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In dit nummer
Willem O. Santema uit Fleech schreef een prachtig verhaal over de poldergeschic«lcrris

in de 'Gouden Boaijum'. IIti spitst het geheel vooral toe op de Amerikaanse winclnro

tor die hier van 1920 tot 1965 heeft gestaan.

Dift Karnrninga bliktterug op de grondige restauratie van korenmolen "De Ilo«rp" virrr

Suameer. Tevens maakt hii ons in een belastingbiidrage attent op de mogeliikhcicl orrr

molenkosten in mindering te brengen op uw aangifteformulier van de inkornstcnlrr:lirs
ting . Deze Utskoat kan dus geld ophrengen ! ! !

In de rubriek molenliteratuur staan we vooral stil hij uitgaven die vallen «lnclcr lrt'l

thema 'striid tegen het water'. We werden een tweetal monurnentale uitgaven ri.jkcr'

'Leefbaar Laagland'en'f)e duk op hoogte'alsmede een verzarnelinvcrrl:rris
'Boezemryaterschappen en polders en Westergo'.
Popke Timmermans levert ook weer een bijdrage 'flit de knipselcloos'. IIet is al w('('r

de 33e aflevering die ditrnaal in het teken staat van een verdwenen houtzaagnrolcrr lt'
Munnekezijl. Leesvoer voor de houtzagers clus.

tlit de molenschool der leermeesters wordt een bijzonder onclerwerp naur v( )r'('n

gebracht: Johannes Kooistra gaat dieper in op het rictclek van winclrnolcns.
Natuurliik is er ook aandacht voor het herstel van cle rnolcn van Surhuistcrvrrcrr. l)t'
heren Van Dop etl Sietzerna stuurclen foto's en inlirrrnatic ovcr hct hif scrr viul tlt'

molenkap. Wij schreven er een verhaal bii.
Redaktielid Willern Entrop dook vanachter zlin conlputcr in hct nrolcnlrcstarrrl o1'r z.ot'k

naar gebeurtenissen die 50, 100, 150, 200 of 250 jaar gclcclcn in hct I;ricsc nrolcrrlrurtl

plaatsvonden. Een interessante blik achterorn !

uiteraard ook volop verenigingsnieuws!, aktuele wetenswau'clighcclcn varrtrit tlt'
Stichting De Fryske Mole en tal van anclere korte of langere berichtics.

AGENDA
25 rnrt: Vooriaarsvergaclering Gild Fryske Mounders te Akkrurn

Voor rneer informatie zie elders in dit nurnmer.

14 apr.: Nat. Monumentenstudiedag te f)orclrec-ht. Voor info: tel. 020-6277106
23 apr.: Molenruillreurs in de Bethelkerk te Utrecht. De heer J.L.J.'ferstceg vcr'

strekt [I gaalne naclere informatie. Ziin telefoonnurmner is: 010-4tt0tt4.57

14 mei: Nationale Molenclag

21 rnei: Sluitingsclaturn kopij voor het74e nurnlrrer van cle l-ltskoat
3 sept.: Provinciale Molenclag Overiisel

Van de redaktie
Toen het afgelopen kerstnummer nog maar pas bij u door de brievenbus was gegeleden,

werd op de R.K. begraafplaats in Dokkum de nestor van het Gild Fryske Mounders, oud-
molenaarfleermeester/examinator Joannes Henricus Adrianus van Tilburg ten grave gedra-

gen. Dat was op maandag 27 december, nadat hij op woensdag daarvoor, 22 december j.l.
plotseling was overleden. Ons 8 1-j mig erelid, nog een mulder van de oude sternpel, heeft in

de oprichting en groei van ons Gild een belangrijk aandeel gehad. Z1n vakmanschap en

kennis zorgden ervoor dat het ambachtelijk korenmolenaarsvak nieuwe kansen kreeg. Dc
bruisende aktiviteiten op diverse Friese molens gotuigen van het welslagen van zijn sponta-

ne inzet. Elders in dit nummer komt het bestuur terug op de belangrijke rol die Van Tilhurg
heeft gespeeld in de Friese rnolenwereld.
Opzaterdag29ianuari werd op Penninga's Molen in Joure een nieuw hoogtepunt bereikt in

de geschiedenis van het Gild. Op die dag slaagcle nameliik Arie Boersma als 150-ste vrijwil-
lig molenaar van het G.F.M. Om even uw geheugen op te fiissen: de eerste Friezen slaagden

op 2 juni 1973, maar dat betof dan wel een exarnen voor het landelijke gilde. Het Gild
moest toen nog geboren worden. De heer.Ian Wtist staat te hoek als de eerste geslaagde van

ons Gild. Voor dathistorische gebeuren rnoeten we terug naar l8 decernher 1976 toen in een

winters Witrnarsum de koren- en pehnolen "De Ondememing" als examenplek fungeerde.

Een ander hoogtepunt in de Friese molengeschiedenis werd beleefd in Surhuisterveen: na

vele inspanningen kon het plaatsen van de kap op de herstelde romp van de plaatseliike

korenmolen gevierd worden. Het is altijd weer een indrukwekkend schouwspel waarbii

menigeen denkt aan vroeger tijden toen de zwale onderdelen van de kap nog stuk voor stuk

door de kundige rnolenaars werden opgehesen otn ze vervolgens hoog op de molett te ver'-

werken,
Voor de poldennolenaars was er in de in de afgelopen winter volop te malen: hoog water en

veel wind waren er de oorzaak van dat diverse vrijwillige molenaars in hun nopjes waren.

Met de lente in het vooruitzicht breekt er echter ook een tiid aan die volop kansen biedt orn

de (plaatseliike) rnolen(s) te promoten. De nationale molendag is zo'n moment. Van diverse

kanten kregen we weer lezenswaardige bijdragen hinnen. We hopen dat we opnieuw eett

lezenswaardig nuluner voor u samengesteld hehhen.

Onderscheiding
Op 2 februari i.1. rnocht ik het bericht ontvangen van de "Stichting Molengiftfonds voor
Vernuft en Volharding" datmen rnij in de jaarvergadering van "De I{ollandsche Molen" in
Den Haag wilde onderscheiden voor miin inzet als publicist, als vriiwillig rnolenaar en

redakteur van "De fltskoat".
Ik wil hier nadrukkelijk stellen dat ons blad zonder de inz.et van velen nooit geworden was

tot wat het nu is I Vandaar ook een woord van dank aan het adres van al diegenen die mij bij
het samenstellen van de afgelopen 73 nummers geholpen hebben. Ook zonder de steun van
het "thuisfront" was al rnijn vriiwilligerswerk nimmer mogelijk geweestl Ilartelijk dank.

. BU de.foÍo op dc vootpagina:
Deze mooie.foro votx publiciteitsbureau Rinne Krotner'Íe Su«tne('r ÍoonÍ ons

taat vcu't cle knap uitpevoer(le restout-etie. De oude z.eilen liggen er tlog voor;
tromeluk enige'tijd vóór clet fficii;le opening gcnomcn.

h(l n'.t'ttl

dc.fitto t.t

Gerhen D. Wif nia 
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

4.
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In de vorige "fltskoat" hebhen wij u bericht dat de Stichting probeert De Achlurner-
molen in twee fasen te laten restaureren. Fliertoe is een restauratiehegroting hii de

gemeente Franekeradeel ingediend en na een gesprek op 26 mei 1993 met cle wethou-
der is het verzoek op 17 novemher 1993 in de raads-cie VROM behandelcl. [Iier bleek
dat de wethouder de zaailr- verkeerd had begrepen, waarna op 29 november wederotn
een gesprek met hem plaatsvond. Hier is geprobeerd duidelijk te maken, dat door de

gemeente, bij de overnalne van de molen in 1980, is toegezegd alle tnedewerking te

zullen verlenen, maar dat er nadien betrekkeliik weinig van deze meclewerking is

gebleken. De Stichting vraagt voor de 1e fase van de restauratie een biidrage van

/ 50.000,-- er wil hiermee een restauratie uitvoeren van / 264.700,--. De kosten van

de 2e fase worden geraamd op f IL7.800,-- en rnoet tussen nu en 10 iaar worden uit-
gevoerd. Door het inzetten van gebruikte materialen en arbeidsla'acht denkt de

Stichting de restauratie tot een goed eind te kunnen hrengen.

Het verzoek is op 9 februari 1994 opnieuw in de raadscie-VROM aan de orde geko-
men en de cie stelt voor geen medewerking aan cle restauratie te verlenen.

De Stichting heeft nu (17 fsbruari) een brief aan de raad van de gemeente Franekera-

deel gezonden en rnedegedeeld erg teleurgesteld te zijn, gezien de verwaLrhtingen

welke door hetcollege van B & W in 1980 zljn gewekt en die tot nu toe niet ziin inge-
lost. Als u dit leest, heeft de raad op 3 rnaart het laatste woord gehad.

l. Tijdens de Algemene Vergadering van de Vereniging "De Hollandsche Molen" van 5
maart j.l. te Den Haag is een "Certificaat van Verdienste" uitgereikt aan G. D. Wijnja.
Als uitgevers van "De Utskoat" feliciteren de Stichting "De Fryske Mole" en de ver-
eniging "Gild Fryske Mounders" hem dam van harte rnee.

De commissie die de certificaten toekent. sprak lof over de langiarige kwaliteit van de
inhoud en de vorm van "De [Jtskoat". Het is wel mede een verdienste van de mensen
van "De Fryske MoIe" en "Gild Fryske Mounders", die de interessante kopii leveren,
maar zonder de nooit aflatende inzet van Gerben Wijnja zou het blad niet zijn wat het
nu is: prettig leesbaar, interessant, wetenswaardig, nuttig door praktische tips, onmis-
baar als communicatiekanaal voor de heide uitgevende organisaties. Kortom: een
sperpunt op het gebied van het molenbehoud en niet alleen in Friesland.
Volgens de colofon is er geen hoofdredacteur van "De fltskoat". Er is slechts één
redactieadres. De mede-redacteuren weten, en de lezers verrnoeden het waalschijnlijk,
dat dit in de praktiik anders is, n.l. Gerben Wilula houdt de touwtjes stevig in handen
en dat is maar goed ook.
Van harte gefeliciteerd.
A. Cramer. redactielid nÍunens "De Fryske Mole"
J. C. van Driel, redactielid namens "Gild Fryske Mounders

2. De verwachting is dat de verplaatsing van de twee spinnekopmolentjesbii Barrahts
naar een nieuwe plaats aan de Zwette geen problernen oplevert bij Monurnentenzorg.
De stichting hoopt spoedig ook de andere vergunningen te kunnen aanvragen, zodat in
de loop van ditjaar met de verplaatsing kan worden begonnen.

3. Op 28 decernber 1995 is het 2-5 jaar geleden dat de Stichting "De Fryske Mole" werd
opgericht. In haar vergadering van 9 februari j.l. heeft het bestuur besloten om ter
gelegenheid hiervan een derde dluk van het Fries Molenboek uit te geven. Na het snel
uitverkocht raken van de eerste druk van dit standaardwerk uit 1979 is in 1980 cle

tweede druk verschenen. In-rniddels is ook deze tweede druk alweer sedert een aantal
jaren uitverkocht.
Het plan is het boek te laten uitgeven in een oplage van 3000 exemplaren tegen een
gangbare verkooppriis. Er is inmiddels offerte gevraagd en enkele suhsidieaanvragen
zijn de deur uit. Het bestuur hoopt vóór de zomer het financiële plaatie'\nnd" te heb-
ben.



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Het bestuur van het "Gild Fryske Mounders" nodigt de leden en de donateurs uit voor de
voorjaarsvergadering. Andere belangstellenden zijn ook welkom.
De vergadering vindt plaats op vrijdag 25 maart 1994, aonvang half acht, Íe Akkrum,
zaal. De l,antaenu (Orn e toer 8, tegenover de Hervonnde Kerk).

Voorlopige agenda
I Opening
2 Mededelingen en ingekomen post
3 Verslag bestuursactiviteiten
4 Vaststelling verslag najaarsvergadering
5 Vaststelling Jaarverslag 1993 van de secretaris
6 Verslag van de Kascomrnissie Verkiezing nieuw lid van de Kascomrnissie
7 Vaststelling Financieel verslag 1993
8 Komende activiteiten
9 Nieuwe gezellen en rnolenaars

l0 Rondvraag
Pauze

11 Lezing
l2 Sluiting

I-Iet bestuur staat uiteraard open voor aanvullingen op clc agcncla.

Een meer uitgebreiclere, definitieve agenda met de lriihchorende stukken en een toelich-
ting ontvangt u per aparte Frst.

150e geslaagde molen aar
Op 29 januarí 1994 bercikte het "Gild Fr.v-ske Mounders" eennijlpaal. in de geschiede-
nís van de opleiding tot t,riivillig molenaar.

Op Penninga's rnolen in Joure schareltle al vanaf ongeveer halfelf een gehei.rnzinnige
delegatie van het bestuur rond onder aanvoering van cle voorzitter. C)m elf uur kwarn de
aap uit de lnouw: men kwam de verraste (ex-)leerling A. Boersma feliciteren na<lat de
examencolnlnissie hern de gunstige uitslag had rneegecleeld. Voor.zitter Coppens rnerto-

. Vol spanning zit een, del.egatie ven het ltestuur te wachten. V.l.n.r. Jaap ven Driel,, Elles
Feen,stra, Bcts Kalhrtcrn en Jcur, Coppens.

reerde in het bijzijn van twee journalisten en onze eigen fotograaf Popke Tirnrnerrnans

het belang van de vriiwillige lnolenaars voor het behoud van de molens. De leermeesters

Diikstra en De Jong worden bedankt voor hun succesvolle opleiding.
De provincie Friesland kornt in vergelijking rnet de rest van ons land goed uit de [rus,

zowel wat betreft het aantal rnolenaars als rnet het aantal draaiende rnolens als we afgaan

op het aantal inwoners.
De examencorïunissie, bestaande uit de gecornlnitteerclen Posthurnus en lJzeunatt en

leermeester Dijkstra,
bi jgestaan door
schrijver .Iohannes

Kooistra, had hern op
de bekende wtize
anderhalf uur aan de

tand gevoeld en we

mogen aannernen dat

alle betrokkenen het

van dat werk warmel'
hehben gekregen dan

cle ['relangstellenden

die wachtten in het

schaftlokaal in de

tnolen. De kacheltjes
hrandden, lnaar te-
gen stil zitten terwijl

De exatnenconmissie na ofl.oop t)ot't het l5U exunen. V.l.n.r.
rle heren DijksÍt'ct, IJ1ennert, Posthurttus en KooisÍra.
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. Voor sommige lezers is dit nurnmer van De lItskoat het laatste dat ze ontvangcn.

