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Er zijn jaarlijks verschillende momenten aan te wijzen waarop monumenten, en natuurlijk
ook molens, bijzonder in de schijnwerpers staan. In de afgelopen periode was daar naast
dc Nationale Molendag het museumweekend (12l13 april) ook al een voorbeeld van. Nog
nooit hadden zo veel bezoekers interesse getoond voor ons historisch erfgoed. Een bijzonder geslaagd weekend dus dat trouwens begunstigd werd door aardig voorjaarsweer,
geschikt voor museumbezoek. We zagen op onze reis door Friesland op zondag zelfs de
zaagmolen "De Rat" in IJlst in werking, maar dat was voor een groep op afspraak. Deze
wiekendrager is eigenlijk een groot werkend molenmuseum waarin het ambacht van de
houtzager in ere wordt gehouden. Elders in dit nummer hierover meer. Een normaal
museum kan het zo levensecht nooit tentoonstellen, wat overigens niet inhoudt dat we in
Friesland eigenlijk niet over een goede documentatieruimte op het gebied van de windmo-

N i.jcl'urd

lenhistorie en -techniek hoeven te beschikken.

Over documentatie gesproken. De molenfilm waarop Omrop Fryslàn ons in maart trakteerde was bijzonder geslaagd: informatief, maar ook sfeervol gefilmd met oog voor
detail. We hadden eigenlijk maar een bezwaar en dat was dat het halfuur omvloog. We

Uit ons prentenkabinet
Vierde Westlandse Molendag
Vraag en aanbod

hebben in Friesland nog voldoende molens over om de film een waardig vervolg te geven.
Met het oog op het 25-jarig jubileum van het Gild Fryske Mounders in het jaar 2000 zou

Molenliteratuur

nu alvast beeldmateriaal verzameld kunnen worden! Wat dat betreft blijft de filmploeg
van Omrop Fryslàn van harte welkom op de molens in onze prachtig Friese landschap dat
overigens sterk aan het veranderen is. Nieuwe wegen, industrieterreinen en dorps- en
stadsuitbreidingen plegen voortdurend een aanslag op het oude vertrouwde beeld. We
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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redaktie
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Groninger molenweekend (inl. tel.050-3121694)
Westlaàdse Molend ag (zie elders het artikel in ciit nu.mcr)
Oogst-molenfeest oí "Nötm0ne Koartwàlcl", Surhuistcrvccn
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weten dat we de vooruitgang niet kunnen keren, maar waakzaamheid blijft geboden wanneer de molenbiotoop in gevaar gebracht wordt. Molenaar Pier Zijsling schreef hierover
naar aanleiding van de plaatsing van ccn vijlial windturbines in het gezichtsveld van 'zijn'
Babuurstermolen. Hij nodigt U ook van hartc uit ccns ccn kijkjc tc komen nemen.
U deed dat al op de Nationale Molendag van l0 nrci jongstlcdcn, rnaar U kunt dat ook
doen op meerdere molenlokaties in heel Nederland. Dc vakantic staat cr aan te komen en
tal van regionale molendagen zijn reeds in voorbereiding. ln onzc agcnda hebben we een
selectie opgenomen.

Toeristenkrant
Veel meer informatie voor een molendagie uit treft U aan in de op 26 april gepresenteerde
toeristenkrant Nederland-Molenland. De Hollandsche Molen brengt deze speciale molenkrant ditjaar voor het eerst uit dankzij een financiële injectie van het VSB Fonds. De presentatie betekende tevens het startsein van het project Nederland Molenland. De krant
bevat een breed spectrum aan activiteiten die het komend toeristenseizoen in en rondom
molens plaatsvinden. Jarenlang timmeren vele molenorganisaties en molenaars al aan de
weg op het gebied van toerisme en recreatie, maar hun inspanningen leveren overwegend
regionale bekendheid op. Door de informatie in één krant te bundelen en deze landelijk
via VVV- en ANWB-kantoren, bibliotheken, molenorganisaties en molenaars te verspreiden, wordt geprobeerd het publiek in het hele land op het idee van een 'molenuitstapje' te
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brengen. Het Fries Dagblad kwam zowaar met een bijlage die geheel gewijd was aan
onze Friese molens "De Friese Molenkrant", een fantastisch initiatief dat wij bijzonder
waarderen.

M

1967 weten aan De Hollandsche Molen. Het plan moest cchter nog rijpen, maar in 1972
was het dan zo ver en kon de vereniging officieel starten mct hct ten uitvoer brengen van
haar plannen. Er werd lesmateriaal vervaardigd, verzekeringcn wcrden geregeld en onder

willige molenaars zorgden er voor dat molens van stilstaandc monumenten (er werd
voorheen na een geslaagde restauratie wel gesproken van een welverdiende rustige oude
dag) veranderden in een van levenslust getuigend windwerktuig waarin het oude ambacht
werd voortgezet. Een en ander kwam het onderhoud ten goede, maar tevens werd bereikt
dat de kennis van die molenambachten nog net op tijd kon worden overgedragen. Voor
sommigen betekende de keuze voor de vrijwillige molenaarswereld de stap naar een pro-

fessionele uitoefening van het molenaarsvak of wat daarmee annex is. We kennen de
beroepsmolenaars van Stiens, Birdaard en lJlst, terwijl op de korenmolen 't Lam in
Woudsend ook pogingen ondernomen worden om in het kader van het Soune Groun-project een boterham te gaan verdienen. Een aantal vrijwilligers is in de molenmakerij
terecht gekomen en weer anderen werken bij tle molenstichting, de overheid of provincie
aan de bescherming van onze nationalc trots de molen. Zonder alle vrijwillige molenaars
zou het met onze windmolens vast en zekcr niet zo rooskleurig zijn gegaan. Zorg blijft
natuurlijk om het verloop te compenseren met nieuwe leden. ledere molenaar zou dan
ook eigenlijk de inspanningsverplichting moeten aangaan om te zorgen voor assistentie
enlof opvolging. Er zijn over de hele provincie verspreid voldoende opleidingsmogelijkheden die nog lang niet op volle capaciteit draaien. En dat zou eigenlijk wel moeten. Ook
in dit verband is het van belang dat er na 22 jaar een innig samenwerkingsverband tot
stand komt tussen het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild Fryske Mounders.
Dan kunnen er nog meer molens draaien, hebben de molenmakers nog meer ere van hun
werk, zien de geldschieters hun donatie nog efficiënter besteed en kunnen molenlielhchbers nog meer hun hart ophalen bij het zien van zoveel molenactiviteiten. Dat ccn nllitr
een bruisend molenseizoen mag worden.
Gcrhcrt
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Gild Fryske Mounders

25 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars
Op 15 april was het 25 jar geleden dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars officieel
werd opgericht na een aanloopperiode van vijfjaar. Enkele jongc molenliefhebbers lieten
hun nijvere plannen om molens weer te laten draaien door vrijwilligers al in december

auspiciën van De Hollandsche Molen werden examens algenomen. Het Gilde beleefde
een sterke groei, mede door de toenemende belangstelling voor alles wat oud is. De vrij-

EDEDELING EN VAN

De vereniging is van de leden
De laatste tijd zijn er veel activiteiten binnen lrct Gild Fryske Mounders, die de aqndacht trekken. In de meest letÍerlijke zin denk ik aan de publiciteit via eigen materiaal
en via de media. Ik denk ook aan het opnemen van de wynmotors in de opleiding, de
Maalworkshop (zie eders in dit blad) en er wordt natuurlijk hard aan gewerkt om de
samenwerking tussen onze vereniging en het Gilde van Vrijwillige Molenaars gestalte
te geven. Bovendicn draaien de normale taken ook gewoon door.
Er wordt hard gewerkt. Wat echter op valt is dat het een kleine groep betreÍi die initiatieven oppakt. Het bestuurbestaat uit vijfmensen en een adviseur,er zijn een aantal leermeesters en examinatoren en een klein aantal mensen verzorgt De Utskoat en andere activiteiten. Dit alles loopt momenteel goed maar, op de keeper beschouwd, is de basis smal.
Tot op heden heeft die smalle basis nooit tot grote problemen geleid. Cruciale posten zijn
steeds bezet gebleven. Toch vrees ik dat dit een keer niet gebeurt, waardoor taken blijven
liggen. Bovendien staan er wellicht grote veranderingen aan te komen. Als de samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars doorgaat, gebeurt dat met de reden om
actief deel uit te kunnen maken van een groter geheel met alle voordelen van dien. Van
die mogelijkheid moet echter wel gebruik gemaakt worden. Gebeurt dat niet, dan is de
energie die gestoken is in de samenwerking, verloren gegane ener-9ie. Bovendien dreigt
dan de bestaande angst waarheid te worden, namelijk om op te gaan in een groter
-geheel.
in plaats van er actief deel van uit te maken. Een actieve houding van de vereniging als
geheel kan de samenwerking een uiterst zinvolle inhoud geven.
Waarom nu deze woorden? Het valt mij als bestuurder op dat wij aan de ene kant een
levende vereniging hebben, waar wij met z'n allcn terecht zuinig op zijn. Aan de andere
kant worden te veel initiatieven aan het bestuur cn ecn kleine groep actieve leden overgelaten. Om het voortbestaan van de vereniging veilig tc stellen is het van het grootste
belang dat activiteiten blijven doorgaan. Dit kan worden veilig gesteld als hierbij meer
mensen betrokken zijn. Zeker stellen van activiteiten is van belang om te blijven functioneren binnen een groter geheel van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Maar als die
samenwerking onverhoopt niet door zou gaan, is actief blijven nog meer van levensbe1ang.
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Mijn stelregel is steeds: "de vereniging is van de leden". Hiermee bedoel ik dat niet het
bestuur plannen verzint en uitvoert. Nee, de leden brengen de initiatieven aan en voeren
deze ook zoveel mogelijk uit, terwijl het bestuur coördineert en voorwaarden schept.
Hoe vervult een individueel lid nou een actieve rol binnen de vereniging? Wel, hier is
geen kant en klaar recept voor, maar ieder initiatief is welkom. Het kan zijn dat een
groepje mensen een voorstel heeft. Werk dat eens nader uit en stel dat aan het bestuur
voor. Dat kan op de ledenvergaderingen, maar er is ook altijd wel een bestuurslid in de
buurt om te bellen ofaan te spreken (dat is het voordeel van een kleine vereniging). In het
bestuur zijn en komen plaatsen vrij. Laat weten dat u geïnteresseerd bent. Bovendien kan
ieder zich verkiesbaar stellen bij bestuurswisselingen; de door het bestuur voorgestelde
kandidaten hoeven niet altijd gekozen te worden. Laat ook in het algemeen weten dat u
actief wilt zijn binnen de vereniging. Ook levende ideeën kunnen met bestuursleden
besproken worden. Het is prettig als dat uitgewerkte plannen zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het is altijd belangrijk dat het bestuur weet wat er leeft binnen de vereniging, en
alleen u kunt dat vertellen.

Met z'n allen kunnen we de vereniging gezond houden. Ik zou mij als bestuurder
schamen als na verloop van tijd blijkt dat ik alleen plannen van het bestuur heb uitgewerkt. Ik werk Iiever plannen van de leden, samen met de leden uit. Ik zou mij
ook schamen als u de indruk heeft dat het bestuur de vereniging leidt. Dat is name-

lijk niet

de bedoeling, want de vereniging, dat bent u.

Bas Kalkman voorzitter Gild Fryskc Moundcrs

Maalworkshop naj aar' 97
Het blijkt dat er vraag is naar meer kennis over het werken met de korenmolen. Naar aan-

leiding hiervan start op 15 september een workshop.
Oorsprong en doelstelling:
Doel van deze workshop is om de molenaar verdieping van kennis en vaardigheid te bieden

Werkwijze
De workshop bestaat uit twee theorielessen en vier praktijklessen. Voor de theorielessen
wordt van de deelnemers de nodige zelfstudie verwacht. Ook wordt verwacht dat de deelnemer zelf de praktijklessen theoretisch voorbereidt. Er wordt naar gestreefd in te spelen
op de kennis die al bij de deelnemers aanwezig is. Er is ruimte voor dialoog'
De lessen worden gegeven op molen "De Hoop" te Stiens, behalve de laatste twee lessen,
die gaan over het scherpen en afstellen van de maalstenen. Als het even kan wordt dan
gewerkt op de molen van één van de deelnemcrs. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan
kan worden uitgeweken naar de "Vrouwbuurstcr Molen".
De workshop wordt verzorgd «loor Gcrt Klijnstra, beroepsmolcnaar op molen "De Hoop"
te Stiens, geassisteerd tloor Bas Kalkman. Dc workshop wordt gegcvcn op maandagavonden van 19.00 tot 22.00 uur, voor het eerst op l5 september 1997.

Lesmateriaal
Gebruik wordt gemaakt van de boeken "Zingende Stenen" en "Rond Zingende Stenen"
van Abelskamp e.a. Deze boeken bevatten voor de vrijwillige korenmolenaar ruim voldoende informatie. Hoewel deze boeken als richtsnoer dienen, wordt niet alles behandeld.
Desondanks hoort de informatie tot de basisuitrusting van de korenmolenaar. De deelnemers worden zeker geacht "Zingende Stenen" voor de workshop grondig doorgenomen te
hebben.

Kosten
De kosten van de workshop komen voor eigen rekening. De kosten betreffen de cursusboeken, de reiskosten voor zowel deelnemers als docent, koffie e.d. en eventuele onvoorziene kosten. Daar de kosten zeer laag zullen zijn wordt geacht dat een en ander gedurende de workshop in goed overleg wordt geregeld.

