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in een verdwe-

Van de redaktie
Het is teleurstellend om aan het slot van dit jaar nog met een nare rnededeling te kornen.

Helaas heeft de heer Willem Enhop gemeend te moeten stoppen met zijn welk voor De
Utskoat. Dit betekent dat het voorbereidend wert voor de drukker, door hem aangeboden

om tot een strukturele kostenbesparing te komen, ook gestopt is. fJiteraard moeten we ziin
besluit respecteren, maar wat ons betreft was de samenwerking van te korte aard. Bii
dezen zeggen we Willem Entrop dank voor dat wat hij voor ons blad nog heeft kunnen
doen. Hopelijk mogen we in de toekornst nog eens een van zijn pennevruchten publiceren.
Van onze kant zullen we trachten zoveel rnogeliik kopij kant en klaar aan te leveren, zodat
we daarrnee in ieder geval een bespaling kunnen bewerkstelligen. Mocht er houwens
iemand zijn uit de gelederen van de Fryske Mole-donateurs die graag zou willen rneewer-
ken aan de inhoud van ons molenblad dan horen we dat graag. Ook bijdragen uit de kling
van de molenaars blijven van harte welkom. Indien rnogelijk ontvangen we biidragen
gÍaag op diskette aangeleverd. In dit numrner treft [I in ieder geval weer een gevarieerd
aanbod molenartikelen en -nieuws aan. We plaatsen verslagen van molenopeningen,
Popke Tilnmermans zorgt weer vooÍ een deel in de serie "tlit de knipseldoos", we staan

stil bij de publikatie van diverse rnolenboeken en literatuur op het terrein van ons indus-
trieel erfgoed, Sjerp de Jong was te gast bil molenaar Eeuwe de Vries vau Aldtsierk.
Harmen Zwart wist weer een over het hoofd gezien rnolenlestant aan de vergetelheid te

ontrukken en Willern Hengst haalde herinnelingen naal boven uit de tijd van de

Skraarderpolder. De leerrneestels van het "Gild Fryske Mounders" ziin op excursie
geweest naar een oliernolerr
en in dit nummer kunt tI
lezen wat zti zagen. Dit erl

nog veel lneer in dit uieuwste
nurïuner. Kortorn volop kijk-
erl leesvoer voor bij de kerst-
boom. We wensen I-1, rnede

nalnens het bestuur varl het
"Gild Fryske Moundel's" en

stichting "De Fryske Mole",
in ieder geval sfeervolle
dagen en voor L997 veel
gezondheid en plezier hii de

hobby die ons allen hoeit en

bindt: de rnolens.

. BU cle .foro:
De praclttige korenrrrolen
vet't Hollwn - Anrcland irt
een sf een,ol. wintefl.and -

schap.
(Foto Rinus Heijstek)

Bij de foto van cle voorpagina: Molut " I)c KieviÍ
wan'en bij de officiële ingebntiknatrtr,. lildcr.s irt tlit

" lrU Rerlikurn is opgeknapt Wij
t] uilttne r e e n uítgebreicl ve rslag.

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek grasg schriftelijk aan de redaktie

8 febru arr '97 : Sluitingsdatum koprj nr. 85

28 maart: Voorjaarsvergadering van het "Gild I'iryskc Mounders"
19 april : Molenruilbeurs (lokatie Bethelkerk, Burg. Norlrruislaan 1, lltrec:ht

Zutlen
I noveml'rer : Moleruuilbeurs (lokatie als hiervoor)



In memoriam H. Thomas
Op maandag 11 november kregen wii via de radio de mecledeling clat cle heer
H. 1-homas plotseling in Hilversum was overleden.
We werden er even stil van . Zo zakelijk, zo plotseling.
Enige weken geleden had hij mij nog gebeld over "zTjn" molen te Achlurn waarvan
de restauratie lnaar niet van de grond wil kornen.
Onze eerste contacten werden gelegd in 1981 toen wij bli notaris Van cler Wal te
Franeker de akte voor de overdracht van de rnolen naar onze stichting moesten teke-
nen. Sedertdien belde hii geregeld om te vragen hoe ver het rnet cle plannen voor cle

restauratie van de molen was gevorderd.
In al die l5.jaar heb ik hem een paar keer ontrnoet en daarbij viel mij op zifn wailne
belangstelling voor de natuur en de stilte. Ver van de drukte van zijn werk voor klapt
en televisie.
Ook de rnoletts haddeu zlin belangstelling en in het bijzonder zlin molen rnet hun
zornerhuisje te Achlurn. Hii had al planneu gemaakt orn volgend jour', als hii 60
werd, op te houden met werken en iets voor onze stichting te gaan doen.
Het heeft niet zo mogen zijn.
We zullen zijn belangstelling missen.

A. Cramer.

Molen te Achl.unt.

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Zoals wij u al eerder meedeelden kan molen "De Hoop" te Roodkerk nog dit jaar gedeel-

telijk worden gerestaureerd. Op 20 septernberjl. hebben wij opdracht gegeven tot het ver-

nieuwen van de lange spruit, korte spluit en achterkeuvelens alsmede beide schoren.

Deze klus moet op I iuli 1997 ziin geklaat'd.

De raad van de gerneente Ferwerderadeel te Ferweld heeft in zijn vergadering van 24

oktober il. besloten dat een herziening van het bestemmingsplan voor een deel van het

dorp Hallum (Doniaweg 53a) wordt voorbereid. Dit betreft een uitbreiding van de fabriek
op het perceel Doniaweg 53a. Het college is voornernens voor deze bouwplannen vrijstel-
ling van de bepalingen van het besternrningsplan te verlenen.

Bij uitvoer van deze plannen zal molen Vijftruizen ook gelegen nabii de Doniaweg veel

last van de windbelernmering ondervinden.
Ons bestuul heeft op 12 novernberjl. een gesprek gehad op het gemeentehuis te Ferwerd.
Dit heeft geleid tot een brief aan het college waadn wij onze bedenkingen hebben uitge-
sproken tegen het voolnemen tot het verlenen van vrijstelling.

Op maandag 9 december jl. heeft er een bespreking plaatsgevonden te Zwolle orntrent
opleiding en exarninering van vrijwillige molenaals in onze provincie. Aan deze bijeen-
komst namen deel delegaties van De Hollandsche Molen, het Gild Fryske Mounders, het

Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Fryske Mole. Bii het tel perse gaan van deze

Utskoat is uiteraard nog geen resultaat bekend.



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Ledenmu tatre s Gild Fry ske
Mounders

Adreswijzirrgingen:
dhr. Hoekstra, Fonteinstrj rtte74,915 L Z Holwerd.

Opzeggingen:
Frankena, Fok 1,6,,8441 BL Heerenveen.
Leusink, Ambachtstraat 11, 697L BN Brurrunen.

v.d. Meer, 't Noard 115, 8512 AD Broek.
Bergstra, Drakenstraat 55, 8605 BH Sneek.

Van L naar G:
G 058 G dhr. P. J. v.d. Gaag, Pr. B. Hornstrasingel 60, 9251AM Bergum.

Van G naar M:
G 328 BG naar M 089; dhr. A. Hiirna, Bredijk 19, 905L HZ Stiens.
G 330 BG naarM 081;dhr. G..I. van Reeuwijk, Grauwe Kat23,8822\MH Alum.
G 230 M mevr. Den Os, .I. Holkernawijk 11, 8811 WK .Iubbega.
G 232 M dhr. \M. J. Heick, Bij De Leywei 16,8412 SG Hoornsterzwaag.
G 233 M dhr. H. Havenaiu', Weidernaad 60, 8431 TK Oosterwolde.
G 235 M dhr. R. W. Stout, Haven 27,,9084 BX Goutum.

dhr. G.
dhr. B.

Nieuwe leden:
BG 30ó dhr. G.
BG 308 dhr. .1.

Foto- i-pre s sie naj aarsve rgadering
G.F.M.

El.les Feenstra (rechts) nann afscheid als ltestuurslid.

Er werdenweet'diverse cefiificaten uitgereikt. De lrcer Boschnto, r'oorz.itler van sticlt-
ting "De Fryske Mole" reikte ze uit.
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Terugblik Derde Friese
Molenmiddag

Beste rnolenaarsvrienden,

Zaterdag 28 september jl. vond de derde Friese Molenaalsrniddag plaats.

Prachtig "draaiweer", daar ontbrak het niet aatl. Wel ontlrrak het aan helangstelling orn

deze rniddag tot een succes te maken.

Onze collega-rnolenaars in Buitenprost, Surhuisterveen, Suatneer en Augustittusga wal'ett

er klaar vool'.

Met kennis van zaken vertelden zij uitgebreid de biizonclerheden vau de tnolett, die zii

onder hun hoede hadden, al dan niet gepaar(l gaande tnet koffie en zelf gebakken rnoletr-

koek.

De ljasker draaide in vol ornaat. Laten we eerliik zijn, dat we dat uiet elke dag tegenko-

men zo dicht bij huis.

Positief klonken ook de geluiden in Surhuistelveen ovel' de nog aanwezige rnotoren, waar

de medewerkers drukdoende zijn om deze te lestauteren.

De heer Feenstra, molenaar in Buitenpost gaf aan, dat hii de contacten met collega's zeer

op prijs stelde en er voor pleit dat deze dag zal worden vool'tgezet.

In Suameer werden we ook getrakteerd op koffie, geserveerd door rnevrouw Kanuninga.

Tevens werd men daar voorzien van een prachtig hoekje ovel uolen De Hoop en eeu

zakje pan nenkoelaneel.

Enkele reakties van bezoekers: in totaal ongeveel'20 pelsonen.

Bezoekers o.a. uit Staphorst, Wognum, Gloningen.
Zeer geslaagd, interessant, voor herhaling vathaar, enz.

Is de laatste uitspraak nog wel rnogelijk?
'Waarorn is de belangstelling zo gering, bent u niet volclocndc op cle hoogte?

Uw reakties zijn van harte welkom.

Rest ons nog langs deze weg een ieder, die deze rniddag mogelijk hceft gernaakt, heel

hartelijk dank te zeggen voot hun medewerking.

. Jan Hofstra hiel.d een lez.iny ovcr de gc.schiecleni.r en cle
y)aterstctatkunclige toetstancl vun rle Aarlancle n,een.tc
Molent,iergan.g, gevolprl. door de vertoning t)on eetr praclt,-
tige videto.

De foto's behorende bii dit artikel zijn gernaakt cloor de heer I'lennatlnus Noot, waar wii
hem in het biizonder erkentelifk voor zijrt.

Een vriendeliik Molengroet,
Dirk Karnminga.
Betty Greruné.

De in o'De ktntearne"eanrvezige tnol.envrienclen, keken geltoeicl Íoe.
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Feestelijke openirg "De Kievrt"
metamorfose van het laatste

molenwrak vAn de Stichting Molens
in Menaldumadeel

Menaldum - 19 oklober jongstleden sclreef de "Stichtittg Molcns in Menalduntadcel"
opnieuw ltistorie en wel vanwege het in gehruik stelle n van de zevende en laatsÍe windwa-
Íennolcn in d.e gemeente na een reslauratie waarbij opnieuw heel veel. zelfwerk«r.aniluid
tot het geslaagde eindresultaat heeft gelcid. We ontvingen van de stichtitrg een keurige
uitnodiging w&draan we graag gehoor gdven. Een impressie van dit prinm geslaagde

arolcnfeest treft U hieronder ann.

Vang Iichten
Begunstigd door schitterend weet verzarnelden de genodigden zich tegen tweeën op het
sm0ke molenerf. De zon stond stralend aan de hemel en er waaide een stevige rnaalwind uit
een gunstige hoek. Door bebouwing en bomengroei is de biotoop hier namelijk alles behal-

ve gunstig. Om precies twee uur lichtte burgerneester mevl'ouw G. van Delft-Jaasrna de

vang, daarbij biigestaan door rnolenaar-restàulateul Waling Hofkarnp. Ondel vol zerl zeÍLe

het gevlucht zich vlot in beweging. Gulzig schloefde de viizel het watel op dat bruisend zijn
weg vervolgde, gadegeslagen door de belangstellende aanwezigen. Veel Íbtotoestellen leg-
den het historische gebeuren vast, terwiil ook de regionale televisie van de paltii was.

Kortorn er werd op gepaste wijze aan de weg getirn-rnerd en dat tnocht ook wel na 2l jaar'

hard werten aan het gerneenteliike molenbezit. Dat zag er i-n het begin van de iru'en zeventig

narnelilk allesbehalve hoopvol uit. Alleen de grlclermolcn vart Matssurn gaf nog c'nig aart-

zien, maar verder was het een hopeloos wlakkenbestand. "Àfgcdanktc wclktuigen uit ecn

afgesloten tijdperk, het windtijdperk vool de waterbehcclsing in clit ge lried." aldus Kees

Hellinga, de enthousiaste en gedreven voolzitter van de rnolenstichtirrg. Dc conceutlaties
van waterschappen en poldertjes, alsmede schaalvergroting in de waterschapswcrelcl lcidcle

er toe dat de molens op non-aktief werden gesteld waardoor noodzakcli.jk «rtclclhoucl ac:hter-

wege bleef rnet als resultaat de velwording tot zieltogencle wrakken.

