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beeld van de Friese molendag met de bekt,nrlr, lxtltlrr-krtrutrrrolur Íc Lungweer.

de

E,en

De Lantearne)
Molenniumfeest
Molenruilbeurs in Utrecht ( locrtl ic llt'tlrt'lkt'r k ). lrtlor rruttic bi.i cle:
organisator, dhr. Terstccg, S;tuist nr:rl .51-l(). l()li7 'l'W Ititltlcrkcrk.

Van de redactic
Veel Friese molenvrienden hadden de mond cr vol v:ur. I )r' l,'r'ics(' l\lolt'rrrlirg llcleefde
een prachtige start en een sfeervol slot op eell rlag rlir' tloor rlc l'r':t:ti(' w('('r'somstandigheden buitengewoon begunstigd \ryerd. Vertlerop irr (lil nunun('!'sl:r:ur wc uitgebreid stil bij deze gedenkwaardige dag.
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huu.ft de Haensspinnekopmolen aan het Pikmeer
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avonds om halJ negen gemaokt.

Molenaarsopleiding en examinering
Een ander onderwerp waarover het laatste woord n«rg nict gcsprokcn is, betreft de molenaarsexamens. Er slaagden weer wat molenvriendcn, nllar dc leermeesters waren niet
echt gelukkig met de gang van zaken rond de exanrirrering. Zo was de afspraak, dat men
als leermeester bij het examen aanwezig mag zijn, hij tlc conrmissie onbekend en dat betekende dat de man die de opleiding had verzorgd wcrtl weggestuurd en buiten moest blijven afwachten. Erg sneu allemaal, want dit geell onrust en dat verdient de goedbedoelde
samenwerking tussen de beide gilden absoluut nietl Het is dan ook te hopen dat hierin
spoedig beterschap wordt beloofd.
We zien tegenwoordig dat men bezig is met een nieuwe invulling voor dc alirlrnc van het
rijexamen. In molenkringen is al jaren, tevergeefs trouwens. gepo<lgrl «rtr lrcl exurncn [e

latcrr ltlllctllt'tt ()l) tlt't'i1'1'1t tttolt'tt ltllt'\;tttt('tt tl1;t'ic
inllllcl's ook ill jt't'ip't'lr lt's:tttlo! llt'l li;lrt'rvrjs is l.z.l. hij
het ('.ll.ll.. te lt:tlt'tt Voll'1'11t llt'l ltt'tlt'lttl;t:t1's !ltlllPl)tlt'c
- declccl'til'iclrlt'tts.yslt't'nr. ( )ok ortrlt'r t'rrkt'lt' It't'r nr('('síct's
wordt rlic nir'uwt' w('rkr,vijzt' :r:urlrt'volt'rr (zit' vol'igc
nuÍnnlL't's vlln I)t'Illskrxrl ('n vt'rtlt'ro1l irr tlit !tununct'),
mai.lr itls tlil wt'tlt'ronr ll('('rr lrnslt'rt'rrrl or)r \/rrrtll, tllut nt()cl
dit rn.i. hclt'cut'(l wortlt'tt. llt'l !'('('ll rrrt't'r k:urs('n ()nr nr('i't'
mensen cnthousiltsl v(x)t lttolt'tts lt'rtt:rk('n ('n lt'ltoutlt'lt. l:crr
ruime opleidingstijd van l'lz jaar, divcrsc stirgt's irr tlt' lrrrrrrl lrr j t'ollt'r':rrrrol('niulrs en ccn
aantoonbare inzet voor het molenhehotttl zou llijvoorlrt't'lrl rt't lrl rrrrx'lcrr gcvt'rr o;l hct
bevoegd laten draaien van een molcn in tlc tcgio wluu 1,.t'lt'sl is l)t'lrx'lsinli rllr:rrv:rrr kirrr
komen te liggen bij de leermeester, dc lccrtttceslt'r's rvrurrlrrj slill'r'\ l'('lolx'rr rvor-tll crr tlat
dan in samenspraak met de regionaal cxuttrirxrlor. Zo korrrcrr rxrk rlt'l,t'rrt'rr tlic 'nrirrtlcr
theoretisch'geschoold zijn, maar praktisch lrrrilenp.t'wrxrrr lx'krvrurrrr cn rrrrttip, wt'rk kurrnen verrichten, aan hun trekken. Dit ontlast tlc luntlt'lijkt' ('\iun('n( ()nlnrissit'rxrk n()!.1 ccns
in hoge mate! Voor de lieftiebbers z()u nrcn rlt' vt'rvolgct'rtrlrtirtt'rr krrrrrrt'n :rlrrhictlcrr
waarbij speciale kennis van korenm«llctrs, poklcrttxrlt'ns. z:r;r1'.rrrolt'ns. spirrrrt'koppcrr. wipmolens, standerdmolens, paltrokken e.d. w«rnll gr'l()('tst. l):rt k:rrr (x)k ( ('nlr:r;rl. sclrrilicli.jk
desnoods, georganiseerd worden. De vcrgcli.ikin!t nr('l lr('l tlrt'ont't'r:rrrrt'n vrrrr lrcl ('llR
komt hier weer om de hoek kijken. Een apitrt cctlilit l;rl zorr krrrurt'n w()ll('rr uilgcrcikl rra
het presenteren van een eigen 'werkstuk' ovcr ccrr zt'll orrtlvikkcltl s1x't irrlisrrrt'. (ictlacht
kan worden aan onderwerpen als de molen irr orrs volkslt'vcrr. rlt' rrrolt'n in rlc schildcrkunst, molengeschiedenis, molenbouw en gu zo rrurll tkxrr'. ( )ok lrt't lrt'l;x'rr hi.j t'crr nurlcnrestauratie zou wat mij betreft als werkstuk aarrgcrrrcrkl rrropt'rr rvortlt'rr. A:rrr tle hlrrrtl varr
een fotoverslag met referenties van de m«rlcrrtrlkcl is et'n cintlpt'sprt'k nxrgcli.jk, rnaar
nogmaals dit zijn slechts voorbeelden! Na hcl tltxrllo;rt'n v:rrr rlit rlrit'lrrik krrrr lret tlipkrnra
t'eestelijk in ontvangst worden genomen op dc.jaulvcrgiulcr inp vrrr I )t' I lollurrtlschc Mole n
in Amsterdam, de jaarlijkse hoogtijvergar.lertlag vlrr vclt' nrolt'rrvrir'rxlt'rr. Vclhrrizing rrlar
een andere streek betekent wel dat het basisccrtil'iciurl tlirirr olrrricrrw gchirirkl rrxrt:í wrlrden! Dit moet worden gezien als een verrijking van rlc opzcl: irrrrrt'r's ictlcr tlccl vun hcl
land heeft z'n eigen bijzonderheden en dan denk ik tan zowcl tle nrole rrlypcrr irls hct wccr!
Let wel, dit is maar een idee van uw redacteur, ccrr irlcc tlirl rrog lrrng rriet rritgckristalliseerd is en dat slechts tot doel heeft een bijdragc lc lcvcrcrr :r:ul (l(' ln('nirUlsvorrrrirrg rond
dit onderwerp. Elders in dit nummer krijgt het rlcer ltrxl:rchl. Ilcllngri.jk is lrct cchtcr dat
de discussie niet beperkt blijft tot Fryslàn, rnalr tlul rlit larrrlt'lijk wortlt opgepakt.
Bovendien is dit niet eenzaak van korte duur. Hct hccli.jarcrr rxxlig. ( )ok nx)ctcn hct Gild

Fryske Mounders en De Fryske Mole, het Gilde van Vriiwilligc Molcnaars cn De
Hollandsche Molen het belang inzien van zo'n vcrantlcrirrg. Arrtlers hccli het mijns
inziens geen nut.

De discussie leeft en die is goed bedoeld. Er is vccl wi.ishcid cn lact v(x)r nodig om dit
echter te stroomlijnen. Geluiden in het veld dienen scricus gcnonlcn le worden. Ze worden gelanceerd door mensen die de molenzorg hoog in hct vaandcl hebben. Tevens mer-

.l
ken zij dat de huidige werkwijze niet mct zi.in ti.itl is ttt,',';,,'1',1.,s, llr'l rrr:r1, rrrt't zo zi.jn dat
alle goed beargumenteerde plannen v(x)r vcnlicuwirrl'rlur lrrrrr'rr.rl ,,rrrt'rlrirltlcli.ik van
tafel worden geveegd. Daarvoor zijn de belangcn l('!r(x)l I )t' rrrok'rr', \tiriur ol) lrct spel en
die zijn ons lief nietwaarl Op de najaarsvergatlclirrg lrclrlx'rr rlr krrrnrt'rr lrorr'rr tlal ccn en
ander in onderling overleg aan de orde zal kontctt. l);rl is t't'rr lroopvol lt'1't'vcn. l-lclaas
kunnen we de uitkomst daarvan in dit nummer niL:l nle('r rr('('n('ur('n

Jaarwisseling
De jaarwisseling nadcrt al wct'r' rrrt'l ur-,\(' st'lrrt'tlt'rr. llcn speciale werkgroep heeli ziclr lt'rr rlot'l l't':.lt'lrl ()nr 1rt'tlurcrtde de
jaarwisseling een nationitlc gr ot'l lt' lx ('n1,1'n ;l:rrr rlt' wcrcld. Dat
zal gebeuren met spcciiurl vcr sit'rtlt' \r'ur(lrrrol('ns. Solt-tmige
zullen ook draaien in hcl liclrt vrn s('lrr;rr\\'('rlx'rs /olrls we dat
zagen tijdens de Friesc' Molt'rttlrrlr t'rr ;rvorrrl Vt'ttlt't'o;l in dit
nummer meer hierover. Wc lrcllht'n ( )v('r i;'..'ns :rl vcnrorttcn dat
de versiering ook zal worulcrr ge lrr uikt lu; ('\/('n('nlcntcn rond
Simmer 2000 en dat idcc willcrr w(' tlt' nr('('rvt'r kt'ntlc tncllenaars niet onthouden.

In december breekt de tijd van pakjes geven aan. Vtx»-Sirrtt'r'kl:urs zi;rr rvc tc laat, maar
mocht u voor kerst en jaarwisseling plannen in die richtirrg lrchlrt'rr rl;rn gt'clt rlc rubriek
Molenliteratuur wellicht de nodige hints.
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/.iiy:r;urottrlt'tzot'k(loetllliutt'
JellemauitIJlstishiervoordecontactpcrs(x)rr(zit't'okrlirrr).
sponsoring in de vorm van bijvoorbecltl ulvcrlt'rrlics. V;rrttril l)t' lrrvskt' Molt' is tlc viccvoorzitter A. Lok hierbij betrokken.
Jubileum en jubileumnummers
Hoe het ook zij, we staan aan de vooravorrtl v:rrr t't'rr hiizorrrlt'r ;:uu. Vrxrr:rl rxrk vitttwegc
de viering van het 25-jarig bestaan van hcl (iikl lrryskc Moutrrlt'rs rlrrl itt lrt't rutirutt vrttt
2000 gevierd gaat worden. In mei is dc kwlrl ('('lrw ('('lrl('r :rl tttt lril tn;t:tt tlt'vrxrthctcidingstijd om een goed feest op poten lc zcll('n is lr'kor1. llt'l lx'lr'kr'rrl t'rxrt tlt'r'etl:rclic cclrter wel dat er werk aan de winkel konrt. l)c.jrrhilcrrnrt'orrrrrrissit' u,('nsl ('r'n gctlt'rrkwirartlig
nummer van De Utskoat. Bovendien zal llrr lrcl cirrtl v:rrr .)(XX) lu'l ltonrh'trlslc tlttttttltct'
opnieuw wat bijzonders moeten oplevcrcrr. Vrxrl th'zt' pulrlit:rlir's rvillt'n rvt' rrlle vri.iwillige molenaars in ieder geval vragen oprncrkcliik ('lr lliriri ttxrlt'ttlolont:tlt't i:t:tl vittt tle cigcn
molen te verzamelen. Daarbij kan gcdacht woltlcn:r:rrr rrxxrit'. st'ltt't1x'lirlo's vittt dc
malende molen, (ook winterplaatjes, dus gri.lp rrw k;rrrs rrls ltt'l rlt'zt'winlr'r ('('rts llirrk gaat
sneeuwen), activiteiten van de vrijwilligcrs op (k' nr()lcn. ('('n ./('l(l/:un(' otttlt' litto ol ccn
buitengewoon detail. Wat we daarmcc vcrvolgt'rts rltx'rr. lr1'l ttol' ttt rlt'ovt'r'lcglrrse. Uw
medewerking is dus absoluut nodig.
Alvorens het zover is, wenst de redactic u Í'i.inc li't'sltlrrF('n. ('('n I'czt'llrllt' jirirlwissclirrg cn
een voorspoedig en gezondjubileumjaar 2(XX)!

We hopen dat we in dit nummer weer een afwisselentl alnlrtxl nxrlt'rrrrit'trws vtxrr u hebben kunnen plaatsen. Dat gebeurde gelukkig weer dankzi.j tlc rut'rlt'wclkintr1 virrr rrl dic liefhebbers die graag hun stukjes onder uw aandacht brcngcrr. Zorrtlel tlic slcrrrr zou hct volmaken van ons aller Utskoat een zware taak zijn.

Kiezen voor kwaliteit
We gaan echter vol goede moed op naar het honderdstc nr.urnlcl tlirt l:rrr lrt:l cchte eind
van ons millennium (dat is december 2000) zal verschi.lncrr irr tlc siurrt'rrslcllirrg cn uitvoering die we al vanaf het begin gewend zijn. Wel is hct hlatl (pra ()nrvlr)g crr vclzorging met
haar tijd meegegaan. Dat betekende al in een vrocg slatliunr hert opncrncn van Íirto's,
gcvolgd door het meenieten van een kaft en tcnsl(Ítc hct rlrukkcrr op glanzend papier.
Door een noodkreet van onze penningmeester kwarn rlc uitvtrcrirrg van ons blad op de
najaarsvergadering van het Gild opeens ter discussic. ZclÍ'hchbcn wc het idee dat aan de
kwaliteit niet getornd mag worden. Het blad is ons visitckaarl.ic als het ware. We bewaren
de nummers zorgvuldig of we binden ze wellicht in orn zc kcurig op de boekenplank te
etaleren. Ook naar buiten toe kan het blad het daglicht prima verdragen en dat moeten we
zo houden lijkt me. Wanneer we volgend jaar de 100 nummers vol hebben gemaakt, lijkt
me de tijd daar om na te denken hoe we verder moetcn gaan. Ook het verhaal van de penningmeester dient daarin meegenomen te worden, want er hangt absoluut een prijzig
kaartje aan ons blad. De opname van advertenties zou een manier zijn om dit tc verwezenlijken. Daarvoor is op de najaarsvergadering een speciale commissie gcvorrnd hcstaande
uit Johannes Kooistra, Johan van der Zee en Simon Jellema. De zaagrnolcnalr Simon

P.S. I.Y.m. de omvang van dit nummer verplaatsen wc de Íbto's van de
najaarsYergadering naar het voorjaarsnummer waa ri n fl rxrk het verslag zult
aantreffen.
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In memoriAm Kornclis Hcrllingn

Sz.

Op 12 oktober jongstleden overleed op 6l-.iarigc lcr.ltiirl l(ees tk.llirrgl, rtc sympathieke voorzitter van de Stichting Molens in Mcn:rlrturrrrrrlm.t.
hij zich in talrijke organisaties in hcl rkrrp I't.rrr:rrrrlr.rtr.t,rrl :rls t.crr kundig
bestuurder. De integriteit en betrokkenheid waarrrrct'lrii zrrlt'rr ;r;rrrp;rLtr. rv;rrt.n vtxrrbeeldig. Hij was raadslid voor de PvdA in Menaldurttirtlct'1. lx'strrrrrr,lrrl r;rrr llrrrPshclang, lid
van de commissie geluidshinder vliegbasis, het ovcrlcgorli:urrr 1,t'lrrrrl..lrirrtlt'r, tlc Mcrkecommissie en de ijsclub. Hij was tevens oprichter vlrr rlt'thrrpskrrrrt t'rr r;rrr tle lcrrnisvereniging. Ook als molenlieftrebber zette hij zich in vtxrl lrt'l lx'lrorrrl r rur lrt't k;rnrktcristieke
landschap van zijn gemeente. De molens horen daar onkrsnr;rLt'li;k lrr; r'rr zo llclrurr.le het
dan dat hij de bestuurlijke strijd aanging om de wickcrrtllrrgcrs rr ,/r1r ,'('rr('(.lrlc vtxrr het
nageslacht te behouden, daarbij gesteund door dc ntxligt. vripvrllrl't'rs li.rr ;rlwlchtende
houding was hem vreemd, want in zijn strijd voor hcl nroh'rrlx'lrorrrl krxr:, lrij orrvc:rhiddelijk voor de aanval. Zijninzet bleef niet onopgemcrkt wiurl irr l()(f l rvr'rtl lrr j lx'rrocrnd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De echte krrxrrr op irl zrlr rvt'rL lrt'sr'lrorrwtlc hij de
renaissance van de molenwrakken in de gemeenlc: wlrt'sit'rrrlt'rr rvlrrk'rr lrt't tlurrkzij het
doorzettingsverÍnogen en het vakmanschap van de (vrijwillil't') r(.st:nu:rt(.urs rlic onder

leiding van Hellingatotgrotedingen in sllal wlrcn err w:r:rrhij zt'll,s lrel Korrinkli.lk IIuis
met haar aanwezigheid blijk gaf van hogc wtarrlclirrg.
Een ander hoogtepunt in zijn molencarrièrc votttl irt ltl .irr:rr tl:r:rr vrx,r, irr l()l{(r, plrrlls. Irr tle
algemene vergadering van De Hollandschc Molcrr orrlvirrg rlt' stichtirrp. tlc.jlurrpri.js vurr dc
Stichting Molengiftenfonds voor Vernuli cn Volhlrtlirrg ruurr :r:urlt'itlirrg vrur hcl volhrcngen van de restauratie van poldermolen 'Dc l)uolle rr' lc l)lrrrriip.

Jarenlang heeft

De laatste jaren was Hellinga naast voorziltcr rxrk scclt'tlris vrrn rlt' rrrolt'nsticlrtirrg. Fli.j
legde altijd veel belangstelling aan de dag vrxrr lrcl rrolt'ngt'lx'rrlt'rr irr tlt'rr lirntlc. ()p landelijkecontactdagenentijdensdejaarvergatlcrirrgvurrl)t'llollrrrrrlstlrt'Molcrrorrthrirkhij
eigenlijk nooit. Die contacten beschouwdc hil als nrxxlzlke lijk. w:rnt pcrrr;rkkcli.jk wus hct
allemaal niet. Bij de ingebruikstelling van dc irrrra:rlinsl:rllrrlic v;rn th'Mrrlssrrrnclrrxrlen
zei hij immers'. "Overheden, maak het ons nitl ta tmx'ili.jk! Wij .ijtr t'tttt1 1lv ,qrttttur,u'hu1t
bezig, zuinig en Torgvuldig met uw g,eld, mct tut:t, lx'ltt.slitt,q( r,tl(',t. lll(kt, ttcl nttl ccu sluk
gedrevenheid om ons aller en ik beruulruk t»ts tlltr. tltr.t tu,k ltnryitrt'itutl r'ultrturlx':.it tc
bewaren voor het nageslacht."
Gedreven was Kees Hellingaals geen andcr. Zcll,s li.jtlerrs zijrr crnsligt'zit'ktc wist hij in
perioden waarin het weer even beter ging dc rrrolcrrzlirk op rlt'wirul lt'lroutlcrr. llclaas is
aan zljn positieve, strijdbare levensinstclling ccrr vlocglijtlipl t'irrrl 11'korrrt'n. 'l't' korl hcbben Kees en zijn vrouw Marie van de VUT kurrrrcn gcnielt'n.
Kees had nog zo veel willen doen, want ook hij wist tlirl nrr t'crr rrroh'rrlrt'rstr'l hcl vcrval al
weer onmiddellijk intreedt. De renaissancc vlul L:crr Arrrcrikrr:rrrst' wirrtlrnolol hclxxrldc tot
zijn wensenlijstje en tevens werkte hij mee niur t:t:rr gcsclrierlt'rrislxx'k ovel Wirrsurn, z'n
geboortedorp. Dat werkkomt in januari 2(XX) uit. Ilclirirs nurirkt lrii tle velsclri.jrrirrg tlaarvan niet meer mee.

Op zaterdag l6 oktober werd hij onder aanwezighcirl vurr ('r'n ltr'()t(' schrrrc Íirnrilic, vrienden en bekenden gecremeerd in Goutum. De urn is hi.jgczct irr het lrrrrrilicgnrl op hct kcrkhof van Winsum.

Wij verliezen in Kees Hellinga een bijzonder bcgaalil (rrrrlcrr)bcsturrrtlcr cn rnolcnvriend.
Veel groter is echter het gemis dat Marie en dc nailstc lirruilic rrrr rlagcli.jks crvarcn. Wij
wensen hen alle sterkte

.

Een sfeervolle winterfoto van 'zijn' Ma.rssuntr ilt(,1.',t, ,\t,nt.tttl,t thutt h't't,.r' tltllinga.
Inzet: Kees Hellinga tijdens de fficiële ingt'ltntiktrtttrtt' t(t,t tl.' llttt.riltrt,r ttutlan. Bij
deze restauratie was hij ook de bestuurliikc rn urttx,lijlr' t1til, !!'tltt,t,t,n t'rt ttttrltitieus,
waar alles om draaide.

bij het dragen daarvan.
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MEDEDELINGI N VAN

III I Í]ESTUUR
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Gild Fryske Mounders

Een wijze Van examineren die erg ittttol'ilitil' ovt'l kotttl
Een examen commissie die zegt nie:ts vlrtt tlt'()v('r('('ttkonr'-l lt'
Tijdens de evaluatie periode twee slt'ontirrgt'n v;ur ()l)!t'ttlt'rt ((
In de overeenkomst zitten te vccl ontlttitle lijklrt'tlt'rt tlit' t't'r'.1
voor dat er echt geëvalueerd kan wortlctt.

lvol'tlt'lt

Is het nu allettrlt:tl kolnnl('r t'n ktvt'l') llt'.,11.,1 ntt'1.

Versl ag opleiding scom tïr i s s ír r i'aat,

gepresenteerd op dc
naj aarsvergadering GFM aÍdcling
Friesland van het GvVM.
In het bestuur hebben Jaap van Driel en ik voor de ecrst kornrrrrlc 4.iaar dc Í'unctie
op ons genomen van tOpleidingscommissarissen'. Jaap zit rlr lcernrrcstcrsvergaderingen voor en ik neem het voortouw bij de bestuursvergarlerirrgen. I)cze dubbelfunctie is het gevolg van het vele extra werk wat voortkonrl uit rle lirsie. Voor 1998
toen we nog lokaal georiënteerd waren kon het werk door óón l)rrs(xrr grdaan worden. Nu we landelijk zijn komt er zoveel op Friesland al'dal .ic hel bcler met twee
personen kunt doen. Er zijn nu bijna tweejaar van de aÍ'gesprokrn cvaluatieperiode
verstreken en we kunnen al voorzichtig een aantal conclusics Írckkrn.
Positief
. Het slagingspercentage valt boven het landelijk genriddcldc (larrdcli.ik 74, Friesland

.
.
.
.
.
.
.

847o)

Als zelfstandige afdeling hebben we het grootst aantal cursislcn ((rl op landclrjk 200)
Als provincie de meeste instructeurs en opleidingspllatscn.
Prachtig opleidingsmateriaal.
Een vernieuwende geest (m.n. Joure) om de opleiding lc vcrbctercn.
Er is een landelijke discussie opgang gekomen n.a.v. ons oplcidingssysteem.
Een gestructureerde opleidingscyclus.
Een stage systeem wat proefexamens overbodig maakt

Negatief

.
.
.
.

