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"De Utskoat is een uitgave vi.rn:
Stichting "De Fryske Mole"
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Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 1059, 8900 CB Lecuwurtlcn
(tel.: 051 5 - 42 20 11)
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Van de redactie
MEDEDELINGEN VAN }1F.T I]ESTUUR

Buitengewoon triest is het nieuws over het aÍbrantlcrr vln ()nzc hijrur gcrcslaur-ccrde spinnekop aan deZwette bij Wirdum. Hij zou deze z«ltttcl wonlt'rr opp.t'lt'vt'r'rl crr cr was ook al
mee proefgedraaid. Alles wijst in de richting van brarrtlsliclrtirrl'.

Gild Fryske Mounders

Een groot verlies voor de stichting die dit fraaie rnolcrrt.ic hi.j lrctjt's lreclt latcn rcstaureren in de afgelopen jaren. Onderhoudsman Kloostcrrrrirrr crr tlt' vri;willigc rrxrlcnaars hadden een bijzondere band met deze spinnekopmolcn cn hi.j lrt't ()l) /() n :rkcligc wi.jze verloren zien gaan van een dierbaar monument is tegeliik sprlkc v:rn t'r'rr rrrt'rrscli.ik drama. En
dan te bedenken dat er al zo veel geld nodig is om onzc rrurlcns irr t orxlitic lc h«rutlen.

Fotoverslag voo{ aarsvergadcri ng

Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Arrrslt'rrl:rrrr nur:rklc vrxrrzitler De
Groot bekend dat maar liefst tweederde van de molcrrs irr Nerlt'r'lrrrrrl rlt' korrrcndc jaren
een goede opknapbeurt nodig heeft. In 120 van de 700 gcvlllt'n p.rirl lr('t tl:rlrhi.j orn een
omvangrijke restauratie. De financiële middelen in tle rrxrrrrrrrrcrrlt'rrzorg zijrr volgcns De
Groot de afgelopen jaren wel gestegen, maar de in hcl vcrlctlt'rr o;t1,t'kr1x'rr :rr'lrlt:r'sland in
het restauratiewerk is nog steeds niet ingelopen.
Sensationeel is in verband hiermee het nieuws dat men irr Ilirxlt'kxrlx'n w('('r ('cn olicmolen op de zeedijk wil bouwen, net als die van voor ltt30. l)il is t't'n vrxrrslt'l vrrn rlc stichting Stadsherstel Hindeloopen. We volgen dit nieuws op dc voe I t'rr lropt'rr t.r slxulig rneer
positieve zekerheid over te kunnen melden.

De Werkgroep Friese Molendag presenteert in dit numrncr hirar lrr;zorrrlt'rr' pllrrrrrt'rr vtxlr
de "Malende Monumenten" op de Open Monumententlag. Ilt't lx'l(x)lt ('('n inl('t'cssant
gebeuren te worden.

Niet minder interessant is de ingebruikname van dc rturlt'nrrr:rkt'rsrvt'rkplrurls

lrrrrrcx

moleninformatiecentrum in het houtstek van de Burdaartlt'r' lort'rr crr /:r:U,nr()l('n rl)c
Zwaluw" in Burdaard op vrijdag 4 juni jongstleden. Andrti ('rrnrt'r (ktr't ('r v('rslirll vrrrr ilr
de rubriek Nieuws van stichting De Fryske Mole.

'

Afscheid werd er genomen van de
bestuursleden Cnossen (boven) en
Smits (onder).

Verder in dit nummer de gebruikelijke informatie zoals rrrolt'rrrrilrrrv:. rrrlorrrr:rlit'vt' rrrli
kelen en de bespreking van enkele nieuwe molenbockcrr. ()ok zrl rlrr'op zrx'k ziirr rur:u'
niet meer verkrijgbare molenboeken kunnen wellicht hurr sl:r1', sl;urrr
We wensen alle lezers een goede vakantie toe. En nroclrl I I o;) lt\\' (tttolt'tt)t('r:, r('l:, rrrlt'rt's
sants hebben beleefd dan stellen wij daarvoor graag (lc ll()(ltl't' t tllllll(' ltt",t lttklr,t:tt ltl I )e
[Jtskoat.
(

lt'rlx'n l) Wrlnf,r

Ook de examinatoren Hofstra (boven)
Posthumus (onder) traden uit hun functie.

en

Werkgroep Fricsc M ( )lc l l( llf,
OmnaastdeNationaleMolendagtocltrxrk()n/('('r,,('rlrtr",r'l\1,'1,r

'\lr.r rr,li.r.url.rrlrl

\orrrrl,,rr \i,i.r lr, I ,, r I ', n I r'|,.rl
FrieseMolendagvoortebereiden.Mclgtx'rlkt'trrrrrl,r.rrrlrrll'r,lrrrrr;,r,
'rrtrrrrrrrr ltt,t
tezeÍten, is in de najaarsvergadcring cctt wt'tk1'trx'p l'(

onder onze plannen.

Datum:

Een grote groep vrijwilligers kon door de heer Rrtst'hrntt ytttt
worden gemaakt met een certificaat.
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Mole weer blij

Openingstijden:

op de tweede Zllr'rrlrt,q itt ,\('l,l('rttl','t ( I
Monumentendu,q.
van I 4.00 - 2-1.00 trtt t'.

Titel:

Malende Monunt(ttltn.
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De bedoeling

De koppeling met Open Monunrcnlctttlitp is hr1't',, lr r'n "r,l' r.lr,,;rl lr' I lr"rurr, rl.rl,'
kafaktef VanOnZemOlenS.Veel mCnsCtt!,itiilrol)|);rrlr'rrlrr'l ,,nl',rr,"L r ,\.r.rilr lr, l\\r'(l
nog gunstig kan zijn. We zochten nrtitr it'ls t'i1tt'tt', t'tr nrlr' r 'l,rt l, r rl,l, rr rrr lr, I ;rr,l

,

avondsdraaienvandemolens.Wchictlcrrtlltttt't'ttlrrl.t.tl .tttrl,t, 1,,t,lrl ,',\\t,'trrlrll trl
toneneenhardewerkelijkheiduithctvcrlt'tlt'rrn:unr'lrll.,l, l,,,,,l rrl ',rrlr,,,,l.rrr,,,,l l,r1
voldoende wind, desnoods's nachls. tc wt't kt'rt r\l'. rr.r, lrlrrr.rl, n rr, I rr,,,', lr;l r ,';, prllr,'
eigen molen kun je misschien een uttlt'r:tssislt'tt'tt

Het beeld
Door molens extern te verlichten bictlcrr w(' ('('n
uit in het donker! Zo kennen we [rricsl;ttttl rtit'l
passende verlichting binnenin de nitclllttutlt'ttt lt'
duistere (en wat mysterieuze) werkolttgcvirtl' tttl

ll I

,r,rl

Publiciteit

Er zal dit jaar weer een Speciale nrolcnkr':rtrl kunn('n \ r t'., lrrlrrr n I t, , r', ,rr ll rl
meegestuurd met het Fries Dagblatl clt t:tl irr ;'tolr .r1,s,11' r\,rrlr n i r r ;,1, s,l tt
molens, VVV's, bibliotheken etc. I)cz.c kt':utl lrt'\.ll ,tl1','nrr rrr ,rr lrl r lr n , n lr,
van die dag: welke molens zijn opcn, vlul ltot'l:t:rl lol lrr,,' l,r.rl r n \\ rl. r1n,l,
zondere activiteiten die ieder te bicrk:rt ltt't'll. l'rrrrl :rul'n',lri', r',r,rt , | ', n 1,,
de provinciale en regionale krantclt cn lttt'tli:t irr l'ut",l,rrr,l , rr n,r,u Irn,l, lrll
lukt aan te raden om zelf ook contact ol) lt. n('nr('n nrt'l pr'r'. lr r l,l.r.rl , r,nr rl
eigen programma in eigen woordcÍt L:xlnr ilt rlt'pulrlrr tlr tl lr l,r, nr', rr I rn,l .rrr''rr lu
I
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vangt iedere molen nog het laatstc nicttws otttlrt'rrl rlt'zr' ,l,rr

De heer J. Bergstra,
getooid met windmotorcap uit Amerika,
deed verslag van de

windmotcractiviteiten in de provincie
Fryslón.

Verzoek aan de molenaars
Willen jullie ons laten weten:
Of jullie meedoen: met name welkc tllolcn ('lr \v:r;rt ',l.r,tl ,lt,
Hoelang je open zult zljn die dag
Welke extra activiteiten je gepland hchl

I

r r ll

6

Welke suggesties je eventueel nog verder hebt
Schrijf of bel dit even door naar de werkgroepleden.

trledantl

NIEUWS VAN DE STICHTING

We hopen dat het een geweldige gebeurtenis wordt !
Geurt van de Weg Hoofdstraat 9, 9008 SM Reduzunr (lcl. 0.5(r(r-(r0 ltt5tt)
B.Bumastraat 12,89228K Leeuwartlcrr (lcl. 05tt-2 121211)
Piet Bootsma
It Noardz3, 8512 AB Broek (tel. 05 I I -ll ll-12)
Jan Coppens
Rien van Schaijck Postbus 33,8490 AA Akkrum

"De Fryske Molc"

Mutattes ledenlij st vanaf 2-2-1999
Nieuwe leden GVM:
l)oslt'or lt'
Adres
GVM GFM Naam
()20,1 .,(
Leppa 9l a
02991 5017 R. Velstra
ft-t.l I I I'l'
Groote Singel l0
o2991 5055 A. Doornheim
lt.lll VA
Balkweg 3
02998 5056 P. B. Bouma
lt(r0tt /,N
Zeskanter 3l
03000 5016 P. de vries
Hege Hearrewei 40 90.5 I l ,l l
G3022 124 J. Cnossen
()
I .5 I .l'/,
13024 044 S. Hoekstra
Fonteinstrjitte 74
o3201 5088 H. Kats
Groenmarkt5 ltttO l KII
lt()2 I l |/,
Koeplein 19
03006 156 A. Soer
tt() I (r I l( i
03018 157 J. Tania
C. Franckstraat 4
tttt()() ll,S
Gangboord 8
03026 5089 H. C. Veerdig
G3019 284 G. Wijnberg-de Jong J.Jacobsweg6 9l(rl llw
[t4.1 I l1l
03027 5085 U. D. Zeewtjk-Vink het Mad 4
'

I

De Steenhuisterpoldermolen
Op 1 maart j.l had het bestuur van de stichting ccn «rrrtlcrltorrtl rrrr'l tlt' rvt'lltorttlt'r' vittt tlc
gemeente Leeuwarderadeel om te komen tot restauratic viul gcttot'tttrlt' tttrtlt'rt.
Nadat een commissie uit de raad met het vrxrrslcl luul ittgcslt'ttttl ltt't'll rxrk rh' r'irittl lutitt liul
gegeven. Momenteel liggen de stukken bij de provincic c.t;. tlc I{iiksrlir'rrst. Wil lurpctt tlul Itit
"de bouwvak" met de restauratie kan worden bcgr»rncn.

Woonplaats
I)r'uchten

Molen Viilhuiz.('n l(' I lirllrurr
Bi.i ltct schrijvcn vrtt Itt'l slukjt'(i"i jtrrri)ligl lrcÍ irr
dc llliurrring tl:rl r)v('r I rvt'kt'rt rlt' vt'rlruizinll van
rlc lttolcrt tt:urt llurl'lv,'' tl r;rl ;ll:r:rlsvirttlt'n.
l)c ntolcrt nrr n()r, sl:r:rrrtlt' irr ll:rlltrrrr is tlcels
tritclkiuu' g,('n()nl('!r ('n sl:r:rl ('r lrit'sl lrij lrr
lltrrgwcnl is nr('n rtu lrt'zrl, rtrt'l lrt'l tnltkt'tt vrut tlt'
alutgc;lltstc ('n otttlt'r ltt'irlt' ltnttlt't irtt en ltt'Í

(

)ostcrwolde
Makkinga

Sncck

Slicns
l

lolwcrd

l;r'lrrtr:kcr

l,cctrwlrrdcn
Lccrr warclcn

opnicttw itiutbt'cntcrr viuI (lt' triIsll'oolttkokcl-. Als
dit gcrccd is kln tlt' vt'r ltuizirte pllr;rlsvirttlt'rt.

Vlicliuttl
l

lollrnrr

(

)oslcl-wolclc

Molen I)e Iftlntl te lDe:rserts
Op 7 april .f .1. votttl tlt' ol lit'ii'lt'

lre ringcbrlrikrrirme plailts viut tlt' gt'l't'slltu't't't'tlt' kr)t'('nntolctt "I)c:
Hond" tc Pcascrrs tkxx' lrt'l Iiclrlur vlur tlc vang
door de "pakcsizzcr'" vlln tlc lteeI' Ilcrrtlrik l)iun,
de heer Hielco l)urtt. Vrxx'lrlglurrttlc lriut rlc ol)c-

Adreswijziging:

G2839 225 J. Koehoorn
02965 507 4 P. A. de vries
02895 5061 M. Lootsma

83
Herestraat}í
Rooswinkelstate 50

De Deel

tt2.5(r
()tt5 I

liN

A('

ll()2.5 L.f

Ii itltlinghu i'r,cn

llru'rrttt

Ltt'tt wrrt'rlc

tt

ning zongcn rlc grr)cl)cn ír 7 t{ v:ul rlc ('ll,S

368 T. K. de Vries
312 H. F. Huikeshoven

G.Japicksstraat l3
Lepeltjesheidc 99

ll50l .,N
lt.l7l W('

'l

.lourc

Kompas ondcr lcitlirrg vrur tlircctcur' (itrct stitiutde op de stelling ccrr s;rccilurl voor rlit gcbcut'r:n

Wolv('glt

geschreven liccl.