Aanmelding
De aanmelding staat open voor gezellen en molenaars. U kunt zich aanmelden door binnen twee weken na verschijnen van De Utskoat een briefkaart te sturen naar onderstaand
adres met daarop de mededeling "AANMELDING MAALWORKSHOP" en uw naam,
adres en telefoonnummer alsmede de molen waarop u actief bent. Na het sluiten van de
aanmeldingstermijn ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Deelnemers ontvangen dan
meer uitgebreide informatie.

over zijn grondstoffen, product en werktuig en de daarmee samenhangende factorcn.
Tevens kan de molenaar na het volgen van deze cursus een gefundeerde keuzc mirkcn wlrt
hij met de molen wil doen (voor de prins malen, veevoer malen of malen v(x)r'n)(:nst.liikc
consumptie). Overigens is deze workshop geen tegenhanger van de maulcrrrsus zolrls g('lt('ven door het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het Gilde van Vriiwillig Molt'ruuus.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor gezellen en molenaars dic ltclit:l'zijrr op t't'rr kor('nnlolr:n, oÍ'
o1r (r lx'tsollcn.Bij

dit op korte termijn willen worden. De groepsgr«lottc wortll p,t'slt'ltl
meer aanmeldingen wordt door het bestuur gcsclcc'lr:crtl.

Adres voor aanmelding:
Bas Kalkman
Meidoornstraat 52
8922CM Leeuwarden
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Foto-impre s sie voorl aatsve ryadering

' Voorzitter Bas Kalkman beclankt

de bestuursleden Cramer
en Boschmo voor het vele werk dat zij hebben verzet in het
koder van cle samenwerking met De Hollandsche Molen en
het Gilde van Vri.jvt,ilLige Molenaars.

H

et Gild heeft er

van de afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars de
heer G. van der Weg is overtuigd van lrct nut orn samen te w,erken met het Gild Fryske
Mounders en schrijft z.ich in als lid. Hij is daormee teverts het eerste lid dat zich met cle
nieuw e werv ingsfulder aanmeldt.

twee tlit'tnt't' tnttlt'ttttttt'.t lti j,qt'kr(g(tt.

Voorzitter Boschntcr vcrrt sÍit'lrlirt,q

Arie Boersmr en Jan

. De voorzitter

Wi.jn.strrt

r.

I)t'

l' r r',r( t' lllr,lt'

.lt,lit'iteert

Winclmotorke.nrter

Jon Bergstra uit

Sneek hield een gloeclvol betoog over

cle

fascinerende werking van cle w,inchnotor.
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Edens

De watermolen te Edens is in de werkplaats van bouwbedrijf Hiemstra gerestaureerd.
Zodoende kon hij weer op zljn oude plek worden geplaatst. Dat gebeurde op woensdagnrorgen l4 mei. De molen komt in de loop van dit jaar gereed.

NIEUWS VAN DE STICHTING

Marrum

"De Fryske Mole"

Het bestuur heeft een bijdrage gekregen en wil proberen hiermee een oplossing te vinden
voor het "water-probleem" bij "De Grotc Molen" tc Marrum. Inrniddcls zijn al contacten

geweest met het waterschap en een aanncmcr. Gcprobcerd wordt om d.m.v. een rondmaal-circuit het water bij de rnolcn op peil te kunnen houden.

Hallum
De onderhandelingen over een eventuele verplaatsing van de molen "Vijflruizen"

te

Hallum zijn nog steeds niet afgelopen.
Op 26 februari j.l heeft het bestuur een bezwaarschriÍi ingediend bij de raad van de
gemeente Ferwerderadeel tegen het ontwerp-besternmingsplan "Hallum-lndustrie". De
behandel-tud van dit bezwaarschriÍt duurt l6 weken.
Op l2maart heeft de stichting van de gemeente bericht ontvangen datzij vrijstelling hebben verleend van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning hebben verleend voor het oprichten van een fabriekshal aan de Doniaweg te
Hallum. De plannen zijn verder besproken in een raadscommissie.
Molen ttDe Hond" te Peasens
Aan bouwbedrijf Th. Jellema is op 22 aprll opdracht gegeven om op l5 mei met de restauratie van de molen te beginnen. Hierbij moeten 2 achtkant-stijlen van de molen wor-

Molens : ve rzekerd ri sico
Dit is de titel van het eindrapport van de Werkgroep Verzekeren van Molens. Het

werd 1 april jl. aangeboden aan De Hollandsche Molen die de aanbevelingen heefl
overgenomen. Hiermee is het mogelijk geworden aan moleneigenaren een verzekering op basis van herbouwwaarde aan te bieden. R. Mees &.Zoonen Assurantiën te
Rotterdam dekt de risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvoertuig- en
stormschade alsmede opruimingskosten tot een maximum van 107o van de verzekerde som. Bovendien is een l%o schaderegelingscourtage zonder premieverbetering
meeverzekerd. Een eigen risico van f 25A0,- per gebeurtenis is van toepassing op

den vervangen.

stormschade.

Ferwerderadeel
Op 14 mei is met bouwbedrijf W. Kolthof uit Stiens de restauratie van molen "De
Phenix" te Mamrm besproken. Deze restauratie kan met bijdragen van de Stichting
Dorpsherstel Ferwerderadeel, de Meindertsma-Sybenga Stichting, de Stichting Bouw
Cultuur Fonds Friesland en het NVOB nog dit jaar worden uitgevoerd. Daarnaast zijn
materialen aangekocht om in eigen beheer deze winter de vijzels te herstellen van "De

De premies zien er als volgt uit:
I ,65 promiel voor stenen molens met harde dekking
2,,00 promiel voor stenen molens met rietdek
2,35 promiel voor houten molens met rietdek
Behalve dat Mees deze verzekering aanbiedt, wil zij in de toekotnst ook aandacht
besteden aan risicobeheer. Dit geett t.z.t. mogelijkheden de prernie verder te verlagen. Inlichten kunnen worden verkregen bij de heer Erik Stoop van de werkgroep
(tel. 0348-416589).

Victor" te Wanswerd en de "Genezareth-Kloosterpoldermolen" te Hallum.

(GDw)

Wirdum
Op 20 mei is de stichting bcgr)nncn mct hct plaatscn viln hct achtkant viln "Kratncrsmolen" en de af'werking van dc "H«rogland-rnolcn" tran dc Zwclte onder Wirdum. "De
Hoogland molen" is hierna wecr gchccl cornplcct cn dus lnaal-cn draaivaardig. "De
Kramersmolen" moet wachten op een subsidie van de gemeente Leeuwarden.

Elsloo
Voor de tjasker te Elsloo is in overleg met het bestuur van de plaatselUke ijsclub een
opmalings-functie bedracht. De molen moet een rietperceel door middel van opmaling
onderwater zetten. De werkzaamheden zullen in de loop van dit jaar worden uitgevoerd.
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Molenstichting uit Workum is
opgegaan in de nieuwe
Molenstichting Nij efurd
door Gerben D. Wijnja
Eind vorig jaar is er in café spoorzicht in Koadum een eind gekomen aan de plaatselijke molenstichting uit workam. Door de gemeentelijke herindeling is het zorggebied
vergroot met als gevolg dat de stichting zich hieraan heeft aangepast, De Workumer
Molenstichting slaat haar wieken uit als Molenstichting Nijefurd. op de Nationale

een omvangrijk herstel in aanmerking kwam. De molen was eigendom van het waterschap "Tusken Mar en Klif'. Voor het symbolische bedrag van één gulden werd hij in
1981 overgedragen aan de Workumer Molenstichting. De restauratie ging f 218.000,kosten. Dat gebeurde in de jaren 198111988. Op 8 oktober 1988 lichtte burgemeester Van
der Meer van de gemeente Nijefird de vang, daarbij geholpen door de vrijwillige molenaar Sjirk de Jong. Een en ander geschiedde onder het wakend oog van Jan Jaarsma, de
laatste beroepsmolenaar van de stoere waterverzetter in het Workumer Nijlàn. De eerste
burger van Nijefird sprak toen al de wens uit dat dc rnolenstichting ooit nog eens zou uitgroeien tot een nieuwe gemeentelijkc stichting die dc z,org voor allc molens in het gebied
zou saan behartigen.

Molendag van l0 mei jongstleden stelde men de korenmolen ,,De Vlijt" in Koudum
wederom in gebruik. Reden voor ons om in de vorm van een terugblik wat uitgebreider
stil te staan bij deze ambitieuze molenstichting.

Molenmaker Willem Visser zou deze gang van zaken hebben toegejuicht. Hij was nog
maar twaalf jaar toen hij als krullenjongen in dienst trad van molenmaker Wiebe Dijkstra.
willem bleek een vakman te zijn want hij had, zo zei men, het vak in handen en hoofd.
Het aantal molens liep in die tijd echter sterk terug. "Er was weinig plezier meer te beleven", liet baas visser zich in 1966 ontvallen, terugblikkend op zijn molenarbeid. De boeren wilden geen geld meer in de molens steken, zodat de zaak met oud houtmateriaal
moest worden opgelapt. In 1939 nam Willem Visser, samen met een compagnon, de zaak
van Dijkstra over. van de 32 molens waren er nog maar vier over. Maar visser was een
molenmaker in hart en nieren geworden. Heel wat keren werd hij als heelmeester bij de
watermolens geroepen, vaak ook op momenten dat de boer het herstel liever gisteren dan
morgen geklaard zag. Met z'n kist vol gereedschap zeulde hij dan door het land. Bij het
onderhoud van de aan hem toevertrouwde molens leverde hij echter vakwerk, zodat het
mede aan hem te danken is dat workum e.o. tot op de dag van vandaag kan genieten van
Íiaaie windmolens waarvan er een aantal door vrijwilligers regelmatig in bedrijf wordt
gesteld. Op de Nationale Molendag werd de vierde molen van de Molenstichting Nijefurd
officieel weer in gebruik gesteld door de voorzitster mevrouw M. Schilstra-Winia.

Overzicht
Het aktiviteitenplan van dc stichting bcgon allcmaal rnet de restauratie van het in zorg-

wekkende staat van onderhoud verkcrcndc watcrmolentje

"De Snip" aan

de

Heidenskipsterdyk in It Heidenskip. Dit molentje maalde in 1950 nog op windkracht,
maar de februaristorm van 1953 deed hem geen goed. Daarcloor kwam er een hulpgemaal. De wiekendrager was eigendom van de Íàmilie Gaastra die de nabij gelegen boerderij bewoonde. op 3l mei 1977 kon de heer Heydra van monumentenzorgde vang lichten van een waar juweeltje. De kosten van het herstel van dit pittoreske molentje bedroegen ongeveer f 175.000,-.
"De Nijlannermolen" aan de Lange Leane in workum was de volgende molen die voor

.

"De Nijlannermolen" is de oudste molen van de stichting. Hij werd waarschijnlijk in
l7B4 gehouwd. We zien hem hier malen in de tijd dat molenmaker Visser hem nog in
onderhoud had.

In eerste instantie werd daarbij gedacht aan overname van "Ybema's Molen", de ranke
met overnaadse planken beklede muonts die aan de noordwestelijke kant van Workum
aan de Yskeboerevaart staat. Deze watermolen is sinds 1963 het eigendom van de
gemeente. Deze nam de molen toen over van Ybema waarmee de naam van het molentje
is verklaard. Hij onderging in de loop der jaren de nodige restauraties, maar het wachten
is opnieuw op een financiële injectie om het gevlucht weer aan te brengen. Als een monnik zonder armen draagt hij geduldig z' n lot in de hoop dat alles toch nog goed komt,
waarna overname door de molenstichting eveneens in beeld komt.
Zo lonkte men naar de verplaatste spinnekop "De Vlijt" in Koudum die de herinnering
aan de korenmolen in de Molenbuurt levend houdt. In de winter van 198511986 bouwde
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Johan Cnossen de vierkante onder-

feestelijk heropend. Zo'n 200 mensen waren afgekomen op dit gebeuren dat helaas ietsje
werd ontsierd door het buirge weer. Uit het vlagvertoon in de bij de molen verrezen
nieuwbouwbuurt mag worden opgemaakt dat de nieuwe inwoners van Koudum ook blij
zijn met de spinnekop-korenmolen die als het ware hun achtertuinen siert.

bouw. In maart 1986 werd de fundering

gelegd waarna de oorspronkehlk uit
Oppenhuizen afkomstige watermolen
kon worden verplaatst. Al in 1980 was
besloten dat de toenmalige gemeente

Amerikaanse windmotoren

Hemelumer Oldeferd de spinnekop zou
overnemen van stichting De Fryske

Mole. Dan bhlkt op een

Op het wensenlijstje van de molenstichting stond ook een Amerikaanse windmotor. Dit
molentype was in veel gevallen stiefmoederlijk bedeeld, maar gelukkig keerde het tij en
konden enkele fraaie exemplaren in oude luister hersteld worden. In Nijefurd wilde men
dit voorbeeld volgen wat resulteerde in het opknappen van de grote "HerkulesMetallicus" aan het Jan Broerskanaal bij Molkwerum, op de plaats waar uitgemalen
wordt op de Morra. Deze molen van het voormalige waterschap "Ymedaem" (later
"Tusken Mar en Klifl') was overbodig geworden door de bouw van een nieuw gemaal,
waarna hij overging in handen van een particulier. De Workumer Molenstichting trok
zich het lot van de molen aan, ijverde voor een waardig herstel, werd eigenaar en met

gegeven

moment dat de stichting nooit eigenaar
is geweest van het perceel grond waardoor de gemeente altrjd de formele
eigenaar is geweest. De nieuwe
gemeente Nijefird droeg de gerestaureerde spinnekop-korenmolen met stelling uiteindelijk over aan de Workumer
Molenstichting. In het kader van die

overdracht vond ook de naamswijziging plaats. De stichting kan z' n vleugels nu breder uitslaan en in de hele
gemeente actief zi1n. In Koudum komt

overheidsgelden

.

