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In dit nummer
1) Agenda
2) Bij het overlijden van Minderd Kappcnhurg
2) Van de redactie
5) Mededelingen bestuur Gild Fryske Mourrtlcrs
5) Terugblik Friese Molendag
8) Nieuws van stichting De Fryske Molc
9) Kort Fries Molennieuws

l3) Historische vaartocht van gedeputecrclc
16) Penninga's Molen te Joure
16) De Stenen Man en houten molens
19) Het productieproces van de oliemolcn vrn K irrgnur irr Mrrkkurrr
29) Uit de knipseldoos nr. 51
33) De Aldeweister Moune (3 slot)
37) Nog meer molens over de grenzen
38) Ingezonden: Arbowet en molens
39) Aangeboden
40) Uit ons prentenkabinet
40) Ingebonden Utskoaten als een fraai nrolcnlrot'k o1r rtt. plrrrrk
40) Molenliteratuur

Colofon

Bij de foto op de voorpagina:
De korenmolen "'t Lam" te Woudsend stontl tlit nujttur in tle belangstelling als hedri.j.l's-
molen die een biologisch product maalt. Molcnuor ('e,(s Notenboom vertelï er meer ()r,(,t'
in dit nummer.-Aardig is heet hier te vermelden daÍ tle eerste vermelding van eeen (stul-
derd)korenmolen in Woudsend dateerd van precie,s 300 jaur geleden! "
(foto Cees Notenboom)

Agender

Mededelingen voor deze rubriek graag schri.lit,tiik uu,t ilt n,tlttctit,

1 8 dec.: Bestuursvergadering
20 jan.: Leermeestersvergadering
29 jan.: Bestuursvergadering
1 feb.: Sluitingsdatum koprj Giltlchricl' rruurr tnunrnrcr
5 feb.: Sluitingsdatum koprj De Utskoirt nur:u'lnunun(.r'

l5 feb.: Sluitingsdatumopgaveexan)cnkrrrrtlitLrtt'rl
10 mrt.: Leermeestersvergadering
19 mrt.: Excursie voor de leerlingcrt, gc()r'lliur ist't'r'tl tlotx' tlc lcerrnrccstcrs
19 mrt.: Thema-avond voor de leerlittgr:n, gc()r'giurisccrul cklor clc lccrnrccstcrs
26 mÍt.: voorjaarsvergadering Gild lrryskc Moirrrtlcrs



Bij het overlijden van Minderd
Kappenburg

Door familiebanden verbonden was Minne al vroeg betrokken bij het wel en
vvee van Penninga's Molen te Joure. Hij heeft hem nog in functie gekend, zien
vervallen en weer opstaan.
In de restauratiecommissie en het stichtingsbestuur en als molenaar heeft hij
vooral de praktijk woorden gegeven. In oorspronkelijk Snekers hield hij ons
bij de les op gezag van zijn ervaring bij Wouda's Meelfabriek en zijn techni-
che kennis.
Dinsdag 22 september 1998 is hij overleden en de zaterdags daarop is hij
begraven.
Alle volgende zaterdagen zullen wij hem missen op Penninga's Molen.
Wij \ilensen zijn vrouw en familileden sterkte toe bij het verwerken van het
verlies van deze lieve man.

Jan Coppens
Stichting Penninga' Molen

Van de redactie
Na het verschijnen van het vorige nummer kregen we heel wat tclcÍixrntjes over ontbre-
kende gedeelten in de tekst. Het is ons niet duidelijk hoe een en antlcr kon wegvallen,
maar we bieden u hoe dan ook onze welgemeende excuses aan v(x)r het ongerief. In dit
nummer zullen we de destijds ontstane gebreken in ieder geval zo goed mogelijk probe-
ren recht te zetteL

Allereerst dan een herhaling van het stukje "Actie Vier Windstreken"
Zoals bekend werd op 15 mei 1923 in Amsterdam De Hollandsche Molen opgericht.
Omdat de molens een voortdurende bron yanzoÍg en aandacht betrefÍ'en, heeft genoemde
vereniging in haarjubileumjaar een actie opgezet om een 4-tal molens gerestaureerd te
krijgen. Hiervoor werden in noord, zuid, oost en west één windmolen uitgezocht waar-
voor steun wordt gevraagd. Vier molens dus als een symbool van de vier windstreken.
Voor het noorden heeft men het oog laten vallen op de Steenhuistermolen te Stiens.
Sinds enkele jaren is een roede uit deze molen verwijderd om ongelukken te voorkomen
en draait de molen alleen bij een stevige wind. Met een betrekkelijk klein bedrag kan de
molen weer worden gerestaureerd. De gemeente Leeuwarderadeel heeft evenwel op ons
verzoek negatiefgereageerd om mee te werken aan een versnelde restauratie.
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De andere molens zijn:
Zuid: de korenmolen "De Twee Gebroeders" te Aalburg
Oost: de molenromp "De Sevink Mölle" te Winterswijk
West: de stellingkorenmolen "De Adriaan" te Haarlem
Door een bedrag van .f 25,- over te maken aan De Hollandsche Molen tc Arrrslclrllrrr rr;r

giro 89.56.04.019 doet u mee aan deze actie en maakt u kans op een conrplccl vcrzorgtlc
vliegreis naar het land van de molenwijn Moulin à Vent.
Op 22 mei j.l ging de actie van start in de kerk van Wijk bij Duurstede waar l)rirrs ('l:rrrs
aan de vertegenwoordigers van genoemde vier ntolcns ccn ccrtificaat overhandigtlc.
Ook het bestuur van de stichting was hier vertegcnwoordig«.|.

Een andere weggevallen pagina was gewijd aan rlc tc re staureren k«rrcnrnolcn virrr
Burum. Een foto stond op de betreffende bladzi.jtlc. lrr tlit nurnrncr plaatscn wc ccn rricrr
we actuele foto van de officiële start van hct hcrslcl varr dc hcidc k«rrctrrnolcrrs ilr tlt'
gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland rttcl tllnk lan tlc hccr J. Bocrsrrur vlrr rlt.
gemeentelijke Monumentenstichting. We hopcn hicrrrrcc hct ongcricl'tc hchbcrr goctlgc
maakt.

Terug naar de actualiteit voor zover je daarvun kurrl s;llt'kt.n nlcl (rclt kwarlaalhllrl.
De beide Friese molendagen zijn voor zovcl wi.j tlul lrchlrt'rr krrrrrrcn bcoortlclcrr rrarrr
tevredenheid verlopen. De eerste, alleen vrxlr collcgt nrolcnuurs, hruchl lrccl wul rrrolclr
vrienden van elders naar Fryslàn en dat lcvcrrlc hce| gczclligc hijcerrkornslcn op zoals wii
dat bijvoorbeeld zelf meemaakten bij "Doris Moolls je ' tc ( )rrrlcgir. Wi.j orrtrrrocttcn cr
zowaaÍ Jan van der Vlies, de collega-redilctcrrr vun tlc ( iiltlchricl rril ltollcrrllrrr rlic.
enthousiast als hij altijd is, volop genoot van zovccl girslvri.ilrt'itl irr orrs Iil icsc rnolcrrlirnrl.
Een week later was het opnieuw raak en k<lrrrlcrr rrllt' rrrolcrrvlit'rrrlt'rr op rrrolcrrpirrl. Ilcl
was een stuk kouder dan een week daarvoor, nrall tlc t'e lrlc lit'llrcllllt'r's kwirnrtrr krch wcl
en ook zij hebben kunnen genieten van ecn hlok prrle rrrolcnslecr': rrurlcrrtlc wickcrr,
jagende zaagramen, zingende stenen en schuirrrhlrrist'nth' titskollrrr. liovcrrtlicrr was cr tlc
ondersteuning van een heuse molenkrant. Vorlr ccn gr'(x)ls ()l)l"lczcllc lllrrvirrcillc rrrolcn-
dagzal echter meer voorbereiding nodig zi.jn. Willcrr wi.j zo'rr rltg ccn vustc plck gcvcrr
op de toeristische agenda dan dienen er ti.jdig goerle rrÍsplukcrr gcrnaakt tc worclcn nrct
alle geledingen: van molenaars, moleneigcnailrs cn rrrolcn crr/ol'rrronurrrcntcninstantics
tot en met provinciale en gemeentelijke bestuurrlcrs crr VVV-kantorcn. Ook tlc landcli.i-
ke, provinciale en streekpers zal niet vergclcn rrrogr:rr wortlcrr. l)it orn zovccl mogcli.jk
bekendheid te geven aan deze bijzondere dag. I)it allcs rxrtuurlijk alleen als de molenaars
dit ook echt willen en bereid zijn op een zatcrtlag van zcg rrraar negen tot vijf uur dc
molen voor publiek open te stellen. Daarnaast zal cr ccn hchoorlijk programma moetcn
zijn. Afijn, voldoende om over na te denken.
We komen zolangzamerhand terecht in de pcriodc van dc 25 jarige jubilea in de nog
steeds bruisende molenwereld. Het was immers in dc jaren zeventig dat niet alleen menig
molen gerestaureerd kon worden, maar de vrijwilligc r.nc»lenaars begonnen hier ook op te
staan. zo konden de broers Hofkamp bijvoorbeeld vorig jaar herinneringen ophalen aan
hun examen waarmee ze, toen 25 jaar geleden, historie schreven. Z1j waren de eerst gedi-
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plomeerde vrijwilligers in onze provincie. Op diverse plaatsen gingen opleidingen van
staÍt. Zo ook in Joure waar dit inmiddels al weer een kwart eeuw geleden plaats vond.
Reden voor een feestje dus. In dit nummer alvast een voorproefje.
Het doet ons goed te melden dat ook onze oostelijke molenvrienden een mijlpaal in hun
bestaan hebben bereikt. Ditjaar viert de Vereniging Vrienden van de Groninger
Molens haar 25-jarig bestaan. Met Stichting De Groninger Molen en de afdeling
Groningen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars wordt volop samengewerkt. Neerslag
van alle activiteiten vindt plaats in "De Nieuwe Zelfzwichter", het orgaan (in A-4 for-
maat) dat vijf jaar geleden in de plaats kwam van "De Zelfzwichter". De jubilerende ver-
eniging heeft voor de toekomst belangrijke plannen waaronder de inrichting van een
molenmuseum in de molenromp van de "Olle Widde" in Ten Post en het uitbreiden van
het molenarchief in het Waterschapshuis te Appingedam. Tot het eind van 1998 is er nog
een fototentoonstelling te zien in het waterschapshuis van het waterschap Eemszijlvest,
Westersingel 66 te Appingedam (op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur). Op deze
plaats onze hartelijke gelukwensen voor de toekomst wenscn wi.j onze molenvrienden in
het Groninger land een goede maalwind op de molens.
Datzelfde wensen wij ook de Alkmaarse Molenvereniging toe die l4 november jongst-
leden eveneenshaar 2í-jarigjubileum vierde. Samen mct n()g zcs moleninstanties uit
Noord-Holland geeft zij het blad Molenpost uit dat dus ook al wcer een kwart eeuw is
verschenen. Aanvankelijk was dat in gestencilde vorm, maar nummer I van de derde
jaargang deed de trouwe lezers even verbaasd met hun ogcn knippcren toen het blad in
A-5 formaat (zoals De Utskoat) uitkwam. En die uitvoering is mcn t(Í op de dag van van-
daag trouw gebleven. Het aantal participanten is in de afgel«rpen 25 jaar evenwel meer
dan verdubbeld zodat het blad een breed verspreidingsgebied kcnt.
Dit alles doet ons beseffen dat het Gild Fryske Mounders ook nict meer zo ver van haar
25 jang bestaan verwijderd is.
Dan nog een nagekomen nieuwtje dat we nog net konden mccncmen. Op zaterdag 3l
oktober j.l. werd in IJlst een bijeenkomst gehouden van alle Fricse leermeesters en de
examencommissie van De Hollandsche Molen. We hoorden van een der deelnemers dat
dit buitengewoon positief en constructief is geweest. Kortom, aardig om mee af te slui-
ten.

Voor dit eindejaarsnummer hebben we weer een aantal lezcnswaardige bijdragen gekre-
gen uit onze lezerskring. Het is hartverwarmend te kunnen constateren dat we tot nu toe
nooit met kopijgebrek te maken hebben gehad. Dit mag U er natuurlijk niet van weerhou-
den molennieuwtjes in te sturen. De Utskoat blijft het blad voor de liefhebber van Friese
molens, gemaakt voor en door diezelfde molenvrienden en dat ook al weer 23 jaarlangt
Laten we dat zo houden tot in lengte van jaren. Voor de komende feestdagen wensen wij
U alle goeds toe en voor 1999 rekenen we opnieuw op inspirerende bijdragen uit de
lezerskring.

Gerben D. Wijnja

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Mededelingen bestuur Gild Fryske
Mounders

Trnucnllr Fnlusl ; Mor.l,:Nlrnr ;

al vroeg waren Betty en ik op die dag op pa«l .nr hi.i rlc lc lrczoeken molens nog oen
en ander te regelen en even met de molenaars hi.i tc pralcn. llctÍy had zich de vorigc
dag al het eelt op de vingers gewerkt met hr:l sni.irten e n behoteren van s0kcr- cn
andere b0le, zodat we dat alleen nog maar nl:rr Wrxrrlscntt behocÍdcn te vervgerrn
en bij Jaap af te leveren.

Bij "DeJager" aangekomenbleekJaap nict lc hcst'hrct'rrwen, wlnt hi.j wrrs rrog in tlc kap
aan het rommelen, (controle vangstok Jaap'?) I lct Molt'nlrrris lrarl rlc kol l'ic cn t«rchchgrcrr
echter al keurig in de molen klaargezet zodat wi.j alvirsl t'vcrr korrrlcrr l)t'()cvcn cn tlc laal-
ste slaaprestanten wegdrinken. Inmiddcls wurcrr tlc ccrslc rrrolcnlr:trs tlc pl«rcg uit
Noordwolde - reeds gearriveerd en koÍïcdcn nrcl ()ns rrrt'e . ( )rrrtl;rl wc orrs l«rch wcl ccrr
beetje verantwoordelijk voelden voor de gang varr zlrkt'n op tlt.ze rlirg gingcn wc daarna
vlug door naar "Het Lam". Cees en zijn ntaal wlrcrr :rl rlrtrk rlocrrtlc rnct hct v«xrrlcggcn
van de zeilen. Na uitvoerig bijgepraat te hcbhcrr, l()ge n wc. vtxrrzicn van tlcs l,arns parr-
nenkoekmeel (nee, we hebben er echt v<xrr bctaaltl) cn ccrr lrl-l'iclrc van dczc mrxric ntolcn
spoorslags naar oudega, want tijd om de nrolcrrs uilvrcrig tc hcki.jkcn gunden wij ons
niet. Aldaar aangekomen vroegen wij ecn Ourlcgaaslcr die de sloot voor zijn l'raaic
onderkomen stond te hekkelen hoe wij bij hct "l)oris Mrxrlts.ic" kon«Ien komen, want wij
waren daar nog nooit geweest. Nou, hij kon hct ons gocd vcrtcllcn want, zei hij: "lk ben
een van de molenaars." "Dat is vreemd," zeidcn wi.i, "want dan hoor je nu te molenen in
plaats van te hekkelen." "Nee," zei hij, "lk m«rat dcr.pas .r, icn oere wë2e." ..Nee,,,zei-

den wij, "om tsien oere".
Aldus constateerden wij een klein misverstand c.q. communicatiestoring. "Gijs," zeiden
wij - want die was het - "stap dan maar gauw in, dan rijden we gezamenlijk naar de
molen." Helaas bleek dat niet te kunnen, want hij moest zo meteen warm eten en als hij
zich daarvoor niet zou melden zou dat zijn nog kersverse huwelijksrelatie niet bevorde-
ren. Dus togen Betty en ik dan maar zielig alleen naar Doris. onderweg kwamen wij de
Noordwolde-ploeg tegen die alweer op de terugweg was. ,.Want,,' zei Sake, ..ik moet
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vanmiddag nog wel even draaien." Wij waren nog niet lang bij de molen - een schoon-
heid op een schitterend plekje - ik zou er wel willen wonen - of daar kwam Gijs- verge-
zeldvan echtgenote en maat Gerrit al aangevaren -ja varen! En nog wel met een pracht
van een boot ook. Zelf gerestaureerd! Die molenaars schijnen ook allemaal twee rechter-
handjes te hebben. Als een ervaren schipper meerde hij af aan de spiksplinternieuwe aan-
legsteiger. Ja, dat is heel wat anders dan wanneer ik door zeiknatte weilanden en verse
schapenstront naar m'n poldermolen loop te soppen. Inmiddels waren er nog een aantal
molenaars gearriveerd. Na met elkaar de molen te hebben gekruid en bezeild, werd er
uiteraard gedraaid. Na een kort vaartochtje met Gijs, waarbij we de draaiende molen ook
even vanafhet water konden bekijken en fotograferen, besloten we ons bezoek aandeze
fraaie aanwinst van ons Friese molenbestand. Gijs, Gerrit en Jelte, veel succes en draai-
uren toegewenst en Gijs, zeg tegen je vrouw dat ze het "kaartje" niet vergeet.
En toen op naar Sloten. Daar was het een komen en gaan van molenaars, maar ook van
gewone (?) mensen en zelfs toeristen. Johannes was in de weer met malen en klompte
met een rotgang de trap op van beneden naar boven v.v. oftewel van maalpijp naar kaar
v.v. Roland had het tige drok met meel mengen, afwegen, kletsen en met het zich geeste-

lijk voorbereiden op het bakken van rozijnenbrood met zijn nagelnieuwe broodbakmachi-
ne. Molenaar in opleiding Hiltsje had zich in de "winkel" geïnstalleerd en bracht de
molenproducten aan de man (sorry, en aan de vrouw). Na aÍwisselend in het Nederlands
en het Duits te hebben geconverseerd raceten Betty en ik weer naar Woudsend, want we
waren tige nijsgjirrich naar het verloop van de presentatie van de leermeestersgroep in
"De Jager".
Het aantal aanwezige leermeesters/instructeurs bleek wat tegengevallen. l5 man in totaal,
waarvan 6 uit Friesland. Instructeur Bernard Dijk uit Groningen, van wie ik een tijd les
heb gehad, veÍelde mij echter dat hij het heel nuttig en positief vond dat het contact met
Friesland mede door deze bijeenkomst weer optimaal was. Laten we hopen dat dit het
begin was van meer gezamenlijke activiteiten van de Groningse, Drentse en Friese mole-
naars. Na een drankje op het molenhuis-terras - wat troffen we het toch met het weer op
deze dag! en een praatje met enkele "collega's" leverde ik Betty af in Leeuwarden en
mezelf in Burgum.
Wij hopen datjullie het een geslaagde dag vonden en houden ons graag voor suggesties
en positieve kritiek aanbevolen.
Tot slot nog even de aantallen bezoekende molenaars aan de vier molens:
"De Jager" Woudsend ongeveer l0
"Het Lam" Woudsend ongeveer 20
"Doris Mooltsje" Oudega 35 à 40 man
Korenmolen Sloten 31 man

Mede namens Betty, Dirk Kamminga
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Mutaties ledenbestand periode maart '98 Ítov. '9t1.

Nieuwe leden GFM:
Cat. Lidnummer Naam

L 5014/ 02796 P. J. Pietersen

L 50721 02866 Y. Dijkstra
L 50161 02843 J. Poortema

L 5018/ 02846 J. Wildschut
L 50191 02834 G. Terpstra

L 5070/ 02836 G. R. Wassenaar

L 50201 02856 S. H. Kamstra

L 5060/ 02850 L. A. v.d. Berg

L 50591 02851 H. Bruyn
L 5058/ 2868 G. J. de Boer
L 5015/ 02881 D. Piersma

L 5001 /02894 K. Dijkstra
L 5003/ 02874 S. Zandstra

L 50171 02882 A. A. Barentsen

L 50641 02916 G. Dijkstra
L 50651 02888 M. Elzinga
L 401 1o2922 S. Mensinga

L 50691 07 J. H. Koller
M 072 1G2945 T. Talsma

L 5038/ 02960 S. M. Hiernstra

L 50211 02933 J. Hoekstra

L 50431 02962 R.G.v.d.Gricnclt

L 50441 02963 A. Erwich

Adreswijzigingen (nieuw adres)
M 318

L 242

M 025

P. Kooistra

M. v.d. Werff
D. Timmerïnans

G 50261 G24ll J. Jagersma

M 50571 G22l J. M. Jansen

M 166 A. H. Bootsma

Nieuwe leden GFM
BL 250 H. de Vries
M 003/ Gl894 K. Spithost

M 008/ G596 L. Zwart
L 0071 02697 H. Sjoerdsma

M 0091 G2185 J. Boender

Adres Postcode

Egelskop 5 8446 BX
Waldastraat 34 8629 PH
Croleskwartier 6J 8651 HC
Klokh0sdrjk 2 8612 JJ

De Pream 4 8651 GA
Stationsleane 26 8614 AN
't Bosk 32 873t BM
Milhoes I 8454Ltl
Master Roordawei 29 8406 ES

Pastoryelànnen 25 9262 NW
Mr. U. Bijlsmastraat I 8802 TP
Molefinne 53 8621 DD
Cr. Schotanusstraat I 8602 XR
R. de Vriessin gel 45 921 8 RS

Perzenstrjitte 6 9051 KZ
Spoarbuert 16 905 I BN
Eekhofstraat 4 tt932 RC'

de Sylroedc ltl ll(r 15 L('
Breclyk 175 9Ottti IIW
Hct'cstnurt 2O ()t{.5 I A('
Mc:arsloulswul l() 9l()l l)l'
l .ycklurturwcg il lt-12.1 'l'( '

IJr'lurbtron'clr2 ()l.lll1li

Pr. Bcnrhru'tllirarr 5.] tt50l Jl)
Okscwci 20 tt50| TX '

B. de la l,aillcstraat .l4U C)7 l3 JG

Nylàn 193 9036 KJ

Pr. Margrictstraat l0 tttt62 TH
Lytse Buorrcn 32 8842 LJ

Molenkrite 41

Tussendijken 4

Boskwei 57

Westeromwei 28

Kuikhorneweg26

9608 VL
9251 LW
9299 HS

9254E;G

9257 RT

Wormpl«rt.s

Heerenvecrr

Scharnegoululrr

IJlst

Idsega

IJlst

Oudega
'Wommels

Mildarn

De Tynje

Suamecr

Franeker

Heeg

Sneek

Opeindc

Stiens

Stiens

Lccuwarclcrr

Illauwhuis

Wirtlurrt

lJ uru rrr

l)okkuln
M:rkkirrgrr

lic

Jourc

Jourc

Groningcn
Leeuwarden

Harlingen

Welsrijp

Sneek

Burgum

Zwagerbosch

Hardegarijp

Noordbergurn



Opgezegd als lid:
BG 313

M ltS
D 323

M G48]

Nieuwe donateurs
D 462

D 401

D 444

D 441

D 448

J. W. Maurer

Y. Terwisscha

T. Lubbers

J. P. de Jong

J. W. Dijkstra

S. Mensinga

Ver. Korenmolen
p.a. de Vries

P. A. de Vries

G. J. van Bakel
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De Finne 6

Groenen dal 25

Noorderkade 4-621

Wieling astraat 2

Baalder 7

Eekhofstraat 4

Heerenwal66

E. de Wendtstraat 34

Tjalkstraat 4

Jourummerleane 3

8501 PC Joure

8521 LG St. Nicolaasga

8861 HK Harlingen

9034 HE Marssum

8465 RP Oudehaske

8932 RC Leeuwarden

8556 XW Sloten

9291 ET Kollum
9tl5 I BE Burum

8732 KC Kubaard

Correctie lidnummer GFM
L 159/ 02845 M. Sybesma

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen Vijfhuizen te Hallum (16)
De strijd over het al dan niet verplaatsen van genoemde molen natlert nu toch zijn einde.
Op 4 september heeft de advocaat van belanghebbende een beroepschrift ingediend bij de
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden waarop de gemeente Ferwerderadeelop22
oktoberj.l. een verweerschrift heeft gezonden. Voorts heeÍi de stichting op 27 oktober
j.l. de rechtbank gevraagd een voorlopige voorziening te trcff'en om het werk alsnog dit
jaar in uitvoering te kunnen brengen. Het woord is nu aan de magistratuur.

Molen Yictor te Wanswerd (22)
Onlangs is de molen voorzien van een nieuwe vijzel en er wordt nog gewerkt aan het
afstellen hiervan. Ook is opdracht gegeven om het riet van de kap, waarin een fors gat
was gewaaid, zo spoedig mogelijk af te dichten.

Molen Genezareth Kloosterpolder te Hallum (29)
De stichting heeft een groot deel van het hout gekocht om in de winterperiode voor deze
molen een nieuwe vijzel te gaan maken.

9

Molen Hoogland te l{irdum (64)
Deze molen kan als de weergoden niet te veel tegenwerken eind van het jaar weer Í'unc-
tioneren. We hopen in de loop van volgendjaar de ondertoren en kap van de molen van
Kramer (65) te Wirdum weer naar zijn plaats te kunnen brengen.

De Slagdijkstermolen te Oude Leije (34)
De stichting heeft rietdekker J. v.d. zee te Birdaard opdracht gegeven deze molen van
een nieuw rietdek te voorzien. Dit was wel echt nodig want het oude riet was erg dun cn
er vielen steeds meer gaten in. Het wachten is nu nog op de gemeente Leeuwardera«lecl
om de molen nog eens op het meerjaren restauratieprogramma te plaatsen.

A. Cramcr

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

23. De werkplaats De Fryske Molen, nu nog in de boerderij "Fjouwerh0s" in
Menaldum, verhuist op I januari naar "Het Houtstek" in Birdaard.
"Het Houtstek" is de afgelopen tijd voor.f 405.(XX),- gcrcstaurcerd. Voor de restau-
ratie was 365.000 gulden beschikbaar. Het rcstant is drxrr dc gcrnccnte bijgepast.
In Het Houtstek komen ook ccn ntolcnrnuscurn, ccn onlvtngs(ruinlte voor dc
molenbezoekers en een dia- en/ol'vidcoprcscnlatic ovcr dc naastgelegen molen "Dc
Zwahtw" en andere molens in Ferwcrdcradcel. Hct nxrlcnntuseum zal vtxrral
molengereedschappen bevatten. Er bcvindt zich ook een electrisch aangedreven
horizontaal zaagtaam. We hopen er in ccn v«rlgcnd nummer wat uitgebreider op
terug te komen.

Begin restauratie twee molens in Kollumerland
Op 10 september werd door burgemeester P. Visser het startsein gegeven voor de restau-
ratie van korenmolen "Rust Roest" te Munnekezijl (nr. 3l) en koren- en pelmolen
"Windlust" te Burum (nr. 41).
In 1966 heeft de gemeente Kollumerland c.a. de beide molens aangekocht van de familie
Bremer en Sikkens en deze overgedragen aan de Monumentenstichting Kol lumerland en
Nieuwknrisland. Bij deze stichting zijn ook watermolens en kerktorens ondergebracht.
De beide restauraties moeten over een jaar gereed zijn. De restauratie van de molen te
Munnekezijl kost / 230.000,- en wordt uitgevoerd door Doornbosch b.v. te Adorp, de
restauratie van de molen te Burum kost / 387.000,- en wordt uitgevoerd door firma
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Dunning te Adorp. Inmiddels hebben zich bij de beheerscommissie

tal vrijwillige molenaars aangemeld. Voor Munnekezijl heeft
gemeld.

tiil .il.i..,, ,.,ffi

in Burum al een acht-

zich één vrij williger

' Voorzichtig wordt de kap van "De Marssumermolen" neergelaten. (foto K. Hettingu)

59. Door oplettendheid van een molenaar kon voorkomen worden dat de twee nicuwc
roeden, bestemd voor de Cammingabuurster poldermolen toen die nog niet wits
afgebrand, door de gemeente Leeuwarden als ou«I ijzer zouden verdwijnen in clc:

smeltovens. De molenaar zag de roeden liggen bi.i ccn oud-i.jzerhanclclaar'.
Aangezien roedenfabrikanten hun naam cn dc nunlnlcrs zichthaar in clc 1rc«Jcrr illr't-
brengen, was het simpel de herkonrst tc achtcrhills:n bii dc Ri.ikstlicnst voor dr:
Monumentenzorg. Die cistc vlur dc gcrr)ccnlc tk: nrcrlcn tL:l'ug lc ko;tcrr. lll' witsi
immers ook subsidie voor verstrckt. Vorlr cnkclc lrontlcrrlcrr gulclcns zi.jrr clc rocclcrr
inmiddels terug van weggeweest. In dc gcrnccrrtcli.jkc ollslag bcvindcn r,ich o«rk n()g
de door brand aangetaste gietijzeren b«rvcnas cn arrclcrc nog wcl bruikbarc «lnderdc-
lenzoals een kruihaspel, de staartbalk cn dc gcclt.fcs. I)e rnogelijkheid bestaatdatr,c
geschonken worden aan De Fryske Molc. Aanvankcli.jk was het de bedoeling «lat

alles zou verhuizen naar de van Aylvapoldcr bij llurgwerd.
Er is inmiddels gestart met de restauratic van de Cornwerder molen onder
Cornwerd. De restauratie wordt uitgevoerd dorlr rnolenmaker Durk Posthumus van
bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. Op 2l september tilde een kraan de kap van
de molen waarna op de grond het werk aan de kap verricht kon worden. Daarvoor
kreeg Posthumus hulp van collega-molenmakers van Bouw-75 (Hugo Landman en
Iwan Salverda) die het aanlassen van de voeghouten voor hun rekening namen. De
molen ondergaat een forse opknapbeurt die / 350.000,- komt te kosten. Behalve dat
de kap wordt hersteld staan ook het gevlucht en het rietdek op het programma.
Bovendien moet het achtkant worden recht gezet. De 91-jarige poldermolen is het
ei gendom van het boe zemw aterschap M arne - M iddel sé.

. Onder het toeziend oog van een aantal genodigden g,af'hurg(meester Visser het start-
sein voor de restauratie van de molens in Burum en Munnekez.i.il door het vanaf de
stelling naar beneden gooien van oude zwichtkleppen wdt pludts vond op de molen
"Windlust" te Burum. (fotopersbureau Roelof Stroetingu)

51. "De Marssumermolen" is bijna weer klaar. De omvangri.jke klus werd uitgevoerd
door de molenmakers van Tacoma uit Stiens. Daarv(x)r werd de kap van de romp
getild. Toen deze eenmaal op de grond stond werden toch nog meer zaken aange-

pakt dan waarop aanvankelijk was gerekend. Keerkuip, staart, schoren, spruiten en

kozijnen werden vervangen. Ook werd de molen weer keurig in de verf gezet. Door
het natte weer kan een kraan voorlopig niet bij de molen komen. Het wachten is nu

op strenge vorst. Dan zal de kap weer op de romp gezet worden en kunnen vervol-
gens de roeden gestoken worden.

89.
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113. Op 27 november werd in Joure het feit herdacht dat de vrijwillige molenaars 25 jaar
geleden met de cursus van start waren gegaan op de bekende "Penninga's Molen".
De molen heeft in de afgelopen kwart eeuw een ware biotoopverandering onder-
gaan. Eens lag de molen buiten de bebouwing temidden van weilanden met grazend

vee. Nu is de molen omgeven door een omvangrijke woonwijk met aangrenzend
kleinschalige industrie. We komen in het volgende nummer terug op dit jubileum.

120. De Korenmolen van Sloten maalde op de Friese Molendag de eerste zakken rogge
van het Roggeproject Ruigahuizen. Ter gelegenheid van de eerste kilo's gaven de
molenaars van de korenmolen alle bezoekers die meel van de molen kwamen kopen
een flinke korting. Tevens kon er in de molen brood geproefd kunnen worden dat
gebakken was van windgemalen meel. Ook werd er een demonstratie broodbakken
voor de thuisbakker gegeven.

134. Op 5 september beleefde Surhuisterveen het derde 'Oogstmolenfeest' dat georgani-
seerd werd door de vrijwilligers van de korenmolen "Koartwàld" in Surhuisterveen.
Dit jaar stond het feest geheel in het teken van de motoren. Zo werd de unieke
motor die in 1933 in de Brons-motorenfabriek in Appingedam is gebouwd voor het
eerst sinds 35 jaar weer in werking gesteld. Vrijwilliger Wiebe van der Bij heeft
meer dan twee jaar gewerkt aan het weer aan de praat krijgen van dit gemotoriseer-
de raspaardje van de eveneens gerestaureerde korenmolen. Onder de diverse tracto-
ren bevond zich ook een die een antieke dorsmachine aandreef. Op het molenterrein
zorgden molenkraampjes en trekharmonicamuziek voor een gezellige sfeer. Heel
wat bezoekers gingen met molenproducten huiswaarts.

In Sloten wordt een molen voor Meppel gebouwd
In de werkplaats van bouw- en aannemersbedrijf Bertus Dijkstra in Sloten wordt enthou-
siast gewerkt aan de nieuwbouw van de Meppeler runmolen "De Weert". De molentech-
nische knowhow is vooral in handen van molenaar Johannes Kooistra die al weer heel
wat jaren op De Korenmolen in Sloten actief is geweest en ook met andere restauraties
zijn sporen inmiddels ruimschoots heeft verdiend. Op de foto zien we de molenkap in
wording, gekiekt door de molendocumentalist J. A. E. Kamerman uit Oldeberkoop. Een
prachtig staaltje vakwerk. Het ligt in de bedoeling dat de molen op de Nationale

Molendag van 1999 klaar is. De
molen moet dan weer als runmolen
kunnen functioneren terwij I de
onderbouw als expositieruimte
ingericht zal zljn.

.ln de werkplaats van Bertus
Dijkstra vindt de bouw van een
runmolen plaats. Hier de basis
van de kop met het aswiel. Rechts
de kop van de as waarin de roe-
den t.Z.t. gestoken moeten wor-
den. (Foto: J. A. E. Kamerman)

Hi sto arysche fartocht fan
deputearre Heldoorn

"'tLam yn produksje foar de biologyske merk,'
Wàldsein - Tongersdei I oktober is it earste moal fan de nije risping mei in boatsje troch
deputearre sicko Heldoorn en Klaas Postma (de eigner fan it boatsje) fan wàldsein nei
Kippenburg fearn. Mei in bèste eastewyn hienen de mannen hàlden en kearen om de
lading droech te halden, mar se wienen yn in sucht de sleatemermar oer. Fanöf
Kippenburg is it moal mei in bolderwein nei bakker Twynstra yn Aldemardum brocht.
It bys0ndere fan dizze tocht is dat it boatsje, de Br0zer, foarhinne by de mole hearde.
Eartiids waard it moal en de lynkoeken mei de Br0zer nei de bakkers en de boeren
brocht. It boatsje (it is in lyts soart tsjotterke) is fan klonken izer en boud yn 1904 by
Wildschut Ít de Gaastmar. Yn de fyftiger jierren is it boatsje ferkocht oan 'e sylskoalle
fan "heit Piersma" yn Heech. Dèr hat sicko Heldoorn as ynstrukteur noch mei de Br0zer
syld. In oantal jierren werom hat de sylskoalle de Br0zer ferkocht en nou is er wer werom
yn Wàldsein.
It moal dat nei de bakker brocht waard, wie biologysk roggemoal ít Gaasterlàn. It is dit
jier it twadde jier dat der wer graan ferboud is foar it psekt "Graan voor brood", in pro-
jekt fan de stichting soune Groun, in oantal boeren en bakkers en mole 't Lam. It projekt
is opsetten om wer -biologysk- graan ferboud to krijen yn 'e sudwesthoeke en benammen
yn Gaasterlàn. Dit slagget aardich, want der is yn it öfrtne jier al wer trije kear safolle
graan kommen as yn it jier dérfoar. Der waard foarhinne wol sein dat de bëste roggc lan
Nederlàn ít Gaasterlàn kaam. Mar s0nt de jierren lyÍiich is troch dc Í'icrgeantle spcsiali-
saasje yn 'e lànbou de roggebou ophàldcn, yn it íirardie I lirn gers cn sni.jnrais. oant rwa
jier ferlyn. Doe kaam de rogge wer wcft)Ín yn Gaastcrlàn !

t3
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. Fanrtt de mole "'t l,am" yn Wóldsein wurdt troch it Van Hall instituut yn Ljouwtrt
wurke oan spesifike moleprodukten. Hjirby moat tocht wurde oan miksen foar panktt,-
ken, bfrterkoeke, cakes en sok soarte saken. De foto lit ferskate nijssirrige dingen :;jctt.
Lofis is noch in stikje fan de àlde pispot te sjen dy't tsjin de hàk,nmuorre ounbnx.ht is
troch de eardere mfinder. It is in goed ding dat dy hy dc resruumos.jc nct.finrthellt is.
Tusken de beide mealbakken lnt<'h .sÍiet de Írtp trt'i lt ,rlian:stnulct.. Aardich hinnc lt
gewichtsjes frnder de meolbak tly'l dc talix,r n,gtl.ja.littt it ttit. Acltttr dt lxtltltt'.ttt't'itr
fan de baskule leiÍ in ytrtij.linrrie tn lir vrr ot'ltttr,stit't tlt skjinrtcri.j (aspirulcur).
Fierders falt de pelspil noth o1t an l|ntcil;t is .vtt't korltitl it kt:;tkt,.liut't bous rmn-
brocht. Om koart te kriemen: dc m«tlsottdo' slirt grót.litl cn dun lit la .litto not.h nct
iens sjen wat der lofts en achter tlc.littognutl'tt ,s.jctt i.y. "'t lnm" wunh fumeoltl tnx.h
Cees Notenboom en Siemen Jugcr.,\ittrt kourt is tlcr ek in learling tit da
Noordeastpolder op de mttne aktyÍ: Uoto ('ccs Noturlxx»tt)

. Net oeral koe syld wurde, mar hjir fart deputearre-moalskipper Sicko
Heldoorn finder seil mei 'syn' Brttzer troch de Luts yn Balk. It boatsje is
boud yn 1904 en troch de mfinder brfikt oant midden jierren fyftich. (foto
Ytsen Kooistra)

\\
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Atlassen
In Friesland zijn we op zich niet onderbedeeld als het gaat om uitgegeven atlassen en kaar-
tenverzamelingen. Als oudste kennen we de stadsplattegronden van Jacobus van Devenlcr
(ca. 1565), voortgezet in druk door Braun en Hogenberg (ca. 1580). Daarna komen de in
het boek van Christianus Schotanus à Sterringa gebundelde kaarten van steden (naar Blacu
en anderen) en grietenijen (Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt, I 664) en
vervolgens de atlas van Bernardus Schotanus à Sterringa met grietenijkaarten (1698, weer-
gegeven in l7l8 door Frangois Halma). Voor de negentiende eeuw zijn er voor een dccl
van de provincie al de kadastrale atlassen ( I 832) en verder de rond I 850 verschenen kaar-
ten van W. Eekhoff en de even later verschenen oudste vorm van de topografische kaart
(verschenen als Grote Historische Atlas). De atlas die Robas uitgaf van de topografische
kaarten op grotere schaal (l:25.000) dateert meest uit de eerste decennia uit deze eeuw.
Eigentijds zijn de atlassen met de huidige topografische kaarten (l:50.000 en 1:25.000) cn
de Foto-atlas Fiesland methtchtfoto's van een nog iets grotere schaal.

Molens
Het spreekt voor zich dat ook de geïnteresseerde molenhistoricus veel van zijn oÍ'haar
gading kan vinden op deze kaarten, want zij bieden immers een eerste aanwijzing vrxrr
het bestaan van molens. Is men het lezen van oud schrift machtig, dan kan archieÍbndcr-
zoek nog veel meer opleveren, maar ook daarbij blijven kaarten die de molens aangcvcn
eigenlijk onmisbaar. Wel leveren alle kaarten problemen op voor wat hctreÍl dc inrcrprc-
tatie: welk tijdstip wordt weergegeven, wat wordt bedoeld met dc kaarttckcns crr hoc prc-
cies wordt alles afgebeeld? Naarmate de kaaícn oudcr ziin, zi.jn tlczc problcrncn <xrk gro-
ter en het help enorm als er uit een zellïe pcriodc nrccr vclschillcnrlc kllr(crr zi.jrr tlic
onderling kunnen wordcn vcrgclckcn. Daarorr txrk is tlc rru vcrschcrrcrr uilguvc viln gt'(x)l
belang: zij pasttussen de seric kaarlcn varr Vittt l)cvcrrlcrcn tlc lllcre, gctlruktc uilgavclr.

PenningA's Molen te Joure
Perpetuum Mobile - Beuwig durende beweging
In ieder geval eeuwen durende beweging.Zie maar eens naar onderstaand lijstje:
1692 Gebouwd als papiermolen

Omgebouwd voor het pellen van gort en rijst :: 
:

Hersteld na een behoorlijke brand 
,,*roi*r ,,,,,,,,,,,,,,:,:,,,,

Blikseminslag noopte tot ingrijpende restauratie 'ffi
Overgeplaatst naar Joure

Stilgelegd bij gebrek aan werk dus: verval
Ingrijpend en prachtig gerestaureerd

Begin van een cursus voor vrijwillige molenaars en het malen van tarwe t.b.v.
bakkers. Dit onder leiding van de oud-molenaar Van Tilburg.

1900

Het zijn mensenhanden die een molen bouwen en restaureren. Maar het zijn ook mensen-
handen die hem tot leven wekken. Het klaar zetten, het lichten van de vang, het storten
van graan, het bedienen van de licht, dat doen vaardige krachtige handen.
Omdat het stichtingsbestuur zich datzeer goed realiseert, besloot het om de zoveelste
hergeboorte te gedenken door de mensen in het zonnetje te zetten die al vijfentwintig jaar
lang zich inspannen om alle zaterdagen de molen te laten doen waarvoor hij gemaakt is
namelijk: het vangen van de windenergie, die geleiden naar een werktuig en dat te
beheersen door mensenhanden.
Een en ander vond plaats op vrijdag 27 november waarna een dag later open huis werd
gehouden. In verband met de eerdere sluitingsdatum van de kopij, kon over de festivitei-
ten zelf nog geen verslag worden gedaan. Daarover dus meer in het volgende nummer
dat in maart zal verschijnen.

Jan Coppens

Stichting Penninga' s Molen
Vergelijkingen
Voor wat betreft de steden is er dc volgcrrtlc
aantal op de kaarten aangegeven rnolcns:

Stad Van f)eventer
(1s6s)

Leeuwarden

Bolsward
Franeker
Sneek
Harlingen
Dokkum
Stavorerr

Sloten
IJlst
Workum
Hindeloopen

vcr'gcli.iking tc lnakctr als

I)e Robles
(1s72)

9

(2)

3

4

3

(3)
2

I

n.v.t"

n.v.t.
I

hct gaat ovcr lrct

Schotanus
(1664)

t3
(4)

6

5

(6)

5

4

I
2

(7)

1

De Stenen MAn en houten molens
Eind oktober verscheen de uitgave De Robles atlassen van het Rijksarchief in
Friesland. In deze lijvige uitgave zijn verschillende kaarten van Friesland uit de tijd
rond 1575 opgenomen. Men name van de in L572 gehouden veldtocht van Caspar de
Robles (1527-1585), de stadhouder van Friesland, Groningen en de Ommelanden,
tegen de geuzen in Friesland wordt in een aantal zogenaamde nieuwskaarten
getoond. Op 27 oktober werd, voorafgaande aan de aanbieding van de atlas aan de
kroonprins, een heuse studiedag gewijd aan de waarde en betekenis van dit soort
kaarten voor onze beeldvorming van het verleden. Onder de vele, vaak zeer uiteen-
lopende zaken die aan de hand van de kaarten bestudeerd kunnen worden werden
daarbij terloops ook even molens genoemd.

8

4

3

4

2

4

2

1

I
2

1
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. De brandende Noordermolen bij het

blokhuis te Stavoren ( I 572), een

kaartfragment dat we ontleenden aan
de folder van de Robles Atlassen

18

Bij Leeuwarden worden ten noorden van de

stad aan de westzijde van de Dokkumer Ee

twee molens aangegeven in 15J2, zodat er
sinds ca. 1565 een bij is gekomen. Ook bui-
ten de oude stadskern van Harlingen is er ten
noordoosten een molen bij gekomen. De
situaties bij Bolsward en Dokkum zijn der-
mate onbetrouwbaar, dat hier de lagere aan-
tallen niet inhouden dat er molens zijn verd-
wenen, maar veelal da| ze zijn vergeten. Wel
wordt er ten noorden van Dokkum, ten wes-
ten van de weg naar Aalsum, een molen aan-

gegeven, die Van Deventer nog niet liet zien.

DeZurdermolen van Stavoren is inmiddels
verdwenen uit de toenmalige stad en buiten
de gracht komen te staan. De nieuwskaart
laat zren dat de Noordermolen bij het blok-
huis in brand is gestoken bij de gevechtshan-

delingen in 1512. Tot slot is voor het eerst
ook van buiten de steden een molen op een
kaart bekend: de verschillende kaarten van
Makkum tonen daar ccn molen tussen de
kerk en de zijl, waar ook later de korenmo-
len van de vlecke stond.

Het productieproces vAn de
oliemolen van Kingma in Makkum

Leven en werken op een verdwenen molensoort in Fricsland
rn het kerstnummer van vorig jaar werd een en ander verteld uit de geschiedenis
van de Makkumer oliemolen en haar eigenaar de Kingma's. We gaan nu verder met
een beschrijving van het productieproces dat door de bekende oud-olieslager Jb.
Kaal van oliemolen "De Zoekert'van de Zaanse Schans is gecontroleerd. Zo nodig
heeft hij het van commentaar voorzien. De noten in de tekst verwijzen naar de num-
mering in het naschrift van deze Zaanse molenvriend.