Vaste peildata om cursisten op te geven om examen te doen.
De belangrrjke plaats die de leermeester innam m.n bij de examens is weggevallen.
Examen doen of bijwonen op een door de weekse dag is voor velen lastig en vaak niet
te combineren met een werkkring.
De eigen molen is geen examen molen meer (voor eigen leerlingcn ).

tt't,('n lttt'l luuttt'tlc

leerlingen kunncn lt'ols tilttop !tt'l lrt'lt;t;rlrlt' tt':,ttll;t;rl N:rltrul lilk ziilt
er onzekere Íitctol'clr llij gt'kr)nl('rt (:urtlt'rt'r'\;un('n nrolt'rt. oltllt'kt'lttlc
:;,:, examinatoren) lrrlrlu' wij ltt'lrltt'rt nrt'l /tln;tllt'rt lrt'\\('./t'tt tl:tl ('t' v()l-

,,,,r""
::l:,

1.'."

doende bagagc is otrr ictlt'rt' lot'ls lt'rloorsl:r:rtr N;rltttn lt;k rs ltt'l stteu
'.'''.'.'.',.' dat er kandidatcn zi.jn $t'lirk l
Maar een troost is tlltl, tl:rl vtot'1'1'l ook \ ()()t ktt';utt N:rltrrn liik is tltctl
na een negaticÍ'l'csttltlt:tí irr t't'n nilil('ut .,1('nrililnt'. \/r('('nrrlt'r'z0tr llct
.

zijn als men stond te juichen.
En er valt begrip voor op te brengerr tlirl nrt'rr tlil lrls ct'rr rrl,t zorrrlt'rr slrrk rrtekll itt tlc
molenbladen. Dit kan zelfs positievc rcsullllcrr oplt'vt'r t'rr \ r x rr rlt' ;rntlt'r t' h't'r lingt'tt itt tlcn
lande. Maar ik hoop dat diegenen dic dit ovclkorrrt'rr is lr x lr rvr'r'r rlr' r lr:r:rrl op kttture tt pitkken. Het bewijs dat dit mogelijk is hce lt ótlrt virtt rh' 1't'sl;1;1y,,1,' k;rttrltrlrrlt'tt 1'.t'k'vcnl tltxltvoor zijn herexamen nu wel te slagen.

Kunnen we nu achteroverleunen en rrrslig

tr

virrrrril g:r:ur rl:rl :rllrs rvtl got«l zal

komen?

strijd voor volwaardige erkenning viln .xrz('opk'irlirrg
gingsstructuur zal en moet doorgaan.

Nee de

tlt lrol'r'rt:tl rtttzt

ve

reni-

Hoe?

.

Wij verwachten op zeer korte termijn van I)l lM

sclrr

ilir'lilk

lrt'r it

ltl ovct t't'n ortvcrlcltc

toepassing van alle punten die in de overccnkolttsl ulp.t'sptokt'tt zi;tt.

. Wij verwachten
.
.

van de examencommissic ccn ;xrsrlrr'rc rlisrrrssit'ovr'r rlt'wijzt'vrttt

examineren.
Er moet doorgegaan wordqn met het land tc ovcrlrrigt'rt rl:rl onzc oPlt'irlittg tlc ltslc is.
Zelfs als het ene blad de ingezonden stukkcn wcigcrl rliur prrrlrt'rt'n wt' lrt'( t'klt'rs.
Een verlenging van de evaluatie periode, gcrckcrxl virrurl lrt'l nr()nr('nl tl:rl rrllc krtclpunten opgelost zijn.

Dit bovenstaande vergt veel tijd en energie van hcl l^.slrrrrr t'rr irr lrt'l lrijzorrtlct'van .laap ctr
ondergetekende. Wij vragen dan ook begrip van dc lctlcrr rls rtit'l :rlles irt ltcl tentpo loopt
waarin een ieder het zou willen hebben.
Wat we willen bereiken zallangzaam gebracht nl()ctcn worrlcrr. Lulcrr wc wcl bcdcnkcn
dat onze vereniging ook 25 jaar gedaan heeft onr tc bercikcn wal wc nu gcwend zijn.
(

icrrrrtl ( ircnrm

lt
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Mu tattes leden bo sta lt d
NIEUWS VAN DE STICHTING

Nieuwe leden

Naam:
Stolp J.

NrGFM/GvVM Adres

5093
Holtkamp J.H.
5094
Ellens J.
5095
Feenstra L.
5096
IJskes H.
5097
Sandberg D.
5098
Sandberg-Rensen H. 5099
Woudstra H
6000
Dijkema R
6001

lt'rxk.& Wrxrnplaats

3099 Galamagraclrr t.l7
3080 van Sminiawcg .ltl
3076 Poorthock 2
3048 A. Rampionstr. 2(r
3044 Gyk2
Pastorijleane 7
Pastorijleanc 7

tt(r5
t{(r5

I
I

:
I rl i
I

rl

t l'M Murrnckezijl
/ l Sl. lluklruizen

e55
li5

tl5ol AS

Jorrlc

Sli 'l'zurn
Sll 'l'zrrrn
De Wetterwillc I 17 ()l()7 IIM l)rlchten
De Ekster

9

utt0.l
ltl(o.l

()1.]

I .l'l' Sulhuistcrveen

Naam:
Roon N. v

NrGFl\{/GvVM: Adres:

Zerlmaker B.W.
Stout R.
Caluwe J. de

3l

052
I
235
5063

2221
2905

l'corlr & Wrxrnplaats

Leeuwardcrwcg z[(r ()(X).5 N( ; Wargir
() l(r
Eastein I I
I
l{ l} l)rrcscns
Watermunt 4
lltt.s .ll' R iiswi.f k
Bollemanstccg l l
l"l() l l l)W Lccuwarden

Geslaagde leden

Naam:

NrGFM/GvVM: Adres:
I)crxtc & Wrxrnplaats
(Per I4/4 op de Phenix te Marrum, leerlingen van Sj. De .lurg t'tr L. Siarkstru)
Bij W. van der
066 2829 De Specht 60
92.1 I Jli Surhuisterveen
g0tltl BW Wirdum
TalsmaT.
072 2945 Bredyk 175
S.H. Kamstra
5020 2856 It Bosk 32
t37l I UM Wommels
(Per 30/9 op De Helper te Haren, leerlinS4 van W. Holk(tml))

de

5027

2676 Akasiahol'5

905

I SM

Stiens

(Per 7/10 op de Hempensermeer poldermolen tc Laeuwanlen, leerlingen van S. Hoekstra
en P. Hoftamp)
Kolkman H.
243
2831 Ale Tun 2
9151 KS Holwert
Berg L. van der
5060 2850 Milhoes I
8454 LA Mildam
(Per 8/10 op De Jager te Woudsend, leerlingen van S. Jellema

Wildschut J.
Hosper A.
Wassenaar G.R.

Bestuursmutatie
De heer Sytse Smits heeft al na enkclc rnlirnrlerr wcg('ns 1x'r'srxrrrli.ikc ornslarrtlighcden
gemeend te moeten bedanken als bestuurslitl. Nir i.ivcrig slx'ur'('n lrt'hlx'rr wc tlc hccr S.jerp
de Jong bereid gevonden zijn plaats in tc rrcrncrr. lli.i zrrl rrls lc st't'rt'llris lirrrctioncrcn, de
verzending van "De Utskoat" verzorgcn cn.5()rl, virrr tlt'oprrirnr('('nz. viul hct.jaarlijks
onderhoud van de molens op zich ncmcn. l)c ovcrigc 5(l')l' t.al tle lrccr .liur li«rcrsrna verzorgen. Het bestuur hoopt hiermee de sccrctllis nu v(x)r'crÍsl vokkrt'rrtlc lc ()ntllslcn, wat
zolangzamerhand hoog nodig werd.

Adreswijzigingen:

Jong P.A.

Itryskc Mole"

l.llsr
l.llst

501 8

5083
5070

2846
2865
2836

KlokhÍsdyk

2
26

Kiekendiefstraat
Stationsleane

/

2

C. Notenboom)
8612 JI ldzega

AP Creil
8614 AN Oudcga (W)
83 I 2

Ziekte
Onze onderhoudsman, de heer Hylke Kloostclrtrirn, is lrrlirirs rrrlirrrrlt'rr rril rlc rurrrring geweest
ivm ziekte. Gelukkig mag hij sinds oktobcr zijtt wcrkzrurrnlrt'rlt'rr wt't'r gt'hct'l hcrvirltcrr.

Overlijden
Zoals u uit de pers hebt kunnen verncnrcn is rle vtxrlzillt'r' virn rlc Molcnstichting
Menaldumadiel, de heer Kees Hellinga, op 60-.jaligc lccÍli.itl rrlrr ('('n cnrsligc zicklc overleden. Een man die met hart en ziel voor zijn sticlr(irrg hezig wirs cn s()nrs hi.jrra allc Íuncties tegelijk moest vervullen, ging heen. Maar rxrk ccrr grxrlt' vrir'rrrl err collcgl waarmee
je met plezier omging.

Molenboek
Van de uitgever, de Friese Pers ontvingen wij bcricht, tlll irr hct rrlgckrpcrr.iaar alsnog 55
exemplaren werd verkocht. Er schijnt dus nog stccds hclangslclling tc zi_jn.

Legaat
Het is wel eens plezierig te kunnen mededelen dat cr txrk rr()g nrcnscn zi.in dic onze stichting een goed hart toedragen. Eenjarenlange donalcur hceli rr.l. in lrllr tcstarnent een voor
ons niet onaanzienlijk en daarom zeer welkom bcdrag lan onzc slichting bebedeeld,
waarvoor we erg dankbaar mogen zijn.
Molen Kramer-Wirdum
Nadat op 20 april j.l. de molen Hoogland te Wirdunr aÍbranddc blijkt dat in de molen
Kramer ook op meerdere plaatsen is gepoogd brand te stichten. Hoewel door het rijk
Í 40.000,- subsidie is toegezegd en er in eigen huis al vccl is gedaan, hebben we in de
laatst gehouden bestuursvergadering besloten ook de al nieuw geplaatste ondertoren te
laten weghalen.

tl

l2

Wij

hebben beide molens aangeboden te doen pllirlst'rr in lrt'l 1,t'lrrctl r';rrr rlt' rrog te stichten proefboerderij aan de overkant van de Zwcttc vrxrr zorvt'l lrrrr:rlrn,'lrls ondcrbemaling. Hierin zouden ze een nuttige functie kunncn kli.jgt'rr irr r't'rr rn zt'kt'rt'zin hcschermd
gebied. De eerste reacties waren positief.

De Westermolen te Winsum
Deze molen staat in het "oude" molenboek vermold orttle r nr (r() 1'1s 51111111 ontlcr Winsum.
Hij lag opgeslagen in een boerderij. De afgelopen rnlarrtl lrt'cll lrt't lrr'slrrrrr lrt'slotcn deze
molen aan te kopen. Hij is thans in handen van een particrrlicr.
Er zljn2 redenen genoemd om tot aankoop over te gaarr rr.l.
a) het is het enige exemplaar nog in zijn soort en
b) de molen moet uiterlijk op l-l-2003 worden ondcrgcl)nr(lrl irr tlt'op lt'r'ielrlcrr rnolenstichting voor de gemeente Littenseradiel, die maar lricl vurr tk' g.rrntl rvil korrrcn.

Totale restauraties
Middelen om restauraties mogelijk te maken zijn natuullijk rrlliirl rvclkorrr. Orn u een
indruk te geven: op de wensenlijst voor de komende .iarcrr slrr:rl t't'n lolrr:rl llctlrag van
Í 2.037.600,-. Als we hier zelf l1Vo van moeten ophocslcn. tlrn is rl;rl rn('('r (Lur -l ton!

.

'tWas schitterend,
warm en machtig..
Na vijfentwintig jaar de Eerste Friese Molendag op zatcrtlug I I st'plt'tttlrt'r'.
De wens om als Friese molenaars een eigen dag te hebhcrr wrnl lrt'w:r:rrlrt'irl. lrr sr:ptcmber
omdat het dan nog zo mooi kan zijn. Samenvallend mct ()1x'n Morrrrrrt'rrlt'rrlrrg ortt zo het
publiek dat toch onderweg is iets extra's te bieden. Van 14.(X) I l.(X) rrtrl onrtl;rt.juist dat
malen in het dónker iets eigens geeft: vroeger was nachlrrurlen nolrn:url, lrcl trxrnde de
noodzaak tot werken en de aÍhankelijkheid van wintl. Nrr hictlt lrt't rrrt't ;riurllcl)lslc verlichting een prachtige sfeervolle omgeving. In de schijrrwcll)('r's z()u lrct vlrrkkc land.juist
's nachts het trotse molenbezit in volle glorie laten ui(korrrerrl lit'rr spt't'iulc (tlcrtlc) gratis
Molenkrant kon het publiek een kijkje achter de schcrrtterr hit'tlt'n t'rr t't'rr lrrcctl ()pgezette
mailing naar de pers moest iedereen met de neus op tlczr' lietslt' Molt'tttktg pittncn.
En natuurlijk werd het een stralende dag! Mecr dan vccrlig nrolt'ruurrs wulcn op hun
molen actief. Een kleine dertig zegden toe tot 's avorrtls laul rkxrr lt' rlrririt'rr. l)tl
daarbij poldermolens eerder afhaken is niet verhazctttl: lrt'l prrhlit'k zrrkl
niet zo graag ztjn weg over hekken en sloten, zckcr nicl in lrt'l tkxr

ker.
Van allerlei kanten horen we positieve reacties. Nict tllrl t'r zulkt'
vreselijk grote stromen bezoekers geweest zi.in, wól tlal tlt' rrrt'lr
sen erg enthousiast waren en nieuwsgierig. Het pt'lrcltligt' w('('l
droeg daar aan bij: veel zon en op de ruimte witrrl onr l(' w('r k('n.

d

Mttletr itr .lotrt,'
Sfeervol was het zeker
Penningg':; Mttlctr
ryker op Penningu',s

De verlichte molens waren sprookjes om tc zicrr crr rrrt'l s1x'r'i:rirl I'r'or1'.rrrriscerrlc lctivitciten werd extra publiek getrokken.
Zdn dag verdient het om te blijven, om te grocicn. I)t' w('rk

groep wil verder, de ledenvergadering ondcrslcunl tl:rl.
Volgend jaar dus de Tweede. Om die beter tc latcrr slrrst'rr
hopen we dat er ook meer plaatselijke activiteitcrr zi.jrr op tlt'
verschillende molens. Ook moet het mogelijk zi.jtr vccl ntct'r
molens in het licht te zetten. Aannemers willcn ons t()ch wcl
steunen met een aggregaat en wat lampen'l! De rrtolcrrkriurl
kan met hulp van meer molenaars beter verspreid worrlcrr e n
mogelijk ook wel eerder. Heeft iedereen ook z.clfclc lokirlc
krant benaderd?
Bedankt voor de steun. De werkgroep gaat verdcr. 7,o'rr «llg nrot'l irrrnrcrs rxlk kunnen
groeien? U hoort van ons.
Namens de werkgroep:
Geurt van de Weg

t4

t5

Eerste Friese Molendag

Douwe Egberts fabriekencomplex. Hesscl lJskcs harl hicr slrrrcrr rrrcl l\rpkc'l'ittttttcrtttiurs tle
molen in de volle zeilen gezeÍ. En in het licht. I lct spicgclllcckl vurr rlil Íjititic wickcnthagcrl.jc,
dat sinds kort weer regelmatig in werking tc zicn is, wctl gchrokcrr op rlc kuhhclcndc golljes
van het water van de Zijlroede. Toevalligc pilssilnlcrr lictcrr ziclr uil irr hcwonrlcrcndc uitingen
van een totale verrassing. Blijkbaar was nict icrtlcrcctt op tlc lrrxrglc vlrr tlil llntrckkclilke

Impressies van miin bezoek aan draaicndc molens
"nachtetijk duister

in't

Op het moment dat de zon achter de horizon wegzakte, staptr ik in rlc auto om draaiende
molens in het Friese landschap te bewonderen. Direct hi.i mi.i in rlr buurl kon ik wat dat
betreft niet terecht. Daar hadden de molenaars tresloten onr hrl lt. lxrurlrn hii malen bij
daglicht. En gemalen kon er worden, want er stond een prachlige zrridrxrsten wind.
Vanwege de Open Monumentendag waren er nogal wat monurnerrlerrlicllrchbcrs op pad.
Een draaiende molen sloot prima aan bij die doelgroep. lin rlrrs wcrrl tr wcrlcrz[ids geno
ten: de bezoekers stelden een werkende molen op hun molnrrrcrrltrrparl zror op prijs en
de molenaars hadden eer van hun inzet bij het ontvangen van dil gtïrrk'ressccrde publiek,
De sfeer van het malen bij nacht
Heel in de verte kon ik het silhouet van de zwaaiende wiekcn varr I )c Swt'irclrrnclrnolc al ont-

dekken. Met volle zeilen trok

hij de aandacht, statig draaicrll liur rle trvcr van de

Langweerder Wielen. De hemel kleurde nog een beetje na van (k: rrirzonre lse zltcnlag, terwijl
het meer er verder verloren bij lag. Dat beeld was betovercnd nxxri rxrk al zag ik dc molen
slechts van verre. Mijn eerste molen die ik van dichtbij zag draaicrr wirs l)c ( irrrcrrc Molen te
Joure, het kittige spinnekoppoldermolentje op stelling aan dc (irrtte l)iik lcgr:nover het

.

De Groene Molenyn't taffilboerd op de eersle I'.ric,;( tn()l('tt(n'()n(1. I)il lilo-a.llcct werd
bereikt door de lens een aantal seconden open Íc hotttlur.

schouwspel. De watersporters in hun aÍgenrccnlc llxÍ.jcs luttltlcn rlt' uvorttl vutt hun lcvctr.
Verder ging het, nu naar Penninga's Molcn wairl txrk al hee I wal lichl op het draaiende
gevlucht was gezet. De molenaars Harm Zui«lstrl crr Anrrc S. tlt' .lotrg ltirtklctt uutrlig kttnnen
malen en zelfs 's avonds stond de steen nog hij orrr nrecl lt' ktrnrtt'tt ptrxlttccrctt. O1t clkc zolder brandden op markante plekjes lampur rlic tlulrrrcc zccl ruulrrrkkcli.ik rlc landacht op
bepaalde bezienswaardigheden vestigdcn. Onwillckcutig tlcetl nre tlit lcrttg tlt:nkcn aan de
eerste Nationale Molendag van 1973. Ook trrcrr wcltl cl lrit'r krl irr tlc irvonrltucn tl<xlrgcmalen nadat de mist op die oktoberzaterdag was tpgcllrkkcrt. ( )p rlt' zol«lcls zorgtlcn oliclampen en stormlantaams toen voor de spaarzarnc hirtrrcrtvcrlichlittg. Ntt wits cr clcktrisch licht,
maar ook dat was sfeervol. (zie ook: De Utskoat rrr. .10 hlz. tl7lllt{ rnel lillie lirto).
In Vegelinsoord, Heerenveen en Sindohanncsgl zoutlcrt rlc rtxrlt'tts rxrk hi.j rracht draaien,
maaÍ qua tijd zat het er niet in om daar aan tc giliur. Hct zll ovct ige ns orrgctwi.jlcld de moeite waard geweest zijn. In Heerenveen werd onr 20 uur cctt slxrttnetul vcrltitll vcrtcld en de
sfeer daar omheen leek me ook zeker de moeile wart'tl ottr le ltt'lt'vt'tt.

Sloten en Woutlscrxl. ()ntlclweg kon ik tlan rnooi in
Scharsterbrug een kijkje nemen. Aan de Scharstcrrijrt wirs ltcl urrrrltrkrnkcr ctt vattitl'de weg
kon ik niet zien of de boerenmolen in de verte draaitlc. lk lrt'sp:urrtlt' rrrt' tlc rtxrcile van een
wandeling door het weiland. Wel kon ik heel in tlc vcrlc tlc Lurrgwcenlcr ruolct'r zicn draaien. Nu in kunstlicht. Bij aankomst stonden dc wickcrr slil. l}rrvcrr irr tlc kry kwarn wat licht
door kieren en ik hoorde mensen praten. Geduldig wlchllc ik op tlc slcllirrg op hun komst.
Bij het lichten van de vang was het ook hier wccr gczcllig sli'elvol. Molcrtaar Jclmar de
Vries vertelde van een grote groep oldtimers dic 's rritltlags rlc tttolctt ltzrrht cn vtxrr veel
levendigheid en toegevoegde waarde zorgde ran hct srrurllc tli.ik.jc virrr lkxrrrtz.waag. De
huurders van de gerestaureerde stellingpoldermolcn (cr kun wcet wirlcr vclzcl w<lrdcn dankzij het herstel van de watergang en het aanbrengcn van ccn vi.izcll zullcn tlcz.c zaterdag niet
gauw vergeten. De woonkamer op stellinghoogte vcrschlli ovcrrlirg rcrr li'aai uilzicht op het
watersportgebeuren, maar nu bij nacht met in de vcrlc al tlic scltillctctttlc lichtlcs terwijl de
wieken vlot langs de vensters vliegen, is het een aanzicn dlt txrk larrg in het geheugen zal
worden gekoesterd. Het was inmiddels tien uur gewrlrdcn cn nlct tlc opdracht om de groeten
over te brengen in Sloten ging ik de nacht weer in. Hcl ()u(lc stiulic wus hicr en daar fraai
verlicht. Ook de molen, maar die stond stil wat toch ccn tclculstcllir4l was. Om acht uur had
het kanon op het er{ bij de molen nog een aantal schoten algcvuurl cn bliikbaar was het hier
daarna gedaan met de pret. Jammer, de molendag vtxrr tlczc ttxrlcn duurde volgens de
molenkrant immers tot 23 uur. Dan kun je ook tot die tijd bczockcrs vcrwachten dunkt me.
Ik haastte me om in Woudsend het slot van de molendag <4r waartlige wijze bij te kunnen
wonen. Gelukkig, bij de afslag naar dit watersportdorp /.ilg ik dc wieken fier in het rond
gaan. Het was er nog druk met toeristen zodat ik de auto op ccn behoorlijke afstand van de
zaagmolen moest parkeren. Vanafde boogbrug was de blik op De Jager een groot feest. Bij
spaarzaam licht zaten recreanten in hun bootjes te genieten van wat er zich op de wal

Maar

ik koos voor de route via
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Aanvullende reilcties
De Groene Molen 12,5 uur in het zeil!
Gedurende de Friese Molendag èn -uvorrtl lrccll tlt' vrrslt' lrt'rturtutittu vrn l)r' (it'tlcttc
Molen te Joure een voor deze spinnertko;l ot)gt'kt'tttl :uutl:tl ut'('n ttt'tlt'lt:titl. llct wlts drtn
ook ideaal maalweer, waarbij met narttc tlc vr'ocgc rnitltllrs vrx)r rttittt voltkrcrtrlc witttl en
dientengevolge een redelijk bezoekcrsilanlal zorstlt'. l',t'tt l.) l;rl lrt'lrutsslt'lle rttlclt wist clc
weg langs de Groene Dijk naar de molctt lc virttlt'n. lirtlltottsirtsnr(' vool:tl hii lrcl o;tslttl'tctr
van de Lister diesel, die de skrclef zottrlcr cnig llr.olrlt't'nr vr)()r ('rtil'r.' liitl r:uttlt'ccl'clt vtltlr
het eerst in lange tijd weer water op tlc '/,i.1lrut'tlt' uitslot'rr. l'rolit'irrt :tillt Kick I)tlll,
Bernhard IJskes en Popke Timmerrnar.rs voor ltcl v(x)r'prot'ljt' v;rtt rv:rl n:l ('('n nt()gcli.ikc
restauratie tot de normale gang van zitkcr) !not'l ttlr:rtt lrt'ltott'n. ('('n nutlt'ttrlt' ( il'icrtc! Vtltlr
het zover is, moet nog wel het één crr antlcr gclrt'urr'n. l)t' lrrtilt'nr()('(lt' is l'olttluit slccht,
terwijl de bovenkop inmiddels aan dc Nttortlzi.jtlt'tt'r'lr()()L,lt't,;ur witlt'l'liisl t'tt lrovctttitÍelement aan begint te lopen en de bcplarrking niuu' lruilt'tt tlr rrkl. l)t' n(xxlzrt:tk tot ultttpitk

Itccl llnKs
,,,,q,,,,,1,',, l)t' .ltt,\t't'' ,q('ll('(l
links
in het water. Veel wind was er niet nt((t', nt(t(u' ,lt' n'it'lit'tr tlrutttitlt'n nog

Ern .tfrr*nt urlkh, W
z,ich spiegelend

wordt daarmee wel steeds nijpender. I)c licltlvloetl, r.v:t:tt'in tlt'rnolr'n tlc gclrclc ltvond
heeft gestaan, bood een spectaculairc aiurblik. w:rlrrlrii lt'vt'rts nr('nrt: ('olleglt vlut clclcrs
mocht worden begroet. Als de conditic van tlc spirtttt'rtkop ltt'l ('\'('tt lot'l:t;tl. is tlc (it'tlcttc
Molen bij de komende Friese Molendag wctlcr'()nr vrn (lt' lxulij! (llt'sst'l l.lskcs)

en de z.aagramen gingen mee op en neer.
afspeelde. Veel gevels stonden in floodlight of waren vcrsierrl rrrt'l l:rllozt' klcirrc ltrnpjes.
Vanuit de restaurants en (bruine) cafés galmde feestgczang,. ontlt'rslt'rrrttl tkxrr rttuzick. De
lokroep om binnen ook een pilsje of wat haÍelijks te kopcn wls gr'(x)l. rrur:u ik wiltlc naar de
molen. Jolige jongelui dronken op het feest en op de molcn rlie nl:r;lr' ()nv('nn()cihalr doordraaide. Op de hoek bij het molenhuis werd buiten paling gcr-rxrkl. I)t'wirrrl ruur tlc geur
mee door het dorpje en strooide een muzikale potpourri over tlc wirl err ltcl rr:rttgrcnzende
water. Het liep al tegen elf uur, sluitingstijd van de molcndag. Ik lrt'kkrrrr tlc slccplrclling en
zaglan Coppens in de zaagschuur staan. Kreunend en slcuncn(l girrgt'tr tlt'zilirgrlnrcn nog
op en neer. Kracht om te zagen was er niet meer, maal ovcrtllg lriul tlat vokrp gckunrl. Het
was daar in Woudsend zeer druk geweest, ook op hct watcr. 'l'crwi.jl rlc rnolcn dc laatste

omwentelingen maakte, vertelde molenaar Jaap van I)ricl tlirl zt' virrrlvorrtl ccrr hcerlijke
paling hebben genuttigd die gerookt was op het zaagscl uit hct ktÍ. ( )ok vrx»'lrct xrkcn van
droge worsten doet het zaagsel trouwens goede dienstcn. .larr ('oppcrrs nccrnl lcgc:lnratig een

zak vol zaagsel mee voor een slager in Joure. Dtxrr tlc r4rt'rrslir:rrxle rlcurctt ztrcken de
geheimzinnige klanken van de zagerij een uitweg naar huitcrr. "I Inlre irrrisch", klinkt het uit
de mond van een Duits meisje dat zich als toerist op dcr stcllirrg walgl. ()rrr cll'uur precies
legt een leerling-molenaar de vang neer. Over het doryr galrrert cll lrronzcrt kllrtkcn vanuit
de kerktoren. In de molen is de rust teruggekeerd. I)c rrxrlcrriurrs sliriur lc gcnictcn. Jan en
Jaap glimmen van trots. Een thermometer wijst l7 grarlcrr irln. lrr rlc cirÍ[s. rraar ook op
straat duurt het feest nog geruime tijd voort. Dit wts wlirrlijk gcrriclerr. I)c organisatoren
hadden zich geen beter weer kunnen wensen.

.

Spannend moment voor de bemanning von d( Orutcttt' Molcrr: lrcl uurtspringen van de
Lister met als resultaat eens skroef en ut,sfuruÍ vol brtri,vt'nd vvuter. (foto's: Popke
Timmermans).
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Gezellig, maar nauwelijks bezoek
hadden 's avonds nauwelijks bezoek. Om 20.(X) uur ('('lt vt'r'lr:urlvt'rlcllcr voor de
jeugd. Dat was prima, zo'n twintig mensen. Daarna was hcl heerlijk wccr. gczcllig, maar
nauwelijks bezoek. Passanten vonden het schitterenrl. Wi.j txrk. /,t't'l sclrl:rrs vcrlicht van
binnen en daardoor mooie kleuren. Van buiten in l1«xxllighl. l't.tt'r.vrrrr tlc (iaag had in
Hempens ook nauwelijks bezoek. (Geurt v.d. Weg).

Wij

R0nom positieve ltden

ll

septimber: De Fryske M0nedei. Wat in prachtigc rlci. Sinrrc t'rr rrrorrit'Iirllc wyn. De
Ít Aldeberkeap wie ek oanwëzich mci syn rrlxlcl lsj:rskcr'. lly hat in foto
makke wylst wy oan it lessen wiene op de moarntiid. Middcis liurirl trv:r ocrc hcg0nen de
aktiviteiten foar de m0nedei.
Mei Burdaard (Zwaluw en Olifant), Jislum en Sibrandahíis hicrrc wy irr lytstocht Ítset. 35
kilometer. Genöch frije publisiteit wie derby oanlutsen: krarrtcrr, r:rrlio, tclctckst rnakken
der melding fan. 130 folders makke, mar lokkich wienc dcl gjirr rrrctlrrl.jcs olurrrakke. De
dielname foel tsjin. Mar 14 dielnimmers binne start by Dc Zw;rluw. lly rlc ( )lilirrrt kamen
hear Kamerman

tsien fytsers.

By de Victor 7. De lytse Volharding yrr .lislrun .1. lrrr by

de

Klaarkampstermar fan Gerard Stockmann 2. lt like w«rl it Íi'r'hrrirl lirrr rlc "'l'icn Kleine
Negertjes" yn m0nelàn. R0nom positieve lOden oer it inisiltyÍ..lurrs lur ik rtoch nei it
nachtmeallen yn Holwert west.
Sije Hoekstra en Sytse Smits hiene oant alve oere ta oanrirr, rrurr wol sir tlul cltsc bcsiker
syn gerak krije koe. In tige slagge dei. (Sjerp de Jong)

Lessen op de Victor yn Wànsw,ert op de Fr.y,skc Molctlt'i trtt'i littr

Meindert Boersma, Rolf' Dijkema, Marten Lootsnru,
(foto J.A.E. Kamennan).
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Spanning te snijden in Miedenm0ne
De eerste vertelavond in de Holwerdcr Mictle tttttittt(' is ('('n ,,rrxrl .,u( t rr ;,t'rvorrlt'n. M:urr
liefst vijftig belangstellenden verzamcltlcrr ziclr zirlt'nlir1';rvorrtl rorrrl rh' st lrt'rrrt'rirrl, hii rlc
watermolen. Zij werden verwelkomd d«xrr rrrolt'rriurr (ilirll rlt'(irrxrt. rlrt't't'rsl lrt'l t't'rr crr
ander over de molen vertelde. In de ntolcrt ve rlt'klt' ltij rrir'l ;rlh'r'rr t'r'n :;p;urrrt'rrrl, rrr:r:rr rxrk
nog waargebeurd verhaal over de zesticn jarigc .lirrr Mlurir's 'li'rpslr;r lrr o;xlrrt lrt vrrrr zi.jrr
vadermoestdietijdensdecrisisjaren's rrtchls nr()('sl /(,rl'('u rlrrt rh'rrrolr'rr rn lrt'rlrijl hlccl.
Het was dagenlang slecht weer geweesl. Onr lt' vrxrrkorrrt'rr rl:rl rlt' lxrhh'r zorr onth'r'krpcn
moest er dag en nacht worden gemalcn.
Om de tijd te doden begon Terpstra mct hct vlrt'lrk'rr vrrrr r'r'rrtlt'rrkor \'('n. ('('n :rrrrlr:rt'lrt tlat

De Groot eveneens liet zien. Na De Gnxrt tnul vcrlclk'r lrrrrrt' llrllrr rrrl l)okkrrrrr vrxrr-hct
voetlicht. Bilker bracht enkele verhalcn uil z'rr t'rrlr:rrt'l ;rro1'r:urrrrr;r l)r' l)okkrrrrt'r hltl
tevens een gitarist meegenomen waardtxrr als ll.slrrilirrg 1'.r'z:rrrrt'rrlr;k vt'rs;cs korrtlerr worden gezongen. Om een uur of tien werd dc bi.iccrrkorrrst h'tiirrrlrllrl Vrxrr tlt' in st'hi.jrrwcrperlicht gezette molen werd gezamenlijk hcl lrryskc lirlkslrt'l ,l('/()nlt'n Vrxr rrrcrrigcerr,
zeker voor de kinderen, werd de vertelavon(l ccn ()nv('rIr'lrlr jk 1,t'lx'rrrt'rr. lrrrli:rlicllrcrncr
Gjalt de Groot denkt eraan, er een jaarli.iksc lnrrlilit' v:rrr tlt' tt' rrr:rkr'rr. { lrr1,.r'zorrtlcrr rkxlr
Gj. de Groot)

,'lrrcntt

tl t'tt ,\.jcr1t tlc Jt»tg.

.

Jong en oud luistert geboeid naar de voortlra(ht vrttr I)e (inxtt, terwijl hij vertelt over
de l6-jarige molenaar Jan Maaies Terp,stru (.fbto Alc.r llournu).
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Cornwerder molen eindeli.i k in ere
hersteld
Wetterskip Marne-Middclscc
restaureeit molen Cornwcrtl
CORNWERD - In opdracht van het Wetterskip Marrrc-Mirlrlclsei: is tlc monumentale
Cornwerder monnikmolen gerestaureerd. Tot aan de .iarcn '7(l rlraairk: dc 9l-jarige
molen nog op windkracht en zorgde voor de bemaling van tlt lxrltltr. I'lcn zware storm
deed de molen echter de das om, waarna het toenmalige walcrschap il 11)72 ccn elektromotor plaatste. Vlakbij deze molen werd later een elektrisch gcrrtlll grrcali*crd en de
oude molen verloor zijn functie. Nu kan hli weer bijspringcrt wartrtccr tlitl lrttrct.
De restauratie, uitgevoerd door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzurttrrurnrrn. ()nrv:rllc rrict allcen het
vemieuwen van het riet, maar ook het aanbrengen van nicuwc wiclcrt. t't'rt zt'llzwichtconstructie, een nieuw gevlucht en een nieuwe staart. Daamaasl wcrrlcrr liuncn. (h'lu('n ctt hct tnctselwerk nagezien. De totale kosten bedroegen 365.000 guklcn, tlic rlt't'ls tkxrt rlc lliiksdienst
Monumentenzorg, de provincie Fryslàn en de Ruilverkavclirtg Wrrnst'r:ulit'l Sritl wcrclcn bijeengebracht. De restauratie was na de bouwvak afgerond.

Ingebruikname
Op dinsdag 28 september werd de molen weer in gebruik gcn()nlclr. l):tt gt'lx'tttrlt' rkxrl hct lichten van de vang. Dat klusje werd verricht door burgemeestcr l'icrsrn:r v:rrr Wiurscriulicl rlic daarbij geassisteerd werd door molenmaker Durk Posthumus van tlc lirrrur llictnslt'u. I Iie:rhij werd
tevens een nieuwe molenaar geïhstalleerd. Dat is John Hulchinsorr rril Mirkkrrrrt tlic ziin opleiding heeft genoten bij molenaar Sierkstra in Witmarsum. Jarctt gclt'tlt'tt luul .loltrt z'n lroop al
gericht op deze molen, maar de restauratie heeft lang op zich lalcrr wlt'ltlctt. I':rs in de jaren
negentig kwam de molen op de lijst van beschermde monunlcnlcn crt viut:tl tl:tl ttxrtttcnt kwam
een volledig herstel met behulp van subsidies in zicht. Nu is lrel nrorrrt'rrl thrs rluirr ctt wcntclt het
gevlucht van de Comwerdermolen weer als vanouds, als zclízwichler. lli.i rlc irrgcbluikname
was ook de laatste molenaar aanwezig. Hij kon zien dat dc rrxrlcrr bi.i overvklctligc rcgcnval of
bij een defect van het gemaal nog ingezet kan worden. Hct waairle inttnt'rs llirrk ztxllt hct resultaat van water verzetten de nodige bewondering afdwong. 'l'ijrlcrrs tle tlirirlrp volgctttlc nÍerdag
hield men open huis en konden de dorpsbewoners een kiik jc rrcrrrcrt. ( ii.js viur llccuwiik van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Douwe Wcitlc:rrtlr vittt ltt'l Wt'llcrskip MarneMiddelsee gaven toen tekst en uitleg aan belangstellentlcrr.

Historisch overzicht
In 1898 werden door D. Rinia te Makkum. G. Wccrstra, lr. II. Ilirril ctt I{. Zwaagstra te
Comwerd en J. Hilarides te Pingjum de eerste pogingcn in hct wcrk gcslckl ortr irr hct gcbied bij
Comwerd door middel van de oprichting van een waterschlp ccrr bclclc wirlerbcltcclsittg te verkrijgen. Het waterschap, dat men "Comwerd c.a." wou ntlcnrcrr, zou in rlc plititls ttxttcn komen

.

Burg,emeesterPiersmalichtdevonÍlvdn

. llt'l

tttrtlr'rr

i\ t.t't

nttrlt'n,l itr
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ltrttd-

de Cornwerdermolen, daarbij geus,ti- .tclrtrp l,' lt'r'tuttlr'tt'tt. hrutrt'trtl vtn rl(
steerd door molenmaker PosÍhumus. Alslttit,lii/' it lrt'l rlt' t't't,tlt' tnttlitittnclt
(foto John

Hutchinson).

lr.it'kttt,lt,t.tir't ,lit tt'rrrirltlt'rt vtttr trl tli<'
ttt(\l('nt(' . ttttrtir'r.r tlt' tttttttlttt ltl itt lttt,si'
lit'r't' :itr lt.'/'l. (lt'1.,. .1. 1.. .l. l t'r.statg).

van een vijftal paÍiculiere polders. In 1877 wits ccn irrilirrtit'l orr ('('n,'r(Í('p;ulit'rrlicrc poldct'
voor het gebied op te richten mislukt. In 1899 nrisluk(c uurrv:rnkt'liik txrk tlc oprichling, vln ccn
waterschap, vanwege onvoldoende steun van dc ttrckornsligt' irrgt'lirrxh'rr. l)czc vrccstlcrt vrxrr
te hoge lasten. Gedeputeerde Staten probeerden tlc vrlrl crin lt'lrorrrlt'rr t'rr vt'r'ztrhlcn tlc initiatiefnemers een poging in het werk te stellen onr dc hczwurcn rril tlt' wt'p1 le nrirrrcn. I lct nn&-ht
niet lukken. Men nam liever genoegen met de bcs(aantlc silrrirlir'. lit'rr nicrrwc pogirtg ottt hlt
oprichting van een waterschap te komen, had in 1904 nrccr slr('('('s. N:r rr:rrrprrssirrg vln clc plan-

in 1907 daadwerkelijk opgcrichl, nrr onrlt'r'tle rr;urrrr "(\rrnwcrd". De
hcmaling van het waterschapsgebied werd verz.orgd tltxrr ccrr irr l(X)7 tkxrr tlc llrnra J. H.
Westra te Franeker gebouwde windwatermolen aan tle (irnrwcrrlt'rvrrirrl. I i('n gc(lenksteen in de
nen werd het waterschap

rnuur herinnert daar nog aan. Er is zelfs een twecdc rtt«rlcn gcwccsl.

I

)ic slorttl aan tlc nrelkvarLrt

bij Wons en werd in 1925 afgebroken. Voor dit gcschictlcnisli'lgrncrrt rraaktcn we dankbaar
gebruik van het door H. de Raad samengesteldc btrck lioezcnrwulrrlschappen en polders in
Westergo dat in 1993 werd uitgegeven door Watcrschap 'lt Marrrclíirr'. Irr hct archief zitten nog
volop interessante stukken die te maken hebben nrct dc rrxrlcngcsclricdcnis op zich. Wetlicht
dat we daar t.z.t. nog eens op terug kunnen komen.

Gcrben D. Wijnj
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molen is waarop zo' n 5 à 6 ton gnuln lx't'w('('k lvorrll vt'ttvt'rkl. is
toerisme geori ënteerd.

Kort Fries Molennieuws
42.

De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naor dc inv(ttlttrisulit,vor, " Friese
Molens". Een nummer met (*) verwijst naar het bock " l)( Windntolor uls poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze ruhrick gruug schri.f'tcli.ik aun de
redactie oÍ via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

16.

'l L:un v(xx:tl o;l lrct

Molenaar S. Palma van de rttolctt I)t'Kot't'ttit:u'l('S(':'illit't'ttttt lrt't'll 1',rolt'ttilllrt'idingsplannen. Toen we er eind scptcrttller t't'rr kiikit' n:un('n \vr\ nr('n lt:utl lx'zip irr Ircl
barre herfstweer om een aangchottwtlc nrirrtlt'orrtlt'r rlt' p;urn('rr lt' l,ull'('rr. l):r:u'irt zltl
Palma een nog geheime, uniekc rttolcrriru'it'lrlirrl' v('r\v('zt'trll;kt'n \\':l;u nt('(' ('('n lt('lit'ltl
product op windkracht wordt vcrviurt'tligtl. W:uur('('r ('('n ('n iln(lt'r l.l:r:rr is lrr)lx'n wc []
uitgebreid hierover te informercrt.

bij Burgwerd krijgt gcstaltc. ( )p vr iitl:rg rnitltlirg 24 scptember
werd op de molepöle de eerst schouw gehoudcn v(x)r'hcstuurslctlcn, sponsors en

De Aylvapoldermolen

andere genodigden. De molenmakers Hugo Lanclntillv q:!r lw;rrr Srrlvt'r'tlll vrrtt Bouw

75. De achtkante spinnekop "Duiveltltttk" lli.i 'l'zurtt rl, thxrr

l5

rrrolt'rurr:rkt't l)ur-k

Posthumus van de firma Hiertrstril g,crcsl:ttttt't'rrl. llr rs ('('n nr('rttr.'t'lr()ul('tt:ts ilr gckt>
men en verder werden de windpcluw cn ltt'l orttlt'rl:rlt'lt'nr('nl vt'nu('lrrvrl. Wt'lliclrt rllrt
de molen ooit nog eens een schrrrcl'rttcl st'lrrot'llr:rk krr;1'l A:rrr1't'/tt' u lrij rtit'l ruut ltcl
buitenwater staat zou er in dat gcval allt't'rr spr:rkt'krnur('n /r,n \,:ur rortrlrtt:rlt'n. tcrrzi.j
er een verplaatsing mogelijk is.

maken er wat moois van. De schroef ligt inmiddcls txrk lrl irr tlt' lrt'lonrtcrt hak en de
muren van de watergangzijn opgemetseld. Het achtkanl is kliriu' v(x)r'tlc rictdckker en
van de kap is al heel wat vernieuwd. In het achtkant kwanrcn ().r. ('crr rricuw boventaË
element, kuip en hondsoren. Het ligt in de bed«rclirrg tlc krrp t'rr lrt't rrclrlkartt nog dit

jaar te rietdekken. Dat zal dan in december gchcurcrr ztxlrl tlc nrolcrt cindelijk

ll7.

beschermd wordt tegen de weersinvloeden van dc wirrlcr'.

!;.

Het bestuur van de Stichting De Skarrennrolrx'l('Sclt:u'slt'r'llrug rs irr ovt'r'leg rttcl
de gemeente Skarsterlàn om de rttolcn tot' lt' Vot'1'1'1r :riur !rt'l (rrrolt'rr )lrt'zii vlut rlc
gemeente. De Skarrenmoune katn clart irr lx'lrt't'r k()nr('n v;rrr rlt'Slrt'lrlrrrg l't'nnirtgu's
Molen enzal dan profiteren van clc grlrlt'r't'l'irr;urcittlt'nro1,1'lr;klrt'rlt'rr vrur rlt'tt('nrccrtte. De molen zelf is er klaar voor: ccrt scltiltlt'rslrt'tlri;l lrt't'lt lrt'nt / n ./()rrtlrrg,sc klcrcrt
aangetrokken en ook de wipstok is gcrcsllrtu't'r'rtl t'rt ltt't'll rvt't'r rlt' lrisst' t'ootl-witblauwe kleuren. Nu maar hopen dat er wr:ct'('('!r rttolt'trp;rrl korttl . /ot l;rl lrt'zrx'kcl's wttt
gemakkelijker bij de molen kunnen kt»ttcrt in plrr:rls v':ur ('('n \\/:rrrtlt'lirrg lusscn schitpen en Friese paarden door het weiland. l)c gcnr('r'rrlt' r.vt'rkl :r:ur ('('rr oplossirtg! llaukc
Bos en Kick Dull.
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Molenaar Johannes Kooistra van de krlrenntolcrt lt'Skllt'n is orrllrrrlts gcblrllotccrcl
door het Ambachtelijk Korenmolenaarsgiltk:. l)t' ollit'it'lt' ovt'rlrurtliging vrrrr lrct hi.jbehorende molenbord heeft plaatsgevontlcn in l lrrlslrorsl ()l) rruuurtlrrgrrritltlag tl
november j.l. Johannes Kooistra is de laatstc rrrolcn:riu'tlit'p,t'lxrllolccrtl is volgcns de
oude richtlijnen van het Ambachtelijk Korcrurrolcrriuu's;:,iltlt'. I)iurrr)vt. r ccn volgcndc
keer meer, maar alvast bij deze onze hartcli.ikc gclrrkwt'rrs.

137.
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Op d, hLrtori.nh,
afloop.
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dc goede

Molenaar Cees Notenboom is groot-aetnclcclhoutlcr lt('wortlt'rr v:ln tlc M«llen De
Hoop te Stiens. Hlj volgt Gert Klijnstra op. Notcnbrxrrrr is ook rrls rrrolcrrirar actief «-rp
de koren- en pelmolen 't Lam te Woudscncl. 'J'r:r'wiil l)c lloop v(x)r'rl ecn ;rnxluctie-

Op 8 november werden de wieken gestokcn in rlc hovcrurs viur tlc lrcrbouwclc korenmolen De Mars in De Blesse. Een fantastisch lrooglc;lurrl voor tlt' 1xu'liculicrc rnoleneigenaar Mars die in de gepensioneerde Klaas lltxlcnhru'g ccn gcwcldigc vrijwilliger
heeft. Op de najaarvergadering van he t ( iiltl vcrloorrtlc nrolcnuar-tnolenmaker
Johannes Kooistra een videofilm over het hcrslcl vrrrr tlc rrrok:nslonrp tot rietgedekte
achtkanter met kap. Johannes stak de hulpvaardighcitl vun lrcl lrclc d«lrp trouwens niet
onder stoelen of banken. Het is geweldig wat hir:r'uun zc:llwcrkzaamheid en inzet
wordt bereikt. Het is zo'n zeldzaam prachtig voorhccltl varr cle molenwonderen die
ook in deze tijd de wereld nog niet uit zijn.

1.5
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Het steken van de roeden zou eerst plaatsvittclcrr oll zlrlertLrr, (r rrovcnrhcr-, maar het
onstuimige herfstweer gooide roet in het eten. Op ruiuurtl:rs tle lclrlstc had men meer
succes. Alles werd in een razend tempo gcklluu'tl. rrltlrrs rrrolcrurrakcr Johannes
Kooistra. Om kwart over acht 's morgens ging dc ccrslc 11)('(lt'rrl orulrrxlg. Die was om
elf uur geheel opgehekt. Dat gebeurde onder hct ttrczicntl (x)r: viur l'xrsisschoolleerlingen. Om kwart over twaalf zatde tweede roedc vaslgcwigtl t'n ()nr tlric uur draaide de
molen al. "Alles paste prachtich. It gong fantastysk cn tlt' rrrolt' run unlolrrstelber licht,"
aldus een enthousiaste Kooistra die no-si melcldc dlrt tlc rnole n l:('(kxrpt is rrrct twee flessen echte chitmpagirle, wat gesponsord werd d«xlr clc knrcrhrurs tlit' lt'ser)()vcr tler molen

woont. Al het kraanwerk is trouwens ook geslx)nsortl ('n rvt'l tkxrr kritanhedrijf
Twijnstra. f,)e molen heeft een echte Fryske zt:t:g. I)c vlrrc'lrt lrt'tlr;r:rgt ltt.l0 rnetE:r" De
stalen roeden van fabrikaat J. .I" Naaijer (vrxlrlrccrr lluru'rrur ) zi;rr lt'nunlrrrcrd 352 en
353. Sake Bergsma die voor ons bij het stekcn van tlc roctlt'n airrrwczis was. schreef
nog: "De volgende dog op mijn reis naar IYortrtlvwtlrlr:'tt,q il', rtl t't'tt tlntttit'rtde tnolen.
Jan Mars en Klaas konden niet wachten op .lriluuttt('.\' h'txti,s'tt'tt, tlit ttrtr lrtrl.f'yi.it'lang,s
z,ou komen om proef te draaien. Ik heb hem's uvon(ls' ttr,,q ('r'('tt ('('tt ()ttnt'(nl('lingenteller gebracht die hij de andere morgen gemonlt'(ftl ltct'l't. l)it'tttitltltt,q kvtttn ik vyeer
even langs en toen had hij al meer dan 1000 otnv'(nlclirt,ry'rr. " ( ittttt tlttt ;o ,t'rtcl'/" vroeg
hij aan mij." De gemeente West-Stellingwerfheali (r \'('('t'('t'tt tlntttit'tttlc rrtolen hij,
w*aaï ik zeer

blij om ben," aldus vrijwillig

molenaar Srrkc llt'r'ssrrur.

*29.

De Amerikaanse windt"notol'tlic gt'lt'gt'rr is in ('('n w('rl;urrl rt't'lrls v:rrr tlt'A(r.lr)ur-L:Lemmer ter hoogte van Sint Nicol:t:tsg:r is lrij lrt'slrnl \;ur l l oklolrt'l' tkxx' rle
Staatssecretaris van Ondcrwi.js ('trlluur'('n Wt'lt'nst'lr:rl)lx'n :r:url,('\Vt'zt'rr :rls llcsclrcl'nrcl
rijksmonument onder nutllnrcr' 5l4ll'l(t. llt'tzt'lltlt' 1't'lrll voor tlrt' lt' 'l't'r'oclc :uur dc
.Dcrc krct'g :rls nlnnnr('r \ l,lo/ /

Troelstraweg bij nr. 2l

*45.

Op 8 september zljn de zwltt'c lorcrt. tlt'rrx)s ('rr tlt'u'rrrrlr,;l:ln \':ur tlt'wirt«lntotrlr van
de voormalige Skarpolder lncl zw;uu rrr;rlt'nt't'l 1't'rk'nr()nlt't'rrl t'n rrlg,t'vrrl'rl luurr dc
werkplaats van landbouwlttcclutttisrtlit'lrt'tlrill V:ur rlt'r llt'irlt' irr Wor krurr. llii zlrl tluur'
in de wintetmaanden wordclt gct't'slrttut't'rrl. l)t' rrrolt'rr. tlrt' oP tlt' nr()nurrrclrtcltli.jst
staat, zal tn het voorjaar vittt'( X X ) wt't'r' w( )! ( lt'n I't'pl; r; l :.1
r

Versl ag leerlingenoxclr rs i c na aï

Geldcrland
Op 13 november jongstleden vond de .iaarliikst. k't.r'lirrgt'rrr.rcursir. v:rrr rlc altleling
Friesland plaats. Een touringcar brarht rcn horrl gr,ztlst'lrll, viur lt'crlingrn, leermeesters en daarnaast ook een aantal rrerls grsl:r:rgrlr nrok.rr:rirrs lraar rcn drietal
molens in Gelderland.
Men kon instappen in Veenwouden en Hccrcrrvct'rr cn oruh'r rtrr 1'r'ijs rvolkcrllck, rlaar
met een zonnige hemel in het zuiden in zicht, vcrltrk tlt' lxrs n:r:rr tlt't't'rslt' nrolcn. "Nicuw
Leven" te Valburg. Helaas liet de wind hct v«rllctlig :rlwt'tt'rr ('n (x)k (l(' zon vcrtlwccn achter de mistbanken toen we de plaats van bcslctturing rurrlcrtlt'rr. l)rrl rlc o;lgczr'ilclc standerdmolen dan ook niet draaide, verbaasdc nicrrrurrl. l)t' Vr't'rrwourl('n ltrl)cl) korr op het
molenerf in het bijpassende onderkomen "'t (i«rcrlc Le vt'rr" p'.t'rrit'tt'n v:ur rcn hlk jc koÍïe,
en de andere groep, de mensen die in Heercnvccrr hrrn plirrrlsjr' irr tlt' lrrrs luultlcn gcvonden, glibberden intussen over de steile trap dc rrxrlt'n hirrrrt'rr.

molengrrrtrn*rn.,'rttr I)t' ltlt',t.tt'-rlttt ,';,; turl F-nrtan
van betekenis is. Particulier initiatief, saumhrtri,qlrt'itl t'rr vt'i.jr.'illi,qt'r.r'rlr'r{' .sttrcllen hier
ineentot eenmonumentaal geheel. De linker.filo lttttl :ittr tlrtl rlt'ltiotottlt tot ttrrrr da eincler
bijz,onder goed is.
EenJantastisch hoogtepunt in de

Standerdmolen De "Nieuw Leven"
Standerdmolen "Nieuw Leven" wordt ornstrccks l75o irr rlt'tkrr'pskcrn vtrr Valhurg opgetrokken. De inwoners "souden daarvan groot gcrrrak, rrtrt t'n vtxrltlccl hchbcn, want die
anders een uur na Elst off Hervelt ter molen m()cstcn giran en hi.i winlcrslysoen die weg
onbruykbaar was". Vermoedelijk is de molen zijn lcve rr lrt'gorrrrt'rr lls opcn standerdmolen,
echter niet veel later wordt het ondergedeeltc dichtgcnralkl ztxllrt cr rlun sprake is van een
gesloten standerdmolen. In 1933 word de bedrijvighcid hcöirrtligtl irr dc wiekendrager maar
in de oorlog komt ze weer tijdelijk op commerciölc busis irr lrthi.jl'. I)e molen wordt verbusseld en krijgt de naam die ze nu nog altijd draagt. Maar rm rlc o«rrlog is het definitief
gedaan met de molen enzeraakt ernstig in verval. In l9(r(r volgt ecn uitgebreide restauratie
en in de jaren zeventig verwerft ze naamsbekendhcitl tkxrrdat de eerste vrijwillige molenaars er worden opgeleid. In 1982 wordt de nxrlcrr t4rnicuw ondcrhanden genomen, maar
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van een grote restauratie is geen sprake. Beginjaren ncgcntig vcrkccrl tlc kasl in deplorabe-

le toestand en een uitgebreide restauratie is nodig. In

vclkrxrpl lirrrrilie Hooijer de
molen aan stichting "Op Nieuw Leven" die zich voor dczc klus gititl ittzctlcn. Maar in de
loop der jaren is niet alleen de staat van de molen vcrslcchtcnl, rxrk tlc rlircctc omgeving
laat te wensen over. Vooral de toegankelijkheid tot de nrolcn. ovcl lrcl cr'Í van de vroegere
199.1

eigenaar, is een probleem. Er wordt besloten de molen le vcrpliralscn rrrr tle k«rslen hiervoor
een stuk minder zijn omdat de molen toch al uit elkaar gchiurl«l rrulet worrlcn. Op Open
Monumentendag 1994 geeft burgemeester Van der Vlict hct slurlscirr vrxrr dc rcstauratie.
De molen, opnieuw opgetrokken door molenmaker Coppcs, wortll in lt)t)tl opgeleverd op
een plaats zo'n 65 meter ten westen van zijn oude stek. Op 2 rrre i virn rlirl .jirll volgt de opening. Anno 1999 staat de molen er keurig bij. Helaas zi.jn cl nog rrr:rrrl wcirrig oude delen
van de oorspronkelijke molen terug te vinden in de eigcnliik corrrplcc( nicuwc molen.

Daardoor is de zo eigen sfeer van een oude en malende standcrtlrnolcrr grolerttlccls verloren
gegaan. Anderzijds mag niet onvermeld blijven dat molennrakcr' ( \rppt's e rr prlchtig stukje
vakwerk heeft afgeleverd. "Nieuw Leven" is ingericht mct twcc kop;rls rrraalstcnen, de
voormolen heeft een overbrenging van 1:5,53 en is gelegen «rp tlc ccrslc zoltlcr. l)c achtermolen heeft een overbrenging van l:6 en is gelegen op r.le twcctlc zoklcr', tlirccl r»rder het
bovenwiel dat dus is uitgerust met twee gangen kammen, óén aart tlc vrx» zi.i«lc vrxrr dc aandrijving van de voormolen en één aan de achterzijde voor dc aarrtlri.ivirrg varr tlc achtermo
-15(k,
van het
len. Opvallend is natuurlijk de grote standerd en de robuustc slccrrhrrlk dic
gewicht van de kast draagt. De rest van het gewicht wordt <pgcvirrrgerr tltxrr rlc lccrlingen,
via de steekbanden. De standerd hangt los boven de kruisplatcrr, tlic cr thrs irllccn voor dienen om het balkenwerk bijeen te houden. Een ander opvallcntl tlcllil is tlrrl tlc rnolcn is uitgerust met een binnenvangstok, dit in tegenstelling tot de gchlrrikcli.ikc vurtglrottttnel. De
kast is verder prachtig versierd en geel geschilderd, met grocrtc hatttlcn. 7,o:rls gchruikelijk
in deze streek heeft de molen en los luikapje, en niet een Nctlclri.jrrsc Miursllrrlse: overstek
zoals op de meer zuidelijk gelegen standerdmolens in Ncrlclllrrtl. ln lrt't lculs gcnoemde
molenaarsonderkomen zijn foto's te bewonderen van dc rcsluunrlic crr rratltt tlczc ook
waren aanschouwd vertrekken we naar het Montferlantl waar irr T,ctltllrrr ccn kijkje kan
worden genomen in "de Grafelijke Torenmolen" en de bijhchorctttlt: rosnxrlctt.

Torenmolen van Zeddam
,'l
De Zeddamse torenmolen is één van de vier in Nederlan«l cn rrrc:l )c lluilc:rrrrl(rlcn,' in het
nabijgelegen Zevenaar de oudste windmolen van Nederland. Al in l4-5O w«rrtl( cr rnelding
gemaakt van de wiekendrager. In tegenstelling tot Valburg hccÍi tlczc rrolcn zijn eigen
sfeer wel weten te behouden. De meeste balken zijn oorsprorrkcli.jk r:rr lricl cn daar zijn
ook stukken hout hergebruikt. Hoe zuinig men was blijkt wcl uit rlc lrirl)l)cn. l)c inscripties hierin zitten over de kop, dit komt omdat men de trap hccli orrrgckccrd tocn de traptreden aan de ene kant waren uitgesleten. Nu hoefde men gccrr nic:uwc: aarr tc schaffen!
Ook noemenswaardig is de plasgoot, helaas alleen geschikt v(x)r' nrcnscn rnct hct mannelijke geslacht. Men was er zich toen nog niet van bewust dat «xrk vr'()r.rwcn hct hcrocp kun-

nen rlitoefenen

!

(lrc\'r'rr d«lor c:en
sLe*nr:pil elie via een sc:hiitlqlclp Íer""lrtstr'-'eks irr het hol'cn\\,r(-l r-rruj). I rr ',\ .rr t'tt .-;lr:e ltts f 'i, t.,.'

ï)e torennlolen was L,orspr{}nitelij k uitgerust rnet cen k« rpllc l

slt: nc

t

r, :rirrrÍ-te

zolders in gebruik, die via een btritclrll'ltp wiu('tt lt' lrt'rt'rkur llrl orrrll',lr' 1'r'rlt't'llt' r':rrt tlt'
tnolen werd niet gebruikt en was ook lrit'l l()1'1,;rrrl'r'lr;1. l)r'oot ',1)r()n1,.,'lr;l,r' rn,':uu, t'rt rlt'
daarboven gemaakte opening v(x)r'tlc Irri irrsl;rll:rtÍ' /tpr nu n(,1, ',1('('tl:. n;rrlrrrl,,l.t'lr;k rr:ut
wezig in het muurwerk. In l86l olttlcrglutl rlt' tttolt'n t't'rr trrll'r'lrrr'rrlr' rt",l,nu,rlr(' r'rr kr ijgt
'/,e haar huidige vorm. De on-Nedr:t'liuttlst'
;lrrtrlk;rp tt'orrll \ ('r\,rrl'('rr rl,,r ('('n n()r rrurlc
kap en een deel van de belt wordt algcgnrv('n l)t' rrrolt'rr l.rr;;'l /o ('('n 1'1olt'rt' r'lrrt'lrl tlic
26,50 meter bedraagt. Ook wordt ccn kottirtl'ss;ril :r:ln;,,'lrr.r, lrl rr,r,rr,l,f,! ('('rr lnt't'rlt' ko;lpel maalstenen kan worden aangedrL:vcn.
Opvallend aan de molen zljn de dikkr: lnln'('n l)r' lrrrrlt'rrL;rrrl \.ur rlt' r,,nrl) r:. r('('lrl opgt'
rnetseld, loopt dus niet taps toe z«litls bij tlt' sl('n('n nr( )lt'rr', r ,rrr l.rlt'rr tl.rlrrrrr A:ur tlt' llinnenkant worden de muren naar bovctt loc lnrt)s1,1'\\'rf ', rlrurrr,'r /rt 1', lr,r\r'!r',1('/()ltlt'r'r'trimer in doorsnee dan de begane gronrl. l)t' krrp r:. ('\ ('n('('n'. r'n()r nr nnnr lrt'rrrt'lt'rr t'rt tlc
molenas is van giettjzer, verlengd rtrct cctt ltoult'n ;r( ltlt'r:,lrrl. ( )ol. rlt'zt' ;r:. r., ,r;url't'lx:tt'ltl
in 1867. Het kruimechanisme is bijzolttlcr'. l)t' l)uur('nl\nn('r \\orrll ,,p rlt' \\ rntl 1'1'7.'1 ntcl
behulp van twee kruiraderen. Zo'n kruil'lttl sl:r:rl nr \'('rlrnrrlnrl, ',l,r,ur nrt'l t't'rr soor'l rorttlsel-achtig wiel dat in een ring met rcclrlopsl:r:rrrrlt' lroult'rr l;rrrrlt'rr ;,r r;pl l)t' rrrolcrrkir;l
wordt vastgezet met later aangebrachtc soorl vlur ll:rllt'rr rlrr' ('\ ('nt'r'n', rrr ,lc lrorrlt'rr l:urtlcrt
grijpen. Vroeger werd dit gedaan door twce kt'llrn1,.''r orrrlr'r .r.ur rlr' \ ot'1'lrorrlt'rr tc vcr'grendelen met spiesen die uit het mtrurwcrk slrrkt'rr. \'t'r;'t'lr;l..lr,r,u rrrt'l rlt'\\/rtl('willrt'()l)
een Noord-Hollandse binnenkruier wordt vltslp,t'zt'l l'r lrlt'r lot'rr rlc rrrolt'rr irr tlt'oorlog
onder vuur werd genomen omdat de Duitscrs cr'('('rr rrrlkrf l\lxr',1 rrr lr,rrlrlt'n, \\'('rtl t't'rr tlccl
van het muurwerk met die spiesen weggcvitirgtl.'l'ot'rr nr('rr rlrt'nnnn \\'('('r ()l)nrt'lscltk:
kwamen de spiesen niet terug en is nrcn ()v('r'p,('l':r:rn ()l) rlrr' p;rllrrr l)t' rrrolt'n wortlt
gevangen met behulp van een vangtrolnlttcl. Vrtttuil rlt' rrrolcrr. 1r,,,,1,1,1'11'r,1'11 ()l) ccn
natuurlijke heuvel heeft men prachtig zicht o;l lrt'l tlor;) ('n op th'r {)!11 un('rrtrt'. lrt'ltkorcrrmolen "de Volharding". De bijbehorende t'osrllolt'tt ir l,,'lrourvrl ,rrr rlc n'nrtl:,lillt' ;lt'r'iotlcs
te overbruggen en is gelegen tegenover de nrolcrt. ( )ok rlt'zt' korr rvt'rrl lrt'zit'lrlirrtl.

Waterradmolen
Als laatste staat een bezoek aan een waterradtttolcn ()l) lrt'l 1)r()l'r:rnrrrr:r l):rl is lxrvt'rrslagmolen "de Korenmolen" in Eerbeek, geen kot'clttttolt'rt zo;rl:. rlt'n;riun tlot'l v('r'nroctlct'r,
maar een oliemolen. Oorspronkelijk was de tttolcn w('l irr1,t'rit'lrl :rl:, kort'!rnr()lt'rr t'rr was
het nu nog bestaande oliemolengedeelte slechts ccn n('v('rrlrrrrt'lrt' llt'l nur:rltlt'rijgt'tlccllc
is echter door de huidige eigenaar omgebouwd lot rcsllrrr:url l)t'olrt'rrrolt'rr is lrclroutlcrr
gebleven maar er kan geen olie meer geslagen wortlt',r.'/,o is tlt' rrrr,!t'rr 1,1'rt'sl;uu't't'r'(1. llct
blijft verbazingwekkend dat het gewicht van hct w:rlt'r v:ur lrt'l k lt'nrt' lrt't'k je p,cn()cg
kracht levert voor de aandrijving van de gehelc olicslrrgt'r ij. llt'l lrovt'rrsl:rgnrtl lrccl'l ccrr
diameter van 2,20 meter en door een klep in dc wlrtcrlrrrk lt' o;x'n('rr klrrr lrct irr wcrking
gesteld worden. Vroeger werd er ook olie gcslagcrr uil lrt'rrkt'ruroolit's. icts tllrt rrri.j vol-

strekt onbekend was. Helaas is de watertoevocr vln tlt' llt'rlrt'ckse llcck vcr-r-c van
optimaal zodat het bij de demonstratie met de rttolcn lrollt'rr t'rr stilslrriur is.

Al met al konden we na een leerzame

dag met ccn voltliurrr

ltrvocl lrtriswuurts kcrcrr.
Mlrrk l{avcskx)t
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Ook Friese molens nemen dcel aan
de Natronale Groet 20(X)

diverse molens aan dit opzienbarendc pr«l.icct dcclncrncrr. Sornnrigc nrolcns draaien 24 uur
aaneengesloten en weer andere wickcndragcrs stuiur als vllggcrt-wcrtscndragers in de
vreugd. Voor meer informatie ovcr hcl pr«r.icct kuttl u tcrcchl op intcrnct onder
www.molens.nl. Per deelnemendc rn«rlerr zal hicr inlirrrrratic tc virxlcn zi.jn.

Wat is de Nationale Groet
Met oud en nieuw 199912000 zullen 250 Nederlandsc tnolcrts !tr'(ltut'tttlt' ^l.l ttur rlritaien
of hun wieken 'in de vreugd' zeÍt"en om het jaar 2000 wclkortr tc ltt'lt'rt. pt'looitl tttcl unieke wensvlaggen.Vlaggen wlllu'()l) nr('ns('n lturt wcns of
groet zetten, die vanaÍ- dc wickcrr tkrot tlt' w,irttl tlc tticuwe
tijd in geslingerd zullen wor(lcrr. letk'r't't'rr tlit' tlt' lockotnst

wil verwelkomen kan zo'n vlag

In Fryslàn hebben we tot nu toe (stantl van zakcn pcr
gende molens doorgekregen:
{Í

f,

rrurkt'rr. Mol('ns syrttholi-

seren dat mensen hun toek«lrttsl z,t'll irr tlt'lurtttl kunltcn
nemen. Vroeger maakten'/,c larrtl. nur:ritlt'n rr':riul v(x)r
dagelijks brood, zaagden hout v(x)r' lrrrizt'rr ('n scltc:cpsbouw, fabriceerden papier, olic, tttoslt'ltl. l'ol'1. vel'l'ct) ga
za maar door. Molens bcdwittgcrr ot't'kr:rt'ltlt'rt. wind cn
water, en zetten dit om in v(x)r' nlcnst'rr lr uiklrlu'c crtc'r-gie.
Samen maken molens en vlaggen een gebaar naar de nicuwe: ti.itl: korrr nr:riu. w(' willen
dat het goed zal gaan.

stap gezet.

Ook Fryslàn is van de partij
Van de Molenniumwerkgroep hebben we doorgekregcn clat e r ook irr ()nzc l)r'()vincie

van de vol-

Anjum, de Blesse, Dronrijp (Puollcn, Kcirnptilstcr- crr Ilatsrrntcrrttolcn),

Franeker,

Goëngahuizen. Hallum (?), Heerenveen. Lckkurrr. Mlrssurn ('l'crpzicht cn Marssumer),
Menaldum (Kievit en Rentmeester), Makkinga, Mrrrrrrckczi.il, Nrxrnlwoltlc, Paesens,
Scharsterbrug, Sexbierum, Sneek, St. Johanncsga, Sunrar, Sybrtrrtlahuis ('i), Ticrkwerd,
Wanswerd, Wolvega (Gooyer en Windlust).

Draaiurenove Ízrcht I 99 8
Het publiceren van de draaiuren is een zaak die van positicvc invkrcd kan zijn op het
meer laten draaien van molens. Wie serieus met z'n molen omgual zal nict graag zien
dat zijnlhaar wiekendrager in de lijst ontbreekt. Het kan rxrk hclpen een positieve
competitie te bewerkstelligen. We zien de molens immcrs lieÍ'.st zo vaak mogelijk
draaien. Dit is wat anders dan zo veel mogelijk omwentclingen nt:rken. In dit laatste
zien sommigen een risico. Ter wille van een hoge score zoutlen onaanvaardbare risico's begaan worden, zo is hun mening.

De Nationale groet internationaal bekeken
Niemand weet wat er vanaf 3l december 24.00 uur op ons irl g,rrirl
komen. De millenniumbug zaait extra onrust. Is Nederlancl u' wcr
kelrjk klaar voor? En de rest van de wereld? Millenniumbug ol'rtict:
de overgang naar een nieuwe eeuw (officieel is dat trouwcrts l)ls
van 2000 op 20Ol !) is een moment om stil te staan bij wat clc rricuwr'
tijd aan nieuwe kansen biedt. Dat zal overal ter wereld gehcurcn. in
allerlei vormen. Nederland doet dat op haar manier. De Nirti()rull('
Groet is alleen aÍhankelijk van wieken, doek en goedc gcdlrcltrctt.
dus millenniumproof. Een gebaar dat Nederland verbindt ntcl tlc rt'sl v:ln (lt'wcrcld. Of
dit nu via moderne media gebeurt, van horen zeggen oÍ'via rlc: wirrtl.
De kracht van een goede wens
Waarom wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar, betcrschirl), n()g v('l(' iru't'rt'/ Wltitrom
doet iedereen stilletjes een wens als hij een ster ziet vallcrr'l Wcrtst'n /tln l()vct'lirt-lnules
van de gewone mens. Wie iets wenst en de wens ook wcrkcli.ik ntt.ctrt. pliutl ccn zilitdje.
Door stil te staan bij wat je zelf of een ander toewenst, zct.ic rle c('l'sl(' sl:rl) ()nl tlc wctts te
doen uitkomen. Niet dat het daarna vanzelf zal gebeurcn, rlat gcbcurt rrllct'n irt spl'ookjes.
Maar als je weet wat je wilt, als je het formuleert en hct uitsprcckl is cr irl ('cn l)cll(x)rli.f ke

I oklohcr) rlc tlcclrtarttc

Twee maal een top vier
Van molenaar Simon Jellema kregen we het draaiurenovcrzicht l9t)li. [)c rcspons op de
vragenlijst is bijzonder groot geweest, maar er ontbreken t«rch rr«rg gcgcvens van bepaalde
molens. Bij de industriemolens wordt de eerste plaats ingcnorrrcn door korenmolen

Zeldenrust te Dokkum met molenaar Broekema. Gocdc twcctlc wcrd

't Lam

te

Woudsend met Cees Notenboom aan de maalbak en als tlcrtlc kwanr zaagmolen De Rat
van IJlst uit de bus met meester-zager Simon Jellema. ln hct riitjc benrepsmolens voegt
De Hoop te Stiens zich als vierde, maar waar blijft De Zwaluw van Birdaard zo vroegen

wij ons af?
I

de poldermolens komt de Huinsermolen bij Winsurn op l. Molcn De Gans bij Anjum
met molenaar Bandstra heeft de tweede plaats gehaald. Molcrraar Posthumus van Winsum
vindt in z'nzoon Durk een goede derde met de molen Meerswal te Lollum. De vierde
plaats is hier weggelegd voor de Hantumermolen met molenaar G. de Groot. We zijn
benieuwd hoe de stand volgend jaar zal zijn.

Bij

tlr

3r

30
molennaam

adres molen

f Iren

plaats

helast.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
II

Formerumermolen

Formerum 6

Terschelling

De Phenix

Jan Jacobstraat 7

Nes/Ameland
Paesens
Holwerd

12

De Hond

Mounewei 4

De Hoop

Molenweg

I

Ropta

Roptaweg 2

Metslawier

De Eendracht

Mounebuorren l8

Anjum

De Hantumermolen

Heereweg l9

De Miedenmolen

Miedweg

De Gans

Ezonbuorren 5

De Kleilànsmole

Hoge Herenweg

De Grote Molen

Ljouwerterdyk

Hantum
Holwerd
Anjum
Mamrm
Marrum
Marrum
Hogebeintum
Hallum
Jislum
Dokkum
Dokkum
Dokkum

l3 De Phenix
l5 Hogebeintumerm.
l6 Vijftruizen
l7 De Volharding
l8 De Meermin
l9 Zeldenrust
20 De Hoop
2l Beintema p.m.
22 Victor
23 De Zwaluw
24 Klaarkampsterm.
25 De Westermolen
26 De Hoop
27 Vrouwbuursterm.
28 Balkendster pm
29 Genezareth
Kloosterp.m.

Nieuweweg

l4

I

3

Mieddijk 6
Doniaweg 45

Nabij Groot Hickard
de Geastmermar

Baantiebolwerk

3

Zuiderbolwerk 2
Wouddijk

Westergeest

Tsjerkepaad

Wanswert

Mounewei

Birdaard

17

Nabij Trekweg I I
Foyingaweg
Mounepaed

5

296
34..5

3ti0
0
l,-5

ltt

l0
0
0
0
1040
0

-5-5

Rinsumageest
Kollumerpomp
Stiens

44
222

2tl6

Vrouwenparochie l6

Langedijk

C)ude

Trekweg

8

Tochmaland

Tochmaland

3l
32
33
34
35
36

Rust Roest

Poorthoek 8

De Wynsermolen

nr.

37
38

Oudkerkermolen

Rhaladyk l9

I

Steenhuistermolen

Wurgedyk l8

De Olifant

Wiereweg 20

Slagdijkstermolen

Leyster Hegedyk 29

Binnema's molen

Bredyk

De Hoop

0
-52

Middelweg 6

30

39 De Grote Molen
40 De Broekmolen
4l Windlust
42 De Korenaar
43 geen
44 De Kievit
46 De M0nts
47 Arkens

I(r.-5

14

Leije

Hallum
Kollum
Munnekezijl
Stiens
Birdaard
Oude Leije
Stiens
Wyns

0

96
0
12
13

52,5
22.5

Nabij Rietveldsweg

Roodkerk
Broeksterwoude

Herestraat 54

Broeksterwoudc
Burum

Hearewei 30

Sexbierum

Burg. Nautaweg

De Houtwiel

Veenwouden

Sanwei 2l

Menaldum

West

Buitenpost
Franeker

Ia

Leeuwarderweg

12

(

rr

molennaam
ÍoÍaal

)nhel.

l(r,.5

Ito
.5.5
1.1()
o
r{
()
.5
2(r
(r
.5
00
12
00
o0
40
.59
1
41
30n
nl
tt
00
0
00
23
il24
tt
.t
2,-5

0
0
0

12

0

l(r
00

48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57

-1.1

I2o
|11

1.19

)()6
42,-5
-lt30
-5

21.5
'24
I-5

t2

40
I t4

-5t

265
594

9(r

22000

3.5

(rO.-5

25,.5
I4,-5

l(r

0l2
o

5735

Hitzumcrwcg
Rijksstraatwcg

.Scltirlsrntt

De Rentmeester

Mieddyk 4l

Mt'turltltutt

3

Marssumermolen
De Himriksmole

De Groene

geen

it Oast 0

Auguslirrrrsglr

Kingmatille

Keimptilsterdyk

I )r

De Hatsumermole
De Puollen

bij Keimptilstertlyk l )ronriilr
I)r'oru i.igr
Poeldyk 3l

58

Terpzicht

Bij Hegedyk

59
60
62
63
64
65
66
67

Camminghab.m.

23403

l.ct'ttwrrt'tlt'tt

Molen Hoogland
Kramersmolen

Bredyk 147

De Lytse Geast

l,l,r

M:u'sstttn

l.ccuwiurlt'tt
Lccuwiu'tk'rr
'l'yls.icrk

o

Wirrlurrr

o

Wirrlurrr

o

Wcrgcu

,l( ).5

Sutttar

ll't,1

Hempenserrneer

68

Tjasker

verpleeghuis

70
7l
12
73
4
75
76

Langwert

Aan provinciale

De Huinsermolen

polder 39

De Eendracht

Dyksterbuorren

Meerswal

Berghuizerweg

77

De Ikkers

Skrinserdyk
Nauwe Sayter I

79
8l

De Edensermolen

Bij

geen

Kerkbuurt

82
83
84
85
86

De Princehofinolen

Princehof

Eernewoude

De Onderneming

Molenweg 43

Witmarsurrr

t])

Pankoekstermolen

Rijpenderlaan

Witmarsurrr

.5().5

De Hiemertennolen

Hernert

Hirnmole

Alde Himdyk

Sneek

87

De Haensmole

Pikmeer

Grou

o

88

I)e Borgmolen

De [tirel

Grou

o

loemkamp

weg

llol:;w;tr tl

Kirnswcrd
Lollurn

lln.

/5

Bij Wommelserweg Tzunr

o

Duivenhok

Weg Tzum-Wommels Tzum

o

Wieuwens

bij

8

13

Warten
Edens

Burgwerd

23

,,{q Comwerttrermolert

So'Lturumerdy'k

E0

f,)e Klaver

ï!{;rr"r-reweg

9l

Rrspens

bij

c.r?

!]* Bird

De Rlrd

Grou

l-{eechhiern

hii

Ft,iinsterrJvk
bi; ;:"eansterdv[:
bii Peansterdyk
Iviarneweg 2

Gerëtitraht.riz".r

De lv{odderige Bcl
.De

Jansmolen

l.onjé

15

Ousterencl

240

88822

Oosterlittcns

o0
t2
00

o
.tf{.5

Allingawicr

19

.10.-5

.163
l.l
il
ro2,5
tl(r I 1.1.7-5
o0
00

,l,ltl
(r1.5

Fatum

Hegenserlaan

00
o0
o
.to I .5
000

7.5

Winsurrr
Huins

2
3

o
o0

/.5

Ryptsicr k

Mounepaed

B

0l0

to

De Hoop

3

144

onr iilr

Hempensermolen

q3
q4
95
9ó

Went

ír I

l.t'kktrrrr

Ster

44
Kalverdijkje
Rijksstraatweg 9
De Froskepolle
Alddiel 4a
Bredyk 28

Froskepollemolen

()m-

Mlu'ssurtt

Bullepoldcr

Ypeymole

I Irerr totaal
()nlrcl.

Aclrltun

De Achlumermolen
Schalsumermolen

De Bullemolen

7

97
60,-5

I Irt'rt

bcl:tsl.

Went

00

()

plaats

adres molen

Om-

Aldtsierk

Teneweg I

I

52,5

I lrr:

o

() 1,7.5

Corrlr,;ertl

0

Bolsu'urrl

785

-50,5

0
,1

172

1,2.5 t02,7-5

24

81

"t5

.10
4a
0()
00
79,5
0

Oclsfcr,,:nr.l

íl
,i

ll

G«rërrgalrurzcn

(ioëng;rhuizen

0

Eoh\r,.rrri

()

(")
)-7
03
00
00

ii
E§

98711
_59498

108189

7314{t

32
molennaam

adres molen

plaats

Hartwerd
97 Oegekloostermolen Kloosterweg 5
Warniahuizen Aldeboarn
99 geen
Tjerkwerd
100 Babuurstermolen Baburen 9
I0l Polslootpolderm. U. Twijnstrawei 2l Akkrum
IJlst
102 De Rat
Sneekerpad 16
Koudum
103 De Vlijt
Molenbuurt
104 G GeeuwpoldermolenDe Geeuwpolder Oppenhuizen
Vegelinsoord
105 De Deelsmolen Deelswal 4
Yskeboerevaart Workum
106 Ybema's molen
Lijclamaweg 15
Makkinga
lUl De Weijert
Workum
108 De Nijlannermolen Hylperdyk 3
Heidenskipsterdyk I Workum
109 De Snip
Heidenskipsterdyk 3 I Workum
I l0 geen
I I I Sweachmermolen Boarnsweachsterdyk4 Langweer
Joure
I 12 De Groene Molen Groene Dijk 7
Joure
I 13 Penninga's Molen Molenweg 65
'ljepkemastraat Heerenveen
I l4 Welgelegen
Woudsend
Molestrjitte 4
I 15 t Lam
Woudsend
Ald Wyk 18
I 16 De Jager
Scharsterbrug
I l7 De Schamenmolen Hollandiastraat 7
Aldeboarn
I l8 geen
De Deelen
I 19 De 'ljongermolen Schoterlandseweg 7 Mildam
Bolwerk
Sloten
l2O Korenmolen
Hoofdstraat West 52 Wolvega
l2l Windlust
Nijetrijne
122 l)e Rietvink
Veendijk 6
Niietrijne
123 De Reiger
Veendijk 4
Wolvega
124 De Gooyer
Steenwijker 76
Industriestraat29 Noordwolde
125 Windlust
Nijemirdurn
126 t Zwaantje
Sanfeartdyk
128 Vesuvius
buurtschap Tronde Elsloo
Sondel/L.emtner
129 geen
de Zandpoel
Hollum
132 De Verwachting Molenweg
133 De Hersteller
Hogedijk 132
St. Johannesg:r
134 Koartwàld
Koartwàld 6
Surhuisterveen
148 Dorusmooltsje Fietspad naar Nijhuizum Oudega (W)

'tf

11

tr»taal
flren
I lre rr
belast. ()rrhcl.
o

99..5

l(x)

()9,5

l.].5

1.15

()-1

661.5

l0
095

ut

1.5

t20104

7.1

.523

l0(r

-l
19

0
t27

t 14162

761.-5

95

-5rl

OmWent

t

I

26381

V/iebe van der Bij die

opnlj eksamen
lwl kclr op dc Grote
Molen yn Broeksterwàld, lcltcr ottt tle ljilljirr tlrrglt'rr irlrvikst'ljcrrtl op rlc Victor yn
Wànswert en de Nötm0ne yn SurhtÍslcr'li'irrr. Il lierur. tLrl is Strrlrrisler'll':rrr. is ck it thÍsplak
fan Wiebe van der Bij. As in gtrctlc salkkrtnrligt' let luukrrs hirrnt'rlt' korrstlrrks_jcsakcn lan
in mOne foar jo bernespul. Oerhlingirrgs li:r tlt'krrrrrrcrlt'n lrirrrrt'yrr lo rlcistich wurk as
Wiebe van der Bij is yn okkrhcr 199(r rrrci tlt' oplit'rlirrg lx'gt)rr. li;rrsl

kraanmasinist ek net tnbekend. Masirtcs tly'l jit'rrt'rr slil slit'rrr' yrr Srrlrristcllcan ha jo
revisearre en wer oan de praat krigcn. l:k rlc rrrololslit'rr kirr rvt'r tlr':riric.
Jo wurk is wol de grutte Brons. Mar ck yrr il wrrrk jt'rr rrrt'i tlt' rvyrurrÍirrt' kirrrrt'.jo grrcd Ít de
Irrollt'rr. St'rlt'n kl:rrrrllt' cn l()u kÍloopje:

It'rrrtlit'lrlrt'tlt'n tl_y't ilr hctirl't rn0nder
t:()r'(l rrlk()nurrt'. k()cnc io tigL: gocd.
ll rrol tl;rl rnt':rltl wut'rll. is ilr hcale lytse
kt'rl rl:rl lrrskt'lr lw:r gt'lluwc stiennen
Iclíirrt' korrrl. I )y lr.l':r sticlurcn wiene

4
1.56

7

t4oo

24000
337.7.5

94
16..5

.5.1(

)..5
]t
0

lt(rtt.2-5

rrcllt'rrs ,() nriskicrr w()l it Hollànsk
lilrlt' t'rr it l;r vskt' ( iiltl. .lo sille jo misk it'lr wol :rs in kt'r'lts jc I'icld ha nei it

t6l

(

16.-5

0
23

t2

265

t2-5,7.5

0

3l
4

515

cilrsle t'ksirnt('n. .lr) wicnc dc carste dy
'l tlt't'lrr lrit't'ksruncn lc clwitan yn de

.l-5

re0.75

00
233
t41

t.5

297272

I,cilrwulkinl,. ltrr t'k tlc cirrslc op de dei,
n()ilt wol op cigcrr lc'r'syk. Wy witte it
lto: tlc elrrslc ()l) ckslurrclrclci dat is grif
ilr gcl'ruu lik plirk. Mll' (lct' sil altyd wol
icrr tlc c:lrslc wCz,c ln()attc. Mar as it
daliks ncl klikt tlan is in ocre eksamen

I

.5I,-5

clwititn itt tlrccclr skol'1.
M:.u'.jo witlc cksilnlctr rlwaan is al moedich. ik sis io: wcr cksamen dwaan is
noch lirl lc nt()c(ligc:r.

23

)15
0

It0
2t

1.19 172,5
.10
30
4.5
t5.5
324

I 1427
33678

o De Brons gekiekt toen zeft de molen in

It is.jo tc priizgjcn dat -jo de boeken net
yr) dc hockc snrictcn, mar de saak wer
worden.
opp:rkt ha. l)at is te tankje oan jo blier
kunrktcr'. nrat' ck oan de stipe dy't jo
fan jo frou Geke krigen ha. It wurdt wolris fergetten. Sirndcr stcun fan thÍs is it gau öfr0n
mei in hobby.
It wie dan ek op 14 juny fan dit jier dat jo wol de m0nc yn dc tieugde sette koene. Op de
Phenix yn Marrum ha jo definityf sjen litten dat jo de kwaliteiten foar it m0nderskip jo
eigen makke hiene. Proficiat en in protte síkses mei de Feanster m0ne en dit sertifikaat!
Sttrhuisterveen nog gerestaureerd moest

.15

34

259 14-12-1849

Molens bij Oldeboorn

212 3l-08-1850

" De Dag,boeken van Lieuwe Jans de Jong, 1825-1855" is een puhlicatic, dic niet onopgemerkt gebleven is. In mei van dit jaar kwam er een tweede druk varr uit. Mcerdere malen
schreven de regionale dagbladen erover en algemeen was dc hcworrtlcring vrxrr de pennenvrucht van deze onder Poppenhuizen (Oldeboorn) woonachtigc hocr. Met grote
opmerkingsgave beschrijft hij zijn leven temidden van de lokale gcrrrccrrschap en de alom
aanwezige natuur. Dat daarbij ook molens worden genoemd is rricl rrrccr rlan normaal,
zeker als men in ogenschouw neemt dat het overstromingsjaar ltl2-5 tlc alnzct voor de
aantekeningen vormde. Voor de lezers van De Utskoat heb ik enigc rrxrlcnÍ'citcn uit het
boek op een rij gezet:

blz. datum

6
24

01-03- 1825
08-

l2-1821

26 19-03-1828
86 09-09- 1834
87
97198

to4

105

03-l

l-1834

29-02-

1836

29-n - 1836
30-1r-1836

inhoud

Een zuidwesterstorm blies de molen op rlc S lagtcnd bU

de

Ruigesloot omver.
Vanwege onkunde van de nieuwe boer brarrcldc dc rnolcn van de
zathe De Zurpschuur geheel af.
Een westerstorm blies een wiek van de cigcn nlolcn is craf.
Er worden drie watermolens in het 4c cn 5c Vcendistrict
gebouwd, welke ieder twaalfduizend guldcn kostcrr.
Klaas H. de Roos is korenmolenaar te C)ldchronr cn 'r,i.in dochter
stierf aan roodvonk.
De zuidwest- tot westerstorm op I 2 Í'e bruari gooidc de watermolens van de Weduwe Tjitse Oebelcs, van W. Sytzcs Nijdam en
van F. Atzes Dijkstra omver.
Een zuidwester storm blies de molen op dc Slagtend omver.
De storm van gisteren was verwoestcnd. VanaÍ'dc b«lerderij waren
zes vernielde en omgewaaide molens tc zicn: dic van J.W. van der
Ende c.s. (gisteravond afgebrand), dic op dc Slagtend (reeds ver-

meld) van H.W. de Groot, de Rornolcn ( R«ile molen) op

26-12-1836
31-12-1841
25-05-1842

177

3l-10-1843

dc olicrnolcrr vlur tlt'lrt'r't'rr Mt'srlrrt ('n rlt'r'()!l!lcrrtolcrt viur tlc
hecr Ilockslt'lt lt' llt't'r'('nv('('tt gt'lrollt'n, nrir:lr wontlt't'wt'l wc:l'rlctt

272

29-09-

I

304

31-08-

1852

306

30-09-1852

850

allc brirtttle rt tiitliF, Ët'lrltrsl ( rrrt'rlt' rloor tlt' ltt'v itt' r'r'Ht. rrvlrl ).
Op dc poltlcrtlijk v:ur At'ru,rv'utlt'rr /tln llvt'r' poltlcnttolctts ilt
aanbouw vllnwr'!lt' tlt' v('!irrrtlt'rrlt' rv:rlt'r lrursltotrtlirrg lrls ge:volg
van de ititnlcg viur (lt'rri('uw('\\'t'1, l;uu's tlt'v:uul irt l)t'Krriptc.
Op 30 aug,uslrrs is rloor lrlrkst'rrurrslrrl' ('('n wlrlct'tttolcrt tc
Munnikcburcrt gr'ltr't'l vt'r lrr :rtttl.
Op 6 septcrnhcr wirs rloor lrlrkst'nunsl:r1'rlt'lrt'w(x)rttlt';loltlct'lttolen te Tz,ut'nlltiu'ulrr pt'ltt't'l vt'r lr:rtttl.

Het valt niet mee om de genoemde rnolcrrs rrrntl ( )ltlt'lxxrr rr lc pl:r:rlscrr. lli.j lrcl rnakctt van
kaaÍ in 1824 werden bi.j sonrrrrigt' nr()l('ns (x)k lrr;zorrrlt'r lrcrh'rt rurttgctckcnd:

de kadastrale
sectie
sectie
sectie
sectie
sectie
sectie
sectie

A no.93
A no. 164
B no. 193
C no.l02
D no.7
D no.203

D no.282

molen "le Seigncr.rr'"
eigenaar Tette I lolscs
eigenaar Ever(t ) .lcllcs
eigenaar Geert I)irks

korenmolen
eigenaar Jelle Jarts
eigenaar Pieter Klititscs

Hiermee is helaas nog geen molen thuis le brcttge rr. I-'t' t'r1,.t'rr rnolt'n v;ur I krckstra is echterwelbekend: hij stondkadastraal sectic B no.2l(r. ()vt'r tlt'ovt'r'i1.lc rnolcrrs. hun kadastrale aanduidingen en eigenaars wil ik een volgcttrlc kcer ntt'ct verntcklcrt.

I), M. llturskockc

de

Vleerbosch, die van de Oude Tolhck (Jan 'I'alnran), die van O.H. de

106
151
155

P.H. Hylkcrtur koclrt vrrrr ltrruttl .1. Kor)l)nr;urs lO nrrrrl lrrntl ctt ltr:t
ntolcnt.jc van tlt' SI:rglt'tttl vr)()r v('('tlit'rtltottrlt'rtl gtrltlt'lt.
Op 20.juli hcclt tle blikscrrr tlt' lrorrlrrrolt'n v:ur tlt' lrccr Ilitltlirrgc,

Roos bij het Koningsdiep (kop cral') cn dc rnoddermolen van S.
Jiskes. Er zijn in totaal wel rond dc twintig rnolens omgewaaid.
Gisteren waaide de kleine Hjerringsrnolcn om.
De molen van J. A. Vleer is "gebrokcn".
Gisteren door blikseminslag aÍgchrand de nieuwe houtzaagmolen te Berlikum.
Op de 19e oktober werd de rog- en pelmolen te Sexbierum door
de bliksem getrof fen, maar de brand kon spoedig worden

geblust. Ook een van dc molens op de stadswallen van
Leeuwarden werd getroffen in de hoogste wiek. Door deze snel
naar beneden te draaien kon ook die brand worden geblust.

En zo meer... (2)
In mijn schets omtrent de Zaandamse zaagmolcns (irluwe llecr err Walrot in Utskoat 95 09/99, wordt melding gemaakt van het jaar 1604 als bockstlvirrg vrxrr tle stichting van de
eerste bovenkruier, gebruikmakend van een krukas vrxrr tlc uarrtlri.jving van het zaagwerk.
Bedoelde molen, De Grauwe Beer is de naaste buurrrrlrr varr I)c Walrot, welke eerst in
1683 voor het voetlicht komt, maar veronderstcld worrll varr ouder datum te zijn. Een
nauwkeuriger tijdsbepaling is weliswaar (nog) nict vlst (c stcllcn, zij het, dat de bibliotheek van de Zaanlandse Oudheidkamer te Zaantlijk heschikt over een door Dirrick
Gerritsz. Langedijck vervaardigde molenkaart. wclkc in conrhinatie met een kaartboek
van de Westzijde van de Zaan tit 1635, samengestcld door Jan Jansz. Backer en Dirk

36

\1

Thamisz. van der Does en nader uitgewerkt door Jan van Heijnrcnhcrg in I (162, wellicht
iets meerduidelijkheid overhetbouwjaar vandeze Walrot - De Rat tc I.llst dus - kan verschaffen. De molens worden op de kaart uit 1629 van zuid nlar n«xrrd ge numrnerd, waarbij onder nr. l0 Heijndrick Dirricksoon als eigenaar van De Grauwc Bccr wordt genoemd.
Deze Hendrick Dircksz. (kavel l0l, 1635) is de zoon van Dirck Si.jhrantltsz., bouwheer
van De Grauwe Beer. Molen nr. ll staat één erf benoorden l0 nrct wintlhricliranduiding
1621 (kavel lO2, 1635) voor Poulus Gabrantszoon. Molen nr. 12 tcn Ntxrrden I I met
windbriefaanduiding 5 maart 162l voor Pieter Waligszoon en kavcl 104. l(r.15 met eigenaar Frans Pietersz. Molen nr. l3 Jan Pietersz. Janvaer, houtzaagrnolcrr als 3c crf benoorden l2 en als kavel 107 in 1635 blijkbaar al geamoveerd. 14 en l4a zi.jn twcc molens op
éénerf, Claas Corneliszoon, twee erven benoorden 13. Als kavel I l0 irr 1635 in cigendom
bij Claes Cees Pieter Willemsz. vermelding van één molen. Hct is rncl rurrrrc tlczc kavel,
waar later (P. Boorsma, Duizend Zaanse Molens,blz.246) De Walrot hccli gcstaan. Erf
nr. l5 is onbebouwd in 1629, terwijl in 1635 sprake is van de bouw vlrr ccn rrict voltooide
meelmolen voor Goris Jansz. (kavel lll, 1635). Tot slot molcn nr'. l(r. I)ictcr G(h)ijsen
(kavel I12, 1635) met bovenkruier-houtzaagmolen De Dikkcrt (vclrrr«rcdclijk overgeplaatste watermolen, eerste officiële vermelding 12 mei 1672, lcrzakc hocdelscheiding
van Gerrit Pietersz. Gijsen). Het is evenwel niet onmogelijk, dat dc ovclblijvcndc molen
op kavel 110 de IJlster Rat betreft. Z'n bouwjaar ligt dan in icdcr gcvtl vriírr 1629.
Opvallend zijn echter de eerste vermeldingen van de domrnekrachtcn l)ikkert (1672) en
Walrot (1683), alsmede de identieke bouwstijl van deze vo«rnnaligc buurrnolcns als indicatoren voor een mogelijk stichtingsjaar tussen 1620 en 1630.

I"lit de knipsclcl(x)si nr'. 54
d«lor':

l)opkc'l'i rrrnrcr nrilns

We gaan deze keer niet naar óí'n pla:rls irr rle plovintir'. 7,r»it'ls rlor ik rrrceslal wcl,
maar een uitzondering mag er rxrk wt'l rt'rrs zi.irr, rritlw:r:rr? Vi:r t'r'lr lrouwc lczcr
kreeg ik een leuke, niet alledaagse atlverltrtlit v:rrr rk'gczanrerrlilkc l,'ricst'olirsl:tgrrs
toegestuurd. De inzender wenst ovcrigt'rrs :urr»rritrrr k' hli.ivtrr. lrt'!gt'en ik rrilcraard
respecteer.
De olieslagers plaatsten de advcrtcrrtic itt tlt' I.t'r'rrrv:rrrlt'r ('orr:rrrl v:rtr .15 jlrntt:tri It{.ll crr
die werd wederom geplaatst op I Í'cbrulli ll{ I I Vrxrr rk'rlrrrrlt'lijklrt'ttl t'r'tsl tlc lckst viur
deze advertentie en vervolgens de krclichtirrg rliurlr;r

De ondergeteekenden Olieslag,ers in ilt lttttt'itt, i, l'tir':ltttt,l, ,,ttt/..'n tttttt lttttrtrr' gri;cnlc
begunstigers bekend, dat zij, te beT4itrtrttt ntt't tlt'tt t't't.\tt'tt l:t'ltttrrttii lli.i.l .qttttc Vuten
voor hunne rekening bij de leveranÍittt ytut ()lit' ,trllr'tr t't)t'.t;t'tt. .ttrt 1111 1,11 tltt;; rtrr<'itt
deze Provincie het gebruik is gewec:;l: ('tt (tl.(ilt t'.,..,t1\t'tt tt,il l,il ltttttttt'ttnh'r:; hcÍ
genoegzaam aantal Vaten ter vulling te :t'tulut.
Tevens noodigen 7ij hunne Begunstil4trs uil, tttn .rttt ,\:ltt\'tli! rrr,,.t:,'liil, tlt trrtli tri<'l ltru\4
gelondene Olievaten, volgens hunne merk<'tt, .t(ttt .l('il t't.t:t'ttttttt l.'nt!: t(' ..t'tttlrtt.
A.B. Inoxma. J. IJsenbeek. P. de Vrics. .1. Wruttt't,t. ,1. llr'.,;,tt'littk. W.lJ. Wtrulars. J.
Nijland. Wed. Feijkens &zoon. N.J. Dirks. M.ll. hitturtr,r. ll litt.tttttr. ().11. Nollilas. C.
Wijbrandij. E. & K. Klazes. J. Wetzing,o. ()..1. l)i.jk,strtt- llt.vltt.tl ,l vtttr tlt'r'(itxtt. H.J.
Boonstra. D.R. Steenhuizen. P. van Aspercn. l). lt'1tr't . ( i. ,t - '1 . ( ittt lr't.

Nu de toelichting. Noodgedwongen moet ik hcl kolt lxlulcrr, tl:r:rlrrrr vcr-rttckl ik niet de
vele bronnen. Ook zijn niet alle namen thuis lc brcrrucrr. Wt'lliclrl rlul u v«xrr aanvulling
kunt zorgen, zodat er de volgende keer een aanvulling kun wonlerr gcgcvcn. Bcrst wordt
de naam van de eigena(a)r(en) vermeld, daarna nlanr vllr rk' rrxrlt'rr, tlc slarrdplaats, bouwen sloopjaar (of onttakeling van wiekenkruis c.rl.). Vrrrr rle rnccslc pcrs()ncn weet ik
bovendien niet, in welke periode hij/zij eigenaar varr hcwrrslc nxrlcrr is/zi.in geweest.
Nu dan de personalia
A.B. Lootsma; Het Haantje te Leeuwarden, ca. l(r(r4- ltltl4.

"Des Dikkerts middel van bestaan is hout te z,agen oun de Zuan
Hessel IJskes

J. IJzenbeek; De Zeemunnnik te Harlingen, ca. I 5(r(> I tttt6.
J. Wouters, W.B. Wouters en J. Nijland; De Munnik tc Sncck, 17 lÍl-1907.
A. Hesselink; HetZwarte Paard te Sneek, 1720- | 92 I .
Wed. Feijkens & zoon: De Hen te Sneek, 1750- ltt97.
M.H. Kingma; 't FoÍuin vitzee te Makkum (gem. WonscruJcel), 1767-1932.
J. Wetzinge; De Liefde te Workum, vóór 1703- 193 I .
O.R. Nollides; De Eendracht te Leeuwarden, 1786- I tttttl (tlit is de nog bestaande koren-

l()
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en pelmolen De Eendracht te Anjum, gem. Dongeradeel).

Mesdag

&

van der Goot; Het Fortuin te Heerenveen (voormalig gcrrt. Acngwirdum),

1805-1871 (dit is de nog bestaande korenmolen te Veenoord, Drenthe).
H.J. Boonstra, D.R. Steenhuizen en P. van Asperen; Nieuwe Hoek tc Wirrga, 1829-1927.
C. (Cornelis) Wijbrandij was in 1832 olieslager op een ros-oliemolcn lc Lccuwarden. Hij

had tevens een poldermolen

in

eigendom (Polder 222, orulcr Rattwcrd v.m. gem.

Rauwerderhem, nu gem. Boarnsterhim.
O.J. Dijkstra; De Herderin te Leeuwarden, 1830-na 1882.
P. (Pieter) de Vries (ros-oliemolen?) te Leeuwarden.
C. & T. Gorter waren wellicht familie van W.O. Gorter. Deze laatstc: hatl in icder geval
een ros-oliemolen te Leeuwardenin 1925.
N. (Nolle) J. (Jauro) Dirks, van beroep koopman; De Haan te Lccuwanlcrt, ca. l6tt5- 1878.
Erve H.J. Dirks te Leeuwarden (familie van genoemde N.J. Dirks'l). Ilct is hckond dat
Erve H.J. Dirks in 1828 huurder van een pel- en cementmolen was. I)czc hcrbouwde
ronde stenen stellingmolen is in 1752 als De Jonge Fenix gebouwd cn gcskxrpt in 1904
(zie ook Friese Molens, Leeuwarden, 1995,b'lz.7l).
De niet genoemde olieslagers kunnen een z.g. ros-, tred- of paartlcnolicrtt«rlcrr in onze provincie hebben gehad, zie bijv. W.O. Gorter. Het is niet bckcnd, tnaar wic cr meer van
weet, mag het mij meedelen. Iedereen die op welke wijze dan o«rk bchulpzaattt is geweest
bij deze knipseldoos, mijn hartelijke dank!

Ingezondcn
Rondsnuffelen, modulair aanklikkcn crr spccialiseren
Modulen, vernieuwing, aanpassing aln rlt'huirligr. li.irl. lVlt.rrsr.rr rlit, ll .iarcnl:rng in de
molenwereld actief zijn, kunncn hct irlce kriigen rlal hurr :rtlivilt'ilrn alljid ondoelmatig zijn geweest. Hopelijk is dií nicl lrr.l gcv:rl. l)r'rgcli.jkc rc:rt'lirs verrxrrzaken
alleen maar onnodig tijdverlies en zi.irr rxrk irr rrriirr vrxrrslr.lk'rr lr.lrrnaal niet de
hedoeling. Zonder hetgeen er in dc al'gckrpt'rr 25 .ialr rkxrr rk' rrrolrrra:rrsgilden en
andere molenorganisaties is neergczcl wafrn wr rrrxril zo vt'r' gt.kornrn als waar we
nu zijn. Met andere woorden: er is al hecl vccl htrr.ikl. I l«.1 vr.t.l rrrolrrrs ziin bchouden en draaien en/of malen zeer regellnalig. l):rl is lrr.l <kx.l. Nit.! lrtl lrhou«len van
de vorm van de opleiding en het daarop:ransluilt'nrk.('x:lnr('n. l):rl is allcrn maar een
hulpmiddel dat met veranderingen mer zitl rtmck'lr g:uln, (»rr op grolr schaal lunctioneel te kunnen blijven.
Zoals in vorige artikeltje is getracht wecr Íc gr:vr.rr. is rlt. rrr:urir,r vln oplri«len in het
huidige "echte" onderwijs de afgekrpcn.i:rrrrr vt'r:urrlt'rrl. ()ok is rlr krlalc maatschappij veranderd. Individueler, snelk:r rn n(r(nr rnllr'()lr.
Om het modulaire werken verder voor tc
stellen, tracht ik hieronder een werkbaar
model te formuleren. Dit conceptvoorstel plaats ik mede naar aanleiding van
de vraag om een concretere uitwerking
vanuit het bestuur van het GFM.
Molenkennis is zeer specifiek. Naast de
vaardigheid om veilig een molen te leren
bedienen, is onze opleiding bedoeld voor
het behoud van de specifieke kennis van
molens. We eisen van de cursisten dat
men kennis heeft over alle molentypen
in Nederland. Dit kan ook in een modulair systeem zo blijven. (Volgt nog.) Er

zal als vernieuwend element een algemeen ("propedeutisch") voorbereidend

.

Oliemolen De Munnik te Sneek werd in mei 1907 verkocht aan S. Groninger en later

deel van de opleiding moeten komen en
een specialiserend ("afstudeer")deel voor
de leerlingen om zich op te laten leiden
op en voor een bepaald molentype.

afgebroken.

ln het voorbereidende deel zitten
Heerenveen, novemb er 1999

Popke Timmermans

onderu,ijseenheden die de volgende onderwer-

lx'n (v:lkk('n ) kunn('rt lrt'villÍcn:

l. Molt'rrs: l.ylx'-, lirrrt'lic- cn materi:lit l('( )!t('('l )l ('n.
2.

ll:rsiskt'ruris v:ln lrt'l rttolenbeht)ud.

3. I ltl wt't'r'.

4.

Vtiliglrt'irl.

5.

'l,tilltir

6.

'l'olrw s;llilst'n on Íakcling maken
(

rtr I t'l i rr

gt'rt ( )url hol la nds tuig.

sclr it'rrr:r lrswcrk ).

l)c rrrole n w:r:u ()l) nrcn w()l'dt opgeleid is
lrct typc tlirl nr('n nir rlc oplciding wil
gillln lrt'tlit'n('n. Als ic wilt gil:.ln motorrijclcrr rrccrrr it'irruncrs ook gccn vrachtwagL'nlcsse n. (Vcrge liikink.jcs maken blijft
lcuk ('n gccll sorrrs lcukc ideeën )
I)c " stnukett " ol)lcirling die aangeboden
kururcrr wortlcrr zi.jrr:

. Molenaar op een spinnenkop
hrrcrtnnnrortts.

. IVkrl('naar
. Molenaar
. Molenaar
. I\krlenaar

op
op
0p
0p

een
een
een
een

bovenkruier.
standerdmolen.
wipmolen.
paltrokmolen.

en

lt

4A

Dit alles karr do«lr tlc lccl'lttccstct's

Een andere invalshoek:
er is ook een indeling mogelijk in

small-medium-large.

Small voor een spinnekop en muonts.
Medium voor een (polder)molen tot
...18?? (is maar een aanname van mtj)
meter vlucht. Large voor de volledige
opleiding in één van de voorgestelde

(ltc:t

als nu overatl al gchcurl ) irt pl'uktiscltc ctt
theoretische lcssclt wot'tlelt gcgolctt lttct
als uitgangspunt tlc pntclrl igc lJlauwc

Map als modulair lccrlrock. l'cl'oltlcidingsmodel (srttlurk

) is ('('nvotrtlig

ccÍl

lesbrievenbundcl s:utt('r) lr' slcllclt tlic dc
individuele cursisl vot» ziitt oplcitlirrgs-

Het kerndeel van de opleiding bevat van

pakket door de nlirl) lt'itlt ('n evr:ttlttcel
regionaal of lokititl gt'r'iclrl rrnvrrllingcn
geeft. Op Pennittglt's Molclt t','cl'kclt wc

de betreffende "smaak"molen en zljn

al met een dergcli.ykc lrruttllcitling.

smaken.

functie de volgende modulen (vakken):

Een ander voordccl vlut cct) tttodttlc7. Controle stilstaande molen.
8. Bediening molen: kruien, Yangen,

systeem is de mogcli.jklrcitl vln ccllvottdig aanklikken en al'kollllclctt vrut olttlcl'-

bediening gevlucht: kortom alle

delen. Net als bij hct :.tttloolit' .r'lrrt,7. Stcl
je hebt de uitvoering .ittt'k ltlttt'A crt .ic wilt
later toch de kleur hcllo vt'llrtn'. l)irrt git
je naar het smarl ('r'rrlt'r' cn lrrrrl ic ltldaitr
andere "bodypancls" iutttk I i k kcrr.

handelingen om met het
betreffende molentype veilig te
kunnen draaien voor de prins of
te kunnen laten malen ingeval Yan

een poldermolen. Bevat dus ook

de attitude van de cursist tegen-

over de veiligheid bij

de

betreffende molen ten aanzien
Yan de molenaar, bezoekers en de
molen.
9. Afstellen van de vang (of controle
daarvan) en kennis van de vang-

constructie
10

Kennis Yan het betreffende
molentype en zijn functie. f)it deel
is het meestomvattende theoretische deel van de betreffende
opleiding:
bouwconstructie (staande werk),
kruiwerk, materialisatie, aandrij-

ving en werktuigen (gaande
werk), gevlucht en het betreffende
wieksysteem, historie (cultuurhistorische waarde). In deze onderdelen wordt je specialist! Inclusief

de

specifïeke benamingen

streekeigenschappen.

en

Een product is cchlcr gccn oplcitling,
(rnaar een opleiclirrg is wt'l ccn pt1)duct?)? Daaront cct) l'clcvltttlcl' v(x)rbeeldje: in mijn cigcn slurlic wcrkt hct
net zo. Je hebt ccrr voorllt't'citlctttl. v(x)r
iedereen verplichl tlccl. l)ruu'rut kics .ic
een afstudecrriclrtiltt. l)ruu-ltititst (of
jaren later) kalr .ic bii tlt' rttttlcl'c richtingen rond,;nu.flt'lctr cn vltkkclt " lti.j,sholtpen".
Een modulait' nrotlc:l is v(x)r' nti-j ( voor
wie nict'/) rl:rgcli.jksc r-calitcit. Want

Irn: liever een paar dingcrt goctl tlrnt vrut
allcs een beetje.
llet autoode smart (daar is ic wect' ('n
ik heb er geen aandelctt ilr ) wortlt rtit'l
voor niets aangeprezen lttct tlc l't't'lruttt'
leus " redltce to the tnax"

('il'('n lt't'tnrt't",lt'r nr:,lrut lt'tu nt('ttlol :tls
ntt'tlt' t't;rltt;rlor I)tt' lt('ttl tlt' k:ttttlitl:r:rl
rril tlt' pr.rl,.lr;L t'n l,,t'nl rr;tr ol lur:u rrlliltt

Nng even over het aanklikkerr

ttt'.lt ut lt'ur

.

viln

r

lt'

)l r:, lrt'l zo rl,rl lrt'l ;r;ur nu; llt'l t'lt tk tltts
Iur'l L;ur t olrlot'tt .t:ttt rlt' tt()! ltt('ll v()()l'
\ !rl\\ tllrt, trr,rl,'n.r,u. l:t,tl :.1:uut tllt' viltt

(

I

rnodulen. Een in de toekomst tttisscltit'rr

noodzakelijke module ittz,itkc t lt'
HAccP-beweging kan z.o itan c('n
rnodulair systeem geklikt worck:rt. I )il
geldt ook voor andere vakgcricltlt'
modulen die men na de basisoplciding

vrijwillig molenaar in een van de wxtrgestelde smaken kan volgen. Denk riur
een module graanmalen, houtzagett ol'tltr

module kennis over restauratietcchrr icken. Niet dat dit allemaal moet, mall' ilr
een modulesysteem is het toevocgctt.
aanpassen of verwijderen van een tnoclttle of keuzevak heel eenvoudig. Klik-klak
en klaar is Kees

!

Logischerwijs heb je in een dergcli.jk
verband ook leermeesters (of instructeurs) nodig die bekwaam zijn op hun
vakgebied. Is dat trouwens nu ook al niet

zo? (Bijna) Niemand kan immers alles
weten.
Nu is het echter zo dat we mensen opleiden die in een keer bevoegd worden allc
windmolens in Nederland te bedienen,

terwijl bijvoorbeeld ik zelf (als begin-

I lt'lr,('('il ltrt'rl)o\('n t., \\'('('il'('1,('\'('tt vrtl
rlot'l ;t;rtt rlt' nr \ r)t ll'(' :ttltlr,t'll;t's .l't'slt'ltlc
r

lot' l:,lt'

lI

url'1'',

',':t:ltt lrt'rltt'ttt'tt ('lt lt't'll
()tlk
n('n r'n lt'lr('nlt('lt
('()il:,ltttt'lrr' ('n ttt'tkltt,,

nt('tt lttt lrt.,rt'l

.,!)r't

lllt'kt'

tx'( l('n
I

)t'

{

( ()n(

rrrolt'ltlyPt'tt lt't'll tttctt irt
t';rl (tnorlttlt' I I ( )ttt ('r'n bl'ctle

)\ ('l r1,1'

lrllk ()t) lrt'l

rrrolr'n1','1)('lu('n (Motlult:

.') t'rr tlt' rrrolt'rrlu:.1()r r(' lt' kl ijgt'lt is tlit
n;r;r! nuln nr('nur,' n(xxlz:rkeliik. Ook
llt rlt' lot'l.orrrsl trrot'l t'r llrt'tlc sluuL:llIurrrl't'rrtlt' rrrolt'rrkt'trrris lrrj tle vl'i.f wil-

li,'t'ls ;r;ln\r'('/.!t /tln. I )il is lt't)uwctts
ook t,('\\/()on "lt'uk". Ilr'l llclurlrclclt
lrt'l "wiriu ( )nt" vln ntolt'tts. tlc: typctt,

tlt' lrurt'lrt's. ('n/()voot'ls. tlilvoct'ittg
().:r. tl.rrr.v. sl:ll,t's. (AIs cxll'it kcuzc
('v('rrl ut't'l ook ;rt'ltl('l'!lt'otttlinlilt'nurtic
t.lr.v. vr()('ll('r(' t'rrlturccl-ltutittscltap1x'lijkt' silrrrrlit's. Mirirt'ttcl wul rlc cursist wrl. Molt'rrs irr ccn hr-cclcr hist«lrisr'lr vt'r'lurrrtl. )
llr wortlt nr('('r' luutrllrcltt ittttt streekei-

naast rni.ilr lrohbyirctivitcitcn voor de
molenaursople:irlirrg hcn ik vooral zelf

nend instructeur) nog nooit een binnen-

onderw

nen op tcnn i.jrr al lc smaken opleiding
dorlrkrpcn cn do«lrgroeien tot XXL. uni-

alle typen behalve een achtkante bovenkruier en een muonts)......heb bediend,
laat staan zelfstandig veilig kan bedienen
zonder een grondige opwaarderingcursus op het betreffende type door een

versccl inzetbaar molenaar

daarin gespecialiseerde leermeester.

wortlcrr.
.lc: wct'l llrccics wat op een examen
gcvr':urgtl wordt. Dc stof is naast het
voor icrlcrccn gelijke "propedeutische"

Dit feit suggereert -zeg maar gerust

clce:l

bevestigt- ook het gegeven van een examen op de eigen opleidingsmolen met de

clc cvcntucle extra

i.i

sct

l rt s tt I t

tc tt I .

In onzc rrrolcrraursoplciding hebben we
al snul'l'clstlrgcs. lichte doorzetters kun-

worden.

Andcrcrr («r.a. ondergetekende) vinden
óón oÍ' twcc typen al mooi genoeg. Hier
geldt weer: wat jij wil! (Of wat jij kan)

kruier, standaardmolen ....(zeg

maar

gcn zlrkt'rr (cn gcwoontcs)

besteed

uit rlc "aÍ,studeerrichting(en)"

en

keuzemodulen
wiri.lrvoor- nlen zelf kiest.

.t
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De totale hoeveelheid kennis onder
vrijwilligers neemt toe. De een is spe-

cialist in het een, de ander in

het

ander. Deze talenten kunnen nu ook
officieel in de opleiding getoetst en in
de praktijk benut worden.
Ook andere mensen dan molenaars in

opleiding kunnen een deel van de
opleiding doen. Denk bijvoorbeeld
aan vrijwilligers die rondleidingen

wille n vcrzorgcn ol' arttlcr' (uclviscrend) werk binrrcn ccn rrrolcnstichting
willen vcrrichtcn.

Er verandert nicts tllrl tlc hcstiurrrtlc situ-

atie kan verslecllle rt'rr. lir kornl lrllccrr
meer keuze en tlynlutrit'k

Frank Terpstra

1964 - 1999 Stichting
Schermer molens 35 jaar
Met Molens Meer Mans. Zonder molens zou de Schermer niet bcslaan. Zou I krlland
geen Holland zijn. Zonder molens was de droogmakerij de Schr:rnrcr rrrisschirrr wel
een binnenzee gebleven. Een watersportgebied. Wie zal, het zeggclr. Wanl rlc lnolcns
maakte per slot van rekening land van water. Dat deden de Holl:rn«lers vrocgtr ccht
niet met hun blote handen. Het samenspel van wieken en vi.izels rn van rncrrdere
molens die achter elkaar het water oppompten naar ringvaarten, brachl rluizenden

r

nergens zoveel m<llcrrs lc prorrkcn:rls irr tlt'Stlrr'rrrrt'r Wrr'op th'tlijk lrij gcrrr:rll
lirnrna goed om zich hecnki.ikt, kan cl wt'l irt'hl zrt'rr.
I)c Stichting Schermer Molcns is rlc st'lrlllx'wlurrrlt'r v;rrr rk'zc vr;llrr'n rrurlt'rrs tlic ttog irt
t:n om de oude droogmakcri.j slllrr lc lrlrrrkt'rr. Slrrk vrxrr slrrk zrpr tlt'rrurh'ns rlt' ;utrcls itt
rlc kroon van de waterstaatshistoric. ('rrllrrrrrhislorist lrt' rrlrrurrrt'nlt'rr, w;r:rlrrrt'e lcvcrxl
wordt gehouden hoe Hollanrl hc:t llrrrl irirn rlt'zt't'onlworslckl' Mok'ns nr(x'l('n rhllicrt.
Anders lopen ze vast, vermolrncrr rrr vr'rrlwijrrt'rr rril lrt'l l:rrrrl:,t lurp l)r' Slit lrlinl'. St'ltt'rrttct'
Molenshoudtzijnmolens "lcvcrrtl". l)ut gclrt'rrrt:rl rrrr't'r tl;rrr l\ y;urr Mok'rrs zijrr sintlsrlc
«lprichting van de stichting gerctl varr rlc skxrp. No;, l1'l;1111'11,1('r rs lr('l irr 1',rxrle t'otttli(ic
houden van de huidige molens. l)at gclrt'tu1 tncl ll'l v:rLrrr:rrr:t lr:rp v;ut tttolt'tttttitkrrs ctl
rnolenaars. Zij zorgen met de stichting rlirl th'zt' ltislorrst lrt' nr(,1('ns irls ;xttt'ls vittt tlc
waterschapgeschiedenis ook in dc ttrckotttsl hliivt'rr st lrillt'rcrr.
Op 4 en 5 september van dit jaar vicrdc tlc slichlirrll lt'r'sl Alk' rrrok'rrs w:rrt'rr rn vollc glorie draaiend te zien en de Museutrllolerr t'rr;rrrrh'rc Stlrcrrrrr'r rrronrurrt'rrlt'n kott tttctt
bezoeken: het Museumgemaal en hct Ntxrtlt'rlxrklt'rlrrris. r'('n ('\lx)silic v;rrr orulc landbouwwerktuigen aan de Lange Molcnwcg in t'rr orrr tlt'lxx'rrh'rr; "()rrzt'uittl:rgirrg", dc
Grote kerk en het kleinste huisje van Schclrrrcrlrolrr. V:rrrrl;r:u w:rs ('('u lxxrtvt'rhirrtlittg rncl
de Museummolen vv. Korenmolen" dc Otlt'r" irr ()lcrlt'r'k lvir:; ur('l :rlk't'n irt vol hctlriil'
maar had ook pannenkoeken en andcrc vct'sttallcrittl',r'rt vrxrt tlt' lx'zrx'kt'ts.
Als blijvend aandenken heeft de stichting c:cn nrolt'rrlokrlxx'k t'rr vrrlt'olilrrr rrilgcgcvcn.
Een bespreking daarvan treft u aan in dc ruhlie k Molcttlilt't:rltttr t( il)W )

vlijwcl

Als God in Frankri.i k

hectaren boven land.
rlrrxrggcHet moerasachtige gebied "de Schermer" werd in ruim een jaar tijd
malen. Alles bij elkaar pompten zo'n vijftig molens het water over dc clijkcrr. l)c rnolcns
naar een ontwerp van de Rijper molenmaker Jan Adriaanszoon l-ccglrwalcr', wclktcn
fenomenaal. Noeste krachtige bouwsels die met niets dan wind een wondcl vcn'iclr(lcn.
Met molens was je meer mans. Deze eerste grootschalige toepassing van wintlcrrcrgic vcrsloeg de waterwolf die de omliggende gebieden bedreigde. Woesl watcr vcrantlerdc in
land waar boeren vruchtbare akkers van maakten. Om de boel droog lc lulrtlcrr, nx)es(en
de molens wel blijven draaien. De regen vulde de vaarten, de nrolcns p()nrl)tcn dc zaak
weer droog. Zo kreeg je geen natte voeten.
Pas in 1928 werden de robuuste werkers vervangen door moderne clcktrischc gcnralen.
Het werd een koninklijke vervanging door de gemalen Emrna, Wilhclrnina cn .luliana.
Hoogwaardige opvolgers van de vertrouwde molens, dat wel. lnmidtlcls zi.jn dic watertaken al weer overgenomen door de nieuwste computergestuurtlc gcrrrllcn: Ilcatrix en
Willem-Alexander.Zo blijft het in de familie...
Oude schoenen gooi je soms te snel weg. Dat gebeurde mct dc rn«rlcns txrk. Wrakke
exemplaren belandden in de kachel. Stonden ze in de weg, dan gingcn ze onr. Totdat de
Stichting Schermer Molens in de jaren zestig de huidigc n«rg ovcrgcblcvcn clf prachtexemplaren onder haar hoede nam plus de korenmolen van Otcrleek. Later kwamen daar
de drie molens aan de ringvaart bij Rustenburg nog bij. Dankzij die goede zorgen staan er
( I (r.14- I 6-15 )

Het smalle weggetje daalt snel de berghelling al'. I lcl rftrr;r.it l'l:ttrclttz ligl al weer een
kilometer achter me en dan komt de molen in zichl. l,i'n li'ali gr.lrrxrwtic, gclegen op
de rand van een weiland tussen twee behoste herghellirrgrrr. Slceils sncllcr daalt het
weggetje en als ik bij de molenvijver mijn aulo kÍ slilsl:rnrl lrreng vraag ik mc af hoe
ik hier ooit nog vandaan kom.
Vanuit een aangebouwde serre kijken een man cn ccn vr'()uw ruc vricrrtlt:liik aan. Hct zijn
madame en monsieur Martin, de bewoners van dc rrrolcrr. Als ik rrrc vrxrrstcl lls vrijwillig
molenaar in Nederland en monsieur Martin lirklcrs v:rrr l)c ltll crr l)c Íi'yskc Mole laat
zien, glimmen zijn ogen en begint een urenlang gcsprck ovcr zi.jrr lcvcn, ovcr wat ik met
molens heb en vooral over hoe gelukkig een molcn.ic klrr rrrlkt:n. Ilccl beleeÍU vertelt hij
dat hij windmolens ontzettend vemuftig vindt, nraar tlut zi.jrr lrarl nu ccnmaal uitgaat naar
watermolens. Vanaf zijn vierde jaar groeit Albcrt Martin hicr op cn hclpt zijn vader steeds
meer met het werk; niet alleen in de molen, want ncl als vclc rnolcnaars hebben ze ook
twee varkens, een stuk of vijf koeien, weilanden, b«ruwlantl cn ccn groententuin.
In 1948, AlbeÍ is inmiddels 24 jaar oud, blijkt dat cr v(x)r hcm niets meer te verdienen is
op de molen. Hij vertrekt, als zo velen, naar Parijs, waar hij zijn geluk beproeft. Op molenaars zitten ze daar niet te wachten en een tijd van I 2 anrbachten en I 3 ongelukken breekt
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aan: een kwestie van overleven. Hij vertelt me dat hij daar dc lriulcr) s()nrs vun irr rlc ogcrt
kreeg. Uiteindelijk kan Albert in 1983 in de vut.
Die kans pakt hij met beide handen aan en hij verhuist weer naar tlc rrxrlt'rr tlit' tlirrrkzii zi.irr
zusters nog steeds familiebezit is. Dan breek een drukke tijd aan, wrnl Allrt'r'l ltecÍi tttititr
één wens: de molen, die ondertussen zwaar vervallen is, moet wccl krrnrrt'rr rrurlcu. zotlitl
iedereen kan zien hoe geweldig mooi dat is. Het dak wordt vcrrricrrwtl. t't'rr rrit'rrw lrtrl
wordt gemaakt en tal van andere zaken worden aangepakt. Na ccrr :r:rrrl;rl ;:rn'rt kotttl tlc
dag dat er weer meel gemalen kan worden en Albert is zielsgelukkig. Sirrtlstlit'rr lrccli hi.i
al weer vele bezoekers de molen laten zien en ze van alles verteltl ovcl ltt'l lt'vt'n vroegcr
op de molen; zoals het woonvertrek met open vuur en broodovcn. Ilt'l is tttt't't ('('n s(x)t't
kelder dan een woonvertrek. De dikke muren, gemaakt van keien. zi.jrr zwlrll v:rtt tle rtxrk.
Veel meer dan een tafel met stoelen past er amper in en als je dan vralgl wr:u /(' v11)egcr'
sliepen, is ltcl rutlwoortl: ilt t'ctt

Reis nei dc Kc'ntpclt

hoek ol' iriur tlt'

klutt.

Onbegri.ipcliik v()()r ()ns

in

1999. Geltrkkig v(x)r Allrr.'r'l t:rt

zljn vrouw slrt:tl r'l lt't:r'nw(x)t'dig een nrorlcrtter" lrrrisic luu.tst
de molen. Iir is ottk Íot'kolttl
voor de rttolcrt. wrttl A lhcr-t
heeft zi.in cloclrlcrs lre I vak
geleerd en /,i.i zttllcrr rnel plc-

zier de nrolcrt

()l)crtltoutlcn.

jllr outlc
Moulin de lrr l'r't'slt' bi.i
Planchez wil bczockt'lt. klut

Wie deze vi.iÍhorrtle rtl

bijvoorbcclcl kiuttl)crcn ()l) tlc
camping l'tle:t-rtritlrgt' lt:ln lrct
meertje [,uc tlcs St'll( )ns. gclc-

gen in dc Mol'vlut. l)c sll-c:ck
ligt n.w. vrn I )ijon cn is tnct

zijn bct'gt:rt, lrosst'n ('n nlcrcn

jk rusl ig stuk je
k. ( icltrkkig kott ik
ottdcr hii tlt' nrolt'n loclt ltri.jn
aulo n()!l kcrcrt cn al'schcid

een

ltccrli

Frankri.f

. De oude wotermolen Moulin de lct Presle bii
Planchez, (Íoto: Johan van der Zee)

ncrr)cn vlln A lbcrt M:u't irr. ct: n
varr tlc vrit'rrtlcli.ikslc ntolcruuu's tlic ik ooil l-rcrt tcgcngcl k lroop tllrt lr i.i nog
liutg klrtt gcrticlctt vlu) ri.in

korrrcrr.

punrtli isic o;'r luu'tlc.
Johan van der Zee, molenaar op De Edenser Molen cn vri.jwilligcr o;r

l)c Itut tc l.llst.

l)c lóste wiken hie ik wal lósl lirrr rlt' lirrkt'r t':rrrrrllrkkt' .lo lr;rLk lo I'rrl, ('n llttrs srzzt' io tlitl
it kin alhiel net fan de mitnc konrrrrt'. Mlrr krrrrt'ol rlt' :r'rh rr \ rr'.l.r.rrr rl lrttnt' ltrx lt rlt:utiilt
gen op it knier fan de earnrlakkc. | )oklt'r st'r l('nnr\('iu nr, rtr ',ptttl rlt't 1'tt. r'tt llttt ltt't'rl o;tttl
rnoandei net beléste. Ik woc op .\ oklolrt'r nci rlt' "hctrrpr',t ltl Nloh'tttl:t,"', ltltl ltttlolitlc
nx)ast sa min mooglik. Hawar: rlc ltrtr rvot' il lrrt'lt' .'rrr rrol rrrh' l\lt'r ll[\'l olrtt il sirx't rtnr
síin oere moarns nei de omkritcrr lirn Ilirrtllrolt'n l:r Vchllrort'rr rrr ()t'rh'ttrcttt'ottt lsit'tt
rrcrenochnetiepen.Danmaroprtci rlt'l;rit'sornulrn', lrt'rtucltltn;rvttll:r;x'tl. l)t'it'ttigc
"grondzeiler" yn itparkoers <Jraairlc ytt itt lrvtrtil't'surl\\t'slt'tttt\tt

\tt rlt'kt'klt't

rvic crtt-

tiidsdekollergangfaninoaljcmiulc.nliulrytlt'rtsllrrrr;ur\l( \\'rr'rlt'Lt'hlt'tlol lx'lonsloitrl.
It doarp hie neat op mei de m0nc. liarxlllisnrt' klr:rrrr t'L lrr llr;rlr:rrr lu;rr rlt't tvit' ytt tlt' wikc
tlerfoar ynbrutsen. M0nders Ít Cotlrt:rr wit'nt'tk'r t'k. ::r rrrrl:,lrc tn rrttllt;rttt['lls;t'1n tnitttc

li'tlt'r't k .1r l.rk.rttr;t' \\('sl. nr:rr ltit' ttc:t tlc
rntne yn wurking sjoen. Yn minskc sliurtk'tk:rsl l:rtr '/ nrt lrt llu, ltl lo loll',it'rlt'lrttotrl'
sjes fan automuseum want dër stiet tlc rrrirnt' rr jonkt'rr l)( r \\;r;u Lr,'ll :..'il lryh'in. l;lttt lwit
nei fjouwer lange healen. Wat sktxklc tk'k:rsl: rrs rrr rkr;r op.,t'r' l:rkottr iicl wrrnlt tlc
m0ne restaureare. Dat is ek wol ncadiclr: yn tlt'lrrrortlt'rr \r'r('rr('l,lrll(' l,:rl('n. l)t'tttÍtltc lutt
aansichten. Doe op nei Bergeyck. Ik lrir liurk yrt

tige lest fan bebouwing en beamtegricrt.
Sawol yn Hapert as yn Bergeyck waattl scitt: "iirtr .r,,,'tt,' tt ln ttr' ,t.'t ll.t,ttt,ttl t'tt llcltii;
geankinne. Dy docht ekmei en il i,t itt tigt'rrijs.qlttrt.r;t rrrlrr, " Srrrrrlt'r l):lslx)irrl tle gritts
oer: dat kin yn it Europa fan hjoed. Yn llarnonl slit'l rlt' N:rlrrk'otrstrtoh'n. ()p «lt't'itttc
muorre stiet: AN XII 1804. Dit is twaris it stiltirrllslr'r l:rrr tk'rnrrrrt'. \'rr l7()l hicrtc tlc
Frànske revolÍsjonëren in nije jiertelling yrrl-icnl. wt'r lt' lrt'1,111111'rr rrrt'i il iicr rrrrl yrr 1792.

SànwieynRomeinskesifersittolfdejicr(li'irnsk.A\)ynrrs;rt'r

lso.l. ll wicrlcnruoitc

wurdich. In kombinaasje fan oalje- en nölrrr[ure. Yrr rh' rrrrrrrt's,rt' rl rlroklt'lirn hclartg. lt
hiele proses fan oaljeferwurkjen koe nrcn goctl sierr. l\'rst'rr rrr r'pwirirlnrictt crt tuci itr
goeie saakkundige Ítlis. Fia Budel wer nci Ncrlcrlirn. Yrr llrulcl tr i;t' rrr[rrre rr cn rlc Ittitntler
hjit hast altyd Kees. Fan efternamme, it hinne rrcvt'n lirrr t'lko:u. l\' rrrcrk is e k lcr<licltl yn
de famylje: ien hat de foeraazje, de twaddc il rntxrl lirirl tlc lr:rkkr'r t'rr tlt' llctltlc irr histcspcsjaalsaak mei foer foar piken, kninen en oal lytsÍi'e . I )rrn lit'lh'r'op rrci I lcczc. I)c hultrn0ne dër hat deselde namme as de Wànswcrtcr rrrrrrre. rrurr rl;ru lirrrst'ls kittolyk: tle Sint
Victor. Dér sit de lanlike gildefoarsitter Gcraltl Slulkt'rrlxxrrrr op tlt' rrrírttc. Sturkcnbtxrm
hie it drok as in lyts baaske, mar hie alle tiid liral rry. l)t' Sint Arrlorrius Àbt yn Borke I wie
moarns oerdroegen fan de gemeente nei in rcgionllc lrlrc:rlsslichlitrg, der't Gcrard lirarsitter fan wie. It d0beldoarp Borkel en Schall wic tlOrlroclr rlt' lrt'rrlc rlci yn Í'ceststimming
en fansels mei in fanfare der op ta. Yn Heeze hic yn dc lirr Irrrr rlc rlci ck in smite tblk op de
m0ne west. Tsjin healwei fjouweren moast Gcrard nci lrus, want syn grutte baas (de frou)
hie ek noch har jierdei. Wy bleaune mei de oare rnirrxlcr wlt r0rrts.icn op it m0nehiem. De
bult is mar leafst acht meter heech mei tige steilc kanlcrr. Krrirrcn hawwe de bult 0ndergroeven. Takommend jier wol men opnij gr'0n ophrirrgc, satlat de kruibok (typysk
Brabànsk) wat better te betsjinjen is.
Fiouwer oere wie de eintiid, sa wie oarnearre. Mar doc't wy in kertier letter by it Nupke
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yn Geldrop làns riden, draaide dizze noch folop. Dizze mirne hic ik ll in 1x':rl kc:rl l)rrt tlc
binnekant sjoen. Troch nei Nuenen: de Roosdonck, bekend lirn tlc lckcrrirrpit'rr l;rrt Virtccttt
van Gogh. Frij oan de ràne fan it doarp. Wy troffen dc twa rrrirrrrlcrs rlrtlr oln. lt l0stc
wurk wie foar in opdrachtjouwer dy't it nöt moarns brocht hic crr .iírrrs il rrroirl wel llrtis
krige. Nei de romp (Frysk wurd foar "kaar") ítfage waard, en it l0str' rrrrxrl lrrrt lr rlc pipc
glide, waarden de twa lange healen ynslein. De m0nders wttcnc ck wol sit'tt ltot' wy yrt
Fryslàn soks dogge. De seilen dër binne langer, de klampen hcgcr err rrurr rrrt'i irr seilrail
boppe glidet it makkeliker. Op in bult hawwe se net sa folle ronllc ari op irr ;xrlt'. .lo nroll
te net fan de bult öf falle. Just as it my slagget it seil mei in royult' sl:rt lr Lrr':rs t'lit'r'rlc
klampen te slaan, komt myn sjauffeur op de bult sjen wér ik blcau. l )t' li orr rrrrlor itlt' liltc,
en dan sels tsjin doktersfoarskrift mei de seilen slingerje. Ik hie in tiitlrek l;rn lr ijt' rx'r'err yrr
de thÍsreis om it wer rjocht te breidzjen.

Informatie gev raitg(l ovor
Sneker molctrbt)uwcr'

Sjcrp tlc .l()nll

CoÍïectie
In het artikel over de Heerenveense molen Welgelegen noemden wc vri.jwillig rrxrlerrrar
Piet Hofkamp per abuis Waling HoÍkamp, z'n tweelingbroer. Dit had rrict ruogerr gchcuren. Onze excuses voor deze'standaardfout'. Op onze bijgewerktc websilt'slirirrr rlc
namen wél goed! Hebt U al eens gekeken? Foto's ziet U daar in kleur cn I I krrnl zc tlcsgcwenst downloaden voor uw digitaal fotoarchief.
Zie http I I members. xoom. com/Deutskoat

Hier zietlJ een afbeelding van een siahltx)!r viur rlt'Srrt'lrt'r nrolcrrlrou\\/('r M v.(1. We:l'l'.
Het eigenlijke exemplaar is groter, rlll.uu' lt't' willt' v:ur l)t' I lt:.ko;rl r:. rlt'./(' v('r klt'itttl wcct'gegeven. Een sjabloon is een uitgesncrtlcrt vr)r'nl ol p:rlrorfnnrorlt'l r)nl l,('lrlkt'v('r'sicl'irtgc'tt
te maken of een algemene vorm zondcr crigcrt kt'run('rk('n N4rln vr;r;rl' :r:ur I l. lt'zt'r'. is ol't)
meer weet vandeze persoon en/of zi-iÍl nlolcrtlrouwt'rslrt'rlnll lk /r(' lr\\' t(':rt'lit' rttt'l v!"cugde tegemoet. (Popke Timmermans)

:

Aangebodcn

tlit ons prentenkabinet
De onbekende molen op de achterzijde van nummer 95 wenl dtxrr l,lrwirr lisst'lirrk uit
Delft thuisgebracht als de nog bestaande Jantina-Hellingmolen irr hct l)rerrtsc Alltlcn.
Ooit stond deze afbeelding ook in de rubriek "Wie brengt me thuis" irr l)c Molcrrall nr.rllmer 39 van 1981. Opnieuw op de achterkant een oud molenplaatlc tlul we rrog rticl tltuis
hebben kunnen brengen. Hij komt uit de collectie van Popke Tinrrnclrrrrns tlic vclnurcdt
dat de foto in de omgeving van Heerenveen gemaakt is.

In antwoord op vragen
Over de wimpel met de tekst "De Twee Gebroeders" laat Iirwirr llssclirrk uil l)clli wctcn
dat hij nog twee Friese molens met die naam kent: ccn zaagnlrlcrr irr llullirrgcrr e:n cen
zaagmolen in Jirnsum. Hij heeft niet kunnen ontdekkcn ol'tlc wirnlrcl icls rrrcl éérr van
deze molens te maken heeft.

Herman Besselaar - Molens van NederlAnd, r('n r'orrrlrt'is rk»or' onz(' nlolenlvereld.
Het bekende boek van de maand uit lL)J4, 134 hlz. g,t'lxrrrlt'n irr A.l li»rnrral rnct stoÍomslag. Voorzien van vele kleuren- een zwilt't-willirto's.
Friese Molens, slechts I exemplaar voor ccn ailnlr'('k kt'liikt' lrr ijs.
De Utskoat, de nummers I tlm 50. Dit hccl'l gccrr rr:rtlt'rt' rrillcg notlig. Wic ccrst

komt... !
Molens door Ir. F. Stokhuyzen. We hebbcrr oprricrrw ('('n ('x('nrlrlruu'viur dit gezochte,
informatieve boek binnengekregen. Het lcshock v(x)r'tlt' nr()lr'n:urrscursus dat geheel is
uitverkocht en dat nog slechts via een Íotokopic: aiurg,csclurl't klrr worclcn.
J. P. A. Stroop - Molenaarstermen en Molengeschictlínis. lir:rr ()nderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de bcnanriÍlgcn var) tlc wlrlcr'- cn windmolen in de
Nederlanden. 285 pagina's dik
Uit en thuis in Nederland. Toeristische inÍorrnutic ovr:r'r'r.rinl 1000 Nederlandse plaatsen. 285 pagina's informatie uit de periode van l()12. Mct klcurenfoto's en zwart-wit
tekeningen uit die tijd.
Eric Zwrjnenberg - Het Nederlandse Molenbestand (zcvende druk 1989).
Gerben D. Wrjnja - Us Fryske M0nen. Deel l5 uit de Fryslànrige (AFUK,I985)
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Oblongformaat,20 pagina's in clmslag met diverse Íilto's cll lckt'ltinut'rt
De Hollandsche Molen; jaarboekje 1983
Jan H. Pelleboer - Volksweerkunde, klopt het of niet (l'riun[lclrct'ks. ] t' rlr uk l()ll l.
Voor de molenaar met wat meer belangstelling voor de volksiutt'tligt' k;tttl t';ut ltt'l w(:ct'
een heel aardige uitgave.
G.D. Wijnja
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- Strijd in de Veenpolder, fragmenten uit dc rttok'rtgt'st'ltit'tlt'rtis viln

de Sintjohannesgaster Veenpolder (Balk-Emmeloord, T.uidwt'slltot'ktt't'ks

l()li-l).

Nieuw exempl aart
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, twee delcn ltret irr lrt'l l\vt't'rlt'rlt't'l tlc
bijna 150 pagina's tellende bijlage monumentenjaar 1915.
Vechten voor windmolens - 3 complete knipbladen met molertlirlo s ('rt tttl()r nr:tlit'vc
teksten over molenbehoud, uitgegeven door de afd. voorliclrtilrp, v:ur lrt'l lVl irr. Vrttt
CRM. Blad I met 14 foto's (eenzijdig bedrukt); blad 2 lnert )1 lolo's (ltt't't'zritlig
bedrukt met op de achterkant een doorsnede van een korennrrtlc:n ('n wit'kt'ttl:t;rl): lrl:rtl
3, ook tweezijdig bedrukt met 48 foto's en een doorsnede van ccn hr':uttlt'tsrttolt'lt).
Jhr. L.F. Teixeira de Mattos - De waterkeeringen waterschapl)en ('n lxrltlt'r's v:ln
Zuid-Holland deel 1 Het Hoogheemraadschap van Rijnlantl. l lt'l f ('/or ltlt' sl;ut
daardwerk uit 1906 bomvol informatie over vooral ook de tttolctts irr tlit tttolt'ru iikc
gebied.Tl0 pagina's met bijlage. Dit oude antiquarische bock is oprtit'ttrv op vt'r:urlwoorde wrjze, professioneel ingebonden.
Zuid-Hollandse Studiën IX - 172 pagina's artikelen met o.it. opltt'l'l irr1' poltlt'rs íert
z.v. Ylaardingen, droogmaking polder Prins Alexander, Aanstcllirrg rttolt'ruttt'r'slt'l's irt

Delfland, voorgeschiedenis polder Cromstrijen, Hoogltccnlriur(lst'lr:rp V iil
Heerenlanden (Voorburg 196l )

Zuid-Hollandse Studiën VI - De droogmaking van de Wildcvttttrt irr St'lrit'liut«l
door C. de Jong. 120 pagina's.
De heer Tersteeg (Spuistraat 589, 2987 TW Ridderkerk, tcl. o ltio ,l I I ll I ) lrt'cl'l
gekleurde ansichtkaarten en dubbele kaarten laten makclt van cnkelt' lit'it'st'tttolcrts
in een winters landschap. (8 kaarten kosten f 10,- incl. vct'zcn(lkrtslt'rt) llt'l riltr tlc

Froskepollemole (Fr.mb. 62), de Ikkers (Fr.mb. JJ), tlc vt'r'tlw('n('n p:t:rllirrskcr'
Rijperkerk (Fr.mb.61) en op een enkele kaart de molen viln Kollunr('tlx)nrlr (lir'.rrrh.
2s).

?:i) 3ï
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. Enkele VAn de hierOnder besprutk(tt ttit'1y,t, ntttlr,tttrrtt;tn't'n

'Boezemwaterschappen en poltlcrs i rr N oort l - 1,'r'itsl :u tt t', t'(' t'l.:uttcl i ltventaris van de gedeponeer(lc ilr'('lti('r'('tt \':llt ltt'l lvltl('t'sclrit;t
Noardlik Westergoa 1783 -197 I ( I 1)7 2l
H. de Raad rondde onlangs het vijfde deel in ilr r((k.\ v(t';tttttrlittrt'ttlttti,\.\í'r, t1l'tttt'l t't'tt
kloek werk over de waterschappen en polders irt Nttttnl-l"r'tt',tltttttl. ltt )li.| lntyiirtrr's is
een schat aan informatie weergegeven dic i«lt'rr 1liinl('t't'.\.\t'('t(1.' tttt'l ,r,ttg tttis,st'tt.
De historici onder de molenliefhebbcrs. clc Sll('tllX'lS ('ll /t; rltt' l'('lr,,t'ltl
staatkundige ontwikkelingen in dit gebictl vilrtlen v('('l r';ttt ltun ''';r(lnt1'llt

lijke inventaris.
Allereerst zijn de archieven van de v(x)r'giulge rs viur lrt'l lx'r I ;;rrttt:u i lt)() I opgcltcvctt
waterschap Noardlik Westergoa beschrcvcn. ( )ok tlt' rv;rlt'r:.t'lr:rl)lx'rr rlrt' ooil ziirr r)l)gcgaan in die voorgangers zijn verwerkt ctt l'rovt'rrtlit'rt /rf n ('('rr ;r;rtrl:rl 1r:u lit'trlit'l'c ;loltlcl-s
nu toegankelijk gemaakt.
Het waterschap Noardlik Westergoa datccrt vlut l(Xr(r t'rt

;rt't I l:unr:u r lt) l) wcl'tlctt tlc: -lzt
aanwezige waterschappen ollgclr('v('n. llt'l lrt'lrol tlt' w:tlcl'scltitltpcrt
Altoenae, Het Beetgumer-Engelumer Nicuwlluttl, I)t' llt'rlikrrrn('rl)oltlct'. l)c lloschbt'ug,
De Dongjummerpolder, De Drie Drlrpcrt. l)t' l',rr1rt'lurn('r'lxrltlcl', I)c Grootc
Noorderpolder, Hemmema, De Hogedijkstcrproltlcr', llt'l lloopp:rtl, l)c Kl«roslct'1t«lldcr, Dc
Kolthofpolder, De Koning, Lauta, Dc Mrrt'ssunrr'r'l)oltlt'r'. l)c: Micdtillc, Dc
Minnertsga'ster Zuidermiedpolder, Het Norlrrlcn. l)c Noottler'poltlc:r, l)e Noordster, De

in het gebied

Bent U op zoek naar een bepaald molenboek, laat dut tltttr vitt l)t' I ltsl'ottl tt'('l('n. Mcl
uw g,ratis oproep bereikt U «t'n 500 molenvriendur. ( )ttk v'(tnn('('t' I I ltttt'kt'n (ll
m.olenkaarten wilt aanbieden is De Utskoat uw nt((litrttr lti.j trit,stck. ( I ktttrt lclc.f'onisch contact opnemen met de redac:tie wonneer tt ltcltrtt,q,s'lcllitr,q ltcltt v()()t'('(tt
advertentie of wanneer U wilt reageren op hovengeno(ttt(lr' ttil,qtty(n.

Oosterbierumerpolder,

De Oostpolder Dc Ilictlpoltlcr, Srt,rcltoord, De

Schalsumer

l)c Wcstcl'polder, HetZuiden,
Zuidhoek Sint Anna Parochie, De Zuid«l«rstcrpoltlcr'(in tlc gcrneente Het Bildt), De
Zuidoosterpolder (in de gemeente Menaldumuclccl) cn l)c '/,uirlwcsterpolder.
Polders, De Tjummarumer Miedpolder, De Twcc Wcgcn.
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de jaren 70 nam het waterschap Noardlik Wcslcrgoir rxrk rlt' wclkctt vitn
een aantal particuliere polders over. Van twee zijn de archicvcn rxrk lrt'st lttt'vt'rl lc wclen
die van de Watermolenpolder in de Zuidhoek onder St. Anna- crr Vrorrwt'rrpirrtrt'lric cn tlc
Watermolenpolder op het Oud Bildt onder St. Anne- en St. Jacobiprrrrrr'lrir'. l\'r I i:rrruari

kllu'ctttlc w«lordenlijst «lpgcn()nlcn ()l) tlt'lrinn('trll:rp \;ur (lr' .,lolorrr:,1;r;' llt'l lxrt'k rs vool
zictt vtu) ccn harde kali lttct zwiu'l linn('n. wirl lrt'sl rr r'l !lr\(' ,r,urrlor'l r o( )t ('('rr lololrot'k.