"Ybema"

s Molen" dateert van

1899.

Gekiekt op oudejaarsdag 1996. Gehoopt
wordt op herstel in het nieuwe jaar, zodat
hij ter gelegenheid van z'n honderd jarig

bestaan weer glorieus kan schitteren.
men met de opzet om voor de korenmolen "De Vlijt" een soort vriendenkring
in het leven te roepen.Deze club molenvrienden wordt uitgenodigd activiteiten in en rond
de bijzondere spinnekop te organiseren. Uiteraard gaat het daarbij om geld voor onderhoud bijeen te sprokkelen. Lolle Poepjes en
Sipko Reekers uit Sloten laten de molen zo
veel mogelijk draaien, maar uitbreiding van
de bemanning met liefhebbers uit het dorp is
zeker ook wenselijk. Op de Nationale
Molendag van 10 mei jl. werd de molen

. De windmotor aan het Jan Broerskanactl
was op cle National,e Molendag ook van
partij. Hiermee werd tevens geschiedenis geschreven. Immers, niet eerder was
een ntalende windmotor van de partij op
de jaarlijkse molenfeestdag. De molenaars Willem Hengst en Jan Bergstra
tle

gaven bezoekers tekst en uitleg. Veel
belangstellenden kwamen

er

weliswactr

niet. Het publiek moet er blijkbaar nog
wctt aan wennen dat de grote concurrent

van de oude molen inmiddels ook
monument is verklaard.

al

tot

lukte het om in 1994 opdracht te geven tot

restauratie.

Windmotorenspecialist Bakker uit IJlst belastte zich met deze klus in samenwerking met
de molenmakers van BOUW 75

uit Workum. De in 1925 verrezen windmotor werd op een
koude, misti-ee winterdag in
december 1994 officieel in
gebruik gesteld door -eedeputeerde Sikko Heldoorn. Dit
feestelijk gebeuren betekende
tevens het eind van de 91.3 rnil-

joen gulden kostende "Ruilverkaveling Koudum". Het revisere n van de molen had
/ I 80.000,- ._qekost. Erg belan_snjk is daarbij het ._qegeven dat

het

rijk de windmotor tot monu-

. De Koudutner spinnekolt

ol)

stelling is er qua biotoop triet
op voorttit ge goln Bi.i lte rbouw )r'os het land tussen ltet

doryt en de u'eg nlot'
Molkw'enun

no

g ortbebouyrd,

tnalr een groots trottittglrceft de rnol e rt
behoorlijk v'crt vrintl uit de
z.eilen genomett. De .foto
w,erd kort na de rfficiële opeUrrrryvpt'oj ec:t

rtirtg gernaakt.
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ment heeft verheven. De Molenstichting Nijefurd is ook bezig met de windmotor van de
gebroeders Kampen, gelegen aan het Skar nabij de Fluessen in It Heidensktp. Deze
molen dateert van het begin van deze eeuw en is tevens van het type "Herkules". Hij werd
vorig jaar officieel aangewezen als rijksmonument, na inspanningen van de molenstichting. Het lijkt uit een oogpunt van subsidietoewijzing wenselijk de molen onder te brengen bij de stichting. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijefird vinden dat de
windmotor nu opgeknapt kan worden. Met geld uit het subsidiefbnds WCL (Waardevol
Cultureel Landschap) alsmede met financiële steun van het nieuwe waterschap "MameMiddelsee" lijkt de renaissance van het naar een opknapbeurt snikkende monument van
waterschapstechniek haalbaar. Het ligt vervolgens in de lijn der verwachting dat de
Molenstichting Nijefurd de tweede windmotor binnen haar gelederen zal brengen om
hem liefdevol te koesteren. Een tweetal windmotorlieÍhebbers staat al te popelen om hem
te zijner tijd toe te vertrouwen aan de grillen van Aeolus. Het zijn de samenstellers van
"De Windmotor als Poldergemaal in Friesland", de heren Jan Bergstra uit Sneek en
Willem D. Hengst uit It Heidenskip, terwijl Tsjalling Kamstra uit Spannum de traditionele watermolens onder zijn hoede heeÍt.

Enthousiasme
Eén molen in het werkgebied van de molenstichting hebben we nog niet genoemd. Het is
de beroemde paaltjasker van Itte Groenhof-van der Wal. Deze was in de vijftiger jaren als
laatste vertegenwoordiger van het tjaskerlegertje nog aanwezig, zij het in deplorabele
staat. Mede door toedoen van de heer A. J de Koning en de Friese Molencommissie werd
hij van de ondergang gered en kwam hij weer volledig in bedrijf. Hij diende daarbij als
voorbeeld voor de totale tjaskerrenaissance die in de jaren zevenÍig begon en zeer succesvol bleek te zijn. Vorig jaar onderging het molentje een laatste herstelbeurt zodat hij nu
weer in prima conditie verkeert. De eigenaresse heeft erin toegestemd dat de tjasker in
beheer en onderhoud komt van de Molenstichting Nijefurd.
Ondanks geldkrapte zijn de mensen van de molenstichting optimistisch. Zij hopen dat
hun houding zal overslaan op het enthousiasme van een grote vriendenkring. Zij willen
zich overigens niet beperken tot de reeds genoemde molens want men heeft ook oog voor
oude molenlocaties of molenrestanten. Gedacht wordt aan Hindeloopen of Nijhuizum.
Vooral laatstgenoemd molenerf zou als eerste in aanmerking kunnen komen voor een
nieuw molenwonder. Dit kleine dorpje tussen de Vlakke Brekken, Zandmeer en Workum
bezit een schitterend molenerf waarop de achtkante ondertoren staat die eens de 155 ha.
grote Munnikeburenpolder bemaalde. Toen in de dertigerjaren werd overgeschakeld op
dieselbemaling werden wieken, staart en bovenhuis verwijderd. De stijlen werden aangelast waardoor de huidige piramidevorm is ontstaan.
De molenstichting zal met haar enthousiasme alle pogingen in het werk stellen om ook
op deze historische locatie met zo'n prachtige molenbiotoop de spinnekop in ere te herstellen. Dit type ontbreekt immers nog als waterverzetter in het molenpallet van de
stichting, die de molens zo'n warm hart toedraagt. Wij wensen de molenvrienden uit
Workum en omstreken daarbij veel succes en hopen nog vaak van hun successen te

kunnen schrijven.

Langweerder''S weachmeffnole"
weer in bedrijf
jL een belangrtjke dag voor de Stichting tot het instandhouden van de
I-angweerder molen en zijn bestuursleden jhr. T.A.J. van Eijsinga (voorziÍter), R. Mulder
(secretaris), KA. Prins (penningmeester), G.J. Kuiper en D.F. Zandstra (lcden).
Natuurlijk gold dat ook voor de vrtjwillige molenaar Jelmer de Vries. Een jarcnlang
gekoesterde wens ging nanelijk in vemulling. De molen kon weer waÍer malen.
Het was 22 mei

Het is al weer 72 jaar geleden dat de molen voor het laatst professioneel in bedrijf was. Sinds
19M was al regelmatig gedacht aan het aan de ketting leggen van de molen. Zelfs algehele
sloop werd voorgesteld, maaÍ een plaatselijke actie redde de molen van de ondergang. Een
electrisch gemaal nam in 1925 de taak van de windmolen over. Voortaan bleven de wieken
in ruste en bruiste het water niet meer schuimend door de Ítskoat. Ook de maalstenen boven
in de molen deden geen dienst meer.

Buitengewone glorie van weleer
Met die dubbele inrichting behoorde de molen tot de bijzondere molens die de windkracht
voor meer dan een doel benutten. Nu de molen zijnvijzel weer heeft, is er iets terug van die
buitengewone glorie van weleer. Boven in de molen herinnert de inrichting op het spoorwielzoldertje aan het koren malen van weleer en een staande spil met wielen geeft de krachten
van Aeolus weer door aan de vijzel die afkomstig is van een gemaal bij Exmorra. Op de
maalzolder herinnert overigens niks meer aan het malen met stenen. In 1935 werd de molen
ingericht tot vakantieverblijf en dat is tot op heden zo gebleven tot groot genoegen van de
vele vaste huurders die aan de oever van de Langweerder Wielen een prachtig plekje hebben
gevonden in de oude windmolen. Met zijn 205 jaren is "De Sweachmermole" zelfs een der
oudste wiekendragers van Friesland. ln 1782 is hij namelijk al gebouwd voor de Grote
Polder Langweer, Dijken en Boomzwaag.
Dat het in beweging zijn goed is voor een molen begreep men ook in Langweer. Midden
jaren zeventig kwamen de wieken weer in beweging. De vrijwillige molenaars Zandstra en
Eelman zorgden daarvoor. Toen de molen in 1982 het tweehonderd jarig bestaan feestelijk
vierde was dat molenaar André F. Bakker, die ter gelegenheid daarvan een fraai boekje over
de molen samenstelde. Bakker werd op zijn beurt weer opgevolgd door Jelmar de Vries die
in 1992 voor zijn verdiensten in Langweer werd uitgeroepen tot man van het jaar 1991.
Jelmar vindt dat "molenhout in beweging moet blijven". Met het realiseren van de plaatsing
van een door wind aangedreven schroef is de motovatie om aan die voorwaarde te moeten
voldoen alleen maar sterker geworden.

Met steun van velen
De meer dan een ton kostende klus werd met enthousiame en vakkennis geklaard door de
molenmakers Hugo Landman en Iwan Salverda van Bouw 75 uit Workum. Dat het allemaal
is gelukt dankt het bestuur ook aan de heer Van Reeuwijk van de Rijksdienst voor de
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Monumentenzorg, aan de provincie Fryslàn, de gemeente Skarsterlàn, het bestuur van het
per 1 januari 1997 opgeheven waterschap "Tusken Mar en Klif', de Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Doniawerstal, het nieuwe waterschap "Boam en Klif',
andere subsidieverstrekkers en donateurs waaronder de Langweerder zakenman H. Portena
die bij zijn afscheid te kennen had gegeven hem geen persoonlijke cadeaus te geven doch
geld waarmee hij de molenstichting kon steunen.
Vooral de bijkomende voorzieningen hebben veel extra geld gekost. Zo moest er een geheel
nieuwe schroefbak en ritskoat met toebehoren gemaakt worden. De met geeltjes gemetselde
watergang onder de molen was weliswaar nog geheel intact maar door vocht en vorst bleek
deze zodarug aangetast dat hier veel metselwerk moest worden verricht. Belangrijke draagen steunbalken bleken zodanig door de tand des tijds te zijn aangetrast dat het onverantwoord
was om deze niet te vemieuwen. Het maalvaardig maken van de molen werd hierdoor aanzienlijk duurder en nam meer tijd dan oorspronkelijk was begroot.
Jammer is het dat door de in uitvoering zijnde Ruilverkaveling de waterlopen zodanig gewijzigd worden dat, na het gereedkomen, het malen in een kunstmatig gemaakt circuit zal moe-

,
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ten plaatsvinden.

De molenstichting van Langweer heeft al met al een ambitieus project tot een goed
einde weten te brengen. Bij deze onze felicitaties voor het bereikte succes.

Restauratreverslag
Langweerder molen
door molenmaker Hugo Landman
Na een rustpauze van 72 jaar kreeg de afdeling Molenbouw van restauratiebedrijf Bouw 75
te Workum de opdracht om de Langweerder molen weer maalvaardig te maken. Na opmeting van de stalen vijzel, afkomstig uit het voormalige gemaal van Exmorra, en het opmeten
van de steek van de onderbonkelaar, kon er gestart worden met de schroefbak, Ítskoatbak en
het schroefrad. Door de invallende vorst moest het plaatsen van de schroefbak-Étskoatbak
even op zich laten wachten.
Door de slechte staat van de ijzerbalk en legeringsbalken is er besloten om nieuwe stukken in
de legeringsbalken te zetten alsmede een nieuweljzerblak met neuten en slothout. Onder aan
de koningspil is de donsbalk verstevigd met sleutelstukken, een nieuwe taatspot met taats en
onderbonkelaar.
Na een dooiperiode van een paar weken kon er gestart worden met de walbeschoeiing, titskoatbak en schroefbak. Bij het uitgraven van de Étskoatbak troffen we eenoude kunstmaalsteen aan die rond l9l0 door molenmaker Westra was geleverd. De diameter van de steen is
140 cm. en de kosten bedroegen toen 327 ,28. De kunststenen waren op aandringen van
molenmaker Hoekstra aangeschaft, omdat de molen niet meer met andere molens in de
omgeving kon concufferen.

f
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De rttskoat voor de restauratie

Bij

de werkzaamheden blijkt ook dat de Ítskoatbak vroeger is verlengd. Twee à drie meter
van de molenafvinden vinden we de eerste resten van de houten Étskoatbak terwijl de opvulling naast de Ítskoat alleen bestaat uit puin wat veel ergemis opleverde bij het maken van de
walbeschoeiing. Bij het uitgraven van de schroefbak vinden we de nodige sporen van de
oude schroefbak. Die was van 1907 en gemaakt door molenmaker Westra te Franeker. De
zwaarste afmetingen die we vonden was 25 meter 1ang,75 cm. breed en 6 cm. dik, gebruikt
voor de flonder achter de schroefbak.
Na het plaatsen van de Ítskoat en de schroefbak en het uitgraven van de Ítskoat onder de
molen die ongeveer 25 cm. is verdiept, kon er een nieuwe vloer in de Ítskoatbak worden
gestort. Daama konden we het metselwerk aanpakken wat na 215 ook nodig aan restauratie
toe was. De oude eiken halsbalk was zodanig door de bonte knaagkever aangetast dat het niet
meer verantwoord was om het nieuwe halslager hierop te monteren.
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l)e schrorÍbok wordt geplaatst met behulp van eerl kraan

.