Lijnzaad en koolzaad
In de oliemolen werden dus twee soorten zaad verwerkt: lijnzaad waarvan lijnolie en lijn-
koeken, en koolzaad waarvan raapolie en raapkoeken werden geslagen. De koeken wer-
den verkocht aan de boeren als veevoer. De olie ging naar de eigen patentoliemakerij ol'
naar de zeepziederijen verffabrieken en andere bedrijven die het als grondstof voor hun
producten gebruikten. Raapolie werd tot de eeuwwisseling nog veel gebruikt voor vcr-
lichtingsdoeleinden. Het productieproces in de molen was redelijk gecompliceerd.
Allereerst werd het zaad gedroogd. Als het droog weer was, werd het buiten op grote klc-
den uitgestort. Daarna werd het zaad op een grote, gegroefde gietijzeren plaat geschcpt.
Die plaat was op de versleten legger gelegd die rustte op een gcrnetsel«le Íundering. Op
de legger stonden twee grote, verticaal geplaatste r«rnde stcncn, dc kan(slcncn. Als hcl
molenwerk in beweging werd gebracht, bcschrcvcn dczc slcrrcrr (ccn hinncn- cn ccn hui-
tensteen) twee cirkels op dc lcggcr, walrd«r«rr hct zaad wcrrl gckncusd. I lct gckncusdc
zaadwerd overgebracht naar dc vuislcr. I)it was c:crr slrxrkplaals waar lrcl zuad gctlurcrrtlc
korte tijd werd verwarmd, zodat tlc olic hi.i rlc volgcntlc pro<jucticstap, hct pcrsctr,
gemakkelijk vrij kwam. Wannccr dc olic v()()r consunrpticdoeleindcn bestemd was,
gebeurde dit niet. Deze olie moest altijtl koud wortlcn gcslagcn, omdat het anders stoÍ'Í'cn
bevatte die het ongeschikt maakte vrxrr c«rnsurrrptic.

Yuisters en blok
Dan volgde het persen. Het verwarmdc zaad wcrd van de vuister in wollen zakken
geschoven, die op hun buurt weer tussen nrct paardcnhaar gevoerde leren omslagen wer-
den gelegd. Twee knechten sjouwden deze naar hct kolossale eikenhouten heiblok.
Hierin bevond zich een met ijzerwerk beslagen holte, waarin een houten wig paste. De
omslagen werden tussen het blok en de wig gcplaatst. Dan bracht men het molenwerk in
beweging en met veel geweld en lawaai werd de wig door een zware slaghei omlaag
geslagen. Dit gebeurde een aantal malen. Het dansend opveren van de hei gafaan wan-
neer de wig geheel was vast geslagen. Het geluid dat daarbij werd gemaakt was kilome-
ters ver te hordn! De olie droop uit de zakken en werd in grote pannen opgeslagen. Wat
overbleef was de zaadkoek. wanneer de ingeslagen wig door een contrawig weer was
losgeslagen, ook dit weer mechanisch met de loshei, zorgde de veerkrachtige paardenha-

Conclusie
De kaarten die voor Caspar de Robles zijn vervaardigd van de Friese plaatsen waar hij
streed tegen de geuzen laten opnieuw nieuwe feiten zien over molens in onze provincie.
Hoe summier de aanduidingen soms ook zijn, toch geven ze informatie die tot nu toe
elders niet te vinden was. Ook op andere terreinen (archeologie, geografie e.d.) bleek dat
gezien de lezingen op de studiedagvan2T oktober het geval te zijn. Omdat de niet kin-
derachtige prijs voor deze uitgave de meeste ervan zal weerhouden tot aanschaf over te
gaan, kan het bovenstaande misschien bijdragen tot enige nieuwsgierigheid die nodig is
om er bij een bibliotheek naar te vragen.

D.M.B.



. De oliemolen van Kingma op een foto van
ongeveer een eeuw geleden. Op de voorgrond
drijft een balkenvlot voor een der beide hout-

zaagmolens die gelegen waren aan de Kleine
Zijlroede.

Houten pop
Een speciale rol was er in de Makkumer oliemolen toebedeeltl aan een houten pop in def-
tige kledij. Deze'telde'het aantal slagen van de hei tijdens de naslag. Dat kon van tevo-
ren worden ingesteld en via een leren riem, verbonden aan pop en hei beide, nam de pop

na het verkregen aantal slagen de hoed af waarbij tevens een bel werd geluid. (De wer-
king hiervan komt overeen met wat in de Zaanstreek een schelrad wordt genoemd). De
knecht wist dan dat hetzaad voldoende was samengeperst. De overlevering wil dat de

oudste pop op windstille dagen door één van de knechten, ene Govert of Hendrik Kuiper,
werd gemaakt. Dit zou zijn geïnstalleerd op dezelfde dag dat de Fransen in 1813 langs de

dijk wegtrokken waarbij de pop keurig de hoed afnam. De naslagskoeken (l) werden op

een speciale snijtafel in stukken van ongeveer een kilo gesneden en deze werden aan de

boeren verkocht als veevoer. De bij de naslag verkregen olie was minder zuiver dan bij
de voorslag en moest gezeefd worden om de droes te verwijderen. Daarna werd het in
gemetselde, en later ook ijzeren bakken opgeslagen. Het productieproces bestond dus uit
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verschillende stappen. voortdurend sjouwden de knechten hetzaad, en het zaadmeel in dc
diverse stadia van bereiding van het ene apparaat naar het andere. Daarbij was de molcn
zo bemand en ingericht, dat alles tegelijkertijd in beweging was.
Bovendien had de Makkumer molen een zogenaamd 'dubbel werk'. (2) Dat wil zeg1en
dat de inrichting dubbel aanwezig was en de capaciteit dus ook twee keer zo groot was.
Zokon in het hoogseizoen, bij voldoende wind, met zes tot acht man gewerkt worden,
waarbij in een etmaal wel één last kool- of lijnzaad kon worden verwerkt, goed voor ruinr
1000 raap- of 1300 lijnzaadkoeken en de nodige olie.

Impressie van een bedrijvig ambacht
Wie tijdens die topdrukte het schemerige interieur van "Het Fortuin titZee,,binnentrad
(pas in 1914 zou er electrisch licht in de molen komen), kwam terecht in een waar pande-
monium. Alles draaide en stampte. Er werd turf op de vuren gegooid, er werd zaad
geplet, geperst en gestampt, de naslagskoek werd gesneden, en tussen alles door droegcn
minimaal twee arbeiders gedurig nieuw zaad aan. De atmosfeer was bedompt, doortrok-
ken van de geur van het gekneusde zaad,en alle onderdelen van de molen waren be{ekt
met een dikke laag van aangekoekte olieresten die zich nauwelijks lieten verwijderen. Dc
rook van de vuisters, die met turf werden gestookt, prikte in de ogen. En met grote regcl-
maat kwam dan wéér de zware hei met donderend geweld naar beneden, en overstemdc
even al de andere bedrijfsgeluiden. Dat er in het gebouw veel muizen zaten, die afen toc
geplet in de lijn- en raapkoeken werden teruggevonden (die tot ergernis van T.lccrcl
Kingma dan onverkoopbaar waren) was bij dit alles niet meer dan cen detail. (3)

Staatscommissie van 1890
Voor het werkvolk was dc arhcid zwilar, ()ngczontl cn onzckcr'. llcl is vtxrral darrkzi.j hct
noeste werk van de Staatscornrnissic, itr lrcl br:girr vllr tlit vcrlurll gcn«rcrntl, rlic ilr l8t)0
onderzoek deed naar tle wcrkotrtslarrtlighcdcrr, rlirt wc hicr icls rrrccr ovcl kunncn vcrrncl-
den. Weliswaar kwamen de he rcn nict irr Makkunr, nulilr wc hcbhcn al gezicn tlat ccn
tweetal instellingen in dezc plaats vlagcrrti.jstcrr krr:gcn toegcstuurd dic ook zijn bcant-
woord. Opgemerkt dient te wordcn dat dc hcstuurslcdcn van 't Nut alsook dic van dc
genoemde kiesvereniging, voornamcli.jk hc:storrdcrr uit dc plaatselijke fabrikanten en
kooplieden, waaronder leden van de larnilic Kirrgrrra. Mcn oordeelde dus over het eigen
bedrijf. Enige twijfel over de objectivitcit van rlczc crrt;uCtc is wel op zijn plaats!

Een gat in de bedstee
In de Zaanskeek werden wél olieslagerskncch(cn ontlcrvraagd. Het beeld dat zo kan wor-
den verkregen komt overeen met wat ljeerd Kingma cn andere familieleden hierover in
brieven en verspreide aantekeningen hebben genoteerd.
De afhankelijkheid van de wind was groot in hct olieslagersbedrijf. pas als we jaargang
najaargang van de almanakken doorbladeren waarin generaties Kingma's kort verslag
hebben gedaan van hun dagelijks bestaan, beseÍ'Íèn we hoe belangrijk het weer voor hen
was. Dagelijki, van het eind van de l8e tot het begin van de 20e eeuw, noteerden zij
nauwgezet hoe hard het waaide en vanuit welke hoek 'flaauw koeltie N.N.W. mooi
weder'; 'de wind O.N.O. ligt bewolkt's avonds meer bewolkt. sterke afstroom weinig
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ren vulling van de omslag ervoor dat
deze koek gemakkelijk was te ver-
wijderen en door nieuw zaad te ver-
vangen.

De overgebleven zaadkoek werd
voorslagskoek genoemd. Deze werd
onder de stampers fijngestampt tot
meel. Dat meel bevatte nog zoveel
olie, dat het hele procédé dat hier is
geschetst werd herhaald: het meel
werd verwarrnd op de naslagsvuister
en daarna in hct naslagsblok tot olie
en naslagkoeken geslagen. " Ons
naslagwerk", uldus Tjeerd Herre
Kingma ( /8.f,9- l9-10), " is altijd van
hout geweesl, ulÍi.jtl rnet hetzelfde
interieur, i.jr,erwerk duleerend van de

bouw in 1764, en Íleleverd door een

smid in de Ve ge linstraat te
Leeuwrlrulen. "
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vorst'. 'de wind W N.W. met sneeuw en hagelbuyen '.... Tjeerd ging zelfs over op een

ondoorzichtig tekensysteem bestaande uit sterietjes, rondjes en streepjes om windrichting
en windkracht aan te geven. (4) In de bedstee in Tjeerds huis was in de muur een klein
gat geboord ter grootte van een duim, dat uitzicht bood op dc molen aan de Kleine
Zljboede.'s Ochtends was het eerste wat Tjeerd deed, kijken of de wieken nog draaiden.

Arbeidsduur
Maar net zoals de andere molens had "Het Fortuin uitZee" slechts weinig wind nodig om

zijn wieken draaiende te houden en kon er al snel worden gewerkt. Gemiddeld werden er

dagen gemaakt van zestien uur, met uitschieters naar twintig. De arbeid werd daarbij
gekenmerkt door een preïndustrieel ritme: op dagen dat het hard waaidc werd met man

en macht gewerkt; bij een zacht briesje was er nauwelijks iets te docn. Drie mannen kon-
den dan het werk wel aan. Dan werd er ook minder verdiend, want de betaling geschied-

de op basis van stukloon. Het volk verrichtte in die tijd wat klcine rcparaties en schoon-
maakwerkzaamheden of rustte wat. In de molen was daarvo«rr ccn vcrtrek ingericht met

banken waarop strozakken lagen. Daar werd tussen de middag ook geschaÍt. De pruttel-
koffie werd op de vuisters warm gehouden. Viel de windstilte langer uit, of waren er
andere problemen, zoals mankementen aan de molen of een tijdcli.ik gcbrek aan zaad, dan
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stuurde de meesterknecht het werkvolk naar huis. Dan vielen de verdiensten helemaal

weg. Wie geluk had, kon dan als los arbeider bij een boer terecht; de anderen hadden de

broekriem maar aan te snoeren, zeker als het oponthoud langer duurde dan enkele dagen

en de wekelijkse uitbetaling van het loon achterwege bleef. (5)

Visvangst, de eigen groentetuin en eventueel het bezit van wat pluim- en kleinvee vorm-

den dan de smalle marge tussen armoedc en hongerlijden. Ook gedurende de zomer-
maanden werd niet gewerkt. Eind mei oÍ'bcgin juni werden de wieken zo goed als stil
gezet om pas in augustus of september weer volop te gaan draaien. De molenknechten

verhuurden zich dan aan de boeren, tlic in deze tijd werk genoeg voor hen hadden. De

oorzaak dat dan geen zaad werd vcrwcrkt was cncrzijds het gebrek aan wind in deze tijd;
anderzijds, zoals broer Hylkc uit Sncck hct tegenover de Staatscommissie verwoordde
(hij had wél de eer door dit illustcrc gezclschap te worden gehoord)" 's Zomers is hier
geen koekendebie t (hcfux'.lit uun ktcken, rcd.) Maakten wij de koeken's zomers, dan zou-

den wii ze 's winltrs ,,t()(lt'n orrr mukcn, en hadden wij dubbele kosten.'

De boeren, dic hun vcc in hct land hadden, hadden natuurlijk geen behoefte aan dure vee-

koeken.

DooÍheid en huiduitslag
Ernstige ongclukkcn kwanrcn niet voor. De molenwiek die in 1873 naar beneden kwam,

viel zonder icrnarrd tc tre Í-ltn in de sloot tussen het molenland en de vennen van boer
Kleiterp. Brantl, llti.jd ccn rcöcl gcvaar met al die aangekoekte olie, brak er evenmin uit.
Dat was in olicslagcri.icn waar met stoom werd gewerkt wel anders. Zo meldde Hylke
aan dezell«lc c«rttrtuissic:
"61 jaar lcrug is t't'tt ttttt<'hirtisl-stoker verytleÍterd. Dit was geheel aan zijn eigen onbe-

zonnenheil tt vt,i.jtttt. lk hcn sind.s llt49 bi.i dc olieslagerij en heb anders nooit een ramp

bij mij g,ehud."

Wel lciddc hct wcrkcn in dc olicnr«rlcns op tlc langc duur bijna onvermijdelijk tot doof-
heid. Een andcrc klacht wils ccz.ce r)'r. Luistcr hoc ccn Zaanse olieslagersknecht enigszins

ongemakkelijk antwrxrrtl gaÍ'op rlc vragcn tlic aln hem werden gesteld:

"Zijn er op den molen velen doof!"
"Dat vraagt Ílij ?.eker, omdat ik ?txt schrccut'. I)al tloe ik, omdat mijn vader doof was en

altijd riep: dorulersche jong,en, ik fuxtr.ic nict."

"Er zijn veel doven onder de olieslagers, niet waar?"
"Ja. heïdoof maar ik heb er geen last van."

"Hebt gij ook last van uitslag op hand.en en armen? Men zeide ons dat dit bii oliesla-
gers veel voorkomt."
"Neen, ik heb er geen hinder van en miin.iongen, die olieslager is, ook niet. Van anderen

weet ik het niet, want ik kijk daar niet naar. Er zijn wel veel bleeken onder de oliesla-

8ers. "

"Waaraan schrijft gij dat laatste toe?"
"Men rygt dat het een dampig werk is; mrtar mij heeft het nooit gehinderd."
Ook Tjeerd maakte wel melding van huiduitslag. Wat de dampigheid betrof merkte een

fabrikant optimistisch op dat de rook van de vuren onder de vuisters niet hinderlijk was,

Klaine Zijlroede in
1925. Oliemolen
met op de achter-
grond de '.foarste'
ItouÍmolen die zo
w,c rrl {<e noemd ter
ondarscheid van
de lweede houtmo-
len 'I)e Eendracht'
dia ook wel de
'.fierste' werd
gcnoemd. De
r)()()rste hout- en
ro gmolen werd
gebouwd door
Ruurd Alta in
1776. Hij kreeg al
in I 9l 2 een die-
selmotor en bij de

overname in 1922 door de firma Van der Werf uit Bolswcrrtl werden de wieken verwij-
derd. Hoewel het molengedeelte in de loop der jaren langz,aam verdween werd er tot
eind jaren zestig nog machinaal hout gezaagd. In mei l98l viel ook de onderbouw, tot
die tijd in gebruik als melkstal, onder de slopershamer. (archief nr. 845 van de Stichting
Ald Makkum))
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want deze (.....) "stijgt ten gevolge van de hitte dadelijk naar boven en verwijdert zich
dan door de raampjes".
Dit was echter lang niet altijd het geval en soms moesten de buitendeuren worden open-
gezet om frisse lucht te krijgen.

