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In dit nummer
Van de redactie
Mededelingen bestuur Gild Fryske Mounders
Nieuws van stichting De Fryske Mole
Kort Fries Molennieuws
Stichting Àto Makkum wil molen aan Grote Zljlroede rerug
Molenstichting Middelsé maakt zich sterk voor de nxrlcrrs
Boarnsterhim

l8 Moleneducatieve initiatieven bloeien op
20 De afbraak en wederopbouw van het achtkant van Zwartc Hurur irr t)t. lltt.r..r.
25 Molenaarsmeningen
26 Vierde Friese Molendag
28 Bijna echte molen bij Winsum
28 De eekmolen van Bolsward
3l Een verhaal over riet
34 De olie- en pelmolen van de Fa. Kingma te Makkurn
38 Uit de knipseldoos nr. 47
4A Uit ons prentenkabinet
40 Molenliteratuur
43 Colofon

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schffielijk aan de rcdartit,

januari : Leermeestersvergadering
januari : Bestuursvergadering Gild Fryske M«rundcrs

februari : Sluitingsdatum De Utskoat nr. 89
maart : Leermeestersvergadering
maart : Bestuursvergadering Gild Fryske Moundcrs
maart : Voorjaarsvergadering Gild Fryske M«lunrlt:rs

Aangeboden
Bij de redactie zijn enkele boeken bezorgd voor de verko()p aan ccrr lit.llrt.lrlrt.r
verstrekken zo nodig de inlichtingen. Het gaat om de volgendc cxrrrrpllrrt.rr
Molens van Nederland door Herman Besselaar, het bock vlln tlt. ,ri,,,,rrtl rrrt lt, tl
Vraagprijs: í 50,-.
Molenbouw van Anton Sipman. Vraagpnjs Í 100,-.
De Tjasker, een zeldzaam molentype door L.H. Blom. Vraagprijs .l t5,
Molenspiegel van A. Bicker Caarten. Vraagpnjs f 65,-.
Met de kuierstok langs de molens van A. Bicker Caarten. Vriurgprijs /'(r\.
Pieter Boorsma. Een molenvriend l87l - 195 l. Vraagpri.is ./ 15, .

Van de redactie
Het is lang geleden dat er met zoveel spanning werd toegeleefd naar een vergadering van
het Gild Fryske Mounders. Dit najaar was de spanning echter voelbaar in de gesprekken
met allerlei molenvrienden. Onderwerp van discussie was de fusie met het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. De afdeling van dit Gilde zette het licht op groen in een speciaal
belegde bijeenkomst in Bergum op donderdagavond 30 oktoberjongstleden. Ons Gild
kwam l4 november bijeen in een overvolle zaal van "De Lantearne" te Akkrum, al jaren-
lang het thuishonk van de Fryske Mounders.
Het bestuur had er alles aan gedaan om de fusie zo duidelijk mogelijk toe te lichten. De
stemming onder de aanwezigen was optimistisch en van een ouderwetse sfeer was
opnieuw sprake. In feite was het een historische avond. Voorzitter Kalkman verwoordde
het zo fraai: "het is geen eindpunt, maar we gaan nu pas echt beginnen". Een kleine
minderheid bleek later tegen de samenwerking te zijn. Omdat het vereiste tweederde deel
van de vereniging niet aanwezig was, moest er een tweede bijeenkomst worden uitge-
schreven die l2 december heeft plaatsgevonden. Daar weten we bij het af.sluiten van dit
nummer uiteraard de uitslag nog niet van, maar we gaan ervan uit dat het nu inderdaad
echt gaat beginnen waarbij we de voordelen van het samengaan hieronder nog even op
een rijtje zetten:

We groeien in ledental (van234 naar 286) en krijgen dus meer stabiliteit.
We krijgen landelijk meer officiële (h)erkenning.
We krijgen mogelijkheden om landelijk mee te praten en mee te beslissen.
Via het bestuur krijgen we betere contacten met landelijke organisaties op molengebied.
De opleiding wordt versterkt door gebruik te maken van het landelijke opleidingsmate-
riaal.
De contacten binnen de provincie met andere molenorganisaties en molenaars worden
versterkt. We hebben een gezicht naar de overheden i.v.m. subsidies e.d. binnen en bui-
ten de provincie. Het Gild Fryske Mounders wordt de organisatie voor de opleiding tot
vrijwillig molenaar.

Kortom het goedkeuren van deze plannen is een Íèlicitatie waard aan het adres van het
bestuur dat zich samen met dat van De Fryske Mole sterk heeÍi gemaakt voor deze ont-
wikkeling. Ook de afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars speelde in
deze een belangrijke en positieve rol. Het wordt nu tijd om te gaan oogsten. Aan plannen-
makerij zal het niet liggen. We wensen de nieuwe organisatie in ieder geval een gunstige
molenwind toe.

In het fusieverhaal speelt ook De Utskoat een belangrijke rol. Het doet ons goed op de
najaarsvergadering te hebben vernomen dat ons blad gewaardeerd wordt, en dat al 87
nummers lang. Ook in de toekomst zal De Utskoat het gezamenlijk orgaan blijven van
het Gild Fryske Mounders en De Fryske Mole. Binnen de afdeling van het landelijke
gilde blijft het het informatie- en ontmoetingsblad van de Friese molenvrienden. Ons
blad blijft van belang om op de hoogte te blijven van de gang van zaken binnen de afde-
ling van het landelijke gilde. Wat ons betreft blijft De Utskoat het podium waarop alle
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Bij de foto op de voorpagina: de vierde Friese Molcndtt,t: .,t,u.\ t,(,,t
enkele bezoekers bij het Tjongermolentje in Miltlum.
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Friese molenzaken opgevoerd worden. Het is alsof we weer de woorden van wijlen Jan
G. de Beer horen, de naamgever van ons blad, die dichtte:

Sa as it wetter ta de rttskoat
Föl brö4jend troch de krAftfan wyn
Blaes sa it nijs danfan de mounen

Blijmoedich op de lëzers yn

Lit dan dit bledtsje "iltskoat" hjitte
It nijs dat.iim te si«en ha

Komt dan ek ommers ta de ítskoat
Allinken op de làzers ta.

Voor dit decembernummer hebben we weer tal van interessante molennieuwtjes, artike-
len en andere berichten verzameld. we hopen datlJ ze met genoegen zult lezen en van
onze kant haasten we ons met de mededeling dat bijdragen voor ons molenblad met
belangstelling zullen worden ontvangen. wacht u daarmee a.u.b. niet tot «le sluitingsda-
tum. Er komt dan ineens zoveel werk op ons af dat we maar nauwelijks aan de normale
werkzaamheden toekomen. En dat behoort ook door te gaan, nietwaar.
Met tevredenheid kunnen we terugkijken op belangrijke molengebeurtenissen van het
afgelopenjaar. U kon er alles over lezen in voorgaande nummers. Het blijft ons verbazen
dat er steeds maar weer van die molenzaken ten uitvoer worden gebracht waarvan we
jaren geleden nauwelijks durfden te dromen. we denken dan aan de renaissance van de
korenmolen in De Blesse. We staan er uit-
voerig bij stil in dit nummer. Toch was er
ook verdriet vanwege het heengaan van ons
erelid mevrouw P. C. de Jong-Dijkstra.

Van de heer Kamerman ontvingen we bij-
gaande tekening waarmee hI de beste wen-
sen voor 1998 kenbaar wil maken. Het stelt
"De Groene Molen" voor, de spinnekop op
stelling die we thans nog kunnen aantreffen
aan de Groene DUk te Joure . Laat de vreug-
devolle aÍbeelding een symbool zijn voor
de vruchtbare samenwerking tussen de
beide Gilden.
Namens de redactie en de besturen van De
Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders
wensen we U allen fijne kerstdagen, een
goede jaarwisseling en bovenal een voor-
spoedig draaiend 1998.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Verslag Friese Molendag
E,en prachtige ilazomerdag stond ons de vierde Friese molendag te wachten. Voor tien

uur waren de eerste molenaars al op stap om kennis te maken met hun "collega-mole-

naars" in Mildam, Noordwolde, in de Lindevallei en in Wolvega.

lÏ4. Gr.r*-1e lztoI en.ll

. Drukte bij de molen aan de Tjonger bij Mildam (foto H. Noot).

Gastvrij en met veel enthousiasme werd men ontvangen, soms met koffie en koek of
krentenbrood. Molenaar Oosterhof had in zijn carrière nog nooit zoveel gasten gehad.

Tijdens zijn rondleiding vertelde hij niet alleen over de molen, maar van zijn werk bij de

Monumentenwacht kon men ook nog een graantje meepikken. Een menigeen genoot van

de prachtige natuur rondom de molen.
Noordwolde, een groots complex temidden van het dorpsgebeuren om met recht trots op

te zijn. Rondom de molen ontstond langzaam een reiinie, want bij Sake en Oscar was je
niet zomaar weer weg.

Gerben D. Wr1n1a
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Op naar de Lindevallei. Breeduit stond Hendrik klaar om de bezoekers te ontvangen.
Hendrik had nog hals over kop de honneurs waargenomen van molenaar Hachmer die
ziek was geworden. Ook nu kwamen we terecht in zo'n mooi natuurgebied. Men kon die
dag de tentoonstelling in verband met de week van het landschap bezoeken nabij de
molen zodat er extra veel bezoek was op de molen.
In Wolvega was het met recht feest. Het was moeilijk een parkeerplaats te vinden i.v.m.
de braderie. Maar hoewel de "Windlust" in de steigers stond, was het ontzettend druk,
mede omdat men die zateÍdag gratis toegang tot de molen had.
Een geslaagde dag, dankzij uw komst. Wij willen langs deze weg de medewerkers die
deze dag mogelijk hebben gemaakt nogmaals hartelijk dank zeggen voor hun gastvrij-
heid.

De uitslag van de bijbehorende prijsvraag is zoals U weet op vrijdag l4 november tijdens
de najaarsvergadering bekend gemaakt.
Wij hopen U volgend jaar weer te ontmoeten.

1

Foto-i*pres sie naj aarsvergadering
Gild Fryske Mounders

door Gerben D. Wrjnja

. Vortr?,iÍÍe r Boschma van De Fryske
Mole v,ontl de uvond vrn nteer don
hi,sÍrtri,s<'h helung. Wcrt hem betre.ft
kun het oytlcidin14:;resultaat op het
eiIurtd AmeIurtd ( :,even geslaagden
in een keer uit de:.effLle plaots) wor-
den Íoegevoegd 00n het Guinness
Book rfi' Rat'o rd s' .

Leermeester Hci.j,srck speelcle in dez.e

een helungri.jkc rol. Hcl w'us dan ook
z.eer terecht dttÍ t,oor:.ittcr Kulkmon
hem in de blourrt,Í.jc,s :.t,Ítc"

De prijswinnaar van de molenzoekpuz.z,el wu,t Hu rrnunne,\
l{oot uit het Groningse Haren.
Hij ontvangt hier uit handen van Dirk Kurnmin,q(t de pri.js in
de thui,shoven van het Gild, " De Lanteetrne" tc Akkrutrr.

' De trotse ploeg van Ameland, bestaande uit de heren Brouwer, Brouwer,
IJnsen, Kiewiet, Russchen, en mevrouw Wijnberg-De Jong. Het is een goecle
rsok een dame in het gezelschop vertegenwoordigd is.

Eng e l,s ,

zottk clut

Dirk e n Betty



. De heren Hei.j,stek, Griffilen en
leden v,un het Gild.