Kort historisch overzicht
Het restaureren van de molens begon in Malssurn. Op 10 septernher 1976 stelclc bulgcmees-

ter Reitsrna de molen in werking na een gedeelteliike restauratie. Ook bcgon clc opleicling

tot vrijwillig rnolenaar onder leiding van stichtingsvoorzitter en oucl-rnolcnaar Van der

Kooi. Spinnekop "Terpzigt" volgde vijfjaallater. Oud-eigenaar eu nxrlcrraar Àuke'f«.llsrna

lichtte de vang op 27 rnei 1981 . Toen was "De Rentrneester" aan clc bcult, de vcrplaatste

rnolen uit de "Noorderpolder" bij Dlonliip die wegens plaatsgelrlek clool wcgenuitbreicliug

een nieuwe standplaats kreeg in de voormalige "Zuidoosterpolder" bii Menalclurn. Op 29

oktober 1982 kon burgerneester Goernan Borgesius de fraai gesituccrcle wiekenclrager in

" De Mfints" t,et't, Buitenpost was nrct Z'tx
witte zeil.en. al van, verre een blikvan,ger.
(foto: Hentwlnus l'{oot rtit Haren).

Wat was lrct een prachÍig geziclrÍ orrr de boktja,tker bij AugusÍinu.tga te zien ttrulen.
Duidelijk is te zien clat cle ton water loost op het ringslootje.
(fctto: Henrrurul,tts Noot nit Haren,).
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werking stellen. De Commissaris der Koningin in Friesland, de heer Hans Wiegel kwÍun op
27 aprll 1985 naar Dromijp. Onder het oog van veel publiek en een t.v. camera lichtte hij de
vang van "De Puollen" samen met Van der Kooi. Koninkliik bezoek ke.egen de rnolentjes
"Hatsum" en "Kingmatille" op 23 oktober 1991 . Mr. Pieter van Vollenhoven kwam per
helikopter naar Hatsum om de beide poldeunolens onder Dronrijp in bedrijf te stellen.
Hierna volgde de operatie schroefbak en inmaalinstallatie van de "Marssumermolen".
Burgemeester rnevrouw Van Delft-Jaasma nam de officiële plichtplegingen voor haar reke-
ning. Er moest toen nog één molen opgeknapt worden: "De Kievit".

Herstel "De Kievit"
Toen de stichting de molen in 1986 ovemam van de familie Both kwam de restauratiebegro-
ting uit op een bedrag van Í 122.500,-. Tijdens de restauratie bleek, zoals dat wel vaker het
geval is, dat de tild verder had geknaagd aan de rnolen en de financiële offers groter zouden
worden dan voorzien was. De heer Gijs van Reeuwijk van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg becijferde het herstel op f L72.500,-. Tot grote vreugde van het stich-
tingsbestuur konden de overschrijdingskosten worden rneegenolnen in het mee{arenpr.o-
grarnma van de gemeente. De wer*zaamheden konden daardoor gelukkig doorgang vinden
en uiteindeli'ik kon rnen nog ruirn vierduizend gulden onder de herziene begroting blijven.
Ook bii deze rnolen werd weer veel van de vlijwiltige restaurateut's gevraagd. Vriie zaterda-
gen en doordeweekse avonden werden gestoken in de liefde voor een oud werktuig van
bemalingshistorie met het doel om dit voormalige wrak eveneens voor het nageslacht te
behouden. Met elkaar 1900 uren vrijwilligerswerk zolgden ervoor dat de restauratie beko-
stigd kon worden. De restaurateurs Waling Hofkamp, À'end Castelein en Jan Jagersrna (de
nieuwe molenaar) komt dan ook alle eer toe. Hun resultaat van noeste inzet, vakbekwaam-
heid en doorzettingsvermogen mag gezien worden!

Pakjesmiddag
In Zalencentrum "Black Horse" te Menaldurn verzamelden de gasten van de stichting zich
na het in welking stellen van de molen. Daal wachtte een goed verzorgd samenzijn in fees-
telijke stemming. De loftlompet schalde veelvuldig en de stichting liet niet na iedereen die
betrokken was bii het succes van de afgelopen 21 ia:u'in het zonnetje te zetten. Niet alleen
de restaurateurs van "De Kievit" kregen een fraai (!) cadeau aangeboden, ook de echtgeno-
tes werden in de bloernen gezet. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt de vrii-
willige restaurateul's van het wiekenkluis van "De Rentmeester" te bedanken voor hun 600
uren durende klus: Piet Bouma en Piet de Jong die overigens ook hun steentie bijdroegen
aan het succes van "De Kievit". Het kon niet op want de mannen van het eerste uur.rnochten
ook nog een passend geschenk in ontvangst nernen. Deze terechte huldeblijk werd afgewis-
seld met dia-voorstellingen. Waling Hofkarnp voorzag de plaatjes van een persoonlijk,
hunloristisch corrunentaar. Burgemeester Van Delft toonde zich niet alleen zeer verheugd
over het bereikte resultaat, rnaff zi.j noernde de stichting ook een voorbeeld vooÍ de rest van
het land en om dat nog eens te onderstlepen had ze een presentje lneegenolnen voor de
rnannen van het eerste uul'. Zij mochten een zogenaalnd "Menamer rÍtsje" in ontvangst
nelnen, eeu gerneentelijke ondelscheiding die eigenlijk alleen besternd is voor afscheid
nentende raadsleden. Nog was de geschenkenregen niet ten einde want op een gegeven
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mornent werd Waling Hotkarnp rnet z'n vrouw naar vol'en geloepen. Groot was de verras-
sing toen de bulgemeester Waling een Koninklijke onderscheiding opspeldde voor zi.in

grote verdiensten op het gebied van moleubehoud in de gemeente Menaldutnacleel. Eldels
in dit nurmner kornen we daarop uitgehreider terug.

Bewondering
In de toespraken van de volgende sprekers klonk heel wat waardcring voor wat er op

molengebied in cleze gemeente bereikt is. Dat gebeurde onder leiding van voorzittet
Hellinga en het was zeer terecht dat ook voor hern een luid applaus weelklonk voor de inzet
en gedrevenheid waarmee hij steeds lnaar weel opnieuw de kar wist te trekken. Ook al liikt
alles succesvol, het ging niet vanzelf en tegenslagen moesten overwonnen worden.
Uiteindelijk werd het doel na 21 jaar bereikt en dat kon de waarderiug wegdlagen vrn voor-

zitter Boschrna van "De Fryske Mole", van directeur Endediik van "De Hollandsche
Molen", van bestuulslid Sietse Srnits van het "Gild Fryske MoundeLs" en van de heel Faber,

voorzitter van de "Stichting Vdenden van de Ruiller Molen" met wie rnen goede contacten

onderhoudt. Met narne van de voorbeeldfunctie werd roern gesproken. Dat de stichting weet

hoe zij met rnensen moet orngaan werd op deze tniddag weer overduideliik lrewezen.
Gesproken kan worden van een prirna geslaagd rnolenfcest. Zelfs cle gasten werden in cle

pakjesregen niet overgeslagen. Bij vertrek kleeg iedeleen als aandenken een mapje tnet
ansichten van de zeven gelestauleerde rnolens mee naal huis. Onze cornplirnenten en geluk-
wensen!

. Detail. vun de rrrcletn noor de situcrÍie in lc)91.
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Kort historisch overzicht van "De Kievit"

De rnolen daterend uit
1802, bernaalde voor-
heen de 265 hectare
gro te "Berlikulner
Polder". In 1947 was hij
rlog in gehruik en de toe-
stand werd als goecl
ornschreven. Op de inge-
lauclenvergadering van
26 februari 1948 werd in
verband met kostenbe-
sparingen echter' [reslo-
ten een rnotorgernaal aan
te schaffen, ten gevolge
waal'van de rnolen bui-
ten beclrif f werd gestelcl.
Er werd zelfs bii de
Rijksc.omrnissie voor de
Monurnentenzorg eerl

verzoek ingediend de molen te mogen slopen! Maar de Friese Molencormnissie die
om advies was gevraagd, ging daannee niet accoorcl. Technisch hootdarnbtenaar'
J. Wiersma van de Provinciale Waterstaat schreef op 24 noveml'rer 1948 naal'aanlei-
ding van een onderzoek " daÍ de opnrual.inrichtirtg is 1,s711,ijclerd, daar clez.e in
onbruikbare toestand verkeerde en herstel vri kosÍbaar zou z.tjn. " Ook zag hij dat:
"ten behoeve van de uitntal.ing een oucle houten vijT.el.clienst doer, welke nog eniger-
nrctÍe intctct is ". In 1,954 onderging de molen enige herstelwcrkzaarnheden, rnaar het
rietdek bleef ongernoeid. Toen de heer J. G. Buijs, assistent technisch aclviseul'varl
"De Hollandsche Molen" op l2 januari l9(r5 cle rnolcu l'rezoc:ht, kon hij zich op het
rietdek, de voorkeuvelens en de weerdeulen r)a vrij positicl-uil-latcn ovel'clc toestand
van de molen. E,en bliksernafleider outbrak, terwijl het tnolenaarshuis niet nleel'
bewoond was. Het waterschap schatte "eet't, gronrlige resleuroÍit' " [oct) op.f 4410,-.
In decernber 1965 kreeg de rnolen ftouwens een nicuwe cigenaar, clc hccr I)..1. Both
uit Leeuwarden. Hii gaf rietdekker Roosrna uit lrranckcr opch'actrt het rictclek op tc
knappen wat f 1950,- kwarn te kosten. Moleurnaker G »iiksLra uit Gickclk kwarn
eind 1967 rnet een nieuwe restauratielregroting van.f 20.693,96. Irr het sulrsiclicver-
zoek liet voorzítter P. v.d. Mark van de Friese Moleucorrunissie zich krvcncl ui[ over
de nieuwe eigenaar met wie werd overeengekomen clat cle rnolcn na rcstauratie niet
als "winstobject" mocht worden verkocht. De rnolen wercl uiteirrclcliik wcl vcrkoc:ht.
zij het voor de symbolische soln van slecht.s één gulclen. I)at gcbcurcle in 1986 toeu
Both ztch hiertoe wegens tijdgebrek genoodzaakt zag. I)c oudc Íirto clic we hierbij
plaatsen toont de rnolen in een tijd dat er vart biotoopproblcntcn nog gcen sprake
was.Hij is genornen vanuit dezelfde hoek als de ovcrzichtsÍirto.((lollec:tie: Stic-hting
Molens in Menaldurnadeel)

Gerlren D. Wif nia

' De prachtig geresÍaureerde pol.clennol,en "De Kiet,it" op de. clag t,un cle offíciël.e inge-
bruiknarne. Overcluidelijk is helaas ook de .slechte biotoop.

. Er warert,Ji'aaie geschen-
ken voor cle drie restau-
rateurs.
Vo o rzitte r H e l l. in g a h o ucl t
hier een schilderij
ottthoog, bestentd voot'
Waling Holkanrp. Links
naa.sl ltettt Arencl
Castel.ein en rechts Jart
Jagersrrra clie de rnole-
naar van " De Kievit"
v,o rdt.

De nlatxnetl van, het eerste uur
pakken ltun " Men,nnter ritsje "
uit. V.l.n.r. Piet rle Jong, Arend
Castelein, Pier de Jong en
Wal,ing Ho.fkarnp.
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Met deze laatste restauratie van de Himriksmole is de gemeente Leeuwarden binnen een

half jaar weer een werkende molen rijker geworden. Op 4 mei jl. werd De Bullemolen
nabij Lekkurn officieel in gebruik genomen en de stichting De Fryske Mole hoopt nog dit
jaar ook de molen voorheen nabij boerderij Hoogland te Wirdum in gebruik te kunnen
stellen op zijn nieuwe standplaats aan het fietspad langs de Zwetle. Kort daarna zal ook
de molen, voorheen nabij de boerderij van de heer Klamer te Wirdurn langs de Zwette
worden geplaatst. Helaas is voor deze molen het wachten op plaatsing op de meerialen-
raming en dus op subsidie.

In zijn kort woordje tot de genodigden stelde onze secretaris, de heer A. Cramer, de

wethouder de vraag of de volgende molen waal'op weer gedraaid zou kunnen worden
misschien de rnolen op De Froskepölle (Flies Molenboek ru. 62) zou kunnen zijn.
Volgens het vorig jaar verschenen molenboek is deze rnolen rnaalvaaldig rnaar hii kan
alleen met wind uit het westen draaien.

Met het kappen van een aantal bomen en shuiken kliigt de rnolen rneer lucht en wordt het
aantrekkelijk orn rnet deze molen te draaien. Toegezegd werd dat rnen hiernaar zal
kijken.

De Himriksmole weer in bedrljf
Op 24 oktober il. stelde wethouder J. Tirnrnelmans van de gerneente Leeuwarden de
vorig jaar afgebrande Himriksmole, gelegen in De Groene Ster nabii l-eeuwarden, weer
in bedriif. Dankzij een betaling van / 160.000,- van een verzekeringsmaatschappij kon
de molen weer opnieuw worden opgebouwd.
Met de woorden "Het is een plaatje" tlok de wethouder aan het vaugtouw. Helaas was er
wat te weinig wind om de rnolen goed te laten draaien. Hierop werd door hem toegezegd
dat links en rechts van de molen de struiken over een afstand van ruirn 50 rneter zullen
worden gesnoeid.

