In dit nummer
Van de redactie
Excursie naar het Groene Hart op 7 april 2001
Donateursdag " De Fryske Mole" tevens Friese Molenaarsdag
Mededelingen van het bestuur GILD FRYSKE MOUNDERS
Nieuws van Stichting De Fryske Mole
Kort Fries Molennieuws
Aanvulling op “De laatste molen aan het Kalverdijkje”
Oproep
De Friese Veenpoldermolen
Slagge!
Woonachtig tussen twee molens II
Officiële opening project “Water over Wolfsbarge”
Molens in en rond Leeuwarden (2)
Oer de skroeven fan de Hantumer mûne
En zo meer over oliemolen De Rot!
Molens in Het Bildt (2)
Merkwaardige molens (1)
Molenliteratuur

Agenda
tevens activiteitenagenda van het Gild Fryske Mounders
23 februari
10 maart

6 april
7 april
21 april
21 april
21 april
12 mei
19 mei
8 september
2 november
3 november
eind november

Biotoopavond
Algemene Vergadering De Hollandsche Molen in het Tropenmuseum te
Amsterdam met o.a. uitreiking der getuigschriften geslaagde vrijwillige
molenaars
Ledenvergadering
Excursie naar het Groene Hart (zie verderop in dit nummer)
Friese molenaarsdag en donateursdag Stichting De Fryske Mole (zie
verderop in dit nummer) Tevens Nationaal Museumweekend.
Opening Steenhuistermolen bij Stiens
Molenruilbeurs in Utrecht-Zuilen (recr.ruimte van de Bethelkerk).
Inlichtingen bij de organisator dhr. Tersteeg (tel.0180-411121)
Nationale Molendag , tevens Gemalendag
Sluiting kopij juninummer (102)
IIIe Friese Molendag
Ledenvergadering in Akkrum
Molenruilbeurs in Utrecht-Zuilen (voor info zie 21 april)
Filmavond

Bij de foto’s op de omslag
Voorop: De Deelsmolen van Vegelinsoord staat centraal in een artikel van dit nummer. De
foto is gemaakt in 1977 toen De Fryske Mole met donateurs een vaartocht maakte. Dit
voorjaar wordt weer een vaartocht georganiseerd waarover verderop in dit nummer meer.
Achterop: De Vrouwbuurtstermolen die op de donateursdag ook vrij te bezichtigen is.(foto
Ruurd Jakob Nauta, opname tijdens de afgelopen Friese Molendag)

Van de redactie
Het jaar 2001 is officieel uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilligers. Wat zou de
molenwereld eigenlijk voorstellen zonder al die noeste werkers die hun vrije tijd beschikbaar
stellen voor het behoud van een waardevol stuk cultuurgoed. Molens behoren, net als kerken,
boerderijen en andere opvallende monumenten in het Friese landschap tot de beeldbepalende
en karakteristieke elementen die we niet graag zouden willen missen.
Tal van vrijwilligers, in allerlei disciplines, stellen alles in het werk om hun geliefde molens
voor het nageslacht te bewaren. Tel al die studie- en werkuren eens op die in de afgelopen
jaren werden besteed aan dat nobele streven. Je zou er stijl van achterover vallen. Het is dan
ook een goed idee de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten en dat beoogt de instelling om
2001 uit te roepen tot jaar van de vrijwilligers. We hopen dat ook de molenvrienden iets van
die opzet zullen mogen merken.
Oudejaarsavond verliep voor velen huiveringwekkend. Je hoeft maar te denken aan de ramp
die zich voltrok in Volendam. Niet ver daar vandaan, in Akersloot, ging een prachtig
gerestaureerde korenmolen door toedoen van vuurpijlen in lichter laaie. We hoorden dat ook
de Penninga’s Molen in Joure ongewild het doelwit van vuurpijlafstekers is geworden. Maar
liefst zes pijlen werden op het riet en de stelling van deze monumentale korenmolen
aangetroffen zonder gelukkig vernietigend uit te halen. Het ware te wensen dat in de nabijheid
van molens een politieverordening van kracht werd die het afsteken van vuurwerk in een
wijde kring rond de molen kan verbieden. Dit in navolging van Stiens waar men door ervaring
wijs is geworden en men een herhaling niet wenst te beleven. Het is wellicht goed dit gegeven
in overweging te nemen en vroegtijdig aan de bel te trekken bij de gemeenten waarin molens
door vuurwerk bedreigd kúnnen worden. We wensen toch geen herhaling van Stiens en
Akersloot?
We willen een ieder wijzen op een aantal interessante uitjes die in dit nummer beschreven
worden. Allereerst is er de Friese molenaarsdag en donateursdag van De Fryske Mole. U
wordt van harte uitgenodigd de betreffende molens te komen bekijken. Vervolgens
organiseert het Gild een excursie naar het Groene Hart van Holland waar een echt
moleneldorado te bewonderen is. We raden liefhebbers aan spoedig het geld over te maken,
want vol is vol. Natuurlijk mag u ook de ledenvergadering niet missen en de jaarvergadering
van De Hollandsche Molen in Amsterdam. Daar ontvangen onze geslaagde molenvrienden
hun fel begeerde certificaat en een breed gedragen ondersteuning aldaar is zeker gewenst. Er
is nog veel meer. Zie daarvoor de activiteitenagenda aan de binnenkant van de omslag van dit
nummer.
Vanwege de dikte van het vorige nummer moesten enkele bijdragen doorgeschoven worden.
Het is in feite een luxe dat de redactie over extra kopij beschikt. Het wordt zeer gewaardeerd,
want het toont toch ook aan dat onze lezers hun ervaringen en wetenswaardigheden met
anderen willen delen. Het komt daardoor voor dat een bijdrage, als die niet aan actualiteit
onderhevig is, kan blijven liggen tot een volgend nummer om de eenvoudige reden dat “het
budget op is”. We moeten nu eenmaal ook op de centen passen en kunnen ons geen al te
gekke stappen veroorloven. Met twee gewone en twee bijzondere nummers in 2000 en een
extra boekje over de Babuurstermolen hebben we het haalbare al ver overschreden. Wat zou
kunnen helpen is meer donateurs aan te dragen. Hoe meer mensen het blad lezen hoe
goedkoper het per exemplaar wordt. Ook is dit nummer voor het eerst geheel in eigen beheer
opgemaakt voor de drukker. We hopen dat het geslaagd is.
Gerben D. Wijnja

Excursie naar het Groene Hart op 7 april 2001
Op zaterdag 7 april is er de excursie van het Gild Fryske Mounders naar molens in het
Groene Hart van Holland. Dit rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer. Ook
gaan wij naar de molens in Leiden.
Het Kagerplassengebied is een waar moleneldorado. Dit waterrijke gebied telt tientallen
poldermolens, gelegen in een schitterende omgeving. Vanaf het water hebben wij goed zicht
op de molens. Een aantal molens staat op een eiland en we kunnen onderweg ongeveer 30
molens zien.
Moleneldorado van het Kagerplassengebied
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Warmond. Dit wipmolentje heeft een vlucht van slechts 14,35 meter. Daarna bezoeken we de
twee naast elkaar staande Lijkermolens te Rijpwetering. Deze molens zijn de enige
twaalfkante stenen bovenkruiers met een vlucht van 28 meter. De laatste poldermolen die op
ons bezoek mag rekenen, is de Veendermolen nabij Roelofarendsveen. Eveneens een grote
bovenkruier.
Tussen de molenbezoeken door, is aan boord van de ruime en luxe rondvaartboot voldoende
gelegenheid om gezamenlijk van het uitzicht te genieten en om gebruik te maken van de
restauratie aan boord.
Molens in Leiden
Omstreeks 14.00 uur varen we de binnenstad van Leiden binnen. Dit is de geboortegrond van
molenaarszoon Rembrandt van Rijn. Rondom de voormalige standerdmolen van zijn ouders
ontwikkelde Rembrandt zijn nu wereldberoemde talent. In de binnenstad staat een replica van
dit type uit 1987: de schitterend gereconstrueerde standerdmolen De Put.
Nadat onze rondvaartboot in het Leidse centrum is afgemeerd, is er ruim de gelegenheid om
deze stadsmolen te bezoeken. U heeft in Leiden tot 15.45 uur de tijd voordat de boot u weer
zal terugvaren naar het beginpunt van de excursie.
Naast de genoemde standerdmolen, kan de kolossale stellingmolen De Valk worden bezocht.
In deze korenmolen is een zeer interessant molenmuseum ondergebracht en is ook de
originele molenaarswoning aanwezig. Op de hoge stelling heeft men een prachtig uitzicht
over de stad Leiden.
Als alternatief voor molen De Valk, kan door liefhebbers houtzaagmolen De Heesterboom
worden bezocht. Een achtkante bovenkruier op vierkante voet. Deze molen is altijd in bedrijf
geweest. Het is voor liefhebbers zeer de moeite waard een wandeling naar deze molen te
maken. Zo vormt de speciale binnenvangconstructie een molentechnisch hoogtepunt.
Naast een molenbezoek, kunt u er ook voor kiezen om het gezellige centrum van Leiden te
gaan bezichtigen of om aldaar een terrasje te gaan pikken. In Leiden is er dus voor ieder wat
wils.
Met deze molentocht reist onze molenvriend Jan Hofstra, molenconsulent van Zuid-Holland
mee. Hij weet ons onderweg alles over de molens van deze streek te vertellen.
Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats te Warmond.
Nuttige wenken voor deelname
Wij nodigen alle leden uit om deze interessante excursie mee te maken. Er kan per lid één
introducé worden opgeven. Ook voor partners heeft dit molenreisje met bovenstaand
programma voldoende leuks in petto.
Opgave geschiedt door overmaking van de kosten à F 50,00 per persoon op
bankrekeningnummer 29.80.24.934 of giro 2543900 ten name van Gild Fryske Mounders te
Leeuwarden, onder vermelding van: “Excursie 2001”. Uw betaling moet, om deel te kunnen
nemen, vóór 26 maart bij de penningmeester binnen zijn. Maak als u deel wilt nemen
dan ook direct het bedrag over. Indien er teveel deelnemers zijn, geldt wie het eerst komt,
wie het eerst maalt. De entreegelden van de molens zijn inbegrepen. Diverse dranken,
broodjes e.d. zijn aan boord verkrijgbaar. Een lunchpakket kunt u ook zelf meenemen.
Bij de afvaartplaats is ruime en gratis parkeerruimte aanwezig, direct bij de afvaartsteiger. De
boot is open vanaf 9.30 uur, de afvaart is om 10.00 uur precies. Vervoer naar en vanaf
Warmond geschiedt met eigen auto. Het vertrekpunt in Warmond is eenvoudig te bereiken via

snelweg A44. Vanaf Amsterdam neemt u daarvoor (vanuit Friesland gerekend) eerst de A4
richting Den Haag tot de afslag voorbij Schiphol waar de A44 kan worden opgereden. Bij
afrit 4 afslaan naar Warmond, dan nog 2 kilometer naar de aanlegsteiger van rederij Van
Hulst. Op bijgaand kaartje is de route aangegeven.
Maak afspraken met medemolenaars over het meerijden: dat is gezelliger.
De excursiecommissie,
Sjerp de Jong - Sytse Smits - Frank Terpstra

(inlichtingen: tel. 0511-474258)

Donateursdag " De Fryske Mole"
tevens Friese Molenaarsdag
Op zaterdag 21 april nodigt het bestuur "De Fryske Mole" alle donateurs uit. Dit wordt
gecombineerd met de Friese Molenaarsdag. Hiervoor heeft het Gild Fryske Mounders
collega's-molenaars uit het gehele land uitgenodigd. Binnen een straal van vijf kilometer zijn
vijf molens open van 9.30-17.00 uur: de molens van Stiens (3 stuks), Vrouwenparochie en
Oude Leije. De Steenhuistermolen te Stiens wordt na een restauratie weer officieel in gebruik
genomen door de eigenaar "De Fryske Mole" om 10.30 uur. Het is een boerenmuonts met een
vlucht van 15 meter. De restauratie is o.a. gefinancierd met de jubileumactie "De Vier
Windstreken" van De Hollandsche Molen. De grote korenmolen De Hoop te Stiens is een
stellingmolen. Voorzien van 6 graansilo's is de molen volledig uitgerust. Op de wieken zit
zowel de systemen Ten Have, Van Bussel, Fauël als het Oudhollands wieksysteem. De vlucht
is bijna 25 meter. Binnema's molen staat ook in Stiens en heeft een centrifugaalpomp als
opvoerwerktuig. De vlucht is slechts 9 meter. De Vrouwbuurtstermolen te Vrouwenparochie
heeft een vlucht van 20,60 meter. De korenmolen is in originele staat en geregeld in bedrijf.
De Balkendsterpoldermolen staat bij Oude Leije. Het is een molen met een vlucht van 12,64
meter. Het water kan op de boezem worden uitgeslagen, maar rondmalen kan ook. Van deze
molen is er ook zicht op de romp Slagdijkstermolen, waarvoor vergevorderde plannen zijn
voor herstel tot volwaardige molen.

De volgende molenvrienden heten we hartelijk welkom
GvVM 3331
GvVM 3323
GvVM 3306
GvVM 3316

GFM 233

Nieuwe leden Gild Fryske Mounders:
J. T. Meetsma, Binnentún 2 9084 CH Goutum
G. M. F. Oele, Marssumerstraat 60 8913 AJ Leeuwarden
L. Postma, de Skries 1, 8702 CA Bolsward
O. Klaver, Roordamaleane 5, 8851 GL, Tzummarum

Adres wijziging:
fam. Havenaar, Langekamp 23, 8431 PR, Oosterwolde

Nieuwe donateurs De Fryske Mole:
D. H. de Witte, Azaliaduin 4 2318 XM Leiden
H. Wind, Nachtlân 118, 9213 RJ De Wylgen
GFM 125
GFM 235
GFM 231

Bedankt hebben:
Bouma J.P., Klamp 47, 8502 BK, Joure
Stout R.W., Watermunt 4, 2285 JP, Rijswijk
Oosterhof D., v. Brederodestraat 18, 8923 TW, Makkinga

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Gild Fryske Mounders
Uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering
Hiermee nodigt het bestuur u als leden en donateurs uit voor de openbare
voorjaarsvergadering die gehouden zal worden op vrijdag 6 april in zaal “de
Lantearne”, Om ‘e toer 8, Akkrum. Alle leden van vereniging en afdeling zijn welkom.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid voor een “ruilbeurs”
Hebt u zaken op molengebied die u wilt ruilen of te koop wilt aanbieden dan kan dat tot de
aanvang van de vergadering om 19.30 uur en later in de pauze. Het is de eerste keer dat dit zo
formeel wordt meegedeeld maar hebt u boeken, foto’s of andere aardigheden, komt en slaat
uw slag, misschien wordt het een succesvolle gewoonte.

De voorlopige agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:
- 1.Opening om 19.30 uur
- 2. mededelingen en ingekomen post
- 3. vaststellen van de agenda
- 4. verslag van de najaarsvergadering
- 5. jaarverslag 1999
- 6. verslag van de bestuursactiviteiten
- 7. financieel verslag over 2000 en verslag van de kascommissie
- 8. uit de leermeestersvergadering
- 9. over de samenwerking met het Gilde van Vrijwillig Molenaars
- 10. nagekomen agendapunten
- 11. rondvraag
Pauze
- 12. nazit (zo mogelijk met film)
Contributie
Graag herinneren we u er aan de contributie, zijnde f 40,-- over het jaar 2001 te betalen op
bankrekening 29.80.24.934 van de Friesland Bank in Drachten t.n.v. het Gild Fryske
Mounders o.v.v. contributie 2001.
Activiteiten
Op de laatste vergadering hebben we het al even genoemd: het lijkt ons een goed idee om
naast de vaste twee ledenvergaderingen ook andere momenten te vinden waarop we elkaar
tegenkomen. Er zijn meer interessante dingen dan de noodzakelijke, vaak droge, materie van
de ledenvergadering en er is bij velen behoefte aan andere onderwerpen en aan gezelligheid.
Mogelijk dat we bij zulke gelegenheden ook weer andere gezichten zullen zien.
Daarom is voor in deze Utskoat de activiteitenagenda voor dit jaar opgenomen. Noteert u deze
data alvast in uw agenda of op de kalender!

Verslag najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
van 24 november 2000
Afwezig met kennisgeving: J. Coppens, H. Kats
Aanwezig 66 leden.
Opening
De voorzitter stuurt direct na de formele opening een aantal leden waaronder G. Wijnja de
zaal uit “Om Sinterklaas te zoeken”. Tijdens hun afwezigheid deelt hij mee dat op de
lustrumbijeenkomst Gerben Wijnja tot erelid is benoemd wegens zijn enorme inspanning voor
de vereniging, en met name voor zijn redactiewerk voor De Utskoat. Doordat de aanwezigen
nu massaal hun instemming betuigen is deze benoeming achteraf ook statutair juist.
Vaststellen agenda
Het punt “lustrum” wordt toegevoegd als punt 10.
Mededelingen
De voorzitter memoreert het overlijden van collega Jan Schenk op 11 juni, die zo actief was
op de Ypeymolen en in Burdaard.
Zowel de familie Eisinga als de heer Binsbergen hebben, wegens ziekte, het lidmaatschap
opgezegd. Beide worden herdacht als actieve leden van het eerste uur.
Verslag voorjaarsvergadering
- M.b.t. punt 2: acceptgiro’s
Hr S. Jellema stelt dat er, ondanks het besluit van de vergadering, nog steeds geen
acceptgiro’s zijn rondgestuurd. Bestuur rekent voor hoe duur het aanmaken daarvan is en wat
de verzendkosten zijn. Bovendien kunnen ze slechts tot 2002 worden gebruikt (invoering
euro).
Iedereen is middels vergadering, Utskoat en lustrumuitnodiging gevraagd te betalen en een
automatische overschrijving te regelen. Meer dan de helft heeft inmiddels betaald.
Het bestuur heeft de taak zo zuinig mogelijk te zijn. Kosten voor acceptgiro’s lijkt, nu
iedereen herhaald bericht ontvangt, geld uit te kunnen sparen.
Waarom blijken we zo’n moeite te hebben te betalen? We weten allemaal dat het moet en
lezen dat ook steeds weer. Het is immers zo zonde van het geld.
Financiën
Penningmeester deelt de begroting uit voor 2001, gebaseerd op de reëel te verwachten
inkomsten en uitgaven.
Ook hier wordt het zonde-geld voor het maken van acceptgiro’s vastgesteld: alleen als er echt
geen andere weg blijkt te zijn.
De uitgaven voor De Utskoat lijken hoog gezien de advertentie-inkomsten.
Op de begroting staan echter de kosten van het afgelopen jaar. We krijgen de afrekening pas
later.
2000 is een extra duur jaar met een lustrumnummer en een 100ste uitgave, en dat ondanks de
extra inkomsten.
De vergadering gaat akkoord met deze begroting.
De vier molenmodellen die wij als GFM bezitten staan in De Hond in Paesens.

Verslag van de opleidingscoördinatoren
Een verhaal over een “inktzwarte nacht met slechts enige fonkelende sterren” zo typeerde
Jaap van Driel zijn terugblik.
Van de 43 voor het examen aangemelde kandidaten trokken zich er 12 terug. Van de
resterende 31 slaagden er 15. Dat is voor Friesland een laag percentage en dus een
teleurstelling. We willen graag dat dit weer beter wordt en zullen dus als diverse betrokkenen
bij onszelf en elkaar te rade moeten gaan.
Wijze adviezen daarbij zijn:
- Leerlingen: regel tijdig de stages! Vraag leermeesters de oren van het hoofd! Oefen op
elke molen waar je komt! Vul je maalboekje in!
- Leermeesters: maak aantekeningen van je ervaringen met leerlingen en stagelopers.
Wissel onderling ervaringen uit over de leerlingen en kijk kritisch of zij klaar zijn voor
het examen.
- Collega molenaars: help mee door kritisch te zijn als leerlingen uw molen bezoeken.
Vertel over de eigenaardigheden terplekke en vraag naar hoe dat op de eigen lesmolen
zit.
Verslag bestuursactiviteiten
- We waren aanwezig bij de opening van de Aylvapoldermolen bij Wommels, bij De
Mars in De Blesse en bij de Marssumermolen en de nieuwe werkplaats van de
Stichting Menaldumadeel in Marssum.
- Met het GVM-bestuur evalueerden we de samenwerking en planden een gesprek met
De Hollandsche Molen en De Fryske Mole om de drie jaar samenwerking te
evalueren. (6 dec.)
- We vierden het 25 jarig bestaan. Eerst op 23 mei met een reünie van oprichters in de
kantine van D.E.. Officieel op 27 oktober in Trebol in Harlingen met de leden.
- We blijven hopen op en zoeken naar bestuursuitbreiding. Nu is het te veel werk en kan
er weinig nieuws ondernomen worden.
Plannen van het bestuur
- Iedere provincie moet zijn eigen biotoopbewaking gaan organiseren. In februari plant
het bestuur daarom een infoavond voor alle leden en betrokkenen.
- Er moeten meer leuke dingen komen, meer gezamenlijks voor alle Friese molenaars.
Er zijn plannen voor een (leerling) excursie naar Zuid-Holland en voor een
molenaars/donateursdag in april. Mogelijk een gezellige avond in het najaar. Themaavonden? Theorieavonden?
- Zijn er digibeten die aan een website willen werken voor Friese molens en molenaars?
- Op landelijk niveau zijn bijna de handtekeningen gezet onder een HACCP-plan voor
korenmolenaars. Dit zal ook voor alle Friese meelmuizen gaan gelden. Een
gezamenlijke informatieronde lijkt straks gewenst.
- Uitbreiding van het aantal abonnees op De Utskoat is een sterke wens.
- De banden met de diverse overheden moeten worden aangehaald.
- De derde Friese Molendag staat weer gepland voor tweede weekend van september.
Samenwerking GFM-GVM
Eind van dit jaar zijn de drie jaar voorbij van de samenwerking. In gezamenlijke evaluatie
stelden de besturen vast dat wat hen betreft de samenwerking zonder problemen kan worden
voortgezet.
Wel is gesteld dat het afgesproken evaluatiegesprek met Hollandsche molen en Fryske Mole
nu zal moeten plaatsvinden. Het GFM is van mening dat in deze drie jaar nog te vaak

problemen zijn gerezen rond het examen en met name de aanwezigheid van de eigen
leermeester daarbij. Voor een goede beoordeling van de positieve en negatieve kanten
daarvan is een rustige periode nodig. Daarom vraagt het GFM dringend om verlenging van dit
aanwezigheidrecht met nog twee jaar.
Verder dringt het GFM aan op het openen van de discussie over uitbreiding van de
examencommissie, doet het voorstel voor meer aanmeldingsdata voor de examens en oppert
de mogelijkheid van regio-examens als oplossing daarbij, alsook tot grotere betrokkenheid
van onze regio-examinatoren bij het examenbeleid.
Het bestuur krijgt van de vergadering mandaat om de samenwerking GFM-GVM voort te
zetten.
Friese Molendag
De werkgroep krijgt steun om een derde Friese Molendag voor te bereiden. Wel doet ze graag
een beroep op de andere molenaars om in de laatste fase hand- en spandiensten te verlenen bij
verspreiden van de Molendagkrant. Ook is een uitbreiding van de redactie voor die krant
gewenst.
Lustrum
De lustrumviering is achter de rug en als geslaagd ervaren.
Alle commissieleden van de verschillende uren: Dirk Kamminga en Betty Gremmé en de
latere commissie, Piet Bootsma, Jan Coppens en Elles Feenstra en Henk Kats worden zeer
bedankt.
Een definitieve afrekening zal worden gepresenteerd op de voorjaarsvergadering.
Er is zo’n f 6000,-- aan sponsorgeld binnengehaald. De vereniging zelf heeft f 5000,-uitgetrokken voor de viering.
Er is in opdacht een film gemaakt over de waterbeheersing in Friesland, vertoond in
Harlingen en te bestellen voor f 35,--.
De kosten van alles met elkaar zullen ruim onder de f 11.000,-- blijven. Proficiat!
De commissieleden worden bedankt en gedechargeerd.
N.B. Van het bestuur van De Fryske Mole kregen we als lustrum cadeau een stapel boekjes
over de Babuurstermolen, geschreven door Gerben Wijnja, om mee te sturen met de 100ste
Utskoat. Hartelijk dank!
Vers geslaagden: nieuwe molenaars
Hr Boschma houdt wederom zijn causerie. Schetst de vele activiteiten die zij als grootste
moleneigenaar moeten ontplooien en de noodzaak om nu toch echt betaalde ondersteuning te
krijgen voor die toenemende last van taken en verantwoordelijkheden, zijn blijdschap dat er
toch een nieuwe opvolger voor hem is als voorzitter, het belang van de samenwerking van álle
molenaars zowel binnen provincie als landelijk.
Dan spreekt hij ieder van de vijftien geslaagde molenaars van dit jaar met toe. Zij ontvangen
ieder een molenaarslogboek om hun eerste ervaringen op het ambachtelijk pad goed te kunnen
bijhouden.
Rondvraag
- Is het mogelijk om voorafgaande aan vergaderingen een ruilbeurs te hebben voor
geïnteresseerden? De zaal is tijdig open dus dat kan. Wel vermelden bij agenda.
- Martin Lootsma heeft laten weten dat de mogelijkheid bestaat om op nummerborden
van onze auto’s reclame te maken voor het GFM. De vergadering heeft geen
belangstelling.

Na de pauze zagen we een aantal nieuwe videobeelden van Gerben Wijnja, gemaakt op de
Friese Molendag. Ook was er de verrassing van oude beelden van de pellerij op de door brand
verdwenen Friese koren- en pelmolen De Welkomst te St.Jacobiparochie. Indrukwekkend
waren ook de oude beelden van de Zaanse molens uit de film van Dick Laan (dertiger jaren).
Zaandam toont zich daar echt het Mekka van de industriemolens De meeste van hen bestaan
inmiddels helaas niet meer.
Het bestuur

Aanvullend nieuws van de stichting "De Fryske Mole
34 . De Slagdijkstermolen te Oude Leije bij Finkum
Op 17 december 1985 nam de stichting deze molen over van het bestuur van het waterschap
"Tusken Waed en Ie" te Dokkum. De restauratie was in 1979 al eens door molenmaker Tacoma
te Stiens geraamd op f. 200.000,- en de bedoeling was de restauratie te laten plaatsvinden tegelijk
met de Balkendsterpolder molen, de Steenhuisterpolder molen en Binnema's molen door de
ruilverkaveling Leeuwarderadeel. Kort na de overname bleek, dat de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist niet genoeg financiële middelen had voor een subsidie in deze
restauratie zodat de restauratie van deze 4 molens op losse schroeven kwam te staan. Na overleg
met de Rijksdienst, de provincie Friesland, de Landinrichtingsdienst en de stichting werd
besloten af te zien van de restauratie van de Slagdijksterpolder molen en de beschikbare gelden
te gebruiken voor de restauratie van de andere 3 molens.
Onlangs heeft de stichting bij een 4-tal aannemers prijsopgave gevraagd om in de meerjaren
raming te komen tot restauratie.De kosten worden nu geraamd op bijna f.560.000.-.incl 19%
BTW.
52. De Bullemolen te Lekkum
Op 4 januari 2001 publiceerde de gemeente Leeuwarden het Ontwerp-bestemmingsplan "Tusken
Moark en Ie". Voor de niet ingewijden is dit het plan voor de inrichting van de Bullepolder onder
Leeuwarden. De stichting heeft tegen dit plan bezwaar gemaakt omdat de ontworpen woningen
te dicht bij de molen komen en de woningen te hoog zullen worden.
32. Opening Steenhuistermolen te Stiens
Zoals reeds bericht zal de officiële opening van deze molen plaatsvinden op zaterdag 21 april a.s.
om 10.30 uur. Voor deze eind vorig jaar gerestaureerde molen hebben wij een forse bijdrage
gekregen van De Hollandsche Molen uit de loterij genaamd "Vier Windstreken-actie". De
feestelijke ingebruikstelling zal plaatsvinden door de heer C. de Groot, voorzitter van De
Hollandsche Molen te Amsterdam, als afsluiting van deze actie.
Molen informatie panelen
De Fryske Mole heeft bij de ANWB in Den Haag een verzoek ingediend om vervanging van de
bestaande molen-informatie panelen.
Zo'n 10 jaar geleden heeft de stichting bij al haar molens de bekende bruine bordjes geplaatst met
een korte omschrijving van de gegevens van de molen. De meeste van deze bordjes zijn nu niet
meer goed leesbaar omdat de witte tekst is vervaagd. Wij hebben goede hoop dat de bordjes
vervangen kunnen worden.
André Cramer

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van “Friese Molens”. Een nummer met
(*) verwijst naar het boek “De Windmotor als poldergemaal in Friesland”. Bijdragen voor deze rubriek
graag schriftelijk aan de redactie of via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

75. Vrijwillig molenaar Bootsma vertelde ons dat de spinnekop Duivenhok bij Tzum van een
vijzel wordt voorzien.
102. Op 16 november van het afgelopen jaar zijn vier mannen van De Rat uit IJlst voor het
eerst naar Nieuw-Leusden geweest om het elektrische zaagraam te demonteren. Dat dit klusje
niet zomaar geklaard was, bleek wel uit de hoeveelheid aan dagen die ze erin hebben
gestoken. Ze zijn vier volledige dagen bezig geweest met het demonteren van het zaagraam.
Op 22 december heeft transportbedrijf Zijsling uit IJlst de elektrische zagerij naar de molen
verplaatst. Waarna het op zaterdag 23 december m.m.v. een aannemersbedrijf in de zijschuur
van De Rat is gebracht. Alles ligt nu nog uit elkaar, en zal eerst uitgetekend worden, waarna
alles weer wordt opgebouwd. De komende maanden zal begonnen worden met het bouwen
van de zagerij. (Met dank aan R.J. Nauta uit Oppenhuizen)
143. Pas onlangs bereikte ons het nieuws dat de oude molenromp van de firma Henny van
Duuren aan het Zuidvliet 780 in Leeuwarden blijft bestaan. Een meerderheid van de
commissie Stadsontwikkeling heeft dat in mei vorig jaar besloten. B&W wilden de bijzondere
molenresten opofferen voor kantoren en winkels. Hoewel wethouder Den Oudsten
moeilijkheden voorzag bij het inpassen van de molenrestanten in de nieuwbouwplannen van
de projectontwikkelaar, liet bovengenoemde commissie zich door dit bezwaar niet
vermurwen.
De molen bestond in elk geval al in 1685 en was toen een volmolen voor de textielindustrie.
Het bouwwerk is hier en daar wel eens vernieuwd, maar het meeste muurwerk is van een rode
steen die uit de tijd van de zeventiende eeuw kan stammen. De vormgeving met grote
rondbogige raam- en deuropeningen met zandstenen negblokken en sluitstenen horen
eveneens bij de late zeventiende eeuw. In 1718 wordt hij nog steeds voor de textielindustrie
gebruikt. In de late achttiende eeuw (1786) is hij pelmolen en weer enkele tientallen jaren
later (1819) oliemolen. In 1819 wordt hij De Haan genoemd. Hoewel sommigen vermelden
dat De Haan in 1845 afgebroken is, staat de molen op de kaart van Leeuwarden van 1904 nog
aangegeven, maar hij is dan al gedeeltelijk afgebroken. In “Friese Molens” meldde Dick
Bunskoeke dat hij grotendeels is afgebroken na 1878. De onderbouw heeft nog duidelijk de
kenmerken van de oude molenromp die tientallen jaren als werkplaatsdienst doet.
(Met dank aan de heer Chr. Visser uit Leeuwarden)
*12 de uit 1924 daterende Energie-windmotor is na een jaar terug op z’n onderbouw, zodat
Jousterp tussen Tjerkwerd en Parrega haar traditionele aanzien terug heeft gekregen. Zoals
bekend valt de Duitse Amerikaan (de molen werd gefabriceerd in Dresden, terwijl het type
bekend staat als Amerikaanse windmotor) onder monumentenzorg. De hele bovenbouw,
bestaande uit roos, vanen, toren en platvorm onderging een behoorlijke opknapbeurt in het
technisch bedrijf van Bakker in IJlst. De molen is eigendom van de gemeente Wûnseradiel.
De kosten bedroegen f 90.000,-.De montage vond plaats op 29 november 2000.
Rottevalle - De inititatief-groep “DE ROT TERUG IN ROTTEVALLE” onderzoekt of de
standerdmolen DE ROT weer in werkende staat teruggegeven kan worden aan de
gemeenschap om daar een actieve rol te spelen in economisch, sociaal, cultureel, historisch en
toeristisch opzicht. (Bron:Jan Visser)

Molenwebsites over Friese molens
Voor informatie over de spinnekop van Uitwellingerga kunt u verbinding maken met:
www.geocities.com/geeuwpoldermolen
Deze website is gemaakt door Ruurd Jakob Nauta, vrijwillig molenaar in opleiding in IJlst en
Woudsend.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding heeft i.s.m. onderwijs- en
molenmensen een aardige site gemaakt over Penninga’s Molen te Joure. U treft hem aan op
www.gco.nl/molen/

Aanvulling op “De laatste molen aan het Kalverdijkje”
In het vorige nummer publiceerden we een artikel van Chris Visser over de opkomst en
ondergang van de Camminghabuursterpoldermolen. Inmiddels heeft Visser de lijst van
molenaars achterhaald. Die treft U hieronder alsnog aan.
De eerste molenaar - in de archiefstukken voor het eerst in 1851 genoemd - was Tjitze D.
Jonker. De eerste molenaar bleef dat bijna een halve eeuw tot Jonker begin 1896 overleed.
Zijn opvolger was zijn zoon Sjoerd Jonker. Ook de tweede molenaar bleef bijna een halve
eeuw deze functie uitoefenen. In maart 1941 wordt Sjoerd Jonker opgevolgd door zijn zoon
Tjisse Jonker. In tegenstelling tot zijn vader en grootvader blijft de derde molenaar Jonker
slechts vier molenaar en bedankt voor deze functie in maart 1947, waarna hij naar de
provincie Groningen vertrekt. De vierde molenaar bleef ook maar kort (1947-1953), deze was
Gerrit Woelinga. De vijfde en laatste molenaar is Koop Gatsonides uit Boksum van ca. 1953
tot 1970.

Bod gevraagd
We zijn in het bezit van een schilderij van deze Leeuwarder molen zoals die er bij stond toen
bewoning en andere bebouwing nog niet was opgerukt. Hij wordt daarbij aangeduid als
Jonkers molen. Het doek heeft een formaat van 50 x 40 cm. W. van Beelen schilderde het in
1982. (inlichtingen bij de redactie).

Oproep
Het Engelse tijdschrift Stationary Engine wil voor de “motorentoerist” een overzicht
samenstellen van interessante adressen waar stationaire motoren (liefst in werking) bezichtigd
kunnen worden. Vooral plaatsen waar de motor nog in zijn oorspronkelijke omgeving staat en
verzamelaars van grote motoren, die graag bezoek krijgen, worden gezocht. Ook molens met
een stationaire motor horen hier vanzelfsprekend bij. Verzamelaars en molenaars die graag op
deze lijst vermeld willen staat, kunnen zich bij ondergetekende aanmelden. Graag volledige
adressen, telefoon, eventueel openingstijden en wat er te zien is doorgeven aan mij. Ik zorg
dan voor een verdere afwerking.
Bauke Bos, Heemstrastraat 20, 8521 KH Sint Nicolaasga (tel. 0513-432782)

De Friese veenpoldermolen

▪ Avondstemming op de molen van Deelswal (foto HY)

Het ontstaan van de Friese veenpolders
Door eeuwenlange turfwinning veranderden tot in de 19e eeuw hele gedeelten land van
Friesland in water en woestenij. Het veen werd tot op het zand weggebaggerd, waarna
de plaatselijke bevolking werkloos en in armoede achter bleef op de onbruikbaar
geworden gronden. Alleen de veenbazen vaarden er wel bij.
De uitdijende wateroppervlaktes vormden steeds grotere gevaren voor de veiligheid van
omliggende gebieden. Om een en ander in goede banen te leiden, werden door de
overheid meerdere malen voorschriften opgesteld waaraan de verveners zich zouden
moesten houden. Voor het eerst al in 1488! In de tweede helft van de 18 e eeuw opnieuw.
De veenbazen gingen desondanks door met ongelimiteerd winnen van veen, zonder zich
over de gevolgen te bekommeren. Gedoogbeleid van de overheid? Of won steeds weer
het kapitaal?
Naar aanleiding van een wet die in de Franse tijd werd aangenomen (1810), volgde een
Koninklijk Besluit om vervening niet langer zonder vergunning (en daaraan gestelde
voorwaarden) te laten toestaan.
Na opnieuw ontwijken van de beoogde regelingen en vele bezwaren en discussies
daaromtrent, werden uiteindelijk (in de periode van ruwweg 1825 tot 1875) toch de
zogenaamde veenpolders opgericht.
Deze veenpolders werden opgericht in de gebieden waar eeuwenlang veen was gewonnen of
waar nog verveend moest worden. De veenpolders, die functioneerden als waterschap, hielden
zich tevens bezig met de inning van slik- en armengelden.
Om de beoogde beheersorganisaties op te kunnen richten was een voorlopige verdeling
gemaakt in een 7-tal veendistricten. Uiteindelijk zijn vanuit deze globale indeling de

veenpolders opgericht, die grotendeels met behulp van nieuw op te richten veenpoldermolens
bemalen zouden worden. [lit.1]

Het toegepaste molentype
Een doorsnee Friese poldermolen -buiten de veenpolders- bemaalde in zijn eentje of met
behulp van nog een molen een polder van doorgaans 400 tot 500 ha. Dit waren bijna zonder
uitzondering achtkante bovenkruiers met een vijzel als wateropvoerwerktuig. De
molenaarswoning stond meestal nabij de molen. Of er was hooguit een stookhut nabij de
molen waarin de molenaar warm zittend kon schaften en op de molen kon letten.
Kenmerkend en afwijkend voor veel Friese veenpoldermolens was de in de molen
ondergebrachte molenaarswoning. Dit kwam in tegenstelling tot in Zuid- en Noord-Hollandse
poldermolens in praktisch geen andere Friese poldermolen voor.
De inwendige woning was met name mogelijk geworden door de relatief grote vlucht van
veel veenpoldermolens: 22 tot 25 meter. Deze maat was ten opzichte van een "normale"
Friese poldermolen net een slag groter, waardoor een inwendige behuizing paste. Bovendien
zullen de vanuit armoedige omstandigheden ontstane veenpolders voor de goedkoopst
mogelijke oplossing hebben willen kiezen. De molenaar en zijn gezin huisvesten in de molen
bespaart immers de bouw van een apart huis(je).
De relatief late bouw van de veenpoldermolens gaf als ontwerpuitgangspunt de inmiddels al
een aantal eeuwen bekend zijnde bovenkruier, uitgevoerd als buitenkruier en ingericht als
vijzelmolen. Inmiddels zeer beproefde techniek dus.
In diverse veenpolders paste men tegelijk bij of vlak na de oprichting stoomgemalen toe. Het
zij als (hulp)bemaling naast windmolens, hetzij als latere vervanging van een aantal
windmolens.
Toch is het merkwaardig te noemen dat omstreeks 1850 nog op zo’n grote schaal
poldermolens werden gebouwd voor de bemaling van nieuwe polders, terwijl elders de
stoommachine al lang gemeengoed was geworden. De stoommachine werd in de 19e eeuw
door velen als wondermachine gezien. De wondermachine van de industriële revolutie. Hele
fabrieken gingen erop werken en elders gelegen landsdelen werden bereikbaar door de intrede
van de stoomtrein.
De niet al te formidabele sociaal-economische situatie in de regio was wellicht een van de
oorzaken dat in die tijd de Friese veenpoldermolen in vrij grote aantallen is ontstaan. De
oprichting van veenpolders betekende op zich al een hele vooruitgang in de veendistricten. De
windmolen die elders zijn langste tijd zo’n beetje had gehad (zie bijvoorbeeld de Zaanstreek),
kon in deze streek en voor deze toepassing nog goed ingezet worden.

Meerdere molens per veenpolder
De Friese veenpoldermolens werden ingezet voor relatief grote bemalingsgebieden. Grote
veenpolders maten zo meer dan 3000 ha. Als voorbeeld de polder van het 6e en 7e
veendistrict: 3096 ha. Deze telde ten tijde van de windmolenbemaling uiteindelijk maar liefst
negen molens en een (hulp)stoomgemaal! Bijzonder voor Friese begrippen was dat bepaalde
veenpolders gebruik maakten van getrapte bemaling: onder ander de polder van het 6e en 7e
veendistrict. Dergelijke polders kenden een binnenboezem waarop de laagst gelegen delen
werden onderbemalen. Andere molens fungeerden als boezemmolen en sloegen het water
vanuit de polderboezem op de Friese boezem. De nog bestaande molen De Hersteller te
Sintjohannesga was ook een onderbemaler. [lit. 1]

Een tweede voorbeeld. De Haskerveenpolder telde slechts drie molens voor zijn grote
grondoppervlak van 3660 ha. Normale poldermolens zonder binnenboezem. Ondanks de
geringe opvoerhoogte voor deze polder, was dat veel te krap. De polder beschikte niet over
het geld voor de bouw van meer molens. De eerste twee molens, waaronder Grevensmolen of
Deelsmolen, werden in 1859 gebouwd. Doordat deze molens in december 1859 werden
opgeleverd, kon de bemaling in 1860 voluit beginnen. Vandaar waarschijnlijk 1860 als
"baard-jaartal". De derde molen volgde later. Maar zoals gezegd, een zeer beperkt
maalvermogen voor 3660 ha. In 1878 volgde een tweedehands hulpstoomgemaal. In 1914
konden door reorganisatie twee molens vervallen. Deelsmolen bleef tot 1950 in functie voor
het bemalen van een "uithoek" van de polder, groot ongeveer 200 ha. Deze gebiedsgebonden
bemalingsfunctie is Deelsmolen’s “redding” geweest.

Deelsmolen
Van de veenpolders in Friesland is Deelsmolen een van de overgebleven molens en nog
bestaande molenrestanten. Als enige geheel authentiek en maalvaardig. Maalvaardig via een
rondmaalcircuit, de polder heeft diepteontwatering gekregen. Dit drukt de (cultuur)historische
waarde echter maar in zeer beperkte mate, aangezien de molen verder al zijn specifieke
molentechnische kenmerken nog in authentieke vorm in zich heeft. De molen is nooit
rigoureus verbouwd of vernieuwd en toont derhalve nog op waarheidsgetrouwe wijze wat
bijzonder en kenmerkend aan vergelijkbare Friese veenpoldermolens is (of was).
De heer J.W. Dijkstra uit Oudehaske heeft in het Waterschapsstreekarchief te Gorredijk een
bouwbestek gevonden [lit.2]. Dit moeilijk leesbare, handgeschreven bestek heeft hij
overgetypt in een leesbaar computerlettertype. Het bestek uit 1859 beschrijft de bouw van
twee achtkante “wind-watermolens” in de Haskerveenpolder: Deelsmolen en zijn
tweelingbroer nabij de Kramersloot.
Dit bestek bevestigt de oorspronkelijkheid van de huidige Deelsmolen. Het is daarom
interessant -mede aan de hand van dit bestek- de bijzonderheden van de veenpoldermolen
eens door te nemen. Aangezien ook tussen veenpoldermolens onderling verschillen mogelijk
waren, zullen deze bijzonderheden niet zondermeer voor alle exemplaren hebben gegolden.
Zo waren bepaalde kleinere veenpoldermolens niet bewoond.
Hetgeen hieronder beschreven wordt, geldt dus zeker voor Deelsmolen, omdat die tastbaar
aanwezig is. Het is echter zeer wel mogelijk dat soortgelijke veenpoldermolens grotendeels
volgens dezelfde specificaties werden gemaakt.

Afwijkingen uiterlijk
Naast de relatief grote vlucht en dus totale afmeting van de Friese veenpoldermolen, vallen
nog een aantal uiterlijke kenmerken op. De in noordelijke stijl uitgevoerde veldmuren, met
hoekberen, zijn hoger dan normaal. Hierdoor konden in de veldmuren vensters worden
opgenomen van voldoende grootte voor de
woning op de begane grond in het achtkant. De
twee grote kozijnen van de woonkamer zijn
voorzien van omhoog schuivende ramen. Echter
niet de luxe exemplaren met contragewichten,
zoals ze in een monumentaal grachtenpand te
vinden zijn. Het betreft schuiframen die met
spierkracht omhoog geschoven moeten worden.
▪ Kijkje door het schuifraam op de staart met
kruirad. De veenpolder is gehuld in een
winterse sfeer. (opname: 8 november 1980)

In geopende stand kon, om dichtvallen te voorkomen, een uitschuifbaar houten raamwerkje
met vliegengaas onder het schuifraam worden gezet. De vensters van de woonkamer zijn
voorts voorzien van inwendige meerledige, uitklapbare luikjes (blinden) die de vensters van
binnen geheel kunnen afsluiten.
De relatief hoge veldmuren laten de molen kleiner lijken dan hij is. Het rietgedekte deel van
het achtkant is relatief lager en komt daardoor iets gedrongen over.

Indeling begane grond

1. achterwaterloop
2. berging/opslag
3. keuken
4. (pot)kachel
5. woonkamer
6. bedstee

▪ Verklaring begane grond Deelsmolen
7. luik naar kelder
8. entreehalletje
9. voorwaterloop/útskoat
*
achtkantstijl op kliphout
*’
uitgehold korbeel 1e bintlaag (en
kliphout)

De woning is gesitueerd op de begane grond. Onder de vloer van de woonkamer is aan de
noordzijde een keldertje aanwezig van ongeveer een meter diep. De plaats van dit keldertje
bepaalde mede de hoofdorganisatie van de begane grond. Voor het keldertje is de noordzijde
gekozen omdat dat de meest koele zijde is. Bij Deelsmolen ligt de woonkamer dientengevolge
in de oostelijke helft van het achtkant, parallel aan het daar langslopende boezemwater. Het
uitzicht, de oriëntatie van de woning, is met het langskomende waterverkeer interessant te
noemen. Het keldertje is bereikbaar middels een vloerluik [7]. De vloer van het keldertje is
bekleed met estriken. In de kelder is een veldmuur zichtbaar. Hierin is een sparing in de vorm
van een halfrond gemetselde nis te zien.
De woonkamer [5] wordt ontsloten via een halletje [8]. Je komt binnen vanaf het útskoatdek
[9], tenzij de molen bij een wind uit oostelijke richting staat te malen. Dat dit niet bij iedereen
bekend was, blijkt uit het gegeven dat vroeger bij Deelsmolen iemand bij het verlaten van de
woning is dood gedraaid. Daarom heeft de “voordeur” sindsdien een extra leken-wervel aan
de buitenkant. Een klein detail dat nog niet in het bestek omschreven stond. Een maatregel uit
de categorie “als het kalf verdronken is……”.
Ter weerszijden van het toegangshalletje [8] bevinden zich vaste kasten. Als je via de
“voordeur” bent binnengetreden, is rechts de bedstee [6] zichtbaar, links zie je de eettafel en
een potkachel [4]. Voorheen was de woonruimte in tweeën gesplitst middels een houten
tussenwand. Zie de stippellijn in de plattegrond.
De bedstee heeft twee slaaplagen, boven de bovenste is een babykribbe aangebracht. (zie de
foto in Friese Molens).
Naast de reeds genoemde schuiframen, is aan de noordkant een later aangebracht raampje in
de woonkamer aanwezig. Hierdoor is uitzicht
mogelijk over de polderdijk in noordelijke
richting.
Wat opvalt is het ontbreken van korbelen in de
woonruimte. Deze voor iedere molenbezoeker
bekend zijnde “kopstoters” zouden lelijk in de
weg zitten in het relatief kleine woninkje. De vier
oostelijke korbelen van de onderste bintlaag zijn
daarom weggelaten. Aan de westzijde zijn ze wel
aanwezig. Deze ruimte werd dan ook slechts
gebruikt als opslagruimte en als ruimte voor
bijvoorbeeld de “huisgeit” [2] en een hoek was
ingericht voor opslag van pannen en potten [3].
Zeg maar het keukentje. Men bewoog zich in
deze hoek nog vrij regelmatig en hier is tevens
de tussendeur van woning [5] naar achterruimte
[2] gesitueerd. Daarom is het korbeel tussen
genoemde tussendeur en de tweede buitendeur
sterk uitgehold om een enigszins fatsoenlijke
stahoogte te creëren. Middenin de molen
bevinden zich de omkaste koningsspil en de
aandrijfwielen naar de vijzel. Het water loopt via
de achterwaterloop [1], de vijzel en de útskoat
(voorwaterloop) [9] ook onder de woning door!
Dit zorgde met name ’s winters voor veel koude
▪ Het opgemalen water loopt onder de
molen door. (opname 28 maart 1981

▪Schouw
met
potkacheltje
molenkamertje met om de
openstaande deur naar het
(opname: 28 september 1983)

in
het
hoek de
keukentje

van onderaf.
De gehele woning is eenvoudig doch netjes
afgetimmerd, de schouw is hierbij zowaar ook
lichtelijk voorzien van versieringen. Ook het
onderste deel van het rietdek is aan de binnenkant
betimmerd, omdat dit anders in de woning in het
zicht zou zitten.

De overige zolders
Het achtkant heeft drie bintlagen. Alle zolders
zijn volledig dichtgemaakt met planken en hebben
een afsluitbaar trapgat. De planken van de
onderste zolder zijn hierbij uitgevoerd met veer en
groef. Logischerwijs om stoftoetreding en tocht
naar de woonruimte te beperken.
Op de eerste zolder is de gemetselde rookafvoer van de kachel in de woonruimte rondom
zichtbaar. Deze stenen rookgasafvoer loopt door tot de tweede zolder. Vroeger liep vanaf dit
punt tot vlak boven de kapzolder (de derde zolder) een houten verlengpijp. Op de kapzolder
werd de rook vrijgelaten. Om dit veilig te laten verlopen, zonder uitvliegende vonken, was de
rookgasafvoerpijp aan de bovenkant voorzien van een “storten” afdekkap. Verder was het
omringende zolderdeel volgens het bestek ter breedte van 60 centimeter bekleed met zink.
Evenals het naaste rietdek, de naaste achtkantstijlen en de onderkant van het bovengelegen
boventafelementstuk.
De eerste zolder bood vroeger plaats aan eventuele extra slaapplaatsen. Hiertoe kon de
molenaar zelf slaapkoetsen inbouwen. De molen werd zonder extra slaapplaatsen op de eerste
zolder opgeleverd. Dat een dergelijke extra bedstee wel in Deelsmolen gezeten heeft, is
zichtbaar aan afwijkende houtverkleuringen in een vak tussen twee korbelen. Tevens zijn hier
lichte inkepingen zichtbaar.

Molentechnische bijzonderheden
Naast de genoemde afwijkingen, voortvloeiende uit de inwendige woonruimte, zijn bij
Deelsmolen -voor Friesland gezien- ook bijzondere molentechnische details aanwezig. Deze
technische specificaties zijn allen uitgevoerd en aanwezig zoals in het bestek was
voorgeschreven, tenzij anders vermeld.
Ondertafelement.
Volgens het bestek heeft Deelsmolen een volledig ondertafelement. In werkelijkheid heeft hij
dit echter alleen in de oostelijke helft, de zijde waar de woning is gesitueerd. Waarschijnlijk
heeft men dat tijdens de uitvoering bedacht. Het ondertafelement was in de woning
noodzakelijk voor het aftimmeren van de inbouwkasten en dergelijke. Aan de bergingzijde, de
westkant is echter gekozen voor achtkantstijlen op kliphouten. Deze oplegconstructie

bespaarde dure stukken ondertafelement en is goedkoper te vervangen bij rotting.
Westenwind is nog altijd favoriet, daarom komt normaliter aan die kant rot door
vochtbelasting ook het meeste voor. Het achtkant heeft het ondertafelement constructief
gezien ook niet nodig tegen eventueel uitspatten van de achtkantstijlen. Met drie bintlagen is
het als een op zichzelf staande constructie stijf en stabiel genoeg.
Kruiwerk: neuten, overring, slagstuk en kuip
De kap kruit middels een neutenkruiwerk, zoals bij veel molens in Friesland. De neuten zijn
voorzien van ingelaten verstaalde ijzeren schenen. De overring (of kruiring volgens het
bestek) is voorzien van een ingelaten ijzeren ring. Dit kruiprincipe werkt in de praktijk niet zo
licht als je zou verwachten. De ingelaten ring in de kruiring draagt de meeste druk over op de
schenen van de neuten. De rest van het oppervlak van de overring zorgt alleen maar voor
extra glijweerstand. De overring (kruiring) is opgebouwd uit drie lagen ‘naar de bogt krom
gewassen’ eiken stukken. ‘Sufficant’ op elkaar bevestigd middels circa 300 taaie 12 duims
spijkers. Bijzonder is echter het aangebrachte ‘slagstuk’, welke ook met die benaming in het
bestek staat vermeld. De stukken van het slagstuk lopen van onder het kalf (de burgemeester)
tot achter tegen de voeghouten. De kruiring bestaat in dat gebied dus uit vier lagen!
Slagstukken zijn veelvoorkomend in o.a. Zuid-Holland, vanwege overmatige slijtage aan de
gevluchtzijde van de overring door de daar gebruikelijke rollenkruiwerken. Normaal niet
voorkomend in Friese molens. Wel in dit geval, blijkens de bestekgegevens en de situatie in
Deelsmolen. De kuip is samengesteld uit meerdere lagen ‘naar de bogt gebrande’
eikenhouten planken.
Slagstuk (plaatselijk)
Kruiring uit drie lagen op elkaar gespijkerd
eiken
Ingelaten stalen ring in kruiring
Neut
Opsluitklampje neut
Neutring
Boventafelement
Verdikstuk
(Achtkant)stijl
Verstaalde ijzeren scheen
Neut
Keerneut
Samengestelde kuip uit eiken planken
IJzeren spieband
Penbalk en stoeling
De penbalk (en toebehoren) is eveneens afwijkend voor Fries begrippen. De pensteen,
uitgevoerd als broeksteen, ligt op de penbalk in plaats van in een inkassing daar ingehakt.
Volgens het bestek heeft de molen echter een aparte pensteen en een aparte keersteen.
Aangepast bij het vervangen van de pensteen? Of gelijk anders gemaakt bij de bouw? Wat
wel volgens bestek gemaakt is en aanwezig is, is het broekstuk, in het bestek stoeling
genoemd. Het penlager draagt geen axiale kracht over op de penbalk. Dit geschiedt via de
stoeling op de korte spruit. Vandaar kan het penlager ook op de penbalk liggen, in plaats van
erin.

Vlaamse vang
De molen is uitgerust met de bekende Vlaamse vang. Afwijkend is de aanwezigheid van een
extra stut tussen linker voeghout en teenstuk. Dit staat niet in het bestek vermeld, maar is wel
authentiek voor Deelsmolen. In de normale situatie vangt deze stut echter geen vangkracht op.
Kruipalen
De kruipalen werden volgens het bestek onderling afgeschoord middels zware kolders. Deze
tussen de kruipalen gekeepte verbindingsbalken dienden op 50 centimeter onder de molenwerf
te worden aangebracht. Ze liepen rondom, dat wil zeggen ook van de kruipalen tot tegen de
waterlopen.
Het bestek van Deelsmolen klopt heel aardig met de bestaande situatie. Merkwaardig is dat
zaken als de dubbele vang en het halve ondertafelement niet in het bestek vermeld staan. Niet
vergeten moet worden dat een molen bouwen altijd handwerk was van de betreffende
molenmaker.
Het bestek leert ons bovendien specifieke molenonderdelen en zoals die ten tijde van de bouw
van de molen genoemd werden. Zoals: ’stoeling’ voor broekstuk, ‘kolders’ tussen de
kruipalen en een ‘kruiring’ met een ‘slagstuk’.
▪ Kijkje op de kapzolder van
de Deelsmolen met
linksboven de
bovenbonkelaar. De
vangbalk is met een kapotte
halssteen verzwaard.
Daarboven is het
boventafelement zichtbaar,
de neutring met neuten en de
kruiring. De verticale balk
achter de vangbalk is de
achterste hanger die dient
voor ophanging op een duim
van de gelichte vang.
(opname 7 november 1992)

Afwijkende benamingen
De andere -min of meer bekende- benamingen die in het bestek worden gebruikt zijn niet
allen volgens de “blauwe map”. Soms lijken ze op de Friese benaming, soms zijn het weer
veel gebruikte Nederlandse benamingen. Als afsluiting volgt hieronder een opsomming van
een aantal (streek)eigen benamingen uit het bestek.
Benaming uit het bestek
Hoekstijlen
Verdikstuk
Kruisbalk
Karbeels
Slimkarbeels
Kruisen en Banden
Uittimmeringsmantjes
Hoekkeper

Normale Nederlandse benaming
Achtkantstijlen
Scheg(stuk)
Bint- of Legeringsbalk
Korbelen
Hondsoren
Veldkruisen en Veldregels
Kardoezen
Uitbreker

Dakkozijnen
Neutring
Kruiring
Stoeling
Voorkoveling / Achterkoveling
Karbeel
Steenkalf
Kussen
Zeeg van de roeden!!
Klos
Korte sabels
Scheppen (van vijzel)

Kistramen
Onderring of Kruivloer
Overring
Broekstuk
Voorkeuvelens / Achterkeuvelens
Schoor van keerstijl
Opvulblok onder halssteen
Petten (afdekplankjes op schoren van staart)
Porring!!
Kluft
Vanganker (bevestiging vang aan voeghout)
Duigen

Frank Terpstra

Literatuur:
[1]
ing. J. Hofstra , “De eeuwige strijd tegen het water”, Hoofdstuk 1 “Friese Molens”,
Friese Pers Boekerij bv, Leeuwarden, 1995
[2]
Bestek en Voorwaarden voor het bouwen van twee achtkante wind-watermolens in de
Haskerveenpolder, 1859. Vertaald vanuit handschrift uit het Waterschapsstreekarchief te
Gorredijk door de heer J.W. Dijkstra uit Oudehaