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ORG66N Vf,N DE STIC}ITI].IG "DE FRYSKE MOLE" EN
DE VERENIGING
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"GIID IRYSKE MOU]IDERS"

In dit nummer
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Van de redaktie

Nieuws van de Stichting De Fryske Molen en het Gild Fryskc M«rrrrrtlt'r's rrrt't rrrt'r;r;rrtl
de uitnodiging voor de najÍursvergadering.
De molenopening in Sloten was voor ons aanleiding orn uitgclrrcirl stil tt'sl;r:ur lrtl rh'
feestelijke activiteiten en het restauratiegebeuren waarbij vrijwillige rswt'r k ook ('('n
belangrijke plaats innarn.
André F. Bakker schreef over "Mostert's Molen" in Kaapstad.
Sjerp de Jong schreef iets over de Teletekst-weersverwachting.
Er is ook weer nieuws over oude, onbekende foto's [Jit ons prentcnkahirrcl, nrt't rrirtrrru
lijk een nieuwe puzzel.
Jaap van Driel verzamelde enkele merkwaardige molenzaken clic hi,j ll rrit't wiklt'orrt
houden.

. Willem Entrop

dook in het verleden en kwam terug met belangriikc inlirrrrr:rl rc ovt'r lrr'l
Ten Bruggencate-archief. Het bllkt dat deze mede-oprichtcr vall "l)t. lloll:rrrtlst lrr'
Molen" een belangwekkende documentatie heeft nagelaten. Ilct hcslirirl (,.ir rrrt ('('n
moleninventarisatie van Friesland die waardevolle informatic lrcvat ()v('t' rrrolt'rrs tlrt'
reeds lang verdwenen zijn. Als voorbeeld wordt "De Sensmolcn" hij { it't'orrtcrl) ;r:url,,('
haald en het is deze molen die in Popke Timmermans zijn Knipsckkroslri;tlrrrlit' vt'rtlt'r
besproken wordt.

o Op molengebied kon de boekenkast weer behoorlijk
o

aangevul«l worrlt'rr Wt' rrr;r:rktcrr
een selectie en hopen dat U uw voordeel ermee kunt doen.
ft1 de koerier van het NBT schreef Sjaak Hoogkamer een artikcl ()vcr wirlt'r'lrt'111'.'rliurl,
als toeristisch landmark. Oordeelt U zelf of hier een taak voor rlc wirtt'r'nrolt'rrs w('lili('
legd is.

De zomervakantie zit er weer op en het molennieuws is weer bruisend tot ons gekomen en
we hopen dat het U even bruisend weer zal bereiken. Een molenritskoat hoort te bruisen
want een stilstaande molen is maar niks. Ons molenperiodiek kan niet zonder al die activiteiten die het Friese molenbestand met zich meebrengt. Dat is constant in beweging waardoor er volop nieuws blijft. Op de rnaag: "Hoe kijg je De Utskoaf' altijd weer vol? kan
volstaan worden met het antwoord: "Kijk maar om je heen. op de molens bruist het van
de activiteiten, en ook binnen de vereniging, bij diverse werkgroepleden en bij De Fryske
Mole zit men bepaald niet stil. Dat geeft nieuws en de naam van ons blad vertolkt die
stroom aan infomratie, wat destijds zo voorheffelijk verwoord werd door Jan G. de Beer.
ook in de afgelopen perioden wÍuen er weer de nodige hoogtepunten te vieren. Met name
in sloten werd terecht een feestje gebouwd, terwijl er ook in Marssum op gepaste wijze
aandacht werd geschonken aan de weer in gebruikname van de inmaalinstallatie.
Bij oosterend schiet het werk aan de "Rispensermolen" mooi op dat kan ook gezegd worden van de restauratie van de "wijnsermolen". Heel bijzonder en vermeldenswaardig is
het verder dat er een spinnekopondertoren van de ondergang kon worden gered. Deze
achtkante staat een kleine kilometer ten nno. van Nijhuizum. Jan Hofsha schreef hierover
in de Molenaar van 31 augustls: "Wij hcbben het waterschap "It Mamelàn,, gevraagd
om de molen voorlopig te laten staan. DaÍ blzek net op tijd want het was reeds de bedoeling om de molen te slopen zodra er in dc buurt een kraan aant het werk moest. Toevallig
was dit nog niet gebeurd, anders was de molen al weg geweest. Wij proberen de
"Wo*umer Molenstichting", de eigenaar yan "De Snip" en de ,,Nijlanner Mole,, yoor
deze spinnelrop te interesseren, evenals de vereniging "Dorpsbelang,, te Nijhuixum.
Mocht dit niet tot resultaten leidzn dan willen we (de houtzpgers van "De Rat" in lIlst,
Gijs van Reetrwijk en ik) de ondertoren demonteren en opslaan in Swachting yan betere
tijden. "Een geweldig initiatief dat wij van harte toejuichen".
De open Monumentendag werd door veel molenaars weer aangegrepen om hun wiekendragers voor belangstellende monumentenbezoekers open te stellen.
Berichten over het verloop van de eerste Friese Molen(mid)dag konden we bij het samenstellen van dit nummer nog niet opdoen, zodat u dat kunt verwachten in het decembernummer.
Gerben D. Wijnj

AGENDA
okt.:
4 nov.:

Monument van de Maand: Pingjumer Halsbàn rncl nrolcrr
Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders in Akkrunr

"l)c

l:t'rrtlr':rt'lrt"

Loonbedrijf
. Bi dcÍoto

op de voorpagina:
De korerunolen in Sloten kon na een twee jaar durcndc rcstaur«ti( op .? .septentbtr
jongstleden weer irlgebruik gesteld wordcn.

Okkema uit Oos-

terend bezig met

de

cutnvoersloot
"Rispensermolen".

bU de

NIEUWS VAN DE STICHTING

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

"De Fryske Mole"
september j.l. vond de officiële start plaats van de restauratie van 7
molens in de gemeente Dongeradeel met het aanbrengen van de roede in molen l)c
Hoop te Holwerd.

1. Op woensdag 21

2. Op donderdag

oktoberj.l. vond de uitreiking plaats in het raadhuis te Grou van hct
eerste exemplaar van het boek "Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940".
Het beteft deel 13 in de reeks van 16 delen. Elk deel biedt een overzicht van de jongere bouwkunst en stedebouw in een van de provincies of een van de vier grote steden. Aanleiding was de voltooiing van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
6

Voorloplge ultnodlglng
De najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders vindtplaats op wijdag 4 november
1994, 19.30 te Akkrum, zaalDe Lantaeme.

Agenda

0
1

2
3
4

in onze provincie.

3.

Fries Molenboek
het ter perse gaan van deze tekst is nog niet bekend of de financiering rond zal
komen. Op 7 oktober a.s. volgt een laatste gesprek waarna het bestuur een definitief
besluit zal nemen over het al of niet laten verschijnen van het nieuwe molenboek.

Bij

4. Op 15 september j.l.

kregen wij bericht van de provincie dat voor de molen Meerswal
te L,ollum l57o subsidie wordt verleend voor het restaureren van een nieuwe vijzel in
1995. Hiemree is de financiering'ïond".

5.

De Stichting Molen Nijemirdum heeft ons benaderd met een voorstel om de molen "

Zwaantj€'te Nijemirdum over te willen nemen. In de bestuursvergadering van

't

13 sep-

tember j.l. is in principe besloten tot overname van deze molen.
Over de details zal nog nader worden overlegd.

6. In overleg met het bestuur van het waterschap De Walden

te Damwoude is een rondmaal-cirquit ontwoqren voor de Broekmolen te Broeksterwoude. Het wachten is op
een subsidietoezegging in de geraarnde kosten.

Opening
Mededelingen en ingekomen post
Vaststelling verslag voorjaarsvergadering
Verslag bestuursactiviteiten
Verkiezingen bestuuÍ.
Het bestuur stelt voor te benoemen,
als penningmeester in de plaats van G. v.d. Velde, S. Smits te Dokkum.
Voorts treedt af de opleidingscommissaris, ril/. Kolijn. Het bestuur is nog op zoek
naar een kandidaat.
(Tegen)kandidaten, ondersteund door ten minste vijf leden, kunnen zich aanmelden
tot de aanvang van de vergadering.
Nieuwe gezellen en molenaars

5
6 Ronduaag
Pauze

9 Film: Restauratie

van de watermolen te Elsloo (L), door de heer N. Mantel te Heiloo.
1: Herstel bakhuis; wiel, as en stenen maken (40 min)
2: Plaatsing van diverse onderdelen (40 min)

10 Sluiting
Een definitieve agenda en andere vergaderstukken worden u nog

tijdig toegezonden.

Het vlerde lustrum van het Gild Fryske Mounders
Op 23 mei 1975 werd te Joure het Gild Fryske Mounders opgericht.
Het bestuur heeft voor de festiviteiten het oog laten vallen op zaterdag 20 mei 1995. Het
is de bedoeling dat het een uitstapje voor de hele familie word! ook leuk voor kinderen
en met een niet al te groot molengehalte. Het voorlopige plan omvat een reis per bus naar
de vesting Bourtange en naar het veenmuseum bij Emmen. op beide lokaties is van alles
te zien en te doen.

Strippenkaart molenles

l0

september werd de jaarlijkse dag van de open Monumenten gehouden. Dat de molens
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in Friesland open zijn is niets bijzonders: de

meeste zijn al lang het hele jaar door op
zaterdag toegankelijk. En bovendien gaan we als Gild Fryske Mounders een flinke stap
verder: we willen niet alleen de belangstelling van de bezoekers wekken, maar ze overhalen actief mee te werken aan het voortbestaan van de molens door de opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen. Het bestuur heeft daarom bedacht dat een publiciteitscampagne met het aanbod voor e,en rondje Friesland met molenlessen die de gelegenheid bieden
praktisch kennis te maken met de gang van zaken op allerlei spen molens.

Bestuursleden, leermeesters, commlsslesr......
De vereniging Gild Fryske Mounders kan haar doelstellingen tegenover de leden en de
buitenwereld alleen naar behoren vervullen als er voldoende leden zijn die af en toe, voor
korte of langere tijd, een kleine of grotere taak op zich nemen. Om diverse redenen hebben zich in de afgelopen tijd een aantal functionarissen terug moeten tekken. Behalve
terugtreden wegens omstandigheden van persoonlijke aard, veroorzaken ook de regels
van de vereniging over benoemingstermijnen het ontstaan van gaa§es in de organisatie.
Het is met een molenaarsvereniging net als met zeilen met gaten: ze werken nog wel,
maaÍ zE raken hun trekkracht

kwijt (en fraai is anders).

Korenmolen na grondige restauratie
weer pron§uweel van de stad Sloten
Het

was zalerdag 3 september feest

in het stadje Sloten" Na een

twee

jatr

durende res-

taaratic kon de lraai gesitueerde, monumenÍale wickndrager dan eindelijk weer
opnieuw in gebruik gesteW worden vaorn* genodigden en publiek lut resuhaaÍ van
noeste arbcid en deskundig molenmakers-vabnansclup met eigen ogen kon aanschouwen Maar er was meer: dc molcnaars konden met gepaste trots het oude ambacht weer

demoníberen Een lerugblilc
Middeleeuwse enthourage

Terwijl leden van de vereniging "De Korenmolen' en genodigden met vrolijke klanken
van de muziekvereniging "Stèd Sleat" werden ontvangen, werd toch wel met enige spanning uitgekeken naar de 'afwezige' molenaar Johannes Kooistra die als onmisbare schakel in het restauratieproces opeens onvindbaar was. Hij zou wel 'keas yn't pak' terugkomen, werd er geopperd, maar anderen hadden zo hun twijfels. "Johannes hat altiten de

In het vorige nurlmer wn De Utskoat heeft Bas Kalknan geschetst hoe door het Gild
Fryske Mounders (naast de standaardtaken die zijn omschreven in de Statuten en het

overall oan", klonk het overtuigend, maÍlr even later bleek dat er uitzonderingen op die
stelling bestaan. Johannes kwam keurig gekleed op de molen om even later oud-voorzit-

Huishoudelijk Reglement) nieuwe nuttige, Ieuke en interessante activiteiten kunnen worden ontplooid op initiatief van een of meer leden. Het is aan de leden te beslissen of het
Gild Fryske Mounders zich in de toekomst met een minimum aan bestuurskracht zal

bij het lichten van de vang. Daarvoor had de Stadsschutterij de
aanwezigen getrakteerd op een toeristische traktatie. Gehuld in Middeleeuwse kledij
kwamen burgers en soldaten naar het molenerfom met het lossen van een kanonschot de
feestelijkheden in te leiden.

moeten beperken tot de standaardactiviteiten en dat ideeën en plannen van het besfuur en
de leden in de lucht blijven hangen. (Zijn molens luchtkastelen?).
Het bestuur beraadt zich over nog meer manieren om u over de drempel te lokkenl
Jaap van

.