Posthuma r,i.jn de luutste lot molenaar g,epromoveerde

De hee r Boschma reikt het laatste
g,etuig,sc'hri.f't uit aan de heer De
G root, de molenvriend van de
Holwerder Mieden die z,'n opleiding
kreeg bij Sije Hoekstrt op de molen
van Holwerd.

* Er koml een v)ure rutt oyt dc ,stetttlttt,t'.

en. Zuidstro"
Itr tlt ri.j wtrt'hturrlur tlc lt(r(tt Srnit,s, Teernstru

Elle,s Feenstra en .laap van Driel hadden het goed voor elkuur bij het tellen van de stem-

biljetten" De Utskoat wos erbij om ook dit belangri.jke montent voor u vost te leggen.



Mutattes Gild Fryske Mounders
Aangemeld als lid:

G. G. van der Zee, Galjoen 17, l71l GT Wieringerwerf
T. Tolsma, Bredrjk 175,9088 BV/ Iil/irdum

D 410

L 472

Opgezegd als lid
BG 369 J. v.d. Horn, Dokkum
BL 226 J. R. van Riet, Dronrijp

Ander lidnummer:
Van L 056 naar BL 056 T. P" Hoekstra te IJlst
Van G 241 naar M 241 M. He,jstek te Hollum
Van G 240 naar M 240 J. Griffioen te Leeuwarden
Van G 250 naar M 250 K. Posthuma te Wommels

Adreswijzigingen:

1lIO

Uitgeschreven als lid:
BG 324 J. A. Heijdra, Barneveld
BG 331 D. v.d. Spoel, Joure
BL 237 H. K. Hofstede, Hijlaard
M 038 G. v.d. Berg, Suameer

M 223 S. C. Reekers, Sloten

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen VijÍhuizen te Hallum
Het overleg over een mogelijke verplaatsing van deze molen is hervat. Zodra hierover
besluiten vallen zullen wij dit bekend maken.

Molen De Hond te Peasens
Op l3 oktober j.l was de restauratie van het achtkant voltooid. De molenaars zijn thans
druk om hun achterstand in het aantal draai-uren in te halen. Omdat de molen ook buiten-
om nog moet worden geschilderd is de officiele her-ingebruikname
uitgesteld tot volgend voorjaar. (zie foto's van de restauratie)

L t66
G t6l

A. H. Bootsma, Warnserbuorren 35A, 9036 LJ Menaldum
P. J. Kuperus, H. Bosmastraat 9, 8759 LV Exmorra

Gild Fryske Mounders heeft eigen homepage
op internet

Voor liefhebbers van het internet kan worden gemeld dat het bestuur beschikt over
een eigen homepage zoa)s dat tegenwoordig heet. u kunt de betreffende pagina
raadp le ge n vi a http z I I www.tem. nhU-smits/index.html

Oproep aan windmotorliefhebbers
Het Gild Fryske Mounders heeft thans de windmotoren bij Molkwerum en
Gerkesklooster ter beschikking om hiermee af en toe eens te malen. Volgend jaar worden
hier waarschijnlijk nog een vier aan toegevoegd. Wil dit onlangs gestarte windmotorpro-
ject kans van slagen hebben, dan zullen hiervoor een aantal mensen bereid moeten zijn
hieraan af en toe wat tijd te besteden. Een lespakket windmotoren, dat zal worden toege-
voegd aan het gebruikelijke voor de opleiding tot gezel en molenaar, is praktisch klaar.
De toekomstige vrijwillige molenaars krijgen hier dus mee te maken.
Voelt u ervoor om hieraan in de nabije toekomst daadwerkelijk uw medewerking te ver-
lenen, geef u dan op bij J. Bergstra, Drakenstraat 55, 8605 BH Sneek (tel.05 I 5-4 I 5 I 03).

. Het herstel aan koren- en pelmolen
"De Hond" van Paesens was hctrd
nodig. Op de foto zien we een van de
achtkantstij len. Toen die ve rw i.j de rd
was en op twee schragen kwam te lig-
gen, brak hii spontaan in tweeën.

. De aanwinst von nTolenmoker Jellemu
hijst een nieuwe oc'htkrntsÍi.jl omhoog.

(.foto 's.' C. H.G. Teeuwisse)
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Molen De Eendracht te Kimswerd
Nadat M. Teernstra het nodige voorwerk had gedaan is de oude olietank bij de molen
verwijderd. Van het nieuwe wetterskip Marne-Middelsee ontvingen wij op 6 november
j.l. bericht datzij gezien de geschiedenis van de molen en o.a.het feit dat de molen bij
calamiteiten kan worden ingezeÍ bij de bemaling van de polder, bereid zijn een bijdrage
in het verwijderen van de tank te geven van / 1910,-. Hiervoor onze hartelijke dank.

Molen Edens
Op l9 november vond de officiële oplevering van deze restauratie plaats. Het wachten is
nog op de nieuwe zeilen. Als molenaar op deze molen is aangewezen Johan van der Zee
uit Wommels. Wij wensen hem veel wind uit de goede hoek.

Molen Phenix te Marrum
Op 24 oktober werd de restauratie van de molen bezichtigd door bestuursleden van de
Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. De molen kreeg o.a.een nieuwe korte spruit, het
achterkeuvels werd hersteld en twee nieuwe schoren en een nieuwe staart werden hierna
aangebracht. Tevens werden de rotte delen van het windpeluw en de voeghouten verwij-
derd en hersteld met behulp van glasfiber-staven terwijl de koppen werden aangegoten
met kunststof. Hiermee is kennis opgedaan voor andere molens.
Nog ditjaar zal aannemer Van der Zee uit Birdaard de kap van de molen opnieuw gaan
dekken. Inmiddels heeft S. Hoekstra de molen al weer in gebruik genomen.

Molen Mildam
Van Plaatselijk Belang Mildam ontvingen wij bericht dat de gemeente Weststellingwerf
van plan is tot een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied om te
komen tot een eindbestemming van de zandwinning Oldeholtwolde.
Dit houdt in dat er plannen zijn voor een complex van ca. 50 recreatie-woningen recht
tegenover de Tjongermolen te Mildam op een afstand van ca. 70 meter.
Op l3 november hebben wij bezwaar hiertegen gemaakt en de gemeente verzocht haar
plannen aan te passen aan de normen welke van toepassing zijn op de molenbiotoop.

Als u dit leest heeft er binnen het bestuur van de stichting een "paleis-revolutie" plaatsge-
vonden. Op de vergadering van het Gild Fryske Mounders heeft de voorzitter hierover
reeds het nodige bekend gemaakt.
Op 24 junij.l.had het Algemeen Bestuur van de stichting besloten tot het aannemen van
het Beleidsplan 1997. Hierin is aangegeven wat de kerntaken van de stichting zullen zijn
en dat het bestuur zal worden geformeerd uitsluitend bestaande uit kwaliteitszetels ten-
einde te komen tot een slagvaardiger beleid. Het gevolg hiervan is dat de statuten van de
stichting aangepast moeten worden.
Hierna zal de stichting verder gaan zonder Algemeen Bestuur en zal het Dagelijks
Bestuur voortaan gewoon "bestuur" gaan heten bestaande uit ten minste vijfen ten hoog-
ste negen leden.
Een van de conclusies uit het Beleidsplan is dat de provincie Fryslan haarjaarlijkse bij-
drage moet verhogen. Indien zij daarin niet wenst mee te gaan meent de stichting haar
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voortbestaan ter discussie te moeten stellen. Op 7 november is dit met gedeputeerde

B. Mulder besproken.

Op 24 november kon het Algemeen Bestuur zich uitspreken over de nieuwe statuten. Bij
te geringe opkomst is als tweede vergaderdatum 22 december gekozen.

Tevens vindt op 22 december om 19.30 uur de jaarlijkse bijeenkomst van de molenaars
plaats die draaien op molens van de stichting

André Cramer

t
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nummer. We wensen eigenaar Mars in ieder geval veel succes met zijn streven de
molen in oude glorie te herstellen.

148. "Doris Mooltsje" is een stapje verder in de geschiedenis van zijn wedergeboorte.
Op zaterdag 25 oktoberjongstleden kreeg het reeds gerealiseerde onderhuis haar
kop terug. Vanuit de werkplaats van Gemeentewerken Wymbritseradiel in Heeg
vond het transport plaats, uitgevoerd door kraanbedrijf Zijsling uit Jutrijp en bijge-
staan door vrijwilligers. Eenmaal bij de molen werd begonnen met het plaatsen van
de koker. Vervolgens kwam het bovenhuis in de kraan. Toen dat er eenmaal op
stond en de spil was geplaatst, werd het tijd voor koffie met oranjekoek. Na deze

smakelijke onderbreking werd de as nog in de stenen gelegd. De staart en de trap-
bomen werden in het bovenhuis gestoken, de spanten werden geplaatst en de kapbe-
kleding werd aangebracht. In de dagen daarna werd het bovenhuis dichtgemaakt en
kwam de vang om het asrad. Ook werd de staartconstructie afgemaakt. Op de foto
zien we de zware houten as, vervaardigd van azobé. Simon Jellema, houtzager van
"de Rat" te IJlst maakte deze as, terwijl het asrad het werk is van molenmaker
Posthumus.

Er is inmiddels 75.000 gulden verstrekt door de gemeente, 80.000 gulden werd
opgebracht door vrijwilligers en 75.(XX) gulden werd door zelfwerkzaamheid ver-
diend. Om de molen af te maken moet er nog eens 75.000 gulden worden opge-
hoest. Aannemer Hiemstra rnoet dus nog cven wachlen voordat hij zijn molenma-
kers kan inzetten voor het afionden van dit anrbiticuzc karwci.

o fis met asrad. Achter de kop is duidelijk de hals te z,ien die vortrz,ien is von ijz,eren
schenen.

Kort Fries Molennieuws
I)e nummers voor de nieuwtjes verwíjzen naar de inventarisatie van "Friese
Molens"" Een nummer met ster (*) verwijst naar het boek "De Windmotor sls
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schrffielijk aan
de redactie.

23. De beroemde koren- pel- en houtzaagmolen "De Zwaluw" in Birdaard ondergaat
een uitbreiding. De houtopslagloods Het Houtstek aan de Mounewei krijgt een elec-
trisch zaagraam. Tevens wordt er een ontvangstruimte voor bezoekers c.q. toeristen
gemaakt in de loods die dateert uit het midden van de vorige eeuw. Een tentoonstel-
ling van oude werktuigen die te maken hebben met het houtzagersvak maakt het
geheel compleet. Op het moment dat u dit leest is men reeds begonnen met de
werkzaamheden rJie .f 106.000,- kosten. In de loop van 1998 hoopt de Birdaarder
molenstichting de zaak klaar te krijgen. Een prima initiatief waar we te zijner tijd
meer aandacht aan hopen te schenken.

71. "De Huinsermolen" heeft nieuwe schoren gekregen. De twintig jaar oude balken
ziln vervangen door exemplaren van bilinga-hout. Het werk werd uitgevoerd door
bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummmarum.

100. "I)e Babuurstermolen" bij TJerkwerd speelde dit jaar een leerzaÍne rol bij de
waterschapsverkiezingen. Molen aar Zijsling zorgde er in zijn waterschapsmuse-
umpje voor dat (toekomstige) bestuurders en kiezers volop aan hun trekken konden
komen. Wie er nog nooit is geweest zou dat verzuim toch eens goed moeten maken.
De molen is op woensdag- en zaterdagmiddag geopend voor bezoek. Telefonische
inlichtingen bij molenaar Ztjsling op nummer 05 l5-576165.