Stukloon
Zoals vermeld werd het loon berekend op stukloonbasis. Tjeerd maakte de volgende aan-
tekening:
Het loon was / 9,- per last van 36 lopers (l loper was 415 mud -ongeveer 55 kilo oftewel
de hoeveelheid die één man kon dragen) of 30 HL. Daarvan moest ook het zaad gelost en
gezolderd worden. Dat loon werd verdeeld onder 3 man:

Meesterknecht
Middelknecht
Onderknecht

f 4,-
f 3,-
f 2,-

Droegenzljhetzaad nietopzolderdanwerddat: Í3,85 l2,tl5en 1,90=totaalf 8,60.
Deze bedragen waren nauwelijks aan verandering onderhevig. Het weekloon varieerde
uiteraard sterk, afhankelijk als dit was van de windkracht.

Lonen in de Makkumer industrie
Laten we eens kijken hoe de situatie zich verhield tot die bij andere bedrijven in
Makkum. Volgens mededeling van de kiesvereniging lagen dc werktijden en lonen in
1890 als volgt:
Bedrijven Werktijden
Panfabrieken 4.00 tot 19.0 uur
Plateelbakkerij 5.00 tot 19.00 uur
Kalkbranderijen ongeregeld
Papiermolen 4.00 tot 19.00 uur
Oliemolen 16 uren
Houtzaagmolens 5.00 tot 19.00 uur
Scheepstimmerwerven l0 uren
Zetlmakerijen, touwslagerijen e.d. 5.00 tot 19.00 uur

Knechten
Als we bedenken dat het werk in de oliemolen geen enkele scholing vereiste en dat de
knechten in de zomermaanden bij de boer nog bijverdienden, dan staken de cijfers van de
oliemolen nog gunstig af bij die van andere bedrijven in Makkum. Ten gunste van het
sociale beleid van de Kingma's kan nog opgemerkt worden dat kinderarbeid op "Het
Fortuin" niet voorkwam en dat kon lang niet van alle olieslagerijen gezegd worden.
Geen wonder dat de knechten na de zomer met de pet in de hand op het kantoor aan het
Vallaat kwamen met het verzoek weer op de molen aan het werk te mogen. Was het ja,
dan had men weer voor een jaar werk. Zo niet, dan moest men maar zien elders aan
emplooi te komen. Dat viel niet mee, zeker niet tijdens de landbouwcrisis in het laatste
kwart van de negentiende eeuw. Of dat vaak gebeurde? Meneer Kingma kon streng zijn,
zeker als de knechten er met de pet naar gooiden of een grote mond hadden. Toen zijn

Gemiddelde jaarlonen

.f 300,-

.f 450,-
laag en ongeregeld

.f 215,-

.f 300,-

/ 300,-

.f 400,-

Í 250,,- rot / 275,-.
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. Interieur van de oliemol(n l( Mttkktttn ()l) t't'tt.fittt) r,on Charles Gombault uit de col-
lectie van W.O. Rukk(r uil Ilttrk,s'lrtlr.

vader in de zomer vaÍl ltt60 langtlurig r)l) r'e is wus r:rr 'fieerd hem van de dagelijkse gang

van zaken verslag (lcc(|. sclu'ccl'hij t)n(lcr iur(lcrc (lal ccn goede meesterknecht ontbrak.
Maar tot het plaatscn viln ccn il(lvcrlcnlic irr "l)t: llaarlem-sche" was het nog niet geko-
men:

'vandat ik vuurbung b(n vot)t'(('n /,tttttt,s't'ltt' kttct'ltt met groote manieren en groote ver-
diensten en een uiÍv,ullcil ul.\ Ilttrto,qh lti.j lltrtrrtt.'(rlitt was dus op de papierïnolen, O.G.)
Zo'n knecht was blijkbaur P. Kooi, ()v(:r'wir:'l'jccr'(l nlilar matig te spreken was:
"Hij gaat morgen hecn ktt rtijn ,qr()ol(' ltli.jtl,;t'ltrt1t, wunt hij is mijns.inziens op't oogen-
blik meer tegen ons dan voor ons, (n n'(rkl slorcnd, ook op ons ander volk. Wij hebben

Wybe aangenomen te malen en ond(r w'(rk lc rlrtut voor 14 dagen. Hij wilde niet anders
dan à f 8,- weeks als minimum, en ik vcrltc(lrl mi.j dat Kooi hem vooraf al had opge-
warmd."
Het vinden van een goede meesterknecht was blijkbaar niet eenvoudig, zeker in de

omgeving niet en het verklaart het plaatscn van advertenties in het toen ook veel in de

Zaanstreek gelezen Haarlemsch Dagblad. In die tijd stonden daar nog een kleine 100

industriemolens.

f)e beurs
De meesterknecht was verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Weliswaar had

de eigenaar in de molen een kantoor, de koopmanskamer genaamd. In spannende en
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moeilijke tijden zal hij hier wellicht dagen en wie weet nachten hebben doorgebracht. De
koopmanskamer was, zo weten we, uitgerust met een bedstede en een haard. Het had een

houten vloer en de vensters konden opgeschoven worden door middel van loden tegen-

gewichten. Van Tjeerd Kingma weten we dat hij zich als olieslager voornamelijk bezig
hield met de inkoop. Jaarlijks werd voor zo'n 80 tot 90.000 gulden aan zaad verwerkt.
Dat vergde de nodige logistieke kwaliteiten: het zaad moest op de juiste momenten, als

de marktprijzen laag waren, worden ingekocht. Niet te veel, want dan kon de molen de

hoeveelheid niet verwerken en raakten de zolders overvol. Niet te weinig, want dan lag

de molen stil.
Het zaad kwam overal vandaan, allereerst uit Friesland. Ook nu nog, zij het in veel min-
dere mate dan rond de eeuwwisseling, ziet men in de maanden mei en juni de geelbloei-

ende koolzaadvelden in de noordelijke kleistreken. Het meeste zaad kwam echter uit het
buitenland: Duitsland, het Oostzeegebied, Rusland en zelfs uit Zuid-Amerika en de

Balkan. Vaak reisde Tjeerd of één van zijn broers af naar Amsterdam om op de beurs
zaad te kopen, of men kocht het rechtstreeks via een vertrouwde tussenpersoon. Een

enkele maal ging men zelf naar het buitenland om zaad in te slaan. Uiteraard ging dat
niet altijd van een leien dakje. Dan weer was er ijsgang op zee en konden de schepen

Makkum niet bereiken; dan weer waren er dagen van windstilte of was er geen afzet
voor de veekoeken. Of, en dat gebeurde in 1882, de olie wilde niet helder worden. Ook
het herhaaldelijk overnieuw pompen leverde geen resultaat op. Over het algemeen had
Tjeerd echter niet te klagen. Bijna elk jaar werd met een redelijke winst afgesloten. De al
eerder genoemde landbouwcrisis die Nederland in het laatste kwart van de negentiende
eeuw teisterde, is in de cijfers van de firma M. H. Kingma niet terug te vinden. De molen
kasboeken laten zien dat Tjeerd zelf een gemiddeld inkomen van 4000 gulden uit de

molen haalde. Hiervan waren alle kosten en renteverlies op geinvesteerd kapitaal al afge-
trokken. Een behoorlijk bedrag in die dagen.

Van veekoeken tot steenkool
Het kan zijn dathij tijdig overstapte op andere te malen zaken toen deafzet van veekoe-
ken het liet afweten. Er zijn aantekeningen waarin hij succesvol speculeert in rogge. In
de periode tot 1885 wordt er gemalen en gehandeld in cacaopoeder, sojakoeken, katoen-
zaadolie, gerst en gerstemeel, haver, erwten, mals en maïsmeel en zelfs kanariezaad
(1880-188r).
Maar ook steenkool komen we tegen. Op de gerst werd in één seizoen zelfs een winst ge-

maakt van iets meer dan 1000 gulden. Kopers van deze artikelen waren de boeren die
vanuit de verre omtrek veekoeken kwamen inslaan. Ook de plaatselijke neringdoenden
kochten wel aan de molen.
De molen staat in die periode te boek als Olie- en Pelmolen "Het Fortuin tit Zee" . Het
handelen in graan en andere producten gaat na I 885 door, het is evenwel onzeker of na

die periode nog andere, dan de specifieke olieslagersproducten werden vermalen.

O. Gielstra,
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Bronnen :

Als we nu maar niet weelderig worden: het leven van Tieerd Herre Kingma, olieslager cn

kassier te Makkum (1838-1930) - Henk Nicolai - uitg. Kingma stichting.
Inventaris Kingma archieven D.P. de Vries - uitg. Fryske Akademy

Genealogie Fam. Kingma uitg. Kingma stichting
Kingma, lid van de familie, I 869- 19691 H.G. van S looten - uitg. Kingma's Bank

Archief Ald Makkum

Kort historisch overzicht van de oliemolen
1764 Hylke Jans bouwt de oliemolen.
1767 Hlj bouwt het pakhuis a./d Krommesloot.
1782. Na het overlijden van Hylke Jans zet zijn weduwe het bedrijf voort onder de naam

fa. wed. H. J. Kingma, daarbij geholpen door haar zoons Jan en Marten.
1799-1807 wordt de olieslagerij gedreven onder de naam fa. Jan en Marten Kingma.

1807 enkel voor rekening van Marten onder de naam fa. M. H. Kingma.
1825 Overlijden Marten en zljn zoon Hylke vrij kort na elkaar, zoon Jan neemt de olic-
slagerij over.
1843 vergroting van de oliemolen.
1845- 1848 de molen wordt ook gebruikt voor het pellen van gerst.

1850 Jan Kingma koopt voor zijn zoons Herre, Rinia en Hylke een oliemolen in Sneek,

"HetZwarte Paard".

l87l De andere zoons Tjeerd Herre en Jan Hylke Kingma beginnen in Bolsward cen

stoomolieslagerij. 'I)eerd blijft echter op kantoor in Makkum. Twee jaar daarvoor hadtlen

zij gezamenlijk de kassiersfirma Gebr. Kingma «rpgericht. In l9 l9 wcrtl tlezc onrgczcl in

N.V. Kingma's Bank.

1875 Na het overlijdcn van Jln Kingrna wortl( dc olicslagcri.j v(x)rtgczct door'f.jce rd

Herre en zijn hallbrocr liclco.
1890 Tjeerds middelstc zrxrns llclco crr (icllit kotttctt itt tlc olicslagcri.i.

19l2 Eelco necrlt dc «rlicnxrlcn in Sncck ovcr krldat hi.j hcnr in I 922 van cle hand moet

doen en dan terugkeeí nlrr dc Makkutttcl ttxrh-:tt.

1926Eelco vertrekt naar Sncck. lli.i woltlt tlircclcur van dc Kingma's bank aldaar; Tjcerd

Herre blijft dan als enig aandeelhoudcl vatr tlc olicrnolcn over. Hij is dan 88 jaar.

1930 Tjeerd H. Kingma overlijdt.
1932Zljn weduwe Foekje de Looze ovcrli.itlt cn tlc lir. M.H. Kingma wordt uit het han-

delsregister geschreven.

193311934 de molen wordt afgebroken en hct hout wordt bij openbare verkoping ver-
kocht.
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Naschrift vAn Jb. Kaal,'ii'i" oud-olieslager ''i:i'o

Het verhaal over de Makkumer oliemolen is heel mooi en heel goed. Dat productieproces
ging bij ons precies hetzelfde. Wat bij ons niet precies gelijk was als in Friesland:
Het verhaal van de pop en de hei als schelrad is heel uniek en bij ons in de Zaanstreek,
dacht ik, niet bekend.

Onder dubbel werk versta ik dat deze molen twee voor- en twee naslagen heeft gehad en

met 6 à 8 man een last per etmaal verwerkte. Een 'gewone' oliemolen met één voor- en

één naslag haalt bij dag en nacht malen amper 150 last per jaar. Er was destijds één zo'n
molen bij ons in de streek, die de naam "ruziemolen" kreeg. Bij minder stevige wind kon
de molen niet alles trekken. Dan beval de cheftot stoppen van het tweede stel opdat zijn
werk doorgang vond. Zijn ploeg bleef verdienen en de tweede ploeg verdiende niets, dus

"ruzie".
In iedere oliemolen hield men altijd één of twee poezen.

Wij gaven ín"DeZoeker" de windkracht als volgt aan: §! Storm, niet malen. § harde
wind, gezwichte zeilen. I volle wind, vier zeilen. I zwatke wind. - windstil.
Bij eenproductievan 150 lastperjaarverdiendedechef blokmaalderin 1880/360,-per
jaar, de nachtblokmaalder f 405,-, de steenknecht Í 337,50, de nachtjongen / 105,-, de

dagjongen Í 270,- en de pletjongen f 135,-. De "plet" bestond uit twee stalen rollen met
een drijfriem aangedreven diehet zaad plat walsten vóór het op de stenen ging. Dat deed

de pletjongen. De blokmaalder, de steenknecht en de dagjongen werkten van 's morgens
4 uur tot 's avonds 8 uur. De nachtblokmaalder met pletjongen van 's middags 12 uur tot
's morgens 4 uur en de nachtjongen van 's avonds 8 uur tot 's morgens 4 uur. Dat was

veelal een oude man, die er vaak overdag een handeltje bij deed zoals petroleum of aan-

maakhoutjes. Er was geen schafthut of schafttijd; er werd voor eten niet gestopt. Slapen

deed men thuis. De baas had zijn kantoor thuis en kwam eens per week overleg plegen
met de blokmaalder, zelden langer dan tien minuten. Zo'nbaas had een 20 à 25 oliemo-
lens. Meest familiebedrijven met zonen, neven en aandeelhouders. Denk aan de namen
als Duyvis en Honig en de grote cacaofabrikanten van deze tijd. Een baas met één olie-
molen kwam bij ons niet voor.
In mei - juni kregen de molens een week of soms langer inspectie en onderhoud (staan-

tijd). Dan kwam de rietdekker, de smid, de schilder, de molenmaker(s) en de brand-
stoffenboer. Nieuw zaad werd los gestort op de zolder, bij vocht met schop omgewoeld.
Door schuifluikjes in de zoldervloer afgetapt in de zaadkar voor transport vanaf de

schuur naar de molen. Tijdens staantijd konden de oudsten een voorschot op het loon
krijgen en moesten dit weer terugbetalen. De jongsten gingen naar de boeren om te hooi-
en. De oudsten moesten helpen bij de reparatiewerken. Het zaad kwam via de beurs in
Amsterdam.

P.S. het §-teken in de tekst van olieslager Kaal was in het echt een iets meer afwijkende
kriebel die de tekstverwerker van onze computer niet in z'n bestand had. (redactie)
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p< LIit de knipseldoos Írr. 51
door: Popke Timmermans

Sneek
We gaan nu eerst opnieuw terug naar Sncck. l)«ror één of andere oorzaak is het "knip-
sel"-gedeelte niet bij de 50e aflevering opgcn()rucn. We zullen deze fout goedmaken. Nu

volgen de "knipsels" van diverse advertentics tlic hctrckking hebben op deze molen.