Driel

Op molenbezoek bij Deltiemerter spinnekop waar net een niernve kruipaal vernangen
werd door Jan Hofstra

ter Veldman te assisteren

"Ze maken ons persoonlijk niet failliet"
Dat moeten belangrijke woorden van penningmeester De Groot geweest zijn. Voorzitter
Lolkema haalde dat dan ook terecht aan. Toen in maart 1991 naar aanleiding van een rapport van de Monumentenwacht bleek dat er wat moest gebeuren, begon men met de restauratieplannen. Het geld ontbrak echter zodat een grondige opknapbeurt er niet in zat.
De begroting kwam uit op een bedrag van f 242.OC[,-. Subsidie zou pas in 1996 vrijkomen wat voorfinanciering met zich meebracht. Een tweede schok, want het bedrag liep
daardoor op tot f 280.000,--. De penningmeester liet zich echter niet kennen, wist de
nodige wegen te bewandelen om toch nog geld bijeen te krijgen en had bovendien voor
de volle honderd procent verhouwen in de molenaarsclub die voor de vereniging jaarlijks
toch heel wat geld weet te verdienen. Meel wordt aan vakantievierende molenbezoekers
verkocht die bovendien entuee moeten betalen. Op de boten en scheepjes aan de kade kan
men in het zomerseizoen dan ook veelvuldig de geur van pannekoeken opsnuiven.
Jaarlijks bezoeken zo'n tienduizend personen de levendige, monumentale blikvanger van
Sloten en samen zijn zij goed voor de afname van één tot twee ton molenmeel. Er worden
dus goede zaken gedaan en stilstand zou een lelijke streep door de rekening betekenen. Er
moest dus aangepakt worden en dat heeft men daar in goede samenwerking ook laten
zien. Geen wonder dat iedereen vol lof was. "Het pronksfuk is een feestje wel waard", zo
sprak de voorzitter en zo hoort het ook!
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In "de Mallemoktt
Oud-voorzitter Veldman opende in de sfeervolle enthourage van de restaurant-boerderij
"de Mallemok' de rij sprekers. Hij had van 1965 tot 1988 het voorzitterschap van deze
oude molenvereniging (de oprichting dateert van 1928!) in handen. Hij herinnerde eraan
dat men twintig jaar geleden, na een stilstand van een halve eeuw, ook voor een grote restauratie stond, die werd uitgevoerd door molenmaker Medendorp uit Zuidlaren. Maar
liefst negen jaar heeft men eÍ toen over gedaan om de benodigde gelden bijeen te gaÍen.
Veldman noemde het bijzonder plezierig dat een plaatselijke aannemer de klus kreeg en
die ook wist te klaren. "We mogen trots zijn dat we zo'n man in de stad hebben", zo liet
hij de aanwezigen weten. Tegelijkertijd haalde hij alle vrijwillige molenaars aan die in de
loop der tijd ervoor zorgden dat de molen kon draaien. Acbtereenvolgens waren dat:
Hofkamp, Vos, Van Kooten, Van Milligen, [-ensha, Tollenaar, Van Reeuwijk en last but
not least Johannes Kooistra. Als aandenken schonk Veldman de vereniging een handkorenmolen uit de oorlog, een farniliestuk dat in de molen een uitstekende bestemming zal
vinden! Voorzitter l-olkema memoreerde de grote invloed van Johannes op het restauatiegebeuren. Aannemer Dijksha moet ooit gezegd hebben: "Als ik Johannes er niet bij
had gehad dan had ik het nooit zo mooi binnen de tijd en volgens het bestek klaar gekregen". Johannes kan overigens worden geschaard onder de oude groep jeugdleden van het
Gild die al op zeer jonge leeftijd door het molenvirus werd gegrepen. Op z'n negende jaar
kwam hij al Eouw op Penninga's molen in Joure. Op z'n dertiende, nu twaalf jaar geleden, kwam hij in Sloten terecht. Hij kreeg les in lJlst op de zaagmolen "De RaC'en liep
stage bij Sierksua op "De Onderneming" in Witmarsum. Ook Gijs van Reeuwijk van de
Monumentenzorg werd terecht in de huldeblijk betrokken.

Prlorlteit

'Wethouder

Brouwer bood namens het gemeentebestuur de felicitaties aan. Hij prees de
inzet en de volharding van het bestuur met inbreng van de molenaars, alsmede het vakmanschap van de aannemer zodat de restauratie op voorheffelijke wijze kon worden
afgerond. De gemeente Gaasterlàn-Sleat telt maar liefst 97 monumenten wÍuryan de helft
in het stadje Sloten. "De te happe middelen fan it ryk jout lykwols in geweldich stik
spanning", aldus de wethouder die overigens wel kon melden dat de molen binnen het
restauratiebudget van de gemeente prioriteit kreeg. Hij geldt als toeristische trekpleister
en is een verrijking van het stadsbeeld. Dat het bestuur de herstelklus had aangedurfd
zonder financiële zekerheid wist hij te waarderen. Hij wenste de vereniging dan ook
"each foar de takomsf' en liet dat vergezeld gaan van een kunstwer§e voor in een vitrine.
Het symboliseert een oog dat opengehouden wordt door twee personen, een van de
Semeente en een van de vereniging. Àansluitend sprak Hilbrand de Vries, voorzitter van
Plaatselijk Belang. Hij sprak zijn waardering uit aan het adres van de vrijwillige molenaars: "De mole jout sfear oan 'e stèd en hoch jim is it op 'e mole ek sa gemoedlik". Hij
bracht dit tot uitdrukking met de aanbieding van iets groots. Johannes Kooistra werd naar
voÍen geroepen om het kado in ontvangst te nemen: een exEa large overall en die zou
vast niet lang schoon blijven, zo werd er gesuggereerd.
Korenmolen te Sloten ls van provlnciale betekenis!
Namens de stichting De Fryske Mole complimenteerde Àndré Cramer het bestuur. Om de
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financiering rond te krijgen van een project ter grootte van een kwart miljoen is bepaald
geen sinecure. De provincie heeft in december 1992 besloten, dat alleen die projecten
immers nog in aanmerking komen voor een financiële bijdrage die:
. geen rijksmonument en van provinciale betekenis zijn
. en rijksmonumenten met een provinciale betekenis zijn
"Probeer daar dan maar handen en voeten aan te geven en in lreuwarden waar te maken
dat b.v. deze molen van provinciale betekenis is", aldus Cramer. V/ij tekenen daarbij aan
dat de molen de oudste oorspronkelijke korenmolen van Friesland is, Hoewel collega's in
Woudsend en Vrouwbuurstermolen eveneens kunnen bogen op een grote ouderdom is
daarvan lret bouwjaar niet bekend, terwijl de uit 1692 stammende Penninga's Molen te
Joure niet van Friese origine is en in z'nZaanse periode tot l90o als papiemrolen en tenslotte als pelmolen funktioneerde. Als zo'n eigenschap, gevoegd bij het karakterbepalende stadsbeeld met z'n toeristische aanhekkingskracht niet voldoende gewicht in de schaal
legt dan zouden wij het niet meer weten. Bovendien zou het er voor de rest van het Friese

molenbestand dan uitermate slecht voorstaan.
Cramer pleitte verder voor een verhoging van de rijksbijdrage voor het jaarlijks onderhoud. Bovendien toonde hij zich voorstander van een betere verdeling van de beschikbare gelden: tjaskers en kapitale industriemolens kun je nu eenmaal niet over een kam scheren, een scheve verhouding waar nodig verandering in moet komen wil een eigenaar zijn
molen kunnen onderhouden. Kortom een oproep aan het nieuwe kabinet om het rapport
"Monumenten beter bekeken" snel in discussie te brengen daar het steeds moeilijker
wordt om bepaalde monumenten te restaureren of te onderhouden. Bij gebrek aan middelen zullen restauraties en onderhoud steeds vaker moeten worden uitgesteld, aldus secretaris van De Fryske Mole die een molenklok aanbood, waarop Johannes reageerde met de
woorden: "Dan kin ik no ris op 'e tiid mei de bus".
Voorzitter Lolkema haalde daama nog een aardige anecdote aan: "Soms is er j0ns om
tolve oere noch oan 'e gong en dan komt de penningmeester, dy' t nèst de mole wenne!
wolris by him mei de wurden: "Do moatst no mar ophàlde want ik moat myn nachtrèst ek
hawwe".

Funktloneel
voorzitter van het Gild, kwam ook als naaste buumran-molenaar en als fan
van Sloten naar voren om de felicitaties over te brengen. Hij begon met de stelling "Een
molen is niet mooi, hij is op de eerste plaats een werktuig, doelgericht gebouwd en funktioneel". ook sloten vindt hU niet mooi: "Het is een stad om in te leven. Het is geen folklore, je leeft ervan en dan pas wordt het iets fraais. En zo is het met een molen ook',, aldus
zijn filosofie. Het aangeboden kado, een molenaartje om zakken graan mee op te luien,
onderstreepte die bewering en in feite barst de molen dan ook van die simpele dingetjes
die het vakmanschap aantonen. "Alles zit aan deze molen en het is een van de fraaiste lesmolens met de jongste molenaar", zo sloot Coppens af. Voorzitter L,olkema was maar wat
trots op die kwalificatie.
De Vereniging De Hollandsche Molen uit Amsterdam was ook aanwezig in de persoon
van mewouw Martens. Zij bood een weerstation voor in de molen aan en dat kwam goed
van pas omdat de oude wegens gebreken aan vervanging toe was.
Jan Coppens,
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De molenaars
Naast Johannes bestaat de molenaarsgroep uit tolle Poepjes en Sipko Reekers. Beiden
zijn reeds geslaagd en bemannen ook de spinnekopkorenmolen vaÍr Koudum. In oplei-

ding zijn dan nog Jabik van der Goo! Douwe van der Spoel en Willem Dijkstra.
Laatstgenoemde hoopt binnenkort examen te doen bij het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, terwijl de andere twee dat binnen afzienbare tijd bij het Gild hopen te doen.
Willem heeft zich tijdens het restauratieproces ook aktief ingezet. Johannes vertelde ons

.

Het kanon wordÍ in gereedheid gebracht om aÍgevuurd te wordcn.

Bertus Dijkstra, de aannemer uit Sloten, gaf eerlijk toe dat molenmaken hun eigenlijke
werk niet was. Maar wat blij was hij dan ook met de hulp van Gijs van Reeuwijk (monumentenzorg) en Johannes Kooistra: "Mar 't is wer wat wurden en wy binne der o sa
sjlucht mei", aldus de hotse aannemer die als dank een gedenksteen aanbood.
Tenslotte kwam de muziekvereniging nog met een envelop met inhoud, aangeboden door
Bertus Dijkstra, die wellicht nog wel eens zou kunnen toetreden tot de molenaarsgroep,
zo werd er gesuggereerd.

.

Vervolgens kan de vang gelicht worden.

dat hij het l5der koppel geheel heeft omgezet, wat nodig was i.v.m. het te lood zetten
van het binnenwerk. Willem heeft hiervoor verder één paar hangers, het kussen en de
schoren vemieuwd. Tevens maakte hij een nieuwe meelÍing met kuip, een afhoudersysteem en àn tchteboomstelsel. "Deze werkzaamheden zijn àoor hem-zeer ne(ies en goed
uitgevoerd", aldus de molenaar.
Johannes zat zelf bepaald ook niet stil. Het was overigens prachtig dat hij in het kader van
zijn opleiding aan de Pedagogisch Technische Hogeschool in Zwolle stage kon lopen bij
aannemer Dijksha. De één graad scheef staande molen werd door hem op de neutenvloer
weer zuiver waterpas gemaatÍ zodat de kap ook weer recht ligt. Hierdoor en door toepassing van goede neuten, is de molen zeer licht verkruibaar. Door deze ingreep moest ook
de koningspil in het lood gezet worden. Dit werd bereikt door het spilkalf breder te
maken en de taatspot iets uit het hart van de balk te zetten (ongeveer 6,7 cm). Dit had
overigens weer tot gevolg dat de stenen omgezet moesten worden.
De restauratie in vogelvluchÍ
We noemden hierboven al iets van de restauratie-aktiviteiten die in twee fasen werden
uitgevoerd. In eerste instantie werd de kap met gevlucht vervang,en. In september 1992
werden de kap en roeden van de molen gehaald, waarna in de werkplaats een nieuwe kap
gemaakt kon worden. Uit de oude spruit kon men nog vulstukken voor de as maken, terwijl de oude voeghouten nog goede stukken bevatten waaruit de neuten gezaagd konden
worden. Een van de lange schoren kon worden verwerkt tot nokgording; aanlopers konden er ook nog uit vervaardigd worden. De bovenas kwam weer onder een hoek van 1T;
deze was verzakt tot 10,4". In het bovenwiel kwamen 48 steenbeuken kammen, in de
bovenbonkelaar 25 bolletrie kaÍrmen met een steek van 98 mm. Het bovenwiel werd zuiver afgedraaid en de vang iets veranderd wat de vanglracht en de soepelheid ten goede is
gekomen. Het boventafelement werd weer met oud-model roosbouten vastgezet. Er kwamen tevens nieuwe roeden met een lengte van 18.10 meter. Het nieuwe hekwerk kreeg er
per end zelfs drie heklatten bij wat het totaal op 24 stuks brengt. Ook de zeeg, de opstand
en de bordbreedte onderging een verandering ten gunste van de trekkracht en de loop van
het gevlucht. Ook werden de lange schoren vervangen.
Tijdens de tweede fase werd het binnenwerk onder handen genomen. We schreven daarover al een en ander. Het zwaar lopende koppel l7-er stenen werd vervangen door een
koppel 16-er blauwe stenen dat men in Deil (molen "De Vlinder") op de kop tikte. De 17ers verhuisden naar Dalen (molen "De Bente"). Er werden tevens twee kaapstanders in
oude stijl herplaatst. Deze waren niet meer aanwezig. Het hele bintwerk, l«uisen, regels
en stijlen, werd doorgespijkerd. Een legeringsbalk werd gedeeltelijk vervangen door
stukken goed grenen uit de afgedankte staaÍtbalk in te lassen. Ook twee korbelen werden
gedeeltelijk vervangen door toepassing van een aparte lastechniek. Voor de veiligheid
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werden er in de molen schermhel&en geplaatst alsmede een afschermplank voor het luiwerk. De stelling kreeg een nieuw hek en rietdel&er Anton Bakker uit Munnekeburen
voouag achtkant en kap van een nieuwe mantel.