111. Op 8 november hield de Stichting tot het instandhouden van de Langweerder
Molen open dag. Belangstellenden konden kennis nemen van het restauratiesucces
rond de ingebruikname van de nieuwe schroef. T'evens werden de nodige bijkomen-
de voorzieningen getroffen waardoor het totale kostenplaatje op .f I 16.000,- kwam.
Teneinde mee te helpen om deze prachtige molen in stand te houden vraagt het
bestuur molenvrienden orn donateur te worden van de stichting voor een bedrag van

.f 15,- per jaar. Daarmee kan de lening, die voor het totstandkomen van de restaura-
tiewerkzaamheden bij de bank moest worden afgesloten, worden afgelost"
Op de foto de vernieuwde ótskoat van de rnolen.

l3'7. De korenmolen van De Blesse komtlangzaam maar zeker tn z'n oude gedaante
terug. Op de Friese molendag konden we zien hoe het achtkant nog kaal naast de

stenen romp stond. In de weken daarna werd het gerietdekt en op hct moment dat IJ
clit leest is het achtkant al op de onderbouw gehesen. Uiteraard is dit een project
waarop we graag wat uitgebreider terug komen in een apart verslag elders in dit
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De laatste Energie-windmotor die we nog hebben zal niet worden gesloopt. Het
Wetterskip Marne-Middelsee had eerder f 15.000,- uitgetrokken voor het slopen
van deze monumentale windmotor. De molen van het buurtschap Jousterp tussen
Tjerkwerd en Parrega mag nu echter voor de symbolische gulden overgaan naar de
gemeente W0nseracliel die het sloopbedrag in de restauratiekas mag storten.
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" Op het dichtmoken na z,it de klus voor 1997 erop. Het wachten is nu nog op
her gevlucht.

Stichtirrg ,,Ald Makkum" wil molen
aan Grote Zljlroede terug

Op 20 september jongstleden hield 't Nut in Makkum een Makkumer avond in samen-
werking met de Stichting ,,Àtd Makkum. "Als Makkum een dorp-plus is, waarom dan
niet een dorp plus molen? " zo vroeg de voorzitter van de stichtin g zich af. Vanuit histo-
risch oogpunt is een molen een bekend onderdeel in het silhouet van dit vissersdorp.
Eens stonden er maar liefst zes industriemolens waaronder een cementmolen, een papier-
molen, een oliemolen, twee zaagmolens en een korenmolen. De stichting heeft zelfs al
een plekje op het oog: waar eens de oude cementmolen stond, tegenover de aardewerkfa-
briek op de zuidkant van de Grote Zijlroede. Misschien dat het zelfs een gecombineerd
bedrijfje kan worden waarin koren malen en hout zagen weer plaats vindt op de manier
van vroeger. De Stichting ,,Àld Makkum wil zich hier helemaal voor geven en ziet in het
kader van het leerlingwezen of Melkertbanen een schitterende invulling van een ambiti-
eus project. "Als het op Ameland kan, waarom don hier niet?" zo vraagt men zich af.
Makkum is al mooi, maar de verwezenlijking van dit plan zot deze parel aan het
IJsselmeer nog meer doen schitteren.

(GDw)

Molenstichting De Middelsé in
oprichting maakt zlch sterk voor

molens in de gemeente
Boarnsterhim

Al jaren gaat het de molens van de gemeente Boarnsterhim niet voor de wind.
Spinnekoppen worden aangevreten door de tand des tijds Een muonts op het eiland De
Burd ziet er evenmin florissant uit. De enige molen die qua staat van onderhoud de toets
der kritiek kan doorstaan is die van de Hempensermeerpolder onder Wergea, de in 1863
gebouwde monnikmolen.
De stichting in oprichting wil dat de gemeente zich financieel garant stelt voor de restau-
ratie van de molens. Overname zal pas geschieden als het financiële plaatje van de res-
tauratie en de exploitatie helemaal rond is. Herstel van alle molens ineens is niet moge-
lijk. De stichting neemt wat dat betreft wel wat over van de zusterstichting "Molens in
Menaldumadeel" die in ruim twintig jaar tijd al haar molens 'yn'e pronk hat'. De molens
die de stichting wil opknappen zijn de beide molens op De Burd en de spinnekoppen van
Akkrum en Warniahuizen. Tevens wil rnen zich sterk maken voor een 'nieuwe' molen in

t7

*12.

Gerben D. Wijnja
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het Kameleondorp Terherne. Vorig jaar nog wilden de Terhernsters "De Borgmolen"
daar graag hebben, naar het voorbeeld van "De Woudaap" uit de Kameleonboeken.
Overplaatsing daarheen zal, als het aan de stichting ligt, echter nooit gebeuren. Wel is de
stichting de mening toegedaan dat een wiekendrager bij Terherne de aantrekkelijkheid
van dit toeristendorp zeker zal vergroten. Daaraan wil zij ook best wel meewerken. "De
Borgmolen" moet echter op De Burd blijven omdat hij daar thuis hoort.
De gemeente heeft de beleidsnotitie inmiddels ontvangen. Wanneer er meer duideliikheid
is, komen we op de nieuwe molenstichting terug in een volgend nummer.

GDW

t9

in dit geheel het aspect dat de verbinding legt met het verleden. Veel molens in allerlei
uitvoeringen sierden eens dit gebied dat een sterke band heeft met de twintig eeuwen
durende strijd tegen het water. Het is dit thema dat natuurlijk aan de orde komt in de les-

sen en het spreekt voor ztch dat een bezoek aan de "Babuurstermolen" tot de verplichte
uitjes kan gaan behoren. De leerkrachten hebben inmiddels de molen met een bezoek
vereerd en of het nu lag aan de deskundige uitleg van de beide molenaars Posthuma en

Zijsling of aan het schitterende maalweer met een volop werkende molen, feit is dat de

meesters onder de indruk waren en enthousiast huiswaarts keerden. Ook de koren- en

industriemolens behoren tot het lesprograrnma. Makkum kent een rijk molenverleden
met een papiermolen, twee houtzaagmolens, een oliemolen, een korenmolen en een

cementmolen. Bolsward had eveneens de nodige industriemcllens (zie ook het artikel van

Dick Bunskoeke, elders in dit nummer). Gelukkig resteert in het gebied een koren- en

pelmolen te weten "De Onderneming" in Witmarsum. Ook die wordt in het lesprogram-
ma als educatief uitje gepromoot, zodat molenaar Sierkstra in zijn vut-tijd af en toe een

schoolklas zal mogen verwachten.

Voor de betreffende scholen wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkorning van

een tweetal leskisten die kunnen worden ingezet. Lesbrieven, dia's, een videofilm en

creatieve werkjes maken o.a. deel uit van deze kisten. GDW

Op de.foto: molenucrr Posthuma gee.ft een gostt'ollege uon leerkruclttert die met tle
opgedone kennis de sc'hoolkinderen kunnen motiveren en instrueren.
(foro Pttul Bijlsma)

bloeien
Moleneduc atteve initi atieven

op
In het afgelopenjaar kregen we te maken met een tweetal educatieve projecten waarin de
molens een belangrijke rol spelen. Allereerst was dat het geval in de gemeente
Dongeradeel. De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel, die in 1993 werd opge-
richt, zet zich in voor het behoud van monumentale gebouwen in de gemeente. Tevens
voert zij het beheer over een zevental molens en 26 kerktorens en dakruiters in
Dongeradeel. Het is een goede zaak dat deze stichting haar culturele erfgoed ook onder
de mensen wil brengen. In het verlengde hiervan ging een PR-commissie aan de slag met
het samenstellen en uitgeven van lesbrieven voor de bouwbouw van het basisonderwijs
en voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. De commissie bereikt hiermee dat
dejeugd de historische bouwwerken gaatzien als boeiende en tastbare overblijfselen van
een levend verleden. De lesbrieven passen in het kader van de nota "Cultuur en School"
waarin gepleit wordt voor het geven van nieuwe impulsen aan cultuureducatie en oriënta-
tie op de omgeving door middel van omgevingsonderwijs of heemkunde. De molenles-
brieven zijn geschreven door de heren W. B. Banga en S. Hoekstra. Ze geven naast alge-
mene moleninformatie ook specifieke wetenswaardigheden over de betreffende molens.
De illustraties bestaan uit oude en recente foto's, maar de 'oogstrelende' tekeningen van
Banga ondersteunen de tekst wel buitengewoon goed. De lesbrieven besluiten met een
blad Vragen en opdrachten.
In het verlengde hiervan heeft het Dokkumer streekmuseum het Admiraliteitshuis een
tentoonstelling gewijd aan de molens getiteld 'Een tikje van de molen', dit in samenwer-
king met de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Er zijn molenfoto's van tuinmo-
lens te zien maar ook aquarellen, etsen, geboortelepels curiosa en schaalmodellen. De
expositie is nog te zien tot en metjanuari 1998.

In de gemeenten Bolsward en W0nseradiel hebben leerkrachten van diverse basisscholen
de handen ineengeslagen om in het kader van een samenwerkingsverband de molens
meer aandacht te geven in hun lessen. Het initiatief komt voort uit een techniek-project
waaraan de betreffende scholen dit jaar zullen werken. De windmolen vertegenwoordigt
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De afbraak en wederopbouw van het
achtkant van Zwarte Haan in

De Blesse
Bijna een jaar geleden werd. ik benaderd door Jan Mars uit De Blesse met het verzoek
om hem te helpen met de molen van De Blesse. Jan had het achtkant van Zwarte Haan
overgenomen van het waterschap met de bedoeling dit weer op te bouwen in De Blesse.

De voorbereidingen
Nadat de bekleding van de romp was verwijderd door de nieuwe eigenaar en een groep
vrijwilligers bleef er een kaal achtkant over dat gedemonteerd zou moeten worden. Als
jonge molenmaker een uitdaging op zich, temeer omdat de bereikbaarheid en de midde-
len beperkt zijn. Na de molen te hebben bekeken heb ik de klus voorbereid.
Op een zaterdag in begin februari samen met collega-molenaar Bert de Ruiter uit Ommen
naar de molen getogen. Een bus vol met zwaar gereedschap en een aanhanger met een
ladder en een paar brede dikke planken moesten op het veldpad blijven staan, dit vanwe-
ge de onberijdbaarheid van het land. Na de noodzakelijke middelen naar het achtkant te

hebben gesjouwd ( I /r uur heen) begonnen met de demontage. Na de spijkers van de
kruisen en regels te hebben laten schrikken, deze met de nodige zorg verwijderd. Een

link klusje, temeer omdat er alleen de legeringen waren waarop men kon staan. Een
brede plank als loopdeel was geen overbodige luxe. Nadat de uitbrekers, kardoesen, veld-
kruisen en regels verwijderd waren, bleven alleen de stijlen, legeringen en korbelen over.
Na het verwijderen van de kruisen en regels was het ook mogelijk om een start te maken

met het verwijderen van de deuvels of toognagels. Een aantal van deze togen zat dermate
vast dat ze uitgeboord moesten worden, iets voor een volgende keer. Dat een achtkant
zonder kruisen en regels etc. en met nog een paar nagels getoogd, slap is, werd mij wel
duidelijk nadat door de harde wind van ca. 5 à 6 Beaufort het achtkant zo'n 20 à 25 cm.
heen en weer ging.
Om het invallen van de duisternis voor te zijn, werd besloten terug te keren naar de bus.
Het terugbrengen van het gereedschap nam evenwel toch nog ruim een uur in beslag
(zware hamers, sleggen, uitdrijfpennen, schijfblokken, touw, ladder, baco's, lijmtangen.
dommekracht, koevoeten, etc.).
Na een dag van denken en doen restte er 'slechts' nog een kale aanblik van 8 stijlen en
twee bintlagen met korbelen. Om het resterend gedeelte te demonteren zou het weer eerst
moeten veranderen. Omdat het demonteren op "ouderwetse" manier met een rechtmast
de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing was, zou de molen wel bereik-
baar moeten zijn met de bus en auto.