De rttskoat na de restauratie

Na vele bik- en metseluren is er een start gemaakt met het vemieuwen van het beschot van de
onderbouw van drie velden boven de stelling en een veldkruis. Bij het demonteren van het
beschot kwamen we erachter dat door lekkage drie tussentafelementen en een ondertafele-

ment zodanig waren veffot dat ze
vernieuwd moesten worden.
Door vocht en de bonte knaagkever was er van het eiken ondertafelement niet veel meer over.
Boven de stelling hebben we alle

beschot vernieuwd, miofol
erachter gedaan en alle hoek- en

kozijnaansluitingen afgekit om
lekkage in de toekomst tegen te
gaan. Met het plaatsen en afstellen van van de schroef', het halslager en het schroefrad hebben
we na 72 jaar weer een maalvaarclige molen gekregen.

De foto's bU dit verhaal zijn
gemaakt door de heren Landman
en Prins.

Met precisie, geduld en vakmanschap werkt Hugo Landman aon het schroefract, dnarbij
belangstellend op de vingers gekeken door de jeugd.

De schroef wordt voorzichtig
neergelaten in de bak.
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glansrijk. Dat was uiteindelijk de kroon op het werk van ljalling Hoekstra.
Op de Nationale Molendag trok de molen met z'n nieuwe attractie veel bezoekers,
zeker zo'n 300 meldde houtzager Simon Jellema ons enthousiast. Het programma
was prima georganiseerd. Er bestond zelfs de mogelijkheid om met de molenpraam
een tochtje door de grachten van lJlst te maken. En als het meezat passeerde men
dan de stoere Belgen die met de mallejan een boomstam door het stadje sleepten op
weg naar de rnolen. E,n daar kon dankzij voldoende wind volop gezaagd worden,
traditiegetrouw tot mi ddernacht.

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie von "Friese
Molens". Een nummer met ster (*) verwijst naar het boek "De Windmotor als
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriftelijk aan
de redactie.

5. Op

donderdag 29 mer vond in de molen "Ropta" te Metslawier de afsluiting plaats
van het molenrestauratieproject van de gemeente Dongeradeel. In de afgelopen drie
jaar hebben alle zeven molens van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
een restauratie c.q. deelrestauratie ondergaan. Dit heugelijke feit wilde men uiteraard niet ongemerkt voorbij laten laten gaan. We hopen er in ons volgende nummer
op terug te komen.

100. Het was voor de molenaars van "de Babuurstermolen" in mei een drukke maand
met verschillende hoogtepunten. Zo werd er op 10 mei meegewerkt aan de
Nationale Molendag, twee weken later waren de molenaars op de molepöle present

i.v.m. de opening van het nieuwe waterschapsgebouw

in

Bolsward (tevens

Waterschapsdag) waarbij ook belangstelling getoond werd voor de oude windmolenhistorie, waarna het op de laatste zaterdag van mei opnieuw raak was toen de
windturbines van het windmolenpark Baburen officieel in bedrijf werden gesteld.

102. De houtzaagmolen "De Rat" in lJlst is op Nationale Molendag verrijkt met een bijzondere aanwinst. 's Morgens nam de voorzitter van de molenstichting, burgemeester M. F. Koopmans, een originele mallejan in ontvangst waarna er gedemonstreerd
werd hoe hiermee vroeger gewerkt werd.
De mallejan was tot voor kort eigendom van de houthandel Jongeneel in Sneek. Hij

is daar waarschijnlijk nog gebruikt ten tijde van

houtzaagmolen

"De

Zwarte

Hengst" die het eigendom was van houthandel Ter Horst, zoals houthandel

.

Jongeneel toen nog heette. De schenking vond bijna twee jaar geleden plaats. Het
was de technicus Tjalling Hoekstra, vrijwilliger op de molen, die zich over de mallejan ontfermde. Hoekstra heeft zrjn hart verpand aan de molen in IJlst. Behalve dat
hij oog heeft voor de techniek van molenbouw, bewondert hij ook volop het vakmanschap van vroegere ambachtslieden. Toen de mallejan als wrak beschikbaar
kwam begon voor hem de uitdaging om er weer een toonbaar en bruikbaar werktuig

103. Spinnekop-korenmolen "De Vlijt" te Koudum is op

van te maken. Het kostte zeker de nodige moeite om het geheim van de oude
wagenmakers te ontrafelen, maar stukje bij beetle ontstond er iets moois onder zijn
handen. Na in de afgelopen 20 maanden hieraan maar liefst 3000 uren te hebben
besteed, straalt de voldoening van z' n gezicht. Een waar pronkstuk glimt in het licht
van de avondzon wanneer we woensdag J mei een kijkje komen nemen. Het hoogtepunt moet dan echter nog komen. Die avond treden twee rasechte Belgische paarden aan om de mallejan uit te testen. De trouwe viervoeters hebben er geen moeite
mee zwaÍe boomstammen voort te zeulen en de mallejan doorstaat deze vuurproef

De historische mallejanwnrdt uitgetest door twee Belgen bij houtzaagmolen "De Rat"
te lJlst.

l0 mei jl. f-eestelijk heropend
na een jaar van stilstand, veroorzaakt cloor schade aan het gaande werk. Men streeft
er naar de molen in de zomermaanden iedere zaterdag te laten draaien voor belang-

stellenden, waaronder uiteraard toeristen. De Vrienden van de Koudumer Molen
streven verder naar aanleg van een voetpad naar de molen teneinde de bereikbaarheid te verbeteren. "De Vlijt" is de vierde molen van de molenstichting Nijefurd.
Elders in dit nummer treft U een uitgebreid verhaal aan.

113. De Stichting Penninga's Molen te Joure kreeg in februari een cheque ter waarde van
f 8.500,- als bijdrage in de kosten voor de nieuwe wieken. De vereniging van
Plaatselijk Belang geeft jaarlijks aan een instelling ter plaatse een gift. De 30.000
gulden kostende onderhoudsklus was P.B. niet ontgaan en bovendien wist men dat
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124. Poldermolen "De Cooijer" bij Wolvega heeft in 1996 aanmerkelijk minder draaiuren kunnen maken door de aanhoudende winter, de vroeg ingevallen winter en
windstille dagen juist op momenten dat vrijwillig molenaar Hendrik Hachmer tijd
had om naar de molen te gaan. Hij vraagt zich in zijn schrijven af of meer polder-

de molenaars op deze korenmolen inmiddels 24 jaar (en niet 25 zoals in de plaatse-

Iijke pers werd vermeld) actief zijn. Het zijn Minne Kappenburg, Anne Dijkstra,
Harm Zuidstra en Anne Sjoerd de Jong die de molen bij toerbeurt bemalen. Een
andere vaste kracht op de molen is Popke Timmermans die in september de kwart
eeuw op een jaar na op Penninga's Molen ook volmaakt. Naast de korenmolen hebben de molenaars het beheer over de veenpolderpolder te Vegelinsoord en de spin-

molens door de winterse omstandigheden minder draaiuren konden maken. We zulIen het t.z.t. zien in de draaiurenlijst van Cerard Crernrné. U stuurde uw gegevens
toch wel op?

nekop "De Groene Molen te Joure.
I

115. De molenaars Siemen Jager en Cees Nootenboom van de korenmolen "'t Lam" in
Woudsend zijn sinds kort als parttime-beroepsmolenaars actief op deze prachtige
ambachtelijke wiekendrager. Elke donderdag en zaterdag zrjn ze te vinden op de
witbestoven maalzolder. Als opvolgers van molenaar Siegert kennen ze zo langzamerhand de kneepjes van het molenvak. Ze zijn al geruime tijd gediplomeerd molenaar en Cees heeft zelfs een jarenlange ervaring op de Schiedamse korenmolen "De
Vrijheid" achter de rug. De knusse molen is ingericht naar de wensen en eisen van
het bedrUfje.Het aardige is dat de molenaars actief zijn op eco-gebied, een bijzondere markt waarin men zich wil onderscheiden van andere beroepsmolenaars. De
stichting "Soune Groun" uit Wommels heeft het project "Granen voor Brood"
gestart. Boeren worden gestimuleerd om granen te verbouwen zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Bakkers kunnen van het door molen "'t Lam" gemalen meel
streekeigen producten maken zoals Workumer koeken of Gaasterlandse broden.

I

125. De restauratie van de korenmolen "Windlust" is eind vorig jaar voltooid. Het
bestuur van de stichting "De Oosthoek", eigenaar van de molen, heeft op zaÍerdag
24 met jl. de monumentale wiekendrager officieel en feestelijk heropend. We hopen
er in ons volgende nummer op terug te komen

*11. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale Molendag deed in Friesland

naars t.z.t. helemaal de stap naar het molenaarsvak te gaan maken. Jager en
Nootenboom hopen ook de afzet bij bakkers en supermarkten te kunnen uitbreiden.
Voor de losse verkoop zijn particulieren natuurlijk welkom op de molen. Op de
Nationale Molendag was de belangstelling hiervoor goed. Met name toeristen wisten de molen te vinden waarna menigeen als souvenir een zakje pannenkoekenmolenmeel rrteenarl naar huis of naar de boot. De molenaars hebbcn zekcr nog de
nodige \l/ensen maar de start is veelhelovend. Succes!

,il

Siemen Jager en Cees Nootenboorn op de knusse maalzolder van hun
.

ar

een

windmotor mee in het concert van malende molens. Het was de vorig jaar gerestaureerde Herkules aan het Jan Broerskanaal bij Molkwerum. Zie ook het verslag over
de de molenstichting in Nijefurd.

Wanneer meer boeren overgaan op de verbouw van eco-graan hopen de beide mole-

korenmolen " 't Lam"

Hachmer had ook positiever nieuws. De windvang van "Dc Gooijer" is eind 1996
door de sloop van een werkschuur van It Fryskc Gea, staande aan de westzijde van
de molen, aanmerkelijk verbeterd. "Direct na de sloop was te merken dat de molen
sneller aanliep. Waar eerst vier volle zeilen te weinig waren, zijn nu vier halve al
genoeg voor hetzelfde aantal draaiuren", aldus molenaar Hachmer, die met deze
verbetering uiteraard in zijn nopjes is.
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Tweede oogst-molenfeest in
Surhuisterveen
Surhuisterveen - Op zaterdag 2 augustus 1997 van I 0.00 uur tot I 7.00 uur organiseren de
vrijwilligers van molen "Nötm0ne Koartwàld" voor dc 2c keer cen oogst-molenfeest.

Vorig jaar is dit feest een daverend succes geweest, wat zekcr voor herhaling vatbaar is.
Het oogst-molenfeest zal dit jaar in het teken staan van de motoren. In het verleden werd
het boerenwerk en het werk op de molen gedaan met behulp van paardenkracht en windkracht. In de loop van de tijd werden deze krachten vervangen door motorkracht. In de
gebouwen bij de molen staan enkele interessante motoren. Aan deze motoren is de afgelopen winterperiode druk gewerkt om ze weer te laten draaien. Op het oogsrmolenfeest
zal dit naar alle waarschijnlijkheid lukken. Daarnaast zal een antieke dorsmachine van de
vereniging "De Dors(t)vlegels", aangedreven door een antieke tractor, demonstraties in
het dorsen van tarwe verzorgen. Voorts is er een maalinstallatie aangedreven door een
stationaire motor. Bovendien zal een bakker op die dag op het molenterrein een bakkerij
inrichten om van het molenmeel brood te gaan bakken.
Genoemde evenementen tonen hiermee het geheel van handelingen om van tarwekorrels
brood te maken. Duidelijk is dat de molen op deze dag ook een belangrijke iol zal spelen.
Er worden doorlopend excursies verzorgd in de molen en de molenaar zal demonstraties
in het malen van tarwe geven. Bovendien is er gelegenheid om een kop koffie te drinken
of een ijsje te nuttigen. Het terrein wordt verder gevuld met kraampjes waarin naast de
meelprodukten van de molen en de broodjes van de bakker, ook regionale produkten en
souvenirs te koop worden aangeboden. De activiteiten worden feestelijk opgefleurd met
muziek van enkele trekharmonica's. Al met al zeker de moeite waard om op zaterdag 2
augustus een bezoek te brengen aan de molen te Surhuisterveen. De opbrengsten van
deze dag komen ten goede aan de "Stichting De Feanster Moune".

VVynturbine fertaling fan
Ald-hollanske wynmole
Elkenien wit dat koalen, oalje en ierdgas de wichtigste gr0nstoffen op ierde binne dër't
enerzjy ót helle wurdt. De fjirde leveransier fan dit kostbere guod wurdt faak fergetten:
WYN. Dy kin fergees en maklik s0nder grutte skea oan it miljeu yn eneÍzjy omsetten
wurde. Al ieuwenlang bart dat neffens itselde prinsipe. De nijmoadrige wynturbine is
neat oars as in fertaling fan de àld-hollànske wynmole dèr't noch in lytse t0zen fan binne
yn És làn.

It giet faaks wat te fier om hjir Ít tehzzen dat wy de wyn te tan§en hawwe oan de sinne.
Noch net in heal prosint fan dy sinne-enerzjy wurdt omsetten yn wynkrëft. Lit it in bytsje
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lykje, it is altyd noch mear as tsientallen kear it totale gebr0k oan koalen, oalje en gas dat
de hiele wràldbefolking ferbr0kt.
By de ferbranning fan al dy fossile brànstoffen komt koaldioxyde (CO2)

frij.