Ondanks herhaalde aanschrijvingen van de penningmeester hebhen ze al twee jaar dc

contributie verzaakt. Ze zullen worden uitgeschreven als lid, rnaar blijven natuurlijk
welkom na hernieuwde aarunelding.
Wie de schoen past, pakke de peu om dc contrihuticschuld tc volckrcn. Dit gcltlt lt:ttuur-

lilk ook vo«rr wie nog maat óótr aatttnatring hceft ontvangcn !

. Bestuurslid z-ijn van cen vereni8ing is geen hohhy, rnaar ecn dlaaglijk lot. l)at hecÍl dc

voorzitter al eens gerncld in zijn opcningswurrd van cen lcdcnvcrgaclcring cn dc sccrc-

taris wolstelt z.ich sorns z.uchtcnd door het schrilfwerk. IIct hcstuur h«rrclt lnccstal over

van leuke ideeën, rnaar de uitvocring kotnt wcl een.s in het gedrang tusscn het wet'k <»n

den brode en anderc verplichtingen. IIet hestuur Baat er van uit dat cr volcl«rcn«le lctlcn

zijn die tijdelilk een afgelonde organisatolischc tuak vau ons kutrncn ovcrnernen.

. Zoals bekend zijn de leden verz.ekerd voor persoonlijke kostcn door ongevallcn op dc

molen en voor wettelijke aanspl'akelijkheid tegenover derden. IIet hestuur kliigt daur

wel eens vragen over. Daarom vindt u op de (uitneernbare) rniddenpagina de gegcvens

over deze verzekeringen.

. Lesrnolen Stiens

Na het terugtreden van Freek Fclkers als leeunecstcr is nu gcregeld h«re dc oplcitling
wordt verzorgd op lesmolen De IIoop te Stierls. De opleiding wordt gezamenlijk vcr-

zorgd door een driernanschap van Bas Kallanan, Gert Klilnstra, Wouter Koliin die bii
toerbeurt les geven.

Omdat het Iluishoudelilk Reglernent zegt dat noch een exarnengecorntnitteelde
(G. Klijnstra) noch de opleidingscornmissaris (W. Kolijn) de status Leenneester

mogen hebben wegens de onverenigbaarheid van functies, behoudt Bas Kall«nan de

eindverantwoordelijkheid. IIi-l zal dus ook de exarnens afnemen.

Alles draaide om
de krukas
Op 27 en 28 novetntrer verzalnelden biina tachtig cleel-

nerners zich in Woudsend voor de studiebijeenkotnst
over "Een Besonder Creckwerck, 400 jaar houtzagen

met wind in Nederland". IIet weekend werd geopertd

door de heer De Groot, voorzitter van "De Ilollanclsche
Molen". Op initiatief vau Gild Fryske Mounders etr in
samenwerking rnet TIMS Nederland en het Gilde van

Vriiwillige Molenaars heeft een colrunissie van zeven

personen een klein jaar aan cle vsslbel'eicling gewerkt.

. Arie Boersnra onÍvin.g at.s 15(F geslaagde Gikl-mounder van voorTitÍer Jan Coppens
een tegel meÍ inscriptie.

de vochtige koude wind orn de molen waait, dam konden ze niet tegen op. Aan de griize
lucht was zo op het eerste gezicht niet veel te zien, maar voor insiders ligt dat anders: een

dikke wind uit zuidelijke richting met stabiel weer. Hoewel het dan aan de bomen niet erg
zichtbaar is, hlijkt de wind ruim voldoende te zijn om "Penninga's Molen" te laten draai-
en, ook met drie zeilen. (Het onderste zeil was geklampt tijdens de stormproef en dat zie
je niet bij het lichten van de vang.)
Met examens weet men tevoren natuurliik nooit zeker of het resultaat naar wens zal zijn
maar als er op één dag twee kandidaten ziin, is het risico niet zo groot dat de feestelijkhe-
den voor niets zijn georganiseerd. De heer IJzerman hacl het bestuur er al eerder op attenr
gemaakt dat de honderdste geslaagde er aan zat te komen, maar dat bleek toen een gepas-
seerd station: de produktie van de opleiding groter is dan we dachten.
Naast een bos bloemen kreeg Arie Boersma een ingelijst Makkumer tegeltje met een

aÍbeelding van een poldermolen. Aan de achtertant is een gegraveerd plaatje bevestigd
met een herinnering aan het heugelijke feit. Orn op alles voorbereid te zijn had Elles
Feenstra gezorgd voor twee plaatjes met inscriptie. De een met de naam van A. Boersma
en de ander met die van J. Wijnsma, de tweede kandidaat die ochtencl. Hii werd de 151e
geslaagde (ook een mooi numrner) en toen moest het hestuur even zoeken naar een zak-
mes om het ciifer 0 te veranderen in een l.
Arie Boersma en .Ian Wijnsrna draaien rnet molen "De Ilersteller'" te Sint-.Iohannesga.
waaÍ ze wonen (daarom dus!) sinds Gerben Wijnja daar vel'tlok. IIet bestuur wenst hen

veel genoegen rnet draaien en met de andere aspecten van het rnolenaarschap.

De ^foro's btj clit artikel, z,ijt't ttan Popke. Tinrrnerunet'ts.

.Iaap van l)riel 

-
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De Provincie Friesland, de gemeente Wyhritseradiel, Douwe EgberLs en drukkerij
Dobber verleenden geldelijke en materiële steun.

Onder de houtzagers was het wel bekend dat de uitvinding van de krukas zich in een aan-
tal stappen heeft afgespeeld in een klein tientaljalen voor 1600. Speurwerk in de archie-
ven had al opgeleverd dat er een aantal octrooien zijn van Cornelis Cornelisz waarin in
ambtelijke taal de uitvinding wordt vastgelegd. De omschrijving is zó vaag dat namaak
met kleine afwijkingen wordt belernmerd. Het is dus logisch dat de eerste lezing, van
Frans Rutten (molenaars op zaagmolen "d'Heesterbooln" van Noordman in l*iden), over
die geschiedenis handelde. De enkele tekeningen met een typisch perspectief zijn voor
onze ogen lastig te begrijpen. Over de techniek van het smeden van de krukas en het
afdraaien van de lagers is nog steeds weinig bekend. Alle spurtochten naar kennis op het
terrein van die oude techniek lopen nog steeds dood. We mogen wel spreken van het
geheirn van de smidl

o Jaop votl Driel. yertelt uit de zaagrnolenpraktijk.

. ()nder voorziÍterschap van de heer lJzennan ston.d hct.fontm de z.aol. t,ol. «taglnolln-
t,rkndan te woord.

. Op de zoldcr van hct Mol.cnhuis v,crd Bezel.l.ig nagckattrÍ.

I)c gr«rtc vlucht clic rlc houtzagclij in kortc tij<l nanr crr hot bclunli crvan v()()l'<lc hloci vatt

rle inclustrie, dc schccpvaart crr <lc harttlcl wcltl op lrocicntlc wi.iz.o lrclicht tltxrr 1..A. vutt

I)rrxriic van hct ()pcnluchtrnuscurn tc Arnhcnr. (icl<l nraakt licltl. zcE,t nrcn wcl cclrs; itt

hct hegin van dc uchtticndc ccuw lilkt hct wcl <lat houtz.aagnrolcrrs rttolcrrs ttrakon. Ikrut
was ccn stratcg,isch goccl cn «rp clo Rijn kwarncn sorns aÍwissclcnrl vkrttcn van <lc vcrtlcrli-
gentle cn van dc aanvallend paltii in ecrr rxrrlog v<xrrhi.i. ()ver Ikrllanrlsc ncutralitcil
gesproken !

Na de houtz.agelij als expelirnent in ecn hiiwcrktuig van ccn wiprn«rlcn wcrd de paltlrk-
rnolen ten slotte cen technischc volwasscn rnachine. Ovcr de fascn vatt cleze «lntwikkcling
is ook al weinig bekend. Gez.ien het historische bclang van dit type rn«rlcn is het een intc-
ressant proiect dat in flitgeest, de gehoorteplaats van Cornelis Cornelisz, hatd wordt
gewerkt aan de nieuwhouw van een paltlok.

IIct technisch aspcct vun houtzagen kwarn aan horl in lozingcn vatt.latt (irppcrts ctt.laap
van l)riel. l)c ecrstc hchanrlcl<lc rnot iluiclclijkc al'hcol<lingcn in <lctail <lc schcr'pc karrtjcs

aan z.iin specialisnrc: z.agcn vijlcn. l)c titcl vun clc lczittg van.laap varr I)t'icl <krct <lcttkctt

aan spiritisrnc: hangcnclc zaagrarnen. zwevcn<lc klukasson cn hct lirtks/r'cchts-nrystcric.
Daar bliikt zich echtcr ccn veclhoid aan techniscltc ontlcrwcrlrcn tc vcrhcrgctt.

IIct cnthousiasrnc van tlc clcclnclncls ovcr hct wcckcrr<l goltl rxrk tlc gczclligc acc()nlnl()-

rlatic vun IIct Molcnhuis waar tusscn rlc nritklag ic<lclccrr clcclnarn aan cclr lrrotxlruatltii<l;
's av<lnrls gcno()[ ongcvocl tlc holli varr rlc rlcclrrcnrcls rluur ccrt vtxrrtlcÍloliik tlincr.

I)e hccr li. Srnit kon hclaas nict z.olf clo drxrr hctn tcruggcv«rn<lctt lïlrtr "l)o Stocrc
Wcrkers" plcscntercn. Gclukkig hccft (icrbcn Wijnja ccn kopic op viclco tncl. hcl irrgc-

spnrken comrncntaur van Ilvclt Srnit. Ikrcwcl <xlrspnrnkclijk allcen hct houtz.aaggctlccltc

op het prograrnrna stond, hoefcle Wiinja rnaar ccn kccr te vrugetr of cr ook bclantristclling

was voor cle rest van clo filrn. Nicnrand lict z.ich clc kans ontgaan vrxrL clcz.o filrn hclcrnaal

11
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In het Mol.en,huis werd de deel.nefiters een perfect cliner voorgesch,ote.ld.

l3

tc hekiikcn en tc zicn hoe dc wcrke lijkheicl was in vcrgelijking mct <lc lez.ingcn ovcrclag.

()p z.«rndag was dc houtz.aagpraktijk van nu ailn rlc ortlc. l)c winilzaagnxrlcns in l.llst cn

Woudscnd cn dc elektlischc zageril van l)e Vrics in Lippcnhuizcrr kontlcn in vriic v«rlg-

rlr«lc wordcn llczocht. Vcrclcr was o«rk korenrn«llcn Ilct I.iun tc W«ruclscrrcl opcrr crr hct

Scheepvaartrnuscurn tc Sncck hacl v<xrr <lc bczockcrs van hct houtzaaglkantorlr ccn li.jst

rnet intcressantc zakcn gcrnaakt.

l)c organisaticc«rrnrnissic cn inclircct dc I\'icse nlrlcnwcrcld hcbhcrr vccl ocl irrgclcgcl lnot
hct krukasweekend.

.laap vart l)ricl 

-

. Vanuit het dakvenster ven lxet Mol.enhui,s was
het schilterend om "De Jager" in de schijn-
werpers" te Z.ien pronketx.

. BU het betreden vzn de 1ell
vooro.f dit prochÍige tno(lel vet't

p al r rok lteyto nd e rcl w o t'cl en.

kon

een

Willtm linÍrop lcgrltt heÍ intcrit'ur von houtZ,akeri.i I)a Vric.s te Lipltt'nhui.s op.f ()to t,(t.\'1.



In memoriam

VAN TILBT.IRG
Op 22 decemher jongstleden is

ons erelid de heer Van Tilburg
overleden. Van Tilburg, zoals
iedereen hem kende en noemde,
was practisch mede-oprichter van
onze vereniging, leerrneester van

velen van ons, rnede-opsteller
van de exzuneneisen, exarninator.
Maar l'rovenal een wiis lnens rnet
een buitengewoon hartelijke uit-
straling.
Ik acht het een eer voor onze ver-
eniging dat hii zich zo voor ons

heeft ingesparlnen, dat hii als

vakman inzag dat aan vrijwilli-
gers zljn geliefde rnolens rnoesten

worden toevertrouwd om ze als

werkencle rnonurnenten te behou-

den.
E,n meer nog dan zijn valonanschap heeft hii ons biigetrracht eerbied en

respect voor het sarnenspel van l«'achten tussen wind en werktuig.
Zo'n twintigtal jaren geleden is hif begonnen de eersten van ons cle eerste

beginselen bij te brengen erl dat deed hij geduldig erl zeer goed.
Wat rnii echter het rneest is bijgebleven is zijn wann gevoel voor lnensen
en zijn vermogen or11 te relativeren.
Als een volwassen rnens zijn ouclers verlicst beseft hij: nu sta ik er alleen

voor en nu moet ik alleen cle fakkel clragen en cloorgeven.

Ik denk clat ik spreek rlalnens alle leclen clie hem gekencl hetrhen, dat we

dat in zljn geest ook zullen cloen.

Zijn farnilie, kinderen en kleinkincleren rnogerl trots zljn op zo'n vacler en

grootvacler. Ik hoop clat zij enige troost lnogen vinden in ons respect. De
naarn Van Tilburg opent vele molencleul'en.