Het was overigens goed raak die nacht van 29 op 30 augustus het vorig jaar. De
Himriksmole, oorspronkelijk afkomstig uit de Hiru'ikspolder nabij Huizum, brandde tot
de grond toe af. De te hulp geroepen brandweer had een hele klus orn in het donkcr langs
het meer bij de rnolen te komen. Bij de bluswelkzaamheden raakte tenminste een
brandweeunan te water. Wat overbleef was een hoop velwrongen i jzer en geblakeld hout.
Hiermee ging de derde molen in een tijdbestek van l0 janr welke eens eigendorn was van
De Fryske Mole, verloren. Eind 1986 ging al rnolen lliolum te Lollum verloren, nadat hii
jaren tevergeefs had staan wachten op restaulatie en op 25 januali 1990 brandde molen
De Non te Ferwerd af tiidens balslecht weer.

Aangeboden
Van een onzer donateurs ontvingen wii een brief waarin hif een groot deel van ziirl
molenboeken te koop aantriedt. Wanueer U belangstelling heeft vool' een bepaalcl

tnolenboek dan kunt LI contact opnemen rnet de redac:tie. De lijst is te groot orn hier
rt't z'n geheel af te drukken. Bent tl op zoek naal'een bepaald boek dan loont het cle

rnoeite te vragen of het ertussen zit. tl kunt vel'volgens eerl bod uitlrrer]gen. Te zi.jner
tijd merkt U wel of U de gelukki-{e koprer t'rent. E,r worclt clan vanzelÍ'c:ontact rnet LI

opSenornen.
In z' n algemeenheid kunneu de volgencle rubrieken genoelnd worden:

. boeken over molenlrouw

. algemene boeken over rnolens in Nederlancl

. diverse deeltjes "Molens in oude ansichten"
o vele provinciale rnolenlroekert
. enkele buitenlandsemolentroeken
. zo'n 30 Friestalige boeken
o zeven algemene (naslag) boekerl over Frieslancl
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Kort Fries Molennieuws
De nurruners voor de nieuwtjes verwijzen noflr de inventarisatie van "Friese
Molens". Een nutnrner ntet ster (x) verwijst na«r het hoek "I)e Windutotor als
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor d"z, ruhriek graag schriftelijk aan
de redactie.

Buitenpost - De tentoonstelling 'De strijd tegen het water' die in het waterschapskantoor
in Buitenpost is gehouden, heeft naar schatting 200 bezoekls getrokken. De expositie
vond plaats in het kader van de Open Monumentcndagen en boocl lrelangstellenden een
overzicht van waterschapsbeheersing woeger en nu.

83. Bij de kolen- en pehnolen "De Ondernerning" verlijst binnen afzienl'rale tijd een
nieuwbouwwijk. Daartegen tekende "De Hollandsche Molen" bezwaar aan, orndat
de windaanvoer in gevaar dreigt te komen. De maxirnale hoogte van de woningen
en de beplanting (5,50 meter) zal nu vastgelegd worden in een extra clausule in de
koopakte.

100. Bij Tierkwerd wordt gebouwd aan een lijn van vijf nieuwe winclturbines. Ze kornen
te staan in het gezichtsveld van de "Babuurstennolen".Tegen het windmolenpar.k
was door ornwonenden bezwaar aangetekend, maar de Raad van State heeft dit
grotendeels onge grond verklaard.

113. "Pennhga's rnolen" in Joure staat op het moment dat we dit schliiven, eind oktober.,
zonder roeden. Het hekwerk was zodanig verslechterd dat het al geruirne tiid niet
meer vertlouowd was erin te klirmnen orn de zeilen te bevestigen. De molenrnaker
kan de zaak op de grond weer als vanouds maken. Op het moment dat U dit leest,
kan de molen al weer rnalen. Het herstel kwarn tot stand rnet behulp van overheids-
gelden, terwijl ook het bedrijfsleven een duit in het zakje deed.

134. De rnolenstichting in Surhuistelveen vaart wel bil cle enthousiaste lrelangstelling
voor de jaarkalencler van kunstenaal Harrn van der Bii. Op het voorblad prijkt cle

molen "Koaltwàld" in volle glorie. Verder zijn el landschappeliik fraaie tekeningen
opgenornen uit de orngeving van Finkurn, Hoornstelzwaag, Twilzel, Wanswerd, Ee
en Lutkewierum. De kalender kost f 14,95 en is vcrklijgbaar bij boekhanclels in de
regio. Van elk verkocht exemplaar gaat één gulclen naal cle tnolenstichting.

Molenpuzzel

Somrnige molenfoto's ziin alleen al als foto geslaagd. Zo staat op cle voorpagiua van het

nutnrner augustus 1996 van MOLENS, het lrlacl van Vereniging De Ilollandsche Moletr,
van de pas geopende houtzaagmolen De Salarnander te Leidschenclarn een Íi'aaie feeste-

lijke afbeelding die we hier afdlukken.

Normaal gesproken is aan een voot'aanzic:htfoto niet Le z.ien of een rnolen ch'aait, aÍ'gezierr

van eventuele bewegingsonscherpte aan cle einden van cle roeden.Bij een anclel'aanzic-ht

kunnen speurneuzen nog kiiken naar de stand van cle vangstok (inclien aanwezig). In clit

geval bevat de fotot een andere clou die bewijst dat de rnolen ch'aait.

Zoek die aanwijzing (oplossing elders in clit nurruner vaÍr De Utskoat).

Jaap van Driel
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Leermee stersexcurs ie naat
oliemolen en zaagmolens

Bij ieder lid van lrcí GFM is het bekend lue de structuur van hel lesgeten in elkaar zit,
Velz led.en zijn ooit Telf begonnen ak lcerling ntolenaar op een lesntolen hij hun in de
buurt. Het is ook bekend welke rol de lcenneester ntel ajn lesntolen hierin speelt. Vaak
ontskmt er een hechle ploeg vrijwilligers op de lesnolen die, als het goed is, uitzwerntÍ
naar andere molens.

Maar er zijn ook andere zaken naast het geven van opleiding, waiu.lnee zij de kwaliteit
van het lesgeven probeten te vel'beteren. Zo worden el onclerling ervaringen uitgewisseld,
eventuele lesboeken behandeld en de vorderingen van de leerlingen besproken. Vorig
jaar is tijdens een van de vergaderingen eens geopperd of het niet goed zou zijn orn een
excursie voor de leerlingen te organiseren naar een oliemolen. Theoretisch werd dit soort
molens dan wel hehandeld. maar het was de rnening van cle leenneesters dat het beter zou
zijn dit met eigen ogen te aanschouwen. Als gevolg hielvan werd vor.ig jaar.rnet een gr.ote
ploeg leerlingen, onder begeleiding van de leermeesters o.a. de oliernolen te Rijsen
bezocht.

Gezien het glote aantal nieuwe leerlingen ditiaar en de positieve clvaling van de vorige
excursie werd hesloten dit nog eens te doen. Ditrnaal wercl gekozen vool de oliemolen
"Woldzicht" in Roderwolde en als extraatie houtzaagrnolen "De Frarn" te Woltersurn en
hetzaag-koren molentje te Boveruijge. Dat klijg je methoutzagels in cle or.ganisatie!

Oliemolen
De eerste aÍ'spraak was op de oliernolen in Rodelwolde waal werd verzameld. Speciaal
op ons verzoek was de molen deze dag geopend en met een zwakke zuidenwind zelfs in
bedrijf. Een echt familiebedriif: lnevlouw Doornbosch heette ons welkom en en haar rnan
was reeds dluk in de weer met de rnolen.
Het eerste dat opviel was de authentieke staat van het geheel: de rnolen, de schuren en het
woonhuis. Terwijl molenaar Doornbosch druk doende was olie te slaan bestond er voo1
de bezoekers de mogelijkheid rustig de expositie van oude ger.eedschappen etc. te bezien.
Daarna werd door de tnolenaar tild vri.jgemaakt orn alle facetteu van het olieslaan te
belichten. Vooral het hezoek aan de wentelaszolder maakte op iedeleen grote indruk,
alleen al door de vele laderen. Wat ook opviel op deze zolder, was de aanwezigheid van
de kleine deurtjes aan de einden van de wentelas. Bij houtzaagrnolens heb.ie dat ook voor
het eventueel vervangen van de klukas(dan in de vonn van raampjes) en in deze molen is
dat ongetwijt'eld het geval met de wentelas. Bijzonder aan deze rnolen was de aanwezig-
heid van een extra koppel rnaalstenen. De rnolen is lang in bedr.ijf geweest en in zekere
zin is dit ook te danken geweest aan het feit dat de molen op zeker mornent is verstoomcl.
Een overblijfsel uit deze tild is nog het extra naslagwerk, dat staat op de plaats van het
verwijderde tweede vuister. Lp.v. deze tweede vuister werd in de tiid van de stoogunachi-
ne een sool't dubbelwandige bak gebruikt waal stoorn doorheen werd geleid. Dat de rook . De Íraaie olientolen te Roderuvolde.
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, Geboeid l.uisteren de Friezen naor uitleg in det olierrnlen.

. De 7aagntol.en Íe Wol.Í.ersutrt. Het zaagtnolentje van Bot,enrijge woorop Sirnon Jellerrra verlie.Í'cl v,ercl!
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uit de vuister niet alleen goed is om houtwolrn uit de rnolen te weren bleek wel toen bijna
alle bezoekers op de stelling naar lucht stonden te happen. Na een gedegen uitleg over de
werking van de rnolen, werd de reis vervolgd orn een bezoek te brengen aan rnolen "De
Fram".

Houtzaagmolens
Bij aankornst bleek de molenaar de heer Dreise, die hier al jalenlang actief is, door
omstandigheden niet aanwezig. Maar de rnolenaars Auke Oosterhof en Sietze Pot waren
al druk bezig om de rnolen te kruien en zeilen vool' te leggen. In verband rnet repàr'atie
konden el rnaar twee zeilen worden voorgelegd, rnaar de rnolen liep met de nog steeds
rnatige wind redelijk.
Hiennee is rnaar weer
bewezen dat de veel-
voorkornende gedachte

dat de houtzaagmolen
een zwaal' dlaaiende
molen zou zíjn niet
waar is. (Ook de olie-
molen liep opvallend
lichr!) Ook bii deze
molen bestond de

mogeliikheid om eerst
alles te aanschouwen.
Wat gelijk opviel hii
de coustructie van de

rnolen was, dat de

mogelijkheid tot
graanlnalen uiet later
was aanget'rracht, zoals
bif voorbeeld bii hout-
zaaglnolen "De Rat" in
IJlst ooit is gebeurd.
De dlieslags klukas
was bijvclort'reeld ont-
zettend kort uitge-
voerd. Door ook nog
naast de twee nonnale
zaagrarnen een heel
smal raarn toe te pas-
sen, werd ruirnte
gecreëerd op de zàag-
vloer, nodig voor het
luien van het graan. De
rneeste houtzaaglno-
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lens hebben behalve voor ieder zaagraarn een winclerij veelal ook een terughaalwerk voor
de sleden.

Bij "De Frarn" ontbrak deze door ruimtegetrlek en moet het terughalen van de sleden
gedaan worden rnet een van de winderijen. Wat verder afwijkend was in de constructie.
was het ontbreken van de zware nokbalk in de aangehouwde zaagschuren. De functie van
deze in de rneeste houtzaagmolens voorkornende nokbulk is het dlagen van de dakcon-
shuctie. Bii "De Frarn" werd dit opgelost door het aanbrengen vàn trekspanten.

Leermeester Sielksha gaf nog een interessante uitleg over de werking van de maalstenen

en vooral over de deels afwezige pellerij. De maalderii werd door de molenaals zecr wei-
nig gebruikt en ze gaven dan ook ruiterliik toe dat de voorkeur, in hun spaarzune vlije
tijd, uitging naar het houtzagen. Na nog een uitleg van de molenaars over het houtzagen
werd ook hiel passend afscheid genornen (met berenburg en s0ker'tröle), om daalna cle

reis te vervolgen.
Als laatste op het p'ogranuna stond de molen van Bea Tiemens in Bovenrijge. Door'
bewust te hebben gekozen voor het bezoeken van een beperkt aantal rnolens lagen we

voor op het tijdschema. Voolal voor de leellingen van Aneland die gebonden wiu'en aan

de vertrektiiden van de boot kwam dit mooi uit.
De gedachte dat deze rnolen door zijn kleine afrnetin-t snel afgewelkt zou ziin ging clus

totaal niet op. Ondergetekende zelf vond deze rnolen de mooiste van het totale plogl'arn-
rna, een rnolen om gelijk verliefd op te wolden. Zo begint het al rnet de afwijkende
geschiedenis van de molen. Vool eigen gebluik is de rnolen ooit gebouwd door een boer,

die hiermee volgens de rnolenares grotendeels zelfsupporting wus. Behalve een klein
zaagraam beschikte de molen tevens over een koppel stenen, een srniclsvuur en een hout-
draaibank. En dit alles in een molen rnet een vlucht van l2 meter! Op zijn Grunnings rnet
zelfzwichting.
Na lange tijd in opslag te ziin geweest is de rnolen enkele jaren telug hertrouwd op zijn
huidige plaats, naast een nog bestaande stenen rolnp van een korenrnolen. Bij deze res-
tauratie is eigenlijk de gehele molen vernieuwd; slechts enkele rnetalen oncleldelen wu en

nog origineel. De rnolen is nu uitgerust rnet een koppel stenen, een zaagraàtn, een hout-
draaibank en een lintzaag. Het srnidsvuur is niet rneer aanwezig. Ondanks de afileting
van de molen, een van de leerlingen vroeg zelfs waar de trekhaak zat, rnogen we hau'
zeker rekenen tot een volwaardige rnolen rnet vele mogcli.fkheclen.