Omgeving

ook

gerestau-

reerd
De korenmolen van Sloten is
tot een zeeÍ goede, maalvaar-

dige molen gerestaureerd
met een z@Í cornplete
inrichting. Naast de beide
koppel stenen met de twee
kaapstanders noemen we de
tarwepletter uit de molen van

V/ervershoof ("De Hoop"),

een zeskante klopbuil uit
Duitsland, een mengketel uit
Oud-Vosseme€r, een kam-

menluiwerk en een steenkraan. Aardig is het nog te
noemen dat er veel hout op
de windhoutzaagmolen "De Rat" in ulst werd gezaagd door simon Jellema en zijn mannen. Belangrijk is het verder dat de omgeving van de molen niet vergeten werd. Jaren
geleden sneuvelden de bomen op het Bolwerk al eens en kort geleden moest de boomsingel bij dejachthaven eraan geloven. Wat er nog staat zal hetzelfde lot ondergaan.
Johannes daarover: "Het is een molen restaureren, maaÍ vergeet de omgeving vooral ook
niet. Want als je geen
wind hebt...." 'W'e hoeven die zin hier niet af
te maken. MolenliefDe vernieuwde maolstoel rnet kaapstander.

hebbers kennen de
noodzaak van een

Toen werd het molentje en de omliggende gronden door Cecil Rhodes gekocht die bij
zijn dood alles aan het volk van Suid Afrika vermaakte.
In latere jaren raakte Mostert se Meul in verval.
In 1935-'36 werd de molen eindelijk door een Nederlandse molenmaker Chris Bremer uit
Adorp gefestaureerd.
Toen ik, voor de eerste keer in 1979, Kaapstad bezocht was MosteÍ se Meul er niet best
aan toe. In de navolgende jaren heb ik moeite gedaan om de instanties in Kaapstad te
bewegen de molen weer meelvaardig te maken.
sukses. De vereniging "vriende van Mostert se Meul" heeft zich sterk ingespannen voor een restauratie.
Zij hebben de opvolgers van Chris Bremer (84) laten komen om een offerte te maken.
op 25 maart van ditjaar deelde de heer Th. van Robbroeck, Direkteur Generaal van het
Departement van openbare werken, op een vergadering van de "vriende van Mostert se
Meul" mede dat hij had besloten het molentje weer geheel te laten restaureren.
De werkzaamheden zullen, begin 1995, door molenmakersbedrijf Dunning-Bremer worden uitgevoerd.
In "die Burger" van 26 maart staat:
Die nuus dat Mostert se Meul in Mowbray, Suid Afrika se enigste volledige windmeul, ten volle gerestoureer gaan word, word met groot blydskap deur die land se

zon&r

kultuurbewaringslui ontvang.
Vertaling:
Het nieuws dat Mostert's molen, Zuid Afrika's enigste komplete windmolen, geheel
gerestaureerd zal worden, is met grote blijdschap door de behoud-van-kultuur-vrien-

Als u in Kaapstad komt moet u zeker het molentje eens gaan bekijken.

goede biotoop.

André F. Bakker, Irmelerveld

molenvereniging en z'n
ijverige molenaÍusploeg complimenteren
met het bereikte resultaat. Dat U er nog maaÍ

Gevraagd

lang van zult genieten
!

Al bijna twee eeuwen staat in Kaapstad een kleine wind-korenmolen. Dirk Gijsbert van
Reenen bouwde deze molen in 1796 en zijn schoonzoon sijbrand Mostert was de volgende eigenaar. De familie Mostert had de molen tot 1889 in eigendom.

den ontvangen.

V/e kunnen de stad
Sloten met z'n oude

en profiteren

Mostert's Molen

o 't was een vrolijk uitgedoste

groep, de stadsschutterij.
Gerben D. V/ijnja.

De heer Willem Hengst uit It Heidenskip is op zoek naar een foto van de verdwenen
molen in It Heidenskip die het gebied van het voonnalige meertje de Larts (in de
volksmond Luts) heeft bemalen. Wie over deze "Lutsmole" informatie kan geven,
kan contact opnemen met dhr. Hengst, Ursuladijk 3a, It Heideskip (tel. 05151-41506).
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Teletek st- weers verwAchtin g
In nummer 68 schreef ik reeds eerder over de weersverwachtingen via de teleteks! met
name over bladzijde 1ul: bet weerbericht van het KNM-Schiphol. omdat het weerbericht in de zomer van 1993 is gewijzigd en ter aanvulling op het voorgaande bericht heb
ik informatie verzameld.
Meestal bestaat het bericht op bladzijde 707 uit 6 pagina's. Bij de GAFOR ( = General
Air FORcast) zijn de districten 1 en 3 voor ons van belang. Diskict 3 is het IJsselmeer.
De vier mogelijkheden zijn:
O = Oscar Open: zicht > 8 km en/of bewolking > 2000 voet.

D = Delta Difficult zicht > 3 km en/of bewolking > l00O voet.
M = Mike Marginal: zicht > 1500 m en-/of bewolking > 500 voet.
X = X-ray Closed: zicht < 1500 m en/of < 500 voet.
Zoals men hier leest is het begrip X-ray (mist) anders als op de weg.
de wind wordt de richting van de wind door de verschillende weerstations gegeven,
gevolgd door de windsnelheid in knopen. windstoten worden aangegeven door achter de
richting en snelheid en G en gevolgd door een getal. Dit getal geeft de windstoot aan
eveneens in knopen. 27023G35 wil zeggen: wind uit de richting 270 graden (
= west),
met een snelheid van 23 knopen en windstoten tot 35 knopen. In het verleden werden een
schuine sheep of de aÍkorting "max" gebruikt. Deze aanduidingen zijn vervallen.
wat de windverwachtingen vaak wat moeilijk maakt is dat de wind in vier eenheden
wordt weergegeven: in beauforts, meters per seconde, kilometers/uur en in knopen.
De weersgesteldheid wordt aangeduid met een samengestelde kode, bestaande uit 3 subkodes. Eerst komt de intensiteit van de neerslag ( - = licht, + = zríNaàÍ, vc is in de omgeving), daama het type (ts = onweer, sh = buien), en als laatste de neerslag of verschijnsel
(dz = motregen, po = zandhoos, fc = water- of windhoos, sq = zwaÍe windstoten).

Bij

Sjerp de Jong

-

LIit ons prentenkabinet
We hebben een foto uit een al wat ouder nurnmer inmiddels ook thuisgebracht. Het
beheft hier de industriemolen die afgebeeld stond op de achterkant van nr. 54. Het betreft
hier de houtzaagmolen van Nijker\ "De Dolfijn" geheten van de familie Prins. De molen
werd in 1808 gebouwd en in 19fi) verkocht aan M. van de Bunt die hem liet verplaatsen

naar Hoogenhof. Daar werd hij als korenmolen herbouwd onder de naam "De
Westennolen". Sloop volgde in 1917 dooÍdat hij als gevolg van samenvoeging van zaken
overbodig;was geworden. De firma Elshout uit Rotterdam heeft de zaak voor de sloop
opgekocht. Herbouw vond echter alsnog plaats in Limburg. Deze gegevens ontleenden

we aan het boek Molens in Gelderland in oude ansichten. Onder nummer 68 is een havengezicht opgenomen met de molen als blikvanger.
Gerard Barendse uit Poeldijk vemroedt dat de laatste onbekende (lagina 29 van w.74) de
voormalige molen van polder 168A te Roodkerk is. Deze is opgenomen in Molens in
Friesland in oude ansichten deel 2 onder nuÍrmer 57. Barendse schrijft dat de foto alleen
van de andere kant is genomen. Wie kan zijn vemroeden bevestigen? Bijgaand weer een
nieuwe onbekende die ons werd bezorgd door de heer Hengst uit It Heideskip bij

Workum.

16

t7

MerkwaaÍdig

Met dank aan Anton

1. Uw secretaris houdt zich in het dagelijkse leven bezig met tekstverwerking, vertalen
van technische boeken om precies te àjn.Ook deze tekst is geschreven met esn computer. Het is bekend dat zo'n apparaat erg dom is: als je niet precies zeg,t h«re je het

ten Bruggencate

hebben

wilt, gaat er onvermijdelijk van alles mis. Een prograrnma dat de woorden

aan

het einde van de regel automatisch afbreekt, doet dat alleen maaÍ goed als er volgens
de taalregels geen keus is waar dat moet gebeuren. Anders geldt de wet van Murphy:
alles wat fout kan gaan, zal ook verkeerd gaan. Een bekend voorbeeld van een
afbreekprobleem is het woord bommelding: bom-melding of bommel-ding? In beide
gevallen lezen we het goed als we aan oorlogstuig denken, maar lieftrebbers van Ollie
B. Bommel worden gemakkelijk op het verkeerde been gezet.
Iets dergelijks overkwam mij laatst met het woord MOLENAARS. Dat staat niet in de
woordenlijst van het afbreekprograrnma. Het woord MOLEN is wel bekend en het
achtervoegsel AARS komt ook wel vaker voor. In een stukje koprj voor de Utskoat
mag MOLEN-AARS toch wel een aardige fout heten.

2. Voor rechtgeaarde Hollandse/Friese
gesneden koek.

molenaars is het uiterlijk van de wieksystemen

Voor molenaars op

elektriciteitsgeneratoren is het niet
zs vanzelfsprekend hoe de molenzeilen tegen het hekwerk liggen. Het
is zeker waar dat de werking van het
zeil overeenkomst vertoont met die
van een (vleugel)profiel, maar dat
betekent nog niet dat die voiln met
een zeil wordt nagemaakt door het
zeil om de voorzoom te slaan en het
achter het hekwerk te spannen ! De
bijgaande afbeelding vond ik in een
Amerikaans boekje over het opwek-

Aanleiding tot bet schrijven van dit artikel was een waag uit het bestuur van het 'Gild
Fryske Mounders' naar de stand van zaken betreffende de inventarisatie van Friese
molens. Dit verzoek bracht mij op de gedachte via De Utskoat het bestaan van deze verzameling gegevens van Friese molens in bredere hing onder de aandacht te brengen. De
inventarisatie bevat inmiddels een schat aan gegevens en zal zeker op menige 'molenvraag' een antwoord kunnen geven.
Als doel staat mij voor ogen: Het inventariseren van alle molens die ooit in Friesland hebben gestaan, hieronder begrepen zowel induskiemolens als poldermolens in de ruimste
zin van het woord. Als uitgangspunt is gebruik gemaakt van de reeds bestaande inventarisatie van Nederlandse molens, het z.g. 'archief Ten Bruggencate'.
h. Anton ten Bruggencate, geboren te Zwolle in 1885 en overleden te Amsterdam in
1957, was in 1923 een van de medeoprichters van de vereniging 'De Hollandsche Molen'.
Vele jaren achtereen maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van deze vereniging.
Daarnaast was hij yan L923 tot 1956 archivaris en in deze funktie bouwde hij met grote
toewijding een Nederlandse moleninventaris op. Helaas vond hij in het begin weinig
waardering voor zijn werk bij het bestuur van De Hollandsche Molen. Slechts een kleine
groep mensen, waaronder wijlen zijn neef A. Bicker CaaÍen, W. O. Bakker te Harkstede
en de onlangs overleden I. J. de Kramer uit l,eidschendam, besefte wat een enorm werk
deze man verrichtte en w:urrvan in latere jaren de grote waarde pas zou blijken. Hij hield
zijn 'levenswerk'bij tot 1956. In dat jaar droeg hij zijn archief over, wat de noordelijke
provincies beheft aan W. O. Bakker en de rest van Nederland aan I. J. de Kramer. De heer
Bakker houdt nog steeds het hem toevertrouwde deel bij, de heer de Kramer heeft zijn
deel in 1984 overgedragen aan het archief van De Hollandsche Molen. Het door Ten
Bruggencate bedachte systeem van registratie voldoet heden ten dage nog goed, zeker nu
we kunnen beschikken over modeme hulpmiddelen zoals computers. Dit is dan ook de
reden dat ik voor de inventarisatie van de Friese molens in grote lijnen de door hem opgezette methodiek heb gehandhaafd.

Het archief Ten Bruggencate

tijd dat Ten Bruggencate het archief van De
Hollandsche Molen beheerde, besteedde hij zijn wije tijd
grotendeels aan zijn levenswerk, de Nederlandsche
M«lleninventarisatie. Vaak bezocht hij per fiets de molens
en aan de hand van de door hem toegepaste nummering
van de geinventariseerde molens zijn deze fietstochten
door o.a. het Friese landschap nu nog te reconstrueren.
Zljn archief is nu eigendom van De Hollandsche Molen
en wordt beheerd door de Stichting Molendocumentatie te
Amsterdam, echter het gedeelte van de noordelijke provincies bevindt zich nog steeds ten huize van de heer W.
O. Bakker te Harkstede.
Gedurende de

ken van electriciteit: John A.
Kuecken, 1980, 3e druk, TABbooks; How to make electricity from
wind, water & sunshine.

Maar zeg nooit te gauw dat iets raaÍ
is. De Fauel-fokwiek is ook ontwikkeld na experimenten met een zeilfok achter de roe !
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Jaap van Driel.

SECTION

.

Ir. Anton ten Bruggencote.

Alvorens tot de inventarisatie van de Friese molens te
is enige bekendheid met het 'archief Ten

komen
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Bruggencate' vereist. De inventarisatie moet gezien worden als een voortzetting van het
werk van Ten Bruggencate. Eerst dienen de volgende vragen te worden beantwoord. Hoe
verwerkte Ten Bruggencate de verzamelde gegevens en waaruit bestaat zijn archief?
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AÍbeelding 1. ArchieÍblad van "De Marmoune"

ILD

2M dhr. E. Adema
753 dhr. C. A. J. M. Bal
2M dhr. A. Boersma
247 dhr. J. Bonhof
26 dhr. B. Bos
242 dhr. V/. J. K. Bosman
2ll dhr. S. Brattinga
155
248

.