Jan Coppens
Voorzitter Gild Fryske Mounclers

r51,4

Aangeboden
* l)opkc 'l'illrrncnnans in Ilccrcnvcen (tcl. 05 130-25404) hccÍi <lc tticuwc vcrsic vatt hct

hoek Mol.cns van ir. Ir. Stokhuyz.cn cluhbcl. I'ri.js: .f 30,- excl. Jxrrto.
* l)e rcclaktic is in het bczit varr ccn cluhhcl cxcrnplaar vatt dc uitgavcn:

. lirieslancl 'l'crpenlancl. ()p clo hlaclz.i.jrlcn 35 t/ru 42 tnolcttt'outcs «loor ()ostcrg() ct)

Westerg«1. IIct 64 pagina's tellencle wcrkjc is gcschrcven clttor K. Sikkcnta.
. -I'arzart, 

cle liricse rncllcnroman vatt Iloatse clc Jrlng.
. I)«rvittciale Altnanak vatt Ijricslancl 19ttír
. Volk aan clcn plas ckxrr tl.(i. l)orh«rut, ccrr hrrck vatt clc l'r'icsc lncrcn tnct itilttlacltt

v«ror cle rncnscll, hurr aarcl, hanclwcrk, traclitics enr.. ()ok ccn h«xrÍcl.stuk ()vct' '(lt

tn«rlcnaar vÍrn clctt luou ns' , blz. 7 (t tllrn t14.

. Van z.ingenclc lorcrrs cn rnalcrrrlc rnolctts «kxrr llingclcstcin cn l{t)gBcvcct).

. Molcns en klcclcrclracrhtcrr in Ncclcrlurrcl rkror II.B.l:. Wanlaiu's; c()tlllllcct Plairticsal-
butn vatt 'l'iclcluatt & I)ros Lciclcn.

. Jubilculnnurnlncr van hct vakhlacl I)c Molcnirar'; uitgcgcvcrt t.g.v. hct 15-.iirrig

bcstaan irt 1973.

In óón koop .l' 75,- (cxcl. porto)
* I)c Iiryske Molc hcz.it nog ccr) aantal cxcnrplarcrt vatt «le cig,ctr uitg:rvc "l,ilt)gs otttlc

Iiriese wirrchr-rolens". Maak.l' 12.-50 ovor ()p giro 22577?4 t.ll.v. clc Pcttttittg,ntccstct' van

I)e llryske Mole tc Bcrliktun i.v.v. lnoletthock"ic.
*: De oplagc van "liryskc Molctaal" is hcperkt. Vcrkri.jgbaar n.f 25,- ()p clc voot'iitiu'.svct'-

gaclerirrg van het(iilcl, bii hct secrctariaat. hi-j ccn viln cle salncltstcllcrs tlhr ,Si clc.loltli

in Veenwouclen (tcl. CI5 I l0-7425tt) of hif clc rcclaktic. I)c priis is cxcl. pot"to!

ffip§eeïdmu^img
g0vr&&gd
()ns Iici IïorrnaelriLls Nout uit [[at'clt zortr! (]Í]s

*c?l íoto van ecn sehitrclcri.i lnet clc vruag c§c

af,gebeclclc rnolcrr thuis Lc hrenB,crl.

Iïct schilclerii zcll-is in hct bczit v;rít cle ltc:ct'

A"h,{. Stee nhu is*:n,

Julianaweg 2,

3433 IrB Nicuwcgeirt,
flqi ] " (}34 {12-"{\t\7 42 "

W* zÍf rx h*sti*u wrËï
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'Als we moeten beginnen ..."
Feanster Moune krijgt langzaanl maar zeker gestalte

Met een zekere opluchting liet vrijwillig ntolenaar AÍe Sietzenw het horen: "Als we nu nog
hadden nxoeten beginnen, hadden we het wel kunnen vergeten." En ntet dat 'het' vemvijst
hij naar het spectaculaire herstel van defamiliemolen, een renaissance die zoruler de enrr-
gieke in«et van het stichtingsbestuur en sponsors nooit verwezenl.íjkt had kunnen worden.

Zilveren rijksdaalder
Na bijna vijftig jaar komt er dan toch weer een complete windmolen op Koartwàld. En
het hiizondere is dat de korerunolen wordt voorzien van zelfzwichtingl Sietzerna is emree
in zijn nopjes: "Dat had de molen vroeger ook en zo wilden we hern graag weer terug."
De uit 1864 daterende molen herhergt h'ouwens rneer bezienswaardigheden. Boven kan
straks op windkracht gemalen worden, terwiil in een te vernieuwen bijgehouw een maal-
stoel staat die wordt aangedreven door een één-cilinder Bronsmotor van -50 PK uit om-
streeks 1928. Daarnaast is er ook nog een harnennolen welke wordt aangedreven cloor
een Mac Laren motor.
"Naast molenvrienden komen er nog bijna rneer motorfreaks kiiken" alclus de voormalige
eigenaar. In augustus 1990 werd de stichting "De Feanster Moune" opger.icht. Als synl-
bolische verkooppriis ontving Ate Sietzen-ra een zilveren riiksdaalder en die werd «rp

3 I januari volgens oud gehruik onder de koningspil in de taatspot gelegcl.

Het plaatsen van de kap
Daar draaide het die 3le ianuari eigenliik allernaal om. Maanden van voorberei«ling wer-
den die maandag bekroond door klaanbedriif Vrieswijk die de biina negen ton zware kap
op de gerestauleerde romp hees. Daarmee werd een nieuw hoogtepunt in de restàuratie-
geschieclenis bereikt. Heel wat belangstellenclen war.en er getuige van waaronder

. Met grote nauwkeurigheicl werd de kap

op de rontp gezet. HeÍ bestuur z.al zich
binnenkorÍ buigen, over de vraag hoe de

nnl.en het ltesÍ geëxpl.oiteerd kan v)ot'-

rlen. (-foto De l7ean,\ter)

bestuurslid J. van Kammen. "It is etl

bliuwt spannelld", zo olnschreef hii de

operatie rnet de hoogwerker clie ver b«lvctr

dc rcrnp uittorettclc. Via t.l.in wcrk is hi.i

verb«lndcn aan clc scholctt[icntccl)schap
'l)e Ir:ifen'clie lccr'littgerr miclclcls hct
pr'oject clc llocligc wcrkcrvat'ittg laat

op(loon. I Ict liur«rpccs S«tciaal I;ottcls suh

sicliecrt overigons (lc k«rsl,ctt van (lc wct'k-

lcicler, rn()lcl)makcr .lcllcnril uit l)okkut)-1.
()ok de stichting Battctt-p(x)lc No«rt'cl-

()«rst Irricslar)d et) cle getnccntc z.orgcll in
sarnenwerki rrg Inct hct alheiclshurcau

voor hulp in de vonn vall tnankracht.
Iiinanciële stcun kwaln er ook vatl dc

Coöperatieve Spaar- etl Voorschothank irt

Sulhuistervecn. I.v.rn. de opening van haal gchouw ovcrhancligtlc clircctcur l)ouwstra
stichtingsvoorzitter Palstru een chcque van.f 15.Ofi),-. "lk sta cr nog stectls vcrstcltl van".

aldus de voorzittcr die z-ich daarrnee aunsluit bij de woolclcn vatr tncclcbcstuurslid

Sietzerna. Dankzii de vele bijclragen van particulicrcn, sponsols, instcllingen etr «rvcrhc-

den is tot nu toe een hedlag van / 230.000.- biiccngebracht. En dat is voldoencle orn clo

eerste fase van het herstel af te ronden. Na de tnolcn staat hct opknappen van de biige-
houwen rnet inboeclel op het ptograrmna.

Technische gegevens

Tot slot nog een aantal technische biizonderheden. flet hovenwiel heeft een doorsnede

van 1,90 m en telt -54 karnmen. De bovenbonkelaar is op de technische afdeling van scho-

lengemeenschap "De Leijen" geconstrueerd. Deze telt 29 karunen. De steek is 10,06 cm.

De kap kruit op neuten. De roeden ziln van de filrna Buurma (de buitenroede heeft nr.

1993-289, de binnenroede 1993-290); zr hebben een lengte van 18,70 rneter. Op beide

roeden kornt zelfzwichting. Lange tiid werd gezocht naiu' een bluikhare tweedehands

bovenas. Die werd na het nodige speurwerk gevonden in Kootwiikerbt'oek. IIet is een

zogenaarnde Plins van Oranje-as, een proclukt uit de ijzergietcrij in Den llaag dat als jaar-

tal 1889 draagt plus no. 13-58.

De restauratie van "De Feanster Moune" zal in totaal zo'n .f 750.000,- hedlagen. We

hopen te zijner tijd ook een foto van het steken van de roeden in ons hlacl te plaatsen.

nu nog hadden

. Bestuttrsleden, Sietzente en Van Lune z.ijn
maor wat Írots op hun tnolen. Gekiekt
rloor dhr. A. yan Dnp bij de k«p in y/ot'-

ding.

Wanneer de kap los konfi ven de gron(l
kctrt rieÍde,kker Fee,n,stru ntet zUn d rijf-
borrl nog tttooi even heÍ riet eonkloppen.
(./oto I)e lTeanster)

Gerbcn D. Wiinia
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De Hoop in Suameer
weer een werkend sieraad

In de vorige uitgave va.n "De Iltskoat" sÍond reeds een artikeltje over het openingsfesÍijn

yan korenmolen "De Hoap" in Suameer. Ookwerd daarin venneld dcrt er een boekje was

verschenenwaarin de geschiedenis van "De Hoop" is vastgelegd. Het boekje is geschre'

ven rloor onze collega-molenaar Kees spithost uit Bergunt en is te koop in de molcn voor

ï 5,-; bi verzending per post zíjn de kosten echter f 10,- (bankrek. 35.13.o7.7Xí t.n.v.

St. Korenrnolen De Hoop Suameer).

Na 4e opeling op 9 novemher 1993 is de nrolenaarsploeg met enthousiasme vatr start

gegaan. Uiteraarcl bctckent clit nict dat wi.l vóór' die datutn niets hehhcn gcclaurl.

Integen6eel, we hebhen getirnrnercl aan de winkel - ja, we heblren nu z.elfs ecn hcusc wirt-

kel in de molen (nou ja, winkeltje dan) én als toppunt van luxe zelfs ecn toilet! Wat zullcn

de bomen ronclorn cle molcn nu - hclaas -- wecr gaan ophloeicn. ()ok hchbcrt wc i.tllc

rnuren, uiteraar{ allcen aan de binncnkant, in dc vcrf gcz.ct. Sp:ciule, tegcn vocht bcstatt-

clige verf. We beseffen nu pas echt hoe ontstellcncl veel tnuuroppervluk dcz-c hoge rnolcn

heeft, blaarvolnend veel, hebben we tiidens het verveu lnoeten vaststellcn. 'l-en bchoeve

van 4e aansluitingen op waterleiding en rio«rl moesten we hovendien het nodige graafwert

verrichten, ook onder de dikke molenmuren door, waarbij we tot de ontdekking kwamen

<lat de funclering van deze zware molen bestond uit los op elkaar gestapelde stenen.

Na 9 november - de dag van de opening - ziin wij ons rnet het maalwerk gaan bezig hou-

den. van de twee koppel maalstenen is er één vrij nieuw en nog niet veel gehruikt. Dit
koppel loopt echter nog niet goed, maar we zijn bezig om het aanlopen er uit te krijgen.

De stenen zijn prirna Duitse blauwe. Het andere koppel is reeds bejamd en tarnelijk dun

gesleten. Bovendien is dit koppel voorzien van een vreemd scherpsel: de ligger heeft

zwaaipand en de loper een zwaaischerpsel. Het proefinaalsel met dit koppel viel dan ook

niet goe«I uit. Maar met de steun van onze petvader Jan Tollenaar zullen we de proble-
lnen vast wel oplossen!

Het molenaarstearn be-

staat op dit moment uit
Lex Zvtut (Zwager'
bosch), Rein Beerda
(Suarneer), Kees Spithost

r8

Terugblik "Vrrjetijds beurs '93"
. Popke Tinunennans schreef bij deze foto: "Nog

even geduld! Maar toch al dnrk in gesprek. "
Molenaars Piet Bootsnta en Betly Gremnté hebben
hun zaakjes voor elkaar. Het publiek kan nruar
kom,en. Dat er opnieuw heel veel werk is verzet
door een groep enthousiaste vrijwilligers bl.ijkt
toch ook duidel.ijk uit bijgacrnde foto's.
Hulde daarvoor!

De secretaris van ons Gild, Elles
Feenstra, bezig met het billen
vln. een nnl,en,steen. Regeltnarig
it z, te vindetx op de korenmolen
van Paezens nlaar ook in. de

ntol,en,stnnd stoncl ze haar 'nutn-
netje'.

Mol.enaa.r Nico Boersma
te.kst en uitl.etg aan een.

bel angstel l end e lte zo eke rs.

gee.fi

paQr

Een.r Z,{tg het er niet Zo

.fraai uit: de restanten

van de oucle kuip.
foto' s: Popke Tinuneunans
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. De overblffiel.en vatx een

schoor en, van het onder-
ste gedeel,te van de

staart; waaruit wel. blijkt
dat, als je gaat slopen, de

toestand n,ot veel, erger
is dan in eerste in,sÍantie
werd beoordeelcl.

(Bergum), Jaap Boender (Noordbergurn), Peter v.d. Gaag (Bergurn) en Dirt Karnminga
(Bergum).

Inmiddels is er een stichting opgericht welke de molen gaat heheren en daartoe een huur-
overeenkomst met de gerneente als rnoleneigenaar aan zal gaan. In die overeenkornst
wordt tevens een financiële regeling tussen gemeente en stichting getroffen. I{et stich-
tingsbestuur zal worden gevormd door: de heer B. Kramer (eigenaar van een puhliciteits-
hureau in Suameer, ir. Kloosterboer (dilecteur N.T.F. Suameer), de heer M. Anderson
(directeur papierfabriek Friesland-Mölnlycke), molenaar Kees Spithost (secretaris) en
ondergetekende (penningmeester).
De heer Kloosterboer heeft namens de N.T.F. een belangrilk deel van de kosten van het
door Kees Spithost geschreven boekje voor zijn rekening genomen. Hij heeft de molen
tevens een nieuw stel zeilen geschonken. De heer Anderson heeft namens Mölnlycke op
de stelling van de molen een schiinwerperinstallatie laten aanbrengen en tevens een groot
deel van de inrichting bekostigd.
Gemeente en stichtingsbestuur zullen er hopeliik voor kunnen zorgen dat dez-e rnooie
molen nog tot in lengte van jaren zal hlilven dlaaien en malen. Ook de rnolenaals gaan

2L

verheugd verder, claarbii
gestimuleerd door een posi-
tieve instelling van de

gemeente Tietierksteradeel
en gesteund door de heren

Tolsma en Deelstra van die
gemeente. Het spreekt van-
zelf dat een ieder die de

molen wil bezichtigen van
harte welkom is. Wij zíjn er

in ieder geval iedere zater-
dag van 9 uur tot * 14 uur
en daarnaast voor groepies

tevens op afspraak (05116-
1597 of 05 rt6-3479).

