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In dit nummer
Verenigingsnieuws en mededelingen van «lc sticlrtirrg wiriuorrtlr.l ('('n tt'r rrlilrlrk r,gr rlr'
eerste Friese molenmiddag voor molenaars ckror nlc(lc or'1i:urrsrrl.r ( it'r;rrtl ( ir(.nun(.
Willem Entrop dook in de historie van de tnolctts virrr ( it'rkt':;kloo:,tr'! Stroolros
Popke Timmermans zorgde voor een nicuwc krri;lse lltrl.lr,rllt. ()\,(.r ttt. rrr,rlr.nr. \,,ur

Schiermonnikoog.
Willem O. Santema staat stil bij hethoge water varr trrt'lrtili j;r;rr 1,r.lr'.lr.rr
Voor de speurders hebben we een hele reeks olthckcrrtlt'rrrolt'rrl,l,':, ()11,,(.n()nr(.n (lr(.

garant staan voor menig uurtje puzzelplezier tii«lcrrs rlt: lrrn[!r' rlotrk('t(' \\,rrtcr,rvorrtlr.tr
We staan stil bij de ingebruikname van clc rricrrrvt'uun;r;rlrrr:,t;rll,rtrr.\,()(,! rtr.

M ars sumerpo ldermo len .

Op Ameland werd de feesteliike opening vatt clc nicrrw,r'krrt'rnrr,tr.rr l,(.\,r(.r(l trr tlrt
ntuïuner een historische terugblik. In het volgettclc ttrtnlnt('r'lrt't \,('r:,1,r1, ,r\'('r (h' r,p(.nurl,
daar we dat nu niet Ineer konden rneenelnen i.v.ttt. «lr: strritinl,rrtl;rlrrnr \',rrr lr,'l kr.r,,lrrrrrrr
mer.
De korenniolen van Surhuisterveen is weer ectt trotst: zt'llzw'rt !rlt'r ll,r,u,rn ,,k rrrrp,r.

aandacht voor deze aanwinst voor het dorp, waat'hii wc rr;rrrlt'kt'n('n('rr rl.rt lrrt ,,l*. \,rr,;
de provincie als een verrijking kan worden beschorrwrl.
Voor de lange donkere winteravonden is er ook w(:cr liltt v( )or ('('n I'r '('( l l,,r-[, l l,-
molenboekenmarkt is in heweging en in de rulrricrk Molt.rrlrlt.r;rtrrrrr ,.r.1r., tr=t-rtlr.rr \\ rl
weer een en ander voor I-I.

Veel nieuws is er ook in de rubriek van, voor cn ()v(:r'rrrolt'n\/r r(.rrtlt'rr

In de rubriek molens van o'De Fryske Mole" aiu)tl;rclrl vr)()r (lt' :,t,nul('k,,;, L,rr'f urrr,l,'rr
te Koudum aan de hand van l'levindingen van clc ltrolcnnurkt'r s l,lr;rrr ( n( ):,,.('n ('rr l lrr1.,,

Landman.
. Dit en nog meer in dit nurïrmer. Voor elk wat wils z.orrls I I zrt.l

Bij de foto op de yoorpagina:
De Marssum,er poldennol.enwerd op ZaÍu'dug l7 ,rr1ilt,ntlrr.lt,t,,t'tt,li.jk in lx'tlrijl',r;r,,rlt,ltl
ter gelegenheid van de in. oude glorie hersÍeltlc intttttttlin,rttilltttit,.

Van de redaktie
In het afgelopenjaar beleefden we al wecr het 75c nunrnrcr van ons rnolcnblad. Op zich
hebben we daar niet bij stilgestaan, rnaar tocn clc voorzittcL varr he t (iilcl. dc hccr Coppens,
dat in zijn openingswoord van de najaarvergatlcling nlcnroLccrrlc, ging cr t«rch wel even
wat door ons heen. De negentiendejaargang zil cl nu op crr <lat hctckcnt clat we volgen{
jaar heel wat te vieren hebben. Allerecrst konrt hct vic«lc lrrstlunr van hct (iild aan de orcle
en daama het 2-5 jarig bestaan van "l)e liryskc Molc". Binncn <lcze twcc rnolcnlichamen
heeft De Utskoat een gewaardeerd plaats.fc vcrovcr'<l <lll nict lllc(:r wcg tc dcnkcn is. Velen
zien altijd weer met belangstelling uit naiu hct nronrcrrt waal'()p cl ccn nicuw nulnmer kan
verschijnen. De deurmat of brievenbus wurll cxtr':r irr <lc galcn gchoudcn. "Is De
Utskoat"er a1?" klinkt het rond die tiitl vaak hoopvol irr <livr:rsc huiskatncrs als we de
geluiden mogen geloven die tot ons konrcn. l)lt is ccrr gocrl lt:kcn r:rr hct is aan orrs allen
om de continuïteit van verschijnen en dc hoevccllrcirl cn tlc kwllitcit van <le kopii op peil
te houden.
Ook voor dit nummer is er vanuit de lczcts wccL hct ccn crr antlct llrrgcclragcn. Dat wij
een zekere kritische ondertoon ook ahsoluut nict uit <lc wt'g gaan, hliikt uit cnkele bijdra-
gen. Wanneer ergens fouten gemaakt ziin, clan hocl'.ic tlic rrict irr <lc rkxrfpot tc stoppen.
Aan opkropperii heb ie niks. "De wicrhcicl har irr skcl lirrl", zcgt ccrr Ilics gezegcle.
Wanneer we ervan uitgaan dat er ook tr«rg zoicls lrt:st:r:rt als "wirlr gcwcrkt wo«lt vallen
spaanclers" en dat fouten goed zijn orn crvan tc lcrt:rr. tlan ovr:r'ht:crst toch hct hclang van
het laten doorklinken van die kritiek. IIet zal txrk rrirrt rrltiirl zuivcr w:rlcr zijn gcwccst wat
er door de ritskoat op de boezeru weld gekxrsrl.
We staan vlak voor een druk jaar. Voolal hot vclwczcrrliikt'rr viur (:cr) nicuw liries rlolen-
hoek zal heel wat inspanning ver'gen, nict allccn vurr <lt: r'crl:rktic. rrur:rl rxrk van de vrijwil-
lige molenaars die hun molengegevens voor tlc irrvcrrlrrlisirtit: zullt:rr nxrctcrr doorgeven.
Het bijzondere van dit boek zal toch gelcgcrr ziirr irr lrr:t lcit rlal hct ccrr gcrlcnklrock van
De Fryske Mole wordt. Niet de provincic oÍ' ccn uitgcvcr is olxh'at'htgcvcr, rna.u' onze
jubilerende provinciale molenstichting. I-atcrr wc cr nlc[ 7.'ll allcn voor z.r»'gcn dat er over
eenjaar, de uitgave is tussen l0 en l5 novcnrbcr l()95 gcplanrl, ccn prachtig gedenkboek
geprescnteerd kan worden.
Bii de afsluiting van dit decembeurutnrncl' staat rlic wcrrs hoog irr ons vaanclel. Tot slot
wensen wij [l veel kijk- en leesgenocgcn rnct rlit 7írc rrurrrnrcL, l'iirrc l'ccstclagen en voor
1995 een goed draaiend jubileumjaar.

(ict'bctt I).Wiinia 
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Agenda
februari 1995: sluitingsdatum
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Fries Molenboek.
Delaatstekeermoesten wij u in deze rubriek nog in het ongewisse latcn onrtnint htd vcrschijnt:n
van een nieuw Fries Molenboek. Met enige trots kunnen wij u nu hr:richlcn <lat hct «rns gi:lukt is
de financiële middelen voor dit boek bijeen te krijgen. Eind volgen<l juar k:staat l)r: Irryskc Molt:
25 jaar en ter gelegenheid hiervan zal in november 1995 het hock op (le nrarkt wonlt:n gtrhrachl.
Inmiddels is een redactiecommissie gevormd bestaande uit: II. Boschnra, K. Lcnstra, J. Ilofstr:r,
D. Bunskoeke, L. Sierkstra, G. Wijnja, G. van Reeuwijk en A. Cranrcr. In twce vr:rga(lcdng(:n
zijn zij het eens geworden over de onderwerpen en indeling van hcÍ h«r:k t:n is nrcn urn hr:l wt:r'k
geslagen. Het boek zal in de winkel J 49,50 gaan kosten en wonlt in r.cn oplagc van 3(XX) stuks
gedrukt, deels in full-colour deels in zwartlwit. Het aantal pagina's zal ongcvt:cr gr:lijk zi.jn rurrr
de 2e druk van 1980, dus ca. 265 pagina's. Het zal een genaaid gl:trln(lL:n lxrk w<»rlcn nl(:t (:(:n

papieren band. AIs model hiervoor heeft gestaan het hoek "Stinscn r:n Slalt:s" nrcl als afnrc:lingt:n
22,5 x28 cm.

Molen De Mijtin Koudum.
Onlangs is de restauratie van de spinnekopkorennrolen l)e Vliit te Kou<lunr voltooid. Bchou<lcns
nog enkele kleinigheden kan begin volgend jaar de ofÍiciële ingchruiknanre plaats vinden.

Molen 't Zwaantje te Nijemirdum.
MeÍ het bestuur van deze molen is in principe afgesproken dat de nrolcn 't Zwaantje per I januari
1996 over gaat naarDe Fryske Mole. Over het wel en wee van dez: molen zullen wij u in dc vol-
gende UTSKOAT het nodige gaan vertellen.

Molen te Wijns.
Ook deze rqstauratie ligt op schema en nadert haar voltooiing. Na de winter kan de zaak wor«lt:n
afgerond.

Miedenmolen te Holwerd.
Aannemer T. Iellema is na de bouwvak met de restauratie van dez-e molen begonnen en hcxrp
eind dit jaar er mee gereed te zijn. Volgend jaar kan worden begonnen nrel de restauratie van
molen Meerswal te I-ollum (nieuwe vijzel) en De Bullemolen te Lekkum (nieuwe vijzel, ro«lt:
en spihad). Op 22 novemberi.l. hield het Algemeen Bestuur van f)c Fryske Mole haarjaarverga-
dering in het provinciehuis. Het was penningmeester G. ter llaar gelukt onr ook voor 199-5 een
sluitende begroting op te stellen. In deze begroting werd vrxrr on<lerhou<l aan 42 nrolens ecn
bedrag geraamd van J 201.Ofi),--.

Molens te Wirdum.
Al enige tijd probeeÍ het bestuur om de 2 spinnekoprnolentjes ondcr Wirdum te verplaatsen naar
een plaats aan de Swette. Het is de bedoeling dat deze nrolens dan aan een toeristisch fietspad
komen en een (hulp)-functie in de bemaling krijgen. De administratieve-tnolen is na ruim ander-
halfjaar deze week eindeliik tot stilstand gekomen nlet het verlenen van de bouwvergunning
door de gemeente Leeuwarden. Het wachten is nu nog op de uitspraali van bezwaarschrift gericht
tegen de hoogte van de te betalen leges. Na de winterperiode kan met dit werli een aanvang wor-
den gemaalÍ.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Vijf maal drie maal vijf
De tijd gaat snel en dus ook de verschijning van de lltskoat, die verschijnt met de regel-
maat van de klok. Het vorige kwartaal verschcen alwccr hct 75c nulnmer. Proficiat redac-
tie!

Bestuursmutaties
Zoals aangekondigd hebben we op dc rrajaarsvcrgatlcling al'schcicl Bcnornen van de
bestuursleden Wouter Kolijn en Gjiltlcrt van clc Vcltlc tlic lcspccticvcliik biina vier en
zeven en een halfjaar hebben meegewerkt irr hct hcstuul varr hct (iikl l;ryskc Mounders.
Bij deze nogmaals dank daarvoor.

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders is vcrhcugtl rlut rlc vacatulc voor de functie
van penningmeester vervuld is door de benoerning varr Sytsc Srnits. I lii hceft rnct Gjildert
van de Velde afgesproken hoe het overdragen van tlc papcllsscn cll c()nlputerhestanden
zal plaatsvinden en hoe daarin de weg kan worclcn gcvonrlcrr.

Op termijn is er ook een nieuwe voorzitter (Bas Kalkrnarr ) cn ccn nicuwc oplcidingscom-
missaris (Johan Cnossen). Hun benoerning kan, als «lc lc«lcrr ukkrxrr<l guan tnct cle kandi-
datuur, geschieden op de volgende vo«rriaarsvelgaclcrirrg. ()ntk:r'lusscn zockcn we een tij-
delijke oplossing voor de vervulling van rle lunctic van oplcirlirrgsconrrnissaris. Dan zijn
er nu nog vacatures op kornst in verband nrct tlc Íirncticvclarxlcring van Bas Kalkman en
hetreglementaire afheden van ondergetekcnclc, uw sccrctlris. Ilct bcstuur wil belangstel-
lenden graag vertellen wat de lrestuut'swelkzaanrhcrlc rr irr lrouclc n.

De financiële kaasschaaf
De provincie Friesland heeft praktisch vanaf hct ontstaarr van het (iilcl Fryske Mounders
bewezen in te zien hoe belangrijk het voor het molcrrhchou<l is <lat er een goede opleiding
bestaat voor vrijwillige rnolenaars. Bij het zoekcn naal hct volgcncle gaatje orn de provin-
ciale broekriem te kunnen aanhalen is het oog van dc financiölc arnhtcnaren gevallen op
de opleidingssubsidie van / 20fi),-- aan het Gil«l Irlyskc Mounclers. I Iet bestuur heeft aan

Gedeputeerde Staten van Friesland een brief gez.ondcrr rnct argurnenten tegen dit begro-
tingsvoorstel. Het belangrijkste argument is dat de suhsidie ccn z.eel rer.rderende investe-
ring is in deskundige molenaars die de moleneigenarcn z.ecl veel geld besparen door bij-
voorbeeld (preventief) onderhoud en ontvaugst van bczockcls. Onze biidrage aan het toe-
ristisch klimaat in de provincie moet dus misschien wolden bctaald uit de broekzak van
de afdeling Economie in plaats van uit de vestzzk van de afcleling Welzijn (onze schuts-

A. L-renrer



patroon tot nu toe).
Op het moment dat u dit nulnmer van
Staten van Friesland al achter de rug.
hebben voor onze activiteiten.

(r

De []tskoat ontvangt, ziin
We zullerr zicn «rf ecn en

de begrotingsdebatten irr

artcler consequenties zal

Naj aars ve r gaderin g G . F. M .

3 Ach,ter de bestuursÍafel kreeg aftredencl penningtnee.\tc r Gjitrlcrt r,on der Vel.de bloe-
nxen en een aandenken voor zijn inzet gedurende de a.f'gclopen jurcn.

o De. heren Grffioen, Heijstek cn Postlttutttt kregcrt t,art de heer Bo,stttct (t,4.
Mole ) lrct felbe gee rcl e getui g schrift.

