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Agenda
Mededelingen voor deze ruhriek graag schriftelijk aan de redaktie

28 september :
19
1
2

9
22

oktober

:
:
:

Friese Molenmiddag van 13.00 tot ltl.00 uur
(inlichtingen 058 -215.17.5tt o[ 05 I I -46 .34.]e)
Molenopening "De Kievit" trif Mcnal«lurrr

Najaarsvergadering "(;ild lrryskc Moun(lcrs" tc Akknurr
Molenruilbeurs in de Bethclkerk, Norbrtri.sl:uur I tt: I Itrt:clrt.
(Inlichtingen bij dhr. J.'ferstccg, Sprristr':r:rt -5li().
2987 TW Ridderkerk-Bolnes. tcl.0 l ttO 4 l . l l .2 l
Let op: dit is zijn nieuwe adres).
november : Sluiting koprj De tltskoat nr. 84
november: Molencontactdag De Ilollanclsc:hc Molt:lr
november
novelnber

De ledenadministratie van het "Gild Fryske Motnltl(:r's" is tloor Ilctty ( irt'rrrrrró ()vcrgenomen van Elles Feenstra. tlaar aclrcs is: 'l's.j ihlrt' ( it't'r'tswe i 2 I, tl() I5 IIJ
Leeuwarden. Telefoon: 058-21517Stt. IIe t posthrrsnlunnl('r' lrlijll lO.5(), ll()(X) (lB
Leeuwarden

Bij

de

foto op de voorpasina: "Doris Mooltsjc"

lti.j ()utlt,,qtt i.t' orrtlt,r tlt, l)(unt(,n.

Van de redaktie
De zomer van 1996 zit er wecr op zodat dc rr-rolcnlicflrcbMrs z.ich wccl krrrrrrcrt oprnakcrr
voor een actieve periode, bestuurlijk of anderzijcls. ()p orrrlcrlroutlsg,c:hiccl k«rn cr het
nodige worden gedaan en zelfs rnet vrijwillig rcstuuraticwclk irr clc houwvakvakantie
werd molenhislorie gesctu'even aan de Oudcgaastcr Brckkcrr wilar'nlct nlull cn rtracht aan
de reusachtige spinnekop "Doris Mooltsje'wcrd gcwcrkt. l)ivcrsc rrrolcns wistcn vccl
toeristen te ontvangen. Als voorbeeld nocmen we tlc orrlarrgs gcrcstaurccrilc korcnruolen
van Surhuisterveen. llier werd op 3 augustus ccn waal'txrgsl.li'cst gcvic«|. cornplcct tnet
ouderwetse dorsmachine.
In Veenwouden was de molententoonstelling tc lrcworrtlcrcrr. l)c orgarrisatoron l]velt
Dam, Sjerp de Jong, Sietse Smits en Gerard Stolonan kurrncn lclugzicn «rp ccn gcslaagd
evenement. Ileelwatmolenliefhebbers, afkornstig uit lrct hclc larril r:n zcll.s uit hctbuitenland, alsmede dagjesmensen, maaktcn van dc gclcgcrrhcitl gclrlrrik rlc bczichtiging
van de Schierstins te combineren met ecn in clc «rnrgcvirrg, uitgcstippclclc rnolen(fiets)tocht.
De Friese Molenmiddag wordt 28 septemtrer gcorguniscclrl. I\'lolcus in Àugustinusga,
Surhuisterveen, Buitenpost en Sumar houden hun dcurcrr van 13.(X) tot ltt.(X) wijd voor
U open. In Surnar ligt zelfs een presentje op U te wachtcn. Korucn tlus I
Dat geldt uiteraard ook voor de najaarsvcrgadcring in Akkluru. Mr:t hiiz.orxlolc lrclangstelling kijken we uit naar de lezing, die Jan Ilofstlu hicr z.al lroutlcn ovcr rlc urolcnvicrgang van Aarlaarderveen, wiurna hij een professionclc virlcoljhn v:rrr tlcz.c rnualgang zal
vertonen.
Aan de reeks molenpublikaties lijkt maar gecn cincl tc konrcrr. Wc sc:lcctccnlcn ccu aantal pas verschenen molenboeken, die we U zeker kunncn aarrbcvclcrr. Irr <lit rrurnmcr verder een reportage over het Centrum voor Molinologic. Àarr rlit artikcl hchbcn we een
nogal opzienbarende toekomstvisie voor een mogclijk Ii'ics nxrlcrrccntnrrn gckopl*ld.

Bovendien een interview met een molenvriend "van clc outlc stcnrlrcl", ccrr histrlrisch
artikel over de olie- en pelmolen van Makkurn en rrutuurli.jk rlc tlclrluikcli.ikc lubricken.
W'e wensen U in ieder geval veel leesplezier en wcllicht tot zic:ns.
( icrlrcn l ). Wiinj

In memoriam: Jentje de Swart

In memoriam:
Linze Kloosterrnan

Op 5 juli 1996 overleed oudmolenaar .Ientje de Swart op

Oll wt)ct)stlrrglrvorrrl I 9 .juni
ovcrlccrl op 51 -.iurigc lcrcfti-jd

88-jarige leeftijd. Een slopende ziekte maakte een eind

l,irtt.t: Kloostcrnt:ul

aan zijn werkzaam leven.
Lezers, die De IJtskoat al
langer door de brievenbus
krij gen, zullen zich de bijlage van nurnmer 32 kunnen

I

Linz,c kwunl n u't.i.1n schoolti.jcl als lrr)crcrrkrrc:cht
I Ilrt.sunl

nrocst tlturr otrtlct' unrlcrc tnct

tlc klcirr(: nluot)ts nialen cn
clit g,irrg wcl ccr)s ()l) het
sclte'r'1lst viul tlc: srrcclc. Na
-jarcrr Ilrn

sarnenstelling van het boek
Fryske Moletaal dankbaar

gebruik gemaakt van zijn
kennis van de Friese molen-

vaktaal. Tenslotte konden we nog verschillende memoires van De Swart getrruiken bij het sctu'ijven van ons artikel "stlijd voor het behoud van de molens in het
Friese landschap" in Friese Molens, dat vorig jaar verscheen. .Ientje cle Swart
was een molenaar van de oude sternpel, een molenvriend ook, die begaan was
met het lot van de molens, in het bijzonder die welke hij van jongsaf bernaalcle.
Wanneer het weer het's nachts toeliet, wijdde hij zich tijdens het nachtmalen
aan het schrijven, want dat kon hij als de beste. In keurig handschrift werclen zijn
herinneringen aan het papier toevertrouwd, terwijl hrj ook voor het nageslacht
heel wat in schriften vastlegde. Wat hebben wij ook genoten van zijnpennevruchten ! Wellicht dat we in de toekomst nog eens teruggrrjpen naar zijn waardevolle brieven met daarin veel belevenissen mef en wetenswaardigheclen over
diverse molens in het noorden van Friesland. Na een 65-jarig huwelijk met zijn
Anne, op 30 mei j.l. werd nog het briljanten huwelijksfeest gevierd, kwam het
bericht van zijn overlijclen als een schok. Bij zijn vrouw, dochter en kleinkinclerenzal dat gevoel vele malen sterker geweestzijn Wij wenscn hen in het bijzonder dart ook zeer veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Onze grote
waardering en dankbaarheid gaan naar hern uit. Jentje de Swart ruste in vrede.
Gert'ren D.

Wiinja

te

olrrlr:r l)r'orrri.jp. I Iicr

kwanr hi.j v()()r hcrt ccrst irr
aunruking nlr:t rnolerrs. IIij

Lije, Slagdijk (Finkum) en
IIallum. Voorts werd bij de
Moletctal".

tc wcr-

kcn bi.i bocr Siknra

herinneren waarin een uitgebreid verhaal is gepubliceerd
over zijn leven als rnolenaar
op o.a. cle molens van Oude

Oud rrrclenaar De Swart i,eziig u,o,o, "Fryske

tc

)r'uclttr:rt.

g wcrk z.lrlrrrr te

z.i.j rr

gcwccr;t lri.i lirttt'ittt)- r:tt loottlrr:ch'i.il- Korrirrli tc Wirrsunr cn

.

Spinnekop "De Alde Svvarte" te Wieuwens

in de rolrw.

latcr uls vruclrtwagenchirtr l'l'c:l,lt' ()ntlc:r

hct

it

l)clcrc op

llrnrl, ln()cst Linzc
onl g(:z.orrrllrcitlsrcclcllcn
stoppen met werken. Om toch weer wat om hanclcn tc lrclrlrcll wcrtl Lirrz.e als
molenaar aangesteld op de spinnekopmolen van Iirankcn:r tc Wicuwcn.s bij
Oosterlittens. De molen werd door hern "De Alde Swartc" gcr)()cnrtl. Als cr ccns
veel regen was gevallen dan was Linze er de hele cllrg tc virrttcrr. L:rtcr kwanr cle
achtkante muonts aan de weg Bolsward-Leeuwarclcrr hicr t)()t l,i.i, .lr,z.c nrolcn
draaide maar weinig en had ook aan Linze een enthousiustc lrrurs. N,l:rlcn wa.s 'r.i-in
lust en zijn leven. Een week voor zijn overlijclcn z.i.jn wc r)()t ol) (:cn :.rvorrcl rraar
"De Alde Swarte" geweest en hebben we nog ccn uurtjc gcrrurlcrr.
Alles wat Lïnze op de tnolens beleefde werd nauwgcz.ct [ri.igclurrrclcrr. Iicn -iaar o[
drie geleden moestLinze er na een hartinfarct cr rncc st«rp1rcn, wut lrcnl z.ecl'
bu itcrr

speet.

Maar hij bleef betrokken bij de rnolens. Vaak kwarrr hi.i larrgs lls wc crgcns aan
het werk waren. Ilet einde kwatn plotseling, de nrolcrr.s irr rlc onrttcvirrg.stonclen
in de rouw.
Dat zljtt vrouw en kinderen de sterkte mogen olltvarrgcn onl tlit vcrlic.s tc ch'agcn.
Linze, ik zal je rnissen.
I)rrrk I)osthurnus

7

Geslaagde leden, die belangstelling hebben voor en eventueel zoudcn willen rnalen
met een windrnotor, wordt hierbij opnieuw g,evraagd zich alvast te rnelden bij het
bestuur of de leermeesters. Ook al veli;eert het geheel nog in een hccl vroeg stadium,
toch vinden wij het prettig om te weten of er bij onze leclcn intcrcssc voor lrcstaat.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

juni 1'996 heeft het bestuur ons lid de heer Bergstra gcvruagcl zich tc buigen over
de vraag hoe we de Arnerikaanse windrnotor rneer aanclacht kunncn gcvcn biunen het

In

GFM. Om hier de mogelijkheden voor te scheppcn is dc wcrkgr'ocp Arnerikaanse
windmotoren opgericht. De heer Bergstr a zal iedcrc twcc maarrclcn ir) cen trestuursvergadering verslag uitbrengen van de vorderingen.

N ajaarsvergadering

Helaas heeft ons bestuurslid Inw. Feenstra rnoeten bcsluil.cn z.ich :.rls bc.stuurslid voortijdig terug te trekken. Ilaar gezondheidstoestand laat trct halr nict langer toe aktief te
blijven als tweede sekretaris.
Het is haar bedoeling om haar taken te blijven vcrvullcn tot clc ccrstvolgcnclc najaars-

Gild Fryske Mounders te Akkrum

vergadering, alwaar wij de gelegenheid krijgen haar tc trcrlurrkr:n voor haar inzet en
betrokkenheid bij het GFM.

Uitrtodigirtg
De najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders vindt plaats op vrijdog
I november 1996, in zaal De Lantearne, Orn'e Toer 8 te Akkrun.
De aanvang is om 19.30 uur.

Bovenstaande leidt er echter tneteen toe dat er vanal' I rrovcnther a.s. uiterst onverwacht een vakature in het bestuur orttstaat. De takcn van nlw. Irccnstra zullen tot er
duidelijkheid bestaat over de rnogelijkheid van ccn opvolg(st)c:r', worclcn waargenomen door één van de andere bestuursleclen.

Agenda

1

Opening door de voorzitter

2 Mededelingen en ingekomen post
3 Vaststellen verslag voorjaarsvergadering 1996
4 Verslag bestuursaktiviteiten
5 Verslag opleidingscolrunissaris
6 Nieuwe gezellen en molenaars
7 Vaststellen begrotin g 1997
8 Afscheid van Mw. Ileenstra,2e secretaris, als bestuurslid
9 Eventuele nagekolncn agendapunten
10

Belangstellenden voor een bestuursfunktie wordt gcvraagcl z.ich tc vcrvt)egen bij één
van de bestuursleden. De taken die ons nieuwe hestuurslicl zou liaall vcrvullen kuunen
nog nader worden ingevuld. Te deuken valt oudcr llrecr aan lcclcnaclnrini.stratie of aan
het opzetten van speciale aktiviteiten. Indien Bcen van cle lcclcn zich nrcldt, zal het
bestuur er naar streven kandidaten aktief te benadcren.

Rondvraag

Notulen voorj aars vergadcri n g
Gild Fryske Mounders 1996

Pauze
11. Een lezing door dhr. ing.J. Ilofstra, rnolenconsulent voor Zuid-Ílolland, over:
De molcnvicrgang van Aarlandcrvccn. Na de lezing zal hij een professionele
videofihn vertonen over deze maalgang.
12. Sluiting

N.B. Op hct moment van het inleveren van de koprj voor De [Jtskoat warcn er bij het
bestuur geen nieuwe ontwikkelingen bckend rn.b.t. het sarnenwerkingsoverleg met het

GvVM. Indien nodig wordt dit punt ter vergadering alsnog op de agenda geplaatst.
Eventuele vergaderstukken worden U ter vergadering uitgereikt.

l.

Opening
De heer Kalkman, voorzit.ter, heet de 64 aanwezigcn van hur'tc welkont op cle 2Le
voorjaarsvergadering van het Gild Irryske Mounclcrs. Ilcn biiz.oncler welkoru worclt
geheten aan: mw. de.Iong, erelid; dhr. Boschma van clc Stichting de Iiryske Mole;
dhr. I{etterna, die altijd weer voor de inwendige ulcns zorgt; clhr. Wrjnja, ornclat hij
altijd aanwezig is, maar nooit wordt genoemd cn dhr.'l'ollenaar, clie de lezing van
vanaYond zal verzorgell.

Er zijn drie afineldingen voor vanavond, t.w. clc horen Kanrnlinga, Stout
Teeuwissen.

en

9
8

De voorzitter meldt dat i.v.ln. met de lezing hct strcven is om rond 22.OA uur de vergadering te kunnen sluiten. Dankzij dit voornernen en grote voortvarendheid, lukt
het de aanwezigen om reeds om 21.00 uur uitvergaderd te zijn.
2.

4.

maart zijn de hoofdpunten opgenomen van een voorstel, ontwikkeld door het GFM.
Verder is een eerste begin gemaakt met een strukturele opzet van een publiciteitscampagne, cm meer bckendheid te geven aan het bestaan hct GFM: bibliotheken,
WV-kantoren, gerneentes zijn aangeschreven, en ook voor de rnolendag ligt er een
persbericht gereed.
ln dit kader wordt U allcn vcrzocht om iets ovcr Uw nrolclr te schrijvcn, cn dit
toe te zenden aan de VW kantorcn in Uw onrgcviug.
Er is nagedacht over het instellen van een aangepast exarrcn voor lnensen rnet uitzonderlijke examenvrees, en na veel discussie, is uiteindclijk beslotcn om hier van
afte zien. De huidige opzet van de opleiding en het exarnen bicdt voldoende waarborgen om ook deze leerlingen te kunnen laten slagcn voor hct exln)en. Voor het
eerst sinds 1992 is er weer een overleg geweest tusscn hct lrcstuur en de exarnencommissie. Afgesproken is om dit ieder jaar te herhalen.
Bijzonder om te vermelden is, dat dankzij een welwillend aanbod van dhr. Entrop er
een rnogelijkheid is gevonden om tot een flinke besparing op de kosten van de
Utskoat te komen. Ilelaas zal dit niet kunncn leidcn tot een contritrutievet'laging.