Het avontuur met de rechtmast
l9 april l99l was het dan zoveÍ. Een strakblauwe lucht, een straffe koude noordwester.
E,r was niet al te veel wind voorspeld, maar toch waaide het nog zo'n 4 à 5 Beaufort en
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die voelde over het koude zeewater van ca. 4 graden Celsius koud aan. Maar het was

mooi weer.

Na Bert de Ruiter te hebben opgepikt in Heerenveen, naar de molen gereden met een

aanhanger vol steigermateriaal, een aggregaat, ladders en een bus vol gereedschap inclu-
sief de nodige meters touw met een totale lengte van ongeveer 300 meter.

Na voorzichtig het land te hebben bereden toch de molen bereikt alwaar begonnen werd
met het rechten van de rechtmast. Er werd een gebouwd van steigermateriaal, een con-
structie die op zich op z'n plaats moest blijven door drie tuidraden, welke met forse
palen, twee per touw, verankerd werden in de Friese klei. Na de rechtmast d.m.v. span-

banden verankerd te hebben aan de vijzel en motorsteun stond de basis, een drieschijfs-
blok boven in de rechtmast geknoopt. Ondanks m'n grote lengte en lange handen toch

nog een lastig klusje en klaar waren we voor de demontage. Na koffie, brood en startpro-

blemen met het aggregaat begonnen met het uitboren van de resterende toognagels.

Ondertussen arriveerden de hulptroepen uit De Blesse, twee man sterk wel te verstaan.

Na het verwijderen van alle togen kon de eerste stijl worden gedemonteerd. De stijl werd
vastgeknoopt aan het schijÍblok en twee stuurtouwen. Vervolgens werd het ondertafele-
ment doorgezaagd met de kettingzaag. Aan elk touweinde een mankracht gezet en gewa-
pend met een sleg aan de slag gegaan. De beide stuurtouwen trokken de stijl onder uit de

verbinding en de sleg sloeg de stijlonder uit de verbinding. Het hijstouw moest het
geheel tegenhouden wanneer de stijl, met een lengte van zeven meter, los zou komen te

staan. Na wat gewrik, getrek en geslagen te hebben, kwam de eerste van de acht stijlen
netjes op de grond.

Na de vier sti.ilen van
het losse gebint te heb-

ben verwijderd, bleef
het vaste gebint met de

losse legeringen over.
Na een van de bo.ven-

ste losse legeringen te

hebben verwijderd,
werd de boel al
behoorlijk slap. Dit
weid de harde wincl
nog eens 1'link duide-
lijk. Na de twee losse
gebinten aan de twee
voertr-rigen te hebben
verankerLl (zie foto I ).
de laatste van de twee
bovenste losse lege-
ringsbalken vastge-
knoopt. Een wiebelig
klusje. Na deze losge-
trokken te hebben.t.De gebinten z,ijn verankercl (ton twee voertuig,en.
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bleef het geheel dankzij de voertuigen nog redelijk stabiel staan. Na wat geklauter en de
nodige omzichtigheid, belandde ook dit gebint veilig op de grond. Vervolgens de twee
onderste losse binten met een dommekracht uit de verbindingen gedrukt. Nadat de lege-
ringsbalken uit de verbindingen waren, het vast gebint met de auto voer het dode punt
heen getrokken en vervolgens met drie man het gebint veilig te hebben laten zakken, rest-
te ons "alleen nog maar" één vast gebint en twee losse legeringen (zie foÍo 2).

" Er re,rtte flog een vosr gebint en twee lo,;se legeringen. 2.

Voorzichtig het gebint
vastgek noopt aan de
schijfblokken. Het was
nameli.fk een wankel
geheel. Vo«rrzichtig het
gebint met de bus over
het dode punt heen
getr«lkken en daarna
langzaam laten zakken.
E n toen gebeurde het !

. De o'rechtmast"

was niet rïeer bestand
tegen de kracht en
bez,week tclen het
gebint nog ongeveer
anderhalve meter
moest zakken. A ls een

ei kwarn het gebint
neer t-lnder de buigende
krachten van de drie-
poot. Het achtkant was
gestreke n en de recht-
mast haast ook"

De klus (zie f'oto 3) was veilig geklaarcl, zonder ongelukken, met veel avontLlLrÍ'en een
boel lol" Voor het invallen van de duisternis kon nog huiswaarts wclrden gekecrcl.

?

.Íohannes Kooistra 

-
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De vlucht van De Zwarte Haan of
de wederopbouw

Op I I november werd de 10,8 ton zware romp op de onderbouw getild door Kraanbedrijf
Twijnstra uit Heerenveen. Iemand die met meer dan normale belangstelling naar deze
dag uitkeek was Klaas Rodenhuis, de man die met hart en ziel bij het project betrokken
is. Van 's morgens vroeg tot 's avonds is hij bij de molen te vinden en verricht een reus-
achtige klus door gigantisch veel werk eigenhandig te verrichten. En dat alles met de

Aanrlac'ht en concentrutie hij het neerluten van het ac'lttkant. Wot een bioroop krijgt
dez,e molen struks! Derde ,-an links Kluus Rodenburg.(.foto Popke Timmermans).

ï
,il,

I

. De klu,s i,s geklcturcl.
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De linker stijl staat. Johannes Kooistra hod even tijd om de bruters Jan en Peter Mars
in uiterste geconcentreerdheid op de gevoelige plaat vast te leggen"Op de achter-
grond de rietdekker. (foto Jcthannes Kooistra).

Daar staaÍ hij dan. De Zwarte Hactn heeft de vlucht genomen uit I-let Bildt, door de
Stellingwerfse lucht naor z,'n definitieve stctndplaats op de historische onderbouw v,an

de korenmolen van De Blesse. (Jbto Popke Timmermuns).
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handzaag. Veldkruisen, korbelen en boventaÍèlementstukken die vervangen moesten
worden, werden te pas gezaagd en ook onderkanten van de achtkantstijlen werden met de

handzaag ingekort. Niks geen kettingzaag ol'ander groot elektrisch gereedschap. Ook
bikte hij eigenhandig de duizenden stenen van de oude muur die vervolgens weer opge-
metseld werden. Daarbij hielp hij ook nog ccns rncl hct rietdekken. Kortom, de duizend-
poot in molenland waarmee molenwondcrcrr waarhcid worden.
Moleneigenaar Mars heeli inmiddcls ook hcslag we tcn te leggen op een kap die oor-
spronkelijk uit Duitsland aÍkomstig is, r»aar thans hij rnolenrnaker Molema in Heiligerlee
ligt. De roeden van de krlrennrolcn van Slotcrr wcrdcn dtxlr De Fryske Mole beschikbaar
gesteld. Helaas is de buitenrocdc nict geschikt hevorrtlcrr zodat dalrvoor nog een oplos-
sing gezocht moet worden. Molennrakcr Johanncs Krxristrl dcnkt daarbij voorzichtig aan

het zelf fabriceren van een nieuwc rocdc, r'rraar dic «r1'rtic dicnt n«rg nader bestudeerd te
worden. Een bovenas moet er ook nog kornen cvcnals hct hovcnwicl en het overige gaan-

de werk in de korenmolen.
Het blijft fantastisch dat we in molenland opnieuw getraktccrtl w«rrdcn op ccn ambitieus
streven waarvan we het resultaat met vertrouwen tegemoet zicn. Succcs rnannen met dit
project waar pit in zit! Friesland kan trots op U zijn.

(GDW

Molerraarsmeningen
In "de Zakenspiegel" van juli/augustus 1997 kwam molenaar Sinron Jcllcrna uit IJlst aan

het woord. Op jaarbasis yerzaagt hij met molen "de Rat" zo'n dric- à vicrhonderd bomen

met de wind als enige energiebron.
"Voor de commerciële houthandel is zo'n hoevcalht,il lx»nen rrutuurli.jk een lachertje.
Die verwerken het binnen een week. Toch vinl ik hct uitennat<, helungriik tlot deze molen
nog echtfunctioneert. Al w,us het allccn nuur t»n lu,t tunhucht, de kennis en de expertise
in stand te futuden."
Verderop in het artikel geeti hi.i op t«rcpasseli.lke wijze zijn mening over de molenbio-
toopkwestie:
"Van een echt bos kan ik genieten en van mooie bomen ook. Maar op de een ofandere
manier is eLke boom in Nederland heilig verklaard en dat vind ik teveel van het goede.

Men plant maar raak, bij voorkeur snelle groeiers. Als molenaar ben ik in dezen natuur-
lijk niet objectief, want bomen zijnfunest voor onze windvoorziening. Toch, de bossen

van Oranjewoud zijn prachtig, maar die productiebossen op Het Bildt vind ik afschuwe-
lijk. Die horen daar niet. Voor díe bomen geldt maar één ding: geen mooiere boom dan
een boom in een laagraam".
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Vierde Friese Molendag
De vierde Friese molendag van 20 september jongstleden bracht heel wat molenvrienden
uit Friesland en daarbuiten naar de zuidoosthoek van onze provincie. Windgebrek speel-
de de organisatoren wellicht wat parten, anderzijds gaf dat de bezoekende molenaars
geen schuldgevoel over het niet laten
draaien van de eigen molen(s). Het pro-
gramma was buitengewoon veelzijdig.
Behalve dat er twee poldermolens waren
geselecteerd, dienden ook een tweetal
korenmolens als bezoekobject. Hier werd
tevens de kennis van de molenvrienden op
de proef g.steld. Het ging erom zoveel
mogelijk verschillen tussen de beide
korenmolens op papier te krijgen, een
klus die menig bezoeker serieus onder-
nam waarbij een bezoek aan de kap tot de

onvermijdelijkheden ging behoren. Veel
wind was er toch niet. De vang kon er in
Noordwolde dus gerust een poosje op om
de noeste speurders alle gelegenheid te
geven hun speurneus achterna te lopen.
Tijdens ons bezoek werd er door een vrij-
willig *olenaar ijverig aantekeningen
gemaakt.

. De korenmolen van lr{oordwolde bood de
I ieftebbers hee| wat bij«tnde rheden.

Fototoestellen klikten gewillig om daarmee herin-
neringen voor later vast te leggen" Over drukte of
belangstelling had men niet te klagen. Molenaar
Piet Oosterhof had op zijn molentje bij Mildam
sinds de opening nooit m eer z,oveel aanloop
gehad. De "Windlust" van Wolvega was in restau-
ratie, maar aan bezoek was geen gebrek mede
door het Lindefestival. Kraampjes, een rommel-
markt, dans en muziek zorgden voor een vrolijke
entourage. Minpunt was de gebrekkige bewegwij-
zering van de daardoor ontstane wegomlegging in
\il/olvega. In de Lindevallei was het gezellig druk.
De Provinciale Landschappen hadden dit fraaie

verveningsgebied aangewezen als trekpleister in
De molen in de Lindevallei
macrlt onder vol z,eil.

r*/-1
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het kader van de 'Week van het
Landschap' en daar profiteerde rnolen
"De Gooyer" van mee. Een reusachtig
veenlijk dat als het ware opduikt uit het
veenmoeras naast de molen was toch wel
een opmerkelijk aandachtspunt.
Molenaars die goed op de hoogte waren
lieten de kans niet ontglippen een kijkje te

nemen in De Blesse waar het achtkant van
de gewezen poldermolen van Zwarte
Haan aan een nieuw leven begint op de
onderbouw van de voormalige korenmo-
len ald aar. Het restauratiewerk maakte
indruk op de aan wezigen. Het molen-
bouwkundig gedeelte van de onderne-
ming werd geprezen, rlairr voor hct parti-
culiere initiatief was eveneens vol«lp
bewondering. Het kale achtkant korr nog
net bekeken worden. De volgcnclc wcck
zou de rietdekker al beg in ne n. O p h c t

moment dat u dit leest is de molen vitn

. In De Blesse zagen we het nieuw be-
timmerde achtkant van de voormalige
Zw art e H aan- po lde rmo l.e n.