Bii de herbouw van de rnolen waren er problelnen rnet het zaaglaarn. IIet is lrekencl dat dc
drieslags krukas bij de houtzaagrnolens een prfecte gewichtsveldcling geeft van dc craan
hangende zaagramen. Bii de bouw van paltrokrnolens leidde dit vaak al tot het aanhlen-
gen van een zogenaarnd pompraam naast de twee zaagrarnen. In Bovenlijche heeft men
eerst geprobeerd met gewichten aan kabels dit probleern te ovelwinnen, rnaal al snel is
men overgegaan tot het plaatsen van een kleine dlieslags klukas rnet twee pomplanre u in
de vorm van hefbomen met gewichten.

Na wederom een goede uitleg door Bea weld het lrczoek afgcroncl cn kunnen wc tel'u-g-

zien op een Ieezarne dag voor onze leerlingen (en leelmeesters'?). l)e lbto's bii <lit altikel
werden gernaakt cloor Sinon Jellema.

. SÍeervol. zoekt rle rook ven het vuister z.iclt, een
cle trrolen

uitweg door .krhart Cttosser/Sinron .le llema
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Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden

Walin g Hofk amp kreeg Kon inkl ijke onderscheidi n g

Waling Àlbert Hofkamp heet hij en hij woont in Deinun.r. Van treroep is hij medisch
instrumentmaker in het MCL, locatie zuid. Hij is gek van windmolens, zo liet hii ons
weten. Geen wonder dat hij biina al zijn vriie tijd spendeert aan het in goede staat houden
van molens. In de gemeente Menaldurnadeel kon hij wat dat betreft wel vooruit, want de
molens daal walen 21 jaar geleden, bij oprichting van de gemeentelijke molenstichting,
wrakken. Een portret van een molenliefhebber in halt en nieren.

Na de lagere school volgde HoÍkarnp een technische opleidirrg. Sarnen rnet zijn tweeling-
broer Piet zat de belangstelling voor rnolens er al vroeg in. Ze gingen bii molenaars op
bezoek en kwarnen zo ook in contact rnet rnolenaar Lenze van cler Kooi van "De
Marssurnerrnolen". Deze bracht hen de heginselen van het rnolenaarsvak bij, zowel in
Marssum als op de "Vrouwbuurtstermolen". De [reide lrloers deden als eerste Friezen
molenaarsexarnen in het Groningse Garnwerd op korenrnolen "De Meeuw". Dat was op 2
iuni 1,973. Nog voordat het "Gild
Fryske Mounders" bestond, richt-
te hij in I97 4 rnet enkele andere
vrijwilligers in de provincie een

werkgroep op die de contacten
tussen vak-, vrijwillige en toe-
kornstige lnolerlaal's lnoest verbe-
teren rnet als doel een bijdrage te

leveren aan het l-rehoud van de

Friese molens door er regehnatig
rnee te rnalen. De eerste oriënte-
rende vergadering vond bii
Hofkarnp thuis plaats op 5 rnaart
van dat jaar, op 27 aprrl gevolgd
door de oprichtingsvergaclering
in café Hahna naast de

"Vrouwbuurtstertnolen". Ik kan rne die bijeenkolnsten nog goed herinneren en was onder
de indruk van de gedrevenheid waannee Hofkalnp de zaak op de rails wilde zetten. Toen
het Gild in 1975 eenrnaal eeu feit was, bleef Waling Hofkarnp het Nederlandse gilde ech-
ter trouw. In 1974 sclu'eef hif irruners al in het tweede nieuwsstencil van de werkgroep:
"Een Frysk diplorna liikt me toch ook niet op zijn plaats. buiten de provincie kun ie met
zo'n diplorna niets beginnen." We weten inrniddels wel ['reter, lnaal'toch is het exarnen al
die jaren een purlt van cliscussie gebleven. Op 9 oktober 1915 werd de "stichting Molens
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in Menaldurnadeel" opgericht. Oud-molenaar Van del Kooi wercl voorzitter en Waling
werd gevraagd in het bestuur zitting te nelnen n:unens het gilde van vrijwillige rnole-
naars. Vanaf maart 1979 tot 12 februari 1992 vervulde hij het secretaliaat. In de loop der
tijd werden zeven rnolens voor een aarunerkelijk deel zelf opgeknapt. fI heht ervan kun-
nen lezen elders in dit nunlner. Nu de rnolens gerestauleerd zijn, is onder leiding van

Waling HoÍkamp een "Werkgroep Molenondelhoud" irr het leven geroepen. hnnels op
de dag van de feesteliike ingebruikname begint al weer het vcrval en dat wil de stichting
voorkornen. Naast al dit restauratiewerk is Llolkarnp ook nog instl'ucteul' voor de oplei-
ding tot vriiwillige rnolenaars en tevens treedt hij op als exruniuutol vool'de landeliike
examens die worden afgenomen onder auspiciën van "De Ilollandsche Molen".
Op de feestdag van de officiële ingebruikname van "De Kievit" bii Menaldun-r werd
Waling aangenaarn verrast door de burgemeester', rnevrouw G. Van Delft-Jaasma. Zii
speldde hern de versierselen op die behoren bij de Koninklijke Ondelscheiding: Riddel in
de vijfde graad van de Orde van Oranje Nassau. Ook bii deze onze hurtelijke gelukwens!

Gert'ren , *iinjn 

-Molenband met de Van Eysinga's
bluft

. Bij het kruirad v0n "De Hersteller"
draagt Van der Zijpp (links) het
voorzitterschap over ean Jhr. Vctrr

Eysirtga. (foto: Jan Wijnstnl).

De molenstichting "De Hersteller" te Sint-
johannesga heeft de heer A.W. van del'Zijpp
op Maanclag 2L oktober het voorzitterschap
overgedragen aan .Ionkheer Mr. 'Iialing A.J.
van Eysinga.
De oorr-r van cle nieuwe voorzitter .lhr. 'I'.A.J.

van llysinga Sr'. Was clesti.jcls lnecle-initiatie['-
netncl' v()0r cle hertrouw en l'estauratie varr

rnt;len "l)e I Ier'.steller.

Varral 7 clec,enrbcr 1979 Lot21 maart 1990 was

de heel Vau Ilysinga Sr. voorzittel'vatl cleze

lnolerlstichtinB en tevens vic:e-vr,lorzittel' varl
"De Hollandsche Molen" - verenigirlg tot
behoud van tllolens in Neclerland.

De l'rand tussen cle Van Eysinga's en lnolell
"De Hersteller'" te Sintjotrannesga bliift
zodoende ['restaan.

bestaan

. De burgerrre(.ster heeJï Waling net de versierselen
opgespeld. Zij vrouy, tleelt tilet een prochtig bos
bl.oenrcn in cle eer.

.Ian Kuiker/Jan Wiinsma -
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B ij zonderheden

2r)

IIet betreft hier het onderhuis van een gl'ote spin-
rrekop. De zijden meten ca. 4,75 bii 4,J5 meter, de

hoogte + 4 rneter. IIet onderhuis was voorheen
afgedekt met pannen. In de rnolen staat nog een

elektro-rnotor.
De rnolen rnaalde uit in een opvaart die uitkwarn
in de Greuns. In 1875 lrernaalde hij o.a. een per-

ceel weiland van de pastorie van Hernpens en

Teerns voor een ja:u'lijks maalgeld van f ?,-.

. Een oude opnatne uit ca. 1920. Op det ar:htergroncl (rtticlclc.n) Z.ien y,e

beel.d. (Collectie: H Zwart).
cle rrrolen afge-

Het rnol,enrestant op 23 oktober' 1996. (Foto: H. Ztuart)

Vergeten restanten (3)

Het molenrestant bij Teerns

Plaats en Gerneente en

voorrnalige gerneente

Naarn

Aclres en ligging

Coördinaten

E,i ge n aar

Functie/andele lres ternrnin g

Bouw.jaar

Landschappelijke waarde en

windbelermnering

In bedriif

Constructie
Type

Onderhuis

I nricliling
Scll'ocf

Sch oefinaten

feerns, Leeuwiu'clerr

Leeuwarclen.

C)nbekend.

Hirnpenserclyk (zuiclzride) nabij nr. 12, Teerns.

r845 r-577t3

R. T. van cle W*ii, Hirnpenserclyk 12. Tecrus.

Voorhecn polclennolen.

Onbekend, op cle staÍkaarL vau 1854 aangegeven.

Grote landsc-happeliike waarcle ;

geen wind belernrnering.

Niet beclrijl.svau'dig en niet cornpleet.

Spinnekop

Vierkant onderhuis op vier gernetselde klippen
van ca. 60 bi.i 60 cn-r. waartussen zich nog deels
rnuurtje.s bevinden (gele steentjes van 18 bii 8 t,ii
4 crn.). Onclerhuis niet lneel' afgedekt.

I.lzeren schroef in l'retonnen ['rak

Schroetdiarneter i.s 75 crn. Lengte ca. 4 rneter'.

Schroeflak cleels vol met grond.
Aantal gallgen is 3.

t-z

l/.$

E,ngwierurn I-larrnen Zwafi
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Schraarderpoldcr, 1904- 1 91 5
door Willem D. Hengst

De prolder omvatte circa 1,92 ha land dat in het begin van deze eeuw hemalen werd door
de windwatermolen "De Grote Molen"(l) van Douwe Elgersrna te Schraard. Deze
E,lgersrna leek het een goed idee om de rnolen aan de ingelanden te verkopen. Op die
rnanier zou wellicht een verbetering van de waterbeheersing in het gebied zljtt te berei-
ken, rneende hij. Na aanvankelijke stagnatie van de plannen - de molen raakte zwaar'

beschadigd door een

storrn op 21 novern-

ber 1903 en op 29

nov. van dat jaar
overleed Elgersrna
wercl de polder in
1904 opgericht.

Het bestuur van de
polder kwam te

bestaan uit drie per-
sonen, gekozen door
de eigenaren van de

in de polder gelegen

landerijen. Eén van

de bestuursleden fiu-
geerde als secretalis-
ontvanger. De rnolen
werd weer opge-
lrouwcl. In 1946

schakelde rnen over
op elektrische berna-
ling. De rnolen werd
afgebbroken.

De polder hernaalde

sind 1947 ook het
gebied van het

waterschop Thiern.
In I915 narn het

concentratiew ater-
schap "It Marnelàn"
cle waterstaatkundige
werken van de pol-

De "Grutte Mol.e"van. de Schraarclerpol.der ston,cl ten noord-
noordooosten. vort Schraarcl en tusscn dit clorp en cle vier-
baantsctutoweg Kop Afsluitdijk -Bolsvvarcl. Deze wos de boppe-
mole van Thient..
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cler over. Vervolgens werd de polder opgeheven.

Het polderarchief is goed bewaard gebleven. Het werd in
leden overgedragen aan het waterschap "It Manrelàn"en
plaats van dit waterschap te Bolsward.

1992 door voonnalige bestuurs-
l'rerust uu in de archietl'rewaar'-

Groot Thiem
De vader van de schrijver van dit artikel is.jarenlang de vaste rnolenaal'van de spinnekop-
watermolen "Groot Thiem" (2) geweest. Zowel het gebiecl van cle polder Thiern als de

rnolen van deze pxrlder bevonden zich ten noorclen van de Marneclyk.

. Molcn "Groot Thiem" tussen Harkezijl en Schettens (bij de Marnedyk)
benrualde ongeveer 55 h.a. Hij werd afgebrcken in 1949.

De westzijde van dit poldergebied werd iets ten oosten van tlarkeziil begrensd door de
Schraardervaart, terwiil de molen zich ongeveer halverwege het Schettenser (Gloot)hof
en Harkezijl bevond. Ik kan rnij nog heel goed herinneleu dat rniin vader rnii vertelde dat
bij westzuidwestenwind de "Grote Molen" van de Schraarderpolder of de "Grutte
Skraarderrnole" zoals mijn vader hern noerude, altijd voor hern de 'boppemole'was.
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Kwam de wind uit een andere richting, clan was er wel een anderc'boppernole' zoals de

molen "De Vooruitgang"(3) aan de Bottefèart ol Wiunalsurncrvualt lrii Witrnursurn met
als molenaar Willem Louwsma, de spinnekopmoleu de "Grote Klaver'"(4) tussen

Schettens en Bolsward of de eveneens bij Bolsward staande "Tadetna's rnolen"ook wel
genaamd de "Lonjeestermolen"(5 )

Boppemole
Een 'boppemole' was een meer in de windrichting staande rnolen en had een soort voor-
beeld- en waarschuwingsfunktie voor een andere molenaar om, als hij dat nodig achtte,
ook voor zijn molen tijdig maatregelen te Ieffen lrij het draaien van de wind of het toene-

men daarvan. Veranderde, oln Inaar eeDs een voorheeld te noernen, de rnolenaar de van

'boppemole'de volle zeilen in'lytse swichten','grutte swichten'of velwijderde hij ze

helemaal, dan was dat voor mijn vadel een teken dat het halder, flink harder of zelfs
stomachtig begon te waaien en dat ook hij zou moeten doen. wat dc molenaar van de
'boppemole' zoëven had gedaan. Toen mijn vadel iu l94l trouwde en als gevolg daarvan
naar It Heidenskip verhuisde, moest de spinnekopwatermolen "Groot Thiern" het zonder
zijn vaste en ervaren molenaar stellen. Zijn jongste hroer die op dit gebied weinig of geen

ervaring had, heeft helaas deze rnolen in 1947 in de vernieling geholpen. Orndat het
herstel van de molen te kostbaar bleek, heeft rnen in ditzelfde jaar een duiker onder de
Marnedyk aangehracht orn zo de poldel Thiern en de Schraardelpolder rnet elkaar te
verbinden. Dit was het forrnele einde van de "Grutte Sklaalder Mole".
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Komt de sind uit het noorderland,
lang houdt de vinter stand.