Mededelingen
De voorzitter meldt n.a.v. de agenda de volgende punten:

Van de agenda vervalt punt 10: geen ingekornen punten, en punt 1l: De Fryske
Mole heeft nog geen nader overleg met De Ilollandse Molen kunnen afspreken
i.v.m. overvolle agenda's. De heer Kalkman geeft n.a.v. de pagina's 19 en 20 in de
Utskoat (rnaartnurnrner) een korte toelichting hieromtrent.
De bestuurslnededelingcn op bladzij de 7 worden deels toegelicht.
Het bijzonder nrolcnaarsschap: Orndat het ook in cle statuten staat is de mogelijkheid hiertoe niet geheel uitgesloten. Wel wil het bestuur uitgaan valt het gestelde,
waardoor het aanzienlijk rnoeilijker wordt dan voorheen orn hiervoor in aarunerking
te komen.
De buitengewone leerlingen: Het streven blijft het opleiden voor het examen! De
verzekeraar gaat met <Leze construktie akkoord, en de leermeestersvergadering zal
nu onderzoeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.
In verband ntet de door de lcdenvergaderingen zo belangrijk gcvonden kostenbesparingen worden de brieven yoor de kontributie in hct vervolg reeds in

deccnrber verzonden. Dit in verband nret de ntogelijkheid orrr kerstzegels te
gebruiken, wat een bcsparing op de portokosten betckcnt.
Acceptgiro's verzcnden is niet rnogelijk, aangezien dit een extra kostenpost zal betekenen.

De stichting voor Vernuft en Volharding heeft ons lid dhr. IJzenga te Kolpen een
onderscheiding verleend voor zijn aktiviteiten op rnolengebied. ! Gefeliciteerd! !
In de pauze is cr de gelegenheid om kennis te nelnen van het boekje "De windmotor
als poldergemaal in Friesland" geschreven door de heren Bergstra en Hengst. Dhr.
Bergstra is in persoon aanwezig en heeft voor de belangstellenden een aantal exemplaren meegenolnen.
Ook maakt de voorzitter de leden erop attent dat er achter in de zaal voor een ieder
affiches van het GFM en de nieuwe folder ligt. De leden wordt verzocht een aantal
exernplaren mee te nemen en langs cleze weg bij te clragen aan cle naarnsbekenclheicl
van het GIrM. In de toekomst zal er op iedcre vergadering de mogelijkheid bestaan
om affiches en/of folders mee te nernen. Leden die vanavond verhinderd waren,
kunnen de affiches en folders gratis opvragen bij het bestuur.
3.

Vaststclling verslag najaarsvergadcring 1995
Er zijn geen op- of aanrnerkingen van de aanwezige leden. Wel is er een inhoudelijke reaktie binnengekomen van de hqer Pouw uit Naarden. Deze is door het bestuur
voor kennisgeving aangenolnen t.a.v. de vergadering. Wel wordt deze reaktie meegenomen binnen het bestuur.
Hierrnee is het verslag vastgestcld.

Verslagbestuursaktiviteitcn
Veel tijd en aandacht is het laatste halfjaar gegaan naar de voorbercidingen en
besprekingen t.a.v. de samenwerki^:g met het GvVM en DIIM. In de Utskoat van

Voor de konrcnde periode staan opnieuvv op de rol:
Het zoeken naar financiële middelcn in de vorm van fondscn. f)e hccr Coppens heeft
reeds aangeboden om ons hierbij te ondersteunen, lllaar tot nu toc zijn we nog niet in
de gelegenheid geweest orn gebruik te maken van zijn aanbod.
- Het stroomlijnen van de procedures voor aanmelding en cxuurcn. Ook hier zijn we
(nog) niet aan toe gekomen.
- Nieuw is dat we ook de gang van zaken omhent het lcdcnbcstaud ondcr de loep gaan
nemen. Het blijkt dat er allerlei rnisverstanden aan hct binnensluipcn zijn, waardoor
een en ander minder nauwkeurig dreigt te gaan wordcn.
- De werkgroep spinnekoppen lijkt een kwijnend bestaan te lcidcn. Ook hier willen we
weer eens wat meer aandacht aan gaan geven.
- De bijzondere aktiviteit, die ieder jaar wordt georganisccrd, z-ul waalschijnlijk in hct
najaar gestalte gaan klijgen. Wij houden ons aanbevolcn voor aarcligc suggesties.
- Ook is het de bedoeling om oude min of meer in hct vcrgcctbock gclaakte ideeën op te
diepen en te bekijken op uitvoerbaarheid.

-

5.

Vaststellingjaarvcrslag 1995
Er is één correktie: i.p.v. negen gezellcn die zijn bcnocrnd in dc categorie rnolcnaar
zoals genoemd, zijn er in werkelijkheid acht gezcllcn in «lcze categorie benoernd.
Verder zijn eÍ geen op- of aanmerkingen en is hct jaalverslag goedgckculd.

6.

Financiccl vcrslag over 1995
De penningrneester, dhr. Srnits, geeft aan dat hij velwacht dat het Gild het dit jaar
en de komendejaren financieel iets beter gaat klijgen. Over hct ter vergadering uit-

11
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gedeelde financieel vel'slag 1995 worden door.de aanwezigen geen opmerkingen of
vragen gesteld. Dit heeft te maken met de kontr.ibutieverhoging, de kostenpost 4e
lustrum is weggevallen en de verwachting dat de kosten van de utskoat zullen
dalen, ook al zal dit laatste gegeven pas in 1997 in de cijfers terug te vinclen zijn.
Het bestuur hoopt de betalingen die verricht moeten worden in de hancl te kunnen
houden. flet streven is dan ook om het deposito ook het kornend jaar nog te hanclhaven i.v.m. de hoge rente die we hierop ontvangen.

Fryske Mole. Op dit rnornetrt heeft dhr. De Jong nog gecn lcerlingen in opleiding,
maar wellicht kornt hier spoedig verandering in. Door hct aanwtjzen van deze
molen als lestnolen is er tevens eeri tweede polderrnolcn bijgekolncn als officiële
lesmolen. Samen met De Phenix is er hieunee een wittc vlck in cle Wàlden ingevuld
en kunnen de stagiailes over twee molens worden vcrcleclcl.

Dhr. Koehoorn gaat dhr. Sierkstra assisteren bij hct lcsgcven in Witrnarsuln. Ook
zal dhr. Koehoorn gaan fungeren als leerrneester op clc spinnckoprnolens in het
zuidwestelijk deel van Friesland.

-

rde bczuini gin gc n zU n :
alle mailing voor deze vergadering is gepubliceerd in de Utskoat.
dhr. Entrop heeft zij n medewerking toegezegd om alle kopij voor de Utskoat op één
floppy-disk te zetten. Ilierdoor is er een besparing van / 500,- per nummer mogelijk.

-

de

Ge reali

se e

(GFM en FM samen).
kontributie wordt gevraagd in december, i.v.m. gebruik kerstzegels.

7.

Verslag kaskommissic en vcrkiczing nlcuw lid
Dhr. Timrnermans, woordvoerder kascommissie, meldt dat de boeken van de penningmeester nauwkeurig zijn gekonholeerd en in orde zijn bevonden.
De voorzitter bedankt dhr. Tirmnerrnans voor zijn deelnarne aan cle kaskommissie
gedurende de laatste twee jaar. FIet nieuwe lid, dat dhr. Timmermans zal opvolgen
is, dhr. Van dcr Veen.

E.

Mededclingcll uit dc vergadcring dcr lccrnrcestcrs
Dhr. Cnossen, opleidingscornmissaris, geeft een kort overzicht waar de vergaclering
van de leermeesters zich in 1995 rnee heeft bezig gehouden, naast uiteraard het
begeleiden van de lecrlingen, het organiseren van de excursie naar de oliemolens,
en het organiselen van de EIlBO-avond.

In

1995 zijn er zeven leerlingen geslaagd voor het examen vrijwillig molenaar.
Eén leerling is geslaagd op molen De Phenix bij leermeester S. Hoeksha;
Drie leerlingen zijn geslaagd op molen De Rat bij leermeester S. Jellema;

Twee leerlingen zijn geslaagd op rnolen De l-Ioop bij leermeesters B. Kalkman,
G. Kleynstra, W. Kolijn; en
Eén leerling is geslaagd op rnolen De Ondernerning bij leermeester L. Sierkstra.
Tot de categorie molcnaar zijn in 1995 maar liefst acht gezellen toegelaten.

IIet aantal leerlingen is op dit ogenblik

4 1 , waarvan er ca. 23 aktief aan de opleiding
deelnemen. Op dit ogenblik volgt het overSr'ote decl van de leerlingen cle opleicling
bij leenneester G. Glerruné.

Door het bestuur zijn er in 1995 twee nieuwe leermeesters benoernd, te weten de
heren S. de Jong en J. Koehoorn.
Dhr. De Jong geeft les op de Grote Molen te Broeksterwoude, wclke tot lesrnolen is

aangewezen, mede dankzij de welwillende medewerking van de Stichting De

9.

Uitreiking certifïcaten nieuwe gezcllcn en ntolenaars
Dhr. Boschma, voorzitter van de Stichting De [rryskc Mole is zo vriendelijk orn de
betrokkenen het certificaat uit te reiken. Ilclaas is zijn stcm in clo weilandcn gebleven bij het kievitseieren zoeken.

Allereerst is er een heuglijke tnededeling: De Bullcnrolcn, nabii Lceuwalclcn, wordt
op 4 mei feestelijk heropend orn 10.00 uur.
De Stichting De Fryske Mole gaat weer haar nrolcn.s lilt)g,.s onr te kijken naar de
staat van onderhoud waarin ze verkeren. Ilelaas rakcn clc gclclcn op, cn ook het
Provinciebestuur is niet erg scheutig. Ook is dc IrM I'lirrk gckort rloor clc ovcrheid:
de subsidie is orngerekend per rnolcn.f 1500,- vcnllirrclcrcl. I)it trctckcnt dat we als
FM nu per jaar ongeveer / 3500,- per rnolcn pcr juur hcbbcn tc lrcslcclcn.
Op clit ogenblik heeft de FM vierenveertig molcns in haar trcz.it cn cr zi.jn opnieuw
acht verzoeken ontvangen om molens ondcr tc bl'ongcn hi.j clc FM. In vcrband rnet
de financiën en het even maken van een pas op dc plaats, is c:r ccn stop ingesteld op
het aannelnen vatt "nieuwe" molens. Op dit nror)lcr)t i.s hc:t n()g nrin o[ rnecr lnogelijk om goed op de molens, die in bezit ztjn van cle IiM tc l)asscn. Wannccr echter
ook de gemeentelijke lrestul'en besluitcn om de hanclcrn aÍ'tc halcn van dc rnolens,
dan wordt het wel heel erg moeilijk. Is de tockom.st vcrschillcncle molens ouderbrengen bij gemeentelijke stichtingen? Ilct is ecn ontrvikkclirrg clic clc l;M zcker niet
zal tegenwerken !
En dan nu de uitreiking van de certificaten. Naar nlijn nrcrring is cr ecn nieuw
record bereikt: veertien stuks in één vergadering. Nog nict ccrclcr werclcn er zoveel
tegelijk uitgegeven.
De geslaagde leerlingen, die het certificaat gezel kri.igcn uitgcrcik t z.i.in: dhr. Bal,
exiunen op 2 decernber 1995 op rnolen De IIoop te Sticns; clhr. Van dcr Veen, examen opZ december 1995 op moleu De IIoop te Sticns; cllrr. Van clerZee, exalnen op
2 december 1995 op tnolen De Rat te IJlst; dhr. Bos, cxamcn op 23 clecernber 1995
op molen De Rat te I.llst, dhr. Rosenkarnp, examcn op 23 dcc,emtrer 1995 op rnolen
De Rat te IJlst; dfu'. Kamstra, exarncu op 7 rnaart 1996 op luolcn Dc Ondcrnerning te
\Mitmarsurn; en dhr. Jorritsnra, exarnen op 23 rnau't 199(r op ntolen De Ondemerning
te Witmarsun.
De gezellen die zijn benoemd in de categorie rnoicn aar zijn: dhr. De Vries, beroeps-

t2
molenaar, in dienst van waterschap De Wàlden, dhr. Terpstra, dhr. Stockrnan, dhr.
Sietzema, dhr. Landrnan, rnolenmaker/restaurateur in dienst van Bouw 75 en dhr.
Van Dellen.
Dhr. Kalkman bedankt dhr. Boschrna voor het verrichten van de uitreiking. Tevens
wordt de hoop uitgesproken dat alle nieuwe gezellen en molenaars zich enthousiast
met molens zullen blijven bezig houden.
10. Rondvraag

Dhr. Jellema vraagt naar de publikatie van de ledenrnutaties in De Utskoat. ILj geeft
aan zich te hebben gestoord aan de vrij boude wijze waarop de "wanbetalers" worden opgesomd. Liever niet weer, zo is zijn wens.
Dhr. Kalkrnan meldt in zijn antwoord dat dit in het verleden inderdaad niet werd
vermeld in De LItskoat. Later is bij bestuursbesluit afgesproken om dit wel te doen.
Door het relatief grote aantal, is het inderdaad mogelijk dat het ditrnaal wel erg cru
kan overkolnen. Echter, de penningureester heeft iedereen meerdere keren aangeschreven, zonder een reaktie terug te ontvangen.

Dhr. Jellerna vraagt het bestuur oln dit in de toekomst dan eerst te laten verlopen via
de leenneestersvergadering. Vaak weet rnen daar wèl hoe een en ander heeft kunnen
gebeuren en of het een vergissing is of een bewuste keuze. Dit idee wordt gaarne
door het bestuur overgenolnen. De andere kant echter van het hele verhaal is, dat
een aantal genoemde leden hebben gereageerd door hun adreswijziging opnieuw
door te geven, met het verzoek ingeschreven te blijvcn als hdr.Zoals vaak, zitten er
ook hier twee zijden aan de rnedaille.
Een reaktie uit de zaal: leden worden niet afgevoerd, maar uitgesctu'even. Dit klinkt
ook meteen een heel stuk vriendelijker.
Dhr. Jellerna bevraagt het bestuur op een reaktie, n.a.v. de notulen van de jaarvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ilierin wordt in'lo pagina breeduit
een één-april grap geprcsenteerd, waarin het GFM min of rneer belachelijk wordt
gemaakt. Slechts twee zinnen worden gewijd aan een serieuze toelichtiug, die kennelijk later is gegeven. Dhr. .Iellerna geeft aan zich hier aan flink geërgerd te hebben. Dhr. Kalkrnan kan dhr. Jellerna geruststellen: IIet bestuur heeft inmiddels bij
monde van dhr. Braay, voorzitter van het GvVM, excuses ontvangen. Ilet heeft niet
in de bedoeling gelegen orn het GFM in een belachelijk kontekst te zetten. Deze
excuses zijn door het bestuur aanvaard.
Mw. De Jong vraagt naar de rnogelijkheid van herinvoering van het verzenden van
acceptgiro's om de kontritrutie jaarl,jks te innen. Toen mw. De .Iong bestuurslid
was, was dit cle gebruikelijke werkwijze. Persoonlijk betreurt zij ook dat deze werkwijze niet langer worclt gehanteerd.
Dhr. Srnits, penttingmeester, geeft aan dat het verlaten van de verzending van
acceptgiro's en de moeilijkheid van herinvoering hiervat.l, te rnakcrr heeft met de
hoge kosten die hicnnee gepaald gaan.
Dhr. Posma vraagt in dit verband naar de rnogelijkheid van ocn automatisctre incasso. Ook het bestuur heeft sinds kort met dit idee gespcelcl. Orn cluidelijkheid
hierover te lclijgen wordt aan de vergadering gevraagd of rnen hier voor zou voelen.
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Na handopsteking blijkt vrijwel iedereen hiervoor te voelen. De penningmeester
zegt toe te zullen uitzocken wat hiervoor de rnogelijkheden zijn.