. I)e korenmolen yun Wolvego w,erd,
ondunk,s tle rc,;luurrtlit,, druk ber.oc'ht.

Zwarte Haan al «lp dt: ot'lderbouw gezet!
Elclers in dit nummer leest u er meer over.
Later op dc lniclclug kwanr er iets meer wind
en dat zorgde cr alsnog voor dat het wieken-
kruis virn clc cleclnemende molens lustig
wcntcldc tcgcn de prachtig bewolkÍe nazo-
rrrcrhctncl. Zo werd het al met a[ nog een
gcslaagcle dag waaraan menig molenaar of
rnolcnvriend met genoegen terug denkt.
Krlrtom een pluim op de hoed van de orga-
nisatie en de cleelnemende gastheren-mole-
naars.

Gerben D. Wijnja
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. Op een mistige ochtend in no-
vember kiekten we de nieuwe
spinnekop.

Bijna echte molen bij V/insum
Wie vanaf de provinciale weg tussen Bolsward en

Marssum Winsum passeert, ziet zich aangenaam

verrast door de aanwezigheid van een nieuwe spin-
nekop. Dichterbij gekomen wordt al snel duidelijk
dat we te maken hebben met een op ware grootte
nagemaakt exemplaar van de spinnekop "Terpzigt"
bij Marssum, die geplaatst is op het molenerf van

J. Wassenaar z'n voormalige wiekendrager. Die
heeft de molensloopperiode niet overleefd. Hij
werd opgevolgd door een windmotor die ook al
weer ter ziele is. De molen die op de oude funda-
menten van de windmotor staat is door de buurt
van het Molepaad in Winsum gemaakt ter gelegen-

heid van de Winsumer merke. Buurten hadden de

opdracht gekregen een bepaalde dag van het jaar
uit te beelden. Het Molepaad deed haar naam eer

aan en koos voor de Nationale Molendag annex

Landelijke Fietsdag. In het plantsoen kwam de molen te staan, omgeven door tal van fiet-
sen. De molen kon draaien op een motortje dat via een snaar een fietswiel aandreef. Op

zijn beurt bracht dat de wieken in beweging. Na de merke keerde het molentje terug op

z'n historische plek.

(GDw)

De Eekmolen van Bolsward
Toen ik eenjaar gelegen in Bolsward kwam wonen, wist ik dat cr enkele hondcrden
meters van mijn huis ooit een.molen had gcstaan. Ongeveer tegenover de huidigc
ingang van de algcmene begraafplaats stond aan de andcre kant van de Lceuwarder
vaart tot 1921 een grote bed.rijfsmolen. Op wellicht een enkel brokie puin in het plant-
soen na resfuert daar niets van, zodat we het archief raadpleegden om meer te weren te

komen.

In 176l diende de uit Workum afkomstige Fetze Lieuwes, de korenmolenaar van molen

"de Haan" buiten de Blauwpoort, met enkele compagnons een verzoek in bij het stadsbe-

stuur om een eekmolen te mogen stichten. Deze zou niet ver van zijn korenmolen aan de

weg naar Harlingen moeten komen te staan ( I ). De Raadslieden lieten hun bouwmeesters

daarop controleren of deze standplaats niet te dicht bij de weg zou komen te liggen, zodat
"deese nieuwe molen verschrikking aan de voorbij rijddende paarden kan aanjagen". Dit
bleek hun wel mee te vallen, omdat de molen verder van de weg af zou komen dan "de
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Haan" en bovendien een "swig,tstelling" zou krijgen. Hoe het is gekomen weten we niet,
maar genoemde compagnons - Eke Idses, molenaar Fetze Lieuwes, molenaar Cornelis
Dirks en de Workumer koopman Wijtze Fockes - besloten tot uitstel en we vernamen
nooit van een eekmolen op deze plaats.

Vier jaar later lieten dezelfde compagnons elders buiten Bolsward, op de plaats van de
afgebroken pelmolen buiten de Sint Janspoort, een eek- en zaagmolen stichten. In l7l 1

was er reeds sprake van deze "peldegurstrnolcn", toen eigendom van molenaar Age
Rintjes en Sijtse Feikes (2). Later was Albert Dirks eigenaar en molenaar tot in 1758. De
pelmolen werd in de daarop volgende.jaren echtcr nie t meer gebruikt en het logische
gevolg was de afbraak omstreeks 176 l. De compagn()ns vroegen t«restemming om een
stuk grond voor "het graven van een kolk en ujtsetÍen vun tle molen en't leggen van goe-
deren" (3). Dit werd toegestaan tegen een jaarlijkse grondpacht van acht gulden. Drie
jaar later, in 1768, werden er in samenwerking met secretaris Wiarda van Wonseradeel
drie huisjes bij de molen gebouwd en steeg de grondpacht van het complex met vier gul-
den (4).
In I 783 rezen eÍ problemen met de nieuwe brug over de Leeuwarder vaart naar het
Hartwerder pad (5). Fetze Lieuwes c.s. kregen daarom, onder enkele voorwaarden, toe-
stemming om de brug te laten vermaken, zodat alle schuiten passeren konden (6). Hij
ondertekende het stuk meÍ "Fetse Leuwes vor mij selfs en uijt naam van alle".
Het eigendom van de molen wisselde vanwege het grote aantal aandeelhouders en hun
familierelaties regelmatig. ln 1775 komen de volgende namen voor: Jan Gerbens Bleeker
en Eeuwe Johannes (beide een twaalfde deel) en Fetze Lieuwes, Eke Idses [Blijsma], dr.
Greijdanus, Tjerk Jans en secretaris Petrus de Kok (alle een zesde deel). Aan het einde
van de achttiende eeuw was Lieuwe Tjerks, die ook in 1805 voorkomt (7), de molenaar.
Feike Ates de Boer was de eerste die zich alléén eigenaar van de molen mocht noemen
rond 1810. Tot zijn dood in 1826 exploiteerde hij de zaag- en eekmolen, waarvan de laat-
ste functie geteideliik in onbruik raakte.

Ziin vrouw W. J. de Boer-Westerbaan, binnenmoeder van het Weeshuis van Bolsward,
deed in 1827 cle molen over aan Sinron Berends de Jong. I)e'/.e zeÍte een bloeiende hout-
handel op en leverde bijvoorheeld in ltl3 I rarr de rustende schutterij 254 eenmans (hou-
ten) slaapplaatsen (8). Op l2 nrei lit50 dccd hi.i ":.ijne HOU'|ZAAGMOLEN en HOUT-
AFFAIRE" over aan Dirk Br«ruwer (9), clie speciaal tiaarvoor door zijir vader Wopko, de
gemeente-ontvanger van Bolsward, gernachtigd was. Hij was namelijk nog minderjarig
en had dus geen "bevoegtlheid tot het dri.jven von eenen Houtz.aagmolen en den Handel
in Hout, en om den daartoe vereischten Molen, HouÍschuren en Woningen aan te kopen"
( l0). Het kadaster maakt duidelijk dat na D. Brouwer Wzn. ( 1850-ca.1870) ene Herman
G. Schoonhoffeigenaar werd. Deze diende in 1870 een klacht in over de hoge bomen
rond de begraafplaats aan de overkant van de vaart, die de vrije windvang van de zaag-
molen beletten (11).
Gerben en Jan Schoonhoff gingen vanaf ongeveer I 903 het bedrijf in compagnie exploi-
teren. Deze firma Gebroeders Schoonhoff werd even voor 1920 ontbonden en daarna
stond de molen na ruim l50jaar stil. Al spoedig ontbrak er één van de twee roeden en na
verkoop aan de firma D. van der Werf Czn. te Bolsward, de concurrerende houthandel,
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. De zaag- en eekmolen aan de Leeuwardervaart met voor het brugget.ie naar het
Hartwerder pad (ca. 1890) Collectie D.M. Bunskoeke.

volgde sloop van de molen in 1921. Daarmee verdween de laatste nog vrijwel complete
industriemolen in de gemeente Bolsward. In 1968 verdween de allerlaatste rest van de in
l9l9 grotendeels gesloopte korenmolen "de Hoop", die even dichter bij de stad aan de
andere kant van de vaart stond. Daarvan bleef echter het molenaarshuis bestaan, terwijl
van het complex aan de oostkant van de vaart alles verdween voor de aanleg van de nieu-
we woonwijk Eekwerd. Daar verrees in 1972 weer de woning waarin ik dit verhaal nu
heb geschreven...

Bolsward, november 1997

D. M. Bunskoeke

NOTEN:
I. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 67
2. Oud archief Bolsward, inventarisnummer I52
3. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 3 (30-9- l7ó5)
4. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 3 (30- I I - 1768)
5. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 641
6. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 591 folio 229
7. Oud archief Bolsward, inventarisnummer 424a
8. Nieuw archief Bolsward, inventarisnummer 125 ( 17-3-1831)
9. Leeuwarder Courant l4-5-1850

10. I-eeuwarder Courant 30-4-1850
ll. Nieuw archief Bolsward, inventarisnummer 179 (l l-l-1870)
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Een verhaal over riet
In de rubriek 'van de leermeesters' wil ik u eens kennis laten nemen van ,Het Riet'.
Als we het over riet hebben dan denken we altijd aan dak- of rompbedekkingen, maar
waarom gebruikte men dit materiaal hiervoor? Men kan ook pannen, hout, leien of
een andere bedekking toepassen. Op een aantal van deze vragen hoop ik in dit artikel
een antwoord te geven.

Wat is riet
Riet, Phragmites australis behoort tot de rassen der grassoorten, en kan een hoogte
bereiken van 2 tot 3 m. en is hiermee in ons land de grassoort met de grootste lengte. Riet
wordt gevonden in alle werelddelen, en gedijt zowel in zoete als in zoute leefomstandig-
heden. Nederland met al zijn laaggelegen natte gebieden bood en biedt bij uitstek een
goede biotoop voor deze vochtminnende plant. Als we een doorgesneden rietstengel
bekijken dan zien we een hollc kokcr. Deze stengel heeft dus een groot volume in tegen-
stelling tot een kleine massa (licht van gewicht) en in deze koker staat een kolom stil-
staande lucht (isolerend). Een kokrrn rnct ccn lcngte van 2 tot 3 m, aan de voet 6 à 7 mm
en aan de top I à 2 mm.