Op jierbasis

wurdt de wràld fersmoarge mei sa'n l9 miljard ton CO2 en dèrfan nimt És lantsje sa'n
40.000.000 ton foar syn rekken. Wyn is lykwols skjin en dy rekket ek nea op. Dërom ek
wurdt der hieltyd mear gebr0k Ían makke. Sa steane der yn Californië mar leafst 16.000
wynturbines. Troch de Tehachapi-pas waait in bulte wyn, dat dër ha se tffzenen delsetten,
in wyld gewrimel fan wjukken. Yn Europa, dat Amerika trouwens foarbystrutsen is, nimt
DÉtslen op dit stuit it earste plak yn, nei Denemarken. Ingelàn is yn opkomst en yn
Spanje steane op dit stuit de grutste wynturbines fan Europa. Us làn spilet yn dit gehiel
mar in beskieden rol. De wynturbines fan it parkje by Beabuorren binne fan 500 kilowatt,
mar der wurde no al guon produsearre fan 1500 kW. Dy ha in mèst fan 60 meter en in
wjuklingte fan 30 meter. Nederlàn beskikt no oer sa'n 300 megawatt turbinefermogen en
dat moat yn it jier 2000 neffens it stribjen fan de oerheid ttzen megawatt wèze. Dèrmei
kinne 750.000 hÍshàldingen oan enerzjy holpen wurde.
Yn Ondersteand ferhaal docht Pier Zijsling, de m0nder fan de Beabuorstermole, de nijsgiirrige relaasje tusken àld en nij wynmolerjocht Ít de doeken.

(GDW)

De aldste ener4y fan de wrAld
In praatsje efter it kruirëd fan de Beabuorstermole
Yn de tiid fan hartoch Jan I fan Brabàn wie it de gewoante dat in eigner fan lannerijen
tagelyk ek eigner wie fan de wyn dy't oer dy gr0n waaide. By ferhierd làn moast de hierder wynpacht betelje. Tsjintwurdich sit der molke op it làn, mar doe siet der wyn op. As
der doe makelers en bemiddelers west hiene, hie it fansels in gouden hannel west: mei stil
waar in stikje làn keapje en as it in stoarm waaide it wer Í'erkeapje. Nei de tiid fan Philips
II, yn 1581, gongen dizze "landsheerlijke rechten" oer op de Staten der Provinciën. De
minsken dy't doe in mole stichten en yn de foarm fan belesting harren wynrjocht betelle
hienen, krigen de fersekering dat de {ocht hienen op frije wyn s0nder wynbehindering.
Yn de Zaanstreek lei men soks fëst yn in "windbrief'. Rjocht op frije wyn woe sizze dat
op 100 meter fan in mole öf net heger boud of plante wurde mocht as ien meter.
Twah0ndert meter der öf 2 meter en op 300 meter trije meter ensfh. Dit jilde allinne foar
"grondzeilers", molen dër't de wjukken fan by de gr0n làns draaie en net foar "stellingmolen" fansels. Dan moat de bouwhichte fan omlizzende wenten, pleatsen en sa berekkene wurde fan6f de stelling- of omgonghichte. De Beabuorstermole sil net folle lèst krije
fan wynbehindering. De fiif nije konkurrinten giet mear wyn Ondertroch as de àlde poldermole nedich hat. It skilderij fan de Beabuorstermole hat in list krigen fan wynturbines.
It oansjen is hjirtroch feroare, mar tiden hawwe tiden. Der binne al fierste folle skjinne
kiowatten oer Ís hinne waaid dy't net weromkomme.
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It is 26 aprll alve jier ferlyn dat troch in rekkenf-later yn Tsjernobyl de kij hjir fiouwer
wiken yn'e h0s bliuwe moasten, alle spinaazje weismiten waard om fan alle oare ellinde
mar te swijen. Nei alve jier is de acht meter dikke betonsarkofaach hast trochbaarnd en sil
de boel ynpakt wurde moatte. De Íiif turbines hawwe ris wer in lyts stapke tichterby
brocht dat soks net wer barre sil. Wèrom cle ÍliÍ'turbines op Beabuorren linksom draaie
om s§inne enerzjy te meitsjen en de àlde poldermole rjochtsom draait sil foar ferskate
minsken in fraach wèze. No, men kin andert op dizze t'raach knie troch in besite te bringen oan it "polderhÍske" by de Beabuorstermole. (Tel. 05 l5-516165).

Ktreine Ínolens vangen

óók veel wind
Het artikel in de vorige Utskoat (85) vraagt om enige aanvulling. Zoals ik in ile rondvraag van de voorjaarsvergadering al melfule is de stabiliteit van kleine molens nog
geringer dan de conclusie van de redenering in het vorige nummer aangeeft.

Bij een half zo kleine molen hebben we niet alleen een gewicht van eenachtste en een
winddruk van een eenvierde (gewichtsstabiliteit: de helft) maar óók nog een half zo grote
basisbreedte van de onderbouw. De laatste factor heeft tot gevolg dat de totale stabiliteit
nog maar een kwart is van de grote broer.
De invloed van de basisbreedte van de onderbouw komen we nog tegen als een bouwverschil van wipmolens en spinnekoppen. Als de ondertorens van wipmolens en spinnekoppen de zelfde vormverhoudingen zouden hebben, zou een spinnekop aanzienlijk makkelijker omwaaien dan een wipmolen. Het is vast niet toevallig dat een spinnekop voor zijn
geringere afmetingen een relatiefbrede basis heeÍt: het vergroot de stabiliteit, zie de tekening in het vorige nummer. Ook hier zien we weer dat de bouwpraktijk van de oude
ambachtelijke constÍucteurs, waarschijnlijk door schade en schande, is aangepast aan de
harde werkelijkheid van de natuurwetten. Met de theoretische bril van de modeme mens
kunnen we achteraf(!) het hoe en waarom begrijpen van de in het verleden gevonden
oplossingen.

Bolstenen
Over de bolstenen die de stabiliteit verder moeten waarborgen, valt nog op te merken dat
de stenen tegenover het kantelpunt hier het werk doen. Ze zitten aan de goede kant van de
kantelhefboom: tweemaal zo ver van het kantelpunt als de gewichtskracht van de molen.
Ook hier levert de bredere basis van een spinnekop extra winst op. Ten slotte: het is niet
zozeer het gewicht van de stenen die er toe doet. Het is meer de kleetkracht of de bewegingsweerstand van de verankering in de bodem die van belang is. Wat dit bedreft is een
flinke, horizontaal ingegraven balk (loodrecht op een lijn naar het midden van de molen)
minstens zo effectief. We moeten er dan wel voor zorgen dat die balk permanent onder de
grondwaterspiegel blijft want een geheel of gedeeltelijk verrotte balk heeft uiteraard geen
nut.

Door de plaatsing van viif wtndturbines in het windmolenpark bij Baburen is het landschap bij de oude poldermolen veranderd. Molenaar Zijsling is van mening dat uit
twee zure appels de beste is gekozen. De monumentale wiekendrager uit 1882 blijft
echter de oude vertrouwde ambassadeur van windenergie. Met zijn vier wieken staat
hij waardig te waken als een dirigent voor zijn driewiekig windorkest, een orkest dat
werken zal uitvoeren waarin een nucleaire noot tevergeefs gezocht zal worden. De
beide

foto's tonen de situatie van voor en na de pl,aatsing der windturbines.
Pier Zijlstra

Jaap van Driel
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Vergeten restanten (4)

Daar komt gedonder van!
Onweer komt lang niet alleen voor in de zomer, maar in de zomer valt het meer op. In
korte broek en opgerolde hemdsmouwen in de natuur is een kletterbui buiten nu eenmaal
dramatischer dan gezien van achter het raam en bij de snorrende kachel.
Daarom vraag'ik uw aandacht voor een onderdeel van het bliksembeveiligingssysteem
van de molens. Bij de controle van de installatie (niet vergeten te laten doen!) gaat de
aandacht meestal hoofdzakelijk uit naar de elektrische weerstand richting de aardelektroden, de toestand van de ringleiding op de romp en de kwaliteit van de kabel van de roede
naar die ringleiding. Daarmee is de staande roede wel goed beveiligd
Voor het bliksemvangprofiel van een molen is de horizontale roede echter ook zeer
belangrijk. Omdat de roeden door verf (of roest!) een hoge elektrische weerstand naar de
askop en naar elkaar hebben is het essentieel dat deze drie met een goed geleidende verbinding onderling gekoppeld zijn. Helaas wordt deze verbinding meestal geconstrueerd
uit zeer dikke massieve koperdraad.
Zoals de meeste metalen wordt het oorspronkelijk zachte koper door buigen hard, wat bij
blijvende beweging op den duur leidt tot vermoeidheidbreuk. Dat kan gemakkelijk
gebeuren als na het uitnemen en opnieuw steken van de roeden na de eerste zomer de
roedwiggen iets of zelfs helemaal los komen te zitten!

"De Jager"
Op houtzaagmolen "De Jager" hebben we kunnen merken dat de keerklossen er niet voor
niets zijn. Na de laatste restauratie hebben we meegemaakt dat een roede met ongeveer
een centimeter speling plotseling merkbaar 1os kwam en tijdens het draaien het gevlucht
liet dansen op de windpeluw. Snel vangen heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de
steen gelukkig heel bleef.
Het valt achteraf niet na te gaan hoe lang de roede al enigszins kon bewegen voordat de
molen stampend tot stilstand kwam, naar schatting na een stuk op twintig klappen. Een
ander veroorzaakte wel een breuk in een bliksemafvoerleiding naar de askop. Dit kwam
pas aan het licht toen we een stormluik uitnamen om de bovenhoektouwen van een zeil te
inspecteren. Vanaf de omloop is zoiets niet te zien en voor zover ik weet omvat de bliksembeveiligingscontrole dit aandachtspunt nietl
Het is dus zaak op mooie windloze dag de stormluiken niet alleen te verwijderen om te
genieten van het schitterende uitzicht uit voorzijde van de kap.
Jaap van

Driel

Het molenrestant bij Jelsum
Plaats en gemeente

Jelsum, Leeuwarderadeel

Voormalige gemeente

Leeuwarderadeel

Naam

Onbekend

Adres en ligging

Dekemawei 7, Jelsum

Coördinaten

18148-58306

Eigenaar

Stichting Old Burger Weeshuis te Leeuwarden

Funktie/andere bestem mi ng

Voorheen polderrnolen

Bouwjaar

Oorspronkelijk bouwjaar is 1855

Landschappelijke waarde en
windbelemmering

Landschappelijke waarde is gering.
De molen staat midden in een weiland omgeven
door bomen

In bedrijf

Niet bedrijfsvaardig

Constructie
Type

Monnikmolen, grondzeiler, achtkantig

Onderbouw

Gemetselde veldmuren (ongeveer 125 cm. hoog)

Romp

Hout met horizontale beschieting

Inrichting
Aantal zolders

2

Drie losse raderen

a. doorsnede 1 16 cm .,,33 kammen
b. doorsnede 95 cm. , 26 kammen
c. doorsnede 130 cm. ,36 kammen
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Bijzonderheden
De molen heeft een ingang aan de noordkant en aan de zuidkant. De doorsnede van het
grondvlak is ca. 42A cm. De molen stond voorheen ten zuiden van Janum. Begin jaren
zeventtg werd de molen bij Dekema State herbouw d. Zie Fries Molenboek nr. 45. blz.
162 en Molens van Friesland nr. 45 b\z. 166"

Het interieur van het molenrestant bij Jelsum, gefotografeerd door H. Zwart op l5
ianuari 1997.
Engwierum

Harmen Zwart

De korenmolen van Oudeschoot
Sinds 1996 is het dorpsgebied van Oudeschoot, na dcrtig Jaar tcn onrcchte HeerenveenZmd te hebben geheten, grotendeels weer als zodanig benoemd. Daarmee is ook een historisch "molenerf" weer in beeld gekomen. Reeds lang kent het dorp geen molen meer,
maar de plaats van de laatste korenmolen is als nieuwe locatie voor de ijsbaan
Oranjewoud-Oudeschoot gekozen. Laten we echter bij het begin beginnen...

Kloostermolen

Het molenrestant bij Jelsum op B mei 1996. Opname H. Zwart.