De molen 0ls uitkijktoren.
je tegentoet.

Hoe fraai ,straalÍ het bil.inga

De hel.e molen is ntet
rlommekracltte.n, en bal.-

ken uiteraurd op een,

ond(.rstewtde vl.oer
"beenl,je geliclt,t", ottt.

venlieuwing vln het on-
derra.fel(.ntent mogel Uk te

nruken. Je moet nrcter

clurt,en! Ik yind he.t ntuctr'

knap vtn (lie jong,en,r.

Tekst +foto's: Dirk Karntninga

. De gerestaureerde kap,,,ordt geplaatst, contplcet ntet overring. En zo hoort lrct vanzelÍ-

sprekend ook. Echter, dat deze verlnndenheid niet xó vanTafsprekend is bl.eek Íoen de

in slechte staat verkercnde kap gelich.t werd ont. Íe worden. Eercstaureerd. Bij het l.ich.ten

bleef de overring nanrclijk liggen. Wij vt'o(.gen ons Íoerx ook nteteen af of wij d.e l.aatslet

tijd wellicltt in plaaÍs van Í,rcÍ een n.eutenknriwerk onbewusÍ trrct een soort sch.uíflinti-

werk ín de weer waren. geweesL Ook geen. v,onder dat v,e na h.et kruien afx,enrat waren..

Enwij nruar snrcren!
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tuytltttotor yn 'e Gouclen Boctíjtrnr te Heech in Anrcrikuun, ntei 30 v),n-
'e roes (-fbto: J. Bruinstrr0, * 19j0)

23

De Amerikaanse wynmotor op 'e
Gouden B o aljum ( 1 920- 1 965)

Inlieding
Inlytse öJbyldingfan.5 m.mfandeAmeikaansewyrunotorynspirearre my ta it skriwven.fan
in artikel oer diTxe moleyn'e Gouden Boaijurn by Heech. It grutste partfan itferhaal, weryn
ek romomtinken jfrn. is oan de nrca.l.d.ers en it mealdcrshÉske, is Íe tankjenoan mfrnlinge oer-
levering. Simen R. Cnossen fi Boalsert ( 1926)ferteldc ilt eigen firulerfrnin.g. Ek kaam ik op

it spoarfan it neiteamfan Pier Hoogeveen, de eardere mealder. Kontakten mci palcesiTlers

fan dizze Hoogeveenleveren rts noch in tige moaiefoto opfan 'e mol.e. Mei dit artikel. bl.imut

wer in sÍíkje h.isÍoarjefan it Heegenter bíitengebiet bewarre.

,l

,l

Wetterskip
Yn it begjin fan ' e 20e ieu wurcle

oeral yn Fryslàn wetterskippen
oprjochte. Yn 'e measte gefallen
betsjut dat it ein fan 'e àlde hou-
ten wyn-wetterrnolen, want de

wetterskippen sette allegearre

Ítein mei it houwen fan elektrys-
ke gemalen.

By it wetterskip 'De Gouden

Bodem' - nei in iier fan tarieding
offisieel oprjochte yn 19 18 en

keninklik goedkard yn 19 19

giet it oars. Yn dit alhiel troch
wetter omsletten gebiet is en

kornt te'n earsten &iin elektrisiteit
en dus ek gjin gernaal. Dochs
hawwe de yngelannen (de ['roe-

ren) grutte plannen: cler rnoat oan
'e Wymerts in mdnske Arneri-
kaanse wyrunotor komme, cly't it
wurk fan it spinnekopke en cle

tri.je rnuontsen oernimrne kin. It
Ingenieurstruro Bakker & Mey-
boom te Ljouwert kïijt de op-
dracht plannen op papier te setten

oangeande: a. bedikingen yn it
hiele gebiet, b. it graven fan
tochtsleaten en c. oare wurken.
Ta it lèste heart 0.o. cle kar en oan-

. De Gouclert Bocrijturt. l. Heegetner Mun 2. It Var.

3. UnÍw. Joltan Frisokonaul. 4. Wynrerts. 5. Anrcri-
koan,se w v*nnroter" 6. It gemaal ( 1965). 7. Meal-
clershiske ( 1912). 8. Pleat,r R. Cnos.ren. 9. Iderrt
H. Snecling. 10. Idern G" Visser.

. De grutte.

blëclen yp
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keap fan in wyrunotor. De finna Stokvis en Zn. te Rotterdam mei foar.f 13.960,- de 'izeren
mole', mei in rèddiameter fan 10 m, leverje. De stiennen 0nderhou sil makke wurde troch
Gebr. Kerkstra fan De Hommerts en Boomsma fan Snits foar itbedrach fan / 6.766,-.
Yn maaie 1920 is de 0nderbou yn safïer klear dat mei de opstelling fan 'e boppebou beg0n
wurde kin. It 'Voorlopig Bestuur', dat yn maart l9l7 mei de plannen Ítein set. bestiet Ít J.J.

Osinga te Ktbaad, A.D. Cnossen te Heech en Y.J. Kampen te Yndyk. Yn it earste offisjele
bestioer ( 1920) sitte Y.J. Kampen, Tj . Osinga en J.J. Osinga. Op de bestjoersgearkomste fan
15 maaie 1920 by H. Reitsma yn Wàldsein draacht it foarriedich bestjoer de sinteraasje oer
oan itnije bestjoer, t.w.: tntfangsten / 8-5.000.00 minus Ítjeften/ 84.631,01: saldo / 368,99.
"Een en ander wordt in orde bevonden en door het definitieve bestuur aanvaald."

Mealder
Yn deselde fergadering komt ek oan 'e oalder de oanstelling fan in wurl«nan-mealder. Nei
alle gedachten is dat doe Pier Iloogeveen wurden. Frij wis rnealcle hy al itàlcle rnuontske dat
net fier fan syn niie wente stie. Sirnen Cnossen hat der giin weet fan dat in oar hjir dizze
funksje Ítoefene hat. Pier wenne rnei syn fi'ou Durkie ealst yn in ar§e yn 'e wyk en letter yn
it hÍske (seksje A, m. 26) oan 'e opfeart fanÍt it Far, dat der no noch stiet. It is yn 1912 boud
troch tirnmerman Meindert van Asma Ít Heech op it stee fan de - yn dyselde snuorie -
öÍbrutsen Osingapleats. Hoogeveen moat de mole beLsjinje, mar ek it tnderhàld kliit er op
'e noed, sa as: jierliks de skloef yn 'e tane sette, cler foar soargie dat de smarpotten altyd fol
oalje sitte, ensÍh. In hiele put is elts jier ek wer it heakkeljen fan de 3X kilometer tochtsleat.

. It rneal.dershfiske yn 'e Gouden Boaijurn rnei syn betv)c,rtners:

en lrcrn. I-o.fïs: Ybelt,rje ( 1918); nriclden: Willen*e ( 1904)
(Foto: J. Rntirtsnt0, * 1926.)

Pier en Durkje Hoogeveen
en jocltts Klaas (1914).
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Op I augustus wuldt dèr steefëst mei beg0n ! Pier Hoogeveen is yn fëste tsjinst hy't wetter-
skip en hy krijt dèrfoar in fëste jierfergoeding. Omt it net in folsleine haan is, moat der noch
wol wat by fertsjinne wurde. Dërom helpt er simmerdeis de buorlju yn 'e 0ngetiid of hy
melkt foar se as it sa Ítkomt. Yn 'e maaitiid docht er 0nderhàlcl oan it stekwurk op 'e polder-
diken. By't winter shykt er in ekstra h0ssintsje op mei 't molle- en murdefangen. pier is i1
echte natuerman en sadwaande is er gauris te finen by de wylsterflapperij fan Thewis
zijlstra, dy't yn Heech op 'e Nijewàl wenne. Pier en Durse hawwe frii wenjen en se kinne
om hts hinne moai wat lytsfee hàlde, sa as skiep, kninen, hinnen, ensftr. Ek Dulkje makket
har fertsjinstlik by de neiste buorlju: as der in poppe kommendewei is, dan wur<lt h-ia as
kreamheinster der hy roppen. "Pier wie in aardige, guodlike. humoristyske nan", seit
Simen Cnossen, "mar ek in echte hernefreon. Hy koe Ís as bern altycl sokke moaie ferhalen
fertelle. wy hongen dan oan syn lippen." Nei it ferstjeren fan syn Durkie op -5 maaie 1946 is
Pier nei Ljouwert gien: dër wenne er hy syn àldste dochter yn. Fiifrnoanne letter- op 30 sep-
tirnber - lei ek hy de wulge holle del.

Yn 'e oarloch
Wylst r0nom al elektryske gemalerr steane, hinne.de mirrsken yn 'e Gouclen Boaiium noch
altydk öfhinklik fan 'e natuelkr'èft: de wyn. As yu it lèste oarlochsjier de 'stroom' rfinorn
öfsluten wurdt, komme ek de gemalen stil te stean. Yn de wiete winter van 1944/45 str0pt in
protte làn 0ncler wetter. De Gouclen Boaiium lykwols bliuwt clroech. want cle Aruerikaansc
motor draait troch, oarloch of giin oarloch! Gjin w0ncler clat de fersetsbcwegirrg clit gcbict
oanwiisd hat as ylegaal droppingsfiilcl.

De Cnossen's
Yn augustus 1946 trout Age, de soan fan Ru&rlphus À. cnossen dy't op in plcats (scksjc A.
nr. 1965) oan 'e opfeart, Ét 'e wyrr-rerts wei. wennct. It jongc stcl strykt clel yn it rneal-
dershriske fan Pier en Durkje. Nèst it wctterskipswurk arhciclet Àge op'c pleats fan syn heit.
Dèrkomtineinoanasdejongeljuyn l950fcrhÍz.jcnciDeBircl ynllecch.IthÍskckornttwl
jier leech te stean, want del is glirr rnealclcr rncur te fincn. Dc rninskcn sykje it yn oare |erop-
pen of geane nci Snits ta orn tc arbcidz.jen yrr de fahrikcn: se wollc Incar en rnear'gp tèste
tiden wur§e en de wykeinen frij hawwc. Dc tiid Ían fi'ijhuiters heart rnin ofte tnear ta it fer-
line! As Sirnen Cnossen, hroer fan Age. in l9-52 trrlrt. komt hy nrci syn frou Tr.ynke Fcitses
Kampen (ek Ít 'e Gouden Boaiiurn!) yn it rnealclcrshts tc wcn jen, rnar.syn taak hy,t wetter-
skip is oars as dy fan de foargeande lrewenners. IIy trctsjinnet wol cle rnole. tnar.it oare wurt,
it heakkeljen en sa, wurdt Éthestege. As it jonge gesin cnossen yn 195ó op é pleats komt
wenjen, hàlclt Cnossen de mole oan. want syn opfolger. in kcunstskilder Ét IIollen, hildt it
rnar hije moanne (septimber - desirnber 1956) Ét. It rneaklershÍske rekkct syn funks-jc no
definityf kwyt; it wurdt felkocht as 'twaclde wente'.

Dcwynmotor
Technysk besioen is de Amerikaanse wynrnotor in grutte ÍbarrÍtgong. IIy is folautornatysk:
dat betsiut, mei feroariende wyn is der giin omsjen nei. As it net fcrlle waait, stict de roas
t'iocht op 'e wyn. Troch de twa-sturte-konstruksje en dc krèft fan de spanfearren <l§rtusken.
t'int de toas by tanirnrnende wyn fansels wat lansiclen. Yn 'e tweintiger jien'en is clat tige
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modern. Dat de 'Amerikaan' yn oanskaf en 0nderhàld gàns goedkeaper is as syn foargon-
gers, sil wol drldlik wèze.

Om yn it moleh0s te kommen, sit der op 'e noardkant in doar; oan 'e sydkanten hinnen

lytse finsterkes. Yn it dak, dat om einde by 2.75 m heech is, sit in lOk: no en dan moast de

rnealder dërtroch kr0pe rnei de oaljekanne yn 'e hàn, fanwege de smarpunten boppe yn de

mole.

Elektrisiteit
'De Gouden Bodern' is it earste wetterskip yn Fryslàn dat opd0kt is. Yn 1964 giet it op yn

it wetterskip 'Wollegaast'. Nei in heal jier lizze der al nije plannen klear foar de Gouden

Boaijum. Nèst de pleaLs fan Gelf Visser, sa'n 200 rn sridlik fan 'e wynmotor, sil in elek-

hysk gemaal komrne. Yn 'e lette neisimmer fan l9ó5 wurdt dit gemaal yn gehrtk steld en

it fertoant daliks al syn kwaliteiten: dy skliklik wiete hjerst en winter hildt er de polcler

droech, wylst grutte parten fan Fryslàn dan 0nder wetter komlne te stean.

Op 'e Íteinen fan de Gouden Boaiiurn hinne - yn 't noal'clen Pyt en Tsjitse van der Velde

en yn 't suden Feitse Kampen en Cees van Brug - de pleatsen om 1960 hinne al op it elck

trysk net oansluten. Yn 1965 - tagelyk rnei 't nilc gernaal - is dat pas it gefal rnei de hc-

driuwen fan Sirnen Cnossen, Gelf Visser en Ilcssel SIncding. In grutte foarÍtgong (l) dy't
lykwols net behinderle kin dat in pearjier letter clc gÍuttc 'tittocht" Ít 'e polder beglint.

Reservaat
Modeme Ontjouwingen yn 'e làubou rneitsje rendat'rel

ker op. Dochs wolle de boeren hiir net wei. "Der tnoat

. De lytse wite villo. It eardere nrcalderhfiske is no in
rekreaasjewente. (Foto: J. Bruin,sma, * 1965)

buorkjen op in eilàn der net rnakli-
irr brëge komrne", is tt sizzen Mar

dan kornt de provinsje tnei in nii
trasee op 'e lappen foar it Johan

Frisokanaal: dit rint dwars troch
de polder hinne.