Toepassing
Sinds Nederland wordt bewoond, is gezocht naar rnatcriaal tcr bcschutting van weersin-
vloeden zoals regen, wind, hitte en kou. In dc lecÍirnrgeving von«.| rnen daarvoor hout,
heiplaggen, riet en stro. In de vroegste geschiedschrijving ovcr onze lage landen, bericht-
ten de Romeinse geschiedschrijvers al dat de armzalige woningcn gcdckt zijn mer riet en
stro. Ook uit de middeleeuwen is bekend, dat de huizen van stad en d«rrp met riet en stro
waren gedekt. De eigenschappen licht van gewicht, isolatic cn vcntilatie maken het riet
uitermate geschikt voor de toepassing van dak of nrmpbeclckking.
In het boek 'Molenbouw' roemt A. Sipman deze eigenschappcn lnct de volgende woor-
den: "Op prachtige wijz.e dropen de regentlruppel.s lungs tla onlcrcinden van de rietsten-
gels uit de buitenste luag wut hct dtk nuur bcncdtn, wtrurbi.j lugcre stengels hen steeds
meer buitenwaarts overnuiltcn, hcn iedcre kttils ortltrt,trtt,rtdc lieper in de laag te dringen.
Winterse koude en zomerse hiÍÍe hi(ld lt?t tttlntrukl ltuiten. l)aurhij ventileerde het uitste-
kend. (Toen men luter boerderii duken gin74 dekkcn nteÍ »utderne materialen moest men
het nadeel van absolure aJdichting ont.lakkcn. Op vele plaatsen in het dak moest men ont-
luchti n g s ope nin gen aanb re n ge n ) "
Onder een rieten dak is het 's winters warmer en 's zomers koeler dan onder andere
materialen. Dit heeft er toe bijgedragen dat tot op heden vele boerderijen, huizen en
molens van een rieten dak zijn voorzien. Voor deze toepassing (dakbedekking) gebruikt
men de beste rietkwaliteit, de mindere soorten vinden hun weg naar de bollenvelden
zoals dekriet of naar de scheepswerven voor het branden van de scheepsgangen.

Het rietdekken
Rietdekken is een van de ambachten waarvan in de loop der eeuwen de werkwijze nau-
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welijks is veranderd. De gereedschappen die gebruikt worden zijn erg eenvoudig en wor-
den voor een deel zelf gemaakt. Voor ik het eigenlijke rietdekken beschrijf zal ik eerst de

gereedschappen en hulpmiddelen beschrijven.
Steigermateriaal.' vaak bestaande uit ladders waarop d.m.v. haakconsoles en planken een

loopvloer werd gemaakt.

Rietdekkersstoel: skammel in het Fries. (wordt meestal gebruikt bij reparatie van

bestaand werk)
Boom,juffer ofkolder: ronde paal welke aan boomhaken hing en zo een horizontale
voetsteun gaf bij het werk.(wordt gebruikt bij nieuw te maken dek)
Boomhaak
Drffiord: ook wel aanklopper genoemd. Het is een houten plankje van 20 bij 30 cm en 3

tot 3,5 cm dikte. Hierin gaatjes van 1,5 tot 2 cm. Met dit drijÍbord worden de aardeinden

van de op het dak liggende rietbossen gelijk en op de vereiste dikte gedreven, waardoor

het dak een vlak en egaal aanzien krijgt
Kruk of zetje: om het riet aan te drukken tussen de garde en de rietlat, waarna deze met

draad aan het dak bevestigd wordt.
Goot en naald: om de draad door het riet te steken en terug te kunnen halen.

Stopplank of stopbord: klopper in het Fries. Wordt gebruikt om in een bestaand rietdek
reparaties te kunnen aanbrengen. Met dit bord maakte men openingen in het riet zodat er

nieuw riet ingestopt kon worden.
Al deze attributen gebruikte men bij het rietdekken.

Het dekken van molens
Geen dak is gelijk, en in het bijzonder het dekken van windmolens vraagt veel van het

vakmanschap van de rietdekker. Dit komt voornamelijk door de steile helling van de

romp en de windbelasting die door het draaien van het gevlucht wordt veroorzaakt. Het
maakt ook nog uit of de molen onder invloed staat van hoge of lage windbelasting (zee of
landwind). Het rietdek moet aangepast zijn tegen de heersende winddruk. Maar ook
tegen de zuigende werking van de wind aan de lijzijde. Tevens komt er nog bij dat een

werkende molen onderhevig is aan grote trillingen. Met al deze zaken had en heeft de

rietdekker rekening te houden. Een van de zaken waarbij dit al tot uitdrukking komt, zijn
de rietlatten. Waar men bij een gewoon huisdak latten gebruikt van een afmeting van

2,5x3,5 cm, gebruikt men bij een molen latten van 3x5 cm. En dan het liefst van grenen

(veerkracht). Ook in de onderlinge afstand van de latten komt dit tot uitdrukking: bij het

dekken van een molenromp is deze onderlinge afstand kleiner dan bij een huisdak. Ook is

er meer aandacht besteed aan het afschuinen van deze latten, om beschadiging van het

bindtouw te voorkomen. Ook aan het riet stelt men hogere eisen: de bossen moeten min-
stens een lengte hebben van 1,5 m. Korter riet zal minder hechting geven van het uitein-
delijke dek. Men gebruikt wel kortere bossen b.v. aan de kap, rond de kistramen en onder

de dek of riet planken.

Over de latten komt eerst een spreilaag van minstens 3 cm dikte. Bij een hoekige molen
(6 of 8 kant) begint men het dekken altijd op een hoek. De bossen worden naast elkaar
onder een lat gelegd. Ze worden niet gebonden, maar met houten haken vast gestoken in
de laag eronder en zo vastgeklemd. Op molens gebruikt men haken met kartels, om het
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riet beter op de steile velden vast te houden. Na het plaatsen en aandrukken van de haken
worden de bossen losgesneden, verdeeld en met het drijfbord op dejuiste plaats geklopt.

Binnen- en buitenman
Hierna kan met het naaien worden begonnen. Dit moet altijd door twee personen gedaan
worden, een binnen en een buitenman. De buitenman steekt de naald schuin naast de stijl
van de molen onder de lat naar binnen. De binnenman steekt het einde van het touw in
het oog van de naald en zet het andere touweinde om de lat vast. De buitenman trekt het
touw helemaal naar buiten en steekt dan de naald met touw ook weer onder de lat I 5 cm
naar links terug naar binnen. De binnenman trekt nu het gehele touw naar binnen (uit de
naald). De buitenman steekt nu de naald ongeveer I cm naar rechts maar nu boven de lat
weer naar binnen, waarna de binnenman het touw weer in de naald steekt. De buitenman
trekt nu de naald met het touw naar buiten op de laatste l5 cm na. De binnenman neemt
een stokje in zijn hand, draait het touw er een slag omheen en zegt'binden'. De buiten-
man drukt nu de steek aan de buitenkant met zijn handen goed aan, terwijl de binnenman
het touw strak aantrekt. De buitenman zegt'bezet' als de steek aan de buitenkant goed
vastzit en de binnenman drukt met zijn duim op de afgeschuinde bovenkant van de lat het
touw vast, waarna de buitenman de laatste I 5 cm naar buiten trekt. Nu zit de steek vast.
Tijdens het naaien moet men al rekening houden met het breken van de binddraad, om te
voorkomen dat de gehele binding los raakt. Daarom wordt er bij molens ook zoveel aan-
dacht geschonken aan goed afgeschuinde latten. Tevens is het van belang dat de naald zo
loodrecht mogelijk op het vlak is gericht bij het insteken. Doet men dit niet, dan wordt de
steek onvoldoende vast getrokken en loopt men gevaar dat het riet gaat zakken.
De werkwijze hierboven omschreven past men overwegend in het noorden toe. In andere
delen van het land werkt men ook wel zonder binnenman. De buitenman naait dan met
een naald en een goot. Met de naald steekt men de draad naar binnen en met de goot haalt
men hem terug.

Kosten
Bij de berekening van de kosten van nicuw rictwcrk hcbbcn we rekening te houden met
diverse factoren. Zoals de hoeveelhcid spreirict, dckriet en het bindmateriaal, maar ook
met de kosten van herstel van tle ondcrliggcndc dakconstructie. De prijzen van het riet
worden beïnvloed door de plaats van herkomst, de kwaliteit, de vraàg op de markt, het
transport, de bereikbaarheid van het object en de hoeveelheid die men benodigd is.
Inlands riet is duurder dan buitenlands riet. De hoeveelheid rietbossen hangt af van de
streek waar het wegkomt. Overijssels riet wordt geleverd met een bosomvang van 39 cm,
in tegenstelling tot Brabants riet wat geleverd wordt met een omtrek van 58 cm. voor een
oppervlakte van 10x10 meter heeft men voor de een 2500-2600 bossen nodig en bij een
andere maat maar 800 bossen. Tevens speelt de vorm van het te dekken object mee.
zitten er veel ramen of versieringen in dan zal dat de prijs ongunstig beïnvloeden. voor
vlak werk wordt gemiddeld 125 uur per 100 m aangehouden, maar moeten er andere dek-
vormen tussendoor toegepast worden dan zal dit de prijs opdrijven.

Gerard Gremm
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De olie- en pelmolen van de
Fa. Kingrna te Makkum

De nasporingen naar "Het Fortuin uit Zee" en dan vooral d.ie betreffende de oliemo-
len leverd.en nog tal van zaken op die wij U niet willen onthouden. In dit nummer
nemen we die op.

In 1890 werd een Staatscommissie ingesteld om onderzoek te doen naàr de arbeidsom-
standigheden in Nederland. Zij stuurde vragenlijsten rond en in Makkum werden deze

beantwoord door de plaatselijke Kiesvereniging ( I ) en het Nutsdepartement aldaar. De
antwoorden geven een aardig beeld van de omvang van de bedrijvigheid in de haven-
plaats; dakpannenfabrieken, een plateelbakkerij, kalkbranderijen, scheepstimmerwerven,
een touwslagerij, zeilmakerijen, een oliemolen, een papiermolen, een korenmolen, een

trasmolen en houtzaagmolens. Verder nog diverse handwerksbedrijven en een stoom-
bootdienst. Een respectabele lijst, zeker als we bedenken dat de industrialisatie nog nau-

welijks op gang was gekomen en stoommachines nog steeds noviteiten waren. Makkum
mocht dan in naam een dorp zijn, met haar haven en nijverheid bevestigde de vlecke haar

kleinstedelijke allure.

"Het Fortuin uit" Zee"
Buiten de dorpskern, ilu zouden

we zeggen Industrieterrein'Zurd,
aan het hrede water van de

Klei ne Zijlroede, Iag de wind-
oliemolen die al enkele genera

ties in het bezit was van de Íarni-
lie Kingma. I-{),lke Jans, de

koopman. reder en grootschip-
per, had de molen in 1161 laten
bouwen met hout dat hi-i zelf had

laten verschepen, en had hern de

profetische naam 'Het Forluin
u it Ze e ' g,ege ve n. De ta lrij ke
I'oto's tonen ons een statige
bovenkruier, omgeven door
witte stenen bijgebouwen, en

een houten schiphuis w aarin
o.m. het familiejacht lag afge-
meerd.