G

221
249
259
231
26
255
250
267
226
265
24
267
306
257
243
258
2«
224

dhr. E. Duurkàn
dhr. J. van der Goot
dhr. J. Griffioen
dhr. H. K. Hofstede
dhr. H. de Jone
dhr. G. D. Jorr'ítsma
dhr. T. Kamstra
dhr. J. J. de Korte
dhr. H. E. l,andman
dhr. J. Loovenga
dhr. S. van'derï\rÍeer
dhr. D. Oosterhof
dhr. J. L. Palma
dhr. B. Ploeger
dhr. K. Postfiuma
dhr. M. Ridder
dhr. J. R. van Riet
dhr. R. G. H. Rosenkamp
dhr. S. Smits
dhr. D. van der Spoel
dhr. P. Trmrnermans
dhr. H. S. van der Veen
dhr. J. Walstra
mew. J. van der Woude
dhr. J. vrn der 7ne
dhr. P. Zjsling

Liouwerte"rdiik 9
Canadeznnlaín 482
Bregebuorren I

8835

Koàte Achte I

8629
9132

Fiellinqsreed 6

fíet Oöaie

8701

s

V/. van Ëevmastraatz
't Kofschió I

It Med"14

Oosterhuiswege l0
It Plein 2l
l,aekwerterwei 3
Ruvs de Perezl aan 22
Sinimar 24
Boerestreek l0
G. Sonderrnanstraat 27
van Brederostraat 18
V/elderinssstraat 40
Elisabethítraat 50

Tvwert 3
Marienpoort

8651 BL lJlst
9034 VA Marssum
8923 AC lreuwarden

l0

Trasm'une 5

Dodo van Haskstraat 19
Kemoenaerssins el

[l

V/D Bofsward

9145 RZ
8501 SH
8935 RT
9027 BP
8423
8835

TG

8913
8731

CR

Ternaard
Joure

I"reuwarden
Hvlaard

Makkinsa

XB Oosterliïtens
8843 KK Spannum
2111 V/P Alerdenhout
8616 LN Blauwhuis
8404 BJ l-ansezwaase
9203 trt Draöhten
8423 TW Makkinga
9035 EA Dronriip
CM

l-eeuw"arden

V/ommels

XZ Bolsward
9035 BT Dronriip
-8604 EG Sneek
9102 EK Dokkum
8501 KS Joure
8442 DK Heerenveen
9051 LA Stiens
8932 EA l,eeuwarden
9061 AJ Giekerk
8731 CD V/ommels
8701 DT Bolsward
8701

Skoallanswei 24
Gosseoalen 69

Tri iehoeksdi ik

XD Oosterlittens
PM Scharnegoutum
EN Enswrerum

2l

Jan'Steenstrdat 5

R. van Nautawes.lS
Waloerterwei 4í
Gijsbcrt Japicxlaan l9

GEZEL-MOLENAARS:

127
L92
182
108
228

o Afteelding 2. Fragment van de kaart 10. b.5. met aangegeven "De Ma*roune"

dhr. A. M. IJselmuiden
dhÍ. G. Adema
dhr. J. Bakker
dhr. J. Boelens
dhr. A. Boersma
040 dhÍ. E. Boorsma
l4l dhr. W. A. Bootsma
172 dhr. M. A. J. van de Bosch
ll2 dhr. E. R. Dam
2W dhr. P. van Dellen
098 dhr. L. Diikstra
190 mevr. E. C. Feenstra
16 dhr. G. M. Frankena
A75 mevr. C. M. Geestman
l8l mevr. B. Gremmé-Huls
233 dhr. H. Havenaar
232 dhÍ. W. J. Heick
241 dhr. M. Heiistek
109 dhr. F. Hoolteyling
067 dhr. R. P. Jansen
200 dhÍ. S. de Jone
l7O dhr. A. de JonÉ
225 dhr. J. Koehoörn
l7L dhr. W. van de lrii
054 dhr. B. van de Medr
219 dhr. J. G. Niipies
230 mevr. G. den^Os
202 dhr. L. Poepies
031 dhr. G. H. M. Potma

8926

Sickingastate 60
Achterw es- 47

9269

Schatsoorï 8
Moleíw es. 4
Hose DiiË 132
Torénvalk 53
Rostrupwej 31 Redso 9500
V/estergoleane 4l

Lvceuríwes

2l

Noor derd

w"ars

Kooiwes

3

CorellisË aat

Fok

str aat
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Oud Emmeloorderwes 29-B
Tsiibbe Geertsw ei 2lWeidemaad 60
Bii De l.evwei 16
Dd Meer 4
Rondweg Noord 20
Rhiinauwenselaan 7
Noardein 17
G. Jaoikswes 5l
Breeèsleats#ei 19
Slaèhte 7

De Tolve

13

Job Holkemawiik
Soaniaardsdiik
r 27

Warring

3

Assen

8651 CA
9101 VC
90Ol BC
9061 AZ

IJlst

89 15

BM

8431

TK

1l

Nes-Ameland
Sint-Johannesga
Ommen

Hóro-Denemarken
Dokkum
Grouw
Giekerk
L,eeuwarden

8441 BL Heerenveen
8307 RA Ens
89 15 HJ l,eeuwarden
8412

SG

Oosterwolde
HoornsteÍzwaas.

916l DR Hollum-Amelaíd
9101 XL Dokkum
3981 HH Bunnik

YT Veenwouden
TE Oppenhuizen
CL Witmarsum
TR Uitwellinsersa
v
EL Kubaard 9044 NP Beetgum
841 I V/K Jubbéga
8556 AK Sloten
8502 BA Joure
9269
8625
8748
8624
8732

Jehànneswald 8

RX l.eeuwarden
TP Veenwouden

9403 NN
9163 HP
8564 NZ
773L LD

223

LM

tt4
213
06
235
222

dhr. S. Reekers
dhr. M. Sierksnra
dhr. A. K. Sietzema
dhr. G. T. J. Stockmann

R. Altastraat 13
Spoorstraat 3

dhr. J. van Stormbroek

Alde lrane 6
Haven2T
ZweÍtewei 68-A

dhr. R. W. Stout

dhr. F. E. Temstra

2t5 mew. M. van'Veenen

065

229

t52

dhr. V/. A. Visser
dhr. J. \il/iinsma
dhr. R. J.Zweytznr

001 dhr. G. v.d. Beek
037 dhr. R. Beerda
038 dhr. G. van de Berg
WZ dhr. S. Berssma
078 dhr. G. J. vïn Binsbereen
003 dhr. J. BlankestiinJ
084 dhr. W. Boon
004 dhr. P. Bootsma
079 dhr. P. B. Bouma
t25 dhr. J. P. Bouma
045 mevr. A. I. Bouma
096 mew. M. M. Cliisters
124 dhr. J. J. Cnosseh
005 dhr. J. M. Coooens
006 dhr. A. Diiksirà
083 dhr. J. C. ían Driel
048 dhr. F. Felkers
094 dhr. G. C. Gremmé
245 dhr. K. de Groot

l9l
0M

163
100

030
051
128
049
099
085
15 I
010
198
199

011
107
012
077
143
165
196
160
239
149
034
175

080

lM

139
194

042
068
087
032
256
153

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

M. Hibma

S. Hoekstra
E. J. Hoen
J. Hofstra

P. J. M. Hoogeveen
J. Hutchinsoí
A. J. IJzerman
S. Jaser
S. P.Jellema
J. A. de Jonge
L. de Jong
A. S. de Iong

B. Kalkman"
D. Kamminsa
M. KappenËuree
J. J.

Kieïstra

H. Kinqma

G. H. Kliinstra

H. Klom[erman
R. Kok
V/. Koliin
Jotr.

Kóistra

dhr. F. I(roon
dhr. D. l,asschuit
dhr. K. I-enstra
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

B. E. Irusink
G. P. Met
A. MiddelkarrrD
J. D. ten NaoeÍ

M. J. Nauta'
C. Nootenboom
A. Oldenburser
P. Oosterhof"

D. Posthumus
G. J. Pouw
F. Ralten

AN Sloten
JB Dokkum
HZ Surhuisterveen
9106 GA Siibrandatruis
!!57 BP Wiinaldum
9084 BX Goirtum
8629 ED Scharnegoutum
8916 EH lreuwarden
4030 Unz-Oostenriik
8564 NZ Sint-JotrannesËa
v
8918 KK lreuwarden

053

8556

062
022

9101

Koartwald 6
Birdaarderstraatw eg

9231

3

Diepenbrockstraat 5l
Dauphin estrazn, 197

Hosè Diik 132
DeÏiealànden l8-4

070
238

MOLENAARS:
Laee Herenwee 108

DrlPrinswes 47
Ds. Noordmïnstra t 43
Archimedesweg 76
De Dóbe 25
De Heuv el 44
Marnew es. 2
B ernarduí Bumas traat 12

Balkwes 3
Tsiotter"l6
Alàe l-eane 6
Mieddvk 6

zlil 5 '

't Noard 23

\ilaldastr

aaÍ 34

Celebesstraat 38-A
Nyckle Haismaw ei 32
Tsiibbe Geertsw ei 2l

Riireweg 90
De Tsieíne I
Prof. ÉIolwerdastÍaat 9
Toermalvnlaan 49

Smidstrót 23

Eesracht 33
Boïterstraat 48
Nieuwe Y aart?l
Valeriusstraat 25-C
Waterhoenstraat 14
Schoolplein 9

Hellindoad

10

Harddíàverswes 31

Amelandsdwiníer 433
Kloosterkamn 20
Maststraat 3d
van der Stratenwee 8
Nieuwe Ebbingestïaat 6-A
Lautastins l l '
Mounewei I I
LangDaed I

Uniíivei 43-A

Zuiderveldstraat 18
TouwslaeerDad 20
Hellingoi d 12

Svdweïde 22

4l

Kapoeriburg 25

Bifderdiiksiraat 45
Tiaarda

1lZ

Koo.Julianaweg

Polder 39
Zwartewes. TO
G. Japiksst'raat 9

l4A

GH

Mamrm

NJ Suameer
9262 HM Suameer
8444 BE Heerenveen
9201. AZ Drachten
7413 AX Deventer
8701 PM Bolsward
8933 EK Lreuwarden
8423 VA Makkinga
8501 RG Joure
8857 BP \iliinaldum
9173 GG Ho-sebeintum
8723 EE Ko[dum
q5 I ? AB Broek Bij Joure
8629 HP Scharnegbutum
9715 JH Grorungen
89 15 DS lpeuwírden
8915 HJ lreuwarden
9073 HJ Mamrm
9051 HV Stiens
9151 KT Holwerd
3523
8746
8651
8754

I

014
I

095
041
016
017
015
019

443
220
448
4N
4s9
414
461

Makkum

Spran s-Caoelle

CZ Ëeuríardeï
XT Sneek
BR Witmarsum
9112 HD Birdaard
8501 CK Joure
891 I LT lreuwarden
9251 BE Bergum
8605 AL SneËk
9163 HT Nes-Ameland
9712 NK Groningen
9051 GT Stiens
9lll HB Birdaard
9073 GK Mamrm
9051 BC Stiens
8501 KC Joure
8916
8601
8748

3123

4M
458

Finkum
Oppenhuizen
Sóliiedam
Drachten
Heerenveen

Huins
Naarden
Buitenpost

Bangma
A. Booïsma
H. W. Dijkstra
A. M. vaí Dop

C.

H. H.

f[zenaaï

424
4s4
457

4ffi
438
44\
450
t

dhr. W. DJ.

\il.
dhr.H.,wlulg,
dhr. A. Norenboom
dhr.

l

J.

dhr. T. Oosterhuis
dhr. H. J. Ootes
Qpeqbqre Bibliotheek
dhr. J. Ozinga

i:#i"ckman
418 dhr. P. de Roest
ià9

ÍH: Iï:

455
42L

dhr. H. Rona
dhr. J. H. Santema

43s mevr A

vanschaik
"

442 ah;:'É T sikk;*

425
451

4w

447

Hemmemastins 33
Buorren 70
Molenwes.43
Venebur in 26
Haringvlietstraat 26
Steenóndamsterwes 6
2e Hollandiastraat Ï
Mounewei 4
Stvlmastraat 1
Gíoenen

irdaarderstraatw eg 32

Inialoane 73
Evertsmaad,32
[,eee Hearewei I

12

De Warànde 20
FonteinslÍarat 20

Uleflecht 6

Pollewei 3
Waltaweg 53
De Ruvte"rwes

l8

tl. Bo<instralón l0

DONATEURS
Tibsterwei 15
Foarryp 19
Graclit-straat

28
ii"ïrt""a;-ií-

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

Tiimstra
!{. Veenstra
velkers
J. van de Vlies
B. D.

K.
H.

iL.l i[rf?ijirVÍorenstichting

14
33
Ursuladiik 3-A
om e Toer 8
Feantersdijk l0
pror.

36

9l3l EH
assT np
9951 BR

9

Birdaard
Bolsward

Ee

wiinaldum
Wiísum

267i TR- Naaia*iit<

Sweelinckstraat

nè

V/K

Makkinga

DJ Paesens
9ll2 HM Birdaard
8521 LG Sint-Nicolaassa
e
8918 DH Leeuwarden
3901 PP Veenendaal
8431 JT Oosterwolde
9112 HN Birdaard
8617 LI Abbesa
9101 VA Dokkim
9263 RC Gariip
8431 TC Oosíérwolde
9054 KA Hvum
8491 BL Alikmm
9254 HD Hardegarijp
8501 JN Joure
W74 LE Hallum
9202 EZ Drachten
8913 CX l,eeuwarden
9262 NA Suameer
8632 V/E Tirns
8765 LN Tierkwerd
8921 KL lieuwarden
8501 EB Joure

8

Koïrte Miente l7
Th. van Velzenwes
G. Japicxstaat 13"
Trekwes 8

8701

91

e,cff#g'iPark 42 2
B

GN Ireuwarden
TP Uitwellingerga
CN Witmarsum

VH
9112 HS

d^al25

V/iitsmastraat
Schoolstraat 1

8925
8624
8748
8423

3lL4 VfD Schiedaïr

Mondriaanstraat 62-B

Gemeente \tl/ybristeradiel Postbus
Secr. D. van àer Ham St. Dorusmolen Stationsleane
dhr. S. H.
It Hou

Heeringa
Hengst
[Ietema456 mew. R. Hoekstra-Kuperus
422 dhr. C. Hofstra '
429 st. Hout4íagmolen De Rat
437 dhr. G. Hyffiema
428 dhr. Mr. G. L. van de Jaet
e
46 dhr. G. de Jong
449 dhr. J. A,_E, IGmerman

EM Schiedam
Drachten
Brummen
Vorden
Birdaard

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

45-z dhr.