In de pauze worden alle nieuwe gezellen en molenaars verzocht naar buiten te gaan
"onder de lantealne" voor de traditionele groepsfoto door Gerben Wrjnja. Ditrnaal zal er
wel een groothoeklens aan te pas moeten komen....
Na een uiterst vlot verlopen vergadering wordt alles in gereedheid gelrracht om dhr.
Tollenaar de gelegenheid te geven zijn lezing "Malen in 1996" te houden. De zaal luistert geboeid, en naarmate de lezing vordert, eveneens enigszirrs ongerust.
Vanaf 1997 (1996 is een overgangsjaar), zullen er namelijk strenge eisen gaan gelden
voor voedselproducenten. Vrijwillige molenaars op een korenmolen zullen in principe
hier ook mee te maken gaan krijgen. Ilorende de lezing, zal het bestuur zich nader beraden op door ons te nemen stappen ten behoeve van onze leden.
Na een uiterst boeiend geblachte lezing besluit de voorzitter de vcrgadcling en bedankt
alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
R. Rosenkamp, secretaris

-

Aangeboden
Cor Bruijn: Strijd om dcn Eenhoorn
Schitterende oliernolenl'ornan die s;leelt in de nadagen cler rnolens; aan cle Zaan; rnet
diverse illustraties van Anton Pieck. Alleen nog anticluarisch verkrij gbaar.
Vraagprijs: Í 35,-.
A. Bicker Caartcn: De nrolcn in ons volkslcvcn
48 hoofclstukken vol volkskundige molertwetenswaardighcdcn in clit veel geprezen
standaardwerk, gebonden in kunstleder. Alleen nog anticluarisc,h vclklif gbaar.
Vraagprijs / 60,-.
Jan H. Pelleboer: Volksrveerkunde, klopt het of nict
Bunclel waarin veel rijrnpjes, gezegdcn en beweringen ovcr hct wccr in de volksmond gebruikt, op hun waarde worden getoetst. Vraagprtis / ltt,90.
De Utskoat-special nr. 40
Moeilijk te bemachtigen, 92 pagina's dik jubileurnnurnrncr meI tal van wetenswaar*
dige artikelen. Vraagpnjs f 15,-.
Noordhollands l\{olenboek van 1964
Eerste moleninventari.satie van deze provincie rnet intcrcssaute inleidingen.
Vraagprijs Í 145,- of imuil voor de eerste Zuidhollandse rnoleninventarisatie.
Alleen nog antiqu arisch verl<r'ii gtraar.
Inlichtingen bij de redaktie, tel. 0515-57 93 48.
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Ledenmu tatte s Gild Fry ske
Mounders
Van categorie L naar G:

G 247 G
G 248 G
G 260 G

dhr. J. Bonhof
dhr. G.D. Jorritsma
dhr. T. Karnstra

Van categorie G naar I\{:
G 059 M dhÍ. E. de Vries

G 114 M
G 209 M
G 21,3 M
G 219 M
G 221, M

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

P. van Dellen
G.T.J. Stockrnan
J.P. Nijpjes

fl.E. Landman

Adreswijziging:
dhr. J. Kooistra, Mulierstraat 7, 8556 AD Sloten
dhr. K. Lenstra, Oppers t 1,6, 8478 I IA Sonnega
dhr. C. IIofstra, Prof. Bogeunanstraat 16, 8801 IIB Franeker

Afvocren als lid:

G 003 M
G 156 M
D 442
D 462

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

.I.

"De Fryske Mole"

A.K. Sietzema

Nieuwe leden:
G 061 L dhr. J. Braakslna, Net. Brungerstraat 9,9077 SZ Vrouwenparochie
G 064 L dhr. J. Blorn, Vetterckstraat3,g23l GX Surhuisterveen
G 066 L dhr. W. van der B,j,De Specht 60,9237 JE Surhuisterveen
G 068 L dhr. W..1. Siernensnla, Heerenhoogweg 60, 8563 AL Wiickel
G 069 L dhr. A. Wentink, Postbus 92, 9050 AB Stiens
G 151 M dhr. L. de .Iong, Ilellingpad 10, 9112 IID Bildaard
BG 306 dhr. B. v.d. Mcer, C. van der Lindenstraat 10,8802 RX Franeker

G 160 M
G 034 M
D 422

NIEUWS VAN DE STICHTING

Blankenstijn (wegens overlijden)

A..I. van de Tweel
B.T. Sikkens
F. Nicolai

D raaiuren- ov erzicht L99 5
In het maartnulnmer van de tltskoat plaatsten wij een oproep uw draaiuren-gegevens aan ons toe te zenden. Ilelaas heeft u aan deze oproep, oln wat voor reden dan
ook, geen gehoor gegevell.
Tot onze sprjt hebbcn slechts 22 vrijwilligers gereageerd. IIet is claar«rrn onlnogelijk
orn een juist draaiuren-ovel'zicht aan u te versh'ekken.
Bctty cn (lorarcl Gremrné

Als u dit leest hebt u op l4 scptemberj.l. op vclschillende plaatsen in de provincie deel
kunnen nemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag. Ondcr andere de gemeente
Dantumadeel had ons benadcrd om de molens in deze gemeente opcn te willen stellen en
ook de Stichting Aed Levweld organiseerde voor belangstellendcrr ecn opcndag voor de
dorpen Snakkerburen, Lekkurn en Miedun, waarbij de Bullcrnolen was bctrokken.
Vorig jaar verleende het rijk een subsidie-beschikking voor de rcstauratie van molcn De
Hoop te Roodkelk tot een bedÍag van f 78.887,*. Naar vcrwucht zal nog dit jaar worden
begonnen met een gedeeltelijke uitvoeling van dcze restaulatie. De eerste gesprekken
hebben inmiddels plaats gevonden.

Het bestuur van het waterschap De Wàlden te Damwoude hceft het voor.ncrnen het peil
van het bemalingsgebied De Joldaan te verlagen van N.A.P. -1,4-5 naiu.N.A.P. -1,55. Dit
zou onder andere het gevolg zijn van wensen van enkele ingclandcn rnct pcrcelen nabij
Roodkerk, vallende onder de bemaling door twee windmolens aldaar, die velbetering in
de waterhuishouding ten behoeve van hun percelen voolstaan. Wij vcrwachtcn dat hierdoor de scheurvorming in de molen door indroging van dc grond vcrsnclcl zal doorgaan
en de molen nog schever zal kornen te staan. Op langcrc tcrrnijn zou dit wel eens stilstand van de molen kunnen betekenen.
De geplande restaul'atie van molen De Hond tc l)aescns, l.cgroot op /'92.178,-, zal dit

jaar niet meer plaats vindcn omdat de plovinciule subsillio-po1 voor ditjaar lceg is.
Verwacht wordt dat de uitvoeling nu in het voorjaar van 1997 z-al plairts vinden. De
gemeente Dongeradeel is bereid de voor-financicring voor hau'rckcning te nernen. Met
de gemeente Dantumadeel zijn dit de enige gemecnten, die ons op clczc wijze financieel

steunen. Wij zouden willen dat andere gerneenten in dc plovincic clit goede voorbeeld
zouden volgen.
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"De Himriksmole"
bijna terug van weg geweest

de

bovenbouw in De
Groene Ster, op één

dag,na éénjaar
de br«nd.

Met de herbouw van de vorig jaar door brandstichting verloren gegane spinnekop ,,De
llimriksmole" gaat het uitstekend ("Friese Molcns" nr.53). Eind augustus wercl in de
werkplaats van molenmaker A. Doombosch in het Groningse Adorp de bouw afgeroncl.
Bij deze complete nieuwbouw werd wel gebruik gernaakt van de oude bovenas
(Hardinxveld nr.23) en de oude stalen roeden (Buurrna nrs. 205 en279). Deze laatste
werden door roedenmaker J.J. Naayer (vh. Buuuna) in oudeschans vóór het hergebruik
gecontroleerd cn gelicht. Op hct moment dat u dit leest staat de "nieuwe" molen al weer
op de fundering van de oudc. Voor het zover kon komcn werd op dondcrdag 29 augustus
j.l. de molen in grote brokstukken per dicplader van de werkplaats in Adorp naar Tytsjerk
vervoerd. Bijgaand een fotoirnpressie van clit transport. (foto's Fred Ralten).

Bijnct klaor voor ïrurt.spot'Í op cle werf ven tnol.enrnal;er Doot'nbosch te Adorp.

De herbouw schiet

al op. Jamnter dat

de molen hier
(weer) kontt te
De kap op weg noor cle einrlltcsturrrrrirts.

AJ'laden van

staan. De,,BIOTOOP " is ronduit
slecht.

na.

19

18

Renalssance "Doris Mooltsj e"

Gezocht:

MOLEI{AAR

ï

Als tweede vrijwilliger voor de SKARRENN{OUNE

De poldermolen "Skarrenlnoune" is ondergebracht in de Stichting

De
Skarrenmoune. De stichting stelt zích ten doel de werkende rnolcn, die op de monumentenlijst staat, in stand te houden. IIet is een landschappelijk element van grote
waarde en is gelegen aan de Scharsterrijn te Schu'sterbrug. Vanaf de oprichting van
de stichting in 198 I zijn alle vitale onderdelen gerestaureerd, zodat de molen nu in
uitstekende conditie verkeert en rnaalvaardig is.

Om de belangstelling voor dit rnonument te vergroten willen wij het aantal draaiuren opvoeren en zijn we op zoek naar een tweede vrijwillig rnolenaar.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij:
in het bezit is van het diplorna gezel-rnolcnaar,
molenbezockers ontvangt en begeleidt,
in de jaarlijkse bestuursvergadering verslag doct en adviseert over de staat van de
molen,
in samenwerking rnet de huidige rnolenaar de rnolen in werking stelt en beperkt
onderhoud in en rond de rnolen verricht.
Van toepassing is de ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering, collecticf afgesloten door Gild Fryske Moundcrs.
Inlichtingen kunt u k'iigen bij de heer Y. Tcrwisscha van Scheltinga, rnolenaar, tel.
05 13-43 16 79. Of via het secretariaat van de stichting de Skarrenrnoune , pla
[Iollandiastraat 48, 85 17 llG Scharsterbrug.

wordt zuchtbaar
alling Hoekstra en Jan Hofstra
bouwden een spinnekop

Oudega - Wanneer alles meeit slaat "Doris MoolÍsje" (nn 148 lrriese l[olens) eind dit jaar
weer fier overeind aan de Oudegaaster Brekken. Begin juli waren heel wat molenvrienden
op dit prachtige plekje aan het meer druk doende met de ntontage van het ondarhuis dat in
zlagmolen "De Rat" te lJl.st gedurende het afgelopen jaar op ntaat was genaakt.

Zelfwerkzaamhcid
Wat een wije uurtjes zijn er gaan zitten in deze klus. I let was hccl wat cenvoudiger geweest
om maar nieuwe balken te zagen. Maar de vlijwillige restauratculs cn de bestuursleden van
de plaatselijke stichting haddcu meer oog voor de oude bulkcn rnct dulin historische insclipties. Dan alleen bleef het irnners hun "Dolis Mooltsjc"l Die stijlcn nocsten echter wel worden aangelast, daar het ondcrhuis na gedane winduteid dcstijds in afgcknotte vorrn door het
leven moest. Een raadscl waruoln mcn daaltoe toen had beslotcn. Iulners dc tc maken afdckking werd er alleen rncar groter door, maar dit telzijde. Aangezicn dc molcn niet op de
monumentenlijst staat, rnist de stichting heel wat subsidiegclcl. Maal zij was arnbitieus
genoeg om niet bij de pakken neer te gaan zitten. "Dolis Mooltsje" hoort ilulcrs trij Oudega
waardoor een gedlevcn bestuur zich sterk wilde n-rakcn voor hclstcl van de bccldbcpalende
spinnekopmolen. Gelukkig kwarn de molerminncndc gcrnecnte Wyrr-rbritscraclicl royaal over
de brug met J 75.000,-. Eenzelfde bedrag wcrd bij bcdlijven cn inste llingcn losgeweekt. De
drie ton kostende klus was daarmee voor de helft gedekt. Door zclfwcrkza:lnhcid kon nog
eens f 75.000,- wordcn bespaard. Dit is vooral te dankcn aan dc hcrcn I Iockstra vxn zaagmolen "De Rat" IJlst en Ilofstra van de "Stormncermolcn" Aulsrnccr. clic in dc zomervakantie vier weken lang, zes dagen per weck, zwoegdcn aan hct onclcrhuis.
Schijt je

rijk

Eenzelfde bedrag onttrreekt nu nog in hct totale kostenpliuitjc. Dc stichting hccft gocdc hoop
dat er nog meer bedrijven en instcllingen lnct ccn geldtrcdlag ovcr dc stlccp gctlokken kunnen worden. Op zateldag 17 augustus was het fecst in Oudcga. Dc luclicke aktie "Schiit jc
rijk" leverde in een rnurn van tijd tweeduizend gulden op. Durutrij wcrd ecn veld in hokjcs
verdeeld. Door het kopen van een lot kon men inzettcn op ccn hokjc. Vcrvolgens werd ecn
koe naar het veld geblacht. Winnaar was je als de koe haiu trchocfte in het hokje van jouw
lotnummer deed. Uiteraard was in dit gcval de Oudcgiurstcr rnolcnstichting de glote winnlar.
De opbrengst ging narnclijk geheel naar de hcrbouw vun de spinnekopn.rolcn. Nog ditjaar
hoopt men de kop te plaatsen. Die staat in de gernecntewcrkplaats te Ilceg. Volgend jaar zal
bet gevlucht aan de beurt kornen. Pas wanneer de spinnekop wecr de polder kan bemalcn is
men echt tevredcn. Zo blijft er voorlopig wer* gcnoeg. Succcs nrannenl (GDW).
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"Monumentenstichting
Kollumerland en Nieuwkruisland"
van start

Mctnrrruclttig werclen

de balken van het
onderltuis geplaatst
t v.I. n. r. J an
HofsÍra ( met de
toururjes in ltctnnte

den), Tjalling
Katnstr{t, Bouke
Bos, lrlico, Laurens

Sierkstra, Jaap
Tiedenta en Sinton

Jellenra. (Foto D.
PosÍhurttrn

).

Als gevolg van de gunstiger voorwaarden ten aanzien van de vcllcning van subsidies
voor restauratie en onderhoud brengen veel eigenaren vrn lnonulncntcn hun bezit onder
in een stichting. Om deze reden besloot ook de gemecntcraad van Kollurnerland c.a. in
december 1995 tot oplichting van een stichting, die dc monurncnten uit gcrneentelijk
bezit in eigendorn en beheer zou moetcn ovelnelncn. Op hct rr-romcnt clat dit besluit werd
genomen had de gemeente de zorg voor vijf kcrktorens (van de N.ll. kcr.ken te Burum,
Kollum, Kollumerzwaag, Westelgeest en dic van de kapel te Augsbuurt) en twee polclermolens te weten: de poldermolens Tochmaland te Kollurn en de Westerrnolen te
Kollumerpomp. Orn het voortbestaan ervan zcker te stellcn wcrcl veldcr bcsloten {at de
korenmolens te Bururn en te Munnekezijl, beide nog in bezit vall ecn palticuliele eigenaar, door de gemeente zouden worden aangekocht tcn behocve van de op te richten
stichting.

Op 29 januari 1996 was het zover. De oprichtingsakte van de stichting werd verleclen
voor notaris Beugelink te Kollum, waannee de "Monurnentenstichting Kollunrelland en
Nieuwkruisland" een feit was. De eerste eigendornmen ver.kr.eeg de stichting op l9 juni
1996. De gemeente ging toen over tot koop van dc kor.cnmolcn "Wincllust" in Buruur en
de korenmolen "Rust Roest" te Munnekezijl van de rcsp. eigerrarcn de families Brctner
en Sikkens. Met deze aankoop was pcrrronulncllt ecn lrcch.ag vun / 3-5.900,- gernocid.
Vervolgens werden bij die gelegenheid deze twcc molcns sarncn mct (lc twce reeds in
gemeentelijk bezit zijnde molens voor het syrnbolischc bcch.ag van óén gulden pcr stuk
aan de stichting velkocht. De molens voLrndcn hct cclstc bcz-it vun dc stichting, tcr.wijl
voor wat betreft de overdracht van de kelktorens op dat rnonlcr)t ntrg ovellcg plaatsvond
met de respectievelijke kerkvoogdijcn en met de Stichting Alclc Irr.yske T'sjcrkcn.

. Tjalling Hoekstra (links)

en Jart
Hofstrct (rechts) zijn beTig nrct het
ctfw e rketx v an cl e aclt t ka nt sÍ ij l e n.

Voor het beheer van de monumenten zijn in Bulurn cn Munnckcz-ijl inulidclcls cornrnissies geinstalleerd, waarvan de leden voor hct mercndccl uit dc plaatsclijkc bevolking
aÍkomstig zijn.
Vooruitlopend op de eigendomsoverdracht van dc kolenrnolcns waren voor dcze monumenten reeds restauratieplannen opgesteld. Van de aangckochtc rnolcus vcrkeert de
molen te Burum in de meest slechte staat. In eerste instantic wolclt gcplobecrd voor dcze
molen de subsidiër'ing rond te klijgen, zodat tot dc hoognodigc r.cstauratie kan wor.den
overgegaan. Er is goede hoop dat volgend jaar rnct dc opknapbeurt, die lregroot wordt op
400.000,- kan worden aangevangen. De molen zal hiertrij in rnaalvaar.dige staat worden hersteld onder handhaving van de huidige constluctic van de loedcn, narnelijk: dc in

Í
Dctail van het pqnnendc,k bovcn. de fitskoat.

Friesland nog nauwelijks voorkomende stloornlijnneuzcn volgens hct systeerr Dekkcr.
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Het eerste restauratiekarwei voor de stichting diende zich al snel na de oprichting aan.
Van de Westermolen te Kollurnerpomp scheurde rnedio juni de buitenroecle. De slechte
conditie waalin deze roede verkeerde was bekend. Een plan voor vcrvanging lag klaar.
Getracht wordt nog dit jaar een nieuwe buitcnroede in deze molen te steken. Om verclere
schade aan de molen door een eventuele breuk van de roede te voorkornen is inmiddels
het hekwerk verwijderd.

Informatie over de stichting kunt u verkrijgen bij "Monumentenstichting Kollumerland
en Nieuwkruisland", Postbus 13,9290 AA Kollum.

(wE)

-

Kort Fries Molennieuws
De nurnnrers voor de nieuwtjes verwijzen naar de ínyentaris«tie vdn ('Friese
Molens". Een nunnrer met ster (*) verwijst na«r het hoek "De Windrnotor als
poldergemael in Frieslond". Bijdragen voor deze rubrick grndg schriftelíjk a«n
dc redactie.

5. Molen "Ropll" in N{etsluwier

heeft nieuw riet op de kap gel«'egen. I lct achtkant zal nog
volgen. Ook k'rjgt dc korcn- en pchnolcn nog txu nicuwe lrinncru'ocdc.

25. Door oplettcndheid van de tnolenaar en door ogenblikkclijk vangcn werd erger voorkomen toen in juni tijdcns het rnrlen dc Lruitcruoedc scheurde. Een tikkend gcluid kondigde een op handcn ziincle breuk aan. De stichting, clie de rnolcn in eigcnclom heeft, verwacht nog dit jau'een uicuwe buiteruocde te kunnen stcken.

44. Na een uitgebreide rcstauratie kan de Stichting Molcns in Mcnaldurnaclccl haar laatste
polderrnolcn "De Kievit" op l9 oktober a.s. officiecl openen. We hopcn er in ons volgende nuruner uitgebreidcr op tcrug te kornen.

72. De Kirnswerder poldeunolett "De Eendracht" is aan

brancl ontsnapt. Tot tweemaal toe
blj de rnolen ventielingen aangericht. Eerst sneuveldcn er enkcle raiunpjes. In het weekend van 2l april had waarschijnlilk baldadige jcugd riet uit de rietbedekking getrokken en dit vervolgens op de rnolepöle en in het nachtura:.rldcrshokje in
brand gestoken. Gelukkig is alles goed afgelopren, lnaar de rnolcnvricnden uit cleze regio
weten dat het bes[aan vatt deze frurie, mallvalu'dige rnolen atn ecn zijclcn ch'aaclje hceft
haclclen vandalen

gehangen.

102. Het rniniatuurpalk in Appelscha is een rnolenmoclel rijkcr geworclen. Ilet is ecn perfect
lijkende kopie van de lJlster zallgmolctt "Dc Rut", coutplcct nrct droogloo{ls, urnlegsteiger en molenaat'swoning. Dc kosten bedroegcn f 32.0U),- wut opgchocst werd door de
gemeente Wyrntrritseradicl, die hiennee opnicuw positicl'aln dc wcg tirnrnert. De
maker van al dit rnoois is rnodelbouwer IIans Wilhelmus uit Ilavcnswoud. De onthulling vond plaats op29 mei j.l. Of de alnwezigheid vnn de rnini-l'ralkenz;rgcr ook efÍect
zal hebben op de bezoekerstoeloop op dc echtc windnurgrnolcn moct nog worden afgewacht. V/e zijn bcnieuwd.

106. "Ybetna's Molell" te \il/orkurn sLrat op dit rnomer)t zoncler gcvlucht, zo rncldde ons de
heer Ilcngst uit It Ileidenskip.De pultjaskcr van It Ileiclon.skip (nr. I l0) nroet evencerrs
opgeknapt wordcn.

LlA. De molenaÍu's
Molen te Burutn in cfivacltting von restauratie.

en bezoekcrs van korerunolen "Welgelegcn" tc I Iecrcnvecn kunnen weel'
meteen gerust hart de stelling betledeu. Verschilloncle liggers wlu'en alrn vel'nieuwing
toe. De daar:nee gepau'd gaande klus is iruniddcls gcklruud.
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l2S. Korerunolen "Windlust"

te Noordwolde hccft een noodzakelijke resLauratie achter de

rug. Zo werden er door de molerunakers van Iliernstra herstellingen verricht aan de kap
(twee nieuwe spruitcn en een nieuwe windpeluw) eu de voeghoutenkruierij, zodat de
molen weer naar behoren op de wind gekluid kan worden. Tevens werd er een nieuw
koppel vijftiender kunststenen geplaatst. Ook werd de wens vervuld het riet te vervangen. Rietdekker Kleinjan zorgde hiervoor. De kosten bech'oegen ruirn een ton. Eigenaar
is Stichting De Oosthock, die rr-ret de nodige inspanningen, opnieuw heeft laten blijken
dal aj het rnolenbchoud hoog in het vaandel draagt.

*7.

De grote Amerikaanse windrnotor van het type [Iercules is wecr terug in de skyline van
V/eidum. Vorig jaar schrokken dorpelingen en windrnotorvrienden zich nog een hoe<lje
toen het waterschap De Middelséklite opch'acht had gegevcn tot sloop van de malkante
roosdrager.Dat was echter voor het ondergaan van noodzakelijk herstel. Dat heeft
inmiddels plaats gevonden en op l2 juni werd de zr^rk weer gcrnontecrd door het bectrijf
Bakker uit lJlst. De windrnotor is weer voor z'n bernalingstaak berckend.

*45. De Amerikaanse wincJrnotor in de voonnalige Sku'polder :urn de lrluessen, behoren,l t',rj
het dorp It [Ieidenskip, is dtxrr het Rijk officicel a:urgcw ezen als Rijksrnonulnent. In het
kader van het Mottutnenten Invenlrrisatie Project waren diverse windrnotoren al geno
mineerd. Mornenteel loopt het Monumenten Selectie Projcct dat de windrnotoren
bestempelt als jonge industriële monulnentcn. Grjr van Reeuwijk van de Rijksdienst
voor cle Monumentenzorg rnuakte onlangs bekend dat er geslcuteld wordt aan een plan
om zo'n tien "Anterikanen" tot Rijkslnonurnent te vcrheffen. Nu de windrnotor van It
[leidenskip als zodanig is erkend, is het behoud van dit stecds zolclzarncr worclencle
molenfype verzekerd. De Workurner Molenstichting hecft zich in de afgelopen periocle
ook sterk gernaakt voor behoud van de "llcrcules" aan cle Fluessen.Bii de laat.ste ruilverkaveling dreigde hij nog te verdwijnen. De ondcrhoudstoestand is nict al te lrest.
Restauratie is nodig. Nu de molen als Rijkslnonulnent is ailngcwezsn, lilkt cle kans claarop gnrot.

Staatsbosbeheer heeft bij haar vogelobservatiehut aan de Linge, locatie De I loeve tussen
Wolvega en Noorclwolcle, een oucle tjasker geplaalstclie ooit a^nn cle Ouclvaart te Sneek
("Fries Molenboek (1980)" w.127) stond. Na dernonLage lag de molen zo'n l5 jaar lang

opgeslagen. Wie helpt ons aan een foto van de Sneeker periode, zodat wt: dcze in ons
kersttrutruner kunnen plaatsen? Reacties graag aan het adles van clc redactie, WalLaweg
53, 8765 LN Tjcrkwcrd.

E^positie "50 jaar Fries
Molenbehoud"
Een terugblik
Van 22 juni tot27 augustus weld in de Schicrstins te Vccnwoudcn dc tcntoonstelling
"50 jaar Fdes Molenbehoud" gehoudcn.
Deze expositie werd georganiseerd ondcr de vlag yan hct "Gild Irryskc Moundcrs". Een
viertal gildeleden, te weten: Evert Dam, Sjelp dc Jong, Sietsc Smits cn Gcrard Stockrnan
tekenden voor de organisatie.

Vijftig jaar geleden, in november 1946, wcld in het Frics Muscurn tc Leeuwarden eer{er
een tentoonstelling gehouden rnet rnolens en molcnbehoud als onclerwer.p. Deze expositie was toen mede de aanleiding tot de installatie van een "Provinciale Molencomrnissie"

in Friesland, die in 1970 overging in de stichtiug "Dc Fryske Molc".
De organisatoren van de huidige tentoonstclling in de Schierstins vonden hierin een aan-

leiding om na deze vijl'tigjuar opnieuw de broodnodige aandacht voor het rnolenbehoud
tre

vragen.

In de Schierstins stonden een aantal molcnrnodellcn opgesteld en gaven vele foto's en
De nnlen op z,ijrt rtieutv,e slondploots.

(

[7oto Fr'.r] Rolten).

tekeningen een becld van de veelzijdigheid van het Flicse rnolcntrezit. Molcnonderclclcn
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en molenmakers-gereedschappen ontbraken evenmin. Door hct naast elkaar plaatsen van
foto's uit het verleden en het heden werd een indruk gcgevcn van de gevaren die de
bestaande molens bedreigen, narnelijk het sluipende gevaar van een slcchte rnolenbiotoop door uitbreidingen van steden en dorpen ofdoor ondoordachtc boomaanplant. Een
diapresentatie toonde het verwocstende welk van ongedielte, o.a. de bontc knaagkever.
ook was er aandacht voor het rnolenbehoud van hct "Gild Flyske Moundcrs", clat rnet de
opleiding tot molenaar een grote bijdlage hiertoe levert. Een groot aantal molens is hier-

Ir{ogmaals de Nationale Molendag

door nog altijd regelnatig in bedrijf.

Volgens gegevens van de Werkgroep Nationale Molendag hebben er in Nederland 543
molens meegedaan aan het jaarlijkse molenfestijn, oftewel 54 7o van het landelijke
molenbestand. Friesland kwam op een totaal van 62 deelnemende wiekerrdragers, l8
;t

Ruim 700 mensen brachten een bezoek aan de uitstalling in de Schierstins. Oncler deze
bezoekers een aantal van buiten de landsgrenzen o.a. uit Nieuw-Zecland, dc verenigde
Staten, Polen en Duitsland. Ook lieten rnolenaars uit IJsselstein en Kindcrdijk van hun
aanwezigheid blijken. Een aantal basisscholen uit de omgeving maaktcn gebruik van de
gelegenheid oln een bczoek aan deze intelessante tentoonstelling in hun lesprogla[una
in te passen.

(wri)-

ï

/

industriemolens en 44 poldcrmolens. Dit kornt neer op 50 procent, waaunee we dus iets
onder het landelijk gerniddelde zitten. Qua percentage scoren we evenhoog als de provincies Zuid-tlolland en Zeeland. Onze oosterbulen zaten rnet 70 7o erg hoog in de
boom, terwijl de westcllingen aan de overzijde van het IJssehneer maar op 37 Vo kwaDe industriemolens trokken in totaal 22.829 bezoekers en de poldermolens 4782. In
Friesland lagen de bezoekersaantallen op respectievelijk 548 en 257 . Met een totaal van
805 bezoekers op de Friese molens lag Friesland ver achter bij dè andcre provincies.
Zuid-Holland spande met 4607 belangstellenden de kroon, verdeeld over 110 molens.
Opgemerkt moet worden dat de cijfers gebaseerd zijn op de enqu0teforrnulieren van de
inzenders.
Tachtig molens waren opgenomen in een route van de Landelijke Fietsclag en dat is
slechts 15 Eo van de opengestelde molens. Zij waren overigens wel goed voor 50 7o van
het totaal aantal bezoekers. Daarondcr bevonden zich uitelaat'd veel haastige stempelaars
die de molen vaak lieten voor wat hij was, met de blik op oneindig naar de volgende
stempelpost.

Het is volgens ons dan ook een goede zaak dat de werkgroep na 24jaar los van de Íietsdag komt en volgendjaar bij het 25-jarigjubileurn alle aandacht voor zichzelfkan gaan
opeisen. De fietsdag vroeg in feite veel te veel publiciteit en dat zette de molens te veel
in de schaduw. Individuele acties van molenaars kregen regionaal vaak wel aandacht in
de pers. Maar dan was er ook het nodige georganiseerd voor hct publiek. We zijn clan
ook benieuwd hoe het jaallijkse molenfcest volgcnd jaar gestalte zal krijgen mct het oog
op promotie en publiciteit.

GDW-

In het keldergewelf van het tnusewtt De Schierstins geeft organiscttor Gerard Stocktrtatxtx
uitleg over cle werking von het trtol.enrrroclel. Het pultl.iek besÍaat uit rttolenaars ert
best uttrsleclert

De S clt i e rst i n s.
(fot o K. L. Roze

rtr ct

B

urgwtt

).
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Centrum voor molinologie
Een voorbeeld voor Friesland?
In dc vakantieperioda is lut gehruikelijk oilt eens van huis te gaan. De een zoekt het dichterbij dan de ander, nmar dal je er eyen uil bent is een goede onàerhreking van de dagelijkse sleur. MoknlieJhebhers ltehben de gewoonte wiekendragers "in den vreentde', nrcl
meer d.an gewone belangstelling te bewonderen. Wij nanren voor deTe gelegenlteid conlacl op met hel Cenlrum voor Molinologie, het bezoekerscenlruD, van de stichling
Levendc Molcns le Roosendaal en lieten ven <tlgens onTe fantasie gaan in d.e ricfuing van
ecn groots Fries molencentrum waar documenlatie, bouwkunsl, toerisme en scholing
samensnrcben rol eefl toorutangevend ntolenholwerk, daÍ ten dienste slaaÍ van hzt Friese
stads- en landschapsschoon. Anfiitieus? Dat zeker. Een haalbare kaarl? Als de politiek
het oppakt, Towel provinciaal, landelijk en nrët sleun van lrct Europees Sociaal Fonds,
dan zou er iets hcel moois in Friesland kunnen ontslsttl Wie weet...