Cnossen en Van der Velde litte
harren Ítkeapje: no is hjir giin
takomst mear'! Yn 1973 ferhu-
zet de famylje Simen Cnossen

nei in grutte pleats by Parregea.

Cees van Brug wie der yn 1972

al rnei ophàlden en yn 1980 giet
Gelf Visser nei de Flevopolder
ta. De oaren ferdwine ek.

Staatsbosheheer (SBB ) kriit
hyltiten mear làn (hehearsge-

biet) yn besit. It friie làn wur«lt

yn hier Étj0n oan 'e Terpstra's.
dy't yn 't earstoan op 'e àlde

Cnossenpleats kotrune te wen-
jen. Yn 1982 lit SBB oan 'e
Wyrnerts in nii bedriuwsget'rou
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delsette. De àlde pleatsen wurde allegearre öfbrutsen, Étsein dy fan Kampen op it sÉclein.
Ek it mealdershriske bliuwt lokkich stean!

Monuminten
Hjir en dèr steane se noch, dy Amerikaanse wynmotors. Gauris hinne se slim yn ferfal:
Oneachlike dingen binne it dan. In oantal is lykwols ta monumint ferklearre en dy binne of
wurde opknapt. Nei restauraasje blike it tige aardige ohjekten te wëzen yn ris polderlàn-
skip. It binne weardefolle foarbylden fan de technyske Ontjouwing op wettersteatkundich
gebiet Ít it begjin fan 'e tweintichste ieu.

Heech, oktober L993 Willern O. Santerna

Oanslutende literatuer fan 'e selcle skliuwer:
- 'De wettertn0nen far-r l{eech", sicle 98-112,yn'Ilcech err de [{egernel's', 1987.
- 'Wapendropping op 'e Gouden Boaijum' ,1992.

De tekening vot't, tnol,en "De EendrctchÍ", Kitn.rtverd, die in het vorige nwttmer had ntoe-
ten worclen ctfgedrtrkt bij het artikel van Jan Ho.fstra.
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Inkomstenbelasting
Deze kop zal voor velen wellicht aanleiding zijn orn dit artikel§e meteen vol walging ter-
zi-ide te leggen. Enkelen zullen rnisschien reageren met: "Zou er wat te verdiencn zijn?".
Nou, die laatste groep heeft geliik. [Iet kan echter ook best zijn dat ik mct dit epistcltjc
een open deur intrap en de reactie uitlok: "Och man, vertel eens wat nieuws. want dat
wisten we al lang". Al deze risico's incalculerend, zet ik toch rnaar even door en wil
graag het volgende aan jullie kwijt. "Onz-e gelicf«.le hohhy houclt in dat wij vele uren

hcstedcn aan en vaak vele kilometers met eigen aukr rii<len tcn hchrrcve van dc rnolcn(s)
waar wij op clraaien en ondcrhoud verrichten. Bovcnclicn rnoctcn wij daarvoor ccn aantal

dirrgen aanschaflèn zoals: ovcralls, Iaarz.cn, werkhandschoencn, sorns gcrccclschap cn

niet te vcrgcten wcrkschoencn rnct stalerr ncuzcrr. want rlie kklmpcn hout e.d. waar we

sorns lnee rond sjouwen, kunnen vencktc hanl cn zwuar z.iln.

Nu is het mil vorig jaru' gclukt z.ij hct wcl rnct <lc nodige rnocitc . t»u clc vrxrr clo

rnolen(s) gernaakte kostcn «rncler dc post "gi[tcn" op het hclasthaar lrc<lrag vooL clo

iukornstenbclasting in rninclcring te brcngen. IIct ging claarbij «rnr clc volgcnclc kostcn:
- geredcn kilornctcrs rnct cigcn aut«r x ./' 0,49 (dit kilomcterhetlrag kan .laarliiks d«x»'tlc

helastingdicnst wordcn gcwiizigd )

- kosten aanschaf werkkletling. schoeisel e.d.
- kostcn eventuccl cigen gercedschap wat allccn vo«rr'dc molcn Behruikt wortlt
- donaties en lidrnaatschapsgeldcn Ilollandsc Mole n en/of stichting De Flyskc Mole
- contlibuties en verzekeringsgcldcn Gild en/of ('iilcle.

Ilct totaal van dcze kosten, rrog vcrrnccldercl rnet de ovcrige gillen (gaven voor goede

doelen), overtrof luirnschoots de niet vt.rol aftrck in aanlnerking kr»nende l%, van hct
onzuiver inkornen en/ot .f l2O,-.IIct rneelclele wus alclus aftrekbaar'!

De Belastingdienst stelt echter wcl enkelc voorwaiu'clen als je voor cleze aftlek in aanrner-

king wilt komen: je moet bii de aangiftc Inkomstenbelasting nameliik rneestul'en:
le Een vertlaring van de moleneigenaar dat je voor je werkzaamheden als vrijwillig

molenaar geen enkele vergoeding ontvangt; (mocht je wel een tegemoetkoming in de

kosten ontvangen dan moet je deze bij je aangifte Inkomstenhelasting op de gemaakte
kosten in mindering l'rrengen.

2e Daarnaast rnoetje, althans als dit van toepassing is opjouw geval, een exernplaar van

de statuten van de organisatie die de molcn in heheer hecft (clus hilv. de stichting De
Fryske Mole, enz.) meezenden.

3e Een specifïcatie van de gemaakte kosten.
Behalve deze gegevens heb ik vorigjaar tevens nog ccn fotokopie van rnijn rnaalhoekje
1992 meegezonden als bewiis van de gereden kilornctcls. Dit hewijs is weliswaar niet
waterdicht, maal is toch geaccepteerd cloor cle lrelastingdienst. Maar je kan toch moeili-ik
een bewijs van de rnoleneigenaar of behee«lcr vlagen, want clic is er niet bij alsje draait.
Mochten er rnolenaars ziin die deze aftlek niet plegen, dan kunnen zij desgewenst cle hicr
ornschrcven hanclelwiize volgen. En mocht stichting Dc Fryske Mole ie moleneigeuaar'

ziln clan is het rnisschien n-rogeliik orn de bclastirrgdicnst er ten aanzien van punt 2 op tc
wiizen dat de betreffende statuten reeds in hun (of is het haar?) bezit zijn.
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En als er molenaars ziin die geen aangifte Inkornstenbelasting kriigen toegestuurd door
de belastingdienst: "Effe rekenen en als het voordelig voor je is, dan kun je de helasting-
dienst om een aangifteformulier (een zgn. T-biljet-G.D.W.) vragen".

Dkk Kamminga 

-Restauratie "Greven smolen"
Begin 1992 is de eerste fase van de restauratie van de "Grevens-" of "Deelsmolen" te
Vegelinsoord uitgevoerd. Hierhii is vervangen:
- het gevlucht (cornpleet)
- windpeluw met betimrnering voolkeuvelens
- laseinden voeghouten (voor)
- vangstok.
November/december 1993 is dc tweede fase uitgcvoclcl do«rr afcl. Molcnhouw van bouw-
bedrijf Hiemstra Tzummarurn B.V. Dit ornhelsdc hct aanhrengen van laseinclen aan de
voeghouten (nu achter), vernieuwen van lange- en kol'te spruitcn, lange- en kort schoren.
staartbalk en achtelkeuvelens. (Allemaal van Bilinga)
Ilet achterkeuvelens van de molen stond altiid z.eer scheefnaar volen.
Dit kwam doordat de kapspanten met bedekking-en-al ook naal' voren ziin gekantelcl,
door de jaren heen. Als het achterkeuvelens nu weer loodrecht zot zijt't geze1 z.ot de keu-
velensbalk buiten het rietdek steken. Daarorn is de gehele kap iets korter gernaakt, cloor
de laseinden aan de voeghoutcn korter Lc lnaken dan de oorspronkelijke voeghouten.
Ilierdoor staat het nieuwe achterkcuvelcns een stuk rcchtcr clun voorhcen.
flelernaal biihelpen kon niet, wattt clau wcnl tlc kap vccl te kr»'t. wat esthct.isoh onvelant-
woord was.

In eerste instantie was 't niet de bedoeling zo sncl na clc ccrste lasc al het "sl.uattwerk" te
vervangen. Wel was bekencl dat clit op den tluul cl' ailr) zat tc komcrr. Maal' wc korrclcn
zolang alles "het hield" wel kluien.
De vreugde na de eerste restauratie was echter van koltc duul hegin 1993, op een zater-
rnorgen in april, wilden we de rnolen l«'uien. lln wat gcbourdc er? I)c larrgc spruit splcct
daar waar de hout van de rechter lange schoor z.at. (Dit kwam rraast cle slcchtc kwaliteit
van de lange spruit, doordat de lange scholcu niet gekeept warcn over cte spruit. De bou-
ten moesten alles "houclen".) Dus we konden niet rneer mct dc molcn malcn.
In overleg met de tnolenmakel heeft de gerncente Skistellàn (cigenaar) lrcsloten cle lange
spruit eerst niet provisorisch te spalken.
De conditie van het gehele staartwelk was zoclanig clat dit nu in één kcer is veLvungen.
We "hebben" nu weer een maalvaat'dige rnolcn, maar. klaar hen je nooit!
Al met al is het vlot verlopen, voor hctzelfcle hacl hct jaren gecluurcl vooldat er gcld was
voor deze restauratie.

Narnens de vrijwilIige rnolenaat's, Frank 'I'crpstrit
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Molenliteratuur
Eeuwcnlango strijd tcgcn hct watcr
De strijd tegen het wuter is in Nedcrland al ceuwen aan dc gang. Molenaars z.ullen daarbil in
eerste instantie clcnken aan het op peil houclcn van dc grldcr, rnaar hct rncest bckencl is t«rch

wel de strijd tegen de zee. Grote dclcn van ons land z.ijn ilnmcrs aan tle zec ontrukt. ook in
Friesland. Op haar heurt heeft cle zr:e ook grotc offcrs gcvraagd aan rncnsen cn land, ecn
strijd die op de vonning van het westen en n«rorden van ons land grote invloed heeft gehad.

[Iet oosten en zuiden van ons land hchben rneer te maken mct moeilijkheden roncl de afvocr
van overtollig rivierwater. [Ict huitcn hun ocvers tredcn van Maas. Rijn, Waal en lJsscl rond
kerst enjaarwisseling liggen nog vcrs in hct geheugcn.

Toen in het westen vall ons land tle bcvolking zich stclk I,ing uitbrcidcrr, we lcl clc bchocÍ1c
aan weiden en akkers stceds grotcr. ()m aan dic wens tcgcrlroct te korncn, ging mcrr ()vcr t()t
inpoldering. Kleinc stukken larrcl, rnotclaalin vccl skrtcn. wcrrlcn nrnckrn van kuclcn vtxlr-
zien, het allerecrste hegin van poklcls.
De afvoer van het water geschiccklc in ccrste instantie met htxrshakkcn, hantlmolcns cn

paardemolens. Vcrgclijk dat me t cle werktuigen dic irt cle clerdc wcrckllandcn thuns nog irr

gcbluik z.ijn. De windmolcns brachtcn ccn walc verhctei'ing tot stand: in clc ccrstc plaats <lc

schepradmolens, later gevolgd d«mr de vijzchnolens dic hct water aanrnerkcliik hogcl kon-
den opvoeren. I Iet athankeliik ziin .van de wincl was echtcr een groot na<leel. (icen wondel is

het dan ook dat stoornrnachines werclen ingezet vool de polderhernaling. Dc Ilaarlernrncr-
meer werd zodoendc in 1848 rnet hehulp van dric stoorngcrnalcn drooggclegd. Beroerndo
polders als Beernster (16L2), Punner (1622) Wormcr, Ileerhugowaud (1625) en tenskrtlc
de Schenner (163-5) waren meren die in cle gcnoernde jarcn rnct winclklacht werden droog-
gernaakt. Ook Friesland kendc z-o ziin rneren: Makkurnct en Pan'egaastcrn'lccr, Wargaaster-
meer, Sens- en Atz.ebuurstellneer zi ju al jalcnlang wciland z«xlat lxrk op dez-e gcbicclcn tlc
term 'bedwongen waterlancl' van toepassing is.

Watcrschappen
Vanouds herustte de zorg voor cle al'watcring hi j clorpshesturcn clic ook hcgonnen rnet inpol-
deractivitciten. Geen wonder clat vecl oude gelncentogrcnT.cn sarncnvallcn rnet oude pol-
dergrenzen.'I'eneincle de water«rverlast tc lijf te Baan, wcLcl sarnenwcrking rnet undcre
instanties gezocht en kwam hct heheer van ecn polclcr tc hcrustcn hi.i ecn hcstuur clat geko-
zen werd uit helanghehbenclcn: het watcrschap, ho«rghccrnraaclschap gcn«remd in Wes!
Ncderland. IIct takcnpakket van hct watcrschap rrarn dc laatstcjarcn enolrn toc.'lilcn op
I decemher 1970 dc Wct Verontreirriging Oppclvlaktewatcren in wclking trad, kregcn rle
ptovincies hijvoorbocld cle vcrantwoc»'tlelijkhcicl vor»'de zuiverhcicl vun het watct'op8c-
legd. Stceds rneer wcrd de no<ldz.aak gcvock[ orn watcrschapprn te lutcn sarncnlvcrkcn.
IIet merondeel van de Fliese lxrezcrnwatcrschappcrr uit clc pcriorlc van v(x)r' clc watcr-
schapsconccnh'atie van de jatcrr z.cstig cn :/.cvcntiB van dc 20e ccuw, wcrcl opgelicht tusscn
het laaste kwart van dc I 9e en het twccclc k.wart vun dc 20c ceuw. Op I j anuari 1 993 gin g het

nieuwe Waterschap Iirieslancl van stalt. I)o plovincic ll'icslancl ch'oeg toen haar takcn op hct
getried van het behccr vatt clc fil'iese lroezcrn en hct watcrkwalitcitsboheer ovcr hct
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Waterschap Friesland, een takenpakket dat I januari j.1. nog werd uitgebreid met de zorg
voor de kering van de Waddenzee- en het IJssehneerwater, de zgn. zeedefensie van

Friesland. Daarbij komt ook nog eens het gegeven van het op deltahoogte blengen van de
Friese zeediiken dat thans is voltooid.