Opgezegd:

Molen Hoogland te Wirdum
Elders in dit blad (pag. l0 en I l) is een fotoreportage opgerx)rlcn ovcl tlc algehrande nrolcn
Hoogland te Wirdum. Het bestuur zal binnenkort besluiten hrrc rru vcrdcr te handelen. Hecli
herbouw op deze plaats nog wel zin of is deze plaats te brantlgcvrrclig. Bij de besluitvorming
zal tevens de herbouw van de op enige afstand staande molen van Krarner worden betrokkcn.
Geconstateerd is inmiddels dat in deze molen op 5 plaatsen al gcprobcerd is om de molen aan
te steken.
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Burgemeester drs. J. Geersing bez,ig met z.i.jn loc.tltt'ttttk. ltt lrt't lrtttrt,s'tck

i,s

dc ontbre-

De horizontale zaagmachine in dc tlnxt,qlt,,',lt

kende plank te zien.

Nieuwe werk;tl:ritls Slit'lrlirrg l)e l,'ryske Mole
Op vrijdag 4.iurri i.l. vorrtl tlt' olrcrring plaats van
de gercstiturccnlt' Irorrltll oolilootls hi.j rlc Krlren-,

Pel- en I lorrlzl:tptrrolt'n "l)t' '/,w;iuw"

te

Burdaarcl.

Zoals bckcrrtl wils tlt' wt'r kpl:urls vool'lrcr:rr (vanaf
l9tt5) gcvcstigtl in tlt' lrot'rtlt'r ij vrut tlc Stichting
Alde Fryskr:'l's.icl'kt'tr lt' Mt'rr:rltlurrr. llrtcl' cigcndom vatt tlc Sticlrlirrp.

Monumcntcnwilt'hl l,'r'it'sl:urrl
In l99tt wcnl l )t' l;r'.yskt' Molt' g('nootlz,lurkt uit

te

zien niliu'cclt lrrttl('t'()!rrlt'rk()nr("n tl:rl !tit r:nig zrrcken wcrcl g,cvorrtlt'tr irr lrt't "ltoulstck" vitn
genocnlrlc lttolt'lr, ltr rlt'zt' lrorrlrllooglorxls is ccn
kwartdccl gct'cscr vt't'l t I v( x )r r lt' wt'l k;lliurls viln
De Fryske: Molt'. llt'zot'kt'rs krrrurt'lr in tlc l«l«xls
een dia-llrcst'ttl:rlit' ( )v('t lrt'l nrolcltgcl'rcuren
beki.ikcn olttlcl. lrt'l I't'rrol v:sr ('('tr kelr.jc k9l-Í'ie,
alsrncdc e'crr lllik w('tl)('n o;r lrt'l rt'sl:runrlicwcrk

.

De ontbrekende plank wordt aangebracht.

van H. Klooslt't'nr:ur. Molrrt'rrlt't'l liggerr hicr de
nicuwc ttsr;cn itr lvorrlrrr;, \/(x)r rlt' ( lt'rtczltrcth-

Kloosterpoldermolen te Hallum en l)c Vollrrrr
ding te Jislum en gerestaureerde onclcrtle lt'n vrn
cle molen van Kramer te Wirdum.
ln de loods heeft het bestuur enkele ant ickt' v( x )r
welpen opgesteld zoals een werkendr: lrori/orrtrr
lc zaagrnstallatie. Voorts is men nog lrzig rrrt'l
het installeren van een lorry op rails.
L,en 100-tal genodigden kwamen vri.irlag lrijt't'rr
om te luisteren naar het welkomstwtxrrrl vrrrr rlt'
voorzitter van de Stichting "DeZwaluw" tlt' lrt't'l
A. Middelkamp. Htj gaf een overzicht viur tlt'
restauraties van de molen in de jarcn lgtitl l()t{ /.
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de restauratie van de houtzaagm«llcn cn nu rlt'

I"*

houtdroogloods.

t-$

Hierna verrichtte burgemeester drs .1. ( ict'r'sir11'
van de gemeente Ferwerderadiel de opcnirrgs
handeling door een nog ontbrekende plarrk legt'rr
rlc loods te spijkeren.

llt,'11,,

h1,,r,\/r tntttn

ll'r', /, l,ltlttl

Andre Cramer
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Beeldverslag Wirdumer spi nnekop

I)c tn'('(',t'1tittttck()l)l)(n ottder
Wirdtttrt.
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Opnurn(: li(ltrtrttt'i I 957.
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"De Hond" waakt weer als een
trouwe wachter
Met het herstel van de historische koren- en pelmolen "l)e lkrnd" te Paesens heeft
De Fryske Mole weer een waardige wiekendrager in haar nrolrnhezit terug. Het is
bovendien de enige bedrijfsmolen van de stichting zodat dil hiizontlcro bezit terecht
"hoede en noede wurdt" om maar \ileer eens te spreken rncl rlr wrxrrdon van wijlen
voorzitter Anne Bokma.
Molcnrrurkcr' .lcllclna had er

wirl lrroois vlul gcnraakt en

de

hcitlc ntolt'lliult's Gremmé

en

'l'Lrcuwissc gloltullcr't vitn tr«lts
hi

i hcl nl( )gcn ontvangcn

van

rlc girslcrr.

Hct wccr s;lt't'ltlt'tlc aanwczigcrr ook n()g ilt tlc klirrl, zodat
ct' ontlct' ccn clrlltousiast rnaart-

zoltttcl.jt'volo;) gctrolc:n

Hielco Dam licht de vang. Links naast hem de molenoors T'(r'tnli.\'.\'r' r'n Orutrrrrtí.

kon

wor-rlcn.

te heeft voor het optc:kcrtcrt van alle rlci nrolen-

Schoolkirrtlcrcrr vlln "'t Konrpits" uit lrct tlol'p ht'lrclrtcrr ccn
spccitutl tkrol' st'lroollroolil l{icr'nct' ( iocl gcsclu'cvcn rrrolcnlicd lr:lr gclrol'c vilnal' rlc stclling. I ltrrr kllrrrkcn wiririrlcn lnet

dc wilrtl ntcc ()vct'hct

bij zonderheden.

In het dorpscaÍó wcrclcrt dc l'clicitaties

nis van de molen waarhi.i hi.i cn pitssant de bewoner van het boerderi.f tic ttaast dc rtrolen, vrijwilliger molenaar Teeuwissc, conrplintenteerde tnet
de fraaie entree, het visitckaart.ie van de molen.
HU benadrukte het belang van de stichting die
gÍaag een coördinerendc .taak verricht bU hct
molenbehoud in Fryslàn. Hct bestaan van zusterorganisaties juicht hij dan ook enorm toe.

vcld.

Diczc:llilc wirrtl zorgtlc ct' cvcn
littcl' v(x)r' tl;rl tlt' wic'kcn vlot op
g:.u)g kwluncn rurtlirt I liclco
I)altr, klciltz,(x)n viut tlc lcgcncluriscllt' rrrolcruuu' I lcndrik

.

I)arn. tlc v:lng lurtl
De fotograaf gekiekt. Vlak voor het lichten van de
vang schoot fotograaf Andringa van het FD een kiek
van de basisschoolleerlingen die een lied ten g,ehrtre
brachten.

gclicht.

'l'oL:n lrrot'lrl lrcl
;lublick o«lk
r)iulr llilurt'n ()nr tlc lrcrslclwcrkzr.rarrrlrctlt'lr irr r lgt'lrscll()uw te

Bij het verlaten

Ter sprake kwam ook ene heer Stienstra uit het

ncnlcn.

Feestelijke receptie
van de molen kreeg molenaar Gremrné uil hirntlt'rr v:rrr lillis l;corslla cen
aandenken voor de op de molen genoten lessen. Dirk Karrrrrrirrgrr ovclh:rrrtligrlc hcrn vervolgens een fors molenlogboek zodat men voorlopig vrxrnril kurr t'rr lrovt'rrtlicrr vccl luim-

zoitls

gebruikelijk vorlrtgczct. Voot'zitter Boschnra
ging uitgebreid in op clc ( r'cstauratie )geschiede-

Dirk Kamminga

en

Ellis Feenstra

rhandi gden

Ge

rard

ov

e

G

remmé

cadeaus namens het Gild en voor
de genoten lessen.

dorp die zich destijds erg stcrk had gemaakt voor
behoud van de molen toen er geluiden opgingen
de molen te mogen slopen. Wanneer een van de
lezers hier meer van weet dan horen wij dat nog
graag.

De heer Endedijk, directeur van De Hollandsche
Molen, schetste de bijzondere band die zijn ver-

t4
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de geschiedenis van korerl- en

pelmolen "De Hond"
Tijdens de oÍticiële opening hebben we de pakesizzer van dc hecr llendrik Dam de
vang zien lichten van de gerestaureerde molen. Wij zijn als Slichling ermee ingenomen dat de naam Dam al zo veel jaren onverbrekeli.ik nrct dczc molen wordt
genoemd.

Want volgens de gegevens van het Fries Molenboek uil 1995 vrotgen in 186l
Hendrik Friedes Ritzema uit Surhuisterveen en Pieter Occrls S[itsma uit Rottevalle
vergunning voor het stichten van een koren- en pelmolen te l):ttsctts. Nog datzelfde

jaar namen vader en zoon (Willem en Lieuwe) Stuivenga rril l,ceuwarden "De
Hond" in gebruik.
Een historische terugblik.

.

Felicitaties waren er van de heren Meinemu (l)or1t.tlrlttn,g.
foto boven) en Endedijk (De Hollandsche Molatr,.fiilrt ontlrr).

eniging heeft met "De Hond": " Ik voel me als de vader zic txtit :.'rt rlt n.lrtct ltttli uit gchuwelijkt. Dat werd tijd ook, want ze werd wel wat duur. Nu funt ik lu:t ki.jkt,tt ltrn ltct tnct
haar gaat." Wel, daar kon hij zich positief over uitlaten. l)c lkrlllrrrlst'lrr M«rk:rr is rxrit
enigejaren eigenaar geweest van "de Hond", vandaar.
Een weerstation werd hierbij cadeau gedaan. Molenmaker Jcllcrrra spr:rk z'n tlurrk uit v«xrr
het in hem gestelde vertrouwen en schonk vlaggen. Ane Mcirrcrrrir virrr l)orpshcllng kwam
vervolgens met de dorpsvlag op de proppen. Boschma rcagccltlc rrrt.l rlt'wrxrrrlcn'. ".1o
moatte foaral net te foornaam dwaan, want dat leverel lan mn'h wtilris wttt tt1t" wltilrna
hij ook z'n erkentelijkheid uitsprak aan het adres van de sclxxrlrrrt't'slt'r t'rr zi.jlr sch«xrlkinderen"dy't mei hert en siel songen. Doch dat liet vn in lislk' ttt ltitt,qjt, rltrt t,l, \,n '( ntole
want dat moat bewarre bliuwe." Als reactie daarop hebhcrr wi.i gerrrt'crrtl hcl llvasl rnaar
in dit nummer te publiceren.
Onder het genot van een hapje en drankje werd nog gczcllig rlrg.t'k:rrrt ovt'r rle rrxrlcn tot
het tijd werd om weer huiswaarts te gaan.

(it'rlx'n I) Wijrrjrr

Molenaars Dam
In 1882 werd de molen overgenomen door de heer Jan l.irkkes l)irrr uit lJuruttt. Deze Jan
Fokkes Dam, die voorheen molenaarsknecht was gewccsl op tlc tttolctt tc Ncs. hatl ntolen
"De Hond" in 1882 gekocht van de heer Stuivcnga v«xrr hct volstcli.ikc bctlrag van
/ 3000,-. Hij bemaalde de molen tot 1925, waalna tlicns wcrluwc hct bcdriil'v(x)rtzette.
Een van de kinderen van Jan Fokkes Dam was He ndrik I)arrr, tlic gchot'ctt wcltl op 25 juni
1897. Op 16-jarige leeftijd kwam Hendrik bij zijn vatlcr lls krrcclrl op rlc tnolcn. Volgens
Hendrik Dam kwam dit omdat hij nog vier brocrs hovcn zich harl tlic drxrr de rnobilisatie
in militaire dienst moesten. Van de overgebleven zo()ns wls hi.i tlc outlstc en op deze
manier raakte hij bij zijn vader in de leer.
De molen had oorspronkelijk zeilroeden. Dat had als natlccl. tlat ic hij ccn stevige zuidwester goed op je hoede moest zijn en op tijd de molen nrocsl zwicltlcn.
In 1928 werden op een van de roeden kleppen aangebracht tkx» rrxrlenmaker Van der
Meulen uit Dokkum. Dit kwam molenaar Dam hier ondcr tlc Watltlcnkust goed van pas,
want dit leverde een betere windvang op. En tijd was toctr txrk al geld! Alleen had het
doorboren van de as bijna een week geduurd en daar was hij nict al tc hcst over te spreken
geweest.