De Fryske

.Iaap van I)ricl, scc:l'cturis (i.F.M



M ars sumer poldermolen veffU kt
met inmaalinstallatie

Marssum - Het was zaterdag 17 septentber aanvankelijk ntaar een trieste dag. De regen
kwam meedogenloos uit de lucht vallen enwirul voor de nrolenwas er niet. Molenaar Jan
Picter de Jong moest de molen in de stronrcnde regen opzeilcn. Het was toch wel een
beetje zijn dag nu de tweede schroef van de Marssunrerpoldennol^en officieel in bedrijf
werd gesteld.
De bezoekers hadden zich er vast ook iets nrcer van. r'oorgesÍeld. Gewapend met para-
plu's, regenjassen en laarzen h'otseerde nrcn hct $,eer en. h.ct drassíge weiland. Toenwas
heÍ wachten op de burgemeester die behoorlijk a«n rle l.atc kant arriyeerde. Erg was dat
allemaal niet in dit geval, want de rcgen was opgchoudan, in hcÍ noordwesten klaarde het
op en er kwam zowaar wind. Toen lrct bclangrijkc tnon( nt t,an ingebniknante daar was,
kon er zelfs gemalenworden en daÍ kadootjt was toclt nraar mooi t,teegcnonrcn.

lnmaalinstallatie hersteld
In 1975 leefde de wens al bii de "Stichting Molens in Mcnaldumadeel" orn de inmaal-
schroef van de molen eens weer in ere te herstellen. Toenrnalig bestuurslid en oud-mole-
naar Linze van der Kooi had daar al voor gepleir in 197-5 trii de opr.ichting, maar het her-
stel van de overige molens van de stichting vroeg de nooclzakelijke aanpak in een eerder
stadium. U heeft daarover (de rnolens bii Hatzurn en Kingrnatille, Dronrijp en
Menaldum) al kunnen lezen in vorige nurnmers vun De Utskoat. Afijn, eindelijk kon wij-
willig molenaar De Jong dan zien dat er beweging kwarn in de wens van jaren geleden.
Het herstel van het maalwerk werd in twee fasen uitgevoerd. Eerst kwarn in 1991 de
inmaalschroef aan de beurt en daarna was de schroe{bak van dc hoofdvijzel aan de beurt.
Zoals gewoonlijk presteerden de vriiwilligers van de stichting wccl ontzettend veel in de
eigen vrije tijd, waaronder het vervaardigcn vun tlc karnwiclcn, dc lagcr.s en de nieuwe
schroef. Ook het metalen huis waarin het gaan«lc werk voor dc vijzclaandrijving zich
bevindt, diende volgens de oude constructic rnct klinknagcls aan elkam te worden
geklonken. Toen constructiebedrijven daarvor.rL bcrlragcn van rond clc /' 10.000,- vroegen,
besloten Arend Castelein en Waling [IoÍkarnp hct zclf tc <krcn. Mct elkaar zljner l75O
uren vrijwilligerswerk in gaan zitten en dat betckcncle clat nrcn hinrren de begroting van

"f 150.000,- kon blijven. Een prestatie van foltnaat! IIct bcstuul lneencle de inzet van cle
heren restaurateurs Waling Hofkarnp, Piet Bouma, Arcntl ('astclein en Piet de .Iong dan
ook te moeten belonen met een schitterend wan<lborcl vun Makkurner aardewerk, com-
pleet met een afbeelding van de Marssurner rnolen.

Kritische kanttekeningen
voorzitter Kees Hellinga had naast lovende woorden ook de nodige kr.itiek die hij wel
graag even kwijt wilde. "Er is een provinciale Adviescommissie Monumentenzorg inge-
steld, die alle subsidieverzoeken toetst op een aantal criteria. Er kan nu alleen in bijzon-
dere gevallen sprake ziin van een provinciale suhsi«.lie voor een lijksmonument, en dan

o De wethouders dhr. S. van Essen en mw. C. M. Osinga-Stecn stellen het kantwielme-
chanisme inwerking, daarbij geholpen door molenre.rtourateur Wating Hqftcun,p.

. Burgemeester tnw. G. van Del.ft-Jaarsrna
Zo te zien het toekijken.

licht de veng. Molenear J. P. de Jong heejt
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molens geen architectuuÍ-historische, bouwtechnische of typologische zelclzaamheid. De
landschappelijke waarde is in de beide gevallen niet echt van grote historische betekenis.
Ook is de provincie van mening dat in verhouding tot andere molens in de regio niet van
uitzonderlijkheid kan worden gesproken. En last but not least, evenmin kan worden
gesproken van twee van de gaafste molens in dit gebied. Twee molens, bouwjaar 1870 en
1878, gerestaureerd in 1991/1992. Als dit de toetssteen wordt voor rnonurnentenzorg in
casu molens, dan slaat mij de schrik om het hart. Het gaat zo de verkeerde kant uit! En als
Waling Hofkamp mij dan waagt, Kees waar doen we het eigenlijk voor, dan denk ik,
hopelijk voor de gemeente, de provincie het vo«rr ons hcle land. Overheden maak het ons
niet te moeilijk! Wij zijn voor de gemecnschap hczig. zuinig en zorgvuldig met uw geld,
met onze belastingcenten. Maar wél rnct een stuk gcclrcvenhcid om ons aller en ik bena-
druk ons aller, dus ook provinciaal cultuurbez.it tc lrcwalen voor het nageslacht. Het moet
niet za zíjn, dat we door de bezuinigingen ovcl twintig .jaar wccr. terug bii af zijn."
Gelukkig vond men in de gemeente wel een belciclwilligc partncr': alle restauraties kon-
den tot stand komen dankzij het feit dat de gerncentcraa(l lrcrcirl was ecn dcel van de her-
stelkosten voor te financieren. Als dank daaLvoor wcr.rl ccn li.aaic foto van de
"Marssumerpoldermolen" aangeboden.
De voorzitter van "De Fryske Mole" de heer Bosma kon zich rxrk prinra vinden in de kri-
tische bewoordingen van Hellinga. Deze gang van zakcn baalt inrurcls «xrk onze provin-
ciale molenstichting grote zor'gen. tliteraard;l'ees Bosrna rxrk hct vcnrul'l varr de rnannen
"met een milde vorm van gekte" zoals Hellinga de vriiwilligo molcrruars-r'estaurateurs
noemde. Een klok werd als cadeau overhandigd rnct dc w«xlr<lcrr: "(ia o«rk op tiid naar
moeder de vrouw". Bosma kon nog even bliiven stààll, want als vcrtcgcnwoordiger van
"De Hollandsche Molen"rnocht hij rnolenaar Jan Pictor <lc Jong rxrk nog ccn weeLstation

8even.

Plannen genoeg

De bezoekers hadden het die rniddag aan dcn liivc onrlcrvorr<lcrr: hct lanclpaadje naar de
molen is barslecht en daar dicnt vcrbctcring irr lc kon'rcn. lin rlat gaat gebeuren.
Bovendien komt er van Dorpsbelang nog ecn hank rnct picknicktal'cl zorlat de toeristische
aantrekkingskracht van de zelfzwichtcr exrp vrxrnrit gaat. Iir konrcn trouwens nog nieu-
we roeden met uiteraard zelfzwichting. B«rvcnrlicn hcclt nrcn plunncn om op de eerste
zolder een expositie van molenmakersgclee<lschap in tc richtcn. l)c cornplete inventaris
van molenmaker Dijkstra uit Giekerk is n:urclijk <kx»'<le stichting gcörfd. Daarnaast is er
nog volop werk aan "De Kievit" bil Bcrlikum. I)c o1'»cnirrg rlaurvan hoopt men volgend
jaar te kunnen vieren.
Wij wensen de stichting veel succes en wilshci«l toc trij hct hchoud van het molenbestancl
in de gemeente Menaldumadeel. flet is geen klcirrighcitl wat U rnet uw ijverige vrijwilli-
gers weet klaar te krijgen. Dat oogst onze gl'ootstc bcwontlcring.

10

' De 'geschutskoepel' gee.ft onderdctk qart rle ot'etbre,nring v,rtttllrtrtr rle schroef kan,
irunalen.

nog alléén als het rijksmonurnent als zodanig of in verharrcl nrct clc onrgcvillg van provin-
ciaal belang is. Twee vall onze tnolens, "l{atsurn"elt "Kirrgmatillc" wcrclep bij cle aan-

vraag van cle overschri.jclingskosLcn van de res-
tauraties hieroncler gerangschikt . '/.e zijn dus,
alsdus cle provirrc:iale c:olntnissie, alleen van
lokaal belang. De commissic was verder van
mening clat aan de molens vilnuit architectuur-
historisch, houwtechnisc:h cn c,ultuurhistorisch
oogpunt gezien geen pnrvincialc lrctekenis kan
worden gehecht. Dc nlolcrrs vcrt«lnen verder
geen sociaal-ec:onoltr ischc uitclmkking voor
fjrieslancl. Verclcr worulc:n rlc molens van een
gering helarrg gcacht vo«rr clc gcschieclenis van
de architcctuur cn rlc horrwkunsI in cle provin-
cie Frieslancl. ()ok vcrtcgcnwoordigen de

. Iin gerrrulcn kon (r y)or(lcn! RechÍs naast de
'trle,rcltut.rkoepal' ltct,ittrtt z.ich Íussen nutur-
Íjes rlc aanrlrijlus rlie y«nuit rle rrrolen konfi
ott, uiteindelijk cle sc'ht'o(.|'eon het werk te
7.etlÍen.

Gcrben D. Wiinia
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Herbouw korenmolen
"De Verwachting"

(lirtt-r: M. Heij.stek).

Op woensdag 16 noventber j.1.. v,erd op Attttland la Hollutrr tlc gcrcsltturecrde korenmo-
len "De Verwachting" fficieel. in g<,bruik !l(not,u't, orulrr lu'l toe?ictrd oog van vele

gerudigden. Aangefien de kopij tttct.fblo's ons nful lijilit kt»tdtn hcrciken, volstaanwc in
dit nummer met een historische terugllik en hoprrt rt,c itt ttt««rt iltd h(t verslag rond de

feestelijkheden te komen. Bijgaand verhaul. is onÍletnl uun de nnl.cnlbkler die ntolenaar
Heijstek ons voor dit doel deed tocknrcn.

In 1988 werd in Hollum door een aantal rnenscn hct irritiaticÍ-gcnornen om de korenmo-
len welke van 1840 tot 1949 aan de westzijclc van hct ckrrp hccft gcstaan te herbouwen.
Dit omdat de molen, welke ruim honderdjaar hct karaktcr van hct dorp had bepaald, nog
altijd werd gemist.
Met behulp van de Rijksdienst voor de Monurncntenz.olg kon een oude molen worden
aangekocht. Deze molen, een beltrnolen, was (x)l'spr'onkoliik afkomstig uit het plaatsje
Brucht in Overijssel. De Vereniging Vrienden van de Ilollurner molen De Verwachting.
Voor de bouw van de molen werd een leerlingcn pro.ject opgezet. Hierdoor werd het
mogelijk met subsidie van diverse instellingen cle bouw van de molen te realiseren.



Molent'rouwer V/estr a uit Tzurrunarun
werd opdracht verleend de molen te
bouwen. Op zaterdag 23 rnaart werd
door vrijwilligers de fundering voor de
rnolen gestort. De aannemer was inmid-
clels gestart met het maken van het
oncler achtkant. 26 november werd de
rnolcn welke in onclerdelen was opge-
l"rouwd rnct hehulp van een l«aan inel-
kaar gcz.ct waarna de afbouw volgde.
llincl Ícbruari 1992 werd voorlopig
gestopt mct clc trouw daar de verdere
Íï nanc:iëlc nr i«lclclcn onthraken. Na
oktotrcr 1993 wclcl in cle rnolen de
maal irtrichti n g aan gcb1i1gh1.

Korennr«rlen I)c Vcrwachting
In het verlcclcrr was cle Amelander

bevolking geheel op zichzelf aangewezen. De beroepsbevolking bcskrrxl voor het meren-
deel uit zeevaarders en landbouw/veehouders. De landhouw hctr.ol-. naust cle teelt van
aardappelen en groente, ook de verbouw van granen. rneestal l'()ggc cn havcr en soms
tarwe. De landbouw vond plaats op de zandgronden aan clc n«xrrclz.ijrlc van hct eilancl ter-
wijl de zuidelijke kleigronden werden benut als glas- en hooilanrlen. l)c rogge en de
tarwe werd oP een van de Amelander molens gemalen. waurna rle hikkcr hiervan het
brood bakte. De levering van het meel aan de bakkers en dc teluglcvcring van het brood,
veelal roggebrood werd afgerekend met behulp van de kell.stok. Op rlczc kerfstok werd
als een brood werd gehaald met een vijl een kerf geviild. zowel rlc hakkcr als de klant had
een kerfstok welke gelijktijdig werden ingekerfd, zodàtze iclcntick warcn. Aan het ein6e
van hetjaar werd het bakloon op basis van de kerfstok vcrrckerxl rlct tlc gelevercle hoe-
veelheid meel. De Amelander bevolking was op zichzelï aangcwcz.cn en rnoest dus
beschikken over molens om het graan te kunnen rnalen.
De oudst bekende molen heeft aan de westkant van Ballum gcstiralt. l)czc rnolen 'DE
EENDRAGT' genaamd stond reeds in 1588 op de zeekaar.tcn vcrnrcl<l.
Op het hebben en houden van een molen was patentlccht vcrschul<ligrl. I)it 'recht' moest
jaarlijks worden verlengd, tegen hetaling, de opbrengst van lrct patcnLr.cc:ht was voor de
Heer van Ameland. In 1754 werd het patentrecht van 'l)c licnthagt' rxrg verlengcl 'ten
gerieve van de inwoners van Ballum en Hollurn'. ln l'lil wcr«l rxrgrnaals het patent
bevestigd, doch in 1840 werd het 'r'echt' niet mecr vcrlcngrl wcgcns glotc bouwvallighei6
van de molen. Tevens werd het patentr.echt ingcttlkkcn tocrr hlcck <lat dc eigenaar. al
enkele jaren niet aan de voorwaarden had voldaan. lirrkclc .juLcrr rllarvoor werden door
willem-Hendriks de Boer en Jan-Comelis sorgdlagcr ccn vcLz.ock ingcdiencl om in
Hollum een molen te mogen bouwen, dit verzock wcxl al'gcwozcn ornrlat 'Dc Eenclracht'
in Ballum nog patentrechtigd was. tliteindeliik wcrrl irr I tl40 krch irr I krllurn een koren-
molen gebouwd.

1-5

Eigenaars waren Willem-Hendriks de Boer en Joh Dirks Visser. In l85O werd Willem-
Hendriks de Boer alleen eigenaar. Deze molen 'DE VERWACHING' heeft tot 1949
aan de westkant van Hollum gestaan en is in al die jaren in eigendom van de familie De
Boer geweest. Helaas moest de molen in 1949 wegens bouwvalligheid gesloopt worden.
'De Verwachting' was niet de eerste molen van ËIollum. Reeds in 1746 moet aan de
Hereweg een molen hebben gestaan, althans in dat jaar werd een gortmolen verkocht
voor een bedrag van 875 gulden. Zelfs heeft Hollum een periode gekend dat er een hout-
zaagmolen heeft gestaan. In 1783 werd door Johannes-Ijallings Swart een houtzaagmo-
len aan de zuidkant van het dorp gebouwd. Dez.e molen is in 1802 afgebroken waafna ze
in Deventer is opgebouwd en daar in 1866 is afgehrand.

Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden

Molenaar-dorpsomroeper
Wil hebben in ons midden een wel heel bijzondere vriiwillig nrolcrraar. IIet is de in
Marrum woonachtige rnolenlieftrebber Reindert Kok die zatclrlag Lien september in
Woudsend aantrad voor het Open Fries Kampioenschap voor Starls- en l)orpsomroepers.
Het werd een fraai spektakel tegen de achtergrond van het prachtigc watcl.dory met haar
twee bedrijfsvaardige rnolens: "Het Lam"en "De Jager".Vor»'al hi j ilc z.aagrnolen speelde
het opvallende gebeuren zich af. Staande op pontons irr clc outlc houthavcn zetten de der-
tien omroepers hun beste beentle voor. flet progl'atntna hcgon mct ccn rondgang door het
dorp. Alle deelnemers liepen mee in historische klerlii crr wcr«lcn vrx»'af gegaan door de
stadschutterij uit Sloten die op haar beurt wccl hcg,clcirl wcrd door ccn gl'oep trekzakspe-
lers uit Hindeloopen. De july stond ontlcl lci<ling vtrr hurg,cnrccster Kooprnans van
Wymbritseradiel. Samen met dc Wouclscnclcr Slccplxxrtkirpitcin van het Jaar de heer
Kuipers en de bekende VARA-corylbc Jrxrp Stokkcrn'rlrrs kwaur Rcinclert Kok uiteinde-
lijk als beste uit de bus. IIil verzarncltlc rnaar licl.sl l()t.t.5 puntcn. Pieter l{aringsma uit
Sloten, bij de korenmolen in het statlic rxrk al ccn hckcrr<lc vcrschijning, werd rnet 194
punten een goede tweede, telwiil de onll'ocpcr uit Wourlscrrcl, Ilans vun Veen met 184
punten de derde plaats veroverde. Een gelukwctrs is hicl zckcr op z'n plaats.