Leefbaar laagland
De reden van deze lange inleiding heeft te maken rnet de

publicatie van een aantal boekwerken over deze onder-
werpen. Daaronder een tweetal grote uitgaven en drie ver-
zamelinventarissen van boezemwaterschappen in enkele
delen van Friesland.
Allereerst noemen we de monurnentale uitgave "f-eefbaar
laagland" onder reclaktie van G.P. varl cle Ven, een

modern overizchtswerk over cle geschicclenis van cle

Nederlandse watertreheersing. IIet is ook een hanclhoek
geworden dat zijn nut zal bewijzen voor hen clie oncler-

zoek willen doen naar de gesc:hiedenis van cle waterl're-

heersing in Neclerlaucl. Daarcloor is het boek ook niet blii-
ven steken in een glohale scrhets. lnaar veel aspecteli wer-
den zelfs uitgehreid l'rehandeld. De opzet van het troek is
tot circa het jaar 1800 c:hronologisch, claarna is gekoz.clt

vooreen meer thematische incleling. Schittelcnd kaaltnratcriaal z.olgt vooreen prirna oncler-
steuning van de tekst die tot stand kwarn <lo«»'ecn schlijvelscollectief. lrestaande uit lcclen

van de werkgroep 'Geschieclenis van dc watt:r'behccsing in Neclcrlancl'.

Het spreekt voor zich dat rnen lrij hct schriivcn vun dit boek nict om <lc wincltnolcns heen

kon.Zo komt bijvoorbeeld de urolenontwikkcling ten bch«reve van clc hernaling vanaf cle

l5e eeuw aan de orde. Tevens wordt bekcken in hoevcrrc tlc tcchnick in dc perioclc tot circa
1600 vooruitgang boekte. Geconclucleerd worclt <lat de stl uctuur vun clc waterbchecrsing in
Nederland in de late middeleeuwen tot volle wasclorn is gck«unen. Sinds clc zestiende ecuw
werd er meer land aangewonnen dan er land verloren ging.
In de beschrilving van circa 1600 tot circa 1800 wordt uitcraard aanclacht geschonken aan

de beroemde dloogrnakeriien. lnaal' ook verveningen, het riviel'enland, cle stancl van cle

techniek en de ontwikkeling van de molenbernaling komt ter splake.

Aan de periode van circa 1800 tot heden worden dlie afzonderliike hooldstukken gwijcl: hct
land, de bewoners en hetwaterstaatsbestuur; de watcrhcheersing waaronclerdc droogrnake-
rijen in de l9e eeuw en de mechanische hemaling in I-aag-Nederland; de waterhehccrsing in
IIoog-Nederland. Hoofdstukken oveÍ de verhctering van glote rivieren, de Zuiclerzeewer-
ken en de Deltawerken alsmecle een epikrog en vooluitzichten varr «le waterbehecrsing in
Nederland besluiten deze waardige opvolgel van A.A. Bcekman zijn "Nederland als ptl-
derland" uit 1932 en Dibhits' "Nedelland-waterlancl: ecn histolisch-technisch overz.icht"
uit l9-50.
LIet werd dus wel tiid! Gczicn hct wcrk dat thans voor ons ligt. kan hulclc w«rxlen gebracht
aan de initiatiefnemets. telwijl clc sarnenstcllcls cle spreekwool'cleliike pluinr op de hocd
verdienen voor de geclegen aanpak. De uitgevcr willcn wii op cleze plaats con-rplimentet'err
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met de keurige uitvoeÍing. De in 1981 opgcrichte Stichting Matrifs, de uitgover dic zich
richt op het bcvor<leren van de bclangstclling voor gcschicclenis cn aallverwante tcrreirrcn.
gaf ook al hct Nicuw Ubechls Molenbock ,1t.
"l-ecÍhaar laaglancl" is ecn prirna verz,«rrgcle uitgave. IIct van een stofi»nslag vo«rrzicuc
hoek telt 304 pagina's op À4 forrnaat. Naast kaartrnatcriaal verlevcncligcn vclc fot«l's dc
tekst. ISBN 90-5345-03 l -9. Dc prils hcdraagt.f 69,90. Verkrijgbaar in de b«rckharrdel. als-
mcdc bij stichting Matrijs in lltrecht (tel. 030-3431411).

De dijk «rp ho«rgte

Naast dit standaarclwerk verscheen onlangs nog een

inclrukwekkende uitgave en wel "f)e duk op hoogte", een

prachtig, historisch d«tcument dat door I lan'y de Raad
werd salnengesteld in opdracht van het zce- en
IJssellneerwet'cnd waterschap llrys I àn .

Een geclenkboek is hct geworclcrr ter gelegenheicl van clc

voltooiiltg van cle cleltawcrken in lirieslancl. I Ict vcrl.clt op
een voor cen iecler begrijpeliikc wrir.e hct vcrhaal van cle

eeuwenlange strijcl valr cle [iriczen tegcn clc z.cc. I let is ccrr
verhancleling gcworclen ovel' de clif kbouw vanaÍ' clc rnicl-
deleeuwen tot op heclen, waal'hi.j natuurlijk cle cleltadiik-
verhoging spec:iale aanclacht hccft gekregcrr. l)aarnaast
schenkt cle sc:hrijver, waterschapsarc:hivaris van her'oep,

aanclacht aan cle geschieclenis van de Ilricse zecwercrrcle
waterschappen. IIli heeft clat op een rnanier geclaan clie
een Broot puhliek zal aansprekcn. Ilet irr groot fonnaat
uitgevoerdc bock (23 x 33 crn) is gt'otenclccls in klcul gcdrukt op fraai pupier en gehondcn in
een hardc kaft rnct stof<»nslag. Er is duicleli.ik zorg aan bcstced, «xrk qua fotokeuzc en kaalt,
materiaal: 1 93 al'hccldingcn ziin verdeclcl ovcr 1 44 paginu's.
I Iet gcclenklxrck begint rnet een bcknopt ovclz.ichtvan <lc gcschicdcnis van clc l,r'icse z-cccli.j

ken. l)c Raad heschriift de aanlcg on orrtwikkclirrg van hct rlijkonstclscl drxrr dc eeuwelt
heen. IIij gaat itt «rp tlc bcscherrning ckxrl nri<klcl varr paalwcrkcn cn dc wolmplaag clic «lui-
clcliik nraakte clat clczc tne:thoclc nict allconzaligrnakenrl wus. z.orlat stcncn gkxriingen v(x)r
cen vcrbctcring van <le dijkcrr claarvtxrr in cle plaats kwanren.
Iletr antlcr intcressant. deel van dit hoofdstuk Baat ovel stol'rnvloc(lcn en cli.ikhrcuken.
Bckcncl is natuurlijk tlc Allcrhciligcnvlocd van 1570 dic hct hcle kustgehied van
Vlaanclctetr, Ncclcllancl cn Nrxrrdwest-l)uitslan<l trof. Vooral hct nrxrrtloostelijk dccl van
Irricsluntl wercl t<lcn zwaar gctroffctt: ()ostchrngcrarlcel lnoe t hilna gchecl onclcr water hch-
betr gestaan, waarhii volgcns cerr ofÍiciëlc, nraar lrclaas vrij v«xrlkrpigc ()pgavc tnaar liefst
l-510 slachtofÍèr's warcn tc bctlcurcn. Vanzcll.sprckcrrcl wordt «xrk (laspcr clc Rohlcs. cle

"Stcnctr Man", tcn tonele gev«lcul. l)czc, nattrcns hct Spaanso Bezag ilangcstclcl starlhourlcr'
was or in 1574 volgens ovcllcvoring pcrstxrnlijk bii onr orrwilligcn te rlwingen aan hct tli jk-
herstcl rncc tc wcrkcn !

III h«rofdstuk 2 hcschriilt Dc llaacl tlc l;r'icsc zccwcrcnclc watcrschappcn. ()ok nu wcer volop
fr'aai lirto- en kaalttnatcliaul, z.rxlat hct hock rxrk gar.ant stuat v(x».vccl kijkplczicr..
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Het derde en laatste hoofdstuk behandelt het op deltahoogte brengen van de Friese zeedii-
ken. Een ware hommage aan het adres van de dijkbouwers. Het hele boek ademt trouwens
de sfeer van waardering voor wat onze voorouders hehben verricht in hun voortdurende
strijd met de onberekenbaarheid van de zee. Het boek hesluit met een literatuurlijst en een
register. De prijs voor dit fantastische gedenkboek hedraag f 50,-. Het is verklii gbaar bii de
meeste boekhandels in Friesland. Voor dit bedrag is het boek ook verkrijghaar bij het water-
schap Friesland, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden t.a.v. de heer D. ten Napel (tel. 0-58-

339920). Bij verzending door het waterschap zullen géén verzendkosten in rekening wor-
den gebracht.

Verzamel inventarissen
Uitgaven van geheel andere aard zljn een drietal verzamelinventarissen van boezemwatcr-
schappen en (veen)-polders in Zuicloost-Friesland (waterschappen "IIet Koningscliep" te
Beetsterzwaag en "Tjonger-Cornpagnonsvaarten" te Oosterwolde) en Westergo (water-
schap "It Marnelàn" te Bolswald). Vooral de laatste biedt voor de molenvrienden veel
wetenswaardigheden, zodat we ons in dcze lrespreking beperken tot dit deel. Harly de Raad
tekende ook voor deze inventiu'issen. IIet is onvoolstclhaar door hoeveel werk deze archi-
varis zich in korte tiid heeft weten te worstelcn.
De archieven werden nauwgezet doorgespit en volgens zorgvulclige richtliinen. van riiks-
wege opgesteld, opgeschoond. De hewaard gebleven archiefstukken werclen allernaal
genummerd en vervolgens aan een publicatie toevertrouwd. Dit rnaakt het onderzoekers
wel heel gemakkelijk om wetenswaardige inforlnatie uit de archieven op te diepen.
Bij het doornemen van de inventaris bliikt dat er voor rnolenliefhebbers heel wat is te ach-
terhalen: gegevens en wetenswaardigheclen orn van te smullen!
De oudste polders in het gebied waarvan archieven bewaard zijn gehleven, starunen uit de
17e eeuw. We denken dan aan cle "Sens- en Atzehuurstelpolder" bij Blauwhuis die in 1633
ontstond. Een andere polder is de "ïaerdt vun Aylvaprlder" hij Burgwerd clie een regle-
ment kent dat in 1680 door de staten varr Fliesland wcrd goeclgckeurd en van de noclige
rechtskracht werd voorzien. Nog steecls leell hicr tft)uwcns cle wens orn de in 1959 afge-
brande molen in ere te herstellen door hem uit de as to latcn heniizen.
Het aardige is datDe Raad in het liivige lnekwclk (339 hlz.) cen overzicht gecft van zo'n 50
bemalingswaterschappen, paltikuliere polclers en clilkwaterschappen zoclat het niet [repcr*t
is gebleven tot een done opsornrning van alle alc:hiclstukken. f)ivcrse frrto's en kaartcrr zijlt
hier aan toegevoegd!
De paperbackuitgave (fonnaat 24 x 16,-5 cm) is verkri jgbaar hii hct watcrschap in Bolsward
(tel.0-5157-515-5). Zolang de vooraad nog strekt. hcclraagt de pri js slcchts í 10.-. Er worden
uiteraard nog wel verzendkosten in rekening geh1nch1. De uitgave van "It Marnelàn" kwarn
rnede tot stand dankzil financiële steun van dc provincie Friesland. het Anjellirnds en
gemeenten Bolswald, llarlingen en Niiefurd. De hcide andere delen ziln aanrnerkeli jk clun-
ner, doch ook heduidend duurdcr!
Voor informatie over deze uitgaven kunt fI conctact opncrnen met het bctreffencle water-
schap ("Het Koningscliep") tel. 0-51 26- I 780 en "Tionger-Conrpagnonsvaar.ten" tel. 0-5 160-
t2470).

Gertren D. Wiinf a 
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Ir{ationale Molendug 1994
Op zaterdag l4 rnei wordt al wecr tlc 22c nationalc rnolcnclag gcorganisccld. Wat in okto,
bcr 1973 als ccn ccnlnalig gcbcuren geplancl was, is dankzij hct cnorrne cnthousiasrnc uit-
gcgrocitl tot ccn nict tnccr wcg tc dcnkon nrolcnfccstl Icclcrc rnolen dic kan draaicn err do«rr

cen beroepsrnolenaar of vrijwilligcr bcrnancl w«rrlt, is in principe declnerncr aan clit fcstiin.
Otn een geslaugdc routc door Ii'icsland uit te zctten, leck hct ons hanclig U dc liist van dcel
ncrncnclc rnolcns van vorig jaar ckror tc gevcn. Àan de hand hicrvan kunt U z.clf uw rn«rlcn-
tocht uitzctten. Iirg waardcvol kan tlc aanschaf van de hundcl rnolcnrrutcs van De liryske
Molc ook ziin.Dez.e ziln bii allc VVV's in de prrrvincie te koop alsrnerlc hij dc I)c l]ryskc
Mole <loor overrnaking van .f 12,- op giro 2257734 t.n.v. stichting Dc l\'yskc Molc te

Berlikurn ondcr vcrnrclcling van Molenroutcs.
De hundcl hcstaut uit drie routes: routc I gaat langs I I rnolcns bovcn Dokkum, r«rute 2 is
gcsitueerd bovcn l-eeuwarden en clc clcrdc lr)utc v()clt U langs I I rnolcns rond de histori-
schc stacl Bolswald.
Wc hopen «rp rnooi wecl'ruct ccn gurrstigc nraalwintl.