9l 12 HD Birdaard

KE
BN
HR
9ll1 HB
9053 LT
8625 HP
3l 17 PB
9202 KR
8443 DR
8832 KD
l4l2 GE
9285 PX

16

174
177
105

BG Utrecht
NG Schraard
EG lJlst

AD
5 l6 I AN

9204
6971
7251

Ambachtstraat I I
Almensewes 4
Mounew ei {

Holdingawei

9073
9262

t

142
187
261
145
I 18
189
025
183
ffi3
156
180
033
158
317

dhr. J. J. Schenk
dhr. R. de Schiffart
dhr. L. J. Sierkstra
dhr. Vf. J. M. Sjouke
dhr. L. Sorong
dhr. H. Ïalsnía
dhr. M. T. Teernstra
dhr. C. H. G. Teeuwisse
dhr. J. Terostra
dhr. Y. Teiwisscha v. Sche
dhr. J. Tiedema
dhr. D. Timmermans
dhr. K. Tol
dhr. J. G. TollenÍrar
dhr. A. J. van de Tweel
dhr. D. R. van de Veen
dhr. F. Veenstra
dhr. G. J. Veenstra
dhr. R. Velsma
dhr. C. de Vos
dhr. Th. de Vries
dhr. J. M. de Vries
dhr. L. A. de Vrueh
dhr. A. Wever
mevr. G. S. Wiersma-Bartels
mevr. H. Wiersma-van der Be
dhr. J. Wierstra
dhr. G. D. \iliinia
JJ
dhr. J. V/ust
dhr. H. Zuidstra

siz5

5

8650
8614
8404
8724

?ï örd;#Ë
-_
-

AA IJi;,
ÀN Ouïeea (W)

GÍ tonn8i*)""n
-- ip
[R Ir HËidenit
t CV
ÀkkÀm
9264 TN Eeine*àude
Èoeermansrraat}S É8ói HÈ Fiil;Ë;p/a GemlWiimbritseradiel PostbuJl4 865ó ÀA tnrt
St. odolphus'stiaai i6--8514 §\i' B;kliui;;
Mesdag§qu4t 5
2596 XT 's Gàvénhage
pasfeaídyL t- 863 i SK Ë;;;;-*
Auke FàGiÈan t2
842i §C öïËËk*p
H:;!ïd
Deïaesí2
alll Et< ii"u"ira
Hondsdrrf l7
3738 TB Maartensdijk
"itlJf
Oosthuizerweg 2l
1463 LL NooràÉim.t"t
H. HuizengasËaat l0
8651 BS iltiiOranie Na§saustra L20
8933 BR lceuwarden
sdË^ÍË;iÀs"
P,:;',ff":??;
SÍ?i Ëk
Heklanden 15
9407 pK Assón
Vechtstraat 48
9725 6t Gónine"n
Buorren 8
8851
f;silff*:1,*
ï{ii
ffi1"0"{5o:,
USiHf,,3;,,?ar
iiii Ëë
Ds. Sipke Huismansrraar 12 850i DR jónË-----'
De Rièn 80
9201 Àf prà"rrten
-De Finnezz
s5ot pc
g+§

H;Ë1,?-,

--

ËÍiHffi:-'
8
Maaskade

77-A

##,àt,1,,

tr
.

JourË

307i ND Rottórdam

83àl §,b

U;i**

l9
BUITENGEWONE LEDEN:

218 dhr. A. Adema
316 dhr. S. A. M. Anema
164 dhr. M. J. Bakker
217 dhr. J. Beetsma

115 mevr. I. de Boer
320 dhr. B. J. de Boer
Botrwbedr. Hiemstra
349 dhr. H. Brandsma
322 dhr. A. Cramer
201 dhr. W. M. Diikstra
319 dhr. C. Diikstra-de Boer
332 dhr. A. Dóornbosch
345 dhr. T. A. J. van Evsinea
v
076 dhr. G. P. HachmeÍ
324 dhr. J. A. Hevdra
263 dhr. A. Hiimí
205 dhr. J. P. tën Hoeve

365

dhr. R. van Houten
mevr. S. van Houten-Pilkes
168 dhr. H. F. Huikeshoven
3 l0 dhr. T. Jellema
178 dhr. S. A. de Jong
303 mevr. P. C. de Jo-ne-Diikstra
343 dhr. N. van Keppe[ "
147 dhr. J. Krnema
335 dhr. Kleefítra
055 dhr. H. B. Kliinstra
188 dhr. P. Kooistra
167 dhr. P. J. Kuperus
22L dhr. H. [,andman
195 dhr. J. Lap
323 dhr. Ins. T. Lubbers
176 dhr. A."van Manen
309 dhr. G. Mast
313 dhr. J. V/. Maurer
236 dhr. H. G. Meiier
058 dhr. L. van Milsen

252
251

3?8 dhr. A. Mulder197 dhr. G. Nauta
216 dhr. H. B. Postma
lW dhr. K. h,rnter
330 dhr. G, J. van Reeuwijk
140 mevr. A. van de Schaàf
212 dhr. M. J. van Schavck

Jan Nooitgedachtstraat 13
Leeuwarlerkade 6
Munt 140
Sanpaed 32

Nurirmer

2l

Oenemawei}4
Kleasterwei 6

Noard 166
Van Leeuwenhoekstraat
Arien Rypkemawei 10
MàndefíiÍd 10
Spoorlaàn l?
Rietbersstraat 167

Oosteritreek7l
Mr. Troelstralaan 25
Brediik t9
Drakénstraat7
Scheerstraat 1
Scheerstraat 1
Lepeltiesheide 99
Hoofdw es. 64

Noord 89
Harddraverswes
Postbus 40095 Stylmastraat I I

3l

Schoterlandsewe s,24
De Gaest 4

Zuiderveldstraat lE
van der Weiistraat
3l
Sinsmar 24
Terpelannen 18
Noórderkade 4-621
Sportlaan 36-A
ltloardkromp 28

Midstraat 20-A
Meester Zuidemastraat 65
Westermarwei 7l
Wemewes.43
PopuliersÉaat 50
De Dassenboarch 9
Oppers 14
Qiàu1ve

Kat23

Van Ewiiksineel 110
Postbus 33

De Polle 28
327 dhr. S. J. Scheensró
Sinderhoven 26
214 dhr. B. Scheepers
Gerard Doustraat 35
050 dhr. T. Severéin
Harddraversweg 30
362 dhr. T. Snieder
159 mevr. G. van Stralen-de l(roon Mr. Bergsmastr-aat 24
Greate Euorren 12
355 dhr. D. Swierstra
Orteliuskade 3l-l
026 dhr. G. van der Velde

3ffi dhr. C. Visser
368 dhr. Ti. de Vries
207 dhr. Sl van der Wal
162 dhr. B. W. Zeilmaker
334 dhr. H. I.Zwart

3

Trekweg 80

G. Japicxstraat
Aeeemastate 92
Oó5tend 2
De Kampen 42

13

BL IJlst
CB Sneek
AN Heerenveen
W24 ED \il/eidum
8723 VR Deersurn
8542 AE Terkaple
8851 GP Tzummarum
871 I AL Workum
8921 TZ l.eeuwarden
8556 XK Sloten
9243 SC Bakkeveen
9774 PD Adom

8651
8603
8446

7201
8391

GG

NC

ZutpËen

Noordwolde

XL Barneveld
9O5t HZ Stiens
8505 BG Sneek
8861 TE Harlineen
8861 TE HarlinËen
8471 U/C V/olveïa
9112 HJ Birdaafd
871 1 AC V/orkum
8504 CK Joure
8004 DB Zwolle
9ll2 HM Birdaard
8454 KE Mildam
8732 EK Kuhard
8501 KC Joure
8759 LH Exmorra
8616 LN Blauwhuis
916l DZ Hollum
8861 HK Harlineen
3851 CE Ermelö
9051 MS Stiens
8501 AP Joure
8433 MN Haulerwijk
8501 TB Jorre
8423 TL Makkinea
8924 HG lreuwaíden
8651 CB lJlst
847 t ZL Y/olvega

377 L

8822 V/H
1942 GD
8490 AA
8471 HE
9254 GD
1816 CP
8501 KN
8423 TJ
8842 LK
1057 AE
8861 KT
8501 JN
8926 PE

9136
9132

RC

LV

Amm

Meppel
Akkrum
'Wolvega
Hardeg-arijp

Alkmaar
Joure

Makkinsa

Welsriiö

Amsteitlam
Harlingen
Joure

lreuwarden
Paesens

Engwierum

De zakboekJes
Op zijn vele tochten door het veld hield hij nauwgezet aantekening van de uiterlijke kenmerken en wat hij verder aan de weet kon komen van een bepaalde molen. Deze gegevens noteerde hij in zakboekjes. ook heeg elke bezochte en nog in te schrijven molen op
datmoment een eigen uniek archiefnuflrmer. Over zijn manier van nu[rmeren later meer.
De archlefbladen

Dit waren voorgedrukte formulieren op A5-formaat waarop de verzamelde gegevens uit
de zakboe§es werden overgenomen. zo keeg elke molen een eigen fomrulier.

Afbeelding I toont de aldus opgetekende gegevens van een, niet meer bestaande, Friese
molen n.l. De Marmoune te Greonterp. Het archiefnummer werd in de rechter bovenhoek
geplaatst met een datum van inschrijvin g. Deze nummering was niet provincie-gebonden
en loopt kriskras door Nederland. Het begin van de inventarisatie lag in de omgeving van
Amsterdam, hier komen dan ook de laagste nurnmers voor. De meeste Friese molens
werden aldus in dejaren 1928129 ingeschreven. De ingevulde archiefbladen werden per
provincie gebundeld op alfabetische volgorde van de standplaats van de molens. Niet
alleen persoonlijke bezoeken aan molens leverden archiefbladen op, ook werden oude
kaarten geraadpleegd. voor Friesland waren dit: De eerste topografische kaarten van
1854' de bekende Kuyper-atlassen van Nederlandse gemeenten uit 1865 en de waterstaatskaart uit 1874. De molens, die met behulp van deze kaarten werden ontdekt, waren
herkenbaar aan het archiefnummer. Hadden de bestaande (meestal door hem persoonlijk
bezochte) molens een archiefnummer, dat opgebouwd was uit cijfers, de van de kaartén
afkomstige molens daarentegen kregen een letter aan de cijfercode toegevoegd. Achteraf
blijkt dit een belangrijk gegeven waarmee de aanwezigheid van een molen via de
inschrijfdatum van het archiefblad kan worden gedateerd.
De kaarten

'was de molen eenmaal ingeschreven op een
archieÍblad dan werd deze vervolgens op
een topografische kaart (schaal l:50000) ingetekend. De gebruikte kaarten dateren uit het
begin van deze eeuw. Dit intekenen gebcurde volgens een codesysteem, waaruit belangrijke gegevens betreffende de molen af te lezen waren, b.v. het type, de funktie en hót
aanwezig zijn. verdween een molcn dan wcrd dit aangetekend door een toevoeging aan
het symbool. Ten Bruggencate tekende jarnmer gcnoeg de symbolen nogal gÍoot zodat
een precieze plaatsbepaling soms moeilijk is, vooral op plaatsen met hoge molendichtheden zoals de steden. Hij voegde dan schetsen (schaal l:25000) aan de archiefbladen toe
waarop de molens werden ingetekend.

was de molen op de kaart ingetekend dan werd de standplaats op de volgende wijze
omschreven. vanuit een markant punt van de plaats, dorp of gehucht, meestal de kerktoren, werd de afstand tot de molen gemeten en de richting volgens de kompasroos aangegeven, b.v. 200 m ten noordoosten van de kerk. Iriervoor gebruikte hij altijd de kaarÈn
op schaal 1:50000. Deze standplaatsbeschrijving werd opgenomen op het archiefblad
sarnen met het kaartnummer. Deze beschrijving voldoet goed zolang het markeringspunt
eenduidig is. In Plaatsen met meerdere kerktorens kan dit snel tot verwarring leiden. Íoor
het Friese gedeelte van het archief doen zich deze problemen nauwelijks voor.
Afbeelding 2 laat De Marmoune zien zoals deze op de kaart is aangegeven.
De schriften

Tot zover bestaat de inventarisatie uit losse archiefbladen en kaarten. Om tot een beter
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Fragment von hct schrifi met "De Marmounc"

overzicht per provincie te komen werden de molens per provincie op lijsten' de z.g.
schriften, ingeschreven. Deze inschrijving gebeurde in alfabetische volgorde op de naam
van de gemeente. Op de kaarten met de ingetekende molens werd gemeente voor
gemeente van noord naar zuid en van west naar oost 'regel voor regel' afgelopen en de op
deze wijze gevonden molens werden doorlopend genummerd. Voor Friesland vinden we
het begin van deze nummering in de 'linkerbovenhoek' van de gemeente Achtkarspelen
en het einde in de 'rechteronderhoek' van de gemeente IJlst. De molens hadden naast het
archiefnummer nu ook een volgnummer per provincie gekregen. In de zo ontstane lijsten
noteerde Ten Bruggencate naast de eerder genoemde nuÍImers ook: het voorkomen op
bovengenoemde kaarten, via het (kaart)symbool het typ molen, de funktie van de molen
en de aanwezigheid van een afbeelding in het archief. Afbeelding 3 toont de gegevens
van De Mamroune uit zo'n schrift. Recente gemeentelijke indelingen maken dat de op de
oude grenzen gebaseerde nummering niet juist meer is. Dit was echter geen belemmering
de volgnummers voor de 'moderne' inventarisatie te handhaven'

De aÍbeeldingenverzameling
Eventuele afbeeldingen van de molens werden opgenomen in een afzonderlijk archief
onder vermelding van het mchiefnummer. Ze werden per provincie geordend op alfabetische volgorde van standplaats.
De moleninventarisatie van Friesland
De basis van deze inventarisatie is zoals reeds vermeld het 'archief Ten Bruggencate'. Al
is bij de opzet gebruik gemaakt van de computer, de onderdelen zoals boven geschetst
zijn nog steeds herkenbaar. De archiefbladen zijn geworden tot een tekstbestand en de
schriften tot een gegevensbestand.
Toegevoegd is een knipselverzameling; wat ontbreekt is de afbeeldingenverzameling.