Albert Mulder heeft museum
Met z'n witte haardos en Brote baatd is Allrert Mukler hcst wcl een opvallende verschij-
ning in de gelederen van ons Gild. Met z'n 73 jau rxrgt hij nog bijzonder kwiek en aan
ambities ontbreekt het hem dan ook zeker niet. ()mclat oucle geleedschappen al sinds
jalen z'n grote belangstelling hebben, kwarn de rnolcn <laal eigenlijk vanzelfsprekend
ook bij. We herinneren hem nog als heginnend c:ursist. rnaur uiteindelijk werd toch van
deze hobby afgezien. Dit betekent echter niet dat cle rnolcns hern niet na aan het hart lig-
gen. Zijn grote passie is en blijft echter het gereeclsc'hap in al z'n riikheid aan variaties.
Hij schreef er al eens een lijvig boek over en sinds kort kan men zijn verzameling met
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eigen ogen aanschouwen in een heus museutn. Twee jaar geleden kocht de gemeente
Ooststellingwerf z'n spullen op met de bedoeling ze voor het nageslacht te bewaren. IIet
ark heeft nu een laatste rustplaats gekregen op de eerste vcrdieping van een loods bij de
korenmolen van Makkinga. Kortorn een extra reden orn op een geschikte zaterdagoch-
tend eens naar de Stellingwerven af te reiz-en.

Molendeskundige krecg ecrstc cxcnrplaar bock "f)c Standcrdntolen"
Tijdens de feestelijke presentatie van het fr'aaie stantlcrrlwcrk ovel ons oudste molentype
(zie de beschrijving elders in dit nurnmer), dat l8 novcrnhcr j.l. plaatsvond bij de stan-
derdmolen op dc Maasdijk ten oosten van Batcnbur'g. krccg onzc <krnateur, de sympathie-
ke molenwiend en -deskundige W. O. Bakker uit hct (itrningsc Ilarkstede, het eerste
exemplaar overhandigd. Een zeer terechte keuz.e van dc autcurs. z.o lnenen wij en als
zodanig een vermelding op deze plaats waard.

Molenbestuurder onderscheiden
We zouden het bijna vergeten, maar tiidens de jaarlilksc lintjcsrcgcn wcrcl ook een
molenlieftrebber uit Friesland onderscheiden. I'let is de in Marssunr woorruchtige voorzit-
ter van de "Stichting Molens in Menaldumadeel", de hecr Kccs Ilcllinga. Àl jarenlang
maakt hij zich zeer verdiensteliik voor de gemeenschap. Als nlrlcnliclhchher strijdt hii
voor het behoud van 'zijn' wiekendragers in de gemeente Mcnal<lurnatlccl. waarbii voor-
al de bestuurlijke kant van de zaak hem bezighoudt. In ziin hcschcirlcnhcid cijfert hij
zichzelf wel eens weg, maar juist daarorn was het goed tc horcn <lat ziin inzet wordt
gewamdeerd. Elders in dit nummer het verslag van een molcnfccst in Marssurn, waarbij
Hellinga als bestuurder ook weer duidelijk liet bliiken dat men cr togcrrwoorclig met een
afwachtende houding niet komt. Wil men in ons molenland nog wat hclcikcn dan zal men
voor de aanval moeten kiezen, een strategie die "De Fryske Mole" ook toepast in haar
strijd voor het molenbehoud. Op deze plaats nog onze hartelijkc gclukwcns aan het adres
van de heer Hellinga, waarbij we de hoop uitspreken dat we nog van nrenig rnolensucces
kunnen berichten.

Pasgeslaagd en dan aI een filnrdebuut als molenaar
Dat overkwam vrijwillig rnolenaar Kees Posthuma uit Wonrrnols tocrr hi.j op woensdag 2
november niets vermoedend met molenaar Pier Ziisling tle rnolcrr van Baburen in het
werk zette. Een televisieploeg, onderweg door Friesland onr een lcp()rtagc over wind e.d.
te maken, zag voorbij ïjerkwerd dat rnen bezig was met het vrxrrlcggcn van zeilen op de
fraai gelegen muontsmolen. Gewalrnd met miclofoons cn catncll kwarnen de heren het
dijkje afgelopen. De molenaars dachten eerst lnet een stcl .jagcls tc rnakcn te hebben,
maar al spoedig bleek het te gaan om televisiemakcrs. Volgcrrs I\rsthurna en Zilsling
waren Aart Staartjes en ziin helpers'1nar aparte lnanlten". Ilclaas vcrz.uitndcn zij te vra-
gen wanneer de uitzending zou plaatsvinden. Daardoor t.ilan r.ii clkc avond trouw aan het
kijkkastje gekluisterd om naal het progranuna van Scsiurlstlaat cn Kkrkhuis te kijken. Dat
is vast leerzaam geweest!

Molenliteratuur
Molenkalender met pentekeningen van Friese molens
Molenverzamelaar H. van Velzen tekende al weer voor de elfde keer een molenkalender.
Dit jam is gekozen voor Friese molens, te weten de korenmolen van Wolvega, de polder-

molen van Oudeleije, de spinnekop bij Tietjerk, de "Hantumelpoldermolen", de zaagmo-
len van Woudsend, de poldermolen bij Wanswerd, de tjasker van Offingawier, de

"Babuurstermolen" bij Tjerkwerd, de pasgeopende korenmolen te Hollum (Am.), polder-
molen 'Genezareth" bij Hallum, de spinnekop op De Hiemert en de koren- en pelmolen
te Witmarsum. De uitvoering is traditiegetrouw in het formaat I2,5 x 2l cm. Het kalen-
dertje is te bestellen door overmaking van f 5,--- «rp postgirorekening 1138065 t.n.v. H.
van Velzen, Assumburgstraat 38, 4834 KI) Brctla onclcr vcrrnelding van "kalender 1995".
(GDw)

Architectuur en stedebouw in I'ricsland ltt50-1940
Op 6 oktober j.l. verscheen deel dcrticrr uit dc puhlicaticrccks van hct Monumenten
Inventarisatie Project, getiteld "Architectuul on Stc<lclrouw in lrricslund lll50 - 1940. Het
is geschreven door mw. drs. M. F. Fenno, drs. G. J. M. l)crks cn rh's. Ii. R. van Weezel
Errens. Elk deel in deze reeks van zestien delen biedt een ovcrzicht van <lc jongere bouw-
kunst en stedebouw in een van de provincies of een van de vicl g,rrrtc stcclen.

In dit boek over Friesland worden de veranderingen gedurenrlc rlezc pcri«xle beschreven

en verhelderd door historisch kaart- en fotornatcriaul. I)aauraast wordt clc grote variatie
aan bebouwing als gemalen, sluizen, watertorens. rnolcrrs, rccrcaticwoningen. boerde-
rijen, woningen, straatrneubilair, kerken, fahrickcrr, stationsgcbouwcn en scholen
getoond aan de hand van veel recent fotonratcriaal cn rr:ulcr trrcgclicht door bijschriften,
soms aangevuld met reproducties van origirrelc houwtckcrrirrgcn. I lct lxrek is verschenen

bij Waanders Uitgevers te Zwollc irr samcnwclking nrct «lc Rijksdienst voor de
MonumentenzoÍg en telt 168 hlaclziidur. ISBN 90-(r(r3o 47.5-tt. l)c prijs van dit fraaie
boekwerk bedraagt / 35,-. (^.(1.)

De standerdmolen. Bouw, gcschlcrlonis, vcrschi.inlngsvorrren en bedieningswijze
van Nederlands oudste windmolcrrtypc
Onlangs verscheen bij Uitgeverij Matriis ccn lrock waal vclc molenvrienden al lang naar
hebben uitgekeken. De auteurs Erik Tijman. Jan Schcirs cn l)ick Zweers hebben diverse
aspecten van de standerdmolen in hun wert nadcr uitgcwcrkt en gezegd moet worden dat
het geheel er bijzonder verzorgd uitziet. Aan dc hantl van cen aantal heldere constructie-
tekeningen beginnen zij met een beschrijving van rlc lrouw. Ook bezochten ze oude mole-
naars met wie zij gesprekken voerden teneindc tc ac:htcrhalen hoe de molen destijds
bediend werd en hoe het leven van deze muklels cruit hccll gezien. Zij constateren dat het
een zwaar beroep is geweest, waarbij soms hct hclc gcz-in werd ingeschakeld.
Verder bevat het boek een beschouwing over clc gcschiedenis van de standermolen en een

overzicht van de verschillen tussen de bouwwijz.e in cn buiten ons land. Alle nog bestaan-

de standerdmolens in Nederland zijn aan de hand vun een beschrijving en afbeelding in
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het boek opgenomen. standerdmolens treft men nog aan in Groningen (2), overijssel (l),
Gelderland (10), Zuid-Holland (2), zeeland (4), Noord-Branbant (21) en Limburg (6).
Helaas bevinden zich onder deze 46 exemplaren geen Friese. Eeuwenlang heeft de oude
houten kast met zijn piramidevormig onderstel het Nederlandse landschap gedomineerd,
maar moderne bovenkruiers verdrongen het oudste molentype van hun plaats. In het wes-
ten en noorden van ons land gebeurde dat het vroegste. De auteurs hebben van het boek
een waardevol lees- en naslagwerk weten te maken. Maar het bevat meer kwaliteiten. Zo
werd er bijvoorbeeld vecl aandacht bestced aan dc illustraties. Diverse archieven wer{en
geraadpleegd met als resultaat dat er unieke, historischc [uto's tevoorschijn kwamen.
Daardoor is het ook een mooi kijkboek geworclen. Bove ndicn is hot een pleidooi voor een
zorgvuldiger omgang met de weinige standerdrnolens dic «rns trog resten, rnet de gebou-
wen zelf en met hun omgeving. De oude afbeeldingen van stanclcrclrnolcns maken duide-
lijk dat er in de laatste decennia met de molenbiotoop hcel wat is rnisgegaan. volgens
Tijman, scheirs en Zweers is een standerdrnolen geen op z.ichz.clf staand verschijnsel,
maar onderdeel van een agrarische leefwereld. Wat clat bctrcft z.ou (lc standeldmolen in
onze agrarische provincie zeker gekoesterd worden als hij er n«rg st«rncl. Ilclaas is cte laat-
ste vertegenwoordiger van dit type in 1921 door een storm gevcld waar.rnee plannen om
hem in Leeuwarden op de stadswal te herbouwen in het water viclcn. Wic rncer over het
markante molentype wil weten, zalveel fraais aankeffen irr hct stan<laiu.clwerk over rle
standerdmolen. De samenstellers hebben prima werk geleverd wuilnla tlitgcverij Matrijs
(bekend van het Nieuw Utrechts Molenboek) er een prachtig lxrek van maakte dat voor
de prijs van f 49,95 in de boekhandel te koop is. ISBN 90 5345 0.53 X. I lcr kan ook wor-
den besteld door overmakjng van dit bedrag op giro 42 39 47(r t.n.v. stichting Matrijs,
Postbus 670, 3500 AR Utrecht, o.v.v. 'standerdmolen-MV'. I.Iet hock worclt clan franco
toegezonden op het aangegeven adres.
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Stoarm en heech wetter yn I9I4

Heech wetter op 'e Burd yn dc,sinrber 1965.

Heil om seil gong it der ornwei dy nacht fan 28 op 29 desirnher l9L4 (no krekt 80 jier
ferlyn!). Hjirtnder in lerhaal dat Bouke van der Meer (1900-1987) my yn L98l fertelde
en foar wat mear yrrforrnaasje folgje hiir wat sitaten ót cle 'Nieuwe Sneeker Courant'
fan 30 desimber 19L4. De lrerte fan Wylske Attenra op'e Burd (nr. l0), dyselde 30e de-
simber, sil foar altyd ferb0n bliuwe rnei it h.iir0nclcr beskrcaune han'en. [,ës mar!

'Een bange nacht. Ja rlat u/(/.1. dc «f'gcloltcn nrrclrl. Iian slot'tn, clie tcgen, den, mor-
gen een orkaan bl.eek, vergeZ.elcl van.li'lla r(.q(nvl{t.qcn y(ronlnrstÍe vel.e bewoners
en verstoorde ze in hun nachÍ nr.§Í. ' ( Citttat I .)

'Waarlijk, deze naclil van 28 op 29 l)cc. '14 z.ul tortr t,clct't in onze stacl (Sneek)
een ont,ergetelijke blijven. Bijna ge(n huis lil«.1'rtnstrlecrrl en bij nrcnigten lagen
dakpann.eÍx en sch.oorsteenbot'den op ,rtruaÍ, lt,nvijl cr,(rt((tts lrumen v,erden ont-
worteld en vele stekken e,n kippenhokkt'n, cn?,. ()tntvooiden. De electrische gelei-
dingen geraakten door clen harclen v,inrl rk.li,r't, ?,orluÍ hct grooÍste. deel der aan-
gesl.otenen van, El.ectra cleze'n iltorgcn dc ourlt, pr,Írolewttl.atttpen konden opz.oe-

ken.' (Citaat 2.)

lt ferhaal fan Bouke van der Meer.
Doe't it wetterskip der noch net wie, leine cle g;lclerdiken der net altyd like goed by.By

I)c stctnrlennfile .fan
rlc Rottc.frtlle wie de
I?,stt .fan dit type yn
lir.y,,rlàn. Yn 1921 is
(' t' Í roclt in novittt-
lte r,sÍoctnn .fernield.
Hy soc oars nei
I jouwe rÍ verpl.eatst
v,urrle . Spitich.
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stoarm en 0nwaar fleach it wetter bytiden oer de diken fan 'e mar hinne. It is ek wol bard
dat der gatten yn marsdyk sloegen. Dan koe't ien see wèze fan lleech nei De Gaastmar.
Jawis, dat wie yn 1914 ek it gefal! Op dy moar.ntiid yn't lèst fan desimber stie it wetter
net fier fan 'e bOth0sdoar. Der wie net in topke làn te sjen. It earste dèr 't wy oan tochten
wiene de skiep. Wy hiene der doe àlf, rnien ik. Heit sei: wy moatte mar wachtsje oant it
wat ljochter wurdt. Doe achter de skiep oan! Wy hellen it boat, dat by de Poel lei, oer de
grintdyk (De Burd) hinne en farden oer't làn derhinne. De bistkes stiene in bytsje op in
hichte mei de kopkes krekt lxrppe wctter'. Wy hawwe se yn 'e boat tild, nei de marsdyk
fearn en doe oer de dyk nei Ílccch drcaun. Op in hcge grlderdyk foar't Sypke oer hawwe
wy se efter litten. Kees Dijkstra (l)urk syn hcit), dy't 40 jicr by Ís arbeide hat, wenne dèr.
By Tamme de Vries, ís àld-ti:nrncrrnarr, hawwc wy in hakjc kofje dronken mei in bran-
dewyntsje nei. Doe moasten wy wer op h0s oan.
De Burdsterdyk koene wy net làns, dër stie wol sulirllc (ts.iut dat rnci <le hannen oan) wet-
ter op. De pleatskes en de huzen dy't wat yn 'e lichtc sticnc. hicnc it wctter oer de flier.
Yn dy pleats byg. dèr by de Wilhelminawyk, dy't Jap van rler Ilcitle no hrOkt (Nijedyk
51) stiene de kij mei de poaten yn 't wetteÍ. Orn op'e polclcrdyk hy tlc Wcinsleat te kom-
men, moasten wy earst noch in ein troch it wetter hokselje....

'HEEG, 29 Dec. Tengevolge den harden wind is hct l«nd roniom ons dotp
hedennacht grootendeels onderwaÍer gel.oopen. In de richting Gottstnrcer is het
zoo erg, dat schapen yerdtonken zijn en de be,woner.r lcn w(stctt vun lrct Zijpke
het water in den won.ingen kregen.' (Citaat j.)

o Sich,tfan öf de Lytse Gaastrnaryn'e $ochtirtg./hn Dc Burtl. Hccclt: alle.s íinclerwetter!
De skiepkes op'e polclerdyk.

2L

'Wij vernanten uit Heeg, dat tusschen claÍ clor? en Woudsend het opsttrwende

water eenige dijkeru heeft doorbroken, u,aarcloor het lancl onderliep. De boerderii
van zekere Gr. werd zoo door het water bedreigd dat het gezin (vrottw en kinde-

ren, de m.an is in clienst) een t.oet,lucht nt.oesten zoeken op clen Zokler, waar zij
laÍer werden gered door hulpvaardige buren, die er verder voor zorgden dat ook

het vee uit de stal. werd gered en elders gestald. Een viertal varkens verdronk.'
(Citaar 4.)

(Gr. is Grypslna, dy wenne ytt it tr0s fart

lt berteferhaal fan Wytske Attenra

Jcllc Jellesrna, Niiedyk 35.)

Op 30 desimber 191,4 wie it net allirtne tigc hccch wct-

ter op 'e Burd, mar ek 'Onwaar' ! By cle farnylic tiolkcrt
Attema kundige hirn ntl. de berte oatl fatt in lytsc
poppe.

Dokter De Witte rnoast komtne. Ileit kot: ntetu l'attscls

net al te lang allinne litte en clèrom li'cgc cr huonnan
Sybolt de Boer oft dy dokter wol warskög.ic woc.

De Boer is doe op't hynder ttei Ilecch ta gicrr, clwcrs

troch 't wetter hinne dat oer de grint,lyk stt'eatttcle.

"Soe dokter wol sa gau rnooglik by cle Attetna's
komme wolle: it is safier..... !"
Dokter pakte syn tas en reizge öf.
Neffens betroubere oerlevering is hy mei in boatsje, oel'

't làn, nei de pleats fan'e Attema's fearn. Dy dei is
Wytske Attema berne, dochter fan Folkert 'fsearcls

Attema en Martsie B. van Keulen, op 'e pleats. no

n0mer 10.

"Sa lang ik libie, rnoAt ik clit lerhaal «ranhcan'c". scit clc'poppc' l'an ckre, cly't fan'e wike
80 jier wurdt.

'De Z. W. storn ven Din.rrlrtgnuclrt lrcc.l| irt l)c Bitdt in gutrirlrlelde kracht nog

eenweinig den *vaorsÍcn sÍttt'tn ot'r't'lntl.'lttt, rlic ttltluur vrocg,cr i.s waargenonxen:

van l2 uur tot 6 uur in den morsen ltctlroc,q rlt ,qcttrirlrlclrlc v,inrlsnel.heicl 2On per
SCC.

Erger was de stontt vut't 30 Dec. 1904.' (()ilutrt Ó.)

'Van eeru der hoeren uit den omÍrek v(rnont(n n'(' d«l hijz.e'ff'vtjf mol.ens hacl Zien

branderu.

Oorzuak: het I,osl.aten vert cle v,iekcn.' ( Cituat 5.)

Dit alles 80 jier ferlyn!

. Wytske Posthunru-Attema.
cly't 30 clesimber 80 jier
v,urdt.

Foto + 1917.

[Ieech, desirnber 1994. Willem O. Santerna
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s ,hMolens van "De Fryske Mole"
=*&mr- (deer6)
-ffi Van poldermolentje tot korenmolentje

Enige feiten en anecdotes van de spinnekop t"t Op"

onlangs la,vam de laaÍsÍe fase van de herborw gereed van de spinnekop-korerunolen ,,De

wijt" te Koudum en in het licht hiervan werd nij gevraagtl enkele feiten en weclerwaar-
dighedcn op papierte zetten. MeÍ toch enigsTins gentengde gevoelens voldoe ikhieraan.
Met de vordering van het verhaal komen steeds meer herinneringen naar boven en ik kan
het daarom ook niet helemoal. kritiekloos schrijten. Bovendien. heb ik nu een.maal een
grote hekel aan oude koeien uit de sloot halen. Maar Íoch, in de aanl.oop- en bouwfase
zijn er een aantal emsÍig te beÍ.reuren beslissingen gen.ofircn die absoluur niet nodig
waren Seweest en helaas geleid hebben tot een ntolen waarin de lnnvkundige t,erhoudin-
gen verlaren zijn gegaan.

Herinneringen
Zoals iedereen wel bekend is, was dc huidigc spinncktp tc Koucluur «x».spronkeliik een
poldermolen welke gelegen wils naast dc hoexlcrrii vlrr rlc l'arn. .1. Nauta tc Oppenhuizen.
Hier bemaalde de molen ccn oplu'vlaktc van ruwwcg 130 ha., gclcgen tussen de
Houkesloot en het Wiid. Tot cilca 1947 hcnraul<le <lc nrolt:n <lczc lxrlilcr waarbij clhr.
Nauta als molenaar fungeerde. Het toeval wil rlat mijrr vatlcl irr <lczc 1:rcr.irxlc vaak op deze
boerderij te vinden was. Mijn opa was eigenuar van ecn sk0ts.jc cn «lcz.c was i.v.b. met
baggerwerkzaamheden op het snekenneer een tiicllang hier afgcrnccrcl. Miin opa was
werkzaam bij het baggerbedriif Dikkerboom en syhrancly. In dic perioclc was de molen
nog in vol bedrijf en mijn vader vertelde dat hii destijds een aantal kippcn hieftI in een
hok tegen de molen. In relatie rnet de molen valt er nog een tocvallighcicl tc rnclden. Een
zoon van de hierboven vermelde J. Nauta, dhr. Tinus Nauta. was to[ v(x)r koft vaak te
vinden op "De Rat" te IJlst. Ik heb begrepen dat dit helaas niet mecr het gcval is.

Verplaatsing
Eind jmen zeventig werd de inmiddels in verval geraakte rnolcn vcrplaatst naax
Ïierkwerd om hier gerestaureerd te worden rnet cle uiteinclelijke becloelirrg naar Kourlum
te verhuizen. Bij de demontage van de molen te oppenhuizen viel tijclcns clc werkzaam-
heden volledig onverwacht het wiekenkluis naiu bene<len. zoncler ongclukken overigens.
Op het terrein van bouwbedrijf Van Zuiden te Tierkwerd werd dc nrolcn gerestaureerd
wat inhield dat de ondertoten volledig werd velnieuwil en het hovcnhuis voor het groot-
ste deel. Alleen de koker, koningsspil rnet bonkelaar, daklijsten. voegtrumie en enkele
regels bleven bewamd. Met het oog op de verplaatsing naar Kouclurn wercl rneteen de
ondertoren vergroot, om exact te zijn werd de torcn wat hoger en wijclcr. Bii toeval kwa-
men wij hier achter door de opgerneten en getekende rnolen op calquc over de opmetings-
tekening van Sipman te leggen. Het rnoet mij van het hart dat dit zonclcr lncer.te hetreuren
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is. De gedachtengang is wel voor te stellen: wat extra ruilnte in de vierkante onderbouw is
nooit weg. Maar de gevolgen die dit had ziin vooraf nooit goed doordacht. Kijkend naar
de oorspronkelijke foto's van "De Vlijt" en hier het aantal pannen op de ondertoren en
het aantal heklatten in het gevlucht tellend, kan men tot de conclusie komen dat het " 't
Op", indien deze in de oorspronkelijke staat gelaten was. een exact kopie was geworden.
Voorts had het vergroten nog gevolgen voor de uitgehalanceerde verhoudingen van de
molen, hierbij denkend aan de ondertoren/bovenhuis en het vriilopen van de roeden op de
hoeken. Dit laatste werd er ook niet heter op door de dikke pannenlaag op de ondertoren.
Ik heb mij tijdens de bouw hier ernstig z.orgen «;vcr gemaakt en het altijd zeer spijtig
gevonden dat er niet wat beter over nagcdacht was. Na de restauratie heeft het een aantal
jaren geduurd voordat de molen naar Kouclunr ()vcl'Beplaxtst kon worden. Dit was zowel
een politieke als een geldkwestie. In deze pcrioclc z.ijn tkror dhr. J. Hofsha en mij plannen
en tekeningen gemaakt om tot herbouw in Kou<lum tc kornen.

Groen licht
Pas in 1984 kon het grocne licht gegeven wordcn en wcrcl cl ccn start gemaakt met de
herbouw. Oorspronkelijk lag het in de hedoeling dat dc onrlclhruw gcrnaukt zou worden
in het kader van een leerlingenproiect van de plaatselijkc I-.'l'.S. waarbil het benodigde
hout door provinciale waterstaat heschikbaal welcl gestelcl. Dit hcstoncl uit afgekeurde
dukdalven van de houtsoorten demera groenhart en baslalocus. lien gtrtc uitgezochte
partij werd vervoerd naar "De Rat" te IJlst orn hier verzaagd te wor<len bt hruikbare
delen. Het zagen op "De Rat" heeft een diepe indruk op rnij gcnraakt. Samcn rnet de toen-
malige molenaar dhr. H. J. C. van der Woude werd el hii volckrcn<lc wincl door de week
gewerkt om al het benodigde hout te zagen. IIet dagelijks wcrkcrr nrct tlc houtzaagmolen
was een schitterende ervaring. Wanneer et 's rnolgcns ticrr vrxrL zovcn hij het weerpraatje
voor de land- en tuinbouw voldoende wind wenl vcrwacht clan bclclc dhr. Van der Woude
mij op en dan kon er die dag gezaagd wonlcn. 'l'ijrlcns hct wclkcn nrct cle molen werd er
dikwijls gediscussieerd over het hoc en waaroln varr «lc hcwcgirrgcn van het zaagraam, de
stand van de zagen in het zaugraanr, rlc aarrthilvirrg van tlc sloo cn hct omgaan met het
zware hout. Tijdens deze periocle olltrn()cttc ik rxrk Ilans Wcerhcijrn, voorrnalig molen-
maker bij molenmakerij fl. Groot Wcsscltliik. l)r:zc was rlc lcstauratie van een houtzaag-
molen aan het voorbereiden en voorclat dc:z.c hcvltulcn nran ook lnaar een spijker sloeg,
werd de onderste steen hoven gehaald orn achtcL hct hrrc sn waaroln van het gemaakte te
komen. Maar we dwalen af. Het beoogdc lccr'lirrg,crrptrjcct werd om diverse redenen een
fiasco: het zware hout was niet hanteelhaar vtx»' tlc.jongcns en bovendien scheurde het
hout in de verwarmde ruirnte aan alle kantcn uit clkaur cn 7.aten er hier en daar rotte delen
in. Hiermee kwam het project voorjaar 1985 tot stilstand. ()p "De Rat" is echter wel suc-
cesvol, nagenoeg al het benodigde hout gczaagcl voor de "Geeuwpolderrnolen" in
Uitwellingerga. Uiteindeliik werd er in de lcxrp vun 1985 krch lresloten dat er nieuw hout
moest kornen, zodat dhr. Heiidra afreisde naar (inrcnlo alwaar uit inlands oregon en
eiken al het benodigde hout gezaagd wcrcl. 'l'cgelilk werd el besloten dat de
Monumentenwacht samen met rnij in de kornenclc winterperiode '85 - '86 de vierkante
onderbouw zou maken in de werkplaats te Menaldurn. Bij aankomst van het hout in
Menaldum bleek dit een ontzettende berg te zi jn.



. 1986. De molen staat. Nu de rest nog.
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Koudum
De t'rouw verliep voorspoedig, zodat
half rnaart 1986 in Koudum met de fun-
dering gestart kon worden. De onderde-
len werden hierna aangevoerd en op 21

april werd met behulp van de medewer-
kers van de monurnentenwacht, de
heren P. Kuperus en Sj. v.d. Wijk, en
rnet trehulp van een kraan de onder-
lrouw gcforrneerd. Na het pasmaken
van clc veklkruiscn kon eindelijk op 13

nrci l9ll(r clc rn«rlen aangevoerd en
gcplaat.st worclcrr. ()«rk clit verliep voor-
spocclig. Na clc plaatsirrg werd geduren-
de clc zoll"lol' clc rrrolcn «krrlr rnij verder
afgetirnmcrcl. In chronokrgische volg-
orde werclerr achtcrccnvolgcns cle kozij-
ncn en cleurcn gcntaakt cn gcplaatst, het

beschot op de onderbouw aangebracht, de stelling gemaakt, clc panncn op clc ondertoren
gelegd, de staartkonstruktie geplaatst en tussen de bedriiven ctrxrl irls hct rcgcnde de zol-
ders getimmerd en de fuappen geplaatst. Intussen was het spoolwir:l ook aangevoerd en
onder de koningsspil gelegd. Het spoorwiel was aÍkornstig uit <le "(irote Molen', te
Broeksterwoude alwaar het in vroeger dagen een tweede vijzel aantltccl'. Nu echter lag
het wiel werkeloos op de eerste zolder en uit oplnetingelr lrleck clat <lit uitstckend paste.
Inmiddels was het winter geworden en hiermee kwam het werk tilrlcli.ik stil tc liggen. De
roeden waren inmiddels opgemeten, uitgewerkt en besteld inclusicf <lc gictijz.cren boven-
as. Helaas werd mijn vurige wens orn de oorspronkeliike karaktcristickc li'icsc zeeg in
het gevlucht aan te brengen genegeerd, zodat hieunee de originalitcit wccr ccll stap teÍug
ging. Betreurenswaardig is tevens de keuze van de bovenas. Nict zozcc:r ornrlat clit giet-
ijzer ís. op zich kan ik hier nog wel een keer oveLheen stappen gezicrr rlc levensduur en
het later benodigde onderhoud. Bovendien wordt met cleze vlucht (ruirn l(r rn) ook al
voor stalen roeden gekozen. Nee het is meer gelegen in het feit dat dc hrvcrras en hiermee
tevens het gevlucht bedoeld is voor een gevlucht van 12 meter maximaal. N«rg afgezien
van de estetische aspekten kleven er verschillende nadelen aan <lcz.c kcuz.c. Door het
geringe gewicht van het komplete gevlucht hangt de kop, als de staar'l rrict onrlersteund is,
achterover. Het behoeft geen betoog dat de koker hier erg van tc lijtlcrr hccft. Ilcn tweede
bijkomstigheid is dat door de gekozen bovenas de roeden vecl clichtcl hij hct voor*euvel
langs draaien als gevolg van de kleine doorsnedernaten. f)it ha(l gcvolgcrr vrxrr «le ashel-
ling en voor de stijftreid van de roeden. In het vroege vooljaiu'wcrclcn rlc lrcide roeden
aangevoerd, waarna gelijk gestart werd met het ophekken hicrvarr. Àchtcrcenvolgens
werden hierop de bovenas en roeden gestoken en opgehekt.