I.
lireuwjaarsdag

2
Sint )v{acan

3 4 Eí G;
Heilige Dne

Koningen

7

t3
=) r(o tl L2 r3 L4

Sint Htlanus

lE' rGi t7
Sint Antonius Abt

lÉl
Sint Petrus Stoel

te Rome

l§) 2(O
Sint Sebastiaan
Sint Fabianus

2t

22
Sint Vincennus

28 24 2E'
Srnt Paulus
Bekering

2Gt 27 2.e'.

zgD
Sint Sulpinus

8G)
Sint Aldegondis

8l

l- VaIt op I januari sneeuw,
die in negen dagen niet verdw"ijnt,
dan ligt hij negen weken naar het schijnt.

2- Taals het weer is op Sint Markaar,
zo wordt s€ptemkr duf of klaar.

4- Vriest het in de elfde nacht,
zes weken vorst rvordt er venvacht.

Ci- AIs 't Driekoningen is in het land,
stapt de vorst in het vaderland.

l4- Ge€ft Sint Hilarius zonneschijn,
danzal het weldra kouder zijn.

17 - Sint Antoon en Sint Sebastiaan,

komen met het hardste van de winter aan.

l€]- Sint Petrus stoeltje koud,
word veertien dagen oud

21íil- - Sebastiaan die het were maakt,
doet het lriezen dat het kraakt.

22- Geeft Sint Vincentius zonneschijn,
dan is er hoop op koren en wijn.

2E - Sint Paulus schoon en klaar,
brengt een gezegend korenjaar,
Komt er sneeuw of regen.

dan komt een mager jaar ons tegen.

2gr- Gectt Sint Sulpitius schoon Us.
dan is de lcnte gocd en wijs.

Tot slot:

sneeuw en donder in januaar
voelt men gans het jaar

geeft januari koude en droge dagen
dan zal in februari de sneeuw u plagen

ICHTU M
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De m0nder fan Aldtsjerk
Eeuwe de Vries wennet op in kreas spultsje oan de Rhaladl,k I'n Aldtsjerk It spuhsje
leit op de rdnc fan de ronune greiden fan Burdaard en Wyns, etr it beskfrle kàfisselàtr-
skip fan de Trynwàlden. De nrfrne fan Aldtsjcrk stiet oan de oare kant fan de

I-auwersseewei: de wei tusken Swarleweisein en Dokkum; sa'n fiouwerhànderl nretar

fan iÍ hfrs óf.
Eeuwe wurket al 22 jier by it wetterskip "De Wölden" dat kanloar h6ldt yn Dantwàld.
Op 1 jannewaris giet dit weÍterskip op Sn "De btuwerswíldcn". Dal wurdt ien fan de

tiif wetterskippen op it Fryske fistelàn.

Mei it m0nderje hàldt Eeuwe hirn al 39 jier dwaande. Yn de ionges.lielren wie de heit fan

Eeuwe breafisker en wylsterflapper yn Stiens. De hetsjinning fan "de StienhÍstennine"
0nder Stiens (by de ynventalisaasie yn "Friese Molens": n0rner 32) wie in ronune ynsh'ui-
er yn de winter. Eeuwe as jonge fan 14 iier rnoast hiln r'ècle rnei de rl0ne as heit oan it
ielfangen of it wylsterflappen wie. De tangbalke wie dan faak te swier'. Dan waard it ein
fan it fangket om de kruilier lein. Sa koe de fangbalke yn de heak lein wurde.
Eeuwe hie al fan it jongste öf nocht oan de technyk. Mei rnotoaren wulkje, rnar dan wol
mei de hannen. It learen fan de teory slagge rninder: nei de ambachLskoalle nei in boer.

Yn 1964 wie de rnooglikheid om mtnder te wurden op "de Olifant" (n0mer 33), oan de

oare kant fan de Dokkumer Ie. Eeuwe troude mei syn Anneke, en hja ferfearen nei it
mtndersh0s by Burdaard. Eeuwe waard doe dejongste m0nder fan Fryslàn.
De mtne wie doe hast h0ndertiier, mar kaarn doe pas oan de fiirde m0nder ta. Ek de Íbar-
gonger fan Eeuwe, !er* van der Meulen, hie 35 jier rn0nder west. Eeuwe hie rnei syn

0nderfinings fan de StienhÍsterm0ne gau it fertrouwen fan Van der Meulen. By de oer-
dracht sei Van der Meulen oan de Ljouwerter Klante: "Hy is handich en tedsurn. It komt
wol klear.....". As öfskie klige Van der Meulen fan it wetterskipsbestioer in televyzjeta-
stel oanbean. It apparaat wie net dilekt te br'0ken: it m0nclelsh0s hie giin ljocht. Ek it niie
hts fan Van der Meulen yn Terwispel hie derÍbiu' gjin mooglikheicl. Letter is it der wol
kaam.

Neist "de Olifant" stie in komelkerspulLsje tir. 1922. Yn 1964 wie der gjin gas, giin elek-
trysk ljocht, en giin wetterlieding. Ek de wei r0n net ticht by de m0ne làns, sa it no der

hinne leit. Troch de lànnen, en by de sleat làns, oer de poldertocht nei de Tuollepleats by
de Stiennendaiun.
Ek de bussen foar it fabryk fan De Geast (Rinsunrageast) moasten sa fertierd wurde. Foar
de planke oer de poldertocht hie de opsichtcr fan it wetterskip de neikornrnende maat f0n:
de bridte fan de bernewein fan Anneke rnci tsien sintirnetel oan eltse kant. It lrenaude

Eeuwes skoanrnem sa, om riochtop ocl clc plankc tc linnen. dat hja op de l«ribbels oer de

planke kr0pte.
"De Olifant" hat, sa't wol bekend is, trijc skrocven. Yn dy jieren wie de grutte skloef
keppele oan in dieseLnotol en koe de lytse sloocf op de wyn wurkje. De Fryske boezern

hie folle hegel wettelstàn dan hjoed de dei. Sa waald yn 1964 in rnealferbod öfkundige.
Dit betsjutte dat de polders net mear yn de l'roezern rnealle rnochten, orn't der kàns of

3-5

trochbrekken fan polderdiken 0ntstearl koe. Wa't it ni.js yn de öfr0ne winter nei gongetl

hat, wit dat in mealferbod ek fan tapassing west hat.

Eeuwe de Vries yn l964foer ntfine "De ()lilunr" (.f olo L.(:.14 5-64).
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In grut ferskil hjoed mei de sechstiger jienen is dat it wetter netyn24 oelen wer de pol-
der Ét wie. O, nee, der waald rneald en dan sakke it wetter wol. Sa folle mooglik rnei de

wyn, yn need rnei de motor. In ferskil wie ek de kornpetysje tusken rn0nders. Wa doalde
it meast? Eeuwe hie in goeie learskoalle oan syn heit hàn. Die hie de siswize: "De m0ne
is der foar it rneallen, ek net foar it fangen." De hëste gong foiu' de urOne wie as de skloef
0nder it wyt fan it wetter siet. Wat dat oangiet, tiukt Eeuwe dat de hjoeddciske m0nders
net doarre te draaien. It wie dan ek net sa dat by in hui of wynp0ster de rn0ne fongen
waard. Men liet de m0ne mei faasje trochrinne, en nei in kertier wie de bui wol wer oer'.

Neist de mtne hie Eeuwe fiif kij, somtiden in bolle dër't er ek wol prizen mei w0n. Foar
it wetterskip moast er ek noch yn de hjerst sa'n tritich kilometer tochtsleat hekkelie. De
fertsjinsten wiene fan it wetterskip dan f. 80,: yn de wike, mei frii wenjen en gebr0k fan
tillefoan. Eeuwe wie ek in t0ke maratonrider op redens. Yn ien winter w0n hy 19 prizen.
Yn de swiere alvestèdetocht fan 1963 die hy oan de wedstriid mei, en hy kaam oan.
Yn 1967 kaam in ein oan it rn0nderje trochdat it gemaal by Gytsjerk de funksje fan de
m0ne oernaam. Eeuwe kaam letter oan de Rhaladyk yn Aldtsjelk te wenien. Earst as

boer, letter kaam Eeuwe wer yn tsjinst fan it wetterskip. It wurk foar it wettelskip kt'ige sa

de oerhàn dat hy mei it buorkjen ophàlde. Yn 1976 klige hy it beheal fan de rn0ne fan
Aldtsjerk, krekt oer de wei. Dat die hy seis jier. De rn0ne is doe foar de respresintaasje
hàlden troch it wetterskip, en net as de oare rn0nen fan it wetterskip oergien oan de stif-
ting "De Fryske Mole".
Spesjale gasten op de Aldtsjerker mtne wiene de b0tenlànske learlingen fan de praktyk-
skoalle foar de feehàlderij yn Oentsjerk. Dy gasten seagen har de eagen Ít de holle en

sjoen de reaksjes yn de ferskate talen dellein yn it gasteboek wiene se troffen troch it
ent0sjasrne fan Eeuwe. Ien kear kaam it ferkeard. In tal fan jierren werom wienen der
Irakezen of h'aniërs, dat wit Eeuwe no nel mear'. Op in rnornint yn syn ferhaal betiisde
Eeuwe doe ek al yn de nam.me fan it folk. Hy nearnde yn it petear de gasten by de 1'er-

kearde namme: it like wol of de oarloch op de rn0nep6le Étblutsen wie. Ek spesjaal
kamen gasten ferbànhàldend mei in oale hobby fan Eeuwe: auto's en motoaten. Sa kaarn
ek de Opelklub, dèr't Eeuwe in tocht by l7 mtnen làns foar op priemmen setten hat.
Net allinnich giet Eeuwe nei in oale baas (fan "De Wàlden" nei "De Lauwelswàlden"),
de m0ne ek. Dy giet dochs noch fan "De Wàlden" nei stichting "De Fryske Mole". Mar
dan ek kin de kombinaasje Eeuwe rnei de Aldtsierkster rn0ne bestean bliuwe.

Sjerp de Jong

tlit ons prentenkabinet
De afbeelding achterop ons vorig nurnmer was een rnoeilijke. Er kwalnen helaas geen

reakties binnen zodat we rnet dit onopgeloste rnolentje bliiven zitten. Hierbij echter een

nieuw rnolenplaatje uit de oude doos. Molerunaker Durk Posthurnus stuulde het op en we
zljn reuze benieuwd naar uw reakties.

(GDw) +

H LIit de knipseldoos trr. 43
door: Popke Tirnmerrnall.s

?1

We belichten nu eens niet een molen of een geclicht van Friese bodern, maal we netnen

een knipsel op, dat belekking heeft op t'rnze u.rolcnn.rukols van weleer. Een vool' ons
geheel onbekende molenaar heeft 150iaar geleden over zijn vikgcnoteu een open hliefof
artikel geschreven in de Leeuwarder Coulant van 17 februu'i 1846.

Lees het en oordeel zelf over de inhoud van weleer of is het ook nu nog van toepassing?

(Artikel uiÍ l*euwarder Courant 17februari 1846).