15januari 1869

Molen- Sneek.

Notaris Jorritsma zal krachtens art. 1223 BW, publick vcilen:
Een welgelegen en in volle werking zi.intlc roggc-, wcit- en pelmolen + hebbende 23 el

vlugt en eene hoogte op de zwikstclling varr hi.irra 6 cl rnet daaraan verbonden woonka-
mer c.a., staande aan de Stadswal nahi.i hcl I kxrgctt«l tc Sncek, thans in huurgebruik bij F.

Siegert, breederbij biljetten omschrcvcrr. Aarrvlarlirrg l2 Mei 1869. Informatien bij den

notaris. Beschrijving I Feb. E.k. bi.l tlt: wcd.'l'. St:vcnsma, Stadsherberg te Sneek 's

avonds 7 uur.

11 juni 1869

Verkoop op albraak.
Notarissen Jorritsma cn Haagsrrrl tc Srrcck zrrllcrr Muandag 2l Junij 1869 's avonds 7 uur

bij de weduwe Scvcnsnra, huiterr hct l ltxrgcntl ultlaar, op atbraak provisioneel verkopen:
Een in werking zijndc r«rg-, wcit crr pclrrrolcrr, hchhcnde 23 el vlugt en eene hoogte op
de zwikstelling van hi.jrra (r cl. rrrcl tliurriurrr vcrhorrtlcn woonkamer c.a.; staande aan de

Stadswal, bij dcn voornraligc Arrskc ol-S.jtrkc l()rcn lc Sneek; daags na de finale toewij-
zing te aanvaarden cn rrxrctcrrdc: zi.in aÍgebrokcn cn viln het terrein verwijderd vóór l5
Augustus e.k. Strijkgcld ./ 40. .

Verder conditiën zijn tc vcrncnrcn bi.j tlc notarisscrr. I)c kooper zal, des verkiezende, van

het Old Burger Weeshuis tc Sncck kunrrcn krxrpcrr, tcgcn taxatieprijs: Zoodanig aan ver-
noemd Gesticht toebehoorend stuk gr«rntl. hi.j dc stad, tusschen het Zomerrak en den
Rijdweg, als hij zal noodig hebben otn «lcn tttolcn daar tc plaatsen.

6 juli 1869.

Ge c ontinue erde verkoop.

Notarissen Jorritsma en Haagsma te Sneek zullcn op Maandag 12 Julij e.k. 's avonds 7

uur ten huize van de wed. Sevensma in dc Stadshcrberg aldaar, op afbraak, finaal verko-
pen: Een in werking zijnden rog-, weit- en pelmolen aan de Stadsgracht te Sneek, met de

daaraan verbondene woon-kamer, te aanvaardcn daags na de finale toewijzing en moe-
tende zijn afgebroken en vervoerd vóór den 30 Augustus e.k.; geboden som / 625,-
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6 augustus 1869

Finale afloop.
Van den verkoop op afbraak van den rog-, weit- en pelmolen aan den Stadswal bij het

Hoogend te Sneek op Maandag 9 Augustus 's avonds 7 uur bij de wed. Sevensma te

Sneek; geboden som / 625,-

13 augustus 1869

Uit de hand te koop:
Een hechte en sterke weit- en pelmolen groot in vlugt p.m. 22,50 Ned. El (76 voet),
waarvan het bovenste gedeelte boven de zwikstelling zeer geschikt is voor een polderwa-

termolen; benevens het binnenwerk van bovengenoemde molen. Te bevragen bij
J. Sjaardsma en G. de Boer, timmerlieden te Oppenhuizen.

10 september L869

Uit de hand te koop:
Twee beste molenroeden, lang22,40 en22,75 el; een asrad in diameter 2,86 el, met bon-

kelrad à 1,40 el en hierbij behoorende vang; een molenas lang 6,80 elzwaar 68 en 58

duim; een paar pelsteenen in diameter 1,65 el en 1,5'7 el, beiden 26 duim dik; allen zoo

goed als nieuw; verder eenen groote partij balken, stilen, ribben, planken enz. en p.m.

70.000 beste kleine steen. Dagelijks te zien te Sneek en franco te bevragen bij J.

Sjaardsma en G. de Boer te Oppenhuizen.

24 september 1869

Verkoop van aJbraak.

Deurwaarder C. J. v.d. Meulen te Sneek zal op Dingsdag den 28 September a.s. 's mid-
dags 12 uur op den Stadswal te Sneek in het openbaar verkoopen: De afbraak van een

aldaar gestaan hebbende molen en woning, voornamelijk bestaande in: 2 molenroeden

langl2 el 5 palm asrad in diameter 2 el 86 duim met vang en bonkelrad, hekrad met 4

schijfloopen, 2 paar pel-steenen, balken, stijlen, ribben, planken, 3 kozijns met ramen en

p.m. 40.000 beste kleine steenen enz. Alles inmiddels uit de hand te koop.

12 november 1869

Te koop: Twee beste molenroeden, de eene zwaat 33

dm, lang 22,50 el. Te bevragen met franco brieven
Oppenhuizen.

l, dmkant en de andere 37 'lrbij 40

bij J. Sjaardsma en G. de Boer te

Uit deze advertenties blijkt dat een overtollige(?) molen lang niet altijd even vlug door-

verkocht kon worden. Zelfs niet als de grond (tegen taxatieprijs) voor de nieuwe stand-

plaats wordt aangeboden (zie I l-06-1869). Let ook eens op de enorme hoeveelheid

"beste kleine stenen" bij de advertenties van l0 en 24 september 1 869. Ik denk zelf dat

het vermoedelijk "Friese geeltjes of Gele steen" ware".

3t

Bronnen:
. Vakblad "de Molenaar", nr. 51, van 17 december l98l
. Dhr. D.M. Bunskoeke
. Advertenties uit de Leeuwarder Courant
. Een paar mensen die onbekend willen blijven

Ho-mole
We blikken ook terug naar de 48e aflevering, namelijk die over het knipsel betrcl'l'urtlc
de z.g. Ho-mole van Workum. Ik vroeg mij toen af hoe deze molen aan zijn naam kwltrtt.

Van de heer Willen D. Hengst, uit It Heidenskip, kreeg ik een reactie hierop. Dc tnolctt

stond aan de Homolefeart (Homolenvaart), door de oud-Workummers verbastcrtl tol

Hanmolefeart. Volgens de heer W.T. Beetstra is dit afgeleid van Houtmolefeart. l)al is

heel goed mogelijk want eertijds stond aan deze vaaft een houtmolen "Het KalÍ'' ( l7 ltl
1822).

De heer Watze Tjebbe Beetstra is de schrijver van het boek: "Toponimen en toponittttts

eleminten yn Fryslàn". (In analytyske bibliografy ca. 1835-1980). Een uitgavc virrr rle

Fryske Academy te Leeuwarden uit 1987.

In het vakblad "De Molenaar" van december'85 nr. 5ll52heeft Dick M. Bunskockc: cctt

artikel geschreven over Workumer windmolens getiteld "Zes eeuwen geschictle nis vrrrr

bedrijfsmolens", waarin ook de geschiedenis van 'Het Kalf wordt beschrevcn.

o Foto uit " Fan Fryske Groun" L,tit 1927. Landeli.ik sc'hoon, waaraan Friesland zo rijk
is. Wij fotografeerdenvaart en molen onder ltli.j Beets. Er hangt stemming in dit won-

derfraai schilderijtje. Fotorepro: Popke Timme rmans.
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Nijbeets
Na deze terugblikken op Sneek en Workum gaan we nu verder met de 51e aflevering.
Het is weer eens een watermolen van een gebied dat molenhistorisch niet erg bekend is.
Het is de plaats Nij Beets, gelegen in de gemeente Opsterland. Deze plaats is ontstaan
door vervening in I 865, op het oude grondgebied van (Oud) Beets, nu Beetsterzwaag
genoemd (beets= beek, zwaag= weide). Als verzamelaar van molenkaarten kreeg ik er

via een medeverzamelaar een mooi plaatje bij uit het blad "Fan Fryske Groun" van 1927.

Beiden wisten we niet om welke molen het ging. Maar geen nood. Misschien wist de

heer Hans de Jong, de weerkundige uit Gorredijk de oplossing.Zie voor een korte
levensbeschrijving van de heer De Jong "De Utskoat" van maa.rt 1996, nr. 8l .

De heer Hans de Jong heeft de foto gepubliceerd in het weekblad "De Woudklank" van
27 aug.'98. Daarin stond vermeld, met vette en grote letters: "De poldermolen van Jeen
Koopman. En hoe verder....?

Dat is nu mijn "knipsel" voor deze aflevering. Om de beschikbare ruimte nemen we niet
de totale geschiedenis in Canada op. We vermelden wel dat leen Koopman op 85-jarige
leeftijd is overleden en dat zijn vrouw Trijntje Koopman-Vissia 93 jaar werd. De verdere

nakomelingen wonen nog steeds in Canada of zijn reeds aldaar overleden. Maar nu "het
knipsel".

Op 9 april laatstleden plaatsten we enkele onbekende molenfoto's. Een daarvan was

de molen, die vroeger aan het vaartje tussen de dorpen Nij Beets en Oldeboorn te
vinden was. Bijzonderheden ontbreken tot de heer O. Koopman in Schagen contact
met ons opnam. Koopman, die voorheen in Nij Beets gewoond heeft, was graag
bereid wat achtergrondjes annex met die molen en zijn familie op schrift te zetten.

Het bleek, dat de molen waarvan een ons onbekende fotograaf in het najaar van 1927 in
zo'n fraaie entourage een plaatje maakte, in opdracht van Jeen Koopman gebouwd was.

De molen had tot taak het land van Koopman te bemalen. O. Koopman: "Jeen Koopman

was een neef, van mijn vader, Jitze Koopman, die van 1919 tot 1925 een bodedienst had
van Nij Beets naar Drachten"/ Oldeboorn, later ook naar Sneek, Gorredijk, Drachten,
Oldeboorn en uiteindelijk naar Leeuwarden en Heerenveen. Na 1925 had hij een boerde-
riitje aan de Prih,veg.
Mijn ouders hadden veel kontakt met " Jeen en Trien" . Jeen Koopman en TrijnÍje Vissia

woonden op een boerderij aan de straatweg te Oldeboorn, net voor de eerste bocht in de

weg, rechts achter het toenmalige kanaaltje. Je kon er komen via een brug over het
knnaaltje, ongeveer honderd meter voor hun boerderij, langs een pad achter het kanaal-
tje of over het water met een vierkante baggerbak. Aan twee kanten van de bak zat een

lang touw, dat vast zat aan de tegenoverliggende oever. Aan het trouw trok men de bak

heen en weer. Zoals gezegd liet Jeen de molen bouwen, maar erg lang heeft die niet
gefunctioneerd. In 1925 of 1926 werden de petgaten langs de oude Prikweg ontgonnen
en werd er land van gemaakt. Langs de oude Prikweg la,vam een nieuw kanaaltje met een

sluisje naar het Polderhoofdkanaal, vlak bij de tweede brug. Deze brug is later verttan-
gen door een duiker. Het kanaaltje langs de straatweg naar Oldeboorn werd gedempt

en... de molen had toen geen afvoer meer en werd later gesloopt.

-r-,

Emigratie
Omstreeks 1925-1926 brandde de boerderij van Jeen Koopman af. Er werd op dezelfde
plek een nieuwe boerderij gebouwd die er nog alti jd is. leen zag voor zijn gezin geen toe-
komst meer en emigreerde met vrouw en kindcrcn naar Canada. De boot was een emi-
grantenschip. Aan boord bevond zich onder andcren de toen bekende Friese publicist
Sjouke de Zee, die voor de "Hepkema" een vcrslag van de reis maakte. Men zat twaalf
dagen op de boot, daarna zes dagen in dc trcin cn rnen arriveerde vervolgens in
Edmonton, Alberta. De familie Koopman logccrtlc in een hotel. Jeen vond werk in een
plaatsje, dat ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Edmonton lag en ging daar
wonen. In het begin werkte hij met zijn bcidc outlstc.iongens als houthakker. Later kreeg

hij van het gouvernement een stuk bos. Pcr.jaal nloest ccn vastgesteld gedeelte van het
bos ontgonnen zijn. Als je aan die verplichting voklc:cd, werd de grond je eigendom. Jeen

accepteerde dat en werd na verloop van tijtl lanrlcigcrraar. Steeds verkocht hij zijn land en

kocht een groter stuk terug. Het was hartl wclkcrr vrxrr het hele gezin. Er waren weinig
mogelijkheden om geld uit te geven. Jccn "h«rcrtlc" gocd dankzij zijn positiefingestelde
gezín, dat in Canada met een zoon en dochtcr wcrrl uitgcbreid.
Jeen verhuisde naar de omgeving van Calclry. ( )p zi.jrr h<rcrderij was geen elektriciteit en
geen water. Op oudere leeftijd vestigdc hi.l zich irr ('alcary.

Naschrift
De molen staat ook aangegeven in dc llislorischc rrtlirs Friesland. Chromotografische
kaartdesRijks(schaal:23.OO0,DcJilpN.ll. l99O). llctlcÍlkaart129enverkendin1924.
De coördinaten zijn (ca.) l933tt-565 I 2. zie vtxrr cvcrrtucle toelichting "Friese Molens"
(Leeuwarden 1995), blz. 125.

Tot slot, dank aan een ieder dic rnccgewcrkl hccl't atrr dcze aÍlevering. Voor de bronver-
melding verwijs ik naar de tcks( in hct lrlikcl.

Heerenveen, oktober 1998.

De Aldeweister Moune (deel 3-slot)
Molenaars
De molenaars maakten in het maalsciz()cn wanncer cr wind was, lange dagen en vaak
ook werd er nog 's nachts gemalen. Dit w«rrtlt hcnatlrukt door het volgende artikel uit de
instructie voor molenaars van 19l2:
" De gewone tijd van malen wordt bepatld dogtlijks één uur voor zonsopgang doch nooit
later dan zes uur in den morgen, tot des oyondl; tien uur. Het malen wordt des nachts
voortgezet, wanneer de Directeur dit nodiq4 ucht. Hiervoor wordt geen extra vergoeding
gegeven."

De voorste molen, ("De Beschermer" of "Grote Mole" ' zo genoemd in 1814)
Er is weinig over bekend wie er molenaars waren voor 1820.



Wiebe Annes';, vermeld:
Alt Jans Liemburg
Jacob Jans Liemburg
Roel Jeens v.d. Laan
Durk H. Popma

Jan Thijsses de Boer
Marten Rinzes de Jong

Lammert Wiebes Boersma
Mintje Jans v.d. Velde

De kleine molen
Bartele Jans de Leeuw
arb. Gersl. (kleine moolen)

Jacob Geerts')
K.K. de Jong- senior

Jan Jacobs Mulder
Oene Pieters de Groot
Thijs Klazes Mulder
Theunis Jans Ruiter
Marten Rinzes de Jong

Rinze Martens de Jong

Rinze Martens de Jong

Rinze Martens de Jong

Rinze Martens de Jong

Jisk S. Hofstra
Overleden januari 1896

Pieter Bles benoemd

Pieter Bles

bet. 15-04- 1825

25-02- t822
l0-0 t-1825
t826
1848

bet.23-04 1852

eind
febr. 1816

10-01-1825
20-01- 1 831

20-01-1832
20-01- 1833

20-01- 1837

12-05-1837

t2-05-1839
12-08- 185 r

3 weken / 8,,25

04-01 - I 825

10-0t-1826
t841
1851

9'lrweek f 14,25

Rinze Martens de Jong was

eind
tz-t 1- 185 | f 20,-

1861

1 895
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begin
aug. 1814 tot
01-01- 1 820

r825
20-01-183 r

20-01-1832
20-a1- 1833

20-0r-T831
t2-05-t837
12-05-1839

periode

(Tijdens de watersnood van 1825 waarbij ook de dijken van de Polder van Gersloot door-

braken, is een kleine molen aangekocht van Albert Pieters Haasdijk te Oldeboorn voor

Í 103,- om te helpen bij het droogmalen)

De Noordelijke molen
Dit is "de achterste molen", "De Hersteller" of "Pij lmol en" of "buitenste molen"

periode
begin eind
dec. 1814tot sept. 1815

01-01-1820 31-12-1820
01-01- t82r 3l- l2-182r
zes weken betaald 05-02- 1822

"De Beschermer" verplaatst naar de westpolderdijk.
gevraagd de molen na verplaatsing te willen bemalen.