Inrichting
Hiermee kwam op wat aftimmerwerkzaamheden en <lc vollcrligc hillpcninllshting na
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voorlopig een einde aan een lange periode van voorhereiding en realisering van de molen.
De binneninrichting zat zoals gewoonlijk vooral vast op gehrek aan geld. In de loop van
de tijd werd langzamerhand wel naar de realisering van de inrichting gewerkt door het
maken van het benodigde tekenwerk, het zoeken van een koppel maalstenen en het laten
maken van alvast het ijzerwerk: bolspil, staakijzer, rijn, lageringen enz. Het koppel maal-
stenen is afkomstig uit de molen van Langweer. Deze lagen als stoep voor de toegangs-

deur van de molen en aangezien het nagenoeg onmogelijk is ze hier ooit weer toe te pas-

sen kwam met dank aan dhr. Van Eysinga een ruil tot stand. De Fryske Mole mocht over
de stenen beschikken indien deze voor een nieuwe stoep zorgde. Door een paar pelstenen

vanuit Birdaard aan te voeren en hiervan een nieuwe stoep te maken kwam de ruil defini-
tief tot stand.

Johan Cnossen.

Restauratie binnenwerk
In 1992 is Bouw 75 uit Workurn gestart rnct rlc rc:stiluratic vart hct lrinnenwerk van koren-
molen "De Vlijt"te Koudurn.
In de kap moest de ijzerbalk te pas worclcn gcmaakt tclwiil cl tcvcns ccn uieuw lager met
slothout vervaardigd werd. De koningsspil wcrcl lrcncrlcrr optricstcltl waarvoor ook een

nieuwe lagerpot aangebracht werd. I{et takrutl (s1'xxrlwicl) wcxl gcplaatst, terwijl in de

werkplaats gewerkt werd aan de pasbalkconstluctic.
In 1993 werd een rondsel met 18 staven bolletric gcrnaakt.

In 1994 kon de restauratie worden afgerond. Van 1993 rcstccrtlc nog ccn klcin hedrag dat

in '94 kon worden besteed. Hete onderhoudsgeld was inrr.ricklcls gcstcgr:n van / 3000,-
naar f 5000,-. Daarbij kwam in 1994 nog een financiële tocz.cgging van de gemeente

Nijefurd ter waarde van J 25.000.-.
In de werkplaats hebben Iwan Salverda en ik (llugo Landman) de restauratie voortgezet;
Gijs van Reeuwijk heeft ons hierin begclcid. ()ok Joharr (lnosscn. dic onder meer het
tekenwerk leverde, heeft ons divcrsc kcrcn gcholgrcn. Wc rnuaktcn dc kuip- en kaarcon-
structie, de meelkoker met rneclgoot en clo maalspil. I)it wclcl tcvcns in de lijn-olie gezet.

Vervolgens werd in Witmarsurn op cle korcn- cn pehnolen "De Onclerneming" door
molenam Sierkstra een koppel vijftiende stenen klaar gernaakt. De leerling-molenaars
hielpen daar ook mee voor zover datkon. De ligger was al aanwezig. Sierkstra heeft toen

met behulp van een kraantje van de gemeente W0nseradiel de loper gebracht. Vlak voor
de Friese molenmiddag, op vrijdag, kon er nog proef gedraaid worden met behulp van
Johan Cnossen. Ook de stenen werden toen afgesteld.

De vrijwillige molenaars zijn Lolle Poepies en Sipko Reekers uit Sloten. Op de Friese

molenmiddag hebben diverse molenvrienden uit de provincie en ver daarbuiten kunnen
zien hoe het geworden is. Op diezelfde middag werd uouwens ook het startsein ge-geven

voor de realisatie van het Morraplan ten zuidwesten van de molen. Het is eigenlijk best

een beetje wïang te moeten constateren dat de spinnekoprnolen op het moment van plaat-
sing van zuid tot west een ongeschonden biotoop had. Hii stond weer min of meer op z'n
oude plek en was vanaf de weg Koudum Molkwerum een fi'aai sieraad in het dorpsbeeld.

\
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'Wanneet straks de huizen in het luxe Morra-plan veÍijzen, is het met dat fraaie uitzicht
gedaan en moet de molen maar zien hoe hij nog wat wind vangt. Had men dit vantevoren
geweten dan was de molen vast en zeker op een andere lokatie herbouwd.

' De taatspot in het kussenwordt met een schietloorl goed clfgestcld tlrxtr lv,an Salt,erda.

' Hugo Landruan bezig nrct h.et vtaletpa,t l.eggen vun (lc lcgger,sÍ(,(,n.

.,I

I
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Met behulp von molen,crar Sierk.tÍra vvrtrrlt
rle loper naar binncn gehesen.

I'.' t' kttrt 1t roc.fgarlraaid wor-
tlttr tlttttr .loltun Llnossen,.

'{

I

De rijn en bolspil. wordeÍx secuur aangebracht.
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De maalstoel is klaar.

Hugo Landrnan

Enige technische gegevens :

Aswiel: 39 katnmen
Bovenbonkelaar: 20 karmnen

Spoorwiel: 50 karmïlen
Rondsel: t 8 staven

Overbrengingsverhouding : I :5,4 17

De molen
dog

op cle Friese rnolcmrid-
en, korerunol.en van S),ltolt Rerghuis in een t,an Tijn laatste jarerr

29

. Moleru nr. 3. De pel.-

zonder rietdek.
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Een grensgeval
In de gemeente Achtkarspelen ligt aan de grens rnet de provincie Groningen het circa
1000 inwoners tellende dorp Gerkcsklooster. Dc oorsplong van dit dorp moet gezocht
worden bij de stichting van een cisterciënzcrahclii, het Gerkesklooster of leruzalem. Deze
abdij werd ín l24O door (icrckc Ilalkcnra. aÍkonrstig uit Twijzel gesticht. Het klooster
werd in 1580 op last van de Staten van liieslan<l opgchcvcn en gedeeltelijk afgebroken.
Het brouwhuis bleef gcspaald. wcrd latol als kcrk in g,chluik genolnen en heeft tot op
heden deze funktie behouden. 'fot Gcrkeskloostcr bchtxrlt hct rlorp.ie Stroobos, dat tot
voor enkele jaren precies op de grens van de provirrcic li'ieslanrl cn Groningen lag.
Wat is er nu zo bijzonder aan dit dorp om het molcnvcrlcdcn ct'van ccns onder de loep te
nemen. Naast het gegeven dat een dorp van een dergelijkc groottc kan tcrug kijken op het
bezit van zeker zeven rnolens, is ook het feit dat de provincicglcns hct dorp Stroohos
jmenlang in twee delen splitste uitzonderliik te nocrnen. I)e nlrlcrrs zijn rceds lange tijd
uit het dorpsbeeld verdwenen en sinds 1993 is ook de splitsing ongctluan gcmaakt. Op 1

januari 1993 werd de provinciegrens gewiizigd. zodanig clat hct gchclc rklp nu in de pro-
vincie Friesland ligt. Dit had naast dilekte gevolgen voor de hui<ligc lrcworrcrs ook gevol-
gen ten aanzien van het verleden. In het gedeelte van Stlrxrbos <lal ccrclcr bij Groningen
hoorde stonden ooit zeker dlie molens; door deze glcnswijzigirrg is cle plovincie
Friesland een drietal molens riiker geworden.
In het oorspronkelijk aan het Hoendiep gelegen clorp stonclcn uurr tlc Ii'icse kant twee
oliemolens en twee korenmolens, aan de Groningse kant clric korcrr- cn pelnolens: een
groot aantal molens voor een dorp van deze ornvang. I)c gurrstigc ligging aan het
Hoendiep zal hieraan zeker hebben toe bijgedragen. De grrc<lc vcrhinrlingen rnet de ste-

den Groningen en Dokkum vergernakkeliikten de aanv()el van clc gronclstoffen en de
afzet van de gerede produkten. In het bijgaande kaaltie (gctekcrrcl naar dc huiclige situ-
atie) zijn de grenswijziging en de rnolens aangegeven. Ecn opvullcntl vcrschil rnet de
vroegere situatie is de ligging van de vaarweg bij het dorp. I.icp vr'()cgcr het Iloendiep
dwars door het dorp, het Van Starkenborchkanaal passeert nu hct th»'p aan de zuidzijde.
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I lct ()u(lc I Ioendiep is
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vun hct clorp gedernpt.
( )ok is rle behouwing van
Stroolros in de loop der
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van (lcrkesklooster en

v( )l'n'l L claarmee nu een
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hct kaartfe zal ik proberen
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3. De pel- en korerunolen van Syltolt Rerghui.r. Molen nr.
dekking.

n()N r,()() t'?,i(t't t,0n. de rom.pbe-

. Molen nr. 4. De oliemolen van Hermannus Berghuis.
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Molen nr. 1. Een korenmolen.
De vroegste vermelding van een korenrnolen in Gerkesklooster dateert uit 1580.

Waarschijnlijk hoorde deze molen bij hct kloostcr, of hct hier een windmolen betrof is

niet zeker, mogelijk was het een rosrnolen. Op 28 april l(r38 komt de molen weer ter
sprake: de Staten geven dan opdracht alle rnolens in hct (icwest, dic geen 300 gulclcn

belasting per halfjaar opbrachten, van de spillen (= staakiizcls) tc ont(k)en. De tnolcn van

Gerkesklooster viel onder deze regeling, hocwcl hil wcl tlc vclcistc hcln51lnt hacl opgc-
bracht. Toch moest de molen 'tot den I May 1639 gchoklcrr sijrr stillo tc staan'. Kennclijk
was er een sanering in de bedrijfstak noodzakelijk. I)c kaaltcn van Schotanus uit 1664 cn

Schotanus-Halma uit 1718 geven een molen aan in Gerkcskkxrstr:1. Íichtcr in l7(r3 kornt
het einde, want op 19 april hesluiten de Staten de rnolcn tc kopcrr en al'tc brckcn.
Standplaats was ten noorden van het dorp gelegen aan de noor'dz.ijrlc varr rlc ()utlc Vaart.

Molen nr.2. Een koren- en pelnrolcn, later ook olicnrolcn.
Popke Drieuwes Kooi kreeg op 10 rnaart 1871 toestemrning om in hct lrlicsc ilccl van

Stroobos een koren- en pelmolen op te richten. Op hct rnoment van clc lrouw bcz.at l\rpkc
Kooi reeds een molen in het Groningse deel vau Stroot'ns. nameliik rnolcn nr'.5. IIij
bouwde de nieuwe molen midderr op een stuk land gelegen ten zuiden van het Ilocnclicp,
650 rn ten westen van de woegere provinciegrens. kadastraal gelneente Drogchan-r sektic
B nr. 1620. In 1882 werd het bedrijf uitgebreid met cen olieslagerii, deze werd gchuisvcst
in een aanbouw aan de zuidziide van de rnolen. In 1888 kleeg Kooi toesternrning (lczc

olieslagerij van een stoomrnachine te voolzien. De bcstaande molen richtte hij zoclarrig irt

dat deze ook gebruikt kon worden voor het cL'ogen vau vlas. Eind 1889 brandcle clc rnolcn
echter geheel af.

Popke Kooi zat echter niet bij de pakken neer en kocht hct uchtkant van ccn in <lc stacl

Groningen staande molen. Deze lietgedekte stellingrnolen. die aldaal in 179 I in oprh'acht

van Berend Doornbosch aan het Winschoterdiep weld gebouwd heettc'l)c licn<lracht',

had een vlucht van 25 rneter en was verder voolzien van twee koppcls pclstcttcrt ctr ectr

paar hasstenen. Oorspronkelijk was het een pelnolen. mau in 1829. tocrt Jtcobus Mccs

eigenaar was, werd de molen tevens ingeric,ht tot hct rnalcn van tufstccrr. ('lirl.stccn is ccn

vulkanisch gesteente aÍkomstig uit de Eifel, het wcrd verrnalen krt Ír'ls <lat als tuctsclslrc-
cie werd gebruikt). Tot de sloop in 1892 hleef de molen in han<lcrr vln tlc l'aru.Mccs, wcl
werd het bedriif later omgezet in cen NV. v/h N. Mccs. Bij <lc slrxrp wcltl hct stcnen

onderstuk gespaard en dit stond nog tot 1938 in Groningcrr. I lct aclr(karrt gchluikte Kooi
voor de herbouw van ziin afgebrande molen en in 1893 was <lc nrolcrr wccr Inaalvaarclig.

Hij werd ingericht als pel- en oliemolen. Hct was ccrr stollingrrrolcrr rnct ecll stenen tus-

sen- en onderstuk rnet een aangebouwde schuur'. l)o r'()nll) ell tlc kap walen rnet riet
gedekt. De beide roeden waren voorzien van zellzwichting cn <lc h()vcnas was van gietij-
zer. Popke Kooi noemde zijn herhouwde rnolcn'l)c lltxrihcrg'. llclaas hceftdeze rnolen
niet lang in Stroobos gestaan. in novernbcr 1897 lrlurrclclc ook tlczc gchccl af en werd niet
meer herbouwd. Van deze molen is tot op hcclen gccn lirto bckcnrl.

Molen nr.3. Een pel'en korenmolcn.
Op 10 rnei 1851 kreeg Sybolt Berghuis afkornstig uit l'ictcrzill vergunning een pel- en
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. Molen nr. 5. De pel- en korerunol.en vun l'oltkr l)rit,,/lr,í,.r' Kttoi.

Molen nr. 6. De korenruolen yan Ritsenrct.
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korenmolenteStroobostebouwen. Iliikochtdaaltocop lgmci ltt52ccnstukl:rnrlvan
Sytze Lammerts van der Wal. Dit land was gclegcrr uurr rlc rroor<lzi jrlc vun hct I Iocrxlicp,
250 meter ten westen van de vroegere provincicglcns, ka<lastrall gcnrccntc I)rogcharn
sektie A nr.977. Hierop bouwde hij in de jarcn ltt52 tot ltl54 ccn pcl- cn korcnnxrlcn.
Het werd een achtkante rietgedekte stellingrnolen op ce rr lurutcn trrsscn- clt ccn stcncll
onderstuk met een rietgedekte kap. Lang heeft dc romp van <lc ruolc:rr hct zorxlcr ricklck
moeten doen. Het verwijderen van het rietdek z.ou geduan z.iin irr t:t rr lxrg,ing, <lc prcstatics
van de molen te verhogen. In het begin van deze eeuw rycrtl ccn sl(x)nrnir('hirrc irr clc

molen geplaatst en kwam de molen buiten gebruik. De pcllcrii nrcl tlc sttxrurrrlclrinc
werd ondergebracht in een schuur, die ten oosten van de molcrr wls gt:lrorrwrl. l)c z.rxrn
van SyboltBerghuis, Hermannus bouwde in 1877 aan de andcrc zi.jrlc: vlrr hct Ikrcrr<licp
een oliemolen, molen nr. 4. Sybolt Berghuis ovel'lecd vool 1907 en z.ijn zrxrn I lcrnrarrrrus
Berghuis (van molen nr. 4) zette het bedriif van ziin vader vrxrrt. ln l()2() rlcctl
Hermannus het geheel over aan ziin zoons. zie molen nr.4. In cle.iiu'cn l()2O tot l()24
werd de molen afgebroken.