V/iskunst in het molenmaken
De Steller dezes door een tarnelijken hoogen ouderdom in de volle overtuiging velkee-
rende, dat deze edele kunst deszelfs beoefenaars niet onbeloond laat, rnaar in tegendeel

bij het voordeel, dat zii aanl'rrengt, tevens een onuitsprekeliik genoegen vet'schaft, zoo
wenscht hij hartelijk, dat die nuttige kunst, rneel algerneen beoefend werd, daar er naar'

zijne rneening, op ervming gegrond, rnaar weinigen zijn, die dezelve volkomen verstaan.
En misschien zlin er onder die weinigen, nog dez.ulken, die te hotsch op hunne wijsheid
zijn, orn deze kunst aan hunne leerlingen mede te deelen. Dus bliift deze zaak voor hen

een geheim en zii blijven alzoo verstoken van het nuttige en aangen:une genot daalvan. Is
nu zulk eene handelwiis niet liefdeloos, niet bedloevend? Voorzeker ja. En zoo blilft
ieder de manier volgen, die hij vroeger wel eens van zijn voolganger heeft gezien - Hij
wordt geroepen bij iernand, die een nieuw lad in zijn rnolen wil of rnoct vernieuwcl heb-
ben; hij komt en zoekt naauwkeurig de rnaat van het oucle rad, teit het getal der kammen
in hetzelve, meet hoe ver de kamrnen hinnen zijn gezet, neernt op zijne wiize de rnaat van
den steek of deeling, maakt vervolgens het rad, naal de genomen maat van het oude en

dus zoo als het spreekwoord zegt. Mal.tje naar nrul.tje. Heeft hi j nu het geluk te baat, dat
het oude geweest is, zoo als het wiskunstig behoorde te ziin, en heeft hii hct nicuwe eveu-
eens zoo gernaakt, dan valt er niets op aan te rnerkerr. Ili.i velheugL zich inwenclig ovel het
welgelukken van ziin werk; rnaar heeft het tegenclcel plaats en vrcet het eene lad het
andere op, zoo als dat genoemd wordt, hetwelk ongclukkig veelal het geval is, wat wordt
dan het gevolg? Wat anders dan dat de maker wolclt uitgescholclen en uitgekleten voor
een onbekwarnen en lompen gast, die het maar te doen is van spoedig daaraan iels weder
te verdienen, dewijl hij weet, dat er in zijne nabijheid toch geene bekwame handen te vin-
den zijn. En zoo zijn de ondelhoudpligtigen wel genoodzuikt zulke knoeijers, geliik zii
veelal genoemd worden, aan den gang te houden.
Het is niet zonder deernis te zien hoe onkundig het maken van laden gewoonlijk toegaat.
Zie hier eene schets daarvan en oordeel dan zelf. - Daar legt een lad gaargernaakt eu vlak
geschaafd; de straal of cirkel wordt getrokken; de passer wordt genomen en op goed
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geluk aan maakt rnen een begin met omsteken; doch spocclig wordt bevonden dat de pas-
ser te wijd of te naauw staat en moet dus weder worden verzet, waannede rnen zoo lang
aanhoudt als het in of ten naasten bij in den eerst beginnenden steek valt. Bil dc al te lang-
durigheid wordt er eindeliik een weinig voor- of achterwaarts gestoken, orndat er anders
geen einde van schijnt te komen: zoo wordt het welk dan per slot goed geheeten,
ofschoon het werkelijk niet goed is. Hij die de wiskunst verstaat bcrekend op ziin gemak
in het hoekje van den haard of bij de kagchel de juiste maat, en in weinige oogenblikken
heeft hij den geheelen steek of deeling zuivel gclegd en ufgeschrcvcn.
Zoo ellendig het dus gesteld is ten aanzien varr raderwelk. niet lretcl is het bii het vervaar-
digen van waterschroeven. Daarin heerscht bij de meesten Molemrakers nog eene volsla-
gene onkunde; bij sornmigen eene meeÍ gevorderde kennis, rnaal zeeÍ kleiu is zeker het
getal der genen, die hierin wiskunstig handeleu. Vandaar het velbazend groot onder-
scheid der bewerking tusschen schÍoeven en sclu'oeven; iets hetwelk ieder opmerkzaarn
aanschouwer dadelijk in het oog valt. En wie kent niet het schadelijke van een ondeugend
maaksel, hetwelk bovendien nog tnet hooger kosten rnoet worden betaald, om dat cle

rnaker onkundig in de wiskunstige regels toe te passen, waardoor hij nog veel rneer tilcl
behoeft dan noodig is tot vervaardiging van dezelven. Ofschoon bij de uitkornst bliikt dat
een nieuwe schroef beter aan het oogrnerk voldoet, dan de oude; is dit wel verblijdend,
doch is het daarom geen bewijs, dat de nieuwe nog niet voor velbetering meel vatbaal is.
Om van deze stelling overtuigd te zijn, behoeft gii slechts aan enige bazen te vr.agen,

welke hunne regel is in het rnaken van schroeven. on gij zult hevinden, dat hunne opgaaf
zeer verschillende is, althans indien zii niet in elkanders nabijheid woonachtig ziln. En
evenwel bestaat er rnaar eene regel, die wiskundig kan genoernd worden.

. Een recente Íoto van een eeuwenoude ntol.ennrukersbezigheid, lrct "oprafelen" vctn.

molenroeden. DeTe opnan.e werd op 2O april 1994 gennakt bij de ntolen "Koatnyà|.d"
te Surhuisten,een.. (Foto: Fred Ralten).

Wat nu betreft het rnaken van rnoleruoeclen, daarrnecle is het uog slechter gesteld. Waar
vinclt men bij onclerscheidene tnolenrnakers dezelÍtle hehancleling of regel in het bereiclen)
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of boren van dezelve? Het moest ziin bii de zulken, die bij een en dezelfden Meestel als

knecht geleerd hebben, en dan nog houdt ieder het met zijne vincling. Dat is imrnels
natuurliik, maal ieder die hierop zijn aanclacht verstigt, err niet gewoon is onr. zoo als het
spreekwoord zegt, veel bij 's moeders blijpot tc zíLten,zal spoedig geneigd worden rniin
gezegde toe te steÍnmen. Hier ziet hil een molcn. die een levendigen en vluggen gang
heeft; ginds ziet hil er een togenderr en loornon ganS; wccr een ander is ongestadig en

vlechtig, en eene gÍoote menigte ziet hij hiel cn clclcrs. waal'van cle z.eilen, bij eene volle
zeilskoelte, gedurig slaan of wapperen, waardooL de zeilcn nict allccn sg»edig zijn versle-
ten, maar bovendien, door de onophoudelijke schokken daarvan nict zclden weder lrinnen
tijds een nieuwe roede wordt vereischt. Daalbij komt dan nog de schaclc, wclkc door deze
geweldige beweging aan het gebouw ofden geheelen opstel van den molen werd velool'-
zaakt: Eene voorname oorzaak van dit alles, voolal in het laatst genoernde verschijnsel, is
wellicht niet ver te zoeken. Er wordt op somlnige plaatsen rnaal al te weinig of in het
geheel geen belangstelling in gezien, hoedanig eene roede wordt toegerigt, waalom
weder misschien niet eens onderzocht wordt, waar rnen en wie de beste behandeling in
het werk stelt om zoodanige belangrijke werkstukken te velvaardigen. En evenwel is het
eene onloochenbale waalheid. dat daarin veel, ja zeer veel ligt opgesloten, het welk uit
alle vorengenoemde gebreken kan worderr afgeleid.
Uit deze droevige en voor velen schadelijke beschouwing, moet dus noodwendig bij
eenen onbaatzuchtigen rnenschenvriend den wensch ontstaan, dat er spoedig iemand mag
te voorschijn treclen, die door leerzucht en eraling de noodige bekwaamheid heeft beko-
men, om alle deze kwalen en gebreken, door een min kostbaal ondelwijs wiskunstig te

helpen verdwiinen, en dit onderwils tevens aan het publiek kenbaar te lllaken. Doch claar

de verkeerde schaamte thans zeer groot is bii het rnecrendeel der rnenschen. diencle clit
onderwijs wel zoodanig ingeligt te zijn, dat leerling en onderwijzer elkaar onbekend lrlii-
ven; dat het tevens kort en verstaanbaar werd daalgestelcl; dat zelfs voor min geoetènden
u,einige lessen in teekening en geschrift voor ieder afzonderlijk voolwerp genoegzaam
waren en men in een kort tijdsbestek alle deze belangrijke punten konde aanleelen. En
wanneer zulks werkeliik geschiedde, hoe wenschelijk ware het dan, clat knechten, die eer'-

lang als rneester hopen op te treden, zich deze schooue kunst, door rnidclel van dit onder-
wijs, zochten eigen te rnaken, om in het vervolg van tild claa'mede hun vooldeel te doen.
Zíj zotden bevinden, dat de genoegens, die daiu'uit voortvloeijen, rijkeliik kunnen opwe-
gen, tegen het weinig leergeld, dat hun dit zoude kosten.
Ook is het te beheuren dat sormnige meestels, die voor knappe en lredreven rnolenrnakers
doorgaan, in deze kunst nog zoo onkundig zijn als eerst beginnendc knag:n. Gii die in dit
geval verkeert, wat zou u weerhouden, inclicn cl z-ulk cen onclcrwiis lrcstoncl, orn claalvan
gebruik te maken. Zou het valsche schaarnte zi.jn naal onclclzock'? [)an zou ik fI aanraden
die af te leggen. Is het in Uw oog ver*wisting? Dun bcklaag ik I-.f, dat gij willens onkun-
dig moet blijven van iets, hetwelk U bii eene gelinge opoffering in weing tijds eene veel-
voudige belooning kan aanbrengen.

Maar bovenal is het te beklagen, dat onder de weinigen, die in dit gewest het nreest
begunstigd worden tot het ontweryen van teekeningen en bestekken van rnolens, er nog
gevonden worden, die van deze in dat vak zoo noodz-akelijke kennis verstoken ziin. Hoe
toch zal iernand aan anderen voorsctu'iften geven in dingen, die hij zelf niet verstaat'l Is
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dat niet, zoo als het spreekwoord zegt, dat de eene blinde den ander.cn leidt, tot zii beiden
in de gracht vallen? Voor dezulken was dit ondelwijs von het grootste nut, en wie zou zo
dwaas zijn daarvan geen gebruik te willen rnaken? Want het is imrners eene bekende
waarheid, dat de molenmakerij nog op ven'e na niet tot hat'e volmaaktheid is gekornen,
weshalve men door onderwiis die moet tt'achten te naderen, en ieder belanghebbende
daarvan gehruik maken. Al ware het dat deze of gene te clwaas en te eigenzinnig ware,
om uit vrijen wil daartoe te naderen; zij zouden daartoe wellicht gedr.ongen worden, en
wel uit vrees, dat anderen hen in het vervolg van tijd zouclen overtleflèn in lrekwaarnheid.
die dan hun de beste klanten ontnernende, oolzaak werclen, dat zij zonder werk, zonder
bestaan, en zonder achting te laat hunne eigenzinnigheid zoude beklagen. Maar aau den
anderen kant zouden de klanten en vrienden zelve hun dringend aanspolen tot het oncler-
rigt, vooral de eersten, wijl de schade, die dool slecht of ondeugend wer.k wordt vel.ool.-
zaakt eindeliik op hen nederkomt. Vrienden en ouders zouden ook hen ten sterksten aan-
sporen, opdat in het vervolg zii in staat walen hunue bloedverwanten of eigen kinders
weder in het vak van rnolenmaker te bekwamen.

En mogt dan mijne opwekking en poging daailoe de beste gevolgen hebben, dan zou ik
mij, in mijne weinige nog overige levensdagen daarin nog kunnen ver.heugen, dat ik toch
iets naar mijn zwak vernogen heb bijgeclragen, om aan clit zoo zccr te wenschen doel
bevorderlijk geweest te zijn.

Over rnolenval«nanschap heeft wijlen de heer Anton Siprnan eens geschreveu in zrltl
standaardwerk "Molenbouw" (Zutphen 197-5):

Vctkntansch.ap is clie cottiltittatie u;aarin ltersenen r)oot'z,ien e,n hanrlen uitt,oeren.
Vaak ziet rnen sl,echts het vverk van cle hanclen en beseft nten nieÍ, clat dez.e uiÍr,ocren wat
de hersenen hebben voorzien.

Vcatdaar het verschil tussen tinunenn.an en rnol.enboutyer:
De tilnrnentrun tinmrcfl. altijd en voot'ziet sonr.§, de ntolenbouv,er r)oot'ziet altijd en titrt-
tnert sonts.

Heerenveen. oktober 1996 Popke Tirmnel'tnans

4t

Oude foto van papiermoleninterieur
over papiermaken in eenontdekt

verdwenen Makkumer molen
door Gerbcrr D. Wijnja

Makkun - In het archief van de stichting Ald Makkum wordÍ een hrief hewaard wrutr-
in wordt geschreven dat er foto's zouden bcstaan van ltet inÍerieur van de indrukwck-
kende papiertnolen "Het Springend Hart' die cans de vlecke Makkutn rijk was.
Onlangs kregen we een vdn de foto's onder ogetr. Daar de beroentde olieslager Gerrit
Kingma de foto ontstreeks 1903 lrad gentaakt, veronderstclde de sÍicliling Ald Makkunt
daÍ het zou gaan om het interieur van de plaatselijke oliemolen. Wij ugen er echÍer
duidelijk een papiennoleninterieur in en nanten contacÍ op ntat de Zaanse ntolendes-
kundige Evert Smit en Arie BuÍternnn, de ntolcnaar van papiennolen "De
Schoohneester" Íe Westzgan. Dankzij hun nwdewerking konden we hijgaande beschrij-
ving van de historische foto nmken.

