaal de som van
... vijftien centen opleverde.
\il/at een drukte moet het ook toen al geweest zijn op het Moleneind. In de drukste

30

tijd werkten er op de molen van de firma

straat. Een treurig gezichg dat grote molen-

Durksz een man of acht, negen. Meelwa-

geraamte zonder de forse uitdagende wieken. Slopershanden bezegelden haar lot.
Nu staat er alleen nog het forse huis met de
grote schuur er achter en de zes lindebomen er voor. Hoe mooi die bomen vroeger
geknipt werder\ kunt u op de foto zien. En
ziet u het eigenaardige platte dak van de

gens reden af en aan, naaÍ de boeren en de
bakkers tot in verre omtrek en zoals te be-

grijpen valt was er ook een druk contact
met de andere molen van de firma, die
even dichter bU de hoofdbrug stond: de
"rogmolen", links voor de tegenwoordige
Lijempffabriek, die nu vijftig jaar geleden,

in 1902, al is afgebrokeru maarrtreer opgebouwd in het verre Rosmalen (Noord-Brabant).

Volgens overlevering zou de "moune fan
Durksz", waÍumee we dus de molen van
oÍve foto bedoelen, de molen die het langst
in Drachten heeft gestaa& in elk geval
honderd ju* moeten blijven staan. In 1837
werd zij gebouwd door de wed. Gaarkeuken, die haar als schorsrnolen gebruikte. In
1930 ging het werkelijk niet meeÍ met de

zaken. De wereld was in 1900 al "yn 't
foroarjen", maar in de dertiger jaren was er
voor een fatsoenhjk" molen wijwel niets
meer te doen. De zaak werd gesloten. Eén

ju*

lang heeft zij er nog gestaan, op de
hoek van de tegenwoordige J. M. HouwenAFBRAAK.

Molen, pakhuis, kantoor, loodsen te
Drachten.

150.000 steen, 30m beste holle-, 1200

gegolfde-, 1200 cementpannen, groote
partrj 3/4 duims en 5/4 bijna nieuwe machinale latten, deuren" 20 beste balken
(12 x 26,7 Meter, 30 Am.gr. balken 27 x
32,5 tot 9 Meter, 40 beuken 15 x 15, partij eiken, I beste Jacobs ladder, 2 koeke-

brekers, assen, drijfwerk, molenstenen,
300 vuurvaste steen enz. Te bevragen op
het werk.
R. B RUINSMA, Terwispel.
Niet opZondag.
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Aan dit nummer werkten verder mee:
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"De Utskoat is een uitgave van:

Bert Leusink

schutr? Vroeger is dat wel degelijk spits

Stichting De Fryske Mole

J. Brunsmann

geweest, maar dat is later veranderd, om de

Tweebaksmarkt 52

S. Andringa

8911 KZl*euwarden

W. Kolijn

(tel.: 058-925671)

P. TimmeÍïnans

molen meer "wynfang" te geven. Soms
werden er in die schuur wel een dertig ossen gehouden, die vetgemest werden met
de "dÉst" van de gerst.
Ate Beintema, die daar met Sjolle Siccama

en nog andere "moundersfeinten" op de
stelling staat, keek over heel Drachten
heen. Dat Drachten was loen nog mÍuu
klein. Aan het Moleneind stonden verderop
maar enkele huisjes. Schuin tegenover de
molen woonde natuurlijk Durk Klaver, de
molenmaker, die "wyks grif wol rije kear"
vanover de vaart toegeroepen werd: "Durk,
Durk, kom jo even!" 'Want een molenmechaniek is "sinnich", en Durk Klaver was
een tiptop vakman.

Dat vak is uit de tijd, de molens zijn uit de
tijd. Ziet u al die moderne fabrieken? [n-

drukwekkend, inderdaad - maaÍ zouden
we daar later ook met zoveel piëteit foto's

(giro 2257734)
en

Vereniging Gild Fryske Mounders

9715 JH Groningen

(tel.: 050-71617 4)
(Friesland Bank

Zonder v oorafg aande toe st emming

rek.nr. 29.80.24.934)

van de redaldie is lwt niet toegestaon

(giro 2543900)

artikclen enlof foto's over te ncm,en.

Redaktie:

Redaktie-adres:

van bewaren?

Namens bestuur De Fryske

AFBRAAK

D.S.V/. I*euwarden.

Celebesstraat 381a,

A.

Mole:

Cramer

Waltaweg 53
8765 LN Tjerkwerd

Korenmolen Drachten
Groote partij Am. Ger. bakken tot 9 M.
lengte, mooi zaaghout, planken, deelen,
latten, ribhout I koekenbreker, I lijnzaad
pletter, assen en pelies, zwaar ijzer voor
smeden. 300 stuks ijzeren houten, 1500
holle roode pannen, tnandhout enz.
Dagelijks op het werk.
B. BRUINSMA, Terwispel.

Namcns donatcurs Dc Fryskc Mole:

(tel.: 051 57-9348)

vacant

Namcns bcstuur Gild Fryske

N.B.

Mounders: J.C. van Driel

Adreswijzigingen dienen te worden

Eindredaktie en lay-out:

gericht aan het secretariaat van de

Gerben D. Wijnja

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.
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