Na de tweede wereldoorlog
Na de tweede wereldoorlog raakte de molen langzaam maar zckcr in verval en daarom
vroeg Hendrik Dam in 1950 een sloopvergunning aan voor dc molcn, die in 1953 werd
afgegeven. Het is gelukkig nooit zover gekomen.
In 1969 en 1971 werd de molen gerestaureerd, waarbij o.a. hct wickenkruis werd vervangen. De heer Dam was al 86 jaar toen hij nog steeds molenaar op de molen was. Als zijn
zoon Jan Dam 14 jaar is, helpt hij zijn vader al op de molen en woont Hendrik inmiddels
elders in Paesens.
Hendrik Dam is in 1985 overleden.
Hij was een man die hield van vreemde capriolen, waarbij

zijn vlugheid niet onderdeed
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Fryske Mole wordt eigenaar
In 1968 werd de molen overgenomcn door tlc Vcrcrrigirrg "l)c Ilollruttlscltc Molcrt" [c
Amsterdam, die hem op 28 december lL)77 ovcrrlralrgl ruut tlc Sticlrlirrg "l)c liryskc Molc.
Inmiddels is in I990 de molen voor een bcdrag van ./'-l(r.(XX), gt'rt'slilurecrtl. l)irru'hi.j zi.jrr
de pelstenen weer gangbaar gemaakt, dc zcvcri.j o;lnicrrw ()l)g('slt'ltl t'rt ltcl gluttttlc wcl'k
bijgesteld.

Kort hierop bleken twee koppen van dc achtkanlsti.jlcrr cr slcclrl ruur loc lc zijrt ctt cett
nieuwe restauratie bleek weer nodig.
Bij deze laatste restauratie werd het riet vart 3 vcltlcn vcrvangcn t'n ) rtit'ttwc srcncn achtkantstijlen van 27x21 cm.

met een lengte van

8.
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meter aangebracht. Voorts
werd de staart vervangen,
een nieuwe lange spruit
aangebracht en enkele stellingdelen vernieuwd.

Deze restauratie kostte

f 92.178,-.
Het is mede aan
Gemeentebestuur

het

van

de

gemeente Dongeradiel te
danken dat

wij

deze restau-

ratie zo spoedig hebben
kunnen uitvoeren. Deze
gemeente en de gemeente
Dantumadeel zrjn tot nogtoe de enige gemeenten in

Friesland die bereid zijn
om de rentekosten van de

restauratie-hypotheek

te

willen vergoeden aan een

stichting

als de

onze.

Hierdoor

is het mogelijk

dat de

restauratie snel

wordt aangepakt en
In t957 maakte ele Provinciale Waterstrrrrt

,n,

l,'t'it,.t'ltttttl tlt,.',, li,t,, ,,ru,

de koren- en pelmolen " De Hond". De mol(n n'tt,t' itr l'í', 1'ttllr'tr .r'lttttl t,tt
de ene roede versterkte dot heeld rutg een,\.

(n,1tnt vttt l'o1t/.r, l ittrtrrt'r'ttttttts)

voor een jonge kerel. Je moest dan ook niet verw«rntlclrl opkiikt.rr. \.v;uur('(.t lri.l .jc vrtrcg
om eerst een eindje op stelten te gaan lopen alvorcns lri.j .jc rritrrrxlii:rlt' rlt' lrrole rr tc gaan
bezichtigen.

niet

een aantal jaren moet wor-

den gewacht voordat

de

overheidsgelden beschikbaar komen. Daarom ook
hulde aan het gemeentebestuur van Dongeradiel !

. Molenaar Hendrik Dum

,r'ír.§ o1t

tuchtigjarige

lee.f'ti.id

nog z,o kwiek dat hi.j meÍ gunuk de kruilier beklom. Bi.i
die gelegenheid legde Popkc 'l'immerunans hem voor het
nageslacht vast. (foto omsÍrccks 1975).

André Cramer
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vervangen. Om dit alles te herstellcn z,i.jn cnkclc cxtra nur:.rnclcn wcrk nodig waarkosten met ongeveer .Í'60.(XX),-'/,Lt llcn sti.jgcrr. Hct nrolcnrnakerswerk is in
handen van Dunning uit het Gronirlgsc Adorp. In scl"rtcnrbe:r'ol'oktobcr hoopt men
de klus geklaard te hebben. Er zijn rcccls vri.jwilligcrs irr oplciding om te molen
t.z.t. te bedienen.

Kort Fries Molennieuws

dc-ror cle

De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inycnturisulic van " Friese
Molens". Een nummer met (*) verwijst naar het hoek " l)( Wirtdnttilor als poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubrick !:ruilg schri.l'teliik aan de
redactie oÍvia E-mail Wijnja@Freemail.nl. Tekstctt gruug in dc 'body' van het
bericht meesturen

62.

41. Herstel Burumer "Windlust"

Talsrna is door de gemeente Lccuwarclcrr uls rrrolcnuiu'lurrrgclrokkcrr orn de molen
eens in de twee weken te laten draaicrr alsrrrctlc: ol) sl)ccialc rrrolcrrtlugcn.

De koren- en pelmolen "'Windlust" te Bururn kri.jgl vcrlit'lrÍing. KPN Telecom
heeft een bedrag van f 7500,- beschikbaar gestcltl voor tlt'rr;urlcg varr schijnwer*
pers. Dit gebaar werd gedaan in het kader van hct 2.5- jrrr ig lrt'sliuut viul het grondstation voor satellietcommunicatie in Burum. Hct aartligc is tltrt tlc lrrcwi.jz,ingwerd
gehonoreerd omdat de molen in de oorlog ccÍr hc:lrurgriik ('()nunur)icaticrniddel
diende. Ziehierover onze bijdrage in Friese Molcr)s ()t) lrlrrtlzijtlt' () I cn 92. De verlichting zal worden geplaatst als de restauratic vollooitl is.
In maart werden de roeden gestreken en werd dc twlulll lon wcpcrrtlc klrl'r van de
molen gelicht met een kraan van Lommerts k.s.rn. Ilocwcl tlt'zt' v()r'nl van l'cstaureren kostenbesparend is, komt de restauratie van clczc nrolt'rr lot'lt ('('tr sluk rluurder
uit dan de begrote / 387.000,-. De molen staart zo'n vijl t't'rrlirnt'tt'r'uit lrct lood en
de stellingliggers en -planken zijn zo slecht dat bcslolcn nrot'sl wortlcrr tlczc ook te

Froskepöllemolen maalt weer
De Froskepöllemolen bij Leeuwarclcrr rlic ooit lrct lluizunlcr- cn Goutumer
Nieuwland bemaalde is sinds Í'cbruuri vurr rlit.irurr wccr in l'rctlri.il'gckornen. ljitte

67.

Hoog bezoek voor "De Hoop" Sumar
Het overkomt niet iedere mOndcrdat lri.j hczock kriigt vrn ccn ruinistcr'. Maar Kees
Spithorst van de korenmolen "[)c I loop" tc Surruu' lrlrtl ()l) zuÍcrclag l3 februari
minister Hayo Apotheker in zijn rrrolcrr. l)c:z,c wrs ()l) ('('rr vcrkiczirrgs- en partijbijeenkomst van D66 in Burgunl. Apolhckcr' plcittc irr "l)r' l'lcrrls" v(x)r meer verscheidenheid in de landbouw, tt-tct nlccr tocgcvocgtlc wlilrtlc o1l dc boerderu,bijvoorbeeld met behulp van (cultuur')tocrisnrc cn lrt'l ()l) tlc rrr:u'kt brengen van
streekeigen producten. Ziet hij irt dczc ccn gt'olc rol vrx)r'(lt'lr':rtlitiolrcle windmolens?

Sje.p de Jong stuurde ons een knipscl ovcr lrr'l j:r:u'vcrslrrg viln Stichting
Korenmolen De Hoop. Hierin wordt o.u. vcrnre ltl tlrrl nrcn tlc wirrkcl heeft verplaatst naar de stellingzolder: "Dezc was ccrsl l'rcnctlt'rr irr tlt' nrolcrr nu,rar orndat de
rondleiding meestal eindigt op de stcllirrgzoltlcr is gekr)zcn v()()r'ccn plaatsje op
diezelfde zolder. Dit stimuleert de verkoop. Voor nrcnscrr tlic rrllc:g11 komen om iets
te kopen is het minder praktisch en tnisschicrt rttorl t'r irr tlt' lor:konrs[ een en ander
nog anders ingericht worden." Bezoekcrs hli.jkcrr rril rrllc tlclcrr vurr de wereld te
komen. In 1998 zljn 600 mensen op de rnolcrr gcwccst. l)c rrrolcn wordt gerund
door een vaste kern gediplomeerden bestaanrk: uil ltt'in llccrcla, Jaap Boender,
Peter van der Gaag, Dirk Kamminga en Kecs Spillrorst.
88.

Wordt "De Borgmolen" verplaatst?
Op het eiland De Bird bij Grou is de vraag ovcr tlc tockorrrsl van dit gebied

nog

lang niet beantwoord. Al eerder kwam de Borgnrolcrr irr lrct nicuws i.v.nt. verplaatsingsplannen naar het Kameleondorp Terherne.
Die werden verijdeld, maar opnieuw staat de rnolcn ()l) z'n huidige plaats ter discussie. Het eiland zou voor een groot deel onder watcr konrcn tc staan en juist de
molen staat dan in het moerasgebied. Verplaatsing is in clat geval gewenst. We
houden U op de hoogte.

89.
. In maart

werd de kap van de molen ge lic' ht. ( F ot o ltt' t's l t t t t'(' ( t u li t tr' l t l,\ t,',,r,ti, grt met
dank aan de heer J. Boersma van de M ol en,yt i ch t i n,q K r t I I tr t t t t' t' I r t t t I N i t' r tn' l, rt t i s I t tr d )
t

t
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Cornwerdermolen bijna klaar
Nog even en de Cornwerdermolen bij het dorpje Cornwcrd is weer in oude glorie
herrezen. De molen heeft jarenlang als een wrak hct landschap ontsierd, maar in

2t
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opdracht van het Wetterskip Marne Midtlclsec korr tlc ruolcrr wortlcrr «rpgeknapt.
Bouwbedrijf Hiemstra heeft de restauratic uitgt:vocrtl. l)t' klp is eral'geweest
waarna de koppen van de voeghouten mct kurrsllurrs iurrrgt'lirsl wt'rrlcrr. Dit karwei
werd overigens verricht door de collega's van llorrw '75. I)(' rrxrlcrr sl«lnd maar
liefst 15 centimeter uit het lood. Er is nicuw ricl op tlc rrurlt'n gckorncn cn veel
smeed- en ijzerwerk werd in eigen beheer uitge:voctl, wiurronrlcr lrcl klooshek.
Binnenkort worden de roeden gestoken. Op hct rrlrrrrt'nt rl:rl I I tlit lees( is het herstel wellicht voltooid. De molen kan weer acticl'tlcclncrrrt'n irirn tlt' wirtclhuishouding. Er is in principe ook al een vrijwillig m<llcnaar hest lrikh:r:rr'. rrrirar hct waterschap is nog niet tot aanstelling overgegaan.

genaamd "It polderhÍske", heeft gemaakt ovcr de 2(XX).jiuu'tlurcnrlc stri.jd die in dit
gebied is gevoerd tegen de zee.

Alleen al het feit dat dit hele gebied beneden de zecspicgcl is gclcgcn cn met vele
fraaie kunstwerken tegen diezelfde z,ee wordt bcschcnrrd, he:zorgt clc studenten al
vaak rillingen. Zijsling vindt het prachtig en hecÍi clc rrotligc cusscttcbandjes tot
zljn beschikking om zich verstaanbaar te maken v(x)r n'lcnscn uit vclcrlci landen.
Een prachtig stuk promotie. Hebt u het nog nooit gczic:n'l Maak dan in deze
zomermaanden van de gelegenheid gebruik om op ecn w()cnstlag- ol'zatcrdagmiddag eens een bezoek te brengen aan de molenaars T.i.islirrg cn l)oslhulna. Nadere
inlichtingen kunt U inwinnen via nr. 05 l5-576165.

,\
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Huinsermolen glimt weer
In april en mei is de "Huinsermolen" helemaal geschiltlcrtl. 'l't'vt'ns wcrrl ccrr uarrtal
nieuwe kleppen in de zelfzwichting aangebracht. l)c lxrklt'r'nrolcn hi.i Winsum,
eigendom van het Wetterskip Marne Middelscc, is wet'r ct'n 1'.lrrnzt'rrtlt' purcl aan
de provinciale weg Bolsward - Leeuwarden.

9T.

"Oegekloostermolen" dankzij toezicht gered
De "Oegekloostermolen" bij Hartwerd maaldc op tlc lx'vlijtlirrllstl;rg. rlt' wocrrstlag
voor de Nationale Molendag, weer dat het een lust wls. 'l'crwijl irr lrr'l lirrtrl «lc b«rcren volop in actie waren met het binnenhalen varr tlc ccrs(t' srrt't. Ër:rs (wic lratl tlat
in maart nog gedacht met al dat water!) beschccrr ccrr wirlt'rig zonrrt'l.jc rlc vrxrrtsnellende wieken. Het had overigens maar wcinig gest'lrt't'kl ()l (l(. nt()l(.n was er
niet meer geweest. Met molenaar Maye Teernstrir hcsprirkt'rr wt' tlt' irt'lut.lt. gchcurtenissen in Fries molenland.
Met afschuw over de brandstichting in Wirdunr hrlclrl 'l't't'r nstr:r t't'rr vt'rgt.li.ikhaar
voorval in herinnering. "It wie mei de aaisikcrstiid tlit .iicr tltx"t ik op irr snc()lrlemiddei myn each oer it làn rjochting Hartwert gcan licl. Yrr tly tiitl korrrrrrc tlcr gauris jonges Ít Boalsert of sa dy't troch it làn op dc rrlrlc t;r st.ltc. l)t. w jukkcrr slicne
net mear yn't krís mar yn 'e roustàn." Verschrikt girrg'l't't'rrrstr:r tlc zirirk insl)ccteren. Bij de molen aangekomen werd de schadc ()pgcnonlt'n. rlt' lx'irlt' slirarlkcttirrgen en de roedeketting waren losgemaakt, de touwcn vtrrr tlt' virrrph:rlk z:rlcn krs cn
de molen was verkruid. In het kozijn van de kop wus tlt' rriurrrr Nit k 11t'kt'rlil. "lt wie
mar in gelok dat it moai waar wie.
Oars hie de mole noch op hol fleane kinnen cn yrr 'e rurt'ht yn 'c lrrarr l'lcirrrc kinnen," stelt Teemstra nuchter vast. "Molen kinncn rrcl sírrxlt'r llrli'r'siot'lr. Sc nr<latte
net allinne draaie, mar der moat ek altyd op tas-iocr wrrrrlt'." rrltlus rlt' irrrrrrcr lclieve molenaar die door accuraat handelen erger wist lc vrxrlkorrrt.rr!