Machtig bedrijf
In het Fries Molenboek van 1980 schreven we een uitgebreid altikel over deze prachtige
bedrijfsmolen uit Makkum die dateert van 1768. We plaatsten toen ook een foto, rDaal.
voor dit artikeltie konden we nog beschikken over een andere afbeelcliug die boven water'
kwam in het archief van de stichting "Ald Makkurn". We zien de windpapieunolen van
de Skuzumer kant van de Kleine Zijh'oede. De wiekendrager woldt links geflankeerd
door het molenaarshuis, dat in Zaanse stijl gebouwd was, een bouwstijl die volgens Otto
Gielstra van "Ald Makkum" hier meer voorkwarn. Rechts strekt zich cle meterslange

De Makkwrrcr papiernnl.en "Het Springenrl Hart", ,qe7.i{,Ft ven(,J'de Skuuurrer kant varr
de Zijlroede (./bro: archief'Ald Mctkkunt n r. 27 5 ).
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droogschuur uit, ooit honderd meter lang. Door een brand op 24 decernber 1863 ging de
droogschuur vrijwel geheel verloren. De schade bedloeg I 42OO,-. De verzekering dekte
dat, maar bij herbouw werd de schuur twintig meter ingekort. Tussen de molen en het
schuurtje steekt uit het pannendak een schoorsteen. Binnen in de rnolen stond hieronder
de schepkuip. Het bij de papierschepperii benodigde water kon door een tu'fvuur ver-
warmd worden, waarbij de rook door de schoorsteen ontweek. Behaaglijk voor de papier-
schepper. De praktische toepassing van een verwannde schepkuip was door de molenei-
genaar niet ingegeven vanuit medelijden, maar de papielstof ontwaterde sneller zo had de
ervaring geleerd en dat begunstigde het produktieploces dus.

lnterieur
(N.B. De tussen haakjes geplaatste numrneÍs verwijzen naar de schetsplattegrond verder-
op) Op de foto zien we links de kapperij (1) Die bestaat uit een viertal stampers met stam-
perton waarin de verscheurde vodden fijngehakt worden. De starnpers worden door een
soort wentelas rnet spaken opgetild, vallen vervolgens neer in de Iangzaam ronddraaiende
ton. Links naast de stampeÍs zien we waalschijnlijk de bestevaer die de ton in beweging

. De interieurfoto die omstreeks 1903 cloor olie.fabrikant Gerrit Kingnru gernaakir i.l.
(foto: arch,ief Al.d Makkurrx nr. 7 3 I ).

brengt. Papierrnolenaar Butterman concludeert aan de hand van de plaats van deze beste-
vaer dat de ton andersom draait dan in "De Schoohneester", want daar zit deze hefboom
aan de rechterkartt. Voor de kapperij is duideli.jk een rnaalt'rak (2) te zien, rnet rechts daar-
van het bakwiel (2A) dat aangeö'even wordt door het grote onderwiel. (a) Schuin daar'-

voor langs hangen twee pijpen van de waterbak naar de rnaalbak. De rechter is rnogelifk
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een overstor't, aangezien hij naast de

maalbak uitkornt. Misschien is hii
ook weggerh'aaid vanwege lekwater
waardoor de rnaalbak overloopt. Van
rechtsboven naar het midden zien we
de watergoot (10) die water naiu' de

roerbak brengt. Op de voorg,rond zien
we twee stofgoten. Deze dienen voor
het wegstr ornen van gemalen stof
naar de verzijgkasten. De linker goot

ligt in zo'r.r verzijg- of stofkast (11)
waarin de geroerde stof dus terecht

komt. De garlg van gernalen stof is
van de rnaalbak naar cle verzljgkast,
waar het water eruit lekt en vervol-
gens naar de roerbak om de stof weer

met water te verrnengen. Vanuit deze
roerbak kornt de stof in een stofkast
van waaruit de schepper steeds een

emrnertie stof haalt om de schepkuip
op dikte te houdeu. In deze op de foto
overigens niet zichtbare schepkuip
wordt het papier door een schepprer

rnet zijn helper de koetser gernaakt.

Deze laatste legde de vellen papier
tussen vilten. Verzijgkasten ziin in
feite voorraadkasten, die gevuld wer-
den in perioden dat er veel wind was

en geleegcl wanneer er weinig wind
was. Rechts van het rnidden zien we

een grote slijpsteen (6) om de kap- en

scheurmessen te slijpen. B ii papier-
molen "De Schoohneester" heeft
men hiervool' een oude pelsteen, ach-
ter de rnolen, op handk rac:ht. De
steen in "Het Springend Hart" wercl

echter duideliik zichtbaar aangeclre-

ven door een korte spil rnet kloonwiel. (7) De rechter korte spil (8) zou de kalander heb-
ben kunnen aancl'if ven. We kotnen daarmee ook bijna aan het eind van het papiennakers-
proces. De vellen papier kwatneu in de natpers en na ruirn eerl uur, als het water wegge-
druppeld was, gingen de toch nog natte vellen papier in de clroogschuur waar ze over vet-
vrij vijgetouw te drogen werden gehangen. Na de droogtijd, aftrankelijk van het weer'

varieerde dit van «lrie dagen tot wel drie weken, werden cle vellen verlezen. Kleine vuil-
deeltjes werden eruit gekrabd rnet een scherp mesje. Vervolgens werd het geperst en
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. SchetsplatÍegrond van rle trtolen, getekend
cloor papienrrol.enaar Ariet ButÍentton. Hij
acltÍ lreÍ wa«r.scltijnlijk rlat de lange os voot'
rlc aanrlrijvint von 7 en I in rle ricltÍing van
Itcl tvt'rkltui.s loopÍ, Tlttlttl tlc tttolen er aldu.r
tttocÍ ltcltltcn uilgcT.icn.
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' Kapperij in " De School.ttteester"

kalanclerd orn het glaclder te rnaken. FIet

papier wercl claarbij enkele keren door
een paar hclutcn lollen gevoerd, waarbij
op de l'rovenste rol door rniddel van een

zware tralk een clruk werd uitgeoefend
van wel lneel' dan 1000 kilo. I{ierna korr

het papier gesorteerd worden en in de

droogpers gezet. Tenslotte kwarnen de

inpaksters el'aan te pas waal'na het
"Papier zo Waarcl geacht" verkocht korr
worclen.

I'ersoneel
Ilet papierrnakersbeclrijf in Makkurn
onderging in de .jaren tac-htig van cle

vorige eeuw nog een uitbreiding in de

vol'rn vatl een zakkenplnkkerij, plaatse-

liit< beter bekend als de "p0deplakke-

l'ii". Desondanks ging het rnet de rnolen
steeds verder achteruit. In 1871 werkten
er nog slechts 1 I rnarlnen, 5 vrouwen,
een jongen en een lneisje. In 1890 was

dit teruggelopen tot 9 mannen, 4 vrou-

Maalbakken rond het onderwiel in "De Schoolnte('.|Íer"
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wen en l.jongert. Iu 1899 walen er nog tl ar'l'reiders. waaronder 3 kincleren. Dit aantal
zakte spoedig tot 5 rnan. Otto Gielstra wist te melclen dat de arl'reiclers het slecht hadden in
dit langzaun ten onder gaande bedrijf. Er moest veertien uur per clag gewerkt worclen. 's
Morgens oln 04.00 uur werd begonnen rnet op cle wind kruien en zeil voorleggen. Per
week werd niet rneer verdiend dan ongeveer .f 5,25 .

r'
I

. Doorsnecle van, een rnaal.bak. M=rrt,ctal.rol, R-rijz.ing, MP-tnoolplaaÍ en K-kaak.

Jeugdherinneringen
In 1979, op 3 februari, hadden we in Woudsend een gesplek met de toen 89-jarige Jacob
Nauta van de zaagmolen "De Jager". Hij vertelde geboren te ziln in Makkum, in een klein
boerderiitje vlakbij de molens die daar aan de Kleine Zijh'oede eens stonden. Otn prccie's
te zijn aan de overkant van de vaalt bij de tweede zaagrnolcn van Alta. Op l2-jarige leef-
tijd kwam hij als knecht in de leer bij titrurlennan Geritbaas Draaisma te Piaam. 's
Avonds bezocht hij de avondschool. "Op inj0n,"zo veltelde hii. "gyng ik wer werom nei
h0s. It wie al tsjuster. Ik kaarn by it panfabryk làns en by de oaljemole. Dër' sp0ke it wol-
ris. Krekt saas by de semintmole. Sa ek dy j0n. Fierderop oan 'e ein fan it lànpaaclsje wie
in hikje. En dèr stie my in keardeMk bin stean bleaun en skleaude hi.ur ta. Mal hy bleau
s0nder te bewegen stean. Lang orn let beg0n ik rnei kluten te goaien. En wat die lrlikcn? It
wie in hynder. En dochs like it krekt in keardel. .Ia de sklik sict dcr yn dy tikl goed yn."
De papiermolen was overigens verboden temein vooL de jonge Jacob. Ilil vcltcldc: By it
wetter làns stiene de droechloadsen dy't fol hongcn mci l:rn <lat rirgc papicr'. Dat waard
makke fan fodden en àld papier. Graach wicnc wy yn clc àkl-papicr'lxrcke, op é sneup nei
rnoaie printsies. Mar ienkear thÍs sieten wy Orrrlcr <lc Í'licön, fan <ly ilclc Íbdden. It wie
trouwens in prachtich gesicht orn te sicn hoc't tly lirrklcn yn irr t0nc Íynhakt waarden
troch stamPers en hoe't in gripel yn in klins ilcl liral soalgc clat clc t0ne r'0n dlaaid waard.
Mar' És mem woe it net hawwe dat wy dër kanrcrr. Iiirrs s0nrle, want it wie sa'n prachtich
bedriuw."
In 1905 kwam de rnolen voorgoed stil te staan cn z-cs.iaar later skropte de Mtrkkurner tirn-
rnertnan Jasper Teakes van der Linden de rnolcn orn hcrn vct'volgens doot' te verkopen
naar Ahnelo waar hii nog staat en onlangs zclfs wccr in oude luister in gebruik weld
genomen. Niet als papierrnolen, rnaar als koleruuolcn "Dc [Ioop".
7,owas een oude, unieke foto voor ons aanleicling orn weer eens wat uitgebreider stil te

*t
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staan bii een rnolenbedrijfstak die in lrrieslarrcl helaas is uitgestol'ven, lnaal' die in
Westzaan gelukkig nog in ere wordt gehouclen op's werelds laatste winclpapierrnolerr
"De Schoohneester" die al weer Ineer dan 300.jaarzrirt wieken heeÍ't cloen weutelen. E,ens

temidden varl vele soortgenoten. Die soort,tenoten heeft Makkum helaas helernaal niet
meer.

De kal.arrcler in " De Schoolrtte.esle r". Zov,el de kctpperij al.s cle rrrual.bctkkert
kal.arrder woretr in l9l I verkocht oon cle papientrolen Íe WesÍZoon.

en cle
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Molenliteratuur
Industrieel Erfgoed, Nederlandse monumcntcn varr in«lustric cn technick
Dit jaar is het jaiu' van het industrieel elfgocd err o1> tal varr rnunieLen is dat rnet liefcle
voorons industrieel verleden naarvolen gebracht. Ilcht tl ook z-o gcnotcn van de televi-
sieserie "Industlieel Erfgoed" die Teleac/NOT in de algclopcn maunclcn op het scherm
bracht? We kennen allemaal de indrukwekkende kastelen, kcrkcn, stadspool'ten en pitto-
reske dorpsgezichten die door de overheid als monument wordcn clkcnd. Ook de oude
trouwe molens, wiekendragers en wateunolens, worden als rnonurnent gcacceptcerd.
Maar ons land heeft ook een geheel eigen industrieel verleclen met katakteristiekc rnonu-
mentale fabrieksgebouwen, gernalen, machines, sluizen en ga zo lnaal door.Ze veltcllen
ons ovel'het leven en werken van onze voolouders. Fleel veel uit ons industrieel verlcden
is helaas verloren gegaan, zodat wat er nu nog lesteert onze extl'a aandacht verdient.
Teleac heeft het jaar van het industlieel erfgoed aàngegl'cpen oln er een cul'sus ovel'
samen te stellen. Verschillende bedlijfstakken zijn in de selie aan de orde gekomen, en
een aantal zalin 1997 nog verschiinen. Per bedrijfstak werden nog bestaande lnouulnen-
ten in beeld gebracht, terwill er ook aandacht was voor cle ontwikkelingen op het gebied
van produktie en techniek. Van de twaalf afleveringen walen de eel'ste zes gewijd aan
gemalen, de Rotterdarnse haven, de spoorwegen, de scheepsbouw, de chemische indus-
trie en ijzergieterijen. In de volgende zes progl'arruna's worden we nog geihfolmeerd over
de zuivelinduskie in Friesland, de gas- en electliciteilsvoorziening, de ontwikkeling van
de posterijen en de telecornmunicatie. In het laatste ploglanxna staat Noord-Brabarrt cen-
traal. Het gaat dan over de ontwikkeling van een agrarisch gebied tot industrielandschap.
Bij de serie hoort een boeiend handboek dat eeu volledig overzicht geeft van alle indus-
triële monurnenten in Nederland. Het is stevig gebonden en voorzien van een stofomslag.
Het formaat is rnet 25x29,5 cm. Aan de forse kant. De olllvang bechaagt 160 bladziiden.
De vele schitterende foto's, waaronder vele in kleur, maken het boek tot een prachtig
lees- en kijkboek dat ondel redaktie stond van Erik Nijhof, telwijl Gerlo Beernink voor'
de fotografie tekende. De uitgave van Teleac/NOT (U[echt) besluit met een overzicht
van musea van het industrieel erfgoed, alsmede een literatuuropgave eu een register van
geografische namen. Het kost.f 49,95 en is verkrilglraal in cle lroekwinkel. ISBN 90 6533
412 2. Een geschikt boek voor de molenlielhebber met een wat luilnerc belangstelling
voor indushiëIe gebouwen die overigens dikwijls rnct dc molcnhistolic verborrden zijn.

(GDw)

Malen om het peil, enkele gemalen in F'ricsland cn lrrrn achtcrgrond
In de maand oktober trokkett elk weekend vecl n'ronunrelltenlielhetrtrcrs langs een bij zotr-
dere serie bouwwerken die in het teken stonclen vall clc.jongste lrernalingshistorre. Zelt
ztjn we bii de "striunlne zadeldakhuisjes" in Wynrbritscladiel gewee.st, gelltaalties zo
groot als transfounatorhuisjes die in het verlecler) lneeclogellloos tegerl de vlakte gingen
onder de dekrnantel van de schaalvergroting in waterschapslaud. IIet wal'en de opvolgers
van de oude windmolentjes die in dit gebiecl uitgerangeerd waren. Gelukkig wordeu deze
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met het landschap vergroeide "waterker§es, aangelijncl aan karakteristieke telefoonpa-
len" nu in het oog gehouden door een paar liefhebbers teneinde ze voor het nageslacht te

behouclen.

Het boekje "Malen om het peil", verschenen in de reeks "Monurnent van de rnaand" er1

geschreven door ELrzabeth de Groot, zal rnet narne door de poldertnolenliefhebbers wor-
den gewaardeerd. De Stichting "Kultuer en Toerisrne yn Fryslàn" heeft er dan ook goed

aan gedaan aan deze monumenten van industrieel erfgoed aanclacht te schenken en het

fascinerende van deze Friese lnonumenten en hun interessatrte historie vast te leggen in
een boekie.De in de maand oktober uitverkoren gernalen worclen allemaal behandeld.

llitgangspunt was het streven naar diversiteit. Daalin is rnen uitstekend geslaagd, want de

stichting koos voor grote en kleine gemalen, oude en jonge en dat in verschillende clelen

van de provincie.
Na een korte inleiding, waarin de waterstaatshistorie wordt belicht, is hoofdstuk 2 gewijd
aan de gernalen die de boezem van Friesland op peil houden. Allereerst behandelt De
Groot het ir. D.F. Woudagemaal bii Lemmer, het indrukwekkende stootngetnaal dat nog

altijd dienst doet. Het kwam ín L920 in bedrijf. In 1987 stond het al eens helernaal alleen

in het teken van het "Monument van de Maand", zodat De Groot het nu terecht wat min-
der aandacht geeft. Er ornheen kon ze natuurliik niet. Voorts het J.L.Hooglandgemaal bii
Stavoren dat van 1967 dateert. In hoofdstuk 3 wordt het gernaal "Dongerdielen" besclu'e-

ven. Het staat aan de rand van het Lauwersrneer en wa.s oorspronkelijk een zeegemaal dat

voor de afwatering van Dongeradeel zorgt. In cle jaren '30-'31 werd het gebouwd. Twee
bijzondel'e gelnalen in het veengebied tussen Drachten en Heerenveeu worden behandeld

in hoofdstuk 4. Het is het Tripgernaal, een voorrnalig stoomgernaal uit 1876 en het

Sudergernaal, een electrisch gernaal uit 1925.

Beide laatste gemalen hebben weer een funktie ge}<r'egen, zíj het niet in de waterhuishou-

ding. Het Sudergemaal is een rnuseungernaal en galerie, terwijl het Tripgemaal thans

dient als decor voor een perrnanente verveningsexpositie en een wisselende kunsttentoon-
stelling. In het laatste hoofdstuk komen de afgedankte gernaaltjes in Wyrnbritseradiel aan

de orde, de kleine electrische gemaaltjes die we in onze inleiding reeds aanhaalden en
waarvan er nu nog rnaar dertien bestaan"

Ifet boekje kost f 24,50 en dat vinden we eigenliik wat te duur. Met een afmeting van

1-5x15 crn past het qua fonnaat gelukkig weer in de reeks. I{et telt 84 bladzilden met l9
rnooie, merendeels paginagrote zwart-witfoto's en 1 kleurenÍoto op de ornslag. FIet is
verkriigbaar bij de boekhandel. (ISBN 90 13845 36 x).

(GDw)

Ansichtenserie Molens in Menaldumadeel
De stichting "Molens in Menaldurnadeel" heeft ter gelegenheicl van het teit dat zit aL haar

zeven rnolens heeft gerestaureerd besloten orn een serie kleurenansichtkaarten op de

markt te brengen. De presentatie daarvan vond plaats tildens de feestelijke opening van

molen "De Kievit", gelegen tussen Menaldurn en Berlikurn. Molenfotograaf John

Verpaalen zorgde voor de foto's en kaartproduktie. FIet setje kan bestelcl wor'<len bif de

stichting door ovennaking van.f 6,50 op gilonr.389824l of l-ranknr. 3132.51630 t.n.v. de

stichtin-t te Marssurlt o.v"v. setie ansichtkaarten. I
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Molinologie Nr.5 is uit
In de vijfde aflevering van het Vlaarr-rs-Nederlandse tijdschlift voor molenstudie,
Molinologie, is een interessant artikel van Ad van Beek en Ton Meesters opgenomen
over het aanbrengen van een nieuwe steenbalk in de standerdrnolen te Tetelingen. Dat
gebeurde in 1804. In het artikel "Stagnatie in de Nederlanrlse rnolenbouw?" worden in de
ogen van auteut's Lieven Denewet en Flans Ruttcn bij bclangrijke uitvindingen weerstand
ondervonden waardoor zij geen kans klijgen. Flans Rutterr tckerrclc ook voor een histo-
risch en technisch verhaal over de houtzaagrnolen "Dc Salan-randcr". Naast diverse vaste
rubrieken is nog een artikel opgenolnen van Dick Zweers over cle funclcring van een stan-
derdmolen in Waardenburg.
I{et blad is te bestellen door overrnaking van / 13,- op Postbanlo'ekening 6104927 t.n.v.
Penningmeester TIMS Nederland te Maartensdijk. Dool overmaking van twintig gulden
is men verzekerd van een abonnement op het blad Molinologie (twee nunlners per jaar').

Meer informatie kunt [I verkrijgen bii Tie* Oosterhuis, Hondsdraf 17, 3738 TB
Maartensdijk (tel. 034ó-21 39 1 1 ).

(GDW)

"Molens van het Hoppeland" verschijnt volgcnd jaar
In ons vorige nrunlnel schreven we dat rnolenauteur John Verpaalen bezig is met een vel-
volg op "Molens van de Frontstreek". We kunnen fJ rnelden dat dit veelbelovende lroek
volgend jaar' (waarschijnlijk rond de zomer') al verklijgbaar zal ziin.In dit nieuwe cleel

komt de bewogen geschiedenis van de rnolens van Popelinge, Klombeke, Roesbrugge,
Haringe, Proven, Reningelst, Watou, Oostvleteren, Westvleteren en Woesten aan de
beurt.
Deze streek lag in de eerste wereldoorlogjuist achter het fiont, zodat ook hier', net als in
de Frontsheek, diverse rnolens door klilgsgeweld weldcn verwoest. Intensief speurwerk
in archieven en diverse interviews brachten weer veel bijzondelheden en anektodes aan
het licht. De oude foto's en zeTdzame prentkaarten zorgen opnieuw voor een rijk geïllus-
treerd boekwerk. De verkoopprijs zal ongeveel' Í 49,75 bedragen. Als lezer van De
lItskoat wordt U de rnogelijkheid tot voorintekening hij cle autcur geboden ! Inclusief ver-
zendkosten betaalt [J dan slechts .f 41,75. WanneeL U hiervun gcbluik wilt muken dient [l
dit bedrag over te rnaken op giru 31t16955 vart .krhn Vcr'paalcn (Íirkrgralie ) te Roosendaal
o.v.v. "Molcns van het Floppclan<I". I)c vrxrrintckcrrprijs is slcchts gclclig tot en lnet 3l-
12-19961We kunnen fl dit nieuwe lxrck zckcr aarrbcvclcn.

(GDw)

Nederland Dichterbij Molens
flitgeversmaatschappil The Reader's Digest NV hccÍ't in clc sclic "Nederland Dichterbij"
onlangs ook een deel uitgebracht over molens. I IeL is gcschlcvcrr door de inmiddels over'-
leclen journalist en molenvriend J. Th. Balk. Van Balk kcnclcn wc al zijn volige lees-kijk-
boek "Kijk op Molens" en het dunnere boekje "l)e Ncclcrlunclse rnolen". Aangezien het
eerstgenoernde boek reeds jaren uitverkocht is, werd rijkhalzend uitgekeken naar een
waardige opvolger'.
Wat opvalt in het nieuwe boek "Nederlancl clichtcrbij rnolens" is clat el te weinig rnolens
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in de zeilen staan. De panorarnekie§es doen het echter heel goed, naar af en toe ziin er

ook foto's opgenomen waarbij we wat vraagtekens plaatsen qua beeldkwaliteit.
Balk reist in z'n artikelen door het hele land. Na een korte inleiding begint hij in Noord-
Holland waar de polders en de Zaanstreek terecht veel aandacht krijgen. In Zuid-Holland
kon de schrijver natuurlijk niet om de molenvielgang van Aarlanderveen, de brandersmo-
lens van Schiedam, de Alblasserwaard rnet z'n prachtige wipmolens en Kinderdiik heen.

Over Zeeland, Noord-Brabant en Limburg worden we in het volgende hoofdstuk geïnfor-
meerd. Zo is er aandacht voor de Tholenroute, het nationaal monumenl "De Mulder" in
Lieshout en water(Íad)molens. I-ltrecht en Gelderland worden samen in een hoofdstuk
behandeld. De rnoiens in het wijde, groene land westelijk van Utlecht en stadsmolens var.r

Utrecht en Woerden heeft de schrijver geselecteerd. alsrnede wiekendragers van de

Bommelerwaard, de Betuwe en de Veluwe oln lnaal eens wat voolbeelden te noernen. De
vier noordeliike provincies rnoeten het ook met één hoofdstuk doen. Zo worden van

Friesland bijvoorbeeld de spinnekop en de tiasker kort besproken. Foto's van de
"Babuurstennolen" bii Tierkwerd, "de Hoop" te Dokkurn, een spinnekop van

Goëngahuizen, de tjasker van Allingawier, de korenrnolens van Sloten, Joule, Paesens en

Formerum, de zaagmolen van Woudsend en de poldelrnolens "De Gans" van Ezumazijl
en "Het Zwaantie" van Nijernildum zijn bii de tekst geplaatst. De geboden infonnatie is,

met name voor de molenleek interessant genoeg. In de 'reisbeschrijvingen' bliift het iets
te oppervlakkig met uitzondering van de speciale tekstkaders waarin de schrijver zich van
zijn beste kant laat zien. Ook voor de molenkenner zal dit het rneest interessante deel van

het boek zijn. De aanvullende infonnatie over flora en fauna, blijkbaar passend in de

opzet van de reeks, rnocht wat ons betreft ingeruild worden voor rneer op de molen(histo-
rie) toegespitste wetenswaardigheden. Op zich is het fraai geillustreerd, maar deze gege-

vens zien we liever in een natuurstudie. Het boek wordt besloten rnet toeristische infor-
matie, een prsoonliike selectie van de auteur, een vertlarende woordenlijst en een regis-
ter. Op de uiterliike verzorging van het boek is niets aan te rnelken: het is stevig gebon-
den in harde kaft, de papierkeuze is rneer dan voorstreffelijk evenals het dlukwert, de

opmaak ziet er aantÍekkeliik uit en het formaat is goed (22x28,5 crn), de omvang van 176

bladzijden is voldoende. De prijs van dit boekwerk bedraagt Í 47,95. Het is niet in de

boekhandel verkliigbaar, maar wel te lrestellen bij "De Hollandsche Molen" te
Amsterdam door ovennaking van f 54,9-5 op l)ostbankrekening I13590 o.v.v. Nederland
dichterbil molens en het adres wairr het boek naar toe gezonden rnoet worden.

.5 I

Oplossirg van het
SalAmandermysterie

Kijk goed naar de pavoisering ! BU een stilstaande rnolen zullen alle vlaggelijntjes uitzak-
ken naar beneden en bij een onmogelijk snel draaiende rnolen zouden ze allemaal bol
naar buiten staan.

. Schematisch voorctan-
zicht.

Linksonder versterkt de

splitsing van de wind
langs de romp de naar
links gerichte snelheids-

component. Daar is de
bolling naar buiten sterker
dan bij de andere einden.

Aan de voorzomer-z1jde
van het onderste eind is er
door de luwte voor de
romp geen luchtstroming
naar achter; daar hebben
we dus alleen de stroming
in het draaivlak.
ln de middens van de

vlaggenlijnen wijzen de

vlaggetjes recht naar ach-
teren, met de hoofdrich-
ting van de wind mee.

Bij een stilstaande molen
vloeit de wind bii de roede
ook wel enigszins opzij,

Op de foto vertonen de vlaggenlijnen allemaal een langge-
rekte S-bocht die goed te verklaren is uit de luchtstrorning
rond de roeden (afbeelding 1).

De luchtstrorning langs het gevlucht staat bij een draaiende
molen haaks op de roede, praktisch in het draaivlak. Let
ook op de richting waarin de vlaggetjes uitwaaien. Bij een

draaiende molen is dit niet te zien: het gaat te snel voor het
blote oog. Aan de windbordzijde van het end linksboven
waaien ze (tegen de zwaartekracht in) naar boven! Zie het
uitvergrootte fotodetail op afbeelding 2.

Detail van de.foto.
I
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rnaaÍ dat is zeel* weinig bij de bijna dwarse aanstrorning (afbeelding 3). Dit is zelfs ook
waaÍ voor roeden met fokken, zoals ik op de Nationale Monumentenclag heb waar'geno-

men bii de pavoisering van houtzaagmolen De .Iager in Woudsend.

Experirnenteer zelf eens met een serie
gekleurde woldraadjes (aan elke heklat
één; minstens 50 crn, rnaar niet te lang:

denk aan het riet) aan de achterzoomlat
en de voorzoorn. Bekijk de windrich-
ting zowel bii de stilstaande als de

ch'aaiende rnolen: op de wind, onder de

wind, boven de wind.

Stronin.g rond de stilstactnde roede, vart

boven gezien.

TT
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