Voor het bemalen na verplaatsing van de molen "De Beschermer"
Periode

Begin
12-08- I 85 I
01-01 1852
r862

t7 -a2-1896

12-05-t9rl

M. Velkers
Marten Brink
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t2-05- t9 tl
1934 tlm

t2-05-1934
1951

In de notulen van l8 mei 195 l, wortll
gcsproken over het 50 jarig huweli.iks-
Í'ccst van de oude molenaar M. Brink
cn 't.ij n vrou w . Zij waren op 26 rnc i

lc)5 I zolang getrouwd.
Nadat Marten Brink de molen verlaten
hccl'1, wordt de bemaling door ingelan-
dcn virn de polder yerzorgd. Dit werd
ook rccds de laatste jaren gedaan. In
1950 krijgt IJ. Kroondijk een '/, kisqe
sigarcn, gekocht bij Wed. Klaver voor

./' 10, , voor het helpen van M. Brink bi.i

tlc l'rcrnaling.

. Molenaar Marten Brink en z,ijn r)r()nvy llrrrtttl.jr Vis', vt'rtur,schijnlijk op de foto gezet bi.i

hun 5S-jarig huwelijksfeest. Brinft u'rr,r tlt lttttl,s'lt' tttol(nuar van de verplaatste molen
"De Beschermer" Ltit de Altlew,(i,vlcr' lroltlrr. ( rcltro Ltit de collectie van Jan W.

Diikstra)

Opmerkingen
Het beschreven bestek omtrent het i.u.rnbr:slt:rlt:n vlln ccr) t'ocde voor "De Beschermer", op

14-11-1840, geeft: lang l9 El 2 pahn ol'64vocl. (r4 x 30 crïr = 19,2 meter - 19 el 2 palm.

Dat lijkt dus te kloppen. Het bcstck opgcnlailkl voor clc vergroting en verplaatsing van

"De Beschermer" spreekt echter ovr:r'vr:r'lcrrgirrg virn tlc roeden van 18,50 el naar 20,15

el.
In l8l4 wordt de voorstc rnolcn ("1)L: lJe:sclrcnnL:r-") "(irote molen" genoemd. Dit sugge-

reert dat er dan ook een "Klcinc nl()lq:n" is. llt:t kittt o«lk z,i.in dat er eerder een kleinere
molen is geweest.

Er heeft zich in geen gcval con vcrgrotirrg virn dc: rrrolcn "De Hersteller" voorgedaan tus-

sen 1820 en 1857. Het besLek, opgcrrrairkl voor vcr';rlaatsing van "De Hersteller", schrijft
voor de bestaande buitenroede van ltl,-5(r cl cloor lusscn tc verlengen tot20 el. De roeden

van "De Beschermer" en van "De Herstcllcr" warcn dtts ongeveer even groot voor hun

respectievelijke verplaatsing, mits de lcrrgtc vurr rlc r«lcden van "De Beschermer" 18,5

meter was.

Gebruikte bronnen en geraadpleegde lectuur enz.

Het overgrote deel van de hier weergegeven inÍorrnatie is afkomstig uit beneden staande

waterschapsarchieven. De hoeveelheid maakt het ondoenlijk de bron gedetailleerd weer

te geven. Een uitzondering is gemaakt voor de enkele gegevens uit het Heerenveense
gemeente-archief.
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De Aldeweister pol-
dermolen zoals hij er
in 1919 bij stond.

. De bewoonde molenstomp van de Aldeweister poldermolen (foto Jan W. Dijkstra)
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Waterschapsstreekarchiet TolhÍsleane 2 te Gorredijk tel. 0513-468700
archivaris: dhr. drs. J. Hagen

Oudewegsterpolder: voorlopige inventarisnummers 3 16 - 324, 326 en 336.
Vierde en vijfde veendistrict: ingekomen stukken: 1834, 1851, notulen: l8-50- ltt60.
1876, rekeningen 1852- 1890 en diverse bescheiden.

. Gemeente Archief Heerenveen -AEngwirden
l) mchiefrn. 3, document Nol06 van l8I I en 2) irch.nr. 2313, ongenummerd doc. uit Itll4

. Gemeente atlas van Friesland, kaart gem. AEngwirden, getekend door J. Kuipcr',
ca. I 865.

Uitgave: Hugo Suringar te Leeuwarden
TopograÍische kaart van de gemeenten Schoterland en Aengwirden, gemaakt in dc
jaren1822 1823 onder leiding van de luilcnant ingenieur W.U. Huguenin en uitgegc-
ven in 1982, naar het origineel, door hct rnuscr.lnl Willem van Haren in Heerenveen.

. Grote Historische Provincie Atlas, I 
jricslarrtl ltl53 lti56, kaaÍ 114

Uitg. Wolters-Noordhoff, Groningcn I 992. IS IIN 9001927 26
. Gersloot/Polder subtitel : Gerslcat hi i na 7(X ) .jllr.jon g.

Uitg. Vereniging voor Plaatseli.ik Bclang (icrslo«rt/Polder 1983
. De Utskoat nr. 8, dec.l977; nr. I I tlcc.'7tl; rrr. l(r dec.'79; nr. 17 mÍ. '80; nr. 19 jun.'tl0

Jan W. Dijkstra

Correctic: In nummer 90 vvnl in ltct ttrlikel t»vr lc Aldcweister Moune yan de heer
Dijkstra geschreven ov(,r ecil virtt, r,i.jttr t1l lvu. (hl:. 2l ). Hieronder wordt niet één maar
honderd bossen riet versÍuan!

Nog meer molens over de grenzen
In de nummers 89 en 90 van 'De Utskoat' vcrsclrccn van de hand van de heer Bunskoeke
onder het kopje'Over de grenzen'een twcctal irrtikclcn over molens die naar, binnen of
vanuit Friesland verplaatst werden. Hierop hcb ik cnigc aanvullingen:
Er wordt vermeld dat van de bedrijfsm«rlcns. tlic vlnuit Friesland naar elders verplaatst
werden, er nog maar één over is, namelijk dc nr«rlcn van Veenoord in Drenthe. Hierbij
ziet Bunskoeke twee molens over het hooÍU, dic hi.i ongetwijfeld zelf ook wel kent. Dat
zijn de molen van Marle, voorheen oliemolen 'Dc Jonge'te Leeuwarden en de molen'De
Hoop'te Almelo voorheen papiermolen 'Het Springend Hart'te Makkum. Verder is het
achtkant van de korenmolen te Walderveen in de gemeente Ede waarschijnlijk afkomstig
van de zaagmolen van Beek te Drachten die in I 9 I I gesloopt werd. Dat brengt het aantal
nog bestaande, naar elders verplaatste bedrijÍ.smolens op minimaal vier.
Verder zijn mij een aantal korenmolens bekend die van oorsprong Friese achtkante pol-
dermolens waren. De molen 'Gerarda' in het Limburgse Heyen begon zijn bestaan in de
Echtener Veenpolder, waar hij in 1850 gebouwd was. In 1914 werd de molen verplaatst
naar Hierden bij Harderwijk en vandaar in 1950 naar Heyen. In Blerick, eveneens
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Limburg, werd in plaats van een afgebrande standerdmolen in 19l2 een Friese poldermo-

len herbouwd als beltmolen. Deze werd in november 7944 door oorlogshandelingen ver-

woest. De korenmolen'De Vlijt'te Diever in Drenthe uit 1882 moet afgaande op de con-
structie van oorsprong ook een Friese poldermolen geweest zijn. In Beekbergen bij
Apeldoorn stond een korenmolen, die omstreeks 1900 vanuit Donkerbroek overgeplaatst

zou zijn. Eind jaren 20 verdween deze molen.
Binnen Friesland is mij één geval bekend van een verplaatste poldermolen, die daarna als

korenmolen gebruikt werd en wel 'De Oude Klaas' te Oudehorne die in 1882 gebouwd

werd met onderdelen van twee poldermolens uit de omgeving van Lemmer'De Oude

Klaas' werd eind jaren 20 afgebroken.
E.G.M. Esselink,
Mahlerstraat 10,

2625 AS Delft

Ingezonden
Arbowet en molens
Uit de krant heb ik vernomen, dat de tweede kamer (het kabinet?) bezig is te "rom-
melen" met de nieuwe Arbowet. Volgens de berichten zouden de verenigingen ver-
plicht zijn een "risicoanalyse" te (laten?) maken over de arbeidsomstandigheden.
Kosten van een dergelijke analyse zouden liggen tussen de 400 en enkele honderd-
duizenden guldens. Bovendien worden er hoge boetes opgelegd, als de
Àrtreidsinspectie constateert, dat de nieuwe regelgeving niet goed wordt nageleefd.

Omdat ik die nieuwe regelgeving niet ken, zie ik verschrikkelijke visioenen opdoemen.
Om de werkomstandigheden aan de eisen te laten voldoen, is het niet uitgesloten, dat er
(centrale) verwarming zal moeten worden aangelegd. Poldermolenaars worden verplicht
om buiten de molen een zwemvest te dragen. Bij de exameneisen voor het getuigschrift
zal ook een zwemdiploma (voor gekleed zwemmen) moeten worden overlegd. Ter bevei-
liging van de molenaars zal er alleen nog maar zeil mogen worden voorgelegd als de

molenaar is voorzien van een veiligheidsgordel die aan het hek moet worden vast geklikt.
Ter beveiliging van publiek en molenaars zullen alle draaiende wielen moeten worden

afgeschermd, of de houten kammen moeten worden vervangen door kammen van
schuimplastic.
In verband met het voorkomen van tocht zal er voor het gevlucht van de molens (dat dan

op de wind staat) een scherm moeten worden geplaatst. Bij stellingmolens wordt het dra-

gen van een parachute op de stelling verplicht en het met goed gevolg afleggen van een

cursus parachutespringen hoort bij de exameneisen.

Iedere korenmolen dient te worden voorzien van een stoomketel, zodat regelmatig
(wekelijks?) de stenen, meelkuip, schuddebak (kortom de hele weg van het graan en het

meel), maar ook de molenaar zelf , met stoom van een X-aantal graden wordt gesterili-
seerd.
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Publiek op de molen is alleen toegestaan wanneer elke gast door de molenaar aan tlc
hand wordt rondgeleid. Grotere groepen moeten zich op minimaal 300 meter varr tlc
molen opstellen in rijen van drie voor ze één voor één tot de molen worden toegelatcn.
Maar alle gekheid op een heklat. Hoe zit dat met die nieuwe regels?
Kan daar niet wat meer ruchtbaarheid aan worden gegeven en kunnen molenaars/molcrrs
van bepaalde regels (welke?) worden uitgezonderd'?

Wie of welke organisatie(s) gaat(n) in De Utskoat, de Gildebrief of Molens hier eens zccr'

spoedig en uitvoerig over publiceren? Ik ben bcnicuwd.
Kees Spithost.

Tussendijken 4,

9251 LW Burgunr

Aangeboden
We hebben voor de molenboekenlieÍhebbcrs nog een aantal molenboeken
binnengekregen die voor gereduceerdc pri.i'ten worden aangeboden. Het
betreft de volgende uitgaven:
Bicker Caarten - De rnolcn in ()ns volkslcvcn (irr linnen gebonden uitgave van
1 es8)
Bicker Caarten - Molcnspie:ge:I, hc:l lictl viur rk: r'rralcnde molen tnpÍozaen poë-
zie -197 6

Bicker Caarten - Met dc kuicrstok langs clc lnolcns - l97l
Cor Bruijn - W,jd was mijn land; nri.inje:ugd aan de zaan (tweede druk; in linnen
gebonden)

A.F. Neuhaus - Molens in deZaanstrcck irr «ruclc ansichten deel 1

A.F. Neuhaus - Molens in deZaanstrcck in oudc ansichten deel2
M. Meerman - De watermolens viln Vulkcrrburg aan de Geul (272 pag. in
omslag)
Leen Molendijk - 32 Nederlandse molens in hct landschap (32 aquarellen)
Herman Besselaar - Molens van Nederland (hct boek van de maand uit 1914)
Het Nederlandse Molenbestand (zevende druk l9tl9)
De Hollandsche Molen; jaarboekje 1983

Jan H. Pelleboer - Volksweerkunde, klopt het of niet
J. den Besten e.a. - Molenboek provincie Utrecht (uitgave 1972)
Bicker Caarten e.a. - Noordhollands Molenboek (uitgave 1964)
Het merendeel van deze boeken verkeert in uitstekende staat. U kunt telefonisch
contact opnemen met de redactie wanneer u belangstelling hebt voor een of
meerdere uitgaven.
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LIit ons prentenkabinet
Op het onbekende spinnekopplaatje dat we afdrukten achter op nummer 91 is geen reac-
tie gekomen. We plaatsen opnieuw een oude spinnekop en wel een uit de verzameling
van Willem Hengst uit It Heidenskip. We houden ons weer aanbevolen voor reacties en

staan open voor nieuw onbekend molenmateriaal.

Ingebonden Utskoaten als een fraar
molenboek op de plank

Hebt U er wel eens over nagedacht de verzamelde Utskoaten te laten inbinden? Eindelijk
verlost van de overal en nergens rondslingerende losse nummers. Een tijdschriftencasset-
te biedt weliswaar uitkomst, maar sinds koÍ is er een ambachtelijk en betaalbaar alterna-
tief! De mogelijkheid bestaat om banden te laten maken die variëren van I tot wel 20
nummers. Die nummers worden dan in linnen gebonden en eventueel in leer. Dit laatste

is echter aanmerkelijk duurder. Verder bestaat de mogelijkheid het voorblad op de band
te plakken, maar minstens zo fuaai is een titelopdruk in goud met het jaartal of de num-
mers op de rug. Desgewenst kan het logo van De Fryske Mole en het Gild Fryske
Mounders meegenomen worden. Hebt U belangstelling? Neemt U dan eens contact op
met de redactie over de mogelijkheden en de kosten. Om verzendkosten te besparen die-
nen de nummers bij de redactie te worden gebracht en afgehaald.

Voor ontbrekende nummers kunt U ook contact met ons opnemen. We hebben laatst
weer een aantal aangeschaft voor de liefhebbers. Met name de oudste nummers zijn
gewild, maar zeer zeldzaam. Daarvan zljn dan ook nauwelijks exemplaren voorradig.

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348)

Molenliteratuur
Kalender "Molens in Nederland"
Ook dit jaar is hij weer verschenen, de molenkalender die in de afgelopen jaren bij
de lieÍhebbers een zeer gewaardeerd product aan de wand was. En ook nu zijn de
foto's weer absoluut van professionele kwaliteit, een verdienste van de fotografen
De Koning en Tersteeg.