Docunrcntatieccntrunr
Deze stichting is eigenlijk ontstaan naar het voorbeeld van de gelijknamige Vlaamse vereniging. Die had ook het initiatief genornen om een docurnentaticcentrum op het gebied
van molens in te richten. Nadat dit in enkele jaren tijds verschillende keren was verhuisd
(Retie, Mol, Balen) is het uiteindelijk tcrechtgekomen in het Molenmuseum in
Wachtebeke. IIet documentatiecentlum van de stichting Levende Molens is gevestigd in
een klooster van de zusters Franciscanessen in de Vincentiusstaat 7 te Roosendaal. Het is
gratis te bezoeken op afspraak. (tel. 0165-54.16.61). IIet centr.um heeft namelijk geen

vaste openingstijden meer sinds er enkele keren in het klooster werd ingebroken.
Bezoekers hebben nu nog slechts onder begeleiding van een der bestuursleden toegang.
Het is overigens gemakkelijk bereikbaar daar het slechts op drie minuten lopen van het
station is gelegen.
Collectics
De documentatie omvat vier belangrijke collecties op hct gcbied van wind-, water- en
rosmolens in (hoofdzakelijk) Nederland, België en Franklijk.

l.

Knipselarchicf

2. Bibliotheek

3.
4.

Diatheek (duizenden kleinbeeld- en 6x6 dia's vanaf 1959!)
Folotheek
De dia's van de fototheek worden gebluikt voor onclcnneer lezingen in heel Nederland
en Vlaanderen voor bijvoorbeeld scholen, molenvelenigingen, heenrkundekringen enz.
De fototheek bestaat uit vele honderden foto's op fonnaat 18x24 cm van bestaande en

verdwenen molens. De oudste authentieke opnamcn dateren van circa 1870. Ook
beschikt men over duizcnden negatieven, waarondel ca. 300 oude glasplaten. Iliervan
kunnen afdrukken besteld worden tegen relatief gunstige prijzcn. In het cenkum is ook
een goed geoutillecrde doka aanwezig.
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Een en ander is in goede en vertrouwde handen van bcroepsfotograaf en molenkenner/auteur John Verpaalen van wie we in dit nulruner een tweetal bijzondcre boeken bespreken. Een deel van de foto's is heel bijzond er: ze zijn afkornstig uit de collecties van het
Imperial War Museum (Londen), het Instituut voor hct Kunstpatlirnoniurn (Blussel) en
het Museum voor de fotograÍie (Antwerpen).
John Verpaalen hierover: "We kopen collecties aan índien dat nogelijk is en krijgen
soms ook schenkingen. Verder Írachten we de fototlteek uit te brcidcn door negatieven in
bruikleen te vraSen. Die drukkenwe dan af(met een cxÍra en gratis afdrukvoor de
bruiWeengever) en de negaÍieven gaan daamawecrte rug naar de eigcn.aor."

UitgavenliJstcn met voor elk wat wils
Naast het beheer van de vier voornoernde verzamelingcn houdt de stichting, die zich
overigens sterk op Vlaanderen oriënteelt, bezig rnet de velkoop van lrockcn, tijdschriften, prentkaarten, stickers, affiches, foto's en tal van anclcrc zakcn, dic allernaal met
molens verband houden. Kortom, een ware vraagbaak voor de vclzarnelende rnolenliefhebber en voor diegene die op zoek is naarjuist dat bijz-ondcrc artikcl of die zeldzame
foto. John Verpaalen is ook enthousiast over de zogenocrndc "Uitgavcnlijst": "Elk kwartaal versturen we Zo'n lijst »rct daarop venneld de nieuv,e aan'pinsten. Mcn kan zich
hier gratis op abonneren, ,naar voont,aarde is naÍuurlijk wcl, dat e r Zo nu en dan een
bestelling volgt." De opbrengst hiervan wordt overigens niet in cigcn zak gcstoken, want
aan het eind van iederjaar wordt een deel van de opbrcngst lrcstccd aun cen rnolenrestauratieproject in Nederland of Vlaanderen! In Lijst 29 van aplil/rnci 1996 lazcn we, dat
er 500 gulden geschonken was voor het herstel van de stellingrnolcn "Dc l-clie" aan de
haven te Etten-Leur (N-Br.). Deze korenmolen langs de Leursc Vaart wcrd in 1926 na
brand onttakeld en ongeveer tot stellinghoogte afgebroken. Inrnidclcls is dc rcstauratie
zover gevorderd dat de rornp volledig terug is opgemetseld. IIct ligt trouweus in de
bedoeling om ook nog een restauratieproject in Vlaandel'en lnet ccn soortgclijk bedrag te
verblijden. "Tenslotte Beven we zelf ook nog prentkaattcn cn prentkaaríenscries uit,
zowel in kleur als in zwart-wit. Met na»rc van ntolens waarnan nooit ee rdcr cen kaafi is
verschenen en historische opnunen van verdwenen »rolens hcbbcn daarbij onze aandacht", aldus Verpaalen die het er al met al best druk rnce hecft. tln alsof dat nog niet
genoeg is, is hij ook al weer druk doende met een nieuw molcnhock, ccn vcrvolg op
"Molens van de frontstreek" (waarvan verderop een bcsprcking) dat wcllicht "Molens
van het Hoppeland" komt te heten, zo verklapte John ons. Gczicn dc tijd, die met de
vorige uitgave gemoeid was, zal publikatie nog wel enkclc jalcrr op zich latcn wachten,
maar dat het vast en zeker weer een boeiend en goed vcrzorgcl wclk zal worden, daar
twijfelen we niet aan. We verheugen ons nu alvast op dat bock!
Wanneer U belangstelling hebt voor de genoemde uitgavenlijst nccrnt fI clan contact op
met Stichting Levende Molens, het Centrurn voor Molinologic, Vinccntiusstraat 7, 4701
LM Roosendaal. Vooral aanbevolen voor verzarnelaars!
VoorbeeA?
je dit zo hoort en liet, krijg je toch onwillckeurig lret gevoel dat zoiets ook in
Friesland op zijn plaats zou zijtt. We lrehben een kaatsmuseum in Franeker en een
Als
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Fries scheepvaartmuseum in sneek on, ilutar enkele voorbeelden le noemen. Een
molenntuseum annex Fries ntolendocuntentatiecenlrunt zou zekar op z'n plaats zijn in
onTe mooie provincie. wellicltt dat hel gekoppeld zou kunnen worden aan een

bedrffivaardige molen die als toeristetttrekker reeds de nodige bczoekers hinnen de
deuren haalt. Ligt hier nisschien een laak voor De Fryske Mole of het Gild Frsske
Mounders? Nu de vergaderfaciliteit op het provittcieltuis is veryallen zou zo'n centrunt
ook prima kunnen fungeren als hesíuursruintre voor de Fryske Mole, het Gild, de
Vergadering van Leenneesters, theorielokaal voor de opleiding enz. Koppeling atn
cen molenbouwplaats (tergelijk de scheepswerf Batavi« in Flevoland) z,ou het geheel
nog rrreer praclisclte toepassingen versclnffen en aanxien gcvcn. Iir zouden molens
gebouwd kunnen worden voor de Friese steden en dorpen die al zo lang hct aanzien
yan een wenlelend gevlucht itt het sladssilhouet hebben nrocten missen. cun sneek
weer een olientolen, geef Harlingen z'n ,,Bazuitt, lerug, verrijk Leeuwarden mel een
slanderdntolen ndar het voorbeeld van "De Rot" die hier ooit 7ou yerrijzen, verhtijd
Franeker met een korenurolen evenals Drachren en krik het toe ristisch inago van
Makkurn nog verder op met de renaissance van de popiertnolen aan de zijlroede. En
dan hehben we het nog niet eens over de plaatsing van nieuwe spinnekopmolens en
tjaskers die in natuurgebieden goede diensten zouden kunnen hewijzen. Het lijkt ons
een zaak die de gehele provincie aangaat. wat nrct een Balaviawcrf lukte, moet toch
ook kunnen nret een molenwerf annex informaÍiecenÍru,rr-trruseurn enz. Het zijn nmar
wat bespiegelingen die bij je opkomen wonneer je eens kennis neenrl t,an wal anderen
elders in het land voor elkaar kregen. Natuurlijk niel our het na te dpefl, ilraar wel ont
er desgewenst een eigen iwulling aan te geven waarhij je profiteerl t,an de daar reeds
verkregen kennis en en,aring.
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Een van clefoto's trit de collectie van het "ltrtperial War Museum Lonclofl", 4e standerdrnol'en van Dikkebtrs, die ook v,erd opgenotnen in " Molens van cle
frontstreek"
Gcrben D. W,jnja

-

Bolswarder Maye Titus Teernstra
een (vrijwillig) molenaar van de
oude stempel
Een levenlars SrÍnscinecrd door draaierrde wieken

"De wieken draaiende lrouden, ja dat is lrct. Dn dat klinkt nisschien radr voor ientand
die vroeger alÍijd hij de boer heeft gewerkt en laler hij ecn íroilsportondcrneming aan
de slag kwanr."
Dat schrijft Maye Titus Teernstra, die meestal aangcsplokcn wor'(lt tnct Muye Teernstr.a,
in een verhaaltje over zijn passie voor rnolens. Als jongcn wcr.tl hii al op jcugclige leeftijd gefascineerd door de draaiende wiekcn van rnolens. Ilii nocrnt te "een grooÍ bolwerk van technologische cultuur" en hij klijgt er maar nict gonocg van het vernuft van
de oude molenmakers te prijzen. Wat zij met ecnvoudige micklclcn cn mct spierkracht
wisten te verwezenlijken, dat heeft zijn grootste bewondclirrg. I lct bcclcl van een rnolen
in het landschap of in het stadssilhouet boeit hem rnatcloos. "Ont,oorstcllruar schitterend

ztjnZeomtezien!",laathijzonderoverdrijvingwetenen "voorolol)^zcdraaien".Want
het zint hem eigenlijk niet dat er zo veel molens stilstaan tcrwi jl cr toch vccl geld in {e
restauratie is gestoken.
Maye Teernstra werd onlangs zeventig jaar en is nu zo'n tien juiu' als vrilwillig rnolenaar
aangesloten bij de werkgroep van korenmolen "De Ondcr.ncnrirrg" tc Witrnarsum. Op
deze stellingmolen kreeg hij de lessen van rnolenaar Laurcns Sicrkstla nrct wic hij een
uitsGkende band opbouwde. IIier voelde hij zich scricus gcnonrcn cn clut zurgcle ervoor
dat hij zich op de koren- en pehnolen prirna thuis ging voclcn. lin clar tcrwijl hij was
opgegroeid bij de polderrnolens. Die vonnen tlouwens ook nu trog ccn glotc aantrekkingskracht.
"Ik draai nog op een vffial poldennolens in deze omgeving (Kitnswenl, Witnarsunt,
Burgwerd, Hartvverd, Bolnttard, red.). Ik lten er absoluut aan verslingcnl. lin om het een
beetje ruig te zeBgen, het neestfascincrende vind ik om 4t'n 14i1;t.urtist'h stuk bouwwerk
in de klauwen Íe houden. Want vergis je nieÍ, een nol.cn dic aan dc hoal gaat, is h.et erg,ste wat je kan overkonrcn", zo schreef hij.
Als boerenknecht had hij het vroeger al geleerd: r'isico's inschattcn, rlruaisn of nict, hoeveel zeil voorleggen en stoppen voor die bui? "Alsje tc voorzichtig bcnt, dan draait cle
molen nooit en werden de landerijen van de bocr nooit van ovcrtollig water verlost. Je
moet dus durven en ...vooral kijken naar de lucht", lilosofccrt Muye. "Als de rnolen op
de wind gekruid was, de zeilen warcn voorgelegd cn dc vang was gclicht dan begon het
eigenlijk pas echt".
Maye somt hef. opl. "Het draaiende gevaaile ondcr contrólc hotulcn, allc kraken en piepen kunnen beoordelen, voortdurend kijken of lrct weer verandett, kl.eine reparaties uit-
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voeren, scltilderen en teren. Hct is een wereldje apart". Voldocnde redcn voor ons orn
eens wat uitvoeriger met deze enthousiuste rnolenvriend te praten.

t'ThÍs skilt er eerst dc ccrpcls foor dc frou"
Maye is een bezig baasje. Altijd in de weer en vaak voor een goed doel. Behalve dat hij
de molens in de orngeving onderhoudt en bernaalt, is hij regehnatig te vinden in de
speeltuin van de buurt die er werkelijk onberispelijk bijligt. "Mar this skilt er eerst de
eerpels foor de frou hoor", mengt Mayes vtouw zich in ons molengesprek. De middagen
zijn dan ook vooral bestemd voor de molenhobtry. In de afgelopen zolner zette hij de

schroef met bak van de Ilartwerder molcn

in de carbolineurn. Ook

"De

Pannekoeksterrnolen" te Witrnarsum en "De Ecndracht" te Kirnswerd werdcn bchandeld: de schroeven en roedcn kwatnen in de kooltccr en de heklattcn in de carboliucurn.
Onlangs was "De Klaver" bij Bolsward aan de bcult. Door al dit oucle rhoudswerk draait
"De Klaver" in Mayes ogen te weinig. En dat is jarnrncronrclut juist dczc rnolen veel
vaartoeristen aan zich voorbij ziet gaan. "Ja, cn dan ntoat jc sa'n. nrool.Isje eins clraaie
litte, Dat firu dy ntinsken prachtich! " , mecnt Mayc, clic 's ochtcrrds nog hct onclerhuis, {e
roeden en de windborden van de Ilartrverdcr spinnckop geschuuld hceft. "l)an kin Durk
him sa skilderje", zegt hij met een brede glirnlach op z'n vclwccrdc gcz.icht. Zo blijven
de molens in goede conditie en de ervsn eveneens. Mct tlc rcgclrnuut van dc klok is
Teernstra met de zeis op pad om de molepölcn te rnaaicn. I Ioog glas is hcrn ce n doorn in
het oog. Een molepöle hoeft geen biljaltlaken te zijn, rnaar dc ncthcirl ligt op de guldcn
middenweg. Maar de molcns kunnen er voorlopig wccr tcgcn.
"Ik kin se hjirnei noch krekt twa kear dwaan. Mei 75 jier en nrci ti) jicr. D0nrci hàtd ik
der mei op. Dan nw in oar",liet Maye zijn leermcester Sicrkstla onlarrgs optirnistisch
weten. Die kwam bijna niet meer bij. Menig jongernan zou hct hcnr ituurcls ook niet
nadoen!

Boerenarbcidcr
Maye was een jaar of zeven toen hij zich al bezig hield mct hct nrakcn vun windrnolcns.
De eerste waren van meccano, rnaar weldra velschcncn zc in hout. Op hct bocrcnerf
heeft hij wel eens 45 rnodellen aan het draaien gehad. Al sprcclig ging z.ijn liclclc uit naar
de echte molen van de boer. Op l3-jarige leeftijd kwaru hij tri.i bocr Kramcr in
Oldeclooster bij I'Iartwerd aan de slag. Bij de bocrdcrij hoolde ccn spinnckoprnolcn. In
de herfst ging Maye met de oud-albeider Minne Bonnernu nuar clc nrolcn onr dic tc latcn
malen.

De spinnekop van Mo1,s'feernstra Z'n vocler was voorzien von een aclttkonÍ,

onderltuis. Rechts de boerder'íj van Kranrer. De foto tyercl genmukt op j augustus

1957. De ntolcn vorl Oldeclooster polder 38(), oon een opvaart van de

Kloostervoort, v,erd in cle herfst van daÍzelfcle jaar cloor een stortn vernield: "Mei
in bui is hy oer cle kop rekke enfan'e pöle v,aaid. FIy hie eins wol optrtakke wurde
kinnen, want allínne de roeden en de as wiene kopot", aldus Maye Teernstra die
Zeer verrast was

bij het Zien von

cleze

fi'aaie foto van W.O. Bakker uit Harkstede.

"lkwoe stott,tregrooch allinne nrcalle dat op in dci hie ik in pakjc pritntabakfoar
Minne rneinotnnrcn. Yn ruilfoar dy tabak nrocltt ik doc al.linne dc tnolc bctsjinje. Hy
fertroude it wol en hold ftinöf it hiem de boel wat yn 'e gatcn. Dat y,v allcbcidc yn 'e wolkens. Doe't Bonnenru ninderwaard ha ik noch sa'n tsicn jicr trtt'i da spintrckop nrcald",
vertelde Maye.

Veel kennis deed hij in die perode op van het wecr. Vooral clc hovcnrnolens waren van
belang:

"Dër draaidcnwyfoaral op, hè. Mar dyfan Innjí lty Boalscrt y,ie noch it bclangrykste".
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Moeiteloos somt Maye alle bovenmolcns op:
- de met riet gedekte muonts van Brewaar bij Wormnels
- een kleinere lnuonts van Nijdarn in de Zuidhoek van Wonunels
- een houten achtkantje van flylke van Dijk, eveneens onder Worrunels
- een grote vierkante spinnekop bij Ilidaard
- de molen van Altenburg onder Roodhuis
- Sake Vellinga zijn houten achtkante rnuonts en die van Klaas Agricola, eveneens
onder Roodhuis
- de muonts te Trijehuzen bij Oosterend die er nog is zij het ietsje verplaatst
- Minne Poelsma zijn muonts tussen Roodhuis en Lutkewierum
- twee spinnekoppen bij de Kliuw, alsmede die van Bouke de Jong
- aan de Skieppeleanedyk bij Nijland een klcine spinnekop en een grotere van Titus
Scheltinga
- de spinnekop van Iluiterna aan de Kloostervaart bij IIu'twcrd cn natuurlijk die van z'n
vader, eveneens aan de Kloostervaart, één met ccn achtkant ondcrhuis.
Deze molenrijkdom was hier zo'n 50 jaar gelcdcn nog ccn dagclijks verschijnsel en
Maye kan zich dat aanzien nog herinneren als dc dag vau gistcrcn.
Les biJ Slerkstra
"Wy wiene yn dy tiid nct allround-mLnder nrar wol yn waur ctn wyn betftft" , vindt Maye.
In de tien jaar molenaarspraktijk heeft hij twee keer de karnrncn cruit gemalen. floe
kwarn dat eigenlijk, zo vroegen we ons nieuwsgierig af.
"As de niter nrcaslen wy de ntole yn 'e seilen ha en dan nci de plcots ta loar it wurk yn 't
bAthis. DaÍ woe de boer sa ha. Och, de ntole draaide al.tiÍen tnoai htar. Mar wy scachen
allinne nei de seilen. Dat wie in saakfan derop en wegwezcn. It geandc wurk yn'e kop
en yn it AnderhLs wie foar de molenaliker. As de rëden fingemurken djipper yn inoar
beghnen te draaien, koest op 't lëst'tyolris in nrunkemint krije. Wic hienc oars in hiele
bèste molenrukker. Boatnnafan Reah4s. Dy die dan v,at plankjcs íirulcr de holsstien of
aclÍer de penstien en dan rAn iÍ wer as in klokje. Mar u,y hicnc ií nakl ik foa rkonune kinnen. Soks learde ik pas by Sierkstra op "De Ondcrnenting" yn Wyttnar.sutn. Kennisfan
de téory skeelt sa'n stikyn it ftnderhàld. It is nrur goed ck, want lrjocddclei is it ek sÍikken djoerder".

.

Aan Kïanrcrs ,ilolen,ecn spitxnckop tnct cen rietgedckt ondcrhuis gelegen in de Micden
te Hartwerd, hceft Maye Teernstra vele goede herinncringe n.
In 1946 (ntolcninvenÍarisatic) lieten B. en W. van Wonscradcel nog weÍcn lrct behoud
van de ntolen op

prijs te stellcn.

De fincmciële consequcnties daan,an kon de genrcenÍe
echter niet dragen. Het gctvolg was dat de spinnekop otr»trceks 1960 verdy,cen.

De opleiding tot vrijwillig molenaar was voor Maye Tecrrrstra ccn gcwclclige crvaring.
Toen hij in 1986 in de VUT kwam, raakte hij opnieuw in de ban van dc rnolens.
"Op in snein rhn ik nei de kofie de àld-Wytnarsunrcr dyk it ntci it hlintsje. Doe draaide
Boon mei de l,onjéntole. Ik der hinnc en sa rekke ik nrei Boon oan 'c praat. De poldermole draaide sa nrcai dat ik krige de snruak wer te pakkcn. Boon wiisde nry doe op de
Wytmarswner ntole. Nei in Íelefoantsje ik dcr hinne, it pak oan nrci de slrikfoar".
Met een hoogrode kleur van opwinding stond hij de daarop volgenclc z-aterdagrniddag
voor de malende molen. Behalve Sielkstra waLen Jan Ilofstra cn J«rhan Cnossen ook van
de partij.

"Dy sille wol tocht hawwe: y,qt Íoar sÍedske keordel it Boalscrt wei daÍ no wcr is. Mar
ikfielde wol hoe let it wie. Nije wike kaurt ík net wer nrci de strik foar, ,nar yn 'e over-

all".
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Vakantie en de molens
Wat doet u in uw vakantic? Erop uit naar .........(vul zelf maar ir)t Zo zijn er molenaars
die naar molens in een andere orngeving gaan kijken, in plaats van naar hun eigen
molen. Of in trun vakantictijd iets rnet ecn rnolen docn, zoals b.v. het herbouwen van een
spinnekop in Oudega (W). Ook zijn er rnolenaars die hun molen in die tijd juist extra
aandacht schenken b.v. door te gaan rnalen en onderhoud uit te vocrcn.
Zo zijn er een groepje vrijwilligers bezig geweest orn aun de laatste over.gebleven veenpoldermolen, de 'Deels- of Grevensmolcn' te Vegelinsoord (met zijn originele interieur),
diverse werkzaamheden uit te voet'en.
ondertussen werd genoten van het opcn Friese weidelandschap en wcrd gekeken naar de
kleine tot grote (vracht) boten en jachtcn, die langs de molen vocren. want cleze watermolen staat bij een dliesprong van waterwegen, nan-rclijk 't Decl, dc Ilccrensloot en het
Heerenveenskanaal (bcter bckend als hct Nijckanaal) nabij dc spoorblug in het baanvak
fleerenveen - Akklurn. IIet viel ons wcl op, dat dc botcn vauk er.g sncl vocrcn, wat scha-

'

Maye Teernstra bij de spinnekop op De HienrcrÍ. Dat de nolen er zo pielfijn bijstaat
is mede te danken a«n de Bolst,arder nolenvriend.

Er groeide een prachtige samenwerking uit. Zo hiclp hij geclreven met het teren van de
schroef voor de Ilartwerder spinnekop. En er zou nog vaak een volgen. Er moest niks,
maar het was mooi orn te kunnen helpen. Nog zonder diplorna werd Maye cle zorg voor
deze prachtige spinnekop toevel'trouwd. In het eerste jaar na de restauratie van dit
molentje kreeg Maye maar liefst 25.000 ornwentelingen op de teller. Vooral in de winter
werd er volop gemalen.

de kan aanbrengen aan de rictkraag.
Ook hielden de molcnaars wel van een verzetje, want je kon cr z.we mrncn in hct frisse
nat van hetkanaal of je at lckker vis. Maar ja, dan moct jc wcl vis nrccncrncn. Mooicr is
het de vis zelf te vangen. Dit laatste gebeurde door dc aanstuanclc vrijwillige ruolcnaars
Kees en Ynte, deze knapen wisten met hun hengel nog cen hccrli.jk nraalt jc paling lroven
water te halen. Dit werd uiteraard door ons allen lckkcr veror.bcr.cl.

Examen
Op 19 mei 1990 rnoest Maye Teernstra officieel exalnen doen. Zijn lecrmeerster had alle
vertrouwen in de goede afloop en dat konden de examinatoren Posthurnus en IJzer.man
later alleen rnaar bevestigen. IIet was prachtig weer tijdens deze hoogtijdag uit Maye's
leven. wat een verschil met vroeger toen er rnet wild, onstuimig weer ouderwets gemalen moest worden. Afijn de stol'mproef verliep bliksemsnel in slcchts 32 seconclen. Eel
der examinatoren maakte daarna de oprnelking dat het zeil niet zo mooi opgerold was,
waarop Maye de historische woorden sprak: "/r is onmrers ín sloannproef'. Daar hacl de
examinator niet van tetug. "Moai sein", was vervolgens zijn veelzeggend comrnentaar.
Maye herinnert zich ook nog de vraag over een koningspil in een paltr.ok. Maar dat was
niet aan hem besteed. "Sa'n ntole ha 'k noch noait yn 't echt sjoen',, antwoordde hij eerlijk. Voor zijn pr'actisch funktioneren temidden van en in de Friese pofulermolens werd
die vraag ook gcen discussiepunt. Friesland heeft in Maye Teernstra echter een vrijwilliger die vele duizenden Suldens voor het landschapsschoon heeft vercliend. tlij cloet het
nog steeds met graagte, want de molens kan hij eigenlijk geen dag tnissen.
Gerben D.

Wunja

-

.

ZO GIAD ALS EEN AAL, clus vastlt()uden jongcns! Ynte en Kees bij de rrtalencle
Deels- of Gret)ensttrcleru te Ve gelinsoo rd.
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Omdat de molen een rondrnaalcircuit heeft kon de rnolen alle dagen water uitslaan op
het Friese boezemwater. IIet waaide deze dagen steeds, de wind kwarn uit het noorden
tot het zuidoosten. Soms lnoesten we wel eens stoppen, omdat er onweersbuien op
komst waren. We maalden met vier volle zeilen, met twee lange halven en twee duikertjes of met vier duikertjes. Gerniddeld werden zo'n 50 cndcn per rninuut gehaald, dus
zo'n 12 a l3 ornwentelingen.

Deze molen heeft sinds I januari 1996 reeds een krappe 85.000 as-omwentelingen
gemaakt. [Iet is niet de bedoeling het hoogste aantal ornwcntelingen te halen, maar wel
om een levend rnolenmonument in stand te houden met collega-molenaars. Ilicraan beleven velen op zijn of haar rnanier plezicr.
Zo zijn er heel veel video-opnamen of foto's van de molen gemaakt «loor vakanticgangers, die hier langs kwamen met hun jachten. Deze passautcn waren niet uitsluitend
Nederlanders; aan de hand van de landsvlaggen op de boten kwamcn we er achter, dat
deze mensen ook uit België, Engeland, Denernalken, Frankrijk en niet te vergeten uit
Duitsland kwamen.
En zo zorgde een oude wiekendrager uit 1860 met een gevlucht van22,50 m voor de inen ontspanning in de vakantie van vier vrijwillig rnolenaars, te weten: Ane en Ynte
Dijkstra, Kees Koopmans en ondergetekende.
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hOs wie ek sunich boud.

Inkel in healstiens lnuorre makke, dat der yn de winter amper

tsjin te stoken wie: de hiele dei de blommen op de ruten. Letter waard de binnenkant
beklaaid mei houtwurk.
Hendrik Gemers fertsjinne yn de krisisjieuen seis g0ne yn de wike rnei it m0nderjen. De
molkrit smiet ek seis g0ne op. By heech wetter waard ek nachts wol troch meald. In

protte 0nderhàld die de m0nder sels. Foar it grutte wurk kaam cle oannimmer
Timmermans Ít Ferwerl. It ferfwurk waard troch Ganzinga, ek ót Ferwert, clien. By sa'n

ferfbeurt kamen ek de komrnittearden (polderbestjocr) ris sjen hoe it rnei de wurken cler
foar stie. Ganzinga wie mei it wikenkr'És dwaande en sette cle bus gr'0nferve op de askop.
R0nom waard it nije felfwurk besjoen. Foar it bestjoer wer nei hOs ta soe, moast se noch
efkes besjen hoe de oare roede der foar stie. It wikenkrÍs clraaide in kwartslach en {e
ferfpöt foel nei 0nderen, de ferve oel dc klcan fan de kornrnitteardcn en ek hy cle ferfer
drippe de ferve Ét it burd.
Heit, mem en fiif bern wennen op de rn0ncpölle. Nci skoallc ta fia dc polderdyk by de
fcart Iàns, oer it hiern
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try clc troercn en dan
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Popke Tirruneunans

Libje op de Kl eastermfine
by Ferwert
Nei oanlieding fan in stikje yn it Friesch Dagblad - nota bene 0nder de kop "molenaars

vergrijzen" krige ik in telefoantsje fan fi'ou Jongboom ót Ferwert. Fjirtjin dagen letter
siet ik oan tafel yn de Joh. WildeboeÍstrjitte om har ferhaal oan te heanen.

Frou Jongboom is hikke en tein op it rnoleh0s by de Kleasterm0ne te Ferwert. Letter
waard de m0ne wol "De Non" neamd, rnar dy namme kaam eartiids net foar. Ek it
Fryske m0neboek fan l97l jout dy nalnrle net. Fjirtichjier hat Ilendrik Jans Gerners
m0nder op de Kleasterm0ne west (1908-1948). Dit wie de heit fan frou Jongboorn. Neist
m0nder wie Gerners ek noch rnolkrider foar it Marrurncr molkfabryk. Oarspronklik
kaam hy fan Gytsjerk. Nei in tal jienen yn it Stienzer Aldlàn is hy nei Ferwert ferfearn.
De famylje wenne earst yn it doarp. De 0ldste twa bern waarden dër berne. De m0nder
siet dan yn in hokje by de rn0ne.
Yn 1914-1918 is der in wente by de m0ne boud. It polderbestjoer wie sunich. Om de
wente wie arnper hiem. Oan fjouwer kanten wettcr: twa sleatten, in m0ne-ier en de feart
De Traan, ferbiningsfeart tusken de Ferwerter- en Marrumerfeart. Ek de rn0ne stie kr.ap.
B0ten de kruipcallen wie dirckt de wàI. Oan de kant fan de fear.t wie it sa krap, dat as de
skippers yn de beage it skip làns de m0ne lutsen, de m0ne stil setten wurde moast.
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doe 't by de soan fan it h0shàlden in kies Ít de m0le rekke wie. It blieden woe net ophàlde en dokter Smit waard dclby helle. Yn it tsjuster joech hy it fee fuort mei in b0slarnpe.
Mar yn stee dat hy de keppel kij rèstich kliich, waard it kofolk al wylder. Op cle rin foar
de kij helle hy de m0ne.
Fan de m0ne öf waard spesjaal "De Phenix" yn it each hàlden. "De Phenix" wie Étrisse
mei selsswichting. As dizze m0ne hurdcr r0n, rvie it in tcken foar de Kleasterm0ne seil
yn te nimmen.
De Kleasterm0ne hie doe ien izeren en ien houten roede. As der swicr waar ferwachte
waard, dan waard de izeren roede fertikaal setten. Ncffens de komrnitteardcn wie dat
genöch. De bliksem soe fia de roede en izeren kettings wol op de betonnen kluipeallen
slaan. Der siet ek izer yn. In bliksemöflieder wie net nedich.
Yn de oarlochsjierren wienen der mear minsken op de pölle. Underd0kers en evakuees
sliepten doe yn de m0ne. Moarns wie it rnei elkoar brij-ite yn 'e h0s. De gaarkeuken yn
Ferwert hie om de dei brij. De oare deis waard der sels brij makke. Gerners koe oan
genöch molke koÍnme, fanwege syn molkliderij. Sa kaarn der iene deis Ferwert-brij en
de oare deis Kleasterbrij. Wol yn te tinken is, wat it lekkerst wie.
Troch izel is it ek wol ris foarkaam dat de seilen net mear fan de hekkens te slaan wiene.
De linen waarden dan trochsnien en letter troch Gerners wer oan elkoar splist.
In spesjale metoade hie Gerners as de m0ne troch de fang fleach. IIy sloech flessen stikken en stiek de diggels tusken fang en asrèd. Ien fan de grutte bcrn liet dan de fangbalke
sakje. De fang koe dan de m0ne hilde.
Yn 1944 troude de dochter tan Gerners mei Pieter Wiclses Dijkstra en in jier letter waard
op de m0ne in dochterke berne.
Yn 1948 0ntstie in slirn 0nk. Op 21 febrewaris wie it teiwaar nei in winter. De skroef siet
fèst yn it iis en de mOne wie fol ynslein, mar gong net. It lid waard fan de skroefbak
helle. It iis yn de skroefbak waard stikken slein. De skoansoan fan de m0nder, Piet
Dijkstra wie mei ferlof ít rnilitère tsjinst. [Iy hong foaroer yn de skroefbak en doe 't de
m0ne gong sette, rekke de sjaal fan Piet Dijkstra yn de skroef betieze en naam Dijkstra
mei yn de skroef. Oan de gefolgen fan it Onk stoar Dijkstra.
Ek yn 1948 is Gerners nei in tsjinstferbàn fan fjirtich jier fan de m0ne öfgien. Hy sette
him te wenjen yn de buorren fan Ferwerl. Yn 1962 stoar Gerners, àld 83 jier. De dochter
fan Gerners, widdo fan Dijkstra wie wer troud en hjitte frou Jongboom.
Noch nei 48 jier fielt fi'ou .Iongboorn har belutsen by it rn0neban'en. As oantinken oan de
Kleasterm0ne hinget in grutte foto boppe it dressoir.
Sjerp de Jong
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Een ondernemersgesl acht uit

Makkum
De familie Kingma
ln

1767 liet de grootschipper en koopman Ilylke Jans Kingrna (1708-1782) aan de
Krommesloot te Makkurn een pakhuis bouwen voor de opslag van lijn- en koolzaacl
welke hij nodig had voor zijn enige jarcn daarvoor, in 1764, gcbouwde olicmolcn. Deze
molen kreeg de naam 't Fortuin uitZee. Ecn toepassclijkc naam want de vrachtvaart en
de zeehandel hadden Flylke Jans geen windeieren gclegd. Pakhuis cu olicrnolen hoorden
onafscheidelijk bij elkaar, vandaar ook de overdlacht van de naarn't f:ortuin uit Zee. Dit
werd nog eens bevestigd door het aanbrcngen van cen gcvclstccn, clic een aantaljaren na
de verkoop van het pakhuis, omstrecks 1935 door de Kingrna's werd vcrwijderd en daarna ingemetseld in de zijgevel van Hylke Jans vrocgere woonhuis aan het Vallaat (te
Makkum. red). Nadat Hylke Jans Kingrna in l77L hct bijzittcrsamht in dc grietenij had
aanvaard, zag hij eindelijk mogelijkheden om de Makkurncr zecsluis te vergroten en
daarmee zijn wens voor een scheepswerf met aanverwante be«fi'ij ve n tc vcrwezenlijken.
Na een intensieve lobby kon in 1777 begonnen wolden rnct clc vcrvanging vun de oude
sluis, waarmee ook de grootste koffen in Makkum kondcn losscn. De firranciering bleef
echter problematisch. Hylke stak zelf ruim / 17.000,- in dc niouwbouw, waarvan ruirn
f 10.000,- nooit aan de farnilie werd terugtretaald. Zodra dc sluis gerrccd was wcrd in de
nabijheid van het pakhuis op Kingrna's pölle ecn scheepswelf mct srnc<lcr.ij cn een blokmakerij aangelegd. Verderop langs de Dijksvaart, een lijnhaan cn ccn touwslagerij. Voor
deze laatste ondernerning werd het pakhuis ook gebruikt als opslag voor hennep. Deze
hennep haalde Hylke met eigengebouwde en uitgeruste schcpeu uit hct Ilussische Riga.
Ook het hout o.m. voor zijn eigen schepen kwam uit de ornringcndc C)«rstzcelanden.
Buiten de eerder genoemde, dicht bijelkaar gelegen bedrijven, was hct achtcrstc gedeelte
van zijn woonhuis annex kantoor aan het Vallaat ingcricht als ze ilrnakcrij. Ilocwcl hij
zelf schreef dat de oprichting van al deze bcdrijven ".... niet zoo zeaÍ orn dat gewin dat
daarvan komt, als wel om die affaile in trein te houdcn en daardoor onze fabriquen" ....
groeiden Hylkes zaken zper voorspoedig. Dit werd bcvcstig<l door ziin bcnocrning in de
grietenijraad, hij was o.m. mederechter van Wonseradcel. Als be wi.js van zijn welstand
en positie liet hij in 1772 een fraaie gevel voor het in 1747 gckochtc huis zetten. Wel
waarschuwde hij de steenhouwer voor een te grote ovelclaclighcicl: ... "nict al te swierig
omdat het op zulke kleine plaatsen niet te vcr aÍstcckt cn boovcn anrh'e uitrnunt. Dus wat
burgerlijk moet blij vcn.....".

Belangrijkste bron van inkomstcn bleef langc tijd dc ledcrij

n.rct eigen schepen.

Bovendien was Hylke Jans deelgenoot in tal van an<lcrc kofschcpcn. Vccl van de grondstoffen voor de eigen bedrijven welden op cleze wijze aangevoer.d. Vanaf de stichting
van de oliernolen voer hij zelf niet lneer, en zo ontstondcn stccds rneer op de wal gerichte activiteiten. Wellicht orn de risico's te spreideu werd omstleeks 1770 een kalkbranderij ingericht en nam hij deel in een "gleybackelij", een aardewcrkfubr.iek dus. Deze was
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gevestigd aan de Krorunesloot. Tweejaar voor zijn dood in 1782 kocht hij nog ecn panbakkerij (dakpannenfabriek). Zijn weduwe en zoons zetten al deze zaken rnct meer of

minder succes voort.
De olicmolen 't Fortuin uitZc,e
Toen Hylke Jans Kingrna in L764 naast de vrachtvaart, handel en boekhouding van vijf
schepen ook nog de administratie van de nieuwe oliernolen kreeg, werd er beslotcn twee
van zijn drie zoons te bctrekken bij de werkzaarnheden op hct kantoor. Jan en Maarten
kwamen aan de wal en werden belast met de zorg voor de oliemolen. Na cle dood van
hun vader gebeurde dit onder de naarn fa. Jan en Maarten Kingrna, daarna voor rckening
van Maarten alleen onder de naam fa. M.tI. Kingrna. ook Maarten liet rnct eigen schepen het lijn- en koolzaad voor de rnolen aanvoeren. Tijdens de Flanse overheersing, en
de daaruit volgende iuternationale boycot van schepen onder Nederlanclse vlag, raakte
echter zijn pakhuis leeg. tlij vertikte hct orn onder neutrale vlag te varen, raakte zijn
schepen kwijt, en was gedwongen om via rnakelaars in Dorclrecht en funsterclam koolzaad en indien voorradig, lijnzaad uit Noord-Brabant en Zeelanrl te betrekken. Zelf trok
hij naar Groningen om koolzaad te kopen. In 1821 kocht Maarten een scheepswerfen
een kofschip. Pas in 1824 voeÍ weer een van zijn schepen op de landen rond de oostzee
en op Frankrijk. Toen Maarten en zijn zoon Uylke in 1825 kort na elkaar overle{en zette
de jongste zoon Jan de ondcrneming voolt. Ornstrecks 1830 besefte Jan Kingrna dat voor
de fa. M.tI. Kingma de tijd van de koophandel, vrachtvaart, rederij en daaraan verwante
bedrijven definitief voorbij was. De onttakeling hiervan ging snel. De werf die nooit in
gebruik was genomen, wclcl in de jaren 1827 en 1828 afgcbroken. De touwslagerij werd
"slapende" aan de gang gehouden en de zeilmakerij was niet mcer van belang, er wercl
immers weinig rneer van dat doek gebruikt. In de herfst van 1838 verging op cle
Noordzee de laatste kof die onder directie van de firma voer en ironisch genoeg de
"Hylke Jans" heette. In 1840 gingen Jan Kingma en de overige familieleden over tot
scheiding en deling van de onderneming. Jan behield de oliemolen en wer.d claar nu bijgestaan door zijn oudste zoon Llylke. Jan had echter nog vicr op Hylke volgencle zoons
en zag driftig orn naar uitbreiding van zijn onderneming. Hij stuurde llylke uit om de
kunst van het "patentolie te maken" te leren en nog datzelfdejaar werd in het naast Jans
gelegen "Lenige pakhuis" een patentoliemakerij ingericht. Er was een opkornende vraag
naar olie voor lampen en ook de geringe investering (de olie kon tenslotte rechtstr.eeks
van de eigen molen geleveld worden) bepaalde de keuze. In hetzelf«lejaar liet Jan de
molen vergroten zodat de productie kon worden opgevoerd. Bovendien wer«l cle molen
nu ook ingericht voor het pellen van gerst. IIet bleek niet voldoende en in 1850 kocht
Jan voor zijn zoons Ilylke en l{eIre Rirria een oliemolen in Sneek die ze voor eigen rekening gingen exploitercn. De andere zonen 1)cerd IIelre en Jan IIylke bleven op kantoor
en richtten na verloop van tijd de kassiersfilrna gebr. Kingrna op, hieruit ontstoncl de
latere Kingma's Bank (1919). In l87l vertrok Jan tlylke Kingrna van Makkum naar
Bolsward, waar hij onder de naam fa. cebr. Kingma de door hem en zijn broer Tjeercl
Herre gebouwde stoomoliernolen ging exploiteren. Tjeerd bleef bij zijn vader op kantoor
waar hij de leiding had over het in 1869 opgerichte kassiersbedlijf en vercler cle zorg ha«l
voor de voor rekening van zijn vader geëxploiteerde olieslagerij.
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In

1873 kreeg hij hulp van zijn jongele halfbrocr Eelco. Deze wercl nu belast met cle
inkoop van kool- en lijnzaad. Ecn andcle halftiroer, Pctr.us Ilor.reus, ging in 1874 onder
toeziend oog van llylke Jan te Bolsward van start met ecn sigarcn- en tabakszaak.
Bovendien narn hij voor de helft deel in de daar gcvestigde olieslagcrij. Hoewel alle zelfstandige firrna's werkten de olieslagerijcn in Makkum, Sueek en Bolsward en cle kassiersfirma in Makkurn veel samen en foulneerde men over en weer bedrijfskapitaal en clreef
men gezamenlijk handel. In 1875 overleed Jan Kingrna en werd de Makkurner oliernolen
beheerd door ljeerd IIerre cn zijn, naar zijn halÍbroer vernoemde, zoon Eelco. In l9l2
nam Eelco de sncker olieslagelij ovcl' van zijn oom en dreef dcze tot 1922, toen hij het

bedrijf van de hand
moes[ doen. IIU kcerde
terug naar Makkurn.

Eclco wcrd in L926
directeur van de vestig

ing van Kinglna's

Bank N.V. te Sneek en

zodoellde bleef

de

icldels hoogbej aardc 1'jccrd I Icrre alleen
in

n-r

achtcr in de oude
M akkunt er trlieslagcrs-

[irrna. Iloewel het
bcdri.f Í' gcheel

verou-

clcrcl was, meeltde

'l'.iccrcl clat. hct lnoest
trl i.j vcn, omdat anclers
clc ()ucle l'irrnanaarn
geheel uit Makkurn zou verdwijnen. Allc Farniliclc«lcn trachttcn hern tc oveltuigen dat
het inmiddels florerende bankbcdijf de truclitie zou ovclnonrcn. I)oor ljccrcls zoon Jan
Marten werd tcnslotte de uitBolsward afkomstige J.J. vau Ilcttclna naar Makkurn
gestuurd om de exploitatie van de olicshgcrij op zich tc nerncn. 1'ocn Tjcerd IIcrre
Kingma echter op l6 maart 1930 kwarn te ovcrlijclcn wus hct rnct dc oude filna geclaan.
Een familielid, Jan Lucas Glass, werd rnct de liquidatic vun dc finnu bclast. Sinds 1929

.

Molen't Fonuin uit Zee nog in vol bedrtjf.

waseralgeenwinstrneeruitgekeerdenop

ll

april lg32,kortnahetoverlijdenvan

lieerds weduwe, werd de olieslagersl'irrna uit hct han«lclsrcgistcr uitgeschrcven. In 1933
en 1934 werd de molen afgebroken en hct hout bij opcrrbare vcrkoping vcrkocht. waar
eens een zestal molens het aangezicht van de vlccke hadclcn bcpauld betekende dit het
einde van de laatste van de Makkutner rnolens. Wat rcsttc rvas dc «rnclclbouw van de eerste houtmolen, deze blcef staan tot 1981, rnaal was rcccls in 1922 van z-ijn kap en wiekcn
beroofd.
Makkurn
O. Gielstra

(Dit artikel stond eerder in "ALD Nijs" nr.13/14 van april 1996. ALD Nijs is

-diekc uitgate van dc stichtirtg

Al.d Malikwn).
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De herfst met veel nevel doortrokken,
toont een winter met veel aneeuwïylol.ken
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Molenliteratuur

2t
Sint L'rsula

Stnl Lucas

Stnt Severtruts

zgD

"De onbekende ntolen in het vorige nununer is de poldcnnolen van de Teernserpolder
onder Teerns. De ntolen kont in hel cerste Friese nnlenboek nog voor onder nunmrcr
61". Dat schrijft molenrnaker Durt Posthurnus ons.
"Het bouwjaar van de7.e fraaie nutonÍs is overigcns niet bekend. De nrolen had een houten as, welke op een teSeven nnnrcnt is afgebroken. De ntolen sÍond toen geruime tijd
als romp met kap. In juni 1973 is de molen afgebroken en ik kan me nog herinneren dat
dc onderdelen voor herl>ouw of restauratie beschikbaar zijn gesteld. Of er ooit nog iets
van gebruikt is, is nij niet bckend", aldus Posthumus, die we har.telijk dank zeggen voor
zijn reactie. Achterop dit nurnmer e en nieuwe ontrckende uit zijn verzameling.
Posthumus beschikt over'gccn enkcle aanwijzing, zodat hct wcl wcer mocilijk zal worden om dit fraaie molcntje thuis te hrcngcn.

Stnt Gornmanr

rci
Stnt

ll

tlit ons prentenkabinet

2e,

'Vcrdwcnen Bclgische windnrolcns in oudc prcntkaartcu"
door John Vcrpaalcn

Stmon

Judas Thaddeus

3r

30

Het is al weer hcel wat jaren geleden dat we voor U een uitgavc over verdwenen
Belgische molens bespraken. AangeTien die al weer geruinrc tijd is uitvcrko<:hÍ, werd lrct
tijd voor een opvolger en het was nrclenkenner Johan Verpaal.en rlie ziclt bijzonder van
die taak heeft gel;weten.

l-

Met Sint Remie. gere of nie.
begint de winter.

l€}-

Rijzen de blaren met Bamis.
een \'ruchtbaar jaar te $'ege is.

2l-

Doe met Sint Ursula de oogst naar binnen.
anders komt Judas met sneeuw voor de pinnen.

22-

Met Sint Severijn.
kan het al u'inter zijn.

2!E -

AIs Simon en Judas komen.
begint nlen de u'inter te schronlen

!E). Regen met Sint Denijs,

maakt de komende

een natte u'inter en tveinig rjs

ll-

Volgen op Sint Goemer droge dagen.
de zomer zal door veel nat mishagen.

15.

De sinter is nog ver.
als het met Sint Theresia nrooi is.

I.6-

Is Sint Lucas mooi en rYarïn.
iedereen arïn.

Simon en Judas met hun tll"ee.
brengen nreestal ook sneeuw n1ee.

Giet Sint Gal als een vat.

uordt

uinter

de volgende zonrer nat.

Met Sint Gal. bh;ft de koe op stal"

Tot slot:
vorst en sneeuw in oktober
geeft een onbestendige winter

Het boek in het gebluikelijke oblongfoÍmaat is een aance nschukclirrg van molcnverrassingen die de molenliefhebber keer op keer zullen bocicn. Wcct ll trijvoorlreeld wat een
standerdrnolen met zakkcnezel is, een ede, ecn kettingkruicr of ccn tolcnkot? Zag U ooit
een vlaszwingelmolen of een standerdmolen met vlicgcn<lc guurrrlcrij «rf ccrt rnct stelling,
een dak of balkon boven de staart, zelfzwichting tot halvclwcge ile wick, of wellicht een
kasteelmolen die diende voor het oppolnpen van grc»nclwatcr? Dcz.c en tal van andere bijzonderheden kunt u in dit boeiende boek aanllcffcn.
Het Belgische landschap is eeuwenlang gestoffccrd gewcest rnct taL'ijke standerdmolens.
Indrukwekkend zijn de exemplalen die waren ingcricht uls olic- cn korcnrnolcn. Bij twee
molens zagen we tevens een'rossekot'.
Zeldzaam waren hier de achtkante houten bovcnkruicrs, muar Vcrpaalcn hceft ze wel
gevonden en in zijn verzameling opgenomcn.
De afbeeldingen zijn allemaal prentkaarten, dikwijls bijzondcr zclclz.aarn en in somrnige
gevallen zelfs nooit eerder gepubliceerd. Bepaalde rnolcns zijn al in clc vor.ige eeuw verdwenen of onttakeld. Als oorzaken nocmt de auteur': Afnarnc van dc cconornische bctekenis, oorlog, storm en lrlikserninslag.
Vooral het oorlogsgeweld heeft gigantisch schadc tocgcbracht aan al clic houten standerdmolens, windleuzen van de zuiverste soor't, die vergroeicl warcn rnct hct lundschap.
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In het boek tleffcn we veel sfect'volle platen

aan en de sarnenstellcr gecft
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daartij cleskun-

dig cornrnentaar, zowcl historisch als tcchnisch. Als fotograaf-rnolcnlielhebber hecft hij
als geen andcr oog voor dc tnolenschoonhcid van hct Bclgische lanclschap. In cle persoon
van John verpaalen hebben we dan ook een goede gids, die ons aan cle hancl van dit
boek meevoert in de rnolemijkdom van welcer.
Het boek telt I l9 afbeeldingen en is gebonden in een stevige kaft. Na een voorwoord
van de bekende rnolinoloog Paul Bautersc is er ecn uitvoerige inleiding van cle auteur
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'verdwenen Belgische windmolens in oude prentkaarten' is een uitgave van de Europese
Bibliotheek en kost Í 32,50. lIet is verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 90288 5651
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'Molens van de frontstreck' door Johrr Verpaalclr

Af en toe

kom

je van die boeken

tegen die

je ryu inlnud

verr(tssen. Daannee bedoel ik te
zeggen dat het nu eens geen boeken zijn die de utolen in 7'n algenrcenlrcid behandelen.

7t

van bouwjaar dit, wieksyslceil, zo, restauraticsuccessen en ga 7o nnar door. Nee, heÍ
voor ons liggende bock is volgens de auÍeur niet zo moor cen ntolenboek, ilruar een vre-

desboek.

De molens uit de streek van Ieper, [leuvelland, Langernark-poelkapelle, Mesen en
Zonnebeke spelen de hoofdlol in een van de zwaarste beproevingen die België ooit heeft
moeten doorstaan. In dit zuidwestelijke deel van het land van onze zuiderburen was cle
opmars van het Duitse leger in 1914 zo vernietigend, dat vele stoere wiekendragers,
veelal standerdmolens, uit het landschap werden wegger.ukt.
Diepe wonden werden daarmee gesnedcn in de harten van rnensen en molens. Molens
waren immers van strategisch belang: Ze dienden als mikpunt voor vijandelijke ar.tillerie
en ook werden ze gebruikt als uitkijkpost.
verpaalen beschrijft 'de oorlog die over dorpen en sreden kwan; wat hij raakte werd
vemietigd'.
Hij schetst daarbij een zeer indringend beeld van alle doorstane ellende en larcleert {at
vaak rnet ooggetuigeverslagen. Al die prachtige windreuzen moesten uiteindelijk de tol
betalen voor dit zinloze en onmenselijke wapengekletter. En toen cle wapens zwegen
waÍen ze allemaal verdwenen. Van de 65 beschreven molens overleefclen slechts twee
stenen rornpen de oorlog, zij het dat ze daarvoor al waren onttakeld.
De auteur heeft maar liefst vijf jaar gewerkt aan dit bijzonclere rnolenboek. Historische
en technische Segevens zorgen voor aanvullende inforrnatie. Maar vooral ook het beeklmateriaal maakt dit boek tot een bijzondere eend in de bijt.
wanneer de Duitsers een geruïneerde molen aantroffen, begon hun propaganclamolen op
volle toeren te draaien. Er werden door een ool'logsfotogràaf foto's en prentbrieÍkaarten
gemaakt met daarop de zieltogende molen, voolzien van de tekst 'vaflr Feinde zersört'
(door de vijand verwoest). Zo'n kaart was bedoeld voor het thuisfront om te laten zien
hoe barbaars de tegenpartij omsprong met het cultureel erfgoed. Solclaten poseren vaak
trots bij zo'n door hen gevelde windreus. Een tlouwe werker die sorns al ecuwenlang het
landschap had gesierd in dicnst van de mensen die daar woonclen en werkten. Verpualen
heeft alle moeite gedaan om veel van die foto's uit buitenlanclse musea op te clicpen.
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Vandaar ook dat veel aÍbeeldingen nooit cerder zijn gepubliceercl.
Dit alles maakt 'Molens van de frontstreek" tot een zeer bijzonder bock dat zich laat
lezen als een spannende oorlogs'rornan'.
We moeten echter beseffen dat dit beeldverhaal de harde werkelijkheicl toont.'De verbeelding wekt geschiedenis tot leven. Die van de ntolens. Maar ononÍkomelijk ook díe
van oorlog. De oorlog, die nooit vrede brengt. Die tachtig jaar na daro nog altijtl wonden achterlaat bij de nrcnsen en in het landschap. Die sonts opnieuw wonden nruakt. De
oorlog.'.', verzucht John verpaalen, die eraan toevoegt dat geschieclenis pas zin heeft als
we er wat van leren. Daalorn was de opzet van dit boeiende boek dan ook niet alleen het
beschrijven van een molenverleden. volgens de autcur gaat het ook en vooral om cle toekomst waama hij besluit met een drietal aanbevelingen: respect voor het monument, het
landschap en het stimuleren van het historisch besef. In onze ogen is hij daarin ruimscboots geslaagd. We kunnen U deze bijzondere uitgave dan ook ten zeerste aanbevelen!
Het boek is stevig gebonden met harde kaft en telt 190 pagina,s en 130 foto's. De prijs
bedraagt t 49,75. U kunt het boek het beste bestellen via de Stichting Levencle MolensNdl., Vincentiusstraat 7,47Ol LM Roosendaal; tel. 0165-54.16.61.

De molcns in dc gemccntc Dongcradccl
Een boekje met deze titel is geschrcven door B.ll.J. te Bockhorst en voorzien van tekeningen van [I. Kingrna. IIet is ecn uitgave van de stichting 'Dc Anjurner Molen'. Dit
werkje moet gezien worden als een leidl'aad voor de in molens gcïntcresseerde leek bij
een tochtje langs de molens rond Anjurn. Naast een korte inleiding over molens in het
algemeen, worden een aantal tnolens in de gemeentc Dongeradeel kort beschleven en
wel één molen per bladzijde. De 'eigen'molcn 'De Eendracht' te Anjurn klijgt uiteraard
wat meer aandacht. Tussen de beschrijvingen van de molens door worden op eenvoudige
wijze tal van technische molenzaken verklaald. Bij de tckst is van elke rnolen een zwartwit foto opgenornen. IIet geheel is gestoken iu een ornslag in kleurendruk. Wat helaas
gemist wordt is een kaartje rnet de situering van de molens. op de achterzijcle van cle
omslag is een tekening gePlaatst van een tjasker. De redcn hiervan is niet dui«lelijk want
in de gemeenle Dongeradeel kornt dit type rnolcn heden niet meer voor. wellicht had op
de plaats vandeze tekening het bovengenoerndc kaartje kunnen worden opgenornen. De
titel van het boekje 'De molens in de gemeente Dongcradecl' dckt niet gehccl de inhoucl.
Twee molens in die gerneente worden nict genoernd, natnelijk: De poklermolens 'De
Miedenmolen'te llolwerd en'De Geestmermeennolen'te Dokkurn. IIet troekje ornvat l2
bladzijden in omslag op A5-formaat en is voor vijf guldcn te koop bij het in de molen
van Anj um gevcstigde VW-kantoor, tel.05 I 9-3 2. 1 9.26.

(GDw)
"Houtzaagmolcn De stcr Dc opkonrst, ondergarrg cn wedcropbouw van ecn nrolcn
ln Utrecht" door Bcrnet varr Lccuwen
Wie kent Ze niet, de monografieën die aan een bepaal.de nolen Tijn gewijd. De een wat
dil;lcer dan de ander, terwijl de uitvoering qua drukwer*, lay-out, fotokwaliteit en inhoud
nogal uiteenloopt. U zult 7e vast wel ín urv boekenkast hcbben staan. Wc brachten ze U
in de afgelopen jaren dan ook regelntuig onder uw aandacht.
Onlangs verscheen echter een boek dat in alle opzichten hoog scoort. De uitgave hiervan
geschiedt in het kader van een arnbitieus restauratieproject, dat Stichting De Sterremolen
hoopt te realiseren. De uitgave kwam tot stancl in sarnenwerking met de vereniging
Molenerf De ster en de wetenschapswinkel Letteren van de utrechtse Universiteit.
Achtereenvolgens worden behandeld: molenerf 'De ster', de houthanclel, de techniek, cle
utrechtse zaagrnolens, de ontwikkeling van «le stad Utrecht, de bouw van 'De ster'in
1721, buur-zaagmolen'De Bijgeval', een eeuw farnilie De wit en de onclergang van haar
houthandel, de restauratie en de herbesternrning. Het boek is keurig gebonclen in harcle
kaft en voorzien van een kleunijk stofornslag, waalop een reprocluctie van een oucle

kleurenansichtkaart en telt 64 pagina's in een ruim oblong-forrnaat (27,5x21 cm.), een
beauty! De prijs voor dit bijzondere boek bedlaagt f 25,- incl. verzencl- en achninistratiekosten en dat is gezien het gebodene niet duur! U kunt het boek bestcllen bij Stichting
De Sterremolen, Molenpark 8, 3531 EK Utlecht (tel.03o-2g4.25.53 of 030-2g 3.7g.go).
Wanneer U besluit om donateur van de stichtirrg te worclen dan gelclt de 25 gulclen voor
het boek als eerste donatie. Bovendien ontvangt u twce maal per jaar cle nieuwsbrief van
de stichting. u steunt daarrnee het doel van de stichtirrg: het opbouwen en beheren van
de molen op het nog authentieke zaagmolenerf van 'De Ster' te Lltr.echt.

(cDw)

(wE)
Nieuw Provinclaal Molcnbock Nrxrrd-Holland in dc rrraak
In Molenpos! de kwartaaluitgavc van divclse Noordhollandsc rnolcnst.ich-tingen, zijn cle
plannen geopenbaard voor uitgave vau ccn rricuw provinciaal molcntroek. Eerdere uitgaven verschenen in 196l en 1981 en zijn nog slechts antiqualisch voor veel geld verklijgbaar. Het wordt dus wel tijd voor een bijgervcr.kte versie. Leo Middclkoop weet te melden dat het boek een aantal inleidende artikelen zal bevatten, gevolgd door een korte
moleninventari-satie. Daarbij denkt tnen qua stijl aan de inveutaris in het vorigjaar verschenen boek over de molens in Overijssel. We zijn benicuwd en hopen U op de hoogte
te houden.

(GDW)

Molcnkalendcr 1997
Net als in beide voorgaande jaren kornt uitgeverij La Rivière & Voorhoeve rnet een
nieuwe molenkalender, wederom in samenwerking met "De Ilollanclsche Molen". De
foto's zijn van de heren A.J. de Koning en J.L.J. Tersteeg. De kalcnder bestaat uit een
titelblad en twaalf bladen voor de maandcn plus een toelichting op het veeltie ncle blad.
De kalender is geheel in kleur uitgevoerd en zal ongetwijfeld weer menig kamer van
molenvrienden sieren. [Iet papierformaat is 3l crn br.ced bij 43 cm hoog. Een stevig
onderbord en spiraal maken het gehecl cornplect voor de prijs van f 18,90. U kunt cle
fraaie kalender in de boekwinkel verklijgen.

(GDw)
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door: Popke Tirnrnerrnans

Ik kom terug op

de vorige knipseldoos over de oliemolen van Grou. De foto's van het
echtpaar Dijkstra - Peenstra, die bij het'Knipsel' werden geplaatst, blijken niet van dit
echtpaar te zijn. Mogelijk is dat de foto van wijlen de heer Honunes Jz. Dijkstra wel juist
is. Maar van zijn vrouw zeker niel deze overleed in 1857 nog vóórdat degene die de foto
maakte was geboren. Dit naar aanleiding van gegevens, die ik vond aangaande de foto-

grafen, die de bewuste foto's hadden gemaakt. Deze gegevens stonden in het boek:
'l.eeuwarden gephotografeerd'van W. Dolk (Leeuwarden 1975). Eén van de fotografen
was Friedrich Otto Shiippert, deze werd geboren in 1865 te Leipzig en overleed in 1954
te Leeuwarden. tlij was fotograaf in Leeuwarden van 1898 af. In 1902 ging hij een com-

pagnonschap aan met Charles Francois van Duijl. De laatste vertrok echter in 1912 naar
Amsterdam. De andere foto is gemaakt door fotograaf Idanus Ilendriks Slaterus, die te
l,eeuwarden is geboren in 1872.In 1909 verruilde hij zijn woonplaats Lreuwarden voor
's-Gravenhage. In de voormalige gemeente Idaarderadeel blijkt nog een oliemolen te
hebben gestaan, namelijk te Reduzurn (Roordahuizurn). Ik noemde deze molen niet in
mijn vorige knipseldoos. Van deze molen is helaas niet veel bekend, zelfs niet of ging
om een wind- of stoomoliernolen. In de Leeuwarder Courant van 10 december 1879
vond ik wel onderstaande advettentie: Graag ontvang ik een reactie van degene, die mij
iets over deze molen of over zijn eigenaar C.P. Iloekema kan vertellen.

{}liemolen

sc[)tc I nl-rc'r' 1996
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Ledenacl

Iteuwarder Courant l0 decenber 1879.
In aansluiting op het artikel over de olie- en pelmolen 't Fortuin uitZee elders in deze

Utskoat wil ik u het volgende knipsel uit de Leeuwarder Courant van 2 augustus 1850
niet onthouden. Het is een advertentie betreffende de overdracht van oliémolen 'Het
Zwarte Paard'in Sneek. Deze molen werd in l72O door Wouter Berends gesticht in het
Gudseland op grond die eigendom was van het Oud Burger Weeshuis. De pacht hiervoor
bedroeg toen 336 gulden perjaar.
IIESSELINI( & ZO0§, rnnken nan hunno geöerdo hr.grrrrsti;gcrs bokend,
l
.11.. dnt z.ii lrrrnno Ot.lEilt0[,EN Bon den lleer rl. II. KINGmA hebben overgedritlien , bedntrli r:tt yoor lrrt genoteno vertrotltven en bovelen getrnetnden Hetrr
ten rrrinzaanr.sterr n,ur; Lliivendo do Ieer G. ÀltKEllÀ me! do likwidatio belaat.
Sneek , den 2l .lul§ 1850.
Ingorolgo brverrsta{r(le Advertenti;l;;t,lE}tolEN,
gedroven op naarn yan
do lleeren A. II0SSILINK & ZO0N, door nrtj aangektrclrt ziinrlo, bèveel ik mij
vfln
genoemde Hceren ten vriendeliiksten aan.
aan de gerehte llegrrnstigerc
Sneek, den 2.[ Jrrlij 1850.
IïI. H. KINGDIA.

lreuwarder Courant 2 augrtstus I850.
augustus 1996
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