Het geheel ademt een landelijke
rust, die echter meer schijn dan

. In de Brouwerssteeg bevindt z,ich de gevelsteen
van " Het Fortuin uit Zee". In 1935 werd deze
steen ingemetseld in de z,ij gevel van het pand
Vallaat 22. Het toont ondermeer een door Hvlke
.lans Kingma ontworpen en gebouwd ko.fschip en

de namen Hylke lans en die van zijn vrouw Ytie
Hayes ( 17 l2- 1798).

werkelijkheid was. In de oliemolen werd volgens de opgave door 't Nut en de ktesverenr-
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ging gemiddeld zestien uren per dag gewerkt. Gemiddeld - want als er geen wind was,
stond de molen stil. De tijd die zo verloren ging moest op andere dagen weer goedge-
maakt worden. Het werk ging dan 's nachts door, zodat men soms wel twintig uur werk-
te. En was dat onvoldoende, dan draaiden de wieken ook 's zondags van middernacht tot
vier uur 's ochtends. Dan kon er wat worden geslapen en werd het werkvolk even kerk-
volk, waarna het van 's avonds acht uur tot middernacht weer verder ging.
Het was zwaar werk! Op pramen, die werden geboomd of, bij gunstige wind, gezeild,
werd het kool- en lijnzaad aangevoerd en gelost. Het ging daarbij om forse hoeveelheden.
Zo berichtte'Ijeerd Herre Kingma 29 augustus 1885 aan zijn broer Hylke, die samen met
Herre Kingma in Sneek een olieslagerij dreef: " Bij narekening en door Altes wordt ons
dit bevestigd zal het ss Europa 144.000 kg. z.uud voor ons hebben zijnde 1777 balen ti Bl
kg. netto. " Een forse partij die waarschijnlijk niet alleen voor de Makkumer molen
bestemd was maar ook voor de olieslagerij in Sneek, genaamd "HeÍZwarte paard", en
wellicht ook voor de Bolswarder (stoom)olieslagerij van zijn andere broers Petrus en Jan
Kingma.

Het 6lenige'pakhuis

Wat niet meteen verwerkt kon worden, werd opgeslagen in het pakhuis aan de
Krommesloot. was ook hier geen ruimte meer dan werd gebruik gemaakt van het in 1802
aangekochte 'Lenige Pakhuis' aan het Vallaat. Dit pakhuis is genoemd naar de vorige
eigenaars, de familie Lenige, waarover verderop meer.
Na verloop van tijd kwam in dit pand zowel voor de olieslagersfirma, als voor de latere

. Het pakhuis aan de Krommesloot is gebouwdvoor de opslag van lijn- en koolzaad dat
iets verderop in de oliemolen van Kingma tot olie werd geslagen.

kassiersfirma een kantoor. De zolder van dit pakhuis bood de familie Kingma tevens de
ruimte de groeiende boekhouding en zakelijke correspondentie te bergen. Maar er werd
veel meer bewaard. Na verloop van tijd vonden allerlei zaken hun weg naar de, inmiddels
tot archief herdoopte zolder: familiecorrespondentie, dagboeken, reisverslagen, vereni-
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. Gezicht over heÍ oude Makkutn ruer in de yerle v.l.n.r. de papiernrolen, th)ee hout:utr5;-
molens en de oliemolen. (foto-archie.f Stichting Ald-Makkum).

gingsbescheiden en meer van dat alles. Het blijÍi onduidelijk wat de beweegredenen hier-
voor zijn geweest. Maar generatie na generatie, de ene iets fanatieker dan de andere, ging
door met het verzamelen en het daardoor vergroten van het archief. Was rnen rrit op
meerder eer en glorie? In dat geval strekt het niet echt tot aanbeveling ook zakelijke rnis-
lukkingen en aanverwante zaken keurig te bewaren. Persoonlijk denk ik dat, vooral in de

beginperiode, een en andere vooral werd bewaard ter lering ende vermaak voor de vol-
gende generatie. Weliswaar werden in het begin pogingen ondernomen. o.rrr. via gcncalo-
gisch onderzoek, de familie een adellijke afstamming te bezorgen. l)e latcr via dc k«xrp-

mansgeest verworven status compenseerde dit 'gemis' meer dan gcw(x)n"

Later was deze verzamelwoede heei goed toepasbaar binnen de, ook bi.l de Kingma's
opgang makende'Verlichtingsgedachtc'. Rond llt00 een akrm aangehangen theorie die
verbetering van de heersende levensomstandigheden nastreeÍïe, gebaseerd op de sprei-
ding van kennis en macht.

Of ligt het veel simpeler en hebben we hier gewoon te maken met een voorloper van de
stichting Ald Makkum? In elk geval, eenieder die de historie van Makkum een goed hart
toe draagt mag dankbaar zijn dat dit archiefbewaard is gebleven en een schat aan gege-

vens over onze vlecke bevat.
ln 1937 werd het grootste deel van het archief overgebracht naar het Rijksarchief te
Leeuwarden. Nadien zijn, vooral in opdracht van de Kingmastichting, diverse publicaties
verschenen.

Koopman Dirk Lenige
In 1803 verkocht Pieter Dirk Lenige, een zoon uit het tweede huwelijk van Dirk Lenige,
het pakhuis aan de familie Kingma. De koopman Dirk Lenige (1722-1798) was een ver-
dienstelijk dichter. Hij dichtte zowel in het Hollands als in het Fries. Vooral in zijn
Friestalige gedichten, er was toen nog geen algemeen geaccepteerde 'Fryske stavering',
komt zijn voorkeur voor het werk van Gysbert Japiks ( I 603- I 666) duidelijk naar voren.

tvvc( hout:,tttt g-
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Of zijn taalgebruik ook echt een weerspiegeling is van de in die tijd in Makkum gespro-
ken taal, wordt betwijfeld. Wel blijft het een rijke bron voor de kennis van het Makkumer
dialect.
Dirk was ook de vader van Kynke of Cynthia. Zij was volgens haar tijdgenoten een abso-
luut natuurtalent: zij dichtte, tekende en blonk in beide uit. Hoewel haar geen lang leven
was beschoren, raakt zij al vroeg tot ver buiten Makkum bekend. Het resulteerde zelÍ's in
een korte romance met de dichter Bilderdijk.
Bij de overname van het pakhuis, of later wellicht door voorzienigheid gekregen, kwa-
men ook de manuscripten van Dirk en Cynthia in het Kingma-archief terecht en zijn
zodoende bewaard gebleven. Dit resulteerde in 1959 in de uitgave van het boek "De
Fryske Fersen" van Durk Lenige en oare Makkumers.
Het Lenige pakhuis, (nu Vallaat I 8) brandde in 1947 af. Het was toen in gebruik bij de
visconservenfabriek Gebr. van der Berg. Op de opengevallen plaats verrezen later enkele
autoboxen, de toen onvermijdelijke oplossing voor historische plekken in het centrum
van Makkum. Thans staat hier de nieuwbouw van de ABN-AMRO bank waarin de
Kingma's Bank na verloop van tijd is opgegaan. Over de esthetische vormgeving van
deze nieuwbouw lopen de meningen uiteen. Opgebouwd in de glorieperiode van het
Beschermd Dorpsgezicht zou, v<llgens de architect, Makkum weI aan de vormgeving
wennen. Schrijver dezes woont hier rccht tcgenover, tnilur van gewenning is nog steeds
geen sprake.

De oliemolen met op de achtergrond tle pupiermolen vanaf het ijs in de Kleine
Zij I ro e de g eÍo r o g raJe e rd. (Jot o - cr rc h i eÍ' S t i c ht in g A I d - M akkum ).

Zo rond 1885 had de firma Kingma in het 'Lenige pakhuis' een patentoliemakerij geves-
tigd. Hier werd het ruwe product van de oliemolen, lampolie, gemaakt.
In een volgend nummer wat meer over het productieproces van de oliemolen.
Dit artikel verscheen eerder in "ALD NIJS" nr. l3ll4 van april 1996, het periodiek van
cle stichting Ald Makkum.

O. Gielstra
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H ï.lit de knipseldoos 11r. 47
door: Popke Timmermans

We gaan eens naar het zuiilen van onze provincie. Tegen de provinciale grens met
Overijssel ligt in de Weststellingwerfse gemeente de plaats De Blesse. (bles betekent
lichte plek).

In dit dorp stond eens een korenmolen, waarvan de stenen onderbouw of romp bewaard

is gebleven. Maar sinds zaterdag 8 oktoberj.l. heeft de romp weer een houten, rietgedekt

achterkant. In gewicht uitgedrukt zo ongeveer I I ton zwaar en met + 1500 bossen riet
gedekt door rietdekkersbedrijf Rein Punter uit Noordwolde.
Het achtkant komt van de v.m. watermolen van het buurtschap ZwarÍe Haan, gelegen in

de Friese gemeente Het Bildt. Ik ga het nu niet hebben over de geschiedenis van de

molen te ZwarÍe Haan, noch over De Blesse. Over het verplaatsen van de molenromp,
kunt u elders meer lezen in dit nummer van De Utskoat. Ook kunt u een groot artikel
over deze verdwenen poldermolen(-romp) aantreffen in het vakblad De Molenaar (nr. l8
vanl0 september 1991) geschreven door de heer J. S. Bakker. Via een collega van rnij
kreeg ik een mooi gedicht in handen over de molen van De Blesse. Dit is nu mijn
"Knipsel" voor deze aflevering.

Het gedicht of ode aan De Blessemolen is gemaakt omstreeks 1975 door wiilen de heer

Johan Schelhaas (geboren in 1898 te Blesdijke en overleden in 1986 te De Blesse). Hij
heeft jaren gewoond in Steggerda (gem. Westellingwerf), als boer(tje) met + 6 koeien.

Bovendien ventte hij petroleum uit in de omgeving van Steggerda en De Blesse. Maar hij
was in zijn omgeving ook een goed bekend volksdichter. Zoheeft dhr. Schelhaas dit
gedicht gemaakt op een naïef schilderijtje, met de molen erbij. Dit bevindt zich thans in

De oude
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de "Oudheid-kamer Westellingwerf". Het museum is te vinden in de korenmolen
"Windlust" te Wolvega aan de Hoofdweg West. Maar deze molen doet gelukkig ook nog
dienst als korenmolen door de inzet van de vrijwillige molenaars daar!

Tot slot de bron uit de krant "De IJsselhammer", van begin september 1997. Diverse per-
sonen die mij gegevens e.d. verstrekt hebben en die niet met name genoemd wilden wor-
den hartelijk bedankt.

Heerenveen, november 1997 Popke Tirnrnerrrrans

Wtrnt vonaf aloude tijden,
ul die .jaren van weleer
Moc'ht men uwe hulp verbeiden.
Dut vergeet men, 0l te z,eer.

[)uurutnl (lez,e ode schrijven
en lun u induc'htig blijven
en ve rgeÍen 't nirntne rmee r.

Daarom goede oude molen
Cus ons aller dank gebrachr.

Wat ge alti"jd, onverholen
dan het men,sclom heb betrocht.
Hoe g,e in cle loop cler tijden
ook in tlroe.fheid, o.f' ve rblijden,
tneen'ga f i.jding overbracht.

Ln :.o w,lurt g'in vreugd' en smarten
ulti.jtl znze beste vriend.
Onz,'oprechte clonk des harten
hebt ge dan 00k echt verdiend.
En dit willen w'Lt doen weten
0m het nooit weer te vergeten
G'heht het mensendom echt gediend.

Ode aan de Molen
Molen met uw trolse wieken,
met uw glorierijk bestuun.
Reeds bij 't eerste ntorgenkriakcn
7.08 men u aln cl' urbeitl g,uurt.

Zoudt ge al van d'aurd vedwi.jnen,
'ï Roemrijk licht z,ul blijven st:hijnen
van uw jurenlung bestaan.

Wunt we bliiven 00n u clenken,

onbetaalbaar was uw plicht.
Steeds uw wieken luten zwenken.
Groolse taak door u verricht.
En dttï mag men niet vergeten.
Altijd z,ullen wij het weten.

al,s een dankbaar ve rger,it'ht.