In de loop van

1997 ontstond Wetterskip De Waadkant als rechtsopvolger vatt lrt'l oppt'ltt'vt'n wrtlcrschap

de beschrijvingen wordt de opsomming van de archieÍ.stukkt'n vrxrt:tl 1't'1'.:uttt tltxtr
Dit maakt het ook vrxrr rlt' rrit'l s1x'turlt'ts irt tlc
archieven interessant want heel wat wetenswaardigheden passcrcn zrxLrctuk' tlc tevttc.
Natuurlijk ook over de watermolens in de betreffende gebicdr:rr. lrrrlit'rr rrrr4r'liik zi.irr
kaartjes van het gebied afgedrukt. Ook algeheel overzichtskaartic onllrct'kl rtit'I. llicr crt
daar verluchtigen (oude) foto's en archiefstukken het informaticvc gctlt't'llt'

Bij

een inleiding en een historisch overzicht.

Tot slot vermelden we dat genoemde inventaris te verkrijgen is hi.i:
Wetterskip De Waadkant, Seerob 5, 9051 VA Stiens, tel. 058-25722.1.1 tu
Streekarchivariaat Noordoost-Friesland, Rondweg-Noord 26, 9l0l Al) l\t/./.ttttt. trl.
05 t9-294939
De prijs van de inventaris bedraagt f 25,- per stuk.

Molenfotoboek en videofilm van de jubilerende Stichting Sclrtrrner
Molens
De stichting Schermer Molens publiceerde bij gelegenheid van huu .iuhileum u'n
unick, alle Schermer molens omvattend, in luxe band uiÍgevoerd molcn.liilohtx'k run 76
pagina's, waartn het 'leven met de wind' ix uitgebeeld door de molcns in allt scizttttnen-, het Schermer landschap- en het dagelijks leven te plaatscnde stichting een videodocumentaire over haar molens laten maken.

'l\'geliikuliil hcell

Na het prachtige boek over de molens van het Werelderfgoed Kirrtlclrli.jk (zit' rlt' he spt'c
king daarvan in ons vorig nummer) kunnen molenvrienden «rptticuw ttilzit'tt nrtitr cctt
fotoboek over windmolens. Het gaat hier om het in oblong-lirrrruur( A-l rrilgt'gcvt'tr lrtrck
"Recht op wind". Fotograaf Joris Feekman heeft met deze uitglvc v(xlr ('('n luttlaslisch
document gezorgd. Alle molens van de stichting zijn uitgcbrcitl in het'kl gt'lrt:tt'ltl Ittet
veel oog voor detail. Ook de mensen die erin wonen en die crrncc werkt'rt ziirr rrit'l vr'r'gcten.Zo wordt ons hier en daar een blik gegund in de woonkanlcl viur rlt'slrrte rlikkoppen, zoals de binnenkruiers ook wel worden genoemd. Er zi.jn hi.izonrlert' t'tt vrxrritl txlk
sfeervolle opnamen bij die alle seizoenen in beeld brengen. Op sotntttige hlrrtlziitlt'rt hccÍi
de samensteller gekozen voor gelijksoortige afbeelding van lllc tttolctts. '/.o tictr wc allc
molens in vol omaat; van elke molen krijgen we verder ccn vcr)slcrl)lr1i.i crr lrct kluirad
(op één na allemaal binnen), een deurpartij en de kap van varrgslokzi.irlc tc zit'rr, crt tlitt pcr
onderwerp allemaal op een pagina. Je raakt er niet op uitgckckcrt. wlnl .ic zttkl aulotttatisch naar verschillen.
De korte teksten zijn van de hand van Arjen Steigstra. V«xrr tlc tluitlcli.iklrt:irl is cctt vcr-

Wtltln jij hier? is de titcl van ltt'l t'ttitn l / rrurrrrlt'rr rlur('n(l lrlnr\ ('r:,1;r1,, ('('n t)rolt'ssiorrt'lt'
vidco van jaba producties tc Alkrtt:uu. l)t'zt' o;r llll( ; lr;rrrrl rVllS urlt'r:r:rrrl) rrill't'lrr:rt'lrlt'
lnolenfilm geeft een ktjkjc ()l) tle St'ltt'r nrt'r nrolt'rr', r'r1,1'rrlr;rl', t'n ko;1 nr:r:lr kr:rt'!rlig.
l)t'itna te gebruiken als prontolicl'illrr irt rlt' lrovt'rrlrorru \;ur lrt'l lr;r',r:,()n(lt'ru,rls ()l itr tlc
brugklas van het voortgezet oltdcrwiis. l(rt'rt l;lor t:. lrcr'll lrt't '.t cn;u ro lrt'rl;rr lrl. Stt'pluur
Witteman zorgde voor de muzick, llorurltl 'l'i;slt'r rrr:rrr lr;urlr't'r tlt' rlt' (':rnr('r:r ('n zor p,tlc
voor de montage,, Frits van Viitncn v(x)r'lirp, rlt' lrlrrr vlur r ()nrlrrr'lrl,l.t! ('lr lrt'l ;,t'luitl wirs itr
handen van Rick Baars.

l)e film begint vanuit een onvcrwitcltlc lot'rrlit'. Irr ('('rr rlr:.t,,

rrr;r;rkl

lrl'spraak met een jongen. Op zekcrc rlag zockl zt' !r('nr op t'rr ,ntrlt'kt
lnolen woont. "Woon' jij hier?" vrattgt zr: vcrrirsl t'rr rl;r;u rr:r u orrll /c
hct ware ingewijd in de molengeschicdcnis crr lr't'lrrrit'k. l);r:u trr:,:,('n
opgenomen die nader ingaan op die gcsc[rictlcrris t'rr t'rrkt'lt' rrrolcn.r;u:,

woord.
Als promotiefilm is de video absoluut gcsliurgtl. M:r;rr rlt'rrrolt'rrlrt'llrclrl vt /;rl rr;r l'/ nrirrrrten verlangend uitzien naaÍ meer beeldrnatcr-iirirl. outlt' lilrrrlr:r;'nr('nlt'rr l)r,\/(xr lrt't'ltl ol'tlc
rllalende molens-gedurende de vier seizocttcll zoirls tlit'irr lrt'l lololrot'k rrt lrulri zijtr vlrslgelegd.
We hebben er met genoegen naar gekckcn, nuurt'w('w:ur'n n()l' l;u11, rut'l rrill,t'kt'kt:rr op
de fiere dikkoppen in het Noord-Hollandsc lirrrtlsclur;r. l):r:rrvrx)r /rrllt'rr w('(lus wccr nr()cten afreizen naar de molens in de Schertllcr. Mcl nilnr('tlt' rnlrs('ununolt'rr is ('r'n irirrrradcr
cn ook de korenmolen "de Otter" is een bczock nrc('r'tlrur w:r:rrrl.

Als lezer van De Utskoat betaalt U de molrtn't'it'ntlt'ttpt'ij: r'tttt f ii,5í, y(,()t' :.rtvt'(l lt(l
boek als de video. Overmaking op lto,stgiro,t'k.nt'. -1,ï,ï I .\ I \ t.tt.t'. t1.1..1. ( it'ttturtun t(
Stompetoren o.v.v. het gewenste. Voor loci.r'tttlitt,q y(ut ('('tt (tl ltt'itlr' ,qt'lilktijtli,q I 10,00
extra overrnaken. U kunt beide uilg,rtt,r,tt ttok k,,l,r'tt (,1, ,lt' lll tt,t't'ttttttttttlr,tt lrr.i
Sc:hermerhorn. U bespaart dan de portoko,;tt'tt.

((;l)W)

Arnhemse molens en hun geschiedenis
De skyline van Arnhem laat nog maar een enkele mttlcn l.it'tt: dul is de 150 jaar oude
windkorenmolen De Kroon in de wijk Klarendal. I)ez.c rnolcn is levens ontmoetings- en
opleidingscentrum voor molenaaFs. Bovendien hez.it l)e Kroon ecn vergaderruimte en
bibliotheek. De Stichting Vrienden van de Gelderse Molcn hce.ft deze mijlpaal aangegrepen om de geschiedenis van de Arnhemse molens op schrill te stellen.
Arnhem heeft echter een rijke molenhistorie en was d:.urnrrcc rnolenstad bij uitstek - op
oude stadsgezichten staan opvallend veel molens. l)c ligging tussen de heuvelachtige
Veluwe en de Rijn maakte het gebruik van clivcrsc soorten molens mogelijk.

)l
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Watermolens stonden langs de Molenbeek, ook genaamd Sittt .llttslx'r'k ol Sottsbcck;
daarnaast waren in het heuvelachtige terrein ten noordwestctt vittt tlc sllul witttltttolcns lc
vinden. Bovendien bezat Arnhem tredmolens en diverse roslttolctts.

ln

Amhemse molens

en hun

geschiedenis worden

de

rrxrlt.rrs vlrrr

tlt'

vrtrgc

Middeleeuwen tot heden beschreven. Al halverwege de zesdc cn zt'vt'tttlt' ('('ttw ttt()cl cl'
een nederzetting zijn geweest. Met die eerste bewoners kwam tlc lrtltrx'llt'rt:ttt 1't'ttlitlcn
graan en werden de eerste maalmethoden ontwikkeld. Die zijn tltxrt tlt' ('('ttw('tt lr('('rr v('r'beterd, en na de Industriële Revolutie langzamerhand wccr vctv:tttlt('tt thxtt :ttttlcl'c
methoden. Het boek verhaalt niet alleen over technische 'm«rlcttzitkctt'. rxrk tlt' :tlkolttsl,
sociale status en families van de molenaars komen aan de orde.
In de Arnhemse molens, zowel wind- als watermolens, werden lul vittt pnxlttt l('rr v('r'v:titt'digd: vilt, papier, olie, tras, meel, grutten, run, snuif, kruit, mout crl lll()slt'r11. Vt'trlt't wcttl
er koper, klei, hout en verfpigmenten bewerkt.

Dr. G.B. Jansen heeft de opdracht aanvaard om aan de hand vatr hcsliuttttlt' ttt:ttrrr\( r il)l('tl
de geschiedenis van de stad Arnhem te herschrijven. Hagens, I)c l.irrrgt't'tr llir'ttrittgrt
hadden al het nodige aan voorstudie verricht en daarvan heeÍi Jlrrst'rr tl:tttklr:utt 1t'lrlrrik
kunnen maken. Een en ander heeft weliswaar niet geleid tot ecn tlitl)ttll('ttrlc. lrrslol ist'ltc
studie, maar - en dat is voor een breed publiek minstens zo waartlcvttl t't'tt gt'st'ltit'tl
kundig onderbouwd verhaal van de molens tegen de achtergrtltttl vrttr rlt't'r'tttttttttistllc
ontwikkelingen ter plaatse is het resultaat geworden. Hoewel Jatlsctt cctt ottlrt'kctttlt' itt tlc
molenwereld is, heeft hij zich de stof in een jaar tijd eigen gemaakt ctt ce tt pt itt lrl virrr ('('rr
boek geschreven. In vijf hoofdstukken wordt een overzichtelijk bcckl gct't'i't'rtl vrttt :tl
dat wiek- en waterradgewentel in A,nhem en directe omstreken. Nairrrrlli.ik worrll tlt' irrhilaris niet vergeten. Aan de laatste windmolen in de skylinc (tlc ttxrlt'tts v:trt ltt'l
Nederlands Openluchtmuseum niet meegerekend) is een apart htxrlilslrrk 1t'wiirl ntct
boeiende informatie over de molen zelf en zijn molenaars.
Het boek is prachtig geïllustreerd met veel oud foto-, teken- cn kititrttrtitlt'r'iir:tl. ( )rtk klcrr
renfoto's behoren hiertoe. Het boek bevat tot slot een overzichl vltl htrtttttt'tt ctt lilcttttttttt',
een notenoverzicht en een register van persoonsnamen.

Molenminnend Gelderland heeft een historische millpaal lilnpcl,r'el)('n ottt rle slltd
Arnhem haar eigen molenboek te geven. Zo'n gebaar doet dc wctts vrrlhltrrt wot'tlctt dat
ook in Friesland een rijke molenstad als Leeuwarden, Sncck ol Worktrttt cctr tigcn
molenboek zou moeten krijgen. Wie weet komt dat er ook nog cctrs vlrr.
Fotmaat 21x27 cm; gebonden in harde kaft met zeer.Í'ruui t\)r,ilg(,q(t't'n .tlttlt»ttslu,q in
kleur. Arnhemse molens is als deel 4 in de Grote reeks Antlu'rtrn'rscltcrrt'tt t'tt rtitly.qt'vt'tr
door Stichting Matrijs in Utrecht, in samenwerking mat lc Stitlrtin,q, Vriuulcn wur de
Gelderse Molen. De verkoopprijs bedraagtf 39,95. Hct is vcrkri.i,qltur itr lt lxrckwinktl,
isbn 90 5345 ],51 X. Met name voor de historici ondtr lc noltnlir.l'hcltlttr,s «'tt atltla
aanrader. (GDW)

Molcns van Edam
()trs redactielid Dick Ilrlrtskr)('k('ltt't'l'l t't'tt tll) p:rliinir'\ lclllrtrl lxrt'h gt'st'ltt'r't'('tt ot'('t'
rlc lnolens van Edam. Als al't'hiv:rris lri.f lrr'l slrtch:u'r.ltitl \ï';tltt'l:trrrl irt l'tlt'ttt('t't'lttl
is geschiedvorsing Dick als ht'l w:u'(' (,p ltr'l li.jl'grstltr tr cn. \ls lirl r iul (lt' rrt'l'kgt'ot';l
llistorisch Onderzoek van ()u«l l,ltl:rrtt ltorr l)iclt tttr'l tlrrt rtptlt;tt'ltl oolt ttt)ll ('('lls zi.ilr
rrrr»lenhart ophalen.
Maar liefst 33 molens heefi hi"i wt'lt'tt lt'lr;t('('t('n llr ('tt,ttt rl,'',l.rrl Irl.rtrr
vlrn de vereniging Oud Edarn llri.js lrt't u,t'tk ottttl:tl nrt'l rl,'r,' tttlt',r\ r' r'r'lt
r:conomische geschiedenis viln tlc s(lttl rs lrt'st ltt,'t,'rt \\.r.rrrl,r,l ",lrÍ
,qc,schiedschrijving is gewortl(il." l)ick lrt't'll rrt'lt tttt'l tt,un(' ,','n, ltl r,p rlr'
Ileel bijzonder was de vondst uit l(r44 w;r:u ilt rttt'ltlrrl, \\ r 'r r ll ;','rtt.t.t[.I \ .ur
tlicnende tot houtsagen entle lut'kcttt'tt lt't'ullt'tt" Voot ,t! rl,' /,t.tl'llt()lt'!t:,
Itclam van essentieel belang, zo stclt l)ick. l',1 wirs nnnr('t', \ t't'l lrrltot'llt' :t,ttt
scheeps- en huizenbouw en zelÍ.s wcgcn w('t'(lt'tt t'lntt'r' r t't lt.ttrl z, \\ ('t'l ltr; lt'
l)e watermolens die in het gebied v(x)t' tlt'opt' vot'lt'tt r,r1'11,'', t tln ',llntnu('l
orndat dit onderwerp een aÍzonderli.jkc: bcsltttlt'rirt1' n()()(lz;rl.t'lt;1,. ttt.t.tl,.l \\'tt'
schijnt daarover dus ook nog eens eelt hock.
I)ick Bunskoeke heeft bestaande gcgcvcns kttttn('n l,t'lrnnkt'tt t'n rlt'zt',l.ttt rlt'luttttl vlttt
aanvullend archiefonderzoek gerangschikl crr lrt'st'lucr t'rr | ),rl lt'r t'rrlt' r't'rr vt't'llrt'itl ruttt
stof op die op lezenswaardige wijze is vc:r'wcrkt .'/,rt \\'('r(k'tr rlt' l;rlrrlk(' \'('t\r'rlltttp('tt tticl
Iussen, maar na de hoofdstukjes geplattsl. Voot ('('n tt:trh'lr' :,lurltc l', ('('tt ttttlt'x rl;l tlc
voornaamste zaken en persoonsnamen ttlcgcvot'gtl.
Het boek begint met een algemene, historiscltt' lrt'st'lu t;r tttr' \;ur rttolt'ttl1';rt'lt. t('volgtl
door een verhaal over windnijverheid tttcl rlt'lt;ttltttk o; t /;t.rltnrolt'ns, oll('ln()lt'lt. vollttolens en zo Íneer. Hoofdstuk twee bchantlcll rlc kort'nnrolt'tts. ltoolrlslttk rlt tt' tlt' z,rtitgttl()lens en hoofdstuk vier de overige bedrijl-srnttlcns. l )rt'k lrt't'll ;rllt't lrr lu;/()tt(lt'tt' wt'lcttswaardigheden boven tafel gekregen die Jrcl lt'zt'tt lol ('('n;r:rnl'('n:un('ottltlt'kkilrgslocltt
door het molenverleden van Edam maakt. I;r'lutic outlt' lolo's, k:t:ttlttt:tlt'l'ilt:tl t'lt itlttlcl'c
tekeningen (37 in totaal) zorgen voor tlc gcwcltslt' oltrlt'lslt'unntlt viltl tlt' lt'kslctt.
Hoofdstuk vijf behandelt de poldermoletts. Ilcrr plrrlt('l'r,rtrl ,,t't'll t't'n ()v('l.zit'ltl vltlt ltllc
rnolens die ooit het aanzien van Edant ecn lcvcttrligi kru:tklt'r l,rVt'rt
Dit boek houdt de herinnering vast aan ccn wirilr rttolt'rtvt'rlt'tlt'rt. nr:lir!' zo

slcll l)ick

irt

't,ijn slotwoord: " Het is te hopen dut rk' tttttlttt t'(ttt ,lt' /ttirl1tol1l1'v ltt'lttttttlctt ltliilt.
Datzeffie geldt voor de overblijfselen vun rlc krtt't'ntttt,lt'tt t'tr ltt'l tttttlrtrtrttrslrui,r o1t hcÍ
Klein Westerbuiten. Hopelijk kan men op husi,t' t'tttt ltt'l t'(,()t',q(t(tntl( volrlootrlr redr'il(tt
vinden om ze voor het nageslacht te bewur(n."
Met Molens van Edam is in ieder geval de plaatscli.jkc rrrolcrtlristoric op dcskundige wi.jze
vastgelegd en dat is een wens die voor menig starl rtog slcctls rrict in vcrvulling is gegaan.
F'ormaat 16,5 x 24 cm, het is gebonden en bevttt []0 lxt,qirrtt'.t'irt ornslag. Het keurig ver'
:ttrgde boek wordt uitgegeven door de Verenigirrg Otttl l'tltttrt t'tr kost.Í'20,- incl. verz,entlktsten. Het is te bestellen bij de schrijver(tel. 0515-57.1150) ((;l)W).
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Nieuwe uitgaven TIMS Nederland en Vlaanderen
De Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaandrrrrr, 'l'lMS-Nl,/V1,, hccÍt
in de afgelopen tijd voor de liefhebbers weer drie zeer interess:rnlr'lnunnr('l's van
haar tijdschrift Molinologie uitgebracht.
Nummer 9 bevat een artikel over de vermelding van de ouclsle wirrrlrrr,,lt'rr nr Ncrlt'rllrttl.
Het gaat hier om een windmolen die in maart l22l gesclrorrkt'rr rrt'rtl ;r;ur tlt' l)rrilsc
Ridderorde door Beatrijs, Vrouw van Massemen. Zij schcrrkl p(x'(lt'rt'rr. \\:r:u()n(lt'r' tlc
molen, ter kwijtschelding van haar zonden. Een uitvoerig lu'tikcl lurrrrk'lt .rrt'r rlt' rrrolcrrroeden van de Gebroeders Fransen in Vierlingsbeek. In hct lu'tikt'l w'orrlt nu'('r,;r;ur op tlc
productiewijze van de roeden en het transport per "Mallc.larr". :rlsnrt'tlt'o;r rlt' l:urrilit'gcschiedenis. Tevens omvat het artikel een complete (!) beschri.jvirrg ogr lr:r\t\ \':ur tlt'l)r'oductieboeken - van de door de Gebroeders Fransen vervaardigtlc rot'rlt'rr llt'l lrlrykl rlll irr
totaal 247 roeden zijn geleverd aan molenaars en molennrukcrs irr lrt't'l Nt'tlt'rl:rrrtl. ( )ok
z.ijn sommige roeden geleverd naar Duitsland, maar het vcrnl()('(lt'rr tl:rt vt't'lvultlir nrrr'
België werd geëxporteerd blijkt niet op waarheid te beruste n.

Nummer

l0 van Molinologie bevat

een uitgebreid artikcl rrrcl vt'lt' lolo's (rt,:r:u varr tlc

meeste nog niet eerder zljn gepubliceerd) over torenkotmole:rrs in Vlrurrrrlt'rt'rr llt'l rs ('cn
vervolg op een artikel dat in Molinologie nummer 4 uit 1995 is vt'rst'lrt'rrt'rr l'.t'rr lrvt't'tlt:
bijdrage uit Vlaanderen, van de hand van Lieven Denewct, gu:rl irr op lrt'l "sr'lrt'pr:rtl" v:ur
de poldermolen te Drongen (Oost-Vlaanderen). Verder bcvat tlit nrnnnr('r . zo:rls lt' tkrcrr
gebruikelijk, een keur aan recensies van recent verscheneÍl nlole rrlilt'r:rlrrur

Nummer 1l bevat een drietal uitgebreide artikelen. In hct onrsllrru'likt'l 1't't'll :ut'lritcctuur- en bouwhistorica Carla Rogge een beschrijving van vi.f l' gr:rlzt'rkt'rr rrrt'l rrrolt'rurl'
beelding uit de zeventiende en vroeg achttiende eeuw. Allc slt'rrt'rr lrt'virrtlt'rr zit'lr irr tlc
Cirote of Sint- Nicolaaskerk te Alkmaar. Van drie zerkcn korr lvor tlt'rr v:rslu,t'slt'ltl ()l)
welke molen de overledene had gemalen. Aan de hand vutt tlc krrrul v:ur lll:rt'rr ( l(r,l()) kott
ook de locatie van deze molens worden vastgesteld. Molcrrv()!'scr llt'rrrr:ur llrrg,t'rrs lirurl irr

op een opgraving van de voorÍnalige watermolen te I lcllcrrtl(x)nr (( )vt'n jsscl). l)czc
watermolen raakte al in de eerste helft van de l9e ccrrw irr orrlruik, rkrt'lr rllrrrkzi.j de
opgraving, oude kadasterkaarten en een schilderij wcct tlc lrutcur t't'rr lrt't'ltl tc schcppcn
van deze verdwenen molen. Tenslotte gaan (wip-)ntolcrrkcrurt'r'.lrur tlt'n llt'stcrr crr llrik
Stoop in op het bestek van een wipkorenmolen die irr l(r()7 lt' llruclrt'rrr (( lt'ltlcrlrurrl) is
gebouwd. Aan de and van het teruggevonden bestck is ccn rc('()rrslrrrt'lit'tt'kcrrirrg vcrvilardigd. Ook hier betreft het een reeds lang verdweÍ'ren nlolcrr, tlic op tlc lckcrr(llL'l van l)en
Besten weer tot leven komt. Het is opmerkelijk dat hcl hicr r)nr ('r'rr origirrccl bcstck v(x)r
een wipkorenmolen gaat, omdat er tot nu toe slcchts ccn lurtlcr tlcrgclijk bcstck hckcnd
was. Waarschtlnltjk zijn er dus meer molens als wipkorcnrrrolcrr gclrorrwrl crr zi.jn nict alle
molens van dit type omgebouwde wipwatermolens.
Bovenstaande nummers van Molinologie z,i.jn te bcsÍcllt'n tlrtot'()t'('t'tnukirt,q yun het ver-

ltttltli,qtlc badrug op t'(kt'tritt,qttutnnt('t' (t l().lt)-).7 (l'tt:tlutttk) l. n. t,. Penningmeester
llhÍ,\' ,\it'tlt'rlund enVluttntlt't't'rt, llorrtl,ttltttl l1', i,'.i,\ //, lllttttt'tt'tt,ytli.ik, onderverntelding
t'tttt ltt'l ,q('ll'('ll.§lr'. Ectt nutttnt(r ko,tl I l.',
/rlr'(' nutttntt't,t | )tl, ttt ittdit'n u uile drie de
ttutnttt('t',s'besÍelt betuull tt ttl,s't'r'ntttttli,qt'ttttttl,it'tlttt,t::lt't'ltl,t I )7,.50. Allc bedragen z,ijn
sr
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