Overgenomen zijn beide nummeringen, waarbij de nummering binnen de provincie als
een rode draad door het geheel loopt. Het archiefnummer is opgenomen om de koppeling
met o.a. het afbeeldingenarchief van De Hollandsche Molen te waarborgen.
Nu was het te verwachten dat Ten Bruggencate niet alle molens 'te pakken had gekregen'. Kwam hij voor Friesland op ruim 3000 molens uit, inmiddels beslaat de inventarisatie zo'n 3800 vermeldingen. Om deze 'nieuwe' molens toch een volgnummer te kunnen geven, is aan deze molens een volgnummer plus een letter gegeven. De skikte indeling per Bemeente, toch al verstoord door de herindelingen van de laatste jaren, klopt dan
niet meer. Deze nieuwe molens kijgen geen archiefnummer, daar hiervoor overleg met
De Hollandsche Molen is vereist en het niet bekend is of men wel wil doorgaan op de
door Ten Bruggencate ingeslagen weg. Toegevoegd zijn verder gegevens uit publicaties
over molens, sheek- en plaatsbescbrijvingen, kadastrale a0assen uit 1832 (voor zover
verschenen), artikelen uit kranten en tijdschriften. Ook de in de vorige Utskoat beschreven 'Rijksinventarisatie 1943' ontbreekt niet, Ten Bruggencate nam deze reeds in zijn
archief op.

Het tekstbestand
Analoog aan de archieÍbladen worden de gegevens per molen opgenomen, de rangschikking is alfabetisch op plaats, dorp of gehucht. voorwaarde hierbij is dat deze voorkomen
in 'Vuga's alfabetische plaatsnamengids van Nederland'. Opgenomen worden alle mogelijke gegevens zoals: technische uitvoering van de molen, bouwjaar,jaar van verdwijnen,
aanwezige maalwerktuigen, bij poldermolens de bemalen polders, molenaars en eigena-

ren, standplaats, volgnummer, archiefnummer, kadastrale gegevens en een bronvermelding. Als voorbeeld zijn onderstaand de gegevens van De Marmoune opgenomen zoals
deze in het tekstbestand voorkomen.

Greonterp
(Wymbritseradiel v/h Wonseradeel) poldermolen 'De Sensmolen' of 'Marmouru,, een
grote rietgedekte muonts op een sÍenen orulerstuk en met een rieten kap. De roeden
waren oudhollands opgehekt en hadden een vlucht van 86 voet. De buitenroede was een
z.g. Potroede uit 19Ol met een lengte van 25,10 m en een fabricagenummer 1899.
Gebouwd in 1855. De molen was uitgerurr mct een schroef en bemaalde de polder sens
enAtzebuurstermeer. De polder, grooÍ ca 430 ha, onlstond in 1633 toenhet chernemeer
(Sensemeer) en het Atzebuurstermeerwerden drooggemalen. Een octrooi tot bedijking en
droogmaling werd noyember l6i2 door de Staten van Friesland yerleend en goedgekeurd bij sententie van het Hofvan Friesland van 2E okÍober 163j. Het polderreglement
dateerde van 23 april 1659. De polderwerd in de 19e eewv bemalen door dexe molen. Na
een brand in 1854 vond er nieuwbonw plaats. In 1928 werd de molen vervangen door een
elaktrisch gemaal. De buiten werking gestelde molen werd in 1929 gedeettelijk aÍgebroken. In 19M was het afgeknotte achtkant nog aam,veTig. Komt yoor op dc st$kaart uit
1854 en de waÍerstaaÍskaart uit 1874. Standplaats 7AO m rcn rutordoosten van de kerl<Íoren. Selaie A nr. 492 (Tjerltwerd). 26i7-3668b
> Lange oude Fiese windmolens. G. D. Wijnja. lteuwarden 1977.
> Boezpmwaterschappen en poldcrs in Westergo. H. de Raad. Bolsward 1993. b. 2SS265.

> De Utsl<oat: nr. 36 december 19M.
> Nieuwsblad van Friesland: 4 januart 1929.
> Potroeden in Friesland. P. Timmermans 1992 (ongepubl.).
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Het gegevensbestand

Molenliteratuur

gegevens in een gegevensbestand ondergebrach! dat op dit moment uit vier hoofdlijsten bestaat t.w.:
. Een algemene Iijst waarin opgenomen: volg- en archiefnummer, standplaats, naam
van de molen, bouwjaar,jaar van verdwijnen, funktie, gegevens Íomp en kap, polders

Uit het tekstbestand zijn de belangrijkste

.
.
.

en eigenaren.
Een assenlijst met gegevens in chronologische volgorde over bovenassen.
Een roedenlust met gegevens in cbronologische volgorde over roeden.

Een plaatsnamenlijst met verwijzing naar huidige en vÍoegere gemeenten, alsmede
een lijst met Friese plaatsnamen.
Deze lijsten kunnen op elke gewenste manier worden samengevoegd zodat gemakkelijk
overzichten met de gewenste Begevens kunnen worden geproduceerd.

Het knipselarchief
Van alle in het tekstbestand genoemde bronnen zijn de originelen ofkopieën aanwezig in
een knipselarchief. Deze gegevens zijn geordend volgens het (proviciale) volgnummer.
I)e toekomst
Het aantal lijsten in het gegevensbestand zal worden uitgebreid b.v. met die van eigenaars
en molenaars, zodat het op-naam-zoeken eenvoudiger wordt. Verder ligt het in de bedoeling aan het tekstbestand een afbeelding van de betreffende molen toe te voegen. Ook zal
de aanduiding van de standplaats worden aangevuld met een systeem waarbij gebruik
gemaakt wordt van de coördinaten van een topografische kaart (schaal 1:25000), zodat de
standplaats ook in het gegevensbestand kan worden opgenomen.
eerr woord van dank aan de heer W. O. Bakker voor het beschikbaar stellen
van het Friese gedeelte van het 'archief Ten Bruggencate'. Ook Popke Timmemtans verdient alle lof voor het onvermoeibaar aandragen van gegevens. Zonder hun hulp zou deze
inventarisatie niet op zo'n korte tijd van de grond gekomen zijn.

Tot besluit

Infomratie uit de bovenstaande bestanden zijn voor een ieder beschikbaar. Het is echter
een privé-verzameling van molengegevens en er bestaat geen enkele binding met welke
molenorganisatie dan ook.

Voor vragen ten aanzien van de Friese molens, de moleninventarisatie of voor eventuele
bijdragen aan deze inventarisatie en de knipselverzameling kunt u terecht onder telefoonnummer 05120-15144.
Verantwoording t.a.v. de $beeldingen
De foto van de heer Ten Bruggencate is afkomstig uit de collectie van de vereniging "De
Hollandsche Molen" te Amsterdam, de verdere afbeeldingen zijn gemaakt van delen van
het archief van bovengenoemde vereniging.

Ach lieve ttJd: Tlen eeuwen Zaanstreek en de Zaankanters
Onlangs verscheen het negentiende en laatste deel van de populaire reeks Ach lieve tijd Tien eeuwen Zaanstreek en de Zaankanters. Op boeiende wijze vertelden tal van deskundigen hun verhaal over een sheek die zo rijk aan historie is dat er met gemak een tweede
reeks aan gewijd zou kunnen worden. In een vlotte schrijfstijl passeert het dagelijks leven
van toen de revue en dat is geillustreerd met prachtig kaart- en fotomateriaal. Uitgever
waanders kon wat dat betreft putten uit diverse verzamelingen waaronder die van de
gemeente Zaanstad.

Kunstenaars en molens.

onderwerp je ook neem! altijd is er die onlosmakelijke band met de duizend
molens die de Zaanstreek zo'n imponerend aanzien gaven. Tot op heden spreekt dat
gigantisch molenrijk tot de verbeelding van menig molenvriend. Het ontlokte Napoleon
de woorden 'sans pareil' (weergaloos) terwijl czaar Peter de Grote zijn bezoek aan
zaanse houtwerven en pelmolen "De Grootvorst" (die naar hem werd vernoemd) met
mythes is omgeven. Grote kunstenaars legden de schoonheid van de streek vast op het
doek: claude Monet (1840-1926) dient dan zeker te worden genoemd, de grote impressionist die in 1871 vier maanden in Zaandam woonde en in die tijd 24zaanse landschappen en stadsgezichten schilderde. Molenkaartenverzamelaars zullen ongetwijfeld àe
naam van Gerrit Mol kennen. H. P. Moelker publiceerde er vele van in zijn boek "De
Zaanse Molen" @oeken varia Purmerend 1979). De in 1869 in Koog aan de Zaan geboren olieslager schilderde de molens uit lieftrebberij. Zijn tekeningen gingen voor de prijs
van één gulden van de hand. Merkwaardig genoeg werden er in Duitsland ansichtkaarten

welk

van gemaekt omdat er in Nederland geen interesse voor was. In molenkringen werd Frans
Mars echter veel beroemder. Wij wijdden al eens ccn uitgehreidc bij«Irage aan het leven
en werk van deze zaanse molenstrijder en- schilder in Dc Molcnaar van 19 december
1990 (rn. 51152, pag. ló76-1680). In Ach licvc tijd duiken regclmatig prachtige juweeltjes van zijn kunstenaarshand op, veclal waarhcitlsgctrouw gestoffeeid meipiachtige
molens, trefzeker gepenseeld zodat ook cle echte kcnners zijn werk vanwege heiperfecL
spel van molenlijnen in hoge mate waarderen.
ook een andere kunstenaar, maar dan in het literaire vlak, komen we in de reeks tegen.
wie Zaanstreek zegt kan dan immers niet om dc 1»rsoon van cor Bruijn heen, de man
achter Sil de shandjutter die in molenkringen zovecl hckcndheid geniet en gewaardeerd
wordt vanwege zijn Strijd om den Eenhoom. Een uitgebreide studie over deze schrijver
en z'n molenroman kunt u trouwens terugvindcn De Molenaar van 18 december 1991
(w. 51152, pag. 163 l-1641).

Themanummers
Zoals we hierboven al schreven bevat elk nummer wel iets voor de molenliefhebber,
paq yg kunnen ons ook goed voorstellen dat de complete band wat te veel van het goede
is. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om losse nurruners na te bestellen en dan ial de

molenvriend bijzonder veel fraais kunnen aantreffen in met name de delen 6 en g in nummer 6 draait alles om de Zaankanters en hun wereld van hout. Al in de prehistorie werden
simpele woninkjes van boomstammen en gevlochten takken gemaakl maar de kiem van
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bij het 'creck-werk' van Cornelis
Cornelisz van Uytgeest. Eigenlijk is het best wel opmerkelijk dat die uitvinding niet in
Amsterdam terecht kwam. Daar opereerde al sinds de Middeleeuwen het gilde van de
hoofdstedelijke handzagers. Aangezien het stadsbestutn in handen was van kooplieden
die wel belang hadden bij de aanvoer van relatief goedkoop ingevoerd molengezaagd
de Zaanstreek als houtgebied moet toch worden gezocht

hout ten behoeve van de grootse stadsuitbreidingen, werden pas veel te laat enige beperkte maatregelen tegen de invoer van Zaans hout genomen. Dat was in 1621. Z,es jaal. later
was het gilde van de handzagers echter al ter ziele. In 1630 was in Amsterdam nog geen
enkele zaagmolen; terwijl er toen in de Zaanstreek al 53 waren. De hoofdstad was daarbij
afgetroefd door de Zaanse houtzagerij die toen al te omvangrijk was om nog te worden
ingehaald, laat staan om uit de markt te worden gedrukt.
In dit deel over hout uiteraard veel aandacht voor de houtzaagmolens en dat alles prachtig
geiillustreerd met fraai fotomateriaal. Daamaast is er ook enige ruimte gereserveerd voor
de rol van de havens met z'n balkenvlotters alsmede voor de scheepstimmerwerven. Wie
meer over de nijverheid in het algemeen wil weten, raden we de aanschaf van nummer 4
Het deel over de molens zal bij menig molenliefhebber in goede aarde vallen. In dit nummer onder andere een beschouwing over de opkomst van stoommolens, een ode aan de
pettenbazen, over doppenmolens, cacaoschroot en speelmolens, over olieslagers, peLnolens, papiemrolens, wiekentaal en ga zo maar door. De talrijke afbeeldingen, waaronder
vele in kleur, zijn zoals gewoonlijk een lust voor het oog. Natuurlijk duiken in dit deel
beroemde namen op zoals die van Frans Mars, Pieter Boorsma, molenmaker Adriaan
Ulle (een 19e eeuwse molenmaker op 't Kalf in Zaandam) en niet te vergeten de
Zaandijkse molenmaker G. Husslage Dz. Tot slot zij vermeld dat degenen die iets meer
dan oppervlakkige belangstelling voor de Zaansheek hebben ook het nodige molenfraais
kunnen aankeffen in de delen l0 (over de Zaankanters en het water) en 18 (over het landschap).

Schitterende reeks
Tot en met nufilmer 18 is verteld hoe de Zaansteek in de loop der eeuwen ontstond en tot
grote bloei kwam. Het is het verhaal geworden over bijzondere en gewone mensen als
kooplieden en molenmakers, houtzagers en scheepstimmerlieden, molenarbeiders en walvisvaarders, over padbewoners en grote fabrikanten. Er is nadien nog een deel 19 aan toegevoegd waarin kleurrijke Zaankanters voor het voetlicht werden gehaald, maar dit deel
is met name van belang vanwege het uitgebreide register op namen van personen,
molens, huizen, straten, instellingen en dergelijke. We kunnen niet anders dan concluderen dat uitgeverij Waanders uit Zwolle met deze reeks een schitterend verzamelwerk op
de markt heeft gebracht een werk dat door de thematische aanpak ook de mogelijkheid
biedt om slechts enkele nummers aan te schaffen waarvoor men in het bijzonder belangstelling heeft. Wij hopen dat we met deze bespreking de lieftrebbers van molenliteratuur
van dienst zijn geweest. Mochten er in de reeks meerdere delen van andere steden een
molenthemanummer hebben, dan vememen we dat graag o1t'at we de lezers daarvan te
zijner tijd we,er op de hoogte kunnen brengen.
"Ach lieve tijd - Tien eeuwen Zaansheek en de Zaankanters" kost per deel f 6,95. De
prijs van een verzamelband bedraagtf 17,50.

G.D.W

Boezemwaterschappen en polders in

Midden-Friesland
'Waterschapsarchivaris Harry
de Raad doet wederom van zich spreken met de publikatie
van een nieuwe verzamelinventaris: nadat wij in numrner 73 al het nodige van zijn hand
onder uw aandacht brachten verscheen onlangs het lijvige deel over de gedeponeerde
archieven van het waterschap De Middelsékrite, de dikste tot nu toe met zijn 424 bladzljden. Toen in 1977 het reglement van het nieuwe wateÍschap De Middelsékrite van kÍacht
werd, nam het ook de rechten en plichten over van de in het gebied aanwezige waterschappen t.w. Abbega, It Ald Skroet, Baard-Winsum, De BiÍd, De Bloksloot, Boxum,
Deinum, Friens, de Goutumer Oudlandsweg, De Groene- en Mouskoudijk, De Groote
Warga'stermeer, Hatzum, Heeg, De Hempensermeerpolder, Het Hofland, Hoflandstra,

Hommerts-Sneelg Het Huizumer- en Goutumer Nieuwland, De Jellumer- en
Beersterpolder, De Jokse, Het Lang Deel, De t-eechlànswei, De l-eppedijk, De
Lyonserpolder, 't MaÍlàn, De Nieuwlandsweg, Nijland c.a., De Oosterhemmen, De

oostwierumer oudvaart, oppenhuizcn c.o., IIct Potschar, De Roordahuizumer
Nieuwlandspolder, De Roordaptlder, Scharnegoutum c.a., De Sneeker Oudvaart, De
verbinding, De wammerterpolder en de weiwiske. ook een aantal particuliere polders
werd in de loop van de jaren tachtig overgenomen: Hesenserhoek, Huins c.a.,

welsrijper polder. Gepoogd is om van alle waterschappen bij de afzonderlijke inventarissen een kaart van het gebied op te nemen.
Bovendien is een kaart van het hele gebied opgenomen met daarop ingetekend de Iigging
van de 39 directe voorgangers van het waterschap. De Raad vermoedt dat De Groote
Warga'stermeerpolder de oudstc polder in het gebied van de Middelsékrite is. Deze werd
immers al tÍt 163211633 drooggelegd. IIet oudste waterschap was volgens De Raad de
"conhibutie" (pas in de 19e eeuw deed de naarn watcrschap haar intrede) de ymswolder-,
scherwolder- en Morrahemmen. De wortcls van dit watcrschap liggen nog in de middeleeuwen: rond 1200 was de taak gericht op het onderhoud van hemdijken die het uit het
zuiden van de provincie opkomende z,ee- en binnenwater rnoesten keren, een funktie die
in de loop der tijd sterk verminderde. Van alle poldcrs is weer verschrikkelijk veel boven
water gekomen en de molensneuper zal er veel van zijnlhai:r gading in aantreffen.
Uiteraard beteft het alleen verwijzingen naar de oorspronkelijke archiet'stukken. Maar die
zijn op zich al m veelzeggend dat het uitnodigt het archief eens te raadplegen op zoek
naar meer gegevens over bijvoorbeeld het gebied van de 'eigen' molen die men bemralt.
ook technische molengegevens en informatie over de molenaars e.d. zal men dan kunnen
aantreffen. opnieuw kunnen we dus blij zijn met een degelijk boekwerk dat voor speurders in archieven de weg plaveit naar meer nieuws. Wellicht dat we in De Utskoat daarvan
de resultaten nog eens kunnen publiceren. Wie geschikte informatie heeft opgedaan wordt
dan ook vriendelijk verzocht daarover contact op te nemen met de redaktie.
Tot slot dan nog enkele afsluitende gegevens: paperback-uitgave (24x16,5 cm),424 pagina's in omslag, vele foto's van molens, en gemaaltjes alsmede het nodige kaartwerk en
een naamsindex; de prijs bedraagt f É,- excl. porto. Telefonisch te bestellen bij het
Waterschap De Middelsékrite te Sneek onder nr. 05150-21888.
Pruisenstate, de Tjaarderpolder en de

G.D.V/. tu
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I.{ederland se watermolen
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als onderwerp de windmolen. Incidenteel treft men in die delen, toch wel zo'n dertig
stuks, een water(rad)molen aan maaÍ de ware tiefhebber moest het tot vooÍ kort daarmee
doen. Gelrrkkig hebben de kenners Hans Frieke, Herman Hagens en Ton Meesters hun
verzameling ansichtkaarten middels dit boek voor een groot lezerspubliek toegankelijk
gemaakt. Bd plaatjes kijken alleen blijft het nie! want in de bijgevoegde toelichtingen is
men bepaald niet zuinig geweest met gegevens, een goede zaak.
Wie het over waterradmolens heeft denkt al gauw aan oude schilderijen van grote meesters. Men ziet daarop lommerrijke landschappen, prachtige boompartijen waar een windmolenaar niet aan moet denken, met schilderachtige molengebouwen. Natuurlijk gesteente, oude verweerde planken, degelijke vakwerkgebouwen met een warboel soms van uitbouwseltjes voorzien van kleurige pannendaken en.... een of meerdere waterraden die
spattend en schuimend op het eind van een geul wentelend spel met de elementen spelen.
Veel van de opgenomen ansichten, want daartoe hebben de samenstellers zich toch
hoofdzakelijk beperkt, beantwoorden nog aan dat beeld. Dat er in de wereld van de
watermolens toch ook onmiskenbaar een ontwikkeling zit, daar is men ook zeker niet aan
voorbij gegaan. Sommige schilderachtige molens dijden uit tot ware fabriekscomplexen.
Er zijn zelfs plaatsen die hun ontstaan er volledig aan te danken hebben. Daarnaast hebben diverse molens hun houten rad in de loop der tijd verwisseld voor een stalen exemplaar en vooral in Limburg is op uitgebreide schaal overgegaan op turbines wat uit een
oogpunt van schilderachtigheid bepaald geen verrijking betekende. Toch dient men te
waken voor het ongebreideld terugrestaureren van dit soort gebouwen omdatjuist dan de
ontwikkelingsketen verstoord wordt. In Friesland krijgt de Amerikaanse windmotor toch
ook de terechte aandacht die hij verdient.
Tot slot dient te worden geconcludeerd dat de drie watermolenlieftrebbers met hun 105
geselecteerde watermolenansichten prima werk hebben geleverd. [Iet boekje nodigt uit
om het keer op keer in te kijken en we z.ouden dan ook niets liever zien dan dat er spoedig
een tweede deel op gaat volgen. De samenstellers hoeven zich wat ons betreft ook niet te
beperken tot ansichtkaarten.
De prijs voor dit oblongformaat uitgevoerde boekje bedraagt f 32,50. Uitgever is de
Europese Bibliotheek in Zaltbommel. ISBN 9028858164. Verkrijgbaar in de boekhandel.

G.D.V/

Recente sloop van molenstompen

in Friesland
Geen boek in dit geval, mÍulr een artikel in de reeks "Van rompen en stompen" in het vakblad De Molenaar. Molenkenners J. S. Bakker en Jan Hofstra bogen zich over deze materie en gezegd moet worden dat dit belangwekkende artikel van vier pagina's met foto's
van wijlen J. Brunsmann een uitermate zinvol licht werpt op deze materie. Twee passages

Iichten we eruit:
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"Aan de sloop van molenstompen zal wel niet zijn te ontkorrren. Mijns inziens mag daÍ
alleen een sloop onder voorwaarden zijn met als allerlaatste fase een ondcrzoek naar de
bijzonderhzden van de 'veroordcelde', enwanneer dc molen inderd.aad bijzonder blijla rc
zijn zoals "Doris mooltsje" in Oudega of de molen in Nijhuizwn (een spinnekop-ondertoren) die op het nippertje van de ondergang is gered!!!- GDW) danverdient let aanbeveling om pogingen in het we* te stellen de sloop te verandcren in het tegendeel".
" Het geruisloze en snellc verdwijnen van veel molewtompen betekent ook lut schcuren vant
eenloofdstnk uit het molengeschiedenisboek Daainlaort bntncrs de evolutic van de molen
tot bijvoorbeeld

gemaal

ook

thuis. Het

zou

daarom gewerut
Tijn om ook een

paar

gemecha-

niseerdc

en

gedceltelijk gesloopte molens
als zodanig in
stan^d te houdcn.

Het artil«l verschcen in nr. 17
vctn ougustus

j.l.
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rument kunt U
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dc

redaktie in

Leeuwarden,

p/a

Uitgeverij

Eismq tel. 058I 52545.

(G.D.w.).
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de knipseldoos nr. 35

door: Popke Timmermans

Na het stukje over een paar Heerenv@nse molens in de vorige Utskoat gaan we nu verder
met weer een watemrolen, genaamd De Marmoune gelegen onder Greonterp. Het was de
molen van het v.m. waterschap 'De Sens- en Atzebuurstermeerpolders' (omvang ca 340
ha" in 1966 uitgebreid tot ca. 435 ha). De molen stond onder Greonterp, maar de meeste
ansichtkaarten- en fotoverzamelaars plaatsen hem onder Blauwhuis, mede doordat op de
ansichtkaart Blauwhuis staat vermeld. Zoals de bijgaande fotokaart laat zien. Ik laat het
molenhistorische gedeelte achterwege en verwijs daarvoor naar het artikel 'Met dank aan
Anton ten Bruggencate'elders in dit blad.
Naar aanleiding van het verdwijnen van de molen ín 1929 liet een onbekende dichter de
molen op onderstaande dichterlijke wijze aan het woord:

"Al ltwet ienkear wëZen krige
Moat ek wer forgean to ncat",
In wet, dat fiel ik nou sa tige,

Dy 't neat en nimmer hàld en lccard.
Ik wachtsje it öJbrack-ridskip ou
En och, de tied komt màlle gau
Dan seit noch yn 't f,oarbygean ien;
Der hu ienkear de moune stien.

En Ypkcbacs en Teake-om, ja
Ik tir*, noch Íal@n om dy twa,
Mar beide binrun se ek al wei,
En wier, ik wol hjar ek wol nci.
'k Fiel wol, ik hear der net mear by
't Wirdt allegjerre oars en ny,
En nou 'k net mear regear e mei
Stean ik

mij

sels ek

yn

Eenfraaie opnorne van dc "Marmoune" uit de verzarneling van
Timmermans.

P.

Do 't ik yn weardigens bistie.
Do 'r masters wiern.. sjuch 'k hearde niis
S

alw et fe n Radio -frnde rw i i s.

Ja, master yn jou jongenssteat
Bin jy wol boartlich, libbensgreat,
Mei 'n binnebLsfof yn 'e jas
Fack troch de gaÍten fen myn as,
De roedegatten hienc gien
Do 'r op de opslach lei, miskien?

Ik riedfor't allerneistfen ja,
Hwent 'k wyt wol Maurits wie wol sa.

'e wei.

Mar master, wier it docht my goed
Dat Jy noch rtt, it fol gemoed
In öfskie-wirdtsje ta my sprek.
Al is de wràld *y net mear brek.
Ja sil my netÍorjine? Bëst.
Farwol mynfrjoen danfor 't lëst.

.

Knip dit mar ut, bewarje it trou,
Dan kin de bernsbern fen jou bern
Inng nci rts dagen yet ris sjen
Ho oft it eardcr tiden wie

Ei né, ik bin wol net sa blíid
Just mei dc geast fen diue tíid.
Mar 'k hoopje om myn lj* en làn

Dat 't lyts nij-ding mei 'greaÍ forstàn
Da 'k yn myn hert en each sa min
Neist my forncare en Étstean kin
Yn alles goed befalle mei.

In reus, in kcning, nearn Jy my.....
My* deadsklok liedt: foarby, foarby!!

Mei diue winsk gean ik hjir wei.

Ik skink

MAR-MOUNLE

fi

tank myn bield oan Jou
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Greonterp ligt nog juist in Wymbritseradiel. Het dorp heeft geen kerk meer, deze werd al
in 1780 afgebroken. De Hervomrden in het dorp behoorden tot de kerkgemeenschap van
Parrega, Hieslum en Greonterp. De roomskatholieken vallen nog steeds onder de
parochie van Blauwhuis. Op 29 oktober L724 doet" volgens de kroniek van
Dr. G. A. Wumkes, ds. C. Th. Visser zijn inhede te Parrega (Hij bleef daar tot juni 1735)
en preekte alleen op Hemelvaartsdag te Greonterp. Gezien het geringe aantal lidmaten,
het merendeel van de inwoners was katholiek, raakte het ker§e in verval en in 1755 werd
er geen dienst meer gehouden.
Nu rest er sinds 1820 een open klokkenstoel in een gesloten torentje. De luidklok werd in
de tweede helft van de l5e eeuw gegoten door de Utrechtse gieter Steven Butendrie. De
fraaie klok is in de tweede wereldoorlog geroofd, doch in 1945 teruggevonden. Het al
oude kerkhof is als zodanig niet meer ingebruik. Omsteeks 1843 behoorden de 109 inwoners allen tot de roomskatholieke kerk. Rond 1958 had Greonterp 215 inwoners (in 1974
waren dit er nog maar L32), dezewaren voor school en kerk (beide katholiek) geheel aangewezen op het naburige Blauwhuis.
Nu iets over de roeden van de 'Marmoune'. Naar bleek is het polderbestuur niet zo maar
overgestapt van de bestaande houten roeden op ijzeren roeden. In het archief van het
waterschap vonden we een verslag uit 1896: 'Rapport inzake onderzoek gebruik van ijzeren molenroeden'. Uit de vergadering van ingelanden werd een commissie van vier personen benoemd, dit waren H. J. Galema, E. Wijbenga, Jac. Galema en Sj. R. Minnema.
Deze commissie heeft op 28 september 1895 twee watermolens bekeken, die al met ijzeren roeden draaiden. Dit waren: Molen 'de Hoop' te Oudega met 84 voet lange roeden, die
op dat moment al 26 jaar dienst deden en molen 'De Voltooiing' te Nijega, die (in 1846
gesticht) sinds 1872 ijzeren roeden met een lengte van 78 voet had. Beide molens
bemaalden met nog twee molens 'De Grote Noordwolderpolder' in de voormalige
gemeente Hemelumer Oldeferd (zie De Utskoat nr. 45 van maart 1987). Volgens de
molenaars van de bezochte molens bevonden de roeden zich 'in een besten toestand en
ontbrak niets aan de vlugheid en stevigheid', aldus het'Rapport'. De commissie heeft ook
een bezoek gebracht aan de molen van de heren Kingma, olieslagers te Makkum. Deze
molen was'voorzien van ijzeren roeden en geheel van conshuctie veranderd, door het
aanbrengen van een zelfwerkend zwichttoestel'. Deze zelfzwichting was door molenmaker J. H. Westra te Franeker aangebracht. Hoewel het bezoek aan deze molen hen geheel
overtuigde van het funktioneren van dit systeem, zag de commissie - gezien de kosten van toepassing op de 'Marmoune' af.
In het bovengenoemde rapport wordt ook vemreld: 'Volgens prijscourant van de Gebr.
Pot te Elshout kost een ijzeren roede balk van 24 meter of 85 voet "f 400,--. Volgens
opgaaf van Ypke van det 7ne een houten balk kant en klaar Amerik. Greenen somma
Í 285,-- en aan haken, zomen en borden somma f 76,-- zanen I 361,--. Terwijl haken,
zomen en borden met een ijzeren roede even zoo veel zoude kosten, zoude een ijzeren
roede een meerdere uitgaaf voordezen van somma f 115,-- op iedere roede'.
De commissie rapporteerde: 'Bij benodigde molenroeden ijzeren aan te schaffen'.
Inderdaad bestelde men, echter pas op 9 september 1901, een ijzeren roede bij de Gebr.
Pot. Het nummer van deze buitenroede was zoals bekend nr. 1899. Uit het bewaard
gebleven garantiebewijs blijkt dat deze roede pas op 25 juni 1904 is gestoken. Tot op

heden weten we niet waarom deze roede toen pas is gestoken. De garantie had een tijdsduur van zes jaar vanaf het moment van steken en was niet geldig na schade door onweer,
breken van de as en 'het vallen van de bijzittende roede'. De roede is besteld door molenmaker Van der 7,ee uit Blauwhuis, deze kreeg hiervoor f 10,-- premie van de Gebr. Pot.
Was de lengte van de roede echter kleiner dan 22,65 m of 80 voet geweest, dan had hij
slechts f 5,- premie gekregen.
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Bewijs yan ontvangst voor een aangetekcnde brief

In het archief troffen we nog een garantiebewijs van de Gebr. Pot aan beheffende een
binnenroede nr. 2O28 uit 1906/07 en deze roede werd op 8 augustus l9O7 in de
'Mamroune' gestoken. Uit correspondentie van 9 december 1.919 tussen de firma Pot en
het polderbestuur blijkt eind 1919 een roede te zijn gebroken. De Gebr. Pot vroeg her polderbesfuur in overweging te nemen de gebroken roede aan hen terug te sturen om de
mogelijtàeid van reparatie te bezien. Het was voor de firma Pot niet rnogelijk dit ter
plaatse te doen, de reis- en verblijfkosten zouden dan hoger zijn dan het transport van de
roede per boot. Uit deze brief blilkt ook dat dc prijs van ccn nieuwe Pot-roede inmiddels
driemaal de prijs van voorhecn was. IIct Jxrldcrbcstuur is nict op het aanbod van de Gebr.

Potingegaan. Op 19 decembcr 1919 reist dc hccr Àsnra van het grl<lcrhestuur samen met
molenmaker Van der Zee naar Oostzaan en krxrpt daar bi.l clc (ichr. De Boer een gebruikte ijzeren roede voor Í 525,--. Met het aanbrengcn van dc rocde was haast geboden
gezien de hoge waterstand in de polder, echter vanwegc clc feestdagen gaf het tÍansport
van de roede nogal wat problemen. Pas op 3 januari 1920 kwatn de roede bij de molen
aan. Wellicht gebruikte men een deel van de gebroken roede als damligger in de nabijhcid van de verdwenen molen. Zoals de foto uit 198-5 van l)urt Postumus Jr. uit Huins
laat zien.

Voor deze aflevering van Uit de Knipseldoos is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

-

Luidkloklen, Klokluiden en Klokkestoelen. C. W. Tempelmans Plat. Baam 1974.
Stads- en Dorpskroniek van Friesland. Deel 1 (1700-1800). l,eeuwarden 1930.
Boezemwaterschappen en polders in Westergo. H.de Raad. Botsward 1993.
Archief waterschap It Mamelan te Bolsward. inv. nr. I 109 en nr.l I I 2.
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Ledenmutattes G.F.M.
Van categorie L naar G:
G 241 G Dhr. M. Heijstek, De Meer 4,9161 DR, Hollum (Am.)
Van categorie BG naar leerling:
G 367 L
Dhr. J. van der Goot, Kofschip t, 8501 SH, Joure
Nieuwe donateurs:
D 459
Dhr. H. H. Elzenaar, De Hornlande 15 ,8375 YZ, Oldernarkt
D 460
Dhr. T. Oosterhuis, Hondsdraf 17,3738 TB, Maartensdijk
D 461
Stichting Dorus mooltsje, Stasjonsleane 5, 8416 AN, Oudega (V/.)
Nleuwe leerlingen:
G 264L Dhr. J. van derZee, Walperterwei 45,8731 CD, Wommels
G 265 L
Dhr. R. G. H. Rosenkamp, Gossepalen 69, 8604 EG, Sneek
G 266L Dhr. B. Bos, Koarte Achte I,8629 PM, Scharnegoutum
G 267 L
Dhr. M. Ridder, Marienpoort 10, 8701XZ, Bolsward

.

Verhuisd:

Een stuk potroede als darnlegger in gebruik

(foto: D. Posthwnw).

G 040 G

Dhr. E. Boorsma, Torenvalk

53

,7731 LD, Ommen

Bedankt:

Popke Timmermans

Te koop aangeboden:
(uit 1734), herdruk uitgave, formaat 28x40 cm. Boekhandel prijs f 325,95 nu voor

f

125,-- (als nieuw).

o Volledig Molenboek
1849), door J. Harte (herdruk uitgave), boekhandel prrjs
(als nieuw).
50,-"f

o Hollandsch Molenboek

door C. Visser en J. Pieterse, 2e hands exemplaar

Í

35,--.

Een zeldzaalart molentype, door L. H. Blom,
2e hands exemplaar f 35,--. De prijs is excl. verzendkosten.

Inlichtingen bij: P. Timmermans, tel. 05130-25404.

landmark
De verbeelding aan de macht

(uit

o De Tjasker

Dhr. W. Leemans, Folk. Kuipersstraat 45,8491 DE, Akkrum
Dhr. J. Groen, Bremstraat 64,8471 VJ, V/olvega.

V/aterbeheersirrg als toeristisch

o Groot Volkomen Molenboek
slechts

D 451
BG 169

Í

125,-- nu voor
Nederkrnd, bnd onder de zeespiegel De gewoonstc zgak yan dc wereld, dcnW menig
Nederhndcr. Terwijl de ingenieuze slstemen om dc walerstromen te beheersen en de
ecuwil3c slrijd tegen de zee na jukt hèt landnark van Holland zouden moeten zijn.
Voor Nederlanders, maar vooral voor toeristen. Het Nederlandse Bureaa voor
Toerísmc (NBT) kwt moneníeel onder«teken hoe de waterbeheersing in Nedcrland
toeristisch aansprekendcr verheeld kan worden en welkz organisaties daaraan een bijdrage kunnen lcveren.
Enige jaren geleden schreef het NBT een prijswaag uit voor een nieuw landmark. Eén
van de inzendeÍs was zelfstandig ontweq)er ir. Berci Florian uit Delft die met het lumineuze idee kwam om met bepaalde signalen in het landschap en de stedelijke omgeving
aanschouwelijker te maken dat Nederland onder de zeespiegel ligt. Het zou de

34

Nederlandse burger en de buitenlandse toerist in één oogopslag doordringen van het
belang van een optimale waterbeheersing. Hoewel het idee niet werd verheven tot nieuw
landmark naast de tulp, molen en klomp, bleef het concept hem, maar ook het NBT
bezighouden. Daarom hebben zij besloten een haalbaarheidsonderzoek te verrichten
onder organisaties en instanties die ofwel met toerisme of met waterbeheersing doende

zijn. Het p§ect wordt begeleid door de ministeries van EZ en V&W en door

de

Culturele Raad van Zuid-Holland. Het uiteindelijke doel is alle organisaties te inspireren,
waar nodig te laten samenwerken en er een consistent en toegankelijk 'Nederland
Waterland' project van te maken.
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oklobcr 1994
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Verwondering
Florian vindt het onvoorstelbaar jammer dat de complexiteit van de waterbeheersing in
Nederland als het ware wordt weggestopt. "Nederland is een kunstmatig land. Het lrachtenspel op onze dijken, het feit dat we beneden zeeniveau leven, de mensen die dag en
nacht bezig zijn met de waterbeheersing, het zijn allemaal elementen die wij heel gelvoon

Tweebaksmarkt 52

(giro 2257734)

I)rrr k:

vinden en waar niemand acht op slaat. We zijn niet in staat om zelf het fenomeen van de
waterbeheersing emotioneel of als spektakel te eryaren. Ik denk dat je de Nederlanders en
daarmee de toeristen weer in verwondering kunt laten stilstaan bij deze staaltjes van ver-

en
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Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 1059, 8900 CB treuwarclcrr
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nuft."
Volgens Florian is de ideale situatie als instanties die zich met waterbeheersing bezighouden zich meer op toeristisch gebied gaan begeven. Andersom geldt dat het toerisme meer
waterbeheersingsprojecten moet adopteren en gaan promoten als toeristische attracties.
Florian: "Op veel plaatsen in Nederland kun je prachtig zien hoe Nederland de voeten
droog houdt of hoe het zeewater in toom wordt gehouden. De vele projecten moeten we
zien samen te smeden om het concept van waterbeheersing als totaal te presenteren. De
cruciale waag daarbij is natuurlijk of ze bereid zijn dat idee op te pal&en. Dit onderzoek
moet in kaart brengen of en hoe we gezamenlijk de verbeelding van Nederland Waterland
gestalte kunnen geven."

Imago
De Delftse ontwerpr heeft zijn ideeën al gepresenteerd aan mogelijke 'partners van de
verbeelding'. Hij heeft onder meer contacten gelegd met Delta Expo, luchthaven
Schiphol, de Nederlandse Spoorwegen en adviesbureau Reco (van Henri Remmers -SH)
die bezig is met de ontwikkeling van het project Holland Experience. Maar er zijn natuurlijk nog legio andere organisaties en instellingen die raakvlakken hebben met waterbeheersing. Te denken valt aan de Kinderdijk, het Zuiderzeemuseum, museum Nieuw Land
in trlystad, Schokland, allerlei musea die inpoldering als onderwerp hebben en authentieke gemalen. Maar er kunnen ook interessante ideeën uit totaal onverwachte hoek
opborrelen. Florian: "Waterbeheersing moet voor de toerist interessant worden gemaakt.
Dat kan alleen als het meer zichtbaar wordt gemaakt en iedereen samenwerkt en er tussen
de diverse organisaties een herkenbare link is. Ik denk dat het imago van Nederland er
positief door zal veranderen."
Iedereen die geihteresseerd is in deelname aan het onderzoek, kan een vragenlijst opwagen bij Sandra Versteegen van het NBT, tel. 070-3705236. Ook is zij beschikbaar voor
meer informatie over het project van Florian.
Sjaak Hoogkamer.
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