De oorsprong van de korenmolen van Oudeschoot moeten we zoeken bij het ter plaatse in
het derde kwart van de dertiende eeuw gestichte en aan St. Nicolaas gewijde klooster van
de Duitse Orde. De oudst bewaarde rekening van deze instelling (ca. 1470) vermeldt de
molen als bezitting. In dat jaar werden er een nieuwe molensteen, een as en een roede
aangebracht voor in totaal 3l'l, gulden. De molen leverde aan inkomsten 16 mucl rogge
op (er werd in natura betaald). Het volgende bericht stamt uit 1497. De molen leverde
toen maar 8 mud rogge op, omdat er geen molenaar was. De commandeur van het klooster zond daarom zljn knecht naar Groningen (!) om er een geschikte molenaar te zoeken.
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De smid verstevigde ondertussen de molen en repareerde hetjaar daarop de as met "ijsserwerck" (kosten 16 gulden en l6 stuivers). Na de komst van molenaar Willem kon men dan
ook weer volop werken en werd er 40 mud gemalen. ln 1499 werd de kleine spil nog "vermaect", maar dan horen we enkele jaren niets meer van onkosten. Molenaar Jan, die voor
het eerst wordt genoemd in I 501 , mocht de helft van het maalloon zelf houden.
In 1506 werd er vlakbij, in het in opkomst zijnde dorp Mildam, een nieuwe korenmolen
gesticht. Omdat het de eerste molen op die plaats was, protesteerde de commandeur tegen
de komst van deze concurrentie. Het had echter geen eÍïèct en rond Pinksteren van dat jaar
begon de Mildamster molen te draaien. Ook het klooster zelf kwam in een steeds slechtere
financiële positie en zo ging de molen achteruit. Daar kwam pas verandering in na de komst
van Melchior Barends de Grote als commandeur in 1540. Hij pakte de zaken voortvarend
aan en werkte, deels met eigen geld, aan het herstel van het klooster. Kort daarop werd de
molen geheel hersteld en de rekening van 754811549 geeft interessante bijzonderheden:

Item ten ersten de moele, de to dat Huess van SchoÍen hoirt, hebbe ick nedder
laten werpen, up den standder nae ende dat mytsselwerck.
So hefft my meister Jan tymmerman, wonnende up Rottesterhaeule, wedderumme
upgemaecke eynen ganssen nuwe spiecker, uthgesecht de asse ende 2 roedden
binnen daer van olde ingekomen, waervan he hffi gehadt van tymmeren 24 phï
lipsgulden ende I halve tunne bierss.
Item de smyt heffr darvan gehadt 6 philipsgulden van spickerss ende yseren bolten ende banden ende spillen te verlengen.
Item den steenbalck hebbe ick moetten koeppen, 3 gohgulden.
Item noch eyn block plancken gekofft voer 6 philipsgulden.
Item noch 3 philipsgulden van 2 blocken to snyden ende de kost. Dat ander hob
hadde wy sulven, uthgesecht salige heer Goert hadde ock 2 block plancken gekoffi van l3 voet.
Facit [-dat maakt] 42 philipsgulden ende 9 stuiver ende de tymmerman tymmerde up syn eygen kost.

Dit betekent, dat de gehele wederopbouw van de standerdmolen op de oude stander en
met gebruik van de oude as en roeden 152,95 gekost heeft (een philipsgulden was 25 stuivers en een goudgulden 28 stuivers waard). In 1549 maakt De Grote op de goederenlijst
trots weer melding van het maalwerktuig: de moelen to Schoterbuiren kumpt den Huysse
to van Santte Nycolaus to Schoten to in egendoem.

W

.

De positie van de
eerste molen.

Als molenaar horen we in 1561 van ene Meynno . Deze huurde de
molen met een stuk land van acht roeden breedte voor 45 gulden
Dit was voor De Grote een manier om aan vaste (geldelijke) inkomsten te komen! Het stuk land, weldra mollenlandt
(naar de molen of mollen) genoemd, omvatte 7'l, mud akkerland,
3 dagmad weiland en 4 dagmad hooiland. Lang duurde deze gezamenlijke verhuur echter niet. Tijdens een zware storm in de nacht
van22 op 23januari 1516 waaide de molen om en werd hij geheel
per jaar.
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vernield. De Grote meldt daarbij nog dat ook veel kerken, huizen en andere molens (so
waettermolen ende kornmollen) zwaÍe schade hadden opgelopen door het noodweer.

Het molenaarshuisje werd waarschijnlijk ook vernield en herbouwd op kosten van een
pachter. In 1580 worden als eigenaars namelijk de pachtboer Gerbrand Jacobsz en zijn
vrouw Greta genoemd, welke dan ook de akkers en het weiland in gebruik hebben. Van
het overige Molenland was het achterland (veen) inmiddels verkocht aan'llaard Gales
Heloma en Roelof Gerrits Crack gezamenlijk, waarbij een jaarlijkse grondpacht was
bedongen. In 1603 werd die nog betaald door grietman Tinko van oenema. Het kloosterbezit is in 1580 in het kader van de Hervorming geconfisqueerd door de staten van
Friesland en de gebouwen verdwenen niet lang daarna.
Schooter Molen
Gelukkig kwam er in 1576 geen definitief einde aan de historie van de korenmolen in
Oudeschoot. Na enige tijd, want er was tenslotte een oorlog met Spanje gaande en plunderende troepen vielen regelmatig binnen, durÍde men het aan om de molen te herbouwen. Wanneer dat precies gebeurde wetcn wc nict, maar het zal niet lang voor 1595 zijn
geweest. Men weet in 1600 te rnelclen: is rlen moelcn ntet eenfrven steedt geconsenteert
t'setten buyten op dat sandt, sotulcr eenrunt:s scluufu crulc prejutlitie, sotrder belffienesse
van pacht offte recht van dien. Kcnnclijk was tlc rnolcn dus cldcrs neergezet, wellicht
door ene Roelof Elles, en was hij buiten dc pachtcontrilctcn van hct voormalige klooster
komen te vallen. Blijkens een in 1622 uitgegeven kaart stond clc Schooter Molen ten
noorden van het dorp, aan de oostzijde van de Herenweg. Daar z«ru hij ook in 1718 worden aangegeven. op een gegeven moment hebben obbe Edcsz cn Jan Bartelsz te sloten
de molen gekocht van Roelof Elles, waarna zij hem in 1595 ovcrdocn aan Pieter Claasz
Bouman en Lammert Laurensz. Deze beide laatste waren huurders van voormalige kloostergoederen in het dorp. In 1600 hadden ze echter nog steeds nict dc volleclige koopsom
betaald, omdat er onenigheid was over de overdracht. Na een gercchtelijke uitspraak
werd het restant van ruim 165 gulden betaald en gingen de beide heren injuni over tot de
verkoop van 718 deel van hun bezit aan de molenaar Geert Michiels. De koopsom
bedroeg 1050 gulden. Als de molen in mei 1605 opnieuw wordt verkocht, komen er interessante feiten naar voren. Behalve dat er bij het 7/8 gedeelte van de molen ook een huis,
de grond waarop beide stonden en een apart stuk bouwland behoorden, zijn er namelijk
voorwaarden aan de koop verbonden:

... dat den copers den moelen voerszeijd niet sullen mogen vervoeren van den
plaetze, daer denselve alrede is staende, sonder consent van de ingesetenen van
den dorpen Olde- en Nuweschooten. Ende saLl daerbeneffens van den ider lopen,
te maelen van den voersryijde ingeserenen van den dorpen Olde- en Nuweschoot
voersryijd, nieÍ meer mogen ontfangen als anderhalve stuiver.
Later bleek dat dit geldig was voor rogge, haver, coorn, boeckweit ende andere gebrokene granen, maar dat weiÍ volgens hetzelfde tarief als in de omliggende dorpen werd verwerkt. Het vaste maalloon had voor de ingezetenen ook een keerzijde, want zij werden
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verplicht om hun graan alleen naar de Schooter Molen te brengen en konden rekenen op
een boete van zes gulden als ze dat niet deden (1629). Omdat het gedeeltelijke bezit van
de molen hem niet voldeed kocht de nieuwe molenaar, Jan Geerts, na vierjaar (1609) het
resterende achtste part van de in 1605 al genoemde mede-eigenaar Oeds Hommesz in
Langezwaag. LaÍer zol de molen steeds als een geheel worden verkocht. Het bijbehorende huis was nog met riet gedekt (1629). In 1635 blijken er ook een camer ende backhuijs
op het terrein te staan, ten westen van wat dan de olde huisinge wordt genoemd.
Kennelijk was de molenaar inmiddels ook bakker geworden, want in 1649 wordt bij een
verkoop uitdrukkelijk ook het backers gereedschap genoemd. Een dergelijke combinatie
was niet ongewoon, omdat een molenaar vaak onvoldoende kon verdienen met het malen
van granen. Daarom hield hij vaak enig vee, handelde in granen en bakte brood. In 1783
vernemen we bijvoorbeeld, dat de toenmalige molenaar Pieter Langius een bakkerij had
waarin hij iedere week 30 lopen graan tot roggebrood verwerkte. Pas in de Franse Tijd
kwam daar een einde aan, toen voor alle beroepen patenten werden uitgegeven. Een combinatie van twee beroepen was sindsdien niet meer toegestaan zonder ontheffing. In de
later ingevoerde regels voor het gemaal werd deze scheiding tussen bakkers en molenaars
overgenomen.
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Het bedrijf aan de Herenweg is het Rampjaar (1672) kennelijk niet zonder kleerscheuren
doorgekomen. Bij de verkoop in 1617, nota bene aan Jan Jacobs, de molenaar van
Mildam, komt plotseling naar voren dat er een grondpacht van 3'/, gulden per jaar verschuldigd is. Ook moet er een jaar pacht als geschenk worden gegeven bij iedere ver-
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koop. Verder had ene Douwe Haijes een hypotheek op de molen verstrekt. Als de
Mildamster molenaar in 1683 het complex verkoopt, blijkt dat er ten westen van de
molen een ledige huisstede is en dat er over de molen, het (nieuwe) huis en hetlandT'lz
gulden grondpacht aan de Commanderije moet worden betaald. Deze laatste instelling is
de opvolger van de religieuze instelling die vroeger het klooster beheerde. Bij de verkoop
van 1683 was er nog een hypotheek in handen van dr. Hippolitus Beijem van Aerssen.
Desalniettemin ging de molen voor 11912,50 van de hand, zodat Jan Jacobs ruim 19%
winst boekte over de zes jaar dat hij de molen bezat. Hoe het na 1700 met de molen ging,
blijkt uit het in dit nummer opgenomen knipsel "De Schoter Molen" uit het Nieuwsblad
van Friesland van I 3 december 1950. Naar die periode heb ik ook nog geen verder onderzoek gedaan, maar wie weet komt dat nog eens.
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De eerste juni kil en wak,
brengt veel koren in de zak.

l€í-

Wat Medardus geeft, d.oog of nat,
zes weken duurt dit of dat.

2l-

Voor de langste dag . d.en neemt de zee.
Na de langste dag. dan gccft dc zee.

Regent 't op Sint Barnabas,
zw'emt de oogst in een waterplas.
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Als Johannes is geboren.

Als het regent op Sint !'eith.
dan regent het zes u'cken in een tijd.

is het lengen der dagc.n r erloren.

rUrldzorn(er:

Sint Antonius schoon en helder.
het vat en ook de kelder.

mlt

Voor Sint Jan moet nlen onl regcn sntekcn.
daarna regent het vele u'ekcn

. De Schooter Molen (links) en zijn
concurrent in

Mildam (rechts).

Is het op Sint fuitonius nat.
de boer drinkt zich I'an verdriet zat.

I.4-

G€).

Staat op Sint Baziel het koren schoon.
dan geeft de bocr z'n land !'oor geen kroon.

lfot

Komen Pctrus en Paulus nret rcgenvlagen.
dan drcigt dc rcgcn dcrtrg dagen.
Op Sint Prctcr zonneschr;n.
dln drinke I'n1 de rnulder uijn

erlot:

als de nachten lengen

begint de hitte te strengen
DMB

juni nat en koud, meest het hele jaar ellende brouwt

38

39

Merkw aatdige gevluchten (7 )
In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag trof onzel,ezer en vaste briefschrijver A. M.
van Dop bijgaande afbeelding van een 'tjasker' aan. Aangezien het noorden van ons land
vooral veel tjaskers heeft gekend, past dit plaatje in De Utskoat prima in de berichtgeving

over dit molentype. De tekening behoort bij het octrooi voor een door Cornelis Dirksz.
Muys ontworpen windwatermolen, gedateerd 31-10-1589. Van Dop schrijft ons:
"Typische wieken uit die periode, maar wel zes. De persoon eronder staat aan de vang.
Mogelijk konden ze ook zeilen voeren. Zo Íe zien rond te duwen via eèn goot (glijstukken?) om de zaak op de wind te zetten. Het water wordt door een uit acht schoepen
bestaand rad opgepompt. De aandrijving geschiedt haaks uit het gebouwtje via de klassieke spillen, bonkelaar enz. uit het torentje waarvan zo te zien de bovenzijde draaibaar is op
rollen of klossen, glijdend in een ring."
We weten dat de oudste tjaskervermelding dateert van 1596: de "diasker" werd in oude
archieven over de Friese boerderij aangetroffen door dr. Obe Postma. In Groningen schijnen rond het jaar 1400 al "tjasken" bestaan te hebben waarbij men een watermolentje
zonder kap bedoelde. Professor R.J. Forbes had de door Van Dop ingezonden afbeelding
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al opgenomen in zijn
boek "Studies in
ancient technologie".
Qua stand lijkt deze
wiekendrager inder-

verantwoord de oorsprong van dit zo typische molentje in het Friesland van de I 6de eeuw
te plaatsen. ook het feit dat juist in de Friese taal woorden bestaan welke op de tjasker
betrekking hebben, wijst in deze richting."
Van Dop vermoedt verder dat het nog vrij lang duurde voor de wiekenas-schroef een feit
werd. De vijzel op zich is immers van veel latere datum. "Dus men heeft nog heel wat

jaren (zo'n 40 tot 50 jaar) 'doorgemodderd' vóór de vijzel ingang vond, want in 1634
krijgt Sijmen Jacobsz. Hulsebos (waar heb ik die naam méér gehoord? O ja,
Elfstedentocht '97) teLeiden een I l-jarig octrooi op 'waterwerck' de zgn. uitvinding van
de vijzel (schroef van Archimedes) ten behoeve van polderbemaling."
ln 1624 had hij al een octrooi op het scheefliggend scheprad, geen groot succes volgens
Van Dop die ook de volgende gegevens toevoegde:
In 1582 (dus zo'n 7 jaar voor 1589, hetjaar van Muys' octrooi) was er de eerste draaibare kap te Alkmaar op het N.O. Bolwerk door Lieven Jansz. van Moerbeke.
1607: (13-l l): octrooi Pieter claesz en Pieter Pietersz (van de Eylande van Graft en de
Rijp) dubbele schepraderen en stutvang. ook eerste toepassing van windborden i.p.v. zeilen aan de roedezoom (dus vandaar het wieksysteem op de tekening van Muys).
Na deze wat bredere historische ontwikkeling besluiten we onze bijdrage over de tjasker,
dat prachtige kwieke molende dat gelukkig voor ons Friese landschap bewaard is gebleven nadat in de zeventiger jaren alleen in It Heidenskip nog een exemplaar resteerde.
Nadien werden we aangenaam verrast door een ware renaissance van dit molentype.