Molen nr.4. Een oliemolen.
In 1877 kreeg Hermannus Berghuis, zoon van Sybolt Berghuis molenaar van nxrlcrr rrr. -1,

toestemming aan de zuidzijde van het lloendiep, 200 rneter ten westen van <lc vr.ocgcrc
provinciegrens een oliemolen te bouwen, kadastlaal gelreente Dr«rgeham scktic B
nr. 1381. Hij bouwde een achtkante rietgedekte stellingrnolen op een stenen tusscrr crr

onderstuk met een rietgedekte kap. Ziin vader, molenaar op molen nr. 3, ovcrlccrl voor
1907, diens bedrijf werd door Ilennannus vooltgezet. Op 7 juli 1920 worden cle pcllcr.ii
(is molen nr. 3) en de olieslagerii (is rnolen nr'. 4) ovelgenornen dool dc zoorrs varr

Hermannus Berghuis, Hendrik en Anne Wijtze. I-Iet hedr.ilf wordt onder.gebrachr in <lc

vennootschap de 'Firma H. Berghuis en Zoon'. De rnolen kon de stliid met dc olicllhric-
ken niet volhouden en werd tussen 1920 en 1926 afgebroken.
Bovenstaande vier rnolens stonden in het Friese gedeelte vun Shoobos en t»a:rklcrr <lus
deel uit van het Friese molenbestand. Nieuw daarin zijn cle drie molcns van hct ( irorringsc
deel.

Een pelmolen.
Volgens het archief van B. van de Veen Czn werd in 1680 in hct (ilorrirrgsc Stroolros
door Geutje.Iacobs de eerste pehnolen gebouwd. dez.e molen storrtl buitcrr'llct Klcinc
Poort'. Lang heeft die er niet gestaan want in 1690 brandde hij af. In I 7 I tl tluik t rlc na:un
Geutje Jacobs opnieuw op bij de bouw van een pehnolen tc Stroolxrs. ln 1752 vinclt cr
een verkoop op afbraak plaats van een ruolen. Jelncl Stccrrhtrizt:rr, 1rclrn«rlcnaar [c
Grijpskerk verkoopt een molen aan Belend Eiies en Claas .lans l\rt. I)c la:rtstcn wilclcn dc
molen in Winsum weer opbouwen, maar kregen hiclvrx)l' g(:ctr l()c:sl(:ntmirrg. Waar dczc
molen precies in Stroobos heeft gestaan is niet lrckcnrl.

Molen nr. 5. Een pel- en korenmolcn.
Deze rnolen werd in 1829 gebouwd onder gchruikrnakirrg, van ccn zcskunt, van een rnolen
uit Wadwercl, een gehucht gelegen ten wcstclr vun Usrlucrt in de provincie Groningen.
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Loevert sikkes welt, afkomstig uit usquert, kocht de aan cle ou<te Dijk te wadwercl
staande molen van de fam. Bosman, brak hern af en bouwde hern in stroobos weer op. De
rietgedekte stellingmolen kwam aan de zuidziide van het Hoendiep te staan 350 meter ten
oosten van de woegere provinciegrens, kadastraal gemeente Grootegast sektie I nr. 509.
De molen stond op een stenen tussen- en onderstuk van 2-5 voet (7,08 rn) hoog en had ver-
der een met riet gedekte kap. De beide roeden waren voorzien van zelfzwichting en de
vlucht bedroegT4 voet (20,94 meter). Loevert sikkes welt had cle grond waarop de
molen stond bij de bouw nog niet in eigendom, want in 1831 koopt hij cle beklemrning
van een stuk grond van 44 roeden te stroohos, waarop al een behuizing en een pelmolen
is gebouwd. Eerst diende de rnolen uitsluitcn<l als pehnolcn rnet een koppel pelstenen,
maar later werd hij ook als korcnrnolcn ingcricht. ()p clez.c molen was Popke Drieuwes
Kooi molenaarsknecht, in 1864 truuwdc hij nret <lc «krchtcr van Loevert Sikkes Welt.
Toen hevert Sikkes in 1867 ovellectl narrr l\rpkr: l)rir:uwcs hct be<h'iif van zijn schoon-
vader ovet. In 1871 breidde hii dit bcdliil'uit tlool rlt: lrorrw vlrr rlc pcl- cn later oliemolen
in het Friese Shoobos, de voorgungcl varr 'l)c I kxrihcrg' (zic trrolcrr lrr. 2). Na het afbran-
den van De Hooiberg in 1897 had Kooi allccn rrog <k: hcscltikkirrg ovcr rlc rnolen in het
Groningse Stroobos. Hil richtte deze tnolen in als olicsl:rgcrij crr plaatstc cr later tevens
een stooÍnmachine in.
Deze stoomolieslagerij, rnet de naam 'Nooit Volnraukt'. kwiurr irr lurrr<lcn van de firman-
ten Hermannus Berghuis (nietdezelfde van rnolcrrs rrr. .l r.n 4)t:rr <k: vicr kinclcren van
Popke Drieuwes Kooi. Later is ene Th«rtnas Bosnurrr rr()g v()()r koltc tijil eigenaar
geweest. In de molen kwam een gevelstecn vool nrcl rlc lt.kst: '1 ..S. W I ll.'l' I tit29' en in het
riet stond '1873' gedekt. ln 1927 werd de rrolcrr <kxrr rrrolcrrrrrake r'l h, Brctncr uit Adory
ontwiekt. In 1937 werd de molen gcclecltcliik al'gclrrrke rr.

Molen nr. 6. korenmolen.
Tegenover de molen nr. 5 ston<l aan tlc tlrolrlziitlc vrrn lrt'l I krcrulicp -l(X) rr-rctcr ten oosten
van de vroegere provincicglcns ccn klcint: zt:skirrrlc rrrolcrr- I)it w:rs ccn rnet vertikale
planken gedekte stellingrnolcn ()p c(:n h()utt.lt ()n(lcll)()uw. wa:rrhi.j rlc stelling gesteund
werd met vertikale schoren. l)e ou<lholllrt<ls opge hcktc roc«lcrr ha<l<lcn ccn vlucht van 44
voet (12,45 meter). De stichtingsrliltulll van tlc nrolcn is rrict bckt:nd. hct in het Groninger
Molenboek genoemde jaartal ltt2t'l slaal wlalschi.irrli.ik op nurlcn nL.5. De bij cle tekst
geplaatste foto is echter wel van tnolen nr'. (r. llc:t was ccn klcirrc nrolen. die uitsluitencl
maalde ten behoeve van de lokale bakkcls. Varr tlc:zc: rnolcrr is nict veel hekend. In 1850
was de uit Grijpskerk afkomstige Jacobus l)oll rnolcnu:rr 11.» rlcz.c molen, in 1852 vertrok
hij naar Achtkarspelen. Hierna wertl waurschiirrlijk .lan l;r'i<tcs Ritscrna eigenaar van 6e
molen, hij was molenmaker van beroep cn ve rwissclclc ol'cotnhinccrde dit mogelijk met
dat van molenaar. Na hem wotdt naast zijn z.txrrr Alhort. ook I). J. Veenstra (of Feenstra)
en een familie Mulder als gebruikel vatr clc rnole rr 6lcnocmcl. In 1912 kwarn de rnolen aan
ziin einde, op 17 juli brandde hij af en wercl rrie t hclbouwcl. In het Groningse Stroobos
stonden aan de zuidziide van het Hoendiep op ()ngcvecl I kilometer ten oosten van de
vroegere provinciegrens twee 1rcldeunolens. l)c standplauts van deze molens is ook na rle
grenswijziging van 1993 in de provincie Gloningen blijven liggen. op het kaartie is de
plaats met pm. aangegeven.
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Het molenmaken in Stroobos.
Het meeste onderhoudswerk aan de molens van Strtxllxrs wcrrl uilgcvocrrl rkror nrok:n-
maker Noorderwier uit het Groningse Niezijl. Dit wclk wcrtl tlun virak uitgcvocnl rkxrr
een van zijn knechts, Derk Holman. Bij spoedeisendc rcparatics, rlat was vaak hct gcval
want er moest iÍrmers geld verdiend worden, bleek dc al'stanil .Stroolxrs-Nicziil ccn
belemmering. De molenaars van Stroobos deden llolnan hot vclzock zich in Stnxrlxrs tc

vestigen. Met succes, want omstreeks 1880 trad Derk llolman in <licrnst van tlc: atrrnr:nlcr
Siebe Klazes Haaijema te Stroobos. Een loonsverhoging van 1l rraal l4 ccrrl 1rcr rrrrl zal
hiertoe zeker hebben bijgedragen. In het vervolg kleeg aannemel' I Iaaijcrua hc:t nrolcrrua-
kerswerk aan de plaatselijke molens. In 190-5 overleed l{aaijerna cn hct nxrlcrrnrlkcrs-
werk werd overgenomen door Hendrik en Derk Holman, zoons van dc c:cr<lc:rc l)r:r'k

Holman. Na een aantal jaren verliet Hendrik het hedrijf en hij werd opgevolgrl rkror z.ijn

jongere broer flbelenes. In de pel'iode van 1908 tot 1944 stak de finna Ilolrnan zckcl ccn
23-tal Pot-roeden in molens in de orngeving van Sh'oobos. Van een bcstclling, gcrla:ur op

26 april 1944, weten we dat de geleverde Pot-roede nurrunel'2814 kreeg en clat <lit <lc llat-
ste door de Gebr. Pot gefabriceerde roede was. In welke rnolen deze is gcstokcrr is nict
met zekerheid te zeggen. ln 1944 oveÍleed Derk en Uhelenes zette het rnolennrakclslrc-
drijf nog tot 1958 voort. Mede door de teruggàng in het aantal molens had hct bccL'ijl' zich
meer en meer toegelegd op de woningbouw. De achteruitgang was echter niet tc stuitcn
en een aantal jaren laler ging dit bedri-if onder Lippe llolman, een zoon van []hclcrrcs,
failliet.

Voor dit artikel is gebruik genraakt van gegevens uit:

o

o

o

Het archief ten Bruggencate (De Hollundsche Moletn).

Het archief B. van de Veen Cut (De Holland,rche Molen).
De Vrije Fries. Deel 42 1955. b.93 ev.

Gerkesklooster-Stroobos. Een clorp dat lee./i. K. vurt

Hctmstra. Ger*esklooster 1992. b.25 -i2.
. GroningerVol.ksal.nrunak 1931. Det winchnctlens vun de llemeenÍe (ironirr,qur. B. vttn tlt'

Veen Czn. b. 156.
. Groninger Mol.enboek. B. van de Veen Czn. eo. Groninsen lgtil. b. ti.
. Potroeden in Friesland. P. Tinun(.nnons. 1992. (ortgcltttbl.)

Verder dank aan de gelneente Achtku'spelen, W.O. Bakker to IIiu'kstctlc crr K. virrr <lcr

Schuit te Gerkesklooster voor de cloor hen verstrekte inlirrnurtic crr ll vrrn tlcr Wirl tc
Gerkesklooster voor het beschikbaar stellen van de fclto's.

Wlr

cler Schuit (n .1. ( ,r'( t't,vn0-
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Molen "De Feanster" kreeg z'n
wiekenkrui s terug tij dens

succe svolle bedrij venpre sentatie
Surhuisterveen - 1,1 septernher j.l. kreeg Surhuisterveen na precies 48 jaar haar aanzien
met een wiekendrager terug. Zoals we al eercler herichtten lukte het een aantal enthou-
siastelingen om dit wonder van Surhuisterveen gestalte te geven. Een aktief bestuur ont-
wikkelde de nodige plannen en kreeg daarhif financiële steun van o.a. het E,uropees
Sociaal Fonds. Vanuit het dorp kwam ook cle nocligc steun en dat resulteerde op die 17e
september bijvoorbeeld in een schenking clic bcston«l uit hct plaatsen van de wieken.
Bedriiven aan de Dalweg, It Koartwàlcl. rlc (ircnsw,cg. clc Molcnweg en cle Lauwersweg
brachten voldoende gelcl hijcen orn Li.iclcns hrrn hc,clri.ivcr)l)r'escrrLatic clc rnolen weer in
oude glorie te herstellen. Dat gchcurclc ckror tocrk)(:n viut ccrr hoogwcrkcr van Vrieswijk.
Voor het oog is de tn«rlett tnct L'n t.ellz.wichting wccr c()n.lplc:ct, n-luar clc kenners weten
dat er binnen in de achtkarttc korenrnolert nog hccl wirl gcrlirirrr nl()ct worclcn voorclat er
weer gemalen kan worden. Het tnoletrbcstuur i.s vol gocrlc troop rlaI cr llog tot juli 1995
subsidie vrijkornt otn ook de laatste loclcljes tc klarcn. Wii wcnscn clc stichting claru'bij
veel succes en hopen t.z.t" van de feestelijke opcning te kur)ncn berichterr.

(;.t).w. -
Techrtische gegevcns:

Buunuurocclcrr: lruitcnrocclc 289 en
hinnc:nrocclc 2tX); clc ltol'r'ing bedraagt
25 cn'I. cr) clc lril.iocrrirrg 3 crn. De
vlrrcht is lli.70 lll. IIct a.shuis meet
4(X)x.l4O nlnl. l)c rocclccliarneter in
Irr:t rrricklcn hcrh'aagl. 340x320 lnrn en
iurn rlc c:inrlc,lt 90x 150 rum. Per roede-
lcngtc z.iirr cll' gatcn aangebracht met
ccr) orrrlcrlingc aÍ'stancl van 76 cm. De
gatnt:rtcn v()ol' clc heklatten bedragen
5.5 x(r.5 nlnl. ( vour) cn 52x62 nun.
(ac'htcr'). I)c z.ccg voor de eerste heklat
is + 2". «lic voor cle elfcle -L9'lro.In het
bovcrrwicl zittcn 54 kammen, terwijl
clc hovcnhonkclaar er 29 telt. De steek
kornt op 10,0(r crn. Ilet bovenwiel
hcel't ecn clialncter van 1.90 m. De kap
is uitgevoercl rnet een neutenkluiwerk.
Met clank aan cle heer Van Dop voor
het verstrckken van de gegevens.
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Bij de foto's van Fred
Ralten:

Op de bladztjde hien,oor:
. een hoogtepunt in de

re s t aurat i e g e s clti e d e ni s
( 17 -e-e4)

Rechts:
. een varu de enden met

de zwichtkl.eppen ( 10-
10-e4)

Linksonder:
. gegevens betreffende de

bovenas aijn keurig
ingegoten (22-9-94)

Rech.tsoncler:

" de heJboorninstallatie
aatx lrct peneinde (30-9-
e4)
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Uitwendig weer een pronkstuk (4- 10-e4)
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H uit de knipscldoos nr. 36
door: Popke Tirnruel'lnans

We verlaten deze keer de vaste wal varl llricslancl cn stckcrr ( )v(.r nir:u

Schiermonnikoog, het rneest oostelijke van de Friese Wacklc:ncilrrrrtlt'rr I )t.

eiland is ongeveer 3980 ha. In een boekje van clc heer W.'l'. Kerurt.(orrtl
van Noordoost Friesland) vonden we een leuk stukjcr ()\/(.r'tlt.
Schiermonnikoog"De aanleiding tot het schrijven van hct bockit'\\,;u'(.rr rlt.ur
196917O voltooide moleruestauraties in de voor:nalige genrccrrtcrr I)okkurrr.
Oostdongeradeel. Op l januari 1984 zijn cleze geurcenterr ()l)ËcF,iriur irr tlt'
gemeente Dongeradeel.
De 'Stads- en dorpskrouiek' van Dr. G. A" Wurnkes rnelclt t'tp24 n()v(.rrrlrr.r
koop van een derde deel vall Schierrnonnikoog. toehehorenclc ilirr) ( ir':rti:r
Jongh Stachouwer. Geboden werd .l'17.500.--. De rest was cigt:rrtkrrrr v;ur

Starkenborg Stachouwer vau 'Wehe. Ooit was het gchele eilancl irr lrt.z it r,;ur

Stachouwer, heer van Rijsbergen (de plaats I{if sbergen ligt in rlc l)r ( ) \,irrt it.

Brabant). Deze verkocht het in 1638 vool' 18. t5l gouclgulclcns ir;ur tlt. St;rtt.rr

Frieslancl.
Wumkes verrneldt verder op 04 juli L7(tL:
Alzo op Schiermonnikoog een hoge achtkante rogrnolen op hct nic:rrr.vt' rtrrp 1,s

wordt ten dienste der zeevarenden bekencl gernaakt zich claarnaar tc rctlulit.r't.rr
Zo verrneldde hii op 04 september L7 62:

Ten dienste van de zeevaart wordt geadverteerd, dat op Schicrm«rnnikrxrg rrrirltlt.rr irr lrt:l
dorp gebouwd is een nieuwe kerk zonder gevels. staande een t(x)t'cntic irr lrt.t ruitltlt.tr. e rr

kan buiten in zee gezien worden tot landkenning en dat cle oucle rnolcrr rlil j:r:rl z:rl wor\ltn
afgebroken.
Maar nu het 'knipsel' over de allang verdwenen rnolens van Schicrnrorrrrikoop'

Schiermonnikoog
Sedert wanneer het eiland Schiermonnikoog eett lnolen ri.jk is gcrvcest $,('t(.rr rvri rrie(.
Vast staat, dat Johan Stachouwer, de eerste I'lecr van hct oilun<l hii ziin korrrst irr l(r.tt{
daar reeds een molen aantrof. Bakker-tnolenaar Jan Geerts stclrlc he t gr.Tirll viul th. rrit.rrw
bakken Heer al vrij spoedig op de proef door zijn korenrn«rlcrr zorrrlt'r'tlicrrs voorkcrrrris ol'
toestemming in Dokkum door berniddeling van zijn zwagcr''l'at:t'ke l.ie rrrvcs tt' r,r.r'kopcn

aan Andrijs Gerijts Acronius. Het antwoold van Johun I lict rrict liurg op zit lr rvirt'lrtcn. lrr
hetfarniliearchief Stachouwer,datophetRiiksurc:hicf tc Lccrrwaltlcn hclrrst.lrt'virxlt zich
een stuk, waarin Johan Stachouwer aan cle rnolcnaar, <lic tcvcrrs tlc lirrrt'lic vrrrr lrurgc
meester van Schiennonnikoog vervulde, ziin stanrlpunt ()p t)icl rrris tt' vcrslrrrrc wiizt: <lui

delijk maakte: "Alsoo ons ter ore gekotnen is. dat ghij Jirrr ( icclls... I I erl. nrcrrlt:rr. lrrri.jsirr-
ge cum annexis, staendeop den Eijlande vols. hebt vcrcol't sorrtlcl ontler ons rrls e iigcrr:rcr'
van 't geheele Eijlandt hierinne te elkennen.... s() vcrstilcn wij, tlat gltij .lirn ( iccr'(s glootc-
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lijks dienaengeande hebt gesondight." Met dez.e woorden begint het schrijven, dat de
Ileer op 9 april 1650 tot zijn weerspannige burgemeester-rnolenaar-bakker richtte. [Iij
rnaakte hem voorts daarin duidelijk, dat "niemand naast God als Ons alleen de windt toe-
hchooÍ" en dat de verkoop van korenmolens zowel op het vasteland als op het eiland is
gebonden aan de goedkeuring van de regenten tel'plaatse. IIij lichtte toe, dat die maatre-
gel vooral voor een eiland als Schiermonnikoog van z-eer groot helang is "vermits wij
lnoeten weeten ende bezorgen 't land als een eijlandt rnet behoollijk brood tot nut ende
dienste van de goede Ingesetenen, die 't sclve door rniswcer ende andersins niet van 't
vaste landt connen becoomen." I Iet is hcluas nict hr:kcnd, hoe dezr zaak uiteindelilk afge-
lopen is. Uit gegevens uit lutcr tii<l kunncn wi.j cc:htol oprnakcu, dat.Ian Geerts de vcrkoop
van zijn korenrnolen ongedaun hccll rnocton rnukcrr.
Ruim honderd jaar later was dczclklc nxrlcrr rlc inzct van ccn pr'oces, clat de wetluwe van
rnolenaar Teunis Haijkes Mellcrna crr lrairr kirxlcrt:rr .Lrcoh crr (iccrtruicl haclclen aange-
spannen tegen de toenmalige IIccl v:rrr cil:rrxl .krh:rrr Willcnr Stachouwcr. I)e Mellcma's
stelden dat zij eigenaars waren van ccrr rognrolcrr. "lrcrre vcns hLriisirrgc cn bakkclij, clie al
voor een eeuw bij (door) hun wijlcn ntans crr vrrrlt'r's vlrtlt'r" rve rrl gtrkochl van cen zekere
.lan Geerts, destijds burgemeester cn hakkcrr oP Sr'lrit'r'rrrt,rrrrikoog. ()nrtlut <lc rnolcn werd
hcdreigd door het steeds verder optlringt:nrlt'/('('\\'irl('r. h:rtl 'lerrrris Ilaijkcs Mellerna
rceds in 1759 aan de Heer vetzocht ottr <lic tc rrrope lr vcr;rlrurts('n niriu "ccn sckerc huis-
stede, gelegen aan de Oostkant van 't I:iilanrlt ulivrurr lril ook tu't'e hrriscrr rracsI r»alkan-
tlcren heeft staan." Ziin billiik verzock was v:rr rk'lr;rrr,l l,('\\'('z('l) t'rr tl;riu'orr-r wenclden
z.iin erfgenamen zich in 1761 tot hct Ikrl'vrur lilrt:l;rrrrl orrr irr rlt'uc z:r;rk tc bcslissen. Dc
Mcllema's moesten wel heel zekcr vatt ltttrt zir:rk /rln i'('\\(('s( t'rr rrirt h;rrrg uitgevallen
z.iin, want het was in die dagen een waagstuk orn rrls tr'r\,.1r l,rrr'Ët'r't'r:n l)r'occs [c voefen
tegen de vrijwel ahnachtige Heren van hct cil;rrrrl.
.lohan Willem Stachouwer deelclc hct lLrl'rncrle. rl;rt lrr; pl;rrrrrt'rr kocslcLtlc «rrn z.elf een

tnolen en bakkerii te stichten. I)c bLootlvoorzit'rrirrp, r':rrr Stlrit'r'rrrorrrrikrx)B zou dan niet
tneer afttankelijk zijn van de Mcllcma's. rlie "rrls rrrorrolx,lis(('r) l()t uitsl)attcntl toe rijk en
weelderig zijn geworden." Daar kwat» tlutt rro;'. l,i;. tl:rt rle irrpczclcrrcrr als cr rnaar één
lrakker was en alle concurrentic orttlrllk Ac(lw()nË('n wiu('u ()rr) s() wcl hct tluade rnishak-
te of minder smakeli-ike, dan we I ltct gor:1lt: blrxrrl vrrrr rlt'st'lvt' lc kolrt:rr". ()nr de eilandbe-
woners enzichzelf tegen (lat cuvcl irr hcstlrt'r'nrirri' t('n('nr('n. wrrs tlc IIecL op zijn mens-
lievende idee gekomen. ()cz.icrr rlc grgirrgcrr et lrtcr tlie rle Stircllrrrwcls stcctls in het werk
hadden gesteld om Mellctna uit lc koperr. krrrrrrt'rr u'ij orrs rrrct gchccl aan clc indruk ont-
trekken, da.t de Heer het maal- cn haknlorropolic zcll goerl kon gt:bluikcn tcr velsteviging
van zijn gezag.

ln 1762 kwarnen de partijen tot ccrt vcrgclijk..lolrrrrr Willcnr Stachouwer en de erven
Mellema zouden gezarnenlijk eigcnaal wor<[:n viul ccr) rkror clc IIcel te houwen rnolen
aan de noordzijde van het eiland. Melletna zou rlulrop "ccn hcquacur molenaar onderhou-
den" waarvoor hij jaadijks "uit clc gcnrcrrc lrculs <lcr palticipanten" een toelage zou krij-
gen. Als er voor die rnolenaar op dc molcn ccrrs wcinig wclk was door windstilte of ande-
re oorzaken, dan zou deze als knccht vool do Stuchouwcrs werkzaarn zijn. Uiteraard
eveneens ten laste van de "gemene heurs tlcl palticipantcn".
Waarschijnlijk is Jacobus Teunis Mellcrna dc luatste molenaar van die naam op
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Schiermonnikoog Seweest. In de l9e eeuw is cr rxlk gccn sprakt: ruet:r vlrr (!(!n gcrlercldc
eigendom van de molen, want in de oudste kadcstlalc lcggcrs wor.rlt stct:<ls rlt: Ilcr:r varr
het eiland als eigenaar van de molen vemekl.
Als molenaar heffen wij vóór 1843 aan Seiis Multcns Kluisirrga. z()()n viut rlc uit W:rtsirrg
in Groningerland aÍkomstige meester hakker Martcrr Sciis Krrrisirrg:r. Irr 184.t kwunr rlc
molenaarsplaats vacant door het ovelliiden van Kruisirrgir trn Murtcn 'l iehhcs Snri<ls, tot
dan toe knecht op de rnolen van de Turkstra's irr Aniurrr. volg«k'lrt.rrr <t1t.'/.iin <lochtcr.
Liesbeth trouwde in 1871 met Doeke Hendriks 'l'ulksl.r'a, zorlirl tlt' rr.l:rlit' rnr.l Àrrjrrrn irr
stand bleef. Smids heeft nogal wat tegenslag te verwclkt:rr gtrhatl. Korl vrxrl zijrr konrst
naar het eiland verloor hij zijn echtgenote Tetje Jans Sijtsrnl rloor rlc rkrotl. I lij Ire ltlrtrw
de op Schiermonnikoog met Martha Rernts Feijes. In ltt5tl nrtrst lrii lrt.l he lcvt.rr. rlirl tlt:
molen door het warm lopen van de vang in brand raakte. I)c hcworrcrs v;rn lrt.t t.itrrrrtl wcr-
den op een koude februarimorgen van dat jaar's morgcns otn hlll'vicr rkror rk' h'l vlrr
ornÍoeper Jan de Boer uit hun slaap opgeschrikt orn te hclren clut <lc nrolcn irr lrlrrrrtl storr<1.

Onder leiding van brandmeester Jacob Jelkes Visser decd nrcn al het rrrogcliikt' onr hct
bouwwerk te behouden, maar ook assistentie van de te hulp gcrrrcpcrr sptril v:rrr rk. vrrtrrto,
ren kon niet verhinderen dat de molen tot de grond toe aflirandclc.
Het voor Schiermonnikoog zo noodzakeliike bedlijf werd sgredig cl<lt.r's irr lrt.l rk rrlr wccr.
opgebouwd. Molenaar Srnids heeft daar echter niet lung plcz.icl virn gclr:rtl, rv;rrrt op 4
maart 1859 werd hij door een omlaag vallende rnolensteen gctrrrl'li'rr rlr (,v('r'l(.(\l (l()()r'

gebrek aan medische hulp aan vertrloeding.
Zijn wouw zette de zaak voort rnet behulp vun de uit Ilurlingen alkorrrsligt. lr:rkkt.r K:rrcl
Coolen, met wie zij op 19 april 1861 in het huweliik lracl. C]txrlcrr lr:rtl evcrr;rts Snrirls
ervaring opgedaan op de molen van Aniuln, rnaal volgens dc «rvctlcvcrirrg rvrrs lrij trrclr

Seen "echte" molenaar. Misschien heeft dat feit naast de vcrslcchtcrcrtrlc t.trrrrorrrischc
toestandertoebijgedragen,dathetechtpaarluilntienjaix. latcr.hctht:<lriil opg:rl.
In 1872 kwam voor de molen het definitieve einde cloor allrraak.

Voor deze aflevering van de 'Knipseldtxrs' zijn rle volgenrle bronncn gclrruikr:
. Van koren- en pelmolen.s in ntxrrdcrrst-Friesland. W. T. Keune. l)okkrrrrr l() /o.
' Stads- en dorpskoniek van Frie.sland, Dr. G. A. Wunlkcrs. I-Lxrlwrr(l('n lr) t(y t,l

Deel I (1700-1800) en deel II (1800-1900).

Ileerenveen, novernber 1994
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LIit ons prentenk abinet
De onbekende molen uit nurxner 75 werd al onrniddellijk hij het velschijnen thuisge-
hracht en wel door de heer Andringa uit [Ieerenveen. De molen heeft ooit gestaan bij
Ferwoude, het dorpje dat op de achtergrond ook vaag zichttraar is. In de laatste tijd van
het bestaan heeft een kactor nog voor aandrijving van de schroef gezorgd. Thans zoeken
we de molen met boerderiitie hier tevergeefs. Bijgaund opnieuw een aantal onbekencle
molenfoto's uit de verzamelingen van de hercn Ilcngst uit It lleictenskip, westerhof uit
Sneek en Santema uit l{eeg. Misschicn dat U in de lange donkere avonden tild kunt vin-
den om deze reeks thuis te brengcrt. Wc wachtcn rcaktics mct belangstelling af en melden
voorts dat er voor komendc numrrcrs wccL nicuwc onhckcndc tnolenfoto's ingezonden
kunnen worden.

1.

l )o;lkt" l'i r r u r r(' r'r n;u r.\
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5.

l;oto l: r'ollr:cticIlcngst
lioto ). 1. 4: collcctic Santema
liolo -5, (r.7: collccLic Westerhof

6. 7.
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Mutatres Gild fryske Mounders
Nieuwe leden van de categorie ')L')
G 27OL Dhr. W. de Vries, Bourbonstraat 19, tl(r0(r B.l. Srrcck
G 268 L . Dhr. E. Kuipers, de Karnp 17,91-5 I KA, Ikrlwt:r'tl
G 269 L Dhr. J. H. Kooij, Dwerssteeg 8. 855 I SB, Wourtscntl

Van categorie t'Ltt naar ttc"
G 240 G Dhr. J. Griffioen. Mannagras 93, tt935 R'l-, Lccuwrrtk.rr
G 250 G Dhr. K. Posthurna, [-ywert 3, 8731 CM, Womnrc.ls

Van categorie t'Ltt naar "BGtt
BG 367 Dhr. J. van der Goot,'t Kofsc,hip l, 8.501 sll..lotrrt:

Nieuwe leden van categorie ttl)tn

D 461 D Van der [Iarn Stichting l)orusurole" Stationslcarrc .5, li(r I I AN. ( )urlt.p,rr

Adreswijzigingerr:
G 198 M Dhr. B. Kalman, Atnelandsdwinger 231,891 I LN. I -ccuu,:u'tlt'rr

S('. ( )ltlt'lrt'l koo;rD 449 Dhr. J. A. E. Kamennan, Auke lraberlaan 12. 8421
G 040 G Dhr. F. Boorsrna, Torenvalk 53 ,7731 LD, onrnrcrr

Besturen van het

Gild F'ryske MoLrn(lors

en De trryske Mcllo

wer$erL tl
prettige 'Kers t ís rt ut

erL eeru goeí r{rssiettí

1995
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Geboorte van de eerste
Friese molendag

Vele malen was uit de vergadering al de wens gcuit, of Friesland in navolging van anclere
provincies ook geen molendag kon houden. Toen op eeu bepaald rnornent de vraag vanuit
de afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars kwam orn te samcn icts te
organiseren, werd besloten om op I oktober dit heuglilke fcit plaats te laten vinden.
Gekozen werd voor een opzet waarbij niet allcen dc rnolcns te bezichtigen viclcn maar
ook om een stuk Friesland aan de deelnemels te laten zicn, waal men anders geclachtcloos
langs of door rijdt. Het rnoest vooral een dag wordcn vool.en door rnolenaars.
De te bezichtigen molens kon<lcn via twee routes bezrrcht wol'clcn. of als startpunt
Woudsend of als staltpunt Bahutcn hii 'l'lclkwelcl. Wi.i kozcn Bahulcn als het begin van
de route. Hier werden we clczc Inirhlag hcgloct tkror l)icr'7.i jslirrg. Wat ccn plaatje is hct
komplex molen met rnolenhuis.
In hetmolenhuis konden wc itan tlc harr<l van ccrn cxlxrsitic zicrr hoc <lc waterschappen
ontstaan waren, als antwottt'<l «r1t «lc ccuwigc strijtl <lit: orrzc vtx»rruclcrs gcvoercl hetrben
tegen het water. Op een zecr lrocicnclc
rnanier vertelde Zijsling ovcr clet.c

strijd die gevoer«l was en nog altijcl
gevoerd wordt oln ons rnooie It'ieslancl
clroog te houclen.
Voor wie er oog voor heeft. niet alleen
cle rnolen is uniek rnet zijn gl'auwe leisrr
clak, maar ook de orngeving clie nog in
vrijwel ongeschonden staat is.
l)e tweede molen was de spinnckop-
korenmolen van Kouclum. I Iier pl'()-

treerden Lolle Poepjes en Sipco
Reekers tegen beter weten in clc ruolcrr
te laten draaien. Maar juist nu .jc wirrcl

nodig hebt, laat hij vcrstck gaar). ()ok
hier werden de trezoekers alle lriiz.on-
derheclen van deze prachtige rnolcn
getoond.

[)e derde molen was de Nylànnerrnoleu
onder Workurn. waar .Iohan Clnossen en

clhr. Teernstra met het hiern bezig
waren. I lier werd lnaar weel' eells
getoond dat een vrijwilliger buiten het
clraaien, malen of zagen, ook nog z.at

andere karweitjes heeft te doen.
f)e twee laatste molcns lagcn in

. M olurbo rrl
(foÍo: G. Grenrrné).

(*,
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Woudsend. Als allereerste bezochten we "'t l-am". Mcrr lrocl't zich tr'()r.lwcns nict irÍ'to
vragen hoe deze molen heet want als rnen hct prachtig gcschil<le rtlc lrortl lrovcn tlc irrg:rrrg

ziet dan spreekt dit vanzelf.
Deze geschilderde borden treft men op rneel'dere rnolcns uurr crr gcltrigt:rr v:rn lrogt: orrrlcr

dom. Er is namelijk een tijd geweest dat dit vau rilkswcgc vt'rlrlitlrt w:rs ()rn zo<loor<lc

door deze regiskatie een betere controle te kunnen uitvocrcrr our lrcllrslirrB le krrrrrrcrr hcÍ-
fen. Op deze molen wordt door Simon Jager en Cces Nootcnlroonr ictlcr wccke rrrl voor'<lc
plaatselijke bakkers meel gemalen. Cees komt hicrvoor icrlcl wcckcrrtl rrit Sehicrllnr,
waar hij molenaar is op één der brandersrnolens. IIct l-arn is zccr zt'kcr ccn cxlrir hczor:k

waard, want men vind hier praktisch alle wer*tuigen wclke ccn rnolt'rr lrt'lroorl lc he hhcrr.

Als ook de pelsteen nog op zijn plaats komt dan is het één varr «[r korrplcctslc rrrolrrrs v:rrr

het noorden! Het eindpunt van deze dag was houtzager "l)c Jagcr", w:r:rr -l;rirp v:rrr l)ricl
en .Ian Coppens van dik hout planken zagen. Deze rnolcn bczockcrr is ictlclt' kccl wccl'
een stap naar de vorige eeuw. Na een fi'isse tocht dool het nrrxric liicse lirrrtl srrrr:rklc rlc
koffie en de s0kerböle opperbest en konclen we telug kijkcn op ce n v()()r' orrs pr';rt'lrtigc

dag. + l-§ deelnemers bezochten deze middag de rnolcns. I)it wrrrcn rrirl ;rllt'crr liricsc
rnolenaars, maar ook collega's uit Groningen, Ovelijssel cn 7.ui<l I loll:rrrrl. Ietlt'r' w:rs hct
er over eens dat deze dag een velvolg rnoet klijgen.
Afgesproken is dan ook dat dit ieder jaal op de eerste zatcr(lag, irr oklolrt'r zirl gt'hcrrrcn.

Langs deze weg willen wij nogrnaals alle gasttnolcnailrs hctlarrkrrr vrxrr lrrrrr rrx'tlcwcr'-
king.

Natnetts Betty, Dirk, Nico, I{cncc crr ( it'r'ru'rl

. De "Nijl.annerurcl.e" drorgt ttog de zicltÍlrurc sp()t'(n r'«tt (('n r'('t't'('rl((l(tt. I)t u.f\t,t,7,ig-
heid van zolders i,r ook ltijzonder.
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V/indhandel
ja of nee, voor of tegen

'Zo lang de mensheicl al bestaat bestaan er ook al discussies. Er zullen bif veranderingen
altijcl voor- en tegenstanders zijn.Zo kan ik rnij voorstellen dat er ook op orls hotrhyge-
bied al heel wat is af geredeneercl over verancleringen.

Doch ook wij moeten beseffen dat de techniek niet is blijven stil staan met de werktuigerr
die wij allen zo goed kennen. Ons land is tncclc groot gcworden door de henutting van cle

gratis energie die de natuur ons bieclt.

Daarom wil ik u deze twee ingezonclcn stukf cs nict onthouclcn.

Onderstaancl artikel is overgenomen uit clc L.('. virn l()- I 0-'()4
Schrijver werpt zich op als stri.lder tcgcn vcnlicuwirrg

Molenaars
"Op het Friese platteland is aan h.oogtepwrtan g«,n grltrrk. l)ttt klittkt sp«nnend, nruar
architect Coen Huese van Híis en Hiem vindÍ al lfu ltrxt.qtrlturrtt'tt ,,t«dr «tnde, berichfie
de krant vrijdag. Voor al.l.e duidcl.ijkhcitl: hij dtttlt o1t rrinlttrrltint's ltij WiÍnrursunt
Harstikke zonde van het landschctp t,indt Hucst'. Nu lrltlu'tt trtrittruar" en draaiende
ntolenstenen in oude volksl.iedje,s een duidelijka tntti.tt'lrt ltijlx'trkuris. 7rt lrkekcn slaan
le ntodeme win.dturbines als .fctl.l.ussltttrltolan lus irr t't'tr otult I r(,ilili(. Muor Hucsc u,erpt
z.ich op als bewakeryan de Friese ptzttÍshckl. Frit.rlotrl i.t pltil. lutut,n 7.o."

Ilet tweede artikel zou u kunnen lezen als c'crr loltlit'lrt ()l) irl lrc:t rric:rrwc, t]tet clie kantteke-
lting dat niets vernieuwd kan worden z.ottclcr lrt't orrtlt' uil lrt'l o«r1i lt: vcr'liczcn.

Overgenornen uit cle L.C. van 2?-O9-'()4

MOnen
"Noch ahyd als ikfan Briltil by it Hoctuliep làrrs trt'i l)ttrtrrtttil tu n'tl, wunlÍ it hert nry
evenweak. Dër riist erwer op trrci syn ltorrÍtrrirt.tt'rt kr1t, tttru'ltli.rit, taillt, enwiidutjukjende
eannen. Feestlik en noegjend síiet t'r lxtplx' tlr ltu.:t'tt.lirrr it dtxtryt, dy't er beskennet nrci
syn segenjend gebaar. As in diri,q,int git't tr tn'r lt' rtttrttt ctr it ritntc.fan dc synkopys.fer-
springende dakken. Iklit it gas los t'rt futalirt't jt, ir 1n'r.rltckrtt'. Mci himyn it blikfiild is de
hoariT,on in lust foar it each. Aaach, Aitntilstrr tniilrr!!
De measte minsken nteie graach in ntilnr lijr. í i.jin v'iitrltr, wanÍ nÍmcn binnen guodlik.
Se steane mei in postuet'as dat.ltut Krist(,.[li'l lt l:*tnnun yn it lànskip en lxprakkersear-
je de iewven fan foarby. Bytsjc nostulit's litttrt' trtrint,tt. Mor dat is tsol oan it minsdont
bestege. Ien kear yn it jier hàkle v,), nas.jotuilt' tttiurtlei. 'l'ugc de wjukkctr op mei.fi.in.ters
enflanters, en dër draaie se hinnc. Mortit,rtriittr'rt. Mitr.rkctt konmrc it 'e blokkedoazen,
bisÍen (rÍ 'e hoalen-allcs beweecht.
Mar wat ik nry öffreegje: soe der ea in tiirl *'t'st ltu d(t tninsk(,n ntftncn net lije ntochten?
Ik bedoel, doe't yn 'e trettjinde ieu de carstc niuran vtr ils làn kamen, h.a der der doe
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nrinskenwest dy't seine: wat nnatÍe dy dingen hjir? Dv't ripcn: st' l»r'rljt,rn' il:; t'tu.ltv,t,iil,
rts híele lànskip is der ont skeind. Hat letÍer, yn it tarste pdrt.litn tlt, strrtr.jinrlt it,u. .lan
Adriaensz lteghwater lëst hàn ntei tn.stànsjes en k»nnrisjas lv't .liur ln,tirtkt rr,,irtrc rkil
polderman syn hymphantpen de hoarizonferstnoargtn? lin os ltil stt i.y: t'trrtrrrrtt' i:; ltttt,
yn 'e eagenfan it nin.sdom, de nítne J'an nfiI yn nroai.lcnt«rc'/
Ik kom hjir op omdat de nrcasÍe ninskcn in wyrun(rne ntt l.ijc trrtir. .ltt. tk ynx.lu'm. tlkt,
nthne is inwyrunfrne, nar ik doel op'e l>iegentst.okken oan dt statlt'k tl ttlt it lun,n'hicttt.
dy't har troch de tiid slane nrci iÍ produseaïjen.lan guodkeopc stt.t)(),n. St ri^..t, tu'nil as
poddestuollen ítt'e grfin. utsein yn.'e sfidv,esrhoeke. Bcrtuttttrrt,u lr .qrttrt,t,nrt,tr.
Wynbritseradiel en Nyefurd skine it de boere'n sut,er finnun,qlik tt nritsjut otn sd'l
energike beamyn it appelhöf te platsjen. Argunrinraasjc: ir is gjin gesicht. ltnth,r rlr luxl-
destuollen komme ek gedrochtenfoar, ntar doÍ is ol.tyd noch natut'r.
It probl.eem mei ntoai is, dat noai inkwesÍjc is.fan vnaok, cn oer snrturk.ltit ntt tr kn'tru-
wcn. Oan'e oare kant: nnai is ek in kwestje.fcut Íiid, en tiitl is ntt ivitlt itttltlt. l)inttrr
stel ík dochs defraach: Itinn.e wynnílnen l.ilk-l.ulk-/el.ik yn ahsolttr sitr, ol'ltrt rt,t'rlt' tiid
noch net hàn om se nmai te finen? Moai nmt miskvtt wennc. Wuttrrutr i.t it .ttttrttttskip likt,
nroai as dat de sylboat ntoaiwie d|foar? H« h.t-ndcr - en - y,it'tt tllytl norri ryt,st ! Is lcr
in tiirlrek oon te wizen daÍ dtt ntinsken each kril;t,.lbar dc skjintnc.lrur rlt, ttrtto.' l.r irr rtijt,
Qttto rrtoai? OÍjildt skjin.r.tne al.l.inttich in àl.d nrode'|.? Wrtt is tlcr nrotti orttr irt tn.irt. t'tr lun,,
Iang al?

Ko»tl der in ieu dat de wynmàne monuminÍ fat, 'e ilxtortnt' wit.r sil, rt lul w-1, h«r
wjukken optage ,nei slippen en slobben, om te hctittken cn ÍL Jitrcn hot'l r,.1, slnxtnt
opwekken ynferJlcine dagen? Is ntoai dan itseldc as: frnskuldi<:h cn .finrh1.?

Persoan.lik htt ik wol in oardiel oer de wyn;,tiulen oan dc scedyk t,rt op it luu'n,h it,ttt. Ik .l.\'tr.
se prachtich.. Net inkel.d om iÍ idee daÍ der achÍer sÍekÍ, nee, ik.lt,rt st rk pnn'lrtit h str't sc
bin.ne.Teninsten- as se oatx ien betinkstJbl.doggc: sc ,nootÍe tri.je wjukkrn lttt. Irt kltt.y.sikc
nt.fine hat.fiottwerwjukken, mar ienwjuk ntiruler is ien mitnc net nittltr tnirtt onr. l)rtt«il
n.och alryd as in Íierclier.
()uon wynnrftnen dogge it nrci hpa. Ach, hoc grcwtttl.ich! 'l\vtt rt' jukkrtr i.r: irt ltikluttrtyirl,
in swurd dat troch de loft nrursjearÍ, de donrnc dcgen.lrm'e ilto. l)trutm. .\(t,t(,(nt(tt (,t
konmisjes, noaiÍ tastinuning.fbr sa'n ntitnc jaan. 'l'rijc v.jukkart, lon sillt .jitrr trttt .r.jrtr.
'I'rije giseljen.de wjukken hàklc dc ierle gcarrdc en de sinnt' ríitt. l.ikc rirt tr.t rissrl.jtntlc
nfintsjc op it stjoerfan it bernc'J1'tske dat./'eestlik nei da cindcr trutpr wrtnlt. Allts lililx't.
alles bapeecht. Kitx ir Moaier?"

Twee meningen, misschien llodigt u clit wel uit om rxrk uw nrcrrirrg tc gcvcll. Wlrrt nog
niet zoveel jaren terug, met de opkomst van dc Arnclikuarrsc winrlnrotorcrr w1r'c1 cl ook
voor- en tegenstanders voor de vernicuwing. fin nu bijna 90.ilrrr. rrir<lirt <k: t:t:rstc hicr tcr
lande geplaaLst werd, zijn ook die op dc liiksmonurncnrcllliist gcPluatst. Zo kirrr ik rnij
voorstellen dat dat ook eens zal gaan ge bculclr rnct tlc hcrlcrxllrrgse t:rrt:rgiclrrolcrrs.

Nr. 76

"De Utskoat is een uitgave vilr):

Stichting De Fryske M«rle

Tweebaksmarkt 52

891 1 KZ Leeuwarden

(tel.: 058-92567 t )

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mourr«lcrs

Postbus 1059, 8900 CB Lecuwartlcrr

(tel.: 050-71617 4)

(Frieslancl Bank

rek.nr. 2980.24.934)

(giro 2543900)

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

8765 LN ïerkwercl
(tel.: 05 157-934tt )

Redaktie:

Namens bestuur de liryskc Molc:

A. Cramer (tel.: 05 8-925 61 I )

Namens clonateurs De frryske Molc:

W. Entrop (tel. 05 120- 15144)

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: .I.C. van Driel
(tel.: 050-71617 4)

rlccc rt rt'rcr 1994
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Colofon
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I )r'rr k :
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'/,tttt,,lt'r' r,oor :r I prr:uttlt' tocslctt'ttttittB van

rlt' r't'tlrrklit' is lrt't ttit'I tor'licstirittt artike-

It'tt t'lt/ol'lirto s ()vct'lr: nr:nlon.

N.lr.

Atlrcslvi jziginËcn tlit'rrctt lc wol'tlcrt

tlr:t'it'ltl lurtt lrct s(:('r'('tirriiurt vittt clc

l;r'yskt: Molc: ol' ( iilrl l;r'yskc Mourrclers.

\



December is een maand van geven

Dit boek doet De Fryskc
Molentaal hcrleven

Reclaktie-aclres: Waltaweg 5 3, tt7(r5 LN T.ll1l{KWIlltI)
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