I)e volgcndc nr()lcns «lratai«lcrr ()f warr: ll ()llcngcstcld in l99J:

De liendt'ucltt
De Olifirnt
I)e Klovt:r
I)e (jrole Moltrt
De Mfints
Zeldenrust
I)e Poelen
Kcimptil.stennolc
VijflwiTen
Wt:lgelegerr
II o g eb e in tturttr rn t oI en
I Iuinsennolen
De (iroen Molttr
De Eendrocltt
I)a Wt:.qtcntroltn
Rullenrolen
Kltilàn sntolc
De I'henir
Tery4igt
Ro1ilrr
I)tt I)lttnix
B r t I k' n I slt' r'1 xt I r I t' nr t ol e rt
l)t: I Ionil
K I t ru rk t nt l)s I e nn (, tt tn t o I t r t

,\ c I ru l,ut ttt t' 17 t t r ) I t' t t

l)e Kortrtrtrrt'
Kori'nnrolt'n
B t t I n u r s't t: t' ttr o I t' r t

I ) r (.ieeu wltol rle rnt ol ut
V ro uw hu tt r,s' I e r m r t I t: r t

De Be i n t t'trr rt lxtl rb r'ntol ert
De Ondt:trtt:trrirtg
Wintllust
't I ttnt

Ilollunr
I.llsr
.loure
Kollunr
Ittttylwt:tr
lnllunt
Mrt rrunt
M n rssttttt
Mtntldunt
M ilrlttnr
Oostrrlitten,t
Ouilkt'rk
Rijprrkrrk
Roodk'rk
,\clur rs'lt'r'ltntg
,\ i n I .l o lt t t n n t:.\ N ( t
,\ lit'rt,r
'l'unr
Vt,gd in.toonl
Wrt rgrt
Wtirtsttttt
W'ittttrtrsttrtt
Wtorkrtnt
Woud,rrnrl

I)e Ztwtluw
'fjtr,:ktr
I-otjce
Broeknrolet
De Iliemt:rter Mole
De Iloop
I Ittsunternroleil
Ileechhienr
0egekl. molen

I)c Vt:rv,ttchting
De Rttt
Penningu's ntol(n
'l'ochnrulrmd

l) c,\vy e r t t- I t nt c ntt o I t
M (tïs'wrtl
l)t: (irote ntoltn
M orss'tttttenttolt,t
R(n ltn..ttsler
Tjongennole,t
Aldc,\wrrrÍe
Oudktrkt:nrtrtlt'rt
Y1x:1, Mttlt
l)c I loop
l)c ,\t'lrttrtttolttt
l)t Ilrr,:ttlltr
l)r I kxtlt
P-rt ttttrt
( i t'ttt, t' tt s tt t o l tt t
I I,:nr 1 x:rt sc 11 xtl dt ntt ol e n
Dt: Zuirkto.slt't'
l'tt nko eksle rttrolt'n
I ) e N ijl urt tt(trtn()l e
l)e.ltrgt:r

ffiil Il0t]ï[AA0ill0[[IIAAII§-il100ffi[II[C[ï
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LIit de knipseldoos, deel 33
Wii gaan in deze aflevering even terug naar het knipsel van de vorige keer. namelijk het
knipsel over de houtzaagmolen van l.ippenhuizen. Dankzii de medewerking van de
"Provinciale Bibliotheek van Friesland", kan ik hierhij de hewuste advertentie van zaag-
molenaar/eigenaar Geert Hendriks Klazinga laten afdrukken. In deze advertentie vraagt
hij een zogenaarnde "middelknecht". Zoals reeds vermeld stond op bladzi-ide 30 in "De
Utskoat" no. 72.
Onder deze advertentie vindt u nog een andere advertentie, waarin een gehuwde "Timmer
en Metselaarsknecht" wordt gevraagd. Over deze tweede advertentie kan ik helaas (nog)

geen informatie verstlekken. Als u ons hiernver wcl icLs kunt vertellen. neernt u dun con-
tact met mij op. De derde advcrtctrtic wclke hij dit altikcl is geplaatst is tevcns cle twcedr:
ptzzel. Deze advertentie is aangetruffcn in ecn tlud nurnrncr van "l)c M«rlcnaiu"'. het vak-
hlad van de molenlielhebhers van tocn cll nu.
Nu gaan wij terug naar de houtzaagrnolerr varr Munnckeziil. In hct lroek "Dc
Monumenten van Geschiedenis en Kunst" (N«x»'clclijk Oostergo. Kollunrer- on Nieuw
Kruisland, door Herrna van den Berg Derr

[{aag 1989) staat vermelcl, clat de sc]hriiÍ.stcr

gebruik heeft gelnaakt van een krantenartikcl,
waarvan wi.i nu ook weer een clankbaar
gebruik rnilken. IIet is waarschiil)liik geschre-
ven door een hestuurslid(?) van de "C)uclhoicl-

kamer Mr. Arxh'eaé" van Kollurn. Ilet artikel
is aflevering VII van een serie artikelcn lnet
de titel, "Viif E,euwen Munnekezijl". [)e allc-
vering (van I 1 februari L976) heeft als orrclcr-

titel: "Molens in Munnekez.lil, in vroegere

eeuwen en nu". Wii laten hieroncler cle

geschiedenis van cle houtzaagluolen volgcn.
De nog bestaande roggetnolell en cliens vool'-
gangers laten we achterwege. I let feit clat cle

,1it cïe hanci le l{eep :

lir;irrrrnr;olrrstlttdiglterlntr iu,ie r)r'oy.
.rrrrciilj q,:ie.je:r il:rD r-l:lrIvtter :

Fcn flinfi bckhnte
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schrlver van het volgende artikel, de diverse molentermen niet kentle, hedckken wii rnet
de mantel der liefde.
De voormalige houtzaagmolcn stond ten oosten van de Lauwers. Bij de oudere inwoners
van het dorp nog bekend als "de molen van Bok". In de vorige eeuw woonde te

Munnekezijl o.a. de wagenmaker Jan Sytzes Bok, die geboren werd in 1830. Tot 1891

heeft hij met ziin wouw Grietje Boersma te Munnekeziil gewoond. IIet cchtpaar vertrok
in genoernd jaar naar Visvliet (Gr.). Een varr hun kinclcrcn was Johanncs dic in l8ó0 wcrd
geboren, en huwdc rnet Ilendliku Dolfin. Zii was aíkornstig van Grijpskclk.
Wij verm«reden dat Jan Sytzes Bok cle stichter is gcweest van de rnolcn en dat Jan Ritsma
de bouwer is geweest. IIi-i was dcstilds rnolenrnakcr te Munnekezijl. Jan Bok hecÍl enige

tijd een meestcrknecht in dienstbetrekking gehad en wcl Roelof ljernmes afkornstig varr

Roden. Deze vertrok 1878 naar Bedurn. In hctzelfdcjaar was Johannes clc rechterhan<l

van zijn vader. Johannes was toen l8 jaal oucl. IIet houtzaagrnolcnbcdrijf is tot clc

opheffing, ornstreeks 1920, in hanclen gehleven van Johannes Bok. Ilén van cle afzetge-
bieden voor de producenten, vuervaarcligd in de houtzaagmolen, waren de nieuwe lxrl-
ders: in de vorige eeuw aangelegd. In deze polclers ziin destiids verscheidene nieuwe
boerderijen en woonhuizen gehouwd, rnet hulp van mateliaal, gereed gernaakt in de

molen te Munnekezijl. [Iet hout werd doorgaans gekocht van de ]Ialhertsrna's te Grou.
Als vlotten werden de hoomstamrnen via het t«renrnalige Kolonclsdiep (thans Prinses
Margrietkanaal) en via clc Lauwers vervocrd naar Munnckezijl. Van planken had nren een

soort looppad gernaakt om zich genrakkelijker van het ene naar het andere vlot te kunnen
verplaatsen. De boornstarnrnen wal'en nl. glad en de kans oln uit te gli.iden groot. Ilet ver-
eiste vahnanschap dcrgelijke vlotten te hesturen. Bij de rnolen aangekomen werden cle

vlotten verankerd, tot zolang de starnrnen gezaagd mocsten worden. Orn hct transport varr

de stamnen vanuit het water tot in de molen te vergernakkeliiken, was lrij dc molen een

glooiing aangebracht. Hierlangs werden de stamrnen omhoog gesleept. In de molen wer-
den deze op een kalretje geplaatst en tot voor een drietal zagen gereclen, die door middel
van exentrieken en tandraderen een op en neelgaande beweging rnaakten. Walen de

starnmen op de vereiste dikte gezaagd dan werden de planken ondergebracht in de huÍ:
een soort afdak waarin het hout werd gedroogd. Na het droogproces was het voor gebruik
geschikt en met paard en wagen werden de benodigcle hoeveelheden bezorgd bii de afne-
mers door .Ian Bok. Hij vertrok in 1921 naal Bamadeel (Noord West Friesland).
(Waarschijnliik naal een van de rnolens ouder Ilarlingen. P.T.) Ouderen in het dorp kun-
nen zich de persoon en het bech'ijf van de heel Bok hecl goed herirrneren. Zij weten nog

hoe zii als meisje ofjongetje rnet een dubbeltie in de hand solns voor rnoeder een zak

zaagsel rnoesten halen van de rnolen voor de kookkuc:hel thuis. fladden zii geluk dan

rnochten zii enkele stukies houtafval bii het zaagsel voegen. IIet duhheltje was voor de
rnolenaarsknecht als aanvulling op ziin loon dat destijds / 2,50 per week bedroeg. zo

werd ons meegedeeld. Ziin baas heeft ongetwijfeld meer verdiend. Hij is eigenau'
geweest van de Bokkebuurt: een riltje woningen clie herinneren aan de vroegere houthan-
delaar- houtz.aagrnolenaar .Tohannes Bok. Ornstreeks 1920 werd de molen afgebroken.
Een stukje romantiek behoorde tot het verleden.

Jamrner genoeg kunnen wij u over deze. meest noordoostelilk gelegen houtzaagrnolen
van Friesland (gelegen vlakbii de grens van de provincie Groningen). nict meel'vertellen
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dan uit het bovenstaande mtikel blijkt. Een foto van deze molen is tot op heden niet
gevonden. Als een van de lezers op deze gegevens nadere aanvullingen kan verstrekken
wil hij dan contact met mij opnemen. Ook als u in het bezit bent van oude en/of nieuwe
artikelen met informatie over molens uit uw eigen omgeving verzoeken wij u vriendelijk
dit aan mij mede te delen, zodat wii ons archief over Friese molens kunnen uitbreiden (z-ie

"De Utskoaf' no.72).

Bronnen
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, van l1 fehruari 1976

Leeuwmder Courant, van 16 januari 1863

De Molenaar, van l-5 september 1907

en met dank aan:

De medewerkers van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden
en de medewerkers van "De Molenaar".

.Ianuari 1994 Popke ï'irnrnennans

Van de leermeesters:
"Het rietdek"

l)ekker: ()ij staat bloot oen wind en regen,

u,il gij de trrol.en yctrt onderen dekÍ,

cloclt wel scharletr winrl en reg,en

als het u Íol voorrleel strekt.

De meeste molens zijn geclekt met riet. ulaar aan het clekken, het sr-rort rict en birrclgaren

wordt over het algemeen niet veel aandacht besteccl.

I{et riet voor rnolens rnoet fijn ziin en niet te lang (1,25 tot 1,50 rneter). T'evens wercl het

riet op rnolens met de pluilnen verwerkt. Ilierckror vcrkrijgt rnen een hec,hter vertratrd.

Meest geschikt riet is het Kalenbergs riet"
()p cle rnolen werden horizontale rietlatten gespi.fkcrcl rncf eett afstand van oÍlgeveer 25

c,m. Op cle kap werden eerst rietsprren, welke ingezaagcl z.i.in voor een l'retere krotn:ning,
gespijkercl. Ilierop werden cle rietlatten gcspiikcrcl. Vcrvolgcns wercl een spreilaag van

ongeveer 3 à 4 crn gelegd, cleze laag geeft cen sc,honere lrirtttettzijde van het rietclek.

Vervolgens wercl hetriet welke in bos.sen is gel'xrnclen op cle tnolett of kap genaaicl. Voor de

kap van een molen zljnongeveer lZvoer (1 voer is 60 b«rs rict) nodig, vool'een velcl van het

achtkantongeveer 6 voer. De clikte van hetrietclek herdraagtongeveer 20 tot25 crn. Ilet riet
wordt tegenwoordig genaaid met getaand henneptouw. IIet wordt vcrdeelcl in kleine hos.jes

die elk door een naaiing worden vastgenaaid. Dit geeft een sterker verhand. wat op dc stei-

le velclen en hii de werveling van cle wincl (van o.a. het gevlucht) noodzakelijk is.'I-evcns
wordt het rietclek door het naaien hestancl tegen trillingen van de rnolen. Ilen rechtse rict-
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. Deze Íraaie Íoto Íoon.t ons de nrolen van Sloten rond de eeututttissel.in.g. Dc korennol.en
was toen. ovcrduidel.Uk nog, niet nret ri.eÍ g,edekt.

dekker dekt van rechts naar links. een linkse rietdekker van links naal rechts.
De korenmolen te Sloten zal, als de weersornstandigheden goed zijn (vast hogeclruk
weer), rnedio april van een nieuw rietdek op de romp worden voolzien. De nieuwe kap
werd in april 1993 al gedekt. Aan de binnenzijde van de rornp kan rnen de hoge ouder-
dotn van het dek herkennen aan de benaaiing. De rnolen werd omstreeks 1926 van riet
voolzien, voorheen was de molen houtgeclekt.
De levensduur van een rietclek is ongeveer 40iaar. Bij de rnolen te Sloten is na de oorlog
een laag opgedekt. Deze laag werd toen met ijzerdraacl gehonden. IJzerdraad gaat door-
roesten en het liet gliidt naar onderen, wat aan de huitenkant cluidelijk is te zien.
Ilet riet moet rnet de zogenaamde molensteek worden genaaid en niet gebonden, wat met
ijzerdraad het geval is. IIeel vroeger werclen de molens gcnaaid mct locksnoer. dit werd
tot omsheeks 1900 nog toegepast. In de molen van Sloten treffen we dit locksnoer nog
aan, iets wat wel heel lriizonder is!
Locksnoer of roop is gedraaide zegge. Orn de mensen wat biiverdiensten te verschaffen.
werd door de rietdekkers het maken van locksnoer aan hen uithesteed. Ze legden de
zegge enige tiid in water en als het zacht genoeg was. werd rJez-e zegge tussen de handen
ineengcclraaid tot tweedlaads galen. Dit garen hadden een totale lengte van * 15 rnetcr.
Dit heette dan I lrond; 4 bond bracht destiid twee stuivers op. Ilet maken van roop of
locksnoer werd voornarneliik door binnenvissers in cle wintel vervaardigd.
In het boek "Molenbouw" van Anton Siprnan worclt op het rietdekken diepper irrgegaan.