102. Zelfwerkzaamheid

op IJls ter zaagmolen

Dit voorjaar hebben de vrijwilligers van de IJlster zaugrrrolcrr "l)c l{at" gewerkt
aan de vernieuwing van de stelling. Deze is naar oudc lirlo's gcrcstaureerd, dus
zonder kraaienpoten aan de stellingschoren.
Tevens is de stelling ongeveer een halve meter vcrhrccrl. I)c: oudc stelling was in
de zeventiger jaren meer voor het oog gemaakt. Hi.i was tlirrrrtkror tc snral wat voor
ongerief zorgde bij het werken op de stelling. Dc rnolcnailr'-zitg,ct's krcgcn bij deze
klus professionele hulp van molenmaker Durk Postlrurrrus. Voor dc Nationale
Molendag was alles geklaard, zodat de bezockcrs wccr vr:ilig op dc omloop een
krlkje konden nemen.

ll2.

Groene Molen draait weer!
Gesprekken tussen bestuur en vrijwillig rrtolcnairrs vlrn l'cnninga's Molen hebben
geleid tot hernieuwde belangstelling voor dc Grocnc Molcn uun de gemeentelijke
jachthaven te Joure. Het ligt in de bedoeling om dczc rrrirrstcns 2(X) jaar oude spinne(n)kop op stelling weer maalvaardig en aldus I'urrclionr:e:l tc lnaken. De molen,
waarvan het bouwjaar wellicht vóór ll35 ligt, is unick it) z'n sorlrt en staat in het
jaar 2000 twee eeuwen op de karakteristieke stcncrr orrtlcrhr)uw. Hoewel het uitwendig onderhoud altijd goed is geweest, kan er uitsluitcnd onbclast mee worden
gedraaid.

Er is inmiddels een voorstel tot planmatige aanpak, wclkc bcstaat uit een onderzoeksfase, een financieringsplanning, een restauratic cn cen beheersplan.
Uitgangspunt is een breed gedragen maatschappeli.ike cornltrissie, met daarin een
deskundige werkgroep, die de gemeente, als eigenaar van de Groene Molen, steun
kan verlenen bij de opzet en uitvoering van een mogcli.ikc restauratie.
Als primair uitgangspunt behoort de molen weer veilig op windkracht te kunnen
draaien.

100. Buitenlandse belangstelling voor "Babuurstermoltn"
Op l0 maart jl. brachten atheneum-studentcn vtn rle Stirtskolt' rril lrct

l)ccnse
Randers een bezoek aan de Babuurstermolen hi.l 'l'le rkwr'rtl. Vor i11 jirirl kwirrnen er
ook al studenten uit Noorwegen en Mallorca rratr rlc ll:rlrrrrrrslt.rnurlerr oln de
expositie te bewonderen die molenaar Zi.jslirrg rlllr irr lrcl rrrolt.rurlrshuisje,

Ook de in 1937 geplaatste Lister-dieselmotor behoefi een renovatiebeurt. Het
gaandewerk van de molen bevindt zich in dubieuze staat, terwijl ook constructief
enig molenmakerswerk noodzakelijk is. De aandrijving van de schroef op windkracht is niet mogelijk en feitelijk ontbreekt daardoor een zinvolle functie. Voor
een maalvaardig functioneren is het van belang de biotoop in de directe omgeving
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133. "De Hersteller" in herstel
Molen "De Hersteller" aan de Hogctli.jk tc Sirrt.iolurrrnnesglr orrtlcrguat op dit
moment een in het oog lopendc orrclcrlroutlsl'rcru't.
Daarvoor werden eind april de rocdcn gcstrckcn onr /,o o;l tlc grontl wccr op tc
knappen. De molen, die op de Monun'rcnte:n li.jsl sllurl, wortll bchccrcl clorlr ccrr
plaatselrjke stichting die hem voor bcwottirtg ve:r'hutu'l aiul vr ijwillig nrolcnaar Jan
Wijnsma. De opknapbeurt kornt ruitn tl0.(XX) gtrltlcrr lc koslt'n ('n wortll tritgcvocrrl
door molenmaker Durk Posthumus van bouwhcclri.jl llicrrrslnr rrit 'l'zunlnlarunl.

137. Nieuw hoogtepunt voor molen De Blesse
Op de Nationale Molendag werd de ntolcn var) Miu's irr l)t'lllt'sst'vt'r'r'i.ikt rrrct dc
kap. Het voormalige achtkant van Zwartc Huurr is rncl lrel plllltlst'n v:ln ccn nicuwc
kap een fase verder in het renaissunccplan.

*4. Windmotor bij buurtschap Grote Wierunr g('r('slaru't't'r'rl
Ongeveer twee jaar lang was de l4 nrctcr lrogc Iorcrr op lrt'l witlc orrtlcrlruis bcclclbepalend. voor de locatie aan de Oudc l{ictl bii lrct brrru'lsclurp (irotc Wicrurr-r.
Bijna een half jaar lag het zogenaarrrrlc: lopcn wt'r'k. tt'wt'lcrr lrcl turhirrclichuam,
wiekenrad, hoofdvaan en de zijvtran, aarr rlc vocl vrur (lt' tort'n lt' wlrchlcrr op betcrc
(drogere) tijden om gemonteerd tc wortlcrr r)!n zotkrt'rrtlt'rls gchccl wccr in oudc
glorie hersteld te kunnen schittercn irr hcl lrurtlsclrrrp.

. Links De Groene Molen

en rechts Penning,a's Moltn. l)c kttn'trtnrtlt'tt +r'tlke no een
staantijd van ruim een maand, gedurende de Natiottttlc Molt'tt t'n l"it'1,\'(l(t,q ((n 200-tal
bezoekers te verwerken kreeg, is onlangs voorz,ien yutt ttittnrt' lrtn,q( ,s'r'ltorctt, welke
door molenmaker J. Kooistra van Fa. B. Dijksl rrt tr' ,\lolr'n -'.i.jtr tr(ttt,qr'hungen.
Molenaar Zuidstra en collega's hebben dez,e periodc lt(tttrl ottr ltt'l l7-dcr bluuwe
tarwekoppel opnieuw te billen. (foto: Hessel IJ,ske,s)

in de planning op te nemen. Opgaande beplanting irr hcl rroortlcn cn zuiden zijn
een zekere bron van windbelemmering.
De tweede fase leidt tot het kunnen uitslaan vern wrrlcr'nrcl lrt'lrrrlpr viur zowel windals motorkracht. Met de laatste stap wordt d«lclrnatiglrcitl rurgcstrcclrl. Wcllicht dat
een verversingsfunctie van de waterpartij in de dire:clc ()rnllcvirrg van Hcremastate
tot de mogelijkheden gaat behoren.
Voorts is de Groene Molen inmiddels ingcrooslcrtl lls lcs-rlc;-rcndance van
Penninga's Molen, waarbij deze kleine polclerrnolcrr orrtlcrtlccl g:.r:.rL uitrnaken van
de opleiding tot vrijwillig molenaar. Gedurenclc tlc op ll rrrei gclrouden Nationale
Molendag heeft de molen de gehele dag gedraaicl, wuru'l'rij ccrr clrictal vri.fwilligers

zo'n 40 bezoekers hebben ontvangen. De rcactics ()l) tlc opcrrstc:lling van de
Groene Molen, welke voor het eerst in lange ti.jrl we:c:r'irr bcwcging kwam, zijn
zonder uitzondering enthousiast en nodigen uit tol ccrr nrcc!' vcclvuldig gebruik
yan deze landschappelijk zo markant gelegen wickcnrlnrgcr'. ( tckst: Hessel IJskes)

Eindelijk op 6 mei jl. na een aantal wckcn nrooi tlroplt'nrl wt't'r' wlls hct dan zover
dat de firma Gebr. Bakker te IJlst, waur tlc rcsllrunrlit'lrt'cl'l pllurtsgcvondcn, dc
klus zou klaren.
Uitgerekend. die dag harde wincl cn rcgcr), nurirr'orrtLurks tLrt girrg rrrcrr rustig verder en warempel voor 's middags l2 uur wirs lrct lrrrbirrt'liclr:urrrr nrct ho«rtd- en r.ijvaan reeds gemonteerd.

Na de middagpauze zou het wickcttt'url viur l'2 rrrclt'r' tlirrrrrclcr gcplaatst w«rrden,
doch de wind wakkerde behoorli.jk aan zotlul nrcn nr ccrr ccrstc lloging het niet
verantwoord achtte door te gaan en wcrd dc: zarirk lcttcrlijk irlgcblazcn.
De volgende dag bij zonnig en rustig wccr hccl't nrL:n rlc (slual)rlraad weer opgenomen, aan het rad vastgemaakt, opgchcscn cr) ol) tlc llsi vlirr hct turbinelichaam
geplaatst.

Nu kan hij de naamktz,e ontler dc ntol(n,s,
Weer malen het water op.
Begin deze eeuw geprez,en als Íecltni,rt'h venru.l'Í.
Halverwege vervangen
door diesel- en electrogemctlen.
Aan het eind, nog steeds naamloo,s,
staat hij daar nog
de stalen reus van weleer.
Jan Bergstra
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*10. Windmotor keert terug in De Ver:nh«xr;l
De grootste Amerikaanse wittcltttotor vlrn liryslin kct'l'l lt'rrrg irr l)t' Vccrrltoo;t. l)c
73 jaar oude Hercules sierde vo«lt'ltccrr lre I lrrrrtlsclrrrp irr tlt' lruur.l v:ur lrolcl Ic Sichl.
maar hij krijgt nu een actievc hcltutlilrgsl:r:rk hij tlt' pt'lg:rlt'rr luss('n tlc l)r'lrclrlslcl'
Heawei en de B0tendiken. Mct 'r,i.in ll rrtclcr g,r'olc r':r(ltli:rrrrt'lt'r korrrl tlc wilrtlln()tor l8 meter boven het maaivclcl uit. Voorwllar e('n r'('usr('lrtige vt'r'sclrijlrirrg. I)c
restauratiekosten bedragen onSicvcr:r' ecrt lrlrll rrrilir)('n u.ultlt'rr. lt'lwiil tlc lrcl'inl'ichting van het veenderijgebicd op I rnil.jocn llrrltlt'n korrrl. l)t' rvt'tlt'roplrt)uw cn rcsitauratie wordt mogelij k gentaakt rloor I ltr r.( )l)r'sc sr lrs it I i t's.
De windmotor is eigendom vittt I liurs Sorttlclnurrr tlit' lrt'rrr I t j:r:rr pit'lctlctr kocht
van de boeren in de Hege Wrtn'ctt tlic cr t.cn !rrotlt'nr ll('nurirl voor irr tlc lll:rirls kl'cgen. Sonderman zljn grootvitdcr hctliclttlt'tlt' rrrolt'rr :rl rr:r tlt' lxruw ilr l()l(r. Voorhem was het duidelijk dat hi.i dc rttolcn lot'rt rrrot'sl kopt'rr. lrr vt'rlxurtl rrrcl gcviliu'
voor zljn omgeving beslottt Sottdcl'lttiut tlc wilttltrrolor lt'1'1'', tlt' kt't'sltllrgclr vlut
vorig jaar op te ruimen. Op eigcrr koslctt lit'l lrij tlt' orrtlt'rrlt'lt'n v('tv()ct'cn naat'ccn
industrieterrein in Drachten. Dc vot'ig.j:rru lol nr()nrnrrt'rrl pt'lxxrrlrirrtlccl'tlc wilrtlmotor wacht daar nu op betere ti.jclcn. Sotttlt'nn:rtt r,vil tlt' rrrolt'n (':l(lt'rrrr tkrclr lurrr rlc
gemeente Smallingerland.
r

*26. Herstel voor windmotoren in Skarsterlíin
De gemeente Skarsterlàn wil twcc

wirrtlrrrol(

)r

('n

('r

kt'rrtl lrt'lrhclr

lrls

Rijksmonument. Die aan de A6 bi.i Schut'slcrbrrrg, lilkr rro1, in l'()('(lt'stllrl. nuuu'kiur
niet meer draaien, terwijl het anderc cx(:rnlllruu :uur (lt'ot'\/('r viur tlt' Koevorclc hi.j
Idskenhuizen duidelijk tekenen viln vcrvll vt'r loorrl Voll'1'11s tlt' gcrrre:c:nte: t,i.in
beide molens ongeveer 80 jaar oud.

*45. Windmotor

aan It Skar \ryordt gerestarlrrcr'rl
Er is een begin gemaakt met hct hcrslcl vlrn tlt' Arrrt'rik:r:urs(' wirrtlrrrolol'uan lt Skar'
in It Heidenskip. De Molenstichting Nijclirrtl is irr lt'lrr u:u'i t'ip,e rr:r:u' var't dc rrrolcn
geworden. De stichting heeÍi hcl lttr)ltuntcttl r)v('r'g('n()nr('n viur tle bl-ocrs Jan cn Alc
Kampen. Daarmee was een synrbolisclr bctlnrg v:ur t't'n ltultlt'n gcnroe:icl. Dc rcstuuratiekosten zijn geraamd op .l 22O.( )(X), I)ruu vrrrr is irurritltlt'lt / 175.5(X),- itiln
subsidies toegezegd. Het ri.ik bctaalt ./' 1.50.(XX), rrit tlc rcllclirrg Dcltaplan

Cultuurbehoud. De dienst landinrichling en lrt'lrt't'r' lrurtlhouwgrondcn tc
Leeuwarden, het waterschap Boarn cn KIil'cn hct l'l'ilrs llt'l'lrlrlu'tllirnds stellcn irr
totaal f 25.500,- aan subsidiegelden bcschikhaar'. l)c rcsl rrrot:[ wordcn «lpgebructrt
door provincie en gemeente. Het ligt in de bcrloclirrg tlc ll'rriri gclegen windlnotor
nog voor de eeuwwisseling klaar te hebben. [)c wirrtlrnolr)t'itiul It Skar is de zesdc
molen die de Molenstichting Nijefurd in bezit hce:Í't. l)c hcll't staat in It Heidenskip,

.

een streek die vroeger veel meer molens heeÍi gckr:rrrl. l)aarover publiceert de hccr
Willem Hengst regelmatig in de dorpskrant dc Buurtsl'roarlc.

De windmotor is weer in volle glorie herrez,en.
(.foto Jan Bergstra)

Jaarverslag 1998 Stichting Molens in Menaldumadeel
Voor deze stichting waren de restauratie van dc Marssumermolen en het groot
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onderhoud aan "de Puollen" als het ware de rcde dnurrl varr het jaarverslag 1998.
Bij de Marssumermolen stond het hele jaar in hct tckcrr vun hct herstel van de kup
en het wiekenkruis. De weersomstandigheden wcrktcrr hc;'raald niet mee om een
zwaÍe kraan bij de molen te krijgen om de kap wccr o;r hct ;rchtkant te takelen.
Daar de kap en de roeden evenwel beneden lagen korr rkror cleze omstandigheid
extra tijd geïnvesteerd worden voor aanvullende klusscrr tlic gcdeeltelijk in eigen
beheer werden uitgevoerd: spruiten, staart, vangstok, kccrkuip, overring en schilderwerk. Het ligt in de bedoeling om de kap in dc loop v:rn hct voorjaar weer te
plaatsen. Een en ander ging in plezierige samenwcrkirrg rttct rlc tttolenmakers van
Kolthof, aldus voorzitter Hellinga. Voor "de Pu«rllcn" in l)r'orrri.jp is het nodige
werk verricht aan de nieuwe staart en roeden. De nicuwc rocdc is inmiddels opgehekt en kan dit voorjaar ook worden gestoken. Verde r wcrclcn schrlren geschilderd
en een nieuw krooshek gemaakt en geplaatst. B i.i dc spirtnck«lp "Terpzigt"
(Marssum) behoefde de afstelling van de bovenas cnigc uandacht, "de Kievit"

(Menaldum) beleefde een goed jaar met wat kleincrc klusjcs, "Kingmatille"
(Dronrijp) kreeg wat nieuw hout op de kap, "Hatsum" vcrkccrt in t:cn goede conditie en "de Rentmeester" kreeg ook een nieuw krooshek ulsrttcrlc nicuwe kruipalen.
Met de windmotor "Heechhiem" wil het nog niet vkrttcn. Staatssccretaris Nuis
schreef in zijn eindrapport: "Geconcludeerd kan derhalvc w«rrdcn dat de aanwezige
architectuur-historische en waterbouwkundige waarden bcschcrtlting op grond van
de Monumentenwet 1988 NIET rechtvaardigen. Wcl is hct obicct regionaal en
lokaal bezien van belang". Om deze laatste reden hecft hct bcstuur besloten om te
proberen de windmotor met eigen middelen weer maalvaardig tc krijgen. Tenslotte
moet vermeld worden dat het zoeken naaÍ een eigen wcrkplaats veel tijd en geld
heeft gekost. "Al het onderhoud- en restauratiewerk hccÍt r,ccr te lijden onder het
niet beschikbaar hebben van machines, gereedschap en voldrrcnde opslag en werkruimte", aldus de voorzitter. Overleg met de gemeente onl op het industrieterrein
een eigen onderkomen te stichten hebben nog geen vruchtcn aÍgeworpen, maar
men hoopt deze wens in 1999 gerealiseerd te krijgen.

Molens in Kameleondorp
Begin april werd het Kameleondorp Terherne officiecl gcopcnd. Hierin komt de
wereld van de bekende jeugdboekenserie De Kamclcon van de Friese schrijver
Hotze de Roos tot leven. Sinds 1995 is een stichting bczig rnct dc ontwikkeling van
dit thema. Er kan een rondvaart met de Kameleon gcrnaakt wrlrden en verder vormen het eiland Grootzand en het Ervarium een wezenlijk onderdeel van het
Kameleondorp. In het Ervarium is een deel van het b«rckcndorp nagebouwd. Zo
treft men hier de smederij van Klinkhamer aan, maar o«lk de zuivelfabriek van
Vrolijk, het politiebureau van veldwachter Zwart en molen De Woudaap zijn te
bewonderen. Op het Kameleoneiland Grootzand is medio april een Amerikaanse
windmotor verrezen.Deze heeft vroeger langs de snelweg tussen Joure en Lemmer
gestaan.
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Weer op Nationale Molendag was molcnuars gunstig gcz,irrrl
De molenaars hadden 8 mei niks tc klugcrr. Ilr tlc k)ol) viln rlt'tkrg wcrtl lrct ll'aai '/,otrnig weer en de wind was krachtig gcltocg onl tlt'wit'kt'n vlol lt' lrrlt'tr wt'rrlr:lcrr. I)lrt
betekende dat er gemalen en gezaagd kort wtx'tlcrr irr on/r' l)r'()virrr'it'tllrl lrcl ccrr lusl
was. Op de watermolens kwittnen ovr)r'ltcl lrlgcnrccn rriel vt't'l lrezot'kcl's (wcllichl
m.u.v. "Victor" in Wanswerd wiliu'nliriu'lic'l,st 5O nr('ns('rr lrurr lrt'llurgstclling lictcn
blijken en "De Skarrenmoune") Ittitiu-o1'r tlc rrrolcns tlrt'wij lx'zot'lrlt'n was lrct wcl
prima toeven. Menig molenaar t,itl bi.l t,' n nrolcrr lc gcrrielt'll v:ln w('('t'. wilrtl, zon cll
wentelende wieken. Op de bedrif l,srttok:tts tllurrcrrlcgcrr wils lrt't rrl err ttlc luu'cl wcrkcrr

omdat de wind, die overigens wcl vlltgt'r'ig wrs. tlt' rvt'r kluigt'rr volo;l uarrdrccl'.
Kortom een lust om te zien.
De molendag was ook voor Baukc crt Wicll lI)s zcr'r'g,t'sl:urgtl. lllrtrkt'sclu'ccl'orrs:
"Ferline jier hie ik in ferhaaltsje skrcirurt lrrrc't ik nr_yn rr:rs jorurlt' rrrolctlci bclihhc hic
en dan benammen oer de droktc o1'l 'c Sklu'r'('nnr()un(' lry Sk:u'slt'l'lx'Cgc. l)it.iicl'nxlast
der fansels wer draaid wurde. Dcr stic alrnliclr w:rt w.yn. tl:rt r,vit' il ptrrblct:rn nct, mar
de minsken, dy't jo dochs meigcnic:ts.jc littc wollt'lrrrr ris lrolrlry, lrtr srrc tlil kornrnc'/
Ik wie de mole krekt oan it ynspanncn t.rr tlór'k;urrt'rr tlt't'lrrsle rrrirrskcn al oan: Ís
buorlju, dy't al tiden lyn ris seitt lticnc tLrl st' r is tlt'lkornnr(' s()('n(' ()l) 'c rnolc. Al gau
kamen der mear minsken en it bcgfrrr lricltytl tlrokkt'r tt'wurtlt'rr. l)it .jicl'wic it gjin
dream, want ik wie klearwekker. Iioalcrt tl_y't olurlrurt'n k:rnrr'n lt,()ngcn ()illl c wàl lizzen om't de mole draaide en onl't tlc rttittskt'rr tlil wolr is lrt'llt'r lrt's.jcn wor:nc. Sa krigc
ik it smoardrok. Al mei al ha ik yrr grrctl lrijt'()r'r('!r lrrskt'rr rlt' \O t:rr -10 rrran publyk
hàn, wat yn fergeliking mei Í'erlirrc.iicr'. tltx"l tlt'r gjirrit'n wt'st lric. rrirrtlich wat wic.
De middei wie omflein en mei in lirltlicrr gclrrl lrinn('w-y w('r'op lrus oansctten."
De spinnekop van Oudega, "Dortrs Mtxrllsjt.'', w:rs tlit j;lrr v(xl'lrcl e:crst in actie op
de molendag. Jammer is het dat hct l'iclspltl lrurps tlt'lirt'kkr'n nruu'Niihuzum nog
niet klaar is. Maar wanneer dat op tlc liricsc Molt'rrtl:rp ol volgcrrd.jaar rnolendag

fietsklaar ligt, dan is daar eett pt'itclrt vlur c('n rrrolt'rrlit'lsrou(c nilar Wclrkum en
Koudum, of terug naar Bolswarcl tc r-clrliscrcrr. l)t' wirrrlrrrolrx'bi.j Molkwerum was
ook dit jaar weer van de partlj.
ln het zuidoosten van Fryslàn betckcrrtk:1k'pkurtsing vrn tlc kirP op dc romp van de
korenmolen in De Blesse een bijzondcr htxrglcllrrrrl irr tle rcslrruraticgcschiedenis van
deze in particulier bezit zljn«Le molcn.
Ook in het noorden van de provincic wus hct nrxlige: tc bcki.jkcrr. I)c lirma Broekema

had via een advertentie belangstcllenden uitgr:lrotligtl rlc molens op

het

Baandebolwerk en het Zuiderbolwerk te bez«rckorr. l)anrrcrrktrckbakken, proeven en
gratis recepten, muziek, een malende molen en ccn klc:urwcclstrijd voor de jeugd
waren de ingrediënten voor een geslaagde dag.
Een molen die sinds jaren niet meer op molendag acticl' k«ln zijn is "De Groene
Molen" te Joure. Dit iua, was deze bijzondere molen cchtcr wcer van de partlj. U kon
hiervoor dan ook een speciale bijdrage over deze spinnckopmolen op stelling aantreffen. In het verleden plaatsten we met vaste regelrnaat cen lijst van deelnemende
molens. Aangezien we van te weinig deelnemers inÍirrmatie kregen toegezonden,
vervalt die lijst helaas en beperken we ons tot bovengenoemd verslag.
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Sprinklers in molens
Dongeradeler molens spelen hoofdrol in landelijk project
Twee molens van de Stichting Monumentenbehoud Dongcr"adccl zullen een belangrijke
rol vervuilen in een landelijk pilot-project, waarbij zal wordcn gcöxperimenteerd met het
aanbrengen van brandbeveiliging- of sprinklerinstallaties in tttolcns. Het gaat om de
koren- en pelmolen "De Hoop" op het Zuiderbolwerk te Dokkunt cn poldermolen "De
Hantumermolen" in het Hantumerleech bij Hantum. Onlangs gaÍ'stitittsccretaris Van der
Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het! groenc licht v(x)r de financiering
van het project, waarmee een bedrag van een kleine vier ton gemocid is.

Nederland - Molenland
Molens zijn onze nationale monumenten, bij uitstek en hebben een onvervangbare waarde in het Nederlandse cultuurlandschap De schrik van elke molenaar en ntolenliefhebber
is dan ook een molenbrand: vuur richt onherstelbare schade aan in de z.ct brandbare
molens. Molens zijn niet alleen door hun bouw en ligging zeer brandbare objecten, maar
molen- branden zrjn voor de brandweer ook zeer moeilijk en gevaarlijk om te bestrijden!
Gemiddeld gaat in Nederland anderhalve molen per jaar verloren door brand, wat op een
bestand van ongeveer duizend molens hoog te noemen valt. In het afgelopen jaar zljn
echter al

vijf molens door brand getroffen! Dit grote aantal

vanuit de werkgroep Risicobeheer van M<llcns, onr :rls rrrolt'rrt'igt'rrurr tlt't'lnt'nrcr tc wor
den in het project. Monumentenbehoud [)«rrrgcratlccl is rnorrrcnlt't'l lx'zi1' 1ssr.1 tlt. lwectle
fase van een omvangrijk restauratiepntjcct vrxrr tlc zcve n rrrolt'rrs tlit'rlt'sticlrlirrp. hchccrl.
Het sprinkler-project kan goed worden ingcpast irr tlr wclkz:r:rrrrlrt'tlt'rr :urrr tlc nrolcrrirrlc
rieurs.
In de komende maanden zal in de molcn "l)c Il«xrP'rcrr /.()l'('niriun(l(' A irrstrrllirlie ol'
automatische sprinkler-installatie aangelegd wortlcrr. I)czc irrslirll:rlrr' lrrrrrtlt tlt' schurlc itirrr
de monumentale molen bij brand zo beperkt rrr«rgr,:li.jk tkxrr wirtt'r uit t't'n lcsclvoir lc
sproeien tot de brandweer gearriveerd is. In dc 'lllrrlurrrclrrrolt'rr" wortlt ct'rr ll irrslallulic
of niet-automatisch blusleidingnet aangchracht rnct hrurrtlrrrt'klt'rs. l)t'zt' irrst;rll:rlic is t:cn
hulpmiddel voor de brandweer en is bcdtrcltl orrr tlc lrtxrlilt'onstlrrt'lic vrrrr tlc rrrolcn lc
behouden. De werking van deze installatic zitl wortlcrr gelcsl in cor hlrrsplrt'1, wititrviln
ook video-opnamen gemaakt zullen wortlcrr. llcl is rr:rrrrclijk tlc lttkx'ling vurr lrct proiccl
een videoband en projectverslag samcn lc stcllcn vrxrl irllt'rrrok'rrri,'t'rr:uus irr Ncrlcrlarrtl.
De coördinatie van het project is in hatttlcn vln l'lt lrrrrtliorr:rris W. Il, ll;rrrg:r vatr tlc
Stichting Monumentenbehoud Dongcrarlccl.
Het uiteindelijke doel van het project is ccrr bi.jtlrirgc lt' lcvt'n'rr :r:rrr lrt.t h.lrorrtl valt rrr«rnumentale molens in Nederland, door hct voorkorrrt'rr v:rrr rrrolt'rrlrr:rrrrh.rr ol rkxrl tle schadc
aan molens door brand tot een minimurn tc hc;le rkt'n.

branden noopt tot maatregelen

in de preventieve en repressieve sfeer Hiervoor zljn plannen ontwikkeld door de
Werkgroep Risicobeheer van Molens, met vertegenwoordigers uit de Vereniging De
Hollandsche Molen, de verzekeringsbranche en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld kennis op het gebied van risicobeheer van
molens te verzamelen en deze uit te dragen. Als een van de repressieve maatregelen ziet
de werkgroep het aanleggen van brand- beveiligingsinstallaties in molens.

Sprinklers in molens
Het pilot-project "Sprinklers in molens" is een innovatief experiment met nieuwe technieken op het gebied van brandbeveiliging in monumentale molens, waarbij molenbranden
van binnenuit bestreden worden, zodat monumentale onderdelen van de molens gespaard
kunnen worden. Op dit rnoment zijn er nauwelijks sprinkler-installaties in molens te vinden. De voornaamste redenen hiervoor zijn de (relatief zeer hoge) kosten en het ontbreken van de nodige kennis. Het project kan daarom een uitstralingseffect en voorbeeldfunctie hebben voor het aanbrengen van brandbeveiligingsinstallaties in molens: er
bestaan momenteel geen voorschriften en bij iedere nieuwe installatie moet het wiel
opnieuw uitgevonden worden... Door een goede verslaglegging van de werkzaamheden
kan voor de Nederlandse molens een min of meer uniform standaardbestek en een standaardbegroting worden ontwikkeld. De resultaten van het experiment zullen op grote
schaal bekend worden gemaakt in Nederland.

Moleneigenaar Monumentenbehoud Dongeradeel

Vorig jaar werd het bestuur van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel benaderd

uit

de knipselcl(x)si nr. 52

door: Popkc 'l'irtt nlcn r ulns

We gaan in dit nummer naar Kou«hlrn. grlrgcrr irr rlr vrxrrnraligc

gemeente

Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, sinrls I .ianuirri l9ll.l irrgertcckl hi.i de gcmccnte Nijefurd. De hoofdplaats van dezc gcmcrnlr is Workrrrrr. wr.lkt'slart 600.iaar geleden stadsrechten kreeg.

In Koudum staat al vele jaren een korcntnolcn. Op rlc kiurrl vurr Sr'lrolrrnus uit 1664 staat
hij reeds aangegeven, zo ook op de kaart van Schotanus-l ltlrrrir rrit I 7 I tt. Itr dc quotisatickohieren van 1749 wordt Gerrijt Baldus als rnolcnaar crr krxrprrrarr gcnocmd. In dc
'Tegenwoordige Staat van Friesland'(l7tt6) staat vcrrrrckl: "......in't Zuidwesten des

Dorps staat de korenmolen". Sedert 13 novcmhcr ltl-i2 rrrag P. 'ljebbes

van
Gedeputeerde Staten van Friesland ook pellen op de m«rlcn. Wc wctcn vcrder dat P. L. van
der Wal molenaar was op het eind van I 859, want op l(r tlcccrrrhcr I tl-59 vraagt hij in een
advertentie in de Leeuwarder Courant een rogmolenaarsknccht.
Maar het noodlot slaat dan vrij snel toe, want we lezen in dc l-ccuwarder Courant van vrijdag 13 november 1863 het volgende trieste verhaal:

Zaterdag avond jl. omstreeks 8 t/z uur is, zonder bekentle utr?ilnk, brand ontstaan in den
wind-koren- en pelmolen, in eigendom behoorende aan en gehruikt wordende door Otkt
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Pieters de Jong te Koudum. De brand was zoo hevig,, dot in weinig tijds het geheele
gebouw met alle zích daarin bevindende gereedschappen en gfttne,t, eene pruxti der vlam-

Wetensw aardi ghede n bet re Íï'e n de
het malen van grairn drx)r

men waren. Een en ander was tegen brandschade verzekerd.

Dit korte berichtje is mijn 'knipsel' voor

deze aflevering van dc knipseldoos over de

molenbrand van 7 november 1863.
Hoe het verder ging
Vrijwel zeker heeft Koudum een aantal maanden zonder korenmolcn gezeten. Uit het verslag overhetjaar 1865 van Gedeputeerde Staten van Friesland lezen we, dat aan ene S.
Voskuil uit Joure toestemming verleend wordt voor het oprichten van een korenmolen. Al
eerder lezen wij opnieuw een advertentie in de Leeuwarder Courant van 6 december
1864:
Watermolen

Er wordt te koop gevraagd: Een sterke watermolen tusschen de

14,900 en 17,800 el

vlugt.

Franco adres aan S. Voskuil te loure.
Genoemde Sipke Voskuil is een zoon van Jan Klazes Voskuil, de laatste was molenaar op
de Westermolen te Joure, De Westermolen verbrandde op Goede

Vrijdag 1900 en werd

herbouwd als de korenmolen "De Jonge Wester", maaÍ beter bekend als de bestaande
"Penninga's Molen".
Volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant van 20 oktober
Voskuil de molen te Koudum te verkopen.
Een rogmolen uit de hand te koop.
Franco te bevragen bij S. Voskuil te Koudum.

l87l

probeert Sipke

Tenslotte werd in 1938 de korenmolen van Koudum door de laatste molenaar Ferwerda
gesloopt. Het was een spinnekop met een stelling, genaamd "De Vlijt". Dit is vrijwel
zeker de molen die Sipke Voskuil heeft laten (her)bouwen, gezien de door hem geplaatste
advertentie.
Maar nu staat er een nieuwe korenmolen "De Vlijt" te Koudum. Zie hiervoor het artikel
van Johan Cnossen in De Utskoat 76 van december 1994 en het provinciale molenboek
"Friese Molens" (Leeuwarden 1995) inventarisnummer I 03 op bladzijde 220.
Aan een ieder die mij gegevens voor deze knipseldoos heell aangereikt zeg ik mijn dank
toe.
Heerenveen, mei 1999

Popke ']'immermans

korenmolens on
aanverwante zaken in Haskorland
Eerst iets over de belasting op het "(lernaal"
Dit betreft de accijnzen gehevcn op ltcl Ittirlt'rr v:ur lr.r iriur nr vrl)(.g('r' ccr.rwcn.
Korenmolenaars waren verplicht ccn nrllllrt'lrrslirrpi lt' lx'lrrlt'rr vrxrr ;rllt. lrirrrgcvocrrlc
graan dat ter maling werd aangebodcn. ()vcrlrcirlsirnrl)l('n:u('n, sorrrs t ollt.t'lt.rrrs t.rr vturk
ook chergers genoemd, werden aangcstcltl ont krt'zitlrl lt'ltorrrlt'rr tl:rt rk' rrrolt'n:ritrs gcctr
granen maalden zonder dat daarvoor hcllstirrg wt.ll lr.lirirlrl.
Om het malen goed in de gaten te kunnctt lxlrtlt'rr wt'rrk'rr v;r:rk rvorrin;it.rr vrxrr tlc chcr'
gers (van het Franse chercher = zoekcn, naslx)ren) lrij rlt. rrurk.rrs l,r.lxrrrrvrl.
Een reglement uit l8l6 bepaalde dat bij hct nicl .jrrrsl lr:rrxlt'lt'rr v:rrr tt'r lx.rrr:rlirrg rurngclxr
den graan de molenaar beboet zou wordcn nrcl ('('n lx'r lr;11' y;11 11'11'ru I v:rrr I (X ) lol (r( X) gu lden, aftrankelijk van de overtreding welke wcltl lx'giurn. lli; rr:rr'lrtr'li;l rrrislrrrrrk wertl zccr

rigoureus gestraft.

Aanhaling: "Indien eenige Molenaar.fiaululrtt:;li.jI ltij tr,t, ltt t ,t t'nti/1.'u ( ittttrttr ttlt tl
van den Molen brengt, zal deZelve wonlen g(stfttli tnt.t ..t ,tt. ltn,tt t'ttn ri.jltittr lu»uhnl
Guldens, of in cas van onverrnogen meÍ sluititrl4 t'tt,t (1.',t hlt,lr.tr, r'ttt,t rh,rr li.jtl utu tt'.,l,

jaren." Einde aanhaling.
Deze boetes moet men plaatsen in het licht vurr rlt'vt'rrlrt'n:it('n ur rlrt'lijrl. llerr lrhcirlcr
verdiende ongeveer 5 cent per uur en ecn artrhuclrlsnrrrr. /o:rl:; t't'rr nr()l('rrn:rk(.r., ze ilrrurkcr
enz. l0 à 12 cent per uur.
De belasting op het gemaal is met ingang vun I .iirrrurrr r lli\(r :rÍ1,t.st lr:rll.

HetgemeentearchiefvanJoureherbcrgtinlcrcss:ullrp('!.:.('vcnsvrur l(r5.1 krt 1725()tllrcnl
het heffen van deze belasting. (archielirurrrrrrcrs I l2.l() err I ll.l I ).
Het heffen van de accijns op het malcn van g,r'lln wt'll ;x'r lr:rll jir;rr hij oplrtxl lunhcstccrl
voor de vier grietenijen: Utingeradeel, Aingwirtlcrr, l)orriirwt'rsl:rl cn ll:rskcrlunrl lczllncn.

De aanbesteding werd gehouden in de zogerraarrrtlc "ltegtk:rrrrr'1 " viut tle Grictcrri.j
Haskerland. De eerste vermelde verpachting vrxrr hcl lrrlljrurl virrr I rrrci lot I novcrrrhcr
1654, bracht 5911 gulden op. Voor het malcn van graan nl()('sl ('('n vri.i lxrgc sorn wortlcrr
opgebracht.
Gedurende de periode van 1654 tot aan 1725 vcrschiltlc hcl vcrplchtc hedrag per halÍ'.jaar'
soms aanzienlijk met uitschieters van 1900 tot tJ2(X) gultlcrr. I lct kwar» voor, dat er tusscrr

het ene en het volgende halfjaar soms meer dan duizcntl guklcn vcrschil bestontl. l)c
redenen voor deze grote verschillen zijn onbekend. tlcl gr:rrritltlcldc bedrag per halÍ'iaar
bedroeg 5003 gulden en6O7o van de waarden bevond zich tusscn 4215 en 5980 gulden.
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1747 beklagen de twee roggemolenaars van Joure zich er«rver

hij de grietman, dat hun

inkomen zeer laag is doordat de bakkers veel minder nraalgcld bctalen dan op andere
plaatsen in de provincie. De molenaars in kwestie zijn Jan Jacobs van de westerse- en
Albert GeeÍs van de oosterse-molen. De grietman verordonnecrl tlut in het vervolg zal
worden betaald voor:
een lopen *) Weijc
4 stuivers, 8 penningcrr
een lopen Rogge tot klein:
6 stuivers
een lopen Rogge grof:
2 stuivers
(RaF, Nedergerecht van Haskerland. invoernr 29 fol56-73)
*

) Loopen = oude inhoudsmaat van 83,4

liter (De Grote Lontussc littc.vcltrytelie,

De molenaar van de westerse molen (huisnr. ll.5) is Siotrkt'l'it.kt's vrur rler Mculcn cn de
oosterse molen (huisnr.339) wordt hctttalcrt tltxrr Arrrrc l)ouwt's th'liocr'.'l'czarlcl wrlrden ze aangeslagen voor een bedrag virrr./ 675
wrurrvrrrr Anrre l)orrwcs -50ti-5 guldcn
moet opbrengen eri Sjouke Piekes hct aarrrrrcrkcli.jk lrrgt'rt lx'tlr';rg virrr l(r(r(r guldcn. I)c
westermolen bevond zich aan de Schipsltxrt, vlrrr tlc rxrslcrrrolt'n is tlc.itrislc plaats nrij
onbekend. Later hoop ik nog eens op dczc nurlcrrs lcrrrg lc korrrt.rr.

l.

de

el I 5)

Van het begin van de l9de eeuw zijn stukken bewaard geblevcn tlic inlirrnratic vcrschaffen omtrent de belasting die korenmolenaaÍs moesten opbrengcn. Dit bctrcli in dc cerste
plaats een reglement wat inzicht geeft in de belasting per gewichtshocvcclheitl tc malen
graan. Het reglement betreft molenaars die buiten de overeenkonrst vielen welke met
bepaalde molenaars was gesloten.

(archiefnr

Daarnaast bestond er een systeem van belastinghcl'Íing «rp hrtxrrl. kock crr gchak ingcvoerd in de gemeente. Op uitvoer van dc bakkclsprothrclcrr wcnl tlun wccr rcslitutic vcrleend.

Hl5l2)

Archief nr. H l5l2 geeft een overzichl van ('cn pt'ilirrg gt'rlir:rn hi.i tle ) korcrrrl«rlcns van
het aanwezige graan of meel van dc vctschillcntlt'hlrkkt'rs. llr w:rn'rr lrx.rr lO hakkcrs "in
de Joure" op een bevolking van ongcvcer I 100 l)ers()ncn.
Aanhaling:
Op heden de twede Januarij at'htit'nluntlrt'l t'tt ..t'r't'rrtit'tr ltt'liln'tr trij tuultrgctekenden
deze bij de onderstaande Molenuur:;, lt .qnttrt'tr tlir, tttttt tlt, Mtilt'tr 14cvt»rdtn wiertlen
gepeild.
le bij de Westermolen, waar van molcntutr i,r.\'lrrrr(r' I'it'kt',s ytttt rh't Mtilttt.

Aanhaling: De Korenmolenaars, geene Accordanten voor de belasting rryt lrel Gemaal
zijnde, zullen, met den aanvang van den jare 1817, van de Tarwe, Spclt "t'1 ol Roglqc, die
op hunne molens, voor Bakkerijen en Meelverkoopers wordt gebntken ol gamulur, de volg,ende belasting betalen:
Van ieder zak Tarwe of Spelt, mitsgaders Masteluin * ), of Tarwe mtl Ro7414t', ttl utk'l'arwe
met andere granenvefinengd, drie Guldens, de lak gerekend op hondcnl 1x»ul gewicht.
Van ieder zak Rogge, of Rogge met eenige andere Granen (tarwe ullcen uilge«»rtlerd)
vermengd, zesennegentig Cents ( 19 l/5 Stuiver), de zak gerckcnd op huulerd pond
gewicht.
Turksche Tarwe wordt met tarwe, en Egijptische Rogge, wordt mct Ro1474t, gcli.jk gesteld.
Zij zullen echter deze, door hen betaalde, belasting, boven heÍ gchruikalijk muulloon, van
de genen, die het Graan willen doen malen, terug mogen wtrdtren.
Gealtereerd bij Resolutie van d.d. 3 Jan.l817- te lezen: de ztk ol een :.es en dertigste van
een last, Amsterdamsche Maat. *) Einde aanhaling.

*)

Spelt
Masteluin
Amsterdamse

Tarwe

Roggt,

Sippe J. Pekema

I

A. G. Brouwer
Gerrit Geerts

Groustra

Gerben G.
Johannes J. Rakker

I 'lr'

Samen

I

2e

r/u

tarwc

bij de oostermolen waar van nt()lurttrrt' Arttrt'

.)

tlr

=

soort tarwe, eigenlijk gespleten graan
half tarwe half rogge

Tarwe
Jan M. Cornel
Trijntje J.van der Veer

last = 3010 liter (J. M. Verhoef van het

P. J. Mecrtens Instituut

Josua

Nijcolzon

2

Douwe Popkes

in

"De

oude Ned. maten en gewichten")
l/36 last komt uit op 83,6 liter, dus redclijk overeen met een lopen
van 83,4 liter.

Samen

'

Loo;tcrr trrccl

tliito ltrccl
tlijto lrrccl
tlijto rrrccl
tlijto ltrccl
ltr )ggr:

llttt't..

F. H. Wesling

=
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Loo1'lcrr

tli.jto

tliito
tli.jto
rli.jto

ltogge

aldus bevonden en opgemaakt door ons ondergetekendc,

Anske Schotanus
Johs de Jong

Met de twee korenmolenaars "op de Joure" werd een overeenkomst gesloten waarbij ze
elk een bepaald bedrag moesten betalen voor het gehele jaar. Ter bescherming van deze
molenaars werden de bakkers verplicht het benodigde meel voor hun brood en gebak bij
deze molenaars te laten malen.

Einde aanhaling.
Bovenstaande rechtvaardigt de veronderstelling dat roggc verreweg het meest gemalen
werd voor de bakkers, wat nog versterkt wordt door het volgende overzicht.
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Overzichtsstaat van ingevoerd meel, brood en gebak in de Grietenij en van het uitgevoerde, over het jaar I 826, naar gegevens van archiefnr H I 55 I .

belasting Hoeveelheid in ponden bedrag, versthil
per 50 pond invoer
uitvoer
194079 101586 92493 Í 51796
WeekRoggebrood Í 0,28
12693 1l+
2086 10607 'l: .f 233,37
Week Tarwebrood / I,l0
1843 l8l '/: .f 160,62'1,
7024'1,
HardTarwebr. Í 1,55
212 .f 6.7Í\'l:
212
O
Tarwemeel
Í 1,60
lO7 .f 0,t10
139
32
Roggemeel
Í 0,37

Soort

-5

.f ete,s4

N.B: een Roggebrood woog ongeveer

I

I

pond (archief Engwirden no 3).Wij kennen

tegenwoordig alleen nog maar een kwart hiervan, het zogenaamde "fjirde partsie".
Uit bovenstaande tabel blijkt dat roggebrood de hoofdmoot van het dagelijks broodgebruik in die tijd vormde.

Het is moeilijk een goed inzicht te krijgen in de hoeveelheid verbouwd graan in
Haskerland. De zogenaamde speciekohieren geven alleen een totaal aan oppervlakte
bouwland zonder gegevens over wat er verbouwd werd.
ln l'748 worden in Haskerland 338 '/, loopens x) gesaij belast en in 1805 zijn dat er nog
maar 138. Deze laatste 138 lopen brengen aan belasting op: 24 gulden, 14 stuivers en 8
penningen.
Belastingheffing is niet alleen iets van de laatste tijd. In 1805 werd naast die op "lopen
gesaij" onder anderen ook belasting geheven op "schoorstenen", "koeien en rieren" en
" paarden" . De zogenaamde " vier speciën" .
Belasting per eenheid:
Schoorsteen í 3,00
Koe
0,70

*)
Lopen gesaij
Paard
Rier

aan te houden ter bezaaiing

l0 ,/,

ter consumtie overgehouden

4J',|,

5

I

2'12

'1,

'l

'

6l

'1,

554

'1,

Geen gerst, bonen, erwten en aardappcle:n. In I Itilrgcl'lrtlccl nicls tllur wcirlcn cn hooiland.
Frappant is dat er in deze grietenijen gccn vr:r'rncltlirrg is vrrrr tlc lcclt vln liu'wc.

Laten we nog even teruggaan naar hct hctlrag vurr./ (r75 I rlirl rkxrr rle 2 rrxrlcnaars in 18 l7
opgebracht moest worden en naar het rcglcrncrrl op tlc hclirslirrg ()l) hct gcnliutl uit die zell'de tijd. Het bedrag voor rogge bedraagt 9(r ccttl pcr zuk. l)txrl rlc irrbr-crrg varr tarwe zal dc
gemiddelde belasting oplopen tot waarsclri.jrrli.jk luirrr tí('n grrklcrr. llct liikt vtxrr de hand tc
liggen dat het vastgestelde bedrag van.l'(r75 I ccrr lugclc lrt'lirslirrg pcl gcwichtseenheid
zal opleveren dan de belasting per lossc zlk. I lct z«lr irrrnrrs vrxrr tlc lnolclrllrs nict intcressant zijn een overeenkomst te sluitcrr rrrcl rlc griclrrri.j lls lrt't gccrr lirrtrrciccl vtxrrdecl
zou opleveren. Mogelijk dat de bakkcrs hct tllit'l viur rlt' lrt'l:rstirUt v(x)t'rlc l«rsse zak in
rekening werd gebracht, met daarbovcn ccrr vcrgocrling v(xll hcl nrirlt'rr. Ook wlnneer we
uitgaan van een gemiddeld bedrag aan hclastirrg vurr ./ 1. pt'r zuk tl:rrr zul rlc ornzet van de
molenaars meerdan 6751 x83,4liter ol'ortgevccr'56.1.(XX) liter nroctcn zi.jrr gcwccst.
Een volgende keer iets over de molenaars cn rlolcrnurkrrt't'lrlt'rr "irr rlc .lourc".
Jan W. Dijkstra

Bronnen:
Hoofdzakelijk gemeente Archief Haskerlarul te .loun' ttr lu't llijlxrn'ltit'l'I,'rieslund (RaF)
te Leeuwarden

uit

ons prentenkabinet

0,35

0,179
0,70

*) loopens= vlaktemaat, I bunder= l/8 H.A
rier = vaars
Informatie uit het rijksarchief in Leeuwarden geeft enig inzicht in de verbouwde gewassen
in I 8 1 I voor de eerder genoemde vier grietenijen- (Toegang 8, #3745)

ingezamelde lopens rogge
aan te houden ter bezaaiing
ter consumtie overgehouden
tngezamelde lopen s boekweit

Allereerst moeten we iets rechtzetten. N.a.v. ccn vorigc rnolcrr, llruisgcbracht door de heer
L:cn oudr: hrrcr dic te kennen gaf er
zeker van te zljn dat het de door Hengst bcdocldc rnolcrr nict is: "l)y nrcalde dwers troch
de reiden op 'e poel," zo liet hij Hengst onlangs wetcÍr. I)aalrrrcc is deze spinnekop uit
nummer 92 dus nog niet thuisgebracht.
Er kwam een reactie op de foto die we in nummer 93 opnlnrcrr. Volgens de heer Durk
Posthumus uit Huins is het de spinnekop "Heechhiem" bij (i<tngahuizen.De molen zou
dan vanaf een boot gefotografeerd zijn.
We houden ons weer aanbevolen voor aanvullende reactics, o«rk op de oude foto die we
nu achterop hebben afgedrukt. Deze foto van een spinnekop in aÍbraak komt uit de collectie van de heer C. E. van der Horst uit Scheemda. De vraag van de heer Van der Horst is:
"Stond deze spinnenkop inderdaad bij Grouw en welke molen was het dan?"
We staan weer open voor nieuw onbekend molenmateriaal.

Willem Hengst uit It Heidenskip, kwanr ecn rcactic van

,lUngwirden
52

I)oniawerstal

H askerland

692

303

l5

212

3t8

81

'1,

37

419

5/8

221

'1,

58

294

622
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Reactie
Er kwam

een reactie op het verhaal over molenvriend Kamerman die graag meer
wilde weten over de foto die we plaatsten op bladzijde 30 van de laatste Utskoat. De
heer W. O. Bakker uit Harkstede liet het volgende weten:
"Ikheb deze "Spookmolen" bij Wanswerd gefotografeerd op ll september 1949 en op 5
juli 1968. Toen derylfde situatie als toen Kamerman hem kiektc. ln de RijksinvenÍarisatie

van 1943 was de molen nog van twee zeilen voorz.ien en weer op tlez.elfde plaats gefotografeerd. Toen was het piepkleine huisje nog bewoond en liepen er nog kippen bij en
stond het land erachter allemaal blank"

Willem Entrop uit Kollum stuurde Kamerman nog de volgendc gcgcvcns:
Burdaard, poldermolen 'Spookmolen', een rietgedekte muonts ()p ccn stenen onderstuk en
een rietgedekte kap. Het stenen onderstuk was ca. 1,50 m hoog. De nxrlen had een gietijzeren
as en houten roeden oudhollands opgehekt met een vlucht van l('»,t10 nrctcr. Gebouwd omstreeks 1850. Bemaalde polder 29 van het ws. 'Kolkhuizen', groot I 3-5 ha. Dc molen was uitgerust met een schroef met een opvoerhoogte van l,l0 m. In 1943 cn 1957 was Mr.
J. J. Talsma uit Bloemendaal eigenaar. ln 1943 was Sjoerd de Boer huurdcr. In dat jaar werd
de molen onderhouden door molenmaker A. Emst uit Burdaard, verkccrdc in ccn gocde staat
en was geregeld in gebruik. Omstreeks 1955 was de molen sterk verwaarkxrsd. Kort na 9 juli
1966 afgebroken. Opnamedatum juni 1928. Komt voor op de staÍkaar1 uit I tt-54 cn dc waterstaatskaart uit 1874. Standplaats 700 m ten oosten van de kerk, links van dc wcg D«rkkum-

Burdaard. Burdaard sektie

H nr.

153 (1943). 297-3053. Rijksinvcntarisatic 1943 en

Inventarisatie van molens in Friesland. Rijkswaterstaat 1957.

Aangeboden
We hebben voor de molenboekenlieftrebbers nog een aantal nrolenboeken binnengekregen
die voor gereduceerde prijzen worden aangeboden. Het betrell de volgende uitgaven:
G. Husslage - Windmolens Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun werkwijze (Amsterdam 1965). Frn gezocht boek van de Zaanse molenmaker Husslage.
Westra - Windwerkboek

Bicker Caarten - Met de kuierstok langs de molens. Een bundel artikelen over windmolens
door de befaamde molenkenner Bicker Caarten (Zaltbommel, 1977)
Jacob Bugge - Windmolenboek (uitgave van Kluwer, 1981)
Ir. F. Stokhuizen Molens (het basisboek voor de molenlieÍhebber en vrijwillig molenaar,
aanbevolen lesboek voor de molenaarsopleiding, reeds lang uitverkocht en alleen nog in
gefotokopieerde staat te koop; het betreft hier een origineel exemplaar!)
Leen Molendijk - 32 Nederlandse molens in het landschap (32 aquarellen)
Herman Besselaar - Molens van Nederland (het boek van de maand ut 1974)
Het Nederlandse Molenbestand (zevende druk 1989)

-

De Hollandsche Molen; jaarboekje 1983

\l
Pelleboer- VolksweerkuÍxlc. klo;rl lrt'l ol nr('t ( I r r.url'r'lrlr I '. t, ,lrul ltt I lt
G. D. Wtjnja - Strijd in de Vcctt;xlltlt't. lr:tl'nr('nl('n lnt ,1, nrllr nlr r lrrr rh rrr,. \.ul

Jan H.

,lr

Sintjohannesgaster Veenpolder (tlalk-llnun('loorrl. / nrrlrr t",tlr,,,'1,r, , l, ', l',li I
Het merendeel yan deze boeken vcrkccrl irr urlslt'Lt'nr h' ',t,r.rt
Tevens wordt aangeboden het trttxle:l vln ('('rr lrocr('nnrolt'n t\'.ur rL r [\lr r r'.rr,,lr rr \\ rr,,unr)
met een vlucht van ongeveer 150 crn. lrrlit'lrlirrl,t'rr lrr; rlt' rrrl,rr trr
BentUopzoeknaareenbepaald l-tx)lcnl)()('k. l:r:rl rl;rl rl.lr \ t,r l)' llt ,l ,,.qr rrr tlr [\lt't urr l,t.r
tisoproepbereiktUzo'n500molcÍtvt'ictttlt'rt ()ok rr,ulrrr'r'r IIl,,rrlrn,l ru,,l{rrl .r,rrtt'rrrrrll
aanbieden is De Utskoat uw mediuttl hi.i ualsl('k I I kurrl trlr'l,,rrr'., lr , ,nt,rr I ,;,1r, nr{ n nr('l rtt'
redactie wanneer u belangstelling hcbt v(x)t ('('n ;rrlrt'rlt'rrlrt' ,1 \\.urr, r l l rr rtt r,',u'('r('n ()l)
I

bovengenoemde uitgaven.

Molenliterirt

u u r'

Meesterwerk van Paul Bauters lltinrly (rn(lct' rlc rrr()l('rrlx)('L('ll
We schaften onlangs op oan raden van enkcle ittq3t,trijtlr rrtttlt'rtl,t'rt,t(t \ ltt't l,ttt'h " l' l/V
Adelsteen TOT Zetelkruier" oan. Het zou hct sttrttrt,ttr,, trl, ltrt lirl,tt'rl t'ttrt tlt' rttttlt'rrlrtt'r'tt
tuur zijn. Nieuwsgierig geworden door z.o'tt 1gi13trttlis(ltr utt,tl,.'r'rlntli lttr,ttttt'rt tt't' ttrtt ltrí
boek te bestellen. En de eerlijkheid gebiedt ons l( :.(l:l:t',t tlttt tt't' tlttttt t,, ntt't ít'lt'rtr yit'ttrltl
werden. Wellicht kunnen we ook U overtuigt,tt. llrht lt bt'lttrtl;ttrllttt!:, ,t'tt1,q',', tltrtt rtrt,l
warut de oplage telt slechts 2000 exemplnren.

De in Oost-Vlaanderen geboren vrederechlct' l':tul l. ( ) ll.rrrt('r', lr,, lt ur 1r,,,,r,',tr r,,('n tr('l
soon getekend voor een reeks molenboL'kct) tlit'tlt' rrrr,lrrr', ur rrrr I n.rn( \ l.r,rn(h'rrrr lol
onderwerp hebben. Het zijn stuk voor stuk hcstst'llt'r, 1,,'\\r,rrl. rr , n nu r rl,r,rr ,l,rr ('('rr ,rltr',,
omvattend, kritisch sluitstuk van dertig .j;r:rr I't'rlrr'\ ('n nr(,lnr,,l,,r,r, .r.ur l.r 1,r'\,r';,11 rcn

"Groot Volkomen Moolenboek v(x)r Vl:urrrtlt'rt'n \;ut \ t,| ,'" \ .rrr ; \r l, l,,trrrr tr,l
Zetelkuier,2000 jaar molens in Vletittttlct'en. V:rtr tlt' trrtr'1,r,' r', lr, I , r',t, rlr r l \('r,,( lrrrrcrr

Hierin neemt Bauters, voorzitter van clc v.'/,.w. Lt'r,t'rrrlt' NI,l,'n'. rL' l, .,, r nrr., r!r rl,'
kundige en mechanische ontwikkclirtg vtrn lrt'l ;urrlr:rt lrtrtr;1,. r,r nr.r,rl' r,ur.rl lr,
tot in de hedendaagse ttjd. Opvallencl luut lrt'l lrot'k r:, rk' l.r',r' ,nr\,url, r'n
hoogwaardige uitvoering. Hier is de liclilt'v(x)r rlt'rrroll'sr',',.unr'nt,r t,,r,rrr rrrr'l
een uitstekend vorrngegeven boek. Eirrrlcliik tlus t't'n urlf ,,r\ r' rlrr rn ,rll,' t lllr/ l(
komt aan de wens om de molens (x)k ccns c('n nr()nunrr'nl.r.rl l,r,r'l, rr,'r l' tr ,'l ll ll t('l
bedenken dat er nog twee delen zullen volgt'rr

1,,',,t lrrt',1

I

!

Het boek is stevig gebonden in linnen wiliu'hij tlt' titt'l rn ;,r,rrrtr,prlrrrl'. rh'
[Jiteraard ontbreekt een fraai uitgevocr'(l sloli )n rSl;r1, 1111'l I 'r r , l,rr r r tr'
maco papier van maar liefst 150 grarn. Mct z'll llil( lr!;rrlrtylt'n ('n ('('n
cm. is het een lijvig boek gewordcn. l)c velt' lolo's /tln,,trrk \()()l

waard. Maar van minstens zo vccl hr:llrrrg riln tlt' nrrlrukrvt'1.[.r'rrrh'

l('lt
l,lll(-
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eigen molenkenner Pouw uit Naarden. Deze kunstwer§es verraden de vakman en zijn voor
de tekst als ondersteuning van groot belang. Het geeft ook de minder in techniek ingewijde
lezers een uitstekende informatie over hoe een en ander precies in elkaar steekt. Het aardige is
dat er bij de tekeningen ook veel met kleur is gewerkt en dat geeft toch wel een extra dimensie aan het meesten';erk van Bauters. De verschillende hoofstukken hebben eveneens een
steunkleur gekregen in de vorm van een band boven aan de bladzijde terwijl in de onderkant
van elke pagina een molinologisch watermerk verwerkt is. Tekstblokken bij de foto's zijn in
dezelfde steunkleur weergegeven. Deze extra zorg voor de vormgeving verheft het boek
boven alle tot nu toe verschenen molenboeken: iedere pagina is gewoon een lust voor het
oog, een kunstwerk de molens waardig!

Over de inhoud niets dan lof. Maar dat is deze molenvriend wel toeverftouwd. Vooral de
nadruk op de standerdmolens deed ons af en toe watertanden. Schitterend! Met veel genoegen zien we daarom uit naar de beide volgende delen waarmee het standaardwerk wordt voltooid. Het tweede deel behandelt de bouw en de werking van de molens rond 1850: de ultieme bloeitijd. Het derde boek wordt een groots opgezette encyclopedie van molentermen.
Vergelijkbare kunstboeken kosten vaak enkele honderden guldens, nraar boek I komt u lfi)
gulden te kosten. Op het eerste gezicht een heel bedrag; u krijgt er echter heel veel voor terug,
zoals we hierboven al hebben laten doorschemeren. Goede wijn behoell geen krans, zegt het
spreekwoord en wat dat betreft houden we het hier daarom maar bij. Het boek is te bestellen
bij De Centrale Bibliotheek van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen te Gent (tel.
32-926772N) of bij Het Provinciaal Domein te wachtebeke (tel.00-32-93424240). De prijs
bedraagt in dat geval 1800 BF, exclusiefverzend- en overmakingskosten. Zelfbestelden we
het bij de heer G. J. Pouw in Naarden (te1.035-6945428) en dat kwam ons op .f I 10,- te staan
en dat is goedkoper dan het uit België te laten overkomen. Verder is het voor datzelÍde bedrag
in Nederland nog te verkrijgen bij de Stichting kvende Molens in Roosendaal (tel. 0165541661). Aanschaf lijkt ons een prima investering. Dit is een boek van blijvende, zo U

fil

wilt stijgende waarde.
Gerben D.

Wijnja

Opnieuw een fraaie toeristische molengids in de reeks Op Molenpad
Het rtjke culÍuurbeziÍ aan molens op de Zuid-Hollandse eilanden staaÍ centroal in de ni.euwe 66 pagina's tellende A5-formtail molengids (Utskoat-fotmaaÍ!) die met name is bedoeld
voor toeristen, streekbewonerc en molcnliclhebbers.
" Je lou gewoon wensen dat er een hele reeks molengidsen in dery g,oed verTorgde uitvoering
lou verschijnen " Dat schreven we bij de bespreking van de hieryoor verschenen uitgave over

de molens in de Alblasserwaard en de Vijftreerenlanden. Met het uitkomen van de gids over
de Zuid-Hollandse eilanden lijkt de uitgever aan de door ons geuite wens tegemoet te komen.
In hoofdstuk I wordt op boeiende wijze de ontstaansgeschiedenis van eilanden met de rol van
de (verdwenen) poldermolens behandeld. In hoofdstuk 2 worden de 12 korenmolens op
Goerre-Overf'lakkee beschreven. In hoofdstuk 3 komen de l0 korenmolens op Voome-Putten

en Rozenburg aan bod waama in hooÍistuk 4 tlc rrxrlerrs irr tlt' I hrr'ksc W:r:rrrl lx'lrrrrrlcltl wor

den.Vervolgensstaatinhoofdstuk-5dcwcrkingviurkolt'rr

r'rr;xrhlt'rrrrolt'ls(('nlrir:rl.

Tot slot worden in hoofdstuk 6 een aan(al trrcr'islist'lrt' lit'ts t'lt w:lrtlt.lrorrtt's llrrrl'.s rlt'ntolt'rrs
in de streek beschreven. Ook de toeristischc ctt t'ttliturirt' lips v:rrr rk' rrr rlt' 1'rrls oppt'rrorrrt.rr

il('r

horecabedrijven - hotels, restaurants, (cct)calós, clrrrrpinl's ('n t(11('t
zrpr zt.kt.r rlc rnrrilt'
waard. Deze sponsors hebben er ook vo«lr gczt»-gtl rlirt lret llrx'k1t' v()()r ('('n zr't'r :urrrv:r:rrtlbitrt.
prijs te koop is. We kunnen U de aanschaÍ'dc nicuwslc "( )p Molt'rrprrrl" zt'kt'r lurrrr:rrlt'n, v()()r
al wanneer U van plan bent uw (molen)vakantic irr tlczc slret'k rhxrr tt. lrrt'rr1,1.1s. " lltn' I t tlt
eilanden ook verkent; ze blijven een plefierige vernt.s.titr.q, thutr lx'tr rI rtut rtyt t ltti.r;t1". to l,r;rl
de in de Alblasserwaard geboren en getogen autcur drs. I llrrs ( )rrwr'rrtr'1. lristor it rrs/iorrrrr:rlisl
en vrijwillig molenaar weten. We zijn benieuwd ol'tlc surncrrs(t'llt'r rrol' rrrt't'r rrrolt'nlxx.kcrr
c.q. -gidsen in portefeuille heeft.
Zijn gids is verkrijgbaarbij de uitgeverdooroverntaking vrur./ l(r. (irx l. ;xrrlo t.n vcrplk

kingskosten) op postgiro 6966832 ten name van Han«rva Mctliir l'rrxlrrttiorrs lt' Nrxrrtllrock
met vermelding 'Molens ZH'. Vermeld voor de zekerhcid rxrk rrw rrtht's vtxrr vcrzt.rxlirrg virrr
de gids.

((il)w)
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Voel Je in augustus de viad zuid-west rtoten,
dan is een witte kerst niet uitgesloten.

l*

A-

8*

22*

r.

5,*

ci*

7t*

Sint Dominicus

Sint Petrus

Banden

c]*

TED

*

lo*

12*

ll*

Sint Laurentius

lEr*

lcl

*

l?ï

*

O.L.VHemelvaart

22

l.

lc}

*

28

24

lO.

l8ltl-

2L

21o

a(o

2ö

Sint

zGi

27

Anastasius

2,G'

Heilige Lodewijk

Sint

Augustinius

8r
Í9.l.- Als de ooievaars

Op Sint Petrus Banden,

nu nog blijven,
zal eon zachte winter binnendrijven.

treldcen de ooievaat's uit de landen.

,4-

1!9

einde hondsdagen

Sint
Bortholomeus

zgD

!a, *

lg*
Sint Cassianus

Is 't heet op Sint Domijn,
hetzal een strenge \ilinter zijn.

1Í24-

Op Sint Laurentius een regenvlaag,
zes weken duurt die regenplmg.
Is 't op Sint Laurentius klaar,
eÍ zalveel fruit zijn in 't jaar.

Í2,gr- Trekken de zwaluwen voor

Het weder van Sint Cassiaatl^,
houdt nog dagen aan.

Sint Barthelsdag ons vaak vermeldt,
hoe het in de herfst zalzijn gesteld.
deze dzgweg,

dan duidt dit op een vroege winter.

Blijven de zwaluwen lang,
wees voor de winter niet bang"

2ifl.-

Maria Hemelvaarts zonneschijn,
brengt goede wijn.
Regen op Maria Hemelvaart,
weinig wijn en slecht van aard.

Op Sint Augustijn,
zullen de onweders over zijn.
Sint Augustijn stopt de zomer in
tot de winter is gered.

ToÉglot:

geeft augustus in 't begin veel zonneschijn
dan zal het sen strenge winter ziin
wat augustus niet kookt
laat september ongëbraden
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