(GDw)

H

daad op een monstertjasker, maar als water-

opvoerwerktuig beschikt de molen niet
over een ton. Het kenmerkende van een tjas-

ker is dat wiekenas en
schroefas één geheel
vormen. De door Muys
ontworpen molen lijkt

dan wel op de

nog bekende

thans

tj asker,

maar hij kan o.i. niet als

zodanig worden geïn-

Tekening behorend bij het octrooi voor een door Cornelis
Dirksz. Muys otxtworpen windwatermolen, 1589. I{aar een
origineel uit het Algemeen Rijksarchief, Den Haag.

terpreteerd. L.H. Blom
schrijft trouwens in zijn
boek over de tjasker
"dat over de herkomst
van de tjasker niets met
stelligheid kan worden
beweerd maar het lijkt

we

Llit de knipseldoos nr. 45
door: Popke Timmermans

gaan nu naar oudeschoot (thans Heerenveen-Zuid), maar plaatselijk wordt er nog

steeds gesproken over

"(Ald-) Skoat" dat ook bekendheid geniet om zijn

"Skoatermerke" . Deze voorjaarsmarkt wordt altijd gehouden op pinkstermaandag.
ook in dit dorp stond eens de dorpskorenmolen, toen beter bekend als de "rogmoune"
van ............
Voor we verder gaan met het knipsel vermelden we iets over de schrijver. Het is ondertekend door een T, dat staat voor Taconis. wie was deze Taconis? Deze heer Albert (roepnaam: Ab) Ynze Marie Taconis werd te Heerenveen geboren op 11 juli 1900 en overleed
aldaar op 15 juli 1964. Van beroep was hij rentmeester.
Hij had intense belangstelling voor de lokale geschiedenis van Heerenveen en wijde
omgeving en heeft in diverse bladen, over een lange reeks van jaren, talrijke artikelen
geschreven. ook was hij bestuurslid van stichting "oudheidkamer Heerenveen"; later is
dit veranderd tot "Museum willem van Haren". Jarenlang heeft hij ook zitting gehad in
de commissie van advies voor de straatnaamgeving in de gemeente Heerenveen. In
december 1969 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten een straat naar hem te noemen. namelijk Taconishof.
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Op Taconis zijn artikel "De Schoter Molen" is een paar dagen later nog een aanvulling
gekomen, die we u niet willen onthouden. Het is vrijwel zeker geschreven door ene heer
Dijksma, over wie ik verder niets af weet.
Voor verdere gegevens over de rog-moune en zijn voorgangers verwijs ik naar het artikel
van ons redactielid Dick Bunskoeke elders in dit blad.
In "De UtskoaÍ",nr.46,juni 1987, hebben Dick Bunskoeke en ondergetekende aandacht
geschonken aan de vele watermolens van Skoat. Daarom schenken we hier nu geen aandacht aan.

..DE SCHOTER

In vroegere tijden, toen het wegvervoer nog
met paard en wagen ging en niet met trucks van
ettelijke paardekrachten, waren de bakkers aangewezen op de plaatselijke rnolens, daar ze het
rneel niet van de grossiers konden betrekken
zoals tegenwoordig. [n die tijden had ieder dorp
zijn eigen molen waar de boeren hun rogge ter
n-raling rnoesten brengen. Bij de rnolen was een
cornmies of cherger woonachtig die er voor
moest zorgen dat de overheid zijn deel beurde
van de belasting op hel gemaal.
Orn in onze naast omgeving te blijven, hebben
we eens nagegaan in welke dorpen zrch voor
een paar honderd.jaar een rnolen bevond, en dat

waren er heel wat! Van slechts enkele is de
plaats nog bekend, zotls in Ni.jehorne waar de
rnolen heeft gestaan aan dc Buitenwcg achtcr
de kerk op een perceel land thans eigen aan de
heer D. Kornelis en in gebruik bii de heer R.

Hoekstra, dat thans nog de Molenkarnp
genoernd wordt.

ln Mildarn stond de molen aan de Oostz.ijde
van de Molenlaan, vlak achter het dorp en in
Rottum stond hi.i aan de Zuidkant van de
Hoogedijk precies tegenover de weg naar de
school (oudtijds de Kerkelaan, of ook wel de
,,Möleane" geheten).
In Oudeschoot is de enige herinnering aan de
rnolen bewaard gebleven in de naam van de
boe rderij, bewoond door de heer W. Koopmans
(naast dr. Goll), die nog altijd Molenveld heet.
Tegenover deze boerderij staan tussen de eiken
van de Rijksstraatweg twee lindebornen, welke
desti.jds de voorzijde van het rnolenaarshuis (en
wellicht ook het huis van de comrnies) beschaduwden. In het land bil deze bomen staat nog
een oude pon-rp, en dat is alles wat er nog van
dit bedri jÍ'is te zien. We vermoeden echter dat
er bij afgraving nog wel een en ander te voorschijn zou kornen. Het huis van de rnolenaar
rnoet ongeveer 1900 nog aanwezig zijn.
Wat de rnolen zelf betreft kunnen we ongeveer

MOLEN"

nagaan, dat deze tot l8l0 of 1820 zi.jn plicht
heeft gedaan. ln 1830 wordt hij niet meer ver-

meld. en schijnt toen alleen het huis te ziin
overgebleven, want op de kaart van Eekhof van

1848 staat op

dit punt alleen nog maar

een

huisje. Hoelang deze rnolen daar gestaan heeft,
zal wel nooit zijn na te gaan. We treffen hem in
de belasting-kohieren van I J 16 aan, maar, daar
de oudere kohieren ontbreken, kunnen we zijn
verdere levensloop moeilijk nagaan. Volgens

Actttm Heeretqfeen, tlen 30 Oct. 1719. Hessel
Folkerts; J. N. Jukkentu, rtoturis publius".
Het scheen echter rnet de betaling niet zo vlot
te lopen, want eerst in ll33 had Hessel de
gehele som aangezuiverd, nadat hij sorns drie
jaar achtereen geen rente had betaald!
In ll92 komt de molen in handen van Pyter
Langius voor de somma van 177 0 Carolus
Guldens, een heel bedrag voor die tijd, zodat er

wel een broodwinning in gezet en zal hebben.
Naar het schijnt had er vroeger nog een molen
in Oudeschoot gestaan, want bij de verkoping
voor de familie Hendrik Jelles Kerkstra in
1855, vonden we een der percelen opgegeven
als ,,De Mulders-kamp". Bij nader onderzoek
bleek dit perceel achter op de Kolfbaan te liggen, thans eigen aan de heer Schiere en zijn
naastliggers. [n de belasting-kohieren komt hier
geen molen voor, zodat dczc in ll l6 stellig
reeds verdwenen was.

l'

onze gegevens is deze molen het langst

De Schoter molens

gebruikt geweest door Hessel Folkerts, die er
vóór 17 l9 woonde en na 1750 nog steeds als
rnolenaar voorkornt. Het schi.int hem niet steeds
,,voor de wind" te zi.in gegaan, iets waar een
rnolenaar anders wel behoeftc aan heeft ! Op
zijn naarn treÍ'lèn we dc volgende schuldbeken-

Met belangstelling las ik in uw nurnrner van
Woensdag l3 December jl., waar een paar eeuwen geleden in onze gemeente molens stonden,

tenis aan:

.,Hessel Folkerts, molenour tot Oudeschoot,
verklure door desen opregt en deugdeli.jk schuldig te wesen aan Evert Jansz. de sornma vun 50
Curolus Guldens, en uon deselve, in quuliteit
uls curutor over Luitjen en Hendrik Alberts,
een honderd en vijftig Carolus Guldens, te
honderd Carolus Guldens tot 20

z.ome.n twee

stuivers het stuk, ter suke van gerede versclrutene penningen mij hij het overhundigen deses in
goeden en gungbaren gelde toegetelt, ontsegge
over sulks ltet y'erset von ongetelden gelde,
belove en neme uun de r,oorsegde 2A0 Cur.
Gulclens op ltetlen over een juut' wederom op te
brengen en betulen in klinkende munte en niet
itr Lunrltschups-Obligatieën. Thoorter deses sul
clrie gelijke Gultlens vun yder 100 in het juur
genietert tot interessen, dewelke hun cours ïot

betulirtge toe houden sLtllen. Onder
verltund vun ulle mi.jne, geen uitgesonderde,

cle v'olle

goederen, beney,ens mijn persoon den Hove vun
Frieslortd en ulle geregten ter eersÍen insÍontie
justitiubel submitïerende. In kennisse von mi.jn
hund benevens die von ondergetekende, aldus
v00r den Hove uls getuige.

waar de boeren hun rogge brachten en de bakkers het meel konden betrekken.
In dit artikel werd o.a. geschreven: in Nijehorne
stond de rnolen achter de kerk op een perceel
land waarvan tegenwoordig eigenaar is de heer
D. Kornelis.
Ik meen dit met beslistheid te kunnen tegenspreken. De z.g. ,,Molenkamp" ligt wel achter
de buitenweg, doch ongeveer achter de percelen van Dr. Pelikaan, waarvan de tegenwoordige eigenaar is de heer H. Jansma.
Zo'n 35 jaar geleden lagen de molenstenen nog
steeds, waar de molen rnoet hebben gestaan.
Uit mijn kinderjaren weet ik nog, hoe wij op
die stenen klommen en er om heen speelden.
Het land was toen eigendom van mijn grootvader O. J. Dif ksma.

De rnolenaar moet zeker gewoond hebben in
het huis, nu bewoond door Wed.Sjouke de
Jong; dit huis wordt in oude koopbrieven nog
slccrls ílÍlngc(luid als ,,hct rnolenhuis", terwijl
hct h«rs, clut in vrocgcr.iaren achter dit huis
hccl't gclcgcrr, hct z.[1. ,,lltolenbos" moet zijn
gt: wccst. Ve:t:l «rutlcrcn uit Ni jehorne zullen
z.ich dit allcs nos z.ckcr hcrinneren.
D.

De gegevens van dit artikel heb ik gevonden in krantenberichten in het archief en de
bibliotheek van "Musewn Willem van Haren" te Heerenveen. Ze z.iju terug te vinden in:
Archivalia, nr. 1010 en straatnamenregister gemeente Heerenveen. Het emikel van de
heer Ab raconis heeft gestaan in "Nieuwsblad van Friesland" (bcter bekerul als "de
Hepkema" of "Hepkema krante") van woensdag 13 december t950 en de aanvulling
stond in het nummer van maandag I 8 december 1950.
Heerenveen,

april

1997

Popke Tirnrnermans

uit ons prentenkabinet
Op de vervallen spinnekop die we achterop ons vorige nutnmer plaatsten, is helaas geen
reaktie gekomen. Geheel in de sfeer van het voorgaande artikel hebben we nu gekozen
voor een onbekende tjasker uit de verzameling van Popke Timmerrnans uit Heerenveen.
Het" zal wederom een hele kluif worden om dit molentje thuis te brengen.

(GDW)
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Aanvulling foto windmotor
It Heidenskip in Ítr. 85
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het artikel "De windmotor een vreemde eend in de molenbijt?"van Willem D.
Hengst is verzuimd de naam van de fotograaf te vermelden. De heer Hengst maakte
ons erop attent dat de heer Gerrit Mulder uit Tjerkwerd de foto gemaakt heeft. Onze
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Vierde Westlandse Molendag
en toe trekken we in onze berichtgeving de provinciegrens over om U als lezers op
aantrekkelijke molenevenementen te wijzen. Mocht U eind juni in de buurt van het
Westland zijn, dan lijkt ons de Vierde Westlandse Molendag een tip voor een geslaagd
dagje uit. Bij voldoende wind zullen de Westlandse molenaars namelijk gezamenlijk de
deuren van hun molens open zetten om U de gelegenheid te geven om deze te bezichtigen. Bij' voldoende wind zullen ze ook malen. Ondanks dat er in vroeger jaren in deze
streek een behoorlijk aantal molens gesloopt is, zijn er gelukkig nog een aantal dankzij de
goede zorg van molenvrienden bewaard gebleven, waarvan enkele zelfs in bedrijf worden
gehouden door beroepsmolenaars. Na het gebleken succes van voorgaande jaren is aan

.-O

Af

de molendag weer een fietsroute verbonden die op elke molen op die dag voor

f

3,50 kan

worden gekocht. Bij elke volgende molen kan men laten afstempelen en bij de vijfde
stempel krijgt men een leuk aandenken. De hele tocht, die dus niet verplicht uitgetietst
hoeft te worden, is ca. 60 km lang en voert langs alle molens die op de hierbij afgedrukte
poster staan vermeld. Het aanbod is gevarieerd en U fietst langs mooie plekjes, zo liet de
organisatie ons weten. Veel plezier! Nadere informatie kan worden ingewonnen bij molenaar R.F. vanZijll te Schipluiden (tel. 015-3808432)

Watermolen
" I)e Nieuwltmdse
molen"

Schipluiden:
Korenmolen
" I)e Korpershoek".

's Gravenzande:
de Korenmolen
(ondcr vo«lrbehoud)

Watermolen
" Groeneveldsemolen

De

Korenmolen
"De Roo.s".

Molcnromp van Oucle
Lierpolder waarin
ccn Crossley motor
mct vijzel

Rijswijk:
Watermolen
"

Maassluis:

Scltu«pweimolen".