En hoe ook de vroeg're ti.jelen

nu geheel verttnderd zijn.
tilog thttns kunnen w'ons verhli jclen

en we vinden 't altijd Íijn.
't Ls om a(tngename dingen
vln de mzlen blijven zingen
door ons allen, grlot en klein.
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tlit ons prentenkabinet
Er is geen nieuws te melden over de onbekende molenfoto's uit de vorige nummers. We
hebben achterop echter weer een onbekend plaatje opgenomen met de vraag aan de lezers

dit thuis te brengen. We zijn benieuwd. Nieuwe onbekende molenfoto's zijn trouwens
welkom. (CDW)

Kleine correctie
In ons vorig nummer is op bladzijde 36 een bijz,ondere fout geslopen. MeniS4een

heeft zich al gebogen over de merkwaardige kop boven het artikel vun Dick
Bunskoeke. Zou er wellit:ht een zaagbladfout gedefinieerd zijn en wat zou dat dun
betekenen? De oplossing van dit raadsel is echter simpel. De titel van het artikel is
gewoon DOORZAGEIV en de rest van de tekst is erin geslopen bij het converteren
van heÍ tekstprogramma met de computer. Zoals U weet wordt alles op schijf oange-

leverd bij de drukker. We stellen het dan ook op prijs dat uw biidragen op schi.jf'
worden ge7et. Dit betekent een niet onaanzienli.jke tijdsbesparing bij het sumen,stel-

len van ons molenblad.
Bij voorbaat onze hartelijke dttnk en excuses voor de gemaakte .fout.

De reducÍie

Molenliteratuur
De Molenwereld komt!
In januari 1998 komt het eerste nummer van de

'Molenwereld' uit, het nieuwe molenblad voor
iedereen die zich interesseert voor molens of zich
ermee bezig houdt. De 'Molenwereld' staat open

voor alle facetten van molens, zowel in woord als

in beeld. Functies en soorten, hun geschiedenis
en techniek, taal en de cultuur, hun relatie met
mens en maatschappij, het molenbehoud, de

molenbiotoop, actueel nieuws enz., enz.; het krijgt allemaal een plaats in de
'Molenwereld'.
De Stichting Molenwereld, de uitgever van het blad, wil van de'Molenwereld'een blad
maken, waar u wat aan hebt op molengebied, niet alleen op het moment van verschijnen,
maar ook een blad, dat u, bij wijze van spreken, jaren later nog met plezier bekijkt, een

blad, waarin u informatie van blijvende waarde terugvindt. Dat blijkt al uit de artikelen
die gereed liggen voor het eerste nummer. Weleens een molen gezien met één vijzel en

twee voorwaterlopen? Danken zestienders nu echt hun naam aan Amsterdamse voeten?
Hoe zit het nu met de koningsspil? En is het echt wel in de haak? Wie zijn de initiatiefne-

moÍen
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mers van de'Molenwereld'en wat bezielt ze? Een honderdjarige en nog veel meer. U
treft het allemaal en nog meer aan in de 'Molenwereld', te beginnen in januari 1998.

Vorm
Niet alleen de inhoud is bepalend voor een blad, de vorm is dat ook. Die vorm krijgt dan
ook alle zorg van de uitgever en de drukker. De 'Molenwereld' verschijnt maandelijks
met een gecombineerd nummer voor juli/augustus. De omvang is minimaal 24 pagina's
en op zijn minst de omslag is volledig in kleur. Het oog wil ook wat. vandaar dat het
afbeeldingenmateriaal veel aandacht krijgt: kaartmateriaal, tekeningen, interessante
archiefstukken, foto's van recente datum en van ver daar voor. De 'Molenwereld' wil
gewoon het blad op molengebied zijn, waarnaar u al jaren uitziet en blijtt uitzien.

Prijs
De stichting Molenwereld wil de prijs voor het blad zo
scherp mogelijk stellen voor iedere molenliefhebber.
De abonnementspnjs voor het jaar 1998 is daarom voor
Nederland vastgesteld op / 97,50. Maar wij hebben ook
nog enige interessante kortingsmogeli.jkheden: wanneer
u al lid bent van'De Hollarrdsche Molcn', hct Gildc van
Vrijwillige Molenaars of het Arnbuchtcli.ik Kore nrnoler-
naarsgilde dan mag u / 5,- afirekkcn van dczc abonne-
mentsprijs. Als u er eigener beweging voor zrlrgt dat
uw abonnementsgeld voor I januari 1998 voldaan is,
dan betaalt u nog minder: / 87,50. Mensen die donateur worden van de stichting
Molenwereld tegen een minimumbedrag van / 125,- ontvangen het blad geheel gratis!
Mocht u desondanks een betaling ineens een te groot bedrag vinden dan mag u ook vol-
staan met het insturen van twee betaalkaarten ofeurocheques elk ter waarde van de helft
van het abonnementsgeld of donatie. De ene kaart wordt dan door ons direct geïnd, de

andere op een door u aan te geven datum, maar niet
later dan I juni 1998. Als u achteraf een nota voor uw
abonnement wilt ontvangen, vermeerder dan het bedrag
nret .f 2,50. u kunt uw abonnementsgeld of donatie
overnraken op girorekening 4506935 of bankrekening
31 50.30.867 t.n.v. Stichring Molenwereld re
Moerkapelle onder vermelding van uw naam en adres.
Abonnees in België betalen 1850 Bfr, over te maken op
Postcheque 000- 1146998-28. Tarieven in overige lan-
den worden op aanvraag verstrekt. u kunt u ook schrif-
telijk aanmelden als abonnee of donateur bij de

Stichting Molenwereld, Antwoordnumm er 12104, 21 40 WD Moerkapelle
Als u nog meer informatie wilt hebben, bijvoorbeeld over advertenties of advertentie-
tarieven, neem dan (schriftelijk) contact op met de Stichting Molenwereld,
Moerdijkstraat 39,2151 BE Moerkapelle, fax019-593 1303 of (telefonisch) met de voor-
zitter van de stichting, de heer M. G. Coops (tel. 0566-6210g6).
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De Zuid Ooster Molen te Winsum door molenaar M. van der Meer
Het invullen van een maalboekje is niet een bezigheid die alleen is weggelegd voor mole-
naars in opleiding. Voor het vastleggen van een stuk geschiedenis van de molen en de

molenaars is het buitengewoon nuttig zo'n maalboekje of molenlogboek bij te houden.
De Utskoat zou U zelfs kunnen beschouwen als een soort logboek van de gezamenlijke

Friese molens en sommige molenstichtingen in de provincie verschaffen hun donateurs
eens perjaar een jaarverslag met daarin alle wederwaardigheden in en rond de molen(s).
Af en toe treft U in deze rubriek daarvan een bespreking aan wanneer we zo'n verslag
eens onder ogen hebben gekregen.

De verslagen die we onlangs in handen kregen zijn al een halve eeuw oud. Ze hebben
betrekking op de geschiedenis en de reparaties van Van der Meers molen bij Winsum
(Friese Molens nr. 70). In het eerste deel gaat de molenaar nader in op allerlei kleine her-

stellingen waarbij hij zich beroept op de kennis en ervaring van molenmaker Wijnstra
van Spannum. Het origineel is met potlood in een schrift geschreven. Om de leesbaarheid

te verbeteren is besloten de tekst over te typen. De instructieve tekeningen van de mole-
naar zijn daar tussen geplakt waarbij de lijntjes van het schrift nog opvallen. Verwacht
hierbij geen technisch hoogwaardige bouwtekeningen, maar wel illustraties die de grote

liefde voor de molen verraden. In z'n achterhoofd speelde toch de documentaire waarde

een grote rol. De molens werden stiefmoederlijk bedeeld, verwaarloosd en verdwenen bij
tientallen uit het landschap. Als er niets gedaan werd zou de kennis van het molenaarsvak
en molenmakersambacht verloren gaan. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over "het inzetten
van nieuwe hekkens", het vastzetten van de roede en de as", "het verstellen van de vang",
"het inzetten van schoepen in de schroef'om maar enkele zaken te noemen. Ook schrijft
hij uitgebreid over het inslaan van een watermolen, de werking van de zelfzwichtinrich-
ting, de betekenis van de stand der molenwieken en hierna geeft hij de tien geboden voor
de molenaar met als nadrukkelijke waarschuwing: "Dit alles is levensgevaarlijk!".
Vervolgens beschrijft hij het onderhoud van een watermolen. Aan het eind van het eerste

schrift besteedt Van der Meer aandacht aan de geschiedenis van de molen. Dit alles is

gedateerd 28 juni 1942.
Deel twee is ontleend aan het tweede schrift waarin de molenaar "op beknopte wijze de

verschillende bijzonderheden van deze oudstrijder tegen het water" weergeeft, dit n.a.v.
het 75 jarig bestaan van de molen in 1938. Hierna komt op uitgebreide wijze de grote res-

tauratie van 1943 aan de orde, opnieuw voorzien van vele tekeningen die de zaak verhel-
deren. Hier en daar komt ook de oorlogstoestand in het verhaal naar voren. Op de laatste

bladzijden treffen we belangrijke gebeurtenissen aan van na 1945.

Het boekje is als deel 9 opgenomen in de Historyske en kulturele Rige "Tusken
Middelsee en Slachte". Het kan besteld worden bij de gemeente Littenseradiel,
Keatsebaen I te Wommels. Belt U hiervoor met nummer 05l5-334444. Vervolgens
vraagt U naar de heer Fluitman. De boekjes (formaat A4) kosten / 15,- (incl. veÍzen-
ding). Indien opgehaald worden uiteraard geen portokosten berekend. (GDW)
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Van Leeuwenhoekstraat 3

8921 TZ Leeuwardcrr

(tel.: 058 - 266 ll 26')

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild l'ryske Moun«lt rs

Postbus 1059, 89fi) CII Lccuwrrrrlt.rr

(tel.: 05 I 5 - 42 20 17l

(Friesland Bank

rek.nr. 2980.24.934)

(giro 25439AO)

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

87 65 LN ljerkwerd
(tel.: 051 5 - 57 93 48)

Redaktie:

Narnens bestuur de Fryske M«rlc:

André ('rarncr (tcl.: 05tt - 266 11 26)

Nunlcns rkllr:rtcrrrs I)c ljryskc Molt.:

l)ick Iltrrrsktrckc (tcl.: O-5 1.5 .57 .1.1 5O)

Narrrc:lrs bcstuur (iiltl Iiryskc

Mounders: Roland Ruscnkarnp

(tel.: 05 I 5 - 42 20 17)

Eindredaktie:
Gerben D. Wrjnja (tel. 05 l5 - 51 93 48)

dcL'crnhcr l99l
l,rtlrrra«l lrr itrisl rat it. :

'l's jihht' ( it't'r'tswr'i I l.
tt() l 5 l l.l l.r'('uw:rrtlt.rr

(tt'1 .O5lt II5l75ltl

J,'olo's crr arre Jriclï'oll«'tit
(icrbcrr l) Wijnirr

( tcrrz ii irrrtlcrs vcrrrrcltl )

Aan «lil nunlntcr werkten

vrrder nlee:

( )tto ( iiclstra I)urk l)osthumus

lle:tty ( ircnunó l)o1lkc 'l'ilnrnerntans

Gerard Gremrnó

J. A. E. Kamernlan

Druk en lay-out:

D.S.W Leeuwartlcrr

T,ontler vorlrarl glu.urtlc toestcltrnring van

dc rcdaktic is hct nict loegestaarn artike-

lcrr clr/oÍ'loto's ovcr tc ncnten.

N.lf .

Aclreswi.izigi ngen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of het Gild Fryske

Mounders.