Johannes K«loistra 

-
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Onlangs verschenen
. "De Hoop". De laatste indushiemolen in Tytsjerksteradiel. Geschreven door Kees

Spithost en uitgegeven door Stichting De Hoop te Burgum. In het boekje heschriift de
auteur uitgebreid de geschiedenis van de korenmolen "De Hoop" te Sunm. Omvang
52 bladzijden op formaat 14,5 x 2l cm in kleurenomslag en geÍllustreerd met zwaríwit
aftreeldingen. Het boe§e is voor f 5,- te koop in de molen te Sumar.

. Uit de geschiedenis van Jorwerd. Toponymy fan Jorwert. Samengesteld cloor Jolt
Oostra Rzn. Dit hoek, op A4-formaat, hevat op blz. 170 tlm 172 hoofdstukken over
watermolens, polders en waterschappen rond Jorwerd. GeÍllustreerd met een kaartje
waarop de beschreven molens staan aangegeven. Het boek is verkrijgbaar in de boek-
handel of kan worden geleend in cle Provinciale Bibliotheek te I-eeuwarden oncler
nuruner E 7544 bís.

. Boezemwaterschappen en polders in Westelgo. Verz.amelinventaris van de geclepo-
neerde archieven van het waterschap 'It Marnelan' 1753-1987 door H. de Raad.
tlitgave van het waterschap 'It Malnelan' te Bolsward. IIet boek hevat zeer veel gege-
vens over rnolens, zie verder het artikel elders in dit hlad.

Biidragen voot deze rubriek over onlangs verschenen publicaties met hetrekking ttlt het
Friese molengebeuren gelieve men te zenden aan cle redactie.

w.E

Een blik achterom
Bij h.et versch.ijn.en. van. de eerste UÍskout van I t)94 is heÍ wcllk'hÍ een aardige gedachte eens sÍiL

te staan bij een stulcje nmlenhisÍorie nrct ronde geÍal.lcn. Aon de hand yan het 'Fries n.olenbt -

sÍand' is n.aar gebeurÍenissen gezocht, die 50, 1O0, 150. .. gel.eden plaat.rvonde n. U it hcÍ resul.-

taat Tijneen.a.antalt oon,al.l.en g,ekozendie intercssfiÍ geno(gwarenom nadertc belichÍen.

Zo'n tweehonderdvijftig jaal geleclen, om precics te zijn op 15 mei 1744, werd Stavoren
opgeschrikt door een zware explosie. 's Avoncls onr 8 uur ontplofte de aan cle Ilavcrr staan-
tlc kluitrnolcn 'De Eenclracht'. Bii deze larnp vielen twee doden was de rnatcriële schade
z.r:cr' 8r()o[. l)c rnolen, verrnoeclelijk een losrnolen, was eigendom van Bink Binkes en
( \rnrPagnorrs. Zii haddcn zcven jaar eercler het octrooi 1= het alleemecht) vool hct rnaken
vutt huskluit ilr lt'icsland gckrcgcn vooreen Pliodevan tien jaar. Dernolcn wercl z.eker
het'lrttuwtl, wlnt cl kotuctr irt lirlcrc tij<lcn nog stccds vcrrneldingen van ecn kt'uitrnolcn te

Stavot'ctt voor.
Ilonclexl jaar latct', irt ltl44, wcrd tlc Nor»'rlcr Micdpolclcr te Wanswerd opgelicht en in
datzelfdc jaar wcr<l er ccn 1'xrltlcrntolcrt gcbouwrl tcn noorclwestcn van het dorp aun de
Ileerenwegstervaart. Dczc nxrlcn bcrnaaklc tot 193-5 ccn gcbicd van 1600pondemaat: in
datjaar ging de poldel ovcr op ntotorischc hcnraling. IIct ondcrhoud aan de molen lrleef
achterwege en in 1943 verkeerde cle rnolen in ccrr zccl slcchte staat. IIii was toen uitgel'ust
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met iizeren roeden, voorzien van zelfzwichting en had een vlucht van 19,50 rn. Wanneer
deze molen uit het Friese landschap is verdwenen, is niet bekend.
Ook in 1844 werd de nu nog bestaande Balkendstermolen onder Finkurn gebouwd. De
molen bemaàlde l5O ha van de Balkendster- en Iesterpolder. De in 1988 gerestaureerde
molen is eigenclom van De Fryske Mole en is te vinden in het 'Fries Molenboek' onder
numrner 28 op blz. l4-5.

Ilonderd jaar geleden op de avond van 27 december 1894 brandde er, volgens de
Groninger Courant, te Dokkum een achtkante stellingmolen af. De als houtzager in
gebruik zijnde molen was eigendorn van een zekere llelder. Op dezelfde plaats is een jaar
later de achtkante stellingkorenmolen 'De Jonge Sytske' van fI.A. Banga gebouwd.
In 1894 ging nog een zaagmolen voor Friesland verloren. In Oosterlittens werd 'De
Geregtigheid' gesloopt. De rnolen was in 1750-1751 door Riemer Louws, rnolenmaker en

timmennan te Oosterlittens, gebouwd en werd uitgerust rnet drie zaagrarnen.
Naast deze trieste herichten was het in 1894 ook fecst. In Kollum werd de molen van het
waterschap Tochrnaland in gebruik genolnen. IIet waterschap was een jaar eelcler, op 3

mei 1893 opgericht en een van de eerste daden van het bestuur was de aankoop van een
rnolen. Men kocht daartoe van de eigenaren Wilkens de achtkante l'nvenbouw van de
zaagmolen 'Welgelegen' staande in Veendarn. De koop ornvatte: een zaagrnolen vanaf hot
taflement van het achtkant, kap en aanheholen, twee stel molenzeilen, waarvan éé1
gebruikt en één bijna nieuw, zwikstelling en rnet hijlevering van een balk voor de koning-
spil. alles voor de soln.ma van .f 1.400,-. De molen werd te Veendarn afgebroken door
rnolenrnaker Wiertsema uit Hoogezand voor'.f 360.- en in de polder opgehouwd door Jan
Donders uit Tilburg voor f 3.749,-. f)e molen hemaalde 258 ha en werd in 1946 buiten
gehruik gesteld, waarna een elekhisch gemaal de hernaling overnarn. Voor verdere bijzon-
derheden wordt verwezen naar het 'Fries Molenboek' nurnmer 30 op blz. 147.
Viiftig jaar geleden in 1944 bestelde molerunaker Dirt Ilohnan uit Stroobos een binnen-
roede bii de Gebr'. Pot te Kinderdijk. De roede had een lengte van 18,70 m en kreeg bij
aflevering nurlunel' 2814 rnee. Dit bleek de laatste door de Gehr. Pot gefabriceerde rnede

te zlin. Waarschif nlif k is deze gestoken in de korenn-lo-
len van II. Sietzen-la te Kortwoude onder Surhuister-
veen. Van dez.e ruolen naclert de uitwenclige restaura-
tie, bif rra nieuwtrouw, zlin vclltooiing. In 1995 hoopt
rnen cle rnolell weel' gcheel rnaalvaardig te hebben, zij
het zoncler l'rovenstaancle Pot-roede. In een van de

kornencle numrners zal uitgehreid aanclacht aan dez.e

molen worclcn besteecl.

w.E

. In Kollunr kon ttten dit juar het eeutufee,st vcrn, de pl«ot-
seI ijke po| dc nrrol e n "T'oclttrral ancl " vieren. I)c7,e jot o
rlotee,rÍ vrtn 24-4-82 Íoen cle y,iekenrlrager \veer ol.ïi-
c'iccl in gebnrik wertl se'.sÍelrl. 0Í'er dit jacrr.fee,rÍelijk-
Itcrlen yetlt,o('|fi ntoÍlett y,orden, i.r on,r nieÍ bekend.
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Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden

Als aktiefvrijwil.l.igerop Penninga's Mol.en in Joure was PopkeTímnrcnnans er getuigevan
rlaÍ het Gild Fryske Mounders haar 150e gesl.aagde konhul.dig,en. Een collegiale impressic.

IIet allereerste examen vond plaats op de bekende koren- en pelmolen "De Onderneming"
in Witmarsum op zaterdag 18 decemher 1976. Als eerste slaagde de heer Jan Wiist uit
I-eeuwarden en de tweede persoon was Henk Kingma (destiids Ooster-Niiketk, nu
Groningen). Het zijn de huidige rnolenaars van de koren- en pelmolen "De Eendracht" van
Anium. Omdat er helaas een te zwake wincl stond werd de vangproef op een later tijdstip
uitgevoerd en wel op 15 janu ati 1977 op korenmolen "De lloop" te Suarneer.
Tot zover een stukje geschiedenis van onze toen nogionge vereniging. De oprichting vond
immers plaats op 2? nei1975

De l50c geslaagrle
Op zaterdag 27januarij.l. werd weer een exalnen algelegd en wel op de hekencle Jouster
"Penninga's Molen". Het zou de l50e geslaagde kunrren opleveren. Een hcstuursclelegatie
wachtte de kandidaat op. Na zijn toespraak overhandigcle voorzitter Jan Coppens aan de
gelukkige Arie Boersma een rnolentegel. Ook de tweede kandiclaat. Jan Wijnstra, slaagcle

voor zijn exalnen. De beide geslaagclen bewonen de voornalige veenpolcleulolcn "De
Hersteller" te St. .Iohannesga als opvolgels van de farr-rilie Wilnja. Nu ze geslaagd z.iin

kunnen ze ook volop draaien met 'hun' rnolcn. Jan en Arie, op deze plaats willen wiijullie
van harte feliciteren met dit grote succcs. Je collega's wcnsen jullie veel v«rolslxred met
het behalen van het getuigsctu'ift.

Popke T'imrnerrnans

link,s:

l't'rr gclukkige
Arit Bocr,sttt(t, d(
I 5( )(gc,s I rttr,qtl c.

rc(ltl.t:
l{fuÍ X(tt'(ttnl, ol,s

l5le gr',slrrrr.grlc

Jan Wijnstn0.
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Monumentenzorg en de verkiezingen
Ditjaar zal een betere monunentenzorg en vooral een betere financiering de inzet van de
verkiezingen moeten worden. De rninister van WVC, mevrouw d'Ancona heloofde in iedcr
geval op de rnolencontactdag van "De Hollandsche Molen", 7 december j.1., dat er hiizon-
der goed gekeken zal moeten worden naar de meest kwetsbare monumenten. Aangezien
onze windmolens daartoe gerekend moeten worden, mogen we dus op haar bijzondere aan-
dacht rekenen ! De NCM, de overkoepelende organisatie van de palticuliere monumenten-
zorg, heeft ter beïnvloeding van de openbare rnening en de politiek een Manifest
Monumentenzorg opgesteld dat wij u aan het slot van dit nummer niet willen onthouden.
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Waaronl monunrenten beschernren?
1 Monurnenten zijn maatschappelijk van

belang. Dorpen en steden onclerscheiden
zich van elkaar door hun cultuurhistori-
sche erfenis. Behoud van lnonutnenten
versterkt hun identiteit en draagt bij aan
de kwaliteit van onze leeforngeving.
Steeds meer rnensen zien dat trelang in.

2 Monumenten zijn cultureel van bel,ang.
Ze heblren cle eeuwen getrotseerd. Ze
zljn een voor iedereen zichtbaar crultuur-
bezit. Ook de waardevolle architectuur
uit de periode 1850- L94A verclient
besc-herrning.
Monurnenten zijn econont isclr vert
bel ang. FIet cultuurhistorisch toerisrne is
een van de speerpunten van het toeris-
tisch beleicl iir on.s lancl. I-Iet op het cul-
tuurhistorisch erfgoed gericht toerisrne
brengt lneer op dan aan het behoud varr
de rnonurnenten wordt uitgegeven.
Monurnentenzorg levert veel kwalitatieÍ
hoogwaardige w,erkgelegetnheid op.
Suhsiclies van cle overheid stirnuleren
eigenaren tot restauratie en onclerhoucl
vau hun lnonulnent. Ilet aandeel in cle

kosten clat de eigenaar zelf voor ziin
rekening moet rlelnerl is enkele rnalen
hoger dan de sul'rsidie.
In het hehoud van rnonumenten is cloor
eigenaren, particuliere organisaties en
overheicl veel geïuvesteerd, zowel in tijct
al.s in geld. I{et achterwege laten van
goecl onclerhoucl en lreheer zou tot een
g rot e kap it a al ve nt i ett i g i n g leiclen.

Stop de afbraak!
6 Er moet voldoencle geld beschikbaar

worclen gesteld voor ecn duurzaam
lrehoud van ons gebouwd cultureel erf-
goed. Sinds 1980 is het suhsicliebudget
van WVC voor restauratie vau lnouu-
menten al gehalveerd. De achterstanclen
ziln zo hoog opgelopen dat een inhaal-
operatie noodzakelij k is.

7 Nu de rnonurnentenzorg is gedecentrali-
seerd moet de riiksoverheid voorwaal'-
den scheppen voor een goed rnonumen-
tenbeleid. Veel gerneenten pakken hun
nieuwe taken goed op maar het nieuwe
systeem wordt door het inkrirnpende
ri j kshucl get onwerkbaar.

8 Aan het onderhoud van rnonulnenten
rnoet voorrang worclen gegeven ornclat
het restauratiekosten uit.spaart, de lnonu-
menten in een betere conclitie houclt en
claarcloor de continuïteit van get'rruik err
hehoucl hevordert. Belastingaftrek voor'
ortclerhouclskosten rnoet ook vool'
gelneenteli jke en provinciaIe n-tonulnen-
ten worden ingevoerd.

9 I)e rijksoverheid lnoet de einclveraut-
woorcleliikheid hehouclen voor het
lnonurnentenl'releid. Er rnoet echter een
betere salnenwerking en taakvercleling
komen rnet gerneenten, provincies en
particul iere monumen tenorgan is aties.

l0 Monumentenzorg rnoet in samenhang
rnet anclere beleiclsterleinen worden
gezien. Er zijn veel raakvlakken met
beleicl op het gehied van lanclsc-hapsver-
zorging, architectuur', staclsvernieuwiug,
toerisrne, cultuurlreleid cn clergelijke.
f)ie moeten ook bij cle rnonultlentenzorg
wurclcn betrokken.
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