"Windlust".

Korenmcllen
" De Hoop".
Watcrm«llen
"de Wippersmolen"

Loosduinen:
Korenmolen
" De Korerruer".

Maasland:
Watcrntolcn
" Dijkmolen".

Monster:
Korenmolen
" De vier Winden".

Kurcnntolen
"l)e drie lzlies".
(niet te bezichtigen)

Wateringen:

(GDw)

Korenm«llen

Vraagen aanbod
Het is al weer jaren geleden dat we deze rubriek in De Utskoat opnamen. Het is de
bedoeling dat [J als lezer hiermee uw voordeel kunt doen. Ziet U bijvoorbeeld al
jaren likkebaardend uit naar een oude molenfoto van uw molen, loopt U stad en land
af op zoek naar een ontbrekend rnolenboek, geeft U op de molen een nieuwe ansichtkaart uit en wilt U die onder de aandacht van verzamelaars brengen, wilt U informatie over de bouw van een molenmodel of zoekt U wellicht een tuinmolen, wilt U de
oude molensteen in uw tuin kwijt aan een gedreven molenaar of houdt u opruiming
in uw (molen)boekenkast? In al die en nog meer gevallen kunnen we U helpen met
het plaatsen van een gratis oproep in deze rubriek. Inlichtingen bij de redactie op
telefoonnummer 0515-579348. Op pagina 44 alvast enkele mededelingen.

(GDw)

Lier:

Delft:

op deze dagzijn 13 molens open gesteld van 9.00 rot
Bij de molens is voor

17.00 uur.

/

3.50 een routebeschrijving
te verkrijgen voor een fietstocht.
Starten kan vanaf elke molen.
Bij bezoek aan 5 of meer molens krijgt u een leuk aandenken
Voor rneer informatie bel: 015-3808432.

!
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Wanneer U op zoek bent naar oude nummers van De Utskoat dan kan de redactie U
wellicht helpen de ontbrekende nummers te leveren. Ook de heer A.S. de Jong in Joure
heeft nog enkele nummers dubbel.
De redactie beschikt nog over nummers van het boekje "Us Fryske M0nen" (Í 3,50 per

stuk; voor meer nummers geldt een speciaal tarief). Tevens

is "Strijd in

de

Veenpolder" over de geschiedenis van de molens in de Sintjohannesgaster Veenpolder

weer verkrijgbaar

*
x

bij de redactie voor / 15,-. De vermelde prtjzen zijn exclusief

portokosten.
Wij kunnen een lieÍhebber nog helpen aan een "Fries Molenboek" uit 1980. We hebben er maar één, dus wie eerst komt eerst maalt.
De redactie stelt toezending van molenknipsels uit regionale kranten op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank.

Molenliteratuur
Yierhonderd jaar houtzagen met wind
De deelnemers aan het studieweekend in Woudsend hebber er lang op moeten wachten,
maar al met al kan gezegd worden dat dit ruimschoots vergoed wordt. We bedoelen de
speciale uitgave van TlMS-Nederland en het Gild Fryske Mounders over "Een Besonder
Creckwerck", de neerslag van de studiebijeenkomst t.g.v. de 400-ste verjaardag van het
octrooi van Cornelis Comeliszoon van Uitgeest.
Op de omslag prijkt meteen al een prachtige historische foto van een paltrok-hortzaagmolen te Dordrecht, eens een bekend houttransitocentrum in Zuid-Holland. Ook verderop
in de bijna honderd bladzijden dikke special komen volop foto's van molens, documenten
en tekeningen voor die op duidelijke wijze de tekst ondersteunen. Vooral in de meer technische bijdragen zijn ze zonder meer onmisbaar.
Het boek begint met een studie van F. Rutten naar de octrooien voor houtzaagmolens van
Cornelis Cornelisz. van Uitgeest, echt voer voor historici.
L.A. van Prooije schrijft over de verspreiding van houtzaagmolens in de tijd van de republiek. Zijn verhaal eindigt rond hetjaar 1880. Dan wordt er voor de Zaanstreek (zonder
meer hét zaagmolengebied van Nederland met honderden zaagmolens!) gemeld dat het
zagen van hout met windkracht duurder is geworden dan met stoomkracht. De houtzaagmolen is passé, maar in andere gebieden wordt er nog geruime tijd om windkracht doorgezaagd waaronder in Friesland.
In Uitgeest bestaan grote plannen, naar het voorbeeld van de Batavia-werf in Lelystad,
om een heus zaagmolencentrum te realiseren met als markant middelpunt een herbouwde
paltrok "De Hoop". W. Dobber, voorzitter van de "Stichting Werf De Hoop Uitgeest",
schrijft erover onder het motto: "laten we Cornelis Comeliszoon uit de vergetelheid
halen".
Woudsend is een werkende zaagmolen rijk zoals we weten. Twee molenaars van deze
"De Jager" bekwaamden zich in de afgelopen jaren niet alleen in het windzaagbedrijf,
maar over de praktijk en theorie van het werken met een zaagmolen op windkracht heb-

ben de heren Coppens en Van Driel het nodige nagedacht en op schrift gesteld. Voor de
kennis over het zagen op een houtzaagmolen is het een goede zaak dat hun bevindingen
in een tweetal artikelen nu zwart op wit staan.
Van Prooije tekende ook voor een lezenswaardig artikel over de houtvlotterij op de Riijn
in de l7-e en l8-e eeuw. Vooral zijn verhaal over de vlotten en hun bemanning is zeer
wetenswaardig.
In de laatste bijdragen wordt nog verteld over een paltrok met een vierslags-krukas
(F. J.van der Heijden); L. Middelkoop beschrijft de geschiedenis van de palrrokhoutzaagmolen "De Eenhoorn" te Haarlem; F. M. Rutten schrijft over "Mijn Genoegen", de paltrok in het Nederlands Openluchtmuseum; G. J. Perfors behandelt de vragen en discussie
na afloop der lezingen.
Aardig is de bijlage bestaande uit doorsnedetekeningen van de paltrok "Mijn Genoegen".
Het boek met helaas een slappe kaft heeft een A-4 formaat, waardoor het toch wat tijdschriftachtig aandoet. De oplage zal zod,anig geweest zijn dat een meer luxe uitvoering
niet haalbaar was. Er moesten zowaaÍ nog sponsors aan te pas komen om het boek voor
een aanvaardbaar bedrag te realiseren! De liefhebber zal zich daardoor en door de prijs
niet laten afschrikken. Voor / 35,- wordt hct U toegezonden na overmaking van dit
bedrag op een van de rekeningen van het Gild Fryske Mounders te Dokkum o.v.v.
"krukasverslag" (po stbank 25 43900 en Frieslandba nk 29 65 5987 3). GDW

Molen 'De Ylieger', 375 jaar wieken tussen wind en water
De Historische Vereniging Voorburg heeft het jubileum van de uit 1621 daterende molen
De Vlieger aangegrepen om haar tijdschrift geheel in het teken te zetten van deze wiekendrager. Dat gebeurde in samenwerking met Stichting Molen De Vlieger die een keur van
auteurs voor deze keurige publikatie bijeen wist te brengen. Zo werden allerlei invalshoeken onderzocht en beschreven, van historie tot techniek, van cartografie tot lyriek, maar
ook belevenissen met de molen en een sfeervolle herinnering aan de oude molen maken
deel uit van het geheel.
Onder de samenstellers bevindt zich ook de voor onze lezers bekende Jan Hofstra die ver-

bonden is aan het Bureau Cultuur van de Dienst welzijn en Bestuur van de Provincie
Zuid-Holland. Hij zorgde voor het omvangrijkste artikel in het boek 'Molen de vlieger in
kort bestek'. Op een bijzonder begrijpelijke en pÍertig leesbare wijze gaat hij nader in op
het originele bestek dat van 1620 dateert. Een en ander is duidelijk gei'llustreerd met
fraaie foto's en functionele tekeningen die de tekst prima ondersteunen. Hofstra besluit
zijn verhaal met de opmerking: "Ik kan mij voorstellen dat sommige lezers het voorgaande soms wat al te technisch zullen vinden. Het verhaal is eigenlijk ook wat meer gericht
op de fijnproevers onder de lezers. Ik hoop dat het de andere lezers mag stimuleren om
ook fijnproever te worden." we weten dat er onder onze lezers heel wat van die fijnproevers zitten. Zij zuJlen ongetwijfeld van Jan zijn artikel smullen.
De molen van de veen- en Binkhorstpolder stond eerst midden in de polder, maar stedelijke uitbreiding ontnam hem al zijn levensadem. Zo verrees er bijvoorbeeld een sporthal
"De Vliegermolen" vlak voor de deur, maar gelukkig keerde het tij in 1989 toen hij kon
worden verplaatst naar het 'polderlandschap Essestijn'.
Het boekje verscheen alsjaargang 2 nummer 3 en kost Í 22,50 incl. verzendkosten. Het
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formaat is 23x23 cm en het boekje telt 60 bladzijden in kleurenomslag. Het is rijk geïllustreerd met prachtige foto's, prenten en tekeningen.Het kan besteld worden bij ir. J.A.
v.d. Stelt, Van Deventerlaan 51 ,2271 TW Voorburg (tel.070-3875179) GDW

In de brand uit de brand, de geschiedenis van de brandbestrijding in de Zaanstreek
Wie belangstelling heeft voor de ontwikkeling van brandbestrijding kan veel daarover
lezen in deze special van het tijdschrift Met Stoom/ANNO 1961. Het arpilnummer staat
geheel in het teken van allerlei zaken die metZaanse branden te maken hebben. Zn zijn er
bijvoorbeeld hoofdstukken over bijzondere branden, de ontwikkeling van het brandweermateriaal en -kleding, brandblussing vanaf het water, brandbeveiliging van de industrie in
de loop der tijd, brandveiligheidsvoorschriften voor industriële monumenten, maar ook
over molenbranden informeert dit bijzonder lezenswaardige tijdschrift. Het is bovendien
bijzonder fraai geillustreerd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk van 't
Loo (tel. 075-6403363, bij afwezigheid kunt U een bandje inspreken). Een los nummeÍ
kost f 12,50 excl. porto. Het nummer omvat 48 bladzijden in fraai kleurenomslag.

(GDW)
Tiende druk ('Het Nederlandse Molenbestand", nu losbladig in ringband
Begin april verscheen de tiende druk van wat in de wandeling "Het Rode Boekje" wordt
genoemd. Het gaat om een geheel herziene uitgave, als vanouds verzorgd door de heer
Eric Zwijnenberg. Met deze uitgave is een eind gekomen aan het steeds maar weer verzorgen van een complete nieuwe druk. De laatste editie is namelijk losbladig en opgenomen in een vierringsband. Dit geeft de mogelijkheid om regelmatig aanvullingen te verzorgen en wijzigingen door te voeren. U kunt zich abonneren op periodieke toezending
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van aanvullingen en verbeteringen voor ca. 15 cent per bladzijde (excl. porto).

Redaktie-adres:

Hugo

In de tiende druk zijn meer dan duizend verbeteringen opgenomen! Zo zijn de bladzijdeverwijzingen aangepast aan de nieuwe provinciale molenboeken, terwijl een nieuwe
rubriek informatie geeft over de inrichting van de molen. Uiteraard zijn ook de statistische gegevens geheei herzien met nieuwe grafieken betreffende molentypen, stelling- en
belthoogtes, bedekking van romp en kap, soorten eigenaren enz. Ook zijn de gemeentelijke herindelingen verwerkt. Het molennamenregister is uitgebreid met de namen van kleine molens en water(rad)molens, terwijl oude, niet meer gangbare benamingen die sinds
1992 verdwenenzijn, via dit register nog terug te vinden zijn. Een en ander betekent dat
de omvang van dit boekje fors is teogenomen van 146 tot 192 pagina' s zodat we voortaan
met recht mogen spreken van "het rode boek", of moeten we nu zeggen "de rode map"?
De prijs van het geheel bedraagt voor leden, van De Hollandsche Molen / 38,75 (dit is
incl. de ringband met l2 bijbehorende tabbladen), niet leden betalen f 43,75. Bestelling is
mogelijk door dit bedrag over te maken via girorekening 528550 t.n.v. Werkgr.
Nederlands Molenbestand te Alkmaar o.v.v. "10e druk". Indien U meteen een abonnement wilt op de aanvullingen voegt U aan de betalingsopdracht toe "+ abonnee". U kunt
f 10,75 porto besparen door het bestand na telefonische afspraak af te halen bij De
Hollandsche Molen te Amsterdam (020-6238703) of brj de werkgroep te Alkmaar (072-

Waltaweg 53

Pier

5125682).

(GDW)
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A. M. van

Landman

Zrjsling

Harmen Zwart
Popke Timmermans

Bestuur
Langweerder
Molenstichting

65 LN Tjerkwerd

Druk en lay-out:

(tel.: 051 5 - 51 93 48)

D.S.W Leeuwarden

Redaktie:
Narncns hcstuur dc Fryskc Molc:
Andró ('nrrncr' (tcl.: 05ti - 266 17 26\

dc rcdaktic is het niet toegestaan artike-

Nrrrrrcns ckrnutcurs Dc Fryskc Mole:

lcn en/of íoto's over te nemen.

I)ick [Junskockc (tcl.:

05

Zondcr vooraf gaande toestemming van

l5 - 57 34 50)

Narncns bcsluur Gild Fryske

Moundcrs: Roland Rosenkamp
(tel.: 05 I 5 - 42 20 11)

Adreswijzigingen dienen te worden
gericht aan het secretariaat van de

Eindredaktie:
Fryske Mole of het Gild Fryske
Wijnja (tel. 0515 - 57 93 48) Mounders.
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