De voorplaat met de malende Eendrachtsmolen van Zevenhtizen is meteen al een
juweeltje, vlijmscherp terwijl de vaart in het gevlucht zichtbaar wordt door juist wat
onscherpte: prachtig gevangen in de lens! Gelukkig zag ik ook twee sneeuwfoto's die
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absoluut niet met elkaar te vergelijken zijn. Terwijl De Vier Winden te Terbreggc zich irr
januari op z'n mooist in alle rust etaleert op een zonnige winterdag, zien wc rle
Pendrachtse Molen te Barendrecht met vier volle zeilen en dekkerwieken machtig zwoc,
gen in de guurheid van een grauwe decemberdag.
Verrassend was het de herboren Bosmolen te Egmond aan de Hoef weer in bedri.jl tc
zien, met gezwichte zeilen op de binnenroede. Na een halve eeuw kwam deze binnctr
kruier-poldermolen weer in gebruik wat mede te danken is aan veel zelfwerkzaamhcirl
van de sympathieke en vakbekwame molenaar.
De Rooie Wip is ook al malend te zien, een prachtige en sierlijke molen waarvan rlc
schoonheid op de foto van de goede kant is vastgclcgd. De witgeverfde stenen stellingko-
renmolen de Jager te Oud Vossemeer is ook wcrkcnd vastgelegd. Niet-kenners zullen rlat
misschien niet zien, maar de vangstok wijs( naar bcneden en het zonder zeilen draaicnrlc
gevlucht is ietsje wazig.
Feestelijk getint zijn de foto's van korennr«rlcns l)c Zandweg te Rotterdam-Charlois, de
Feanstermoune te Surhuisterveen, de standcrdnrolcn Sint Antonius te Kessel en dc
Waterloosmolen te Rijpwetering, de berocrnde wutcrmolen waarover A. Bicker Caartcn
zoveel en zo fraai heeft geschreven.

Persoonlijk zijn vlaggende molens rnct al tlat puhlick niet mijn meest geliefde kiekjes cn
gelukkig wisten de fotogralbn tlczc Íecslvir:r't:ntlc wickendragers op het juiste moment
vast te leggen, dus zondcr oÍ'nrel goctl gccuntoul'lccrclc bezoekers.
We kwamen ook wecr ccn watcrradrtt«rlcrr lcgcn. I)cze lieflijke monumenten horen zekcr
in de molenkalender thuis cn dc lirto vln I)c Oclcrnolcn bij Hengelo bewijst dat ook dui-
delijk. Ook nu is wecr hewust gckozerr vrxrr rrulcrrdc molens, fantastisch. De foto van dc
Vervoornepolder te Werkcndarn is dalr ccn g«rctl vrxrrbeeld van. In de namiddag lijkt dc
molen te zijn vastgelegd, malend met vollc zeilcn in ccn prachtige lichtval waarbij de rij-
pende appels in het boomgaardje achtor tlc rrrolcn verraden dat de herfst nadert. Als scp-
temberplaat doet hij het dan ook goctl. Dc novcrnberplaat van een wederom met volle
zeilen malende molen, korenmolen De Hoop tc Bavel, doet echter zomers aan. Mooi is
hij wel! Het is een goede gewoonte om een cxtra blad te reserveren voor allerlei informa-
tie over de afgebeelde molens. Dat is Leo E,ndctli.lk, de directeur van De Hollandsche
Molen, wel toevertrouwd.
Waarin onderscheidt deze kalender zich eigenlijk van al die andere kalenders waarop ook
volop molenfoto's prijken, met name voorop? Het antwoord is niet zo, want bij deze
kalender zijn de molens bijna altijd in bedrijf. Maar ik zie ook in sommige neutrale
kalenders dat de malende molen weer meer in zwang komt bij de (kalender)fotografen.
En dat is een goede zaak" Temidden van al dat neutrale beeldmateriaal blijft de kalender
"MOLENS IN NEDERLAND" echter het neusje van de zalm voor de molenvrienden. Zij
zullen dan ook met veel genoegen de boekhandel opzoeken om dit fraais aan de wand te
kunnen hangen. De verkoopprijs bedraagt / 18,95.(GDW)

50 jicr warber Mfrnein
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van M0nein als zelfstandig dorp kwamen
Geartsje Dupon en Joke Reijlink tot de conclusie dat er een tastbare herinnering in
de vorm van een boekje zou moeten komen. Een hele klus die zij uiteindelijk met
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veel genoegen en volharding hebben weten te klaren. De voormalige dorpsmolen
ontsnapte niet aan hun aandacht.
Hoewel M0nein vijftig jaar geleden de officiële status verkreeg, bestond het uiteraard al

veel langer. In het dorp stond al voor 161 I een molen. Het heette toen Oonkerck. Het
dorp heeft z'nnaam ook aan de molen ontleend: de weg aan het eind van de molen. De

wiekendrager komt op verschillende kaarten voor zo weten de samenstelsters te veÍellen.
Al in 1694 werd hij vastgelegd op de kaart Tietjerksteradeel, getekend voor de

Schotanus-Halma atlas. Samen met zo'n 4O woningen sierde de molen destijds het dorp.

Op de kadastrale kaart van 1832 is hij plotseling verdwenen, maar op die van 1887 is hij
weer present.

In het boek hebben de samenstelsters getracht de bedrijvigheid van weleer als uitgangs-

punt te nemen. In hun enthousiasme wisten ze ook anderen te activeren. Zo ontstond
langzaam maar zeker een fotoboek met veel interessant dorpsnieuws. Ook de molen ont-

snapte niet aan de aandacht. In het boek staat een grote foto afgedrukt en ook molenaar

Wijbe ïjipkes de Vries is te zien, poserend als hardrijder op de schaats.

In 1907 werd van windkracht overgeschakeld op stoom. Een lang leven was de molen
toen niet meer beschoren van in de nacht van 28 op 29 jarr.tari 191 I brandde de korenmo-

len af. Er kwam een stoommeelfabriek voor in de plaats die omstreeks l92O al weer werd
gesloopt. "As de wyn omrint moat men de mole kruie," zegt men wel eens, maar voor de

plaatselijke meelhandel was er niks meer te kruien.
Het 122 pagina's tellende boek is gedrukt in A4 formaat. De omslag is voorzien van de

vlag en het wapen van het dorp waarop de molen voorkomt. Het is rijk geïllustreerd met

tal van oude foto's die de sfeer van weleer goed weergeven. Voor de prijs van twintig
gulden mag het in geen enkel huis in Moleneind/Roodkerk ontbreken. Molenliefhebbers
vinden in het artikel over de molenhistorie het nodige van hun gading. Voor bestelling
kunt U contact opnemen met Joke Reilink, Dr. Kijlstraweg 68, 9063 JG Mffnein (tel.

058-2563669) of met Geartsje Dupon, Dr. Kijlstraweg 30,9063 JC M0nein (tel.058-
2562884).
Aardig is het tenslotte nog te vermelden dat het eerste en tweede exemplaar tijdens de

dorpsreiinie werd uitgereikt aan de twee kleinkinderen van Wijbe Tjipkes de Vries, de

laatste molenaar van M0nein. (GDW)

Molens, molenaars en broodplankmachines
De opkomst van de broodbakmachine maakt het mogelijk dat iedereen op een
gemakkelijke manier zelf een brood kan bakken. Gemakkelijk, mits u nauwgezet
een goed recept volgt en u ook goede grondstoffen gebruikt. De korenmolenaars van
het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde hebben die grondstoffen in huis en speci-
aal voor het gebruik van de broodbakmachine hebben zij een receptenboekje ont-
wikkeld.
Er staan enkele tientallen duidelijke recepten in voor een keur van broden en broodjes. Er
wordt uitgebreid ingegaan op de voetangels en klemmen die er in de keuken liggen voor
de onbevangen amateur als deze het pad inslaat van het eigenhandig broodbakken. Het
boekje is voor luttele guldens te koop op de molens van het AKG in Birdaard en Stiens.

'1-l

Op Molenpad in de Alblasserwaard cn dt Vij.l'htertnlunden,
ook voor strenge winters een fraaic loerislischt' molcngids
Van het totale Nederlandse mr»lcnbestanrl van nrinimaal duizend stuks staan de

meeste (210) in de provincic T,uitl-llollarr«|. ()ngcveer een kwart daarvan is in de

Alblasserwaard en de Vi.ilhcr:rcnltn«lrn g('conccntreerd. Deze streek kenmerkt zich
door een ri.ike verscheidenheitl aan nrolentypen. Naast wipwatermolens, achtkante
en ronde stenen polderm«rlens zi.in er ook een zestal korenstellingmolens bewaard
gebleven. Dit ri.ike cultuurbezit staat centraal in bovengenoemde 84 pagina's tellen-
de A5- Íormaat molengids (Utskoat-formaat!) die met name is bedoeld voor toeris-
ten, streekbewoners en molenliefhebbers. Zij die deze winter bij voldoende vorst op
zoek gaan naar een molenschaatstocht zullen in dit boekje veel nuttige tips aantref-
fen.
Van alle nog bestaande molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden in
het kort de bouwwrjze, historie, bijzonderheden, versieringen, al of niet recreatief
gebruik en dergelijke beschreven. Tevens is van elke molen een nog niet eerder gepubli-
ceerde sfeervolle kleurenfoto geplaatst, waaronder die van de twee molenbranden in
Kinderdijk en een met Rrjnlandse feesttooi versierde wipmolen in Groot-Ammers. Ook
de werking en benaming van de diverse molenonderdelen van zowel een achtkante pol-
dermolen en wipwatermolen uls k«rrcnstcllingnrolcn wrlrden verduidelijkt aan de hand
van schematische afbecldingcn. Op ilansprckcndc wi.its wordt zodoende een beeld gege-

ven van deze molens, vrocgor cn nu. [icn handig overzichtskaartje met molens en
schaatsmolentochten maakt het de let,er gcnrakkelijk zelf up molenpad te gaan naar de

molens in de streek.

In hoofdstuk I wordt eerst in het kort de ontstaans- en bemalingsgeschiedenis van dc
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden behandeld Met name de organisatie van «le

waterbeheersing en de overgang van wind- naar mechanische bemaling in de verschil-
lende polders wordt belicht.
In hoofdstuk 2 worden de 19 molens van het wereldberoemde molencomplex
Kinderdijk, vermeld op de Werelderfgoedlijst van de Unesco, prominent in woord en

beeld gebracht. Het tien generaties lang wonen en werken op de boezemmolens van de

bekende Kinderdijkse molenaarsfamilie Hoek geeft een goed beeld van het molenaarsle-
ven in vroeger tijd. Hoewel de Kinderdijkse molens verreweg de mgeste toeristen trek-
ken, r,i.in o«rk clc andere, meer oostelijk gelegen molens in de streek zeker de moeite
waarrl orn van tliclrthi.j lc gitiut bcki.iken «lf bezoeken.
In hoolclstuk 3 e,rr 4 korncrr uclrte:r'cL:r'rvolgcns dc rn«llcns langs het veenriviertje de Alblas
cn de vij l' ntolcns vun Stre:cl'kr:r'k aan hod. Vcrvolgcns staan in hoofdstuk 5 en 6 de
t"trolens in dc Birrncnwr.u.lrtl ((inurl'slroonr)crr tlc vicr rn«llens op rij in Groot-Ammers
centraal.

Hoofdstuk 7 staat in het teken vun rlc vcrschillc:rrdc rnolens in de Oost-Alblasserwaard,
waaronder die in het Land van de Zcs M«rlcrrs.

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op dc historie en bijzonderheden van de vier
Gorcumse molens- twee gerestaureerde wulkorcnrnolens en twee wipwatermolens -

evenals de korenstellingmolen Jan van Arkcl. Dc rcsterende wipwatermolens in de
Vijfhcct'cttlunrlen (Lexmond, Hei-en-Boeicop en Leerdam) komen in hoofdstuk 9 aan
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bod. Tot slot worden in hoofdstuk l0 een aantal toeristische fiets- en kanoroutes langs de

molens in de streek beschreven. Bij verschillende molens worden de bezoektijden en

tevens tips voor wandelingen in de directe omgeving gegeven.

Van alle beschreven molens zijn unieke, niet eerder gepubliceerde kleurenfoto's opgeno-

men. Om de werking van de diverse molentypen te verduidelijken zijn tevens doorsne-
den van een achtkante poldermolen met binnenscheprad, een wipwatermolen met buiten-
scheprad en een korenstellingmolen afgebeeld. In het overzichtskaaÍje van de streek kan
men de plaats van de beschreven en genummerde molens en tevens de opstapplaatsen
voor de schaatsmolentochten Alblasserwaard terugvinden. Ook de toeristische en culi-
naire tips van de in de gids opgenomen horecabedrijven - hotels, restaurants, (eet)cafés,

campings en rederijen - zijn zeker de moeite waard. Deze sponsors hebben er ook voor
gezorgd dat het boekje voor een zeer aanvaardbare prijs te koop is. We kunnen U de aan-

schaf ervan zeker aanraden. De in de Alblasserwaard geboren en getogen auteur drs.
Hans Ouweneel, historicus/journalist en vrijwillig molenaar, heeft namelijk eer, zeeÍ
bruikbare gids samengesteld die als voorbeeld kan dienen voor andere molenrijke delen
van Nederland. Je zou gewoon wensen dat er een hele reeks molengidsen in deze goed

verzorgde uitvoering zou verschijnen. We hebben slechts één kritische opmerking. De
betekenis van menig technisch molenonderdeel in de tekst zal niet-ingewijden volledig
ontgaan. Verder niets dan lof voor deze uitgave.
De gids is verkrijgbaar bij de uitgever door overmaking van / 16,- (incl. porto- en ver-
pakkingskosten) op postgiro 6966832 ten name van Hanova Media Productions te
Standdaarbuiten (Noordhoek) met vermelding'Op Molenpad A&V'.(GDW)

Fraai.e tentoonstellingsgids over "de Adriaan" van Haarlem
Molen "De Adriaan" wordt herbouwd waarmee een lang gekoesterde wens in Haarlem
in vervulling gaat. Dit jaar werd een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis van
deze markante stadskorenmolen aan 't Spaarne. Molenkenner Peter Hammann en journa-
list Piet Arp verzorgden een prachtige tentoonstellingsgids.
De gemeente Haarlem heeft al een miljoen gulden klaar liggen voor de wedergeboorte
van deze wiekendrager die al menig kunstenaar heeft geïnspireerd tot het maken van
prachtige werken. Eind oktober 1997 begon Stichting Molen De Adriaan een sponsorac-

tie voor dit ambitieuze plan. In het Haarlems Dagblad verschenen talrijke artikelen over
de invloed van De Adriaan op Haarlem en de Haarlemmers. Die artikelen zijn door de

Vereniging Haerlem gebundeld in een prachtig uitgevoerde tentoonstellingsgids die het
lezen zeker waard is, temeer daar de samenstellers ook veel oud fotomateriaal in de tekst
hebben verwerkt. Het boekje telt 42bladzljden in een kleurenomslag. Het A-4 tijd-
schriftformaat maakte het mogelijk de foto's royaal af te beelden. De prijs is met / 12,50

niet duur, zodat we liefhebbers deze :uitgave van harte aanbevelen. Het kan worden
besteld bij het secretariaat van Stichting Molen De Adriaan, Ripperdastaat l3a in
Haarlem (Postadres: Postbus 5355,2000 GJ Haarlem; tel.023-5345460 offax.023-
s326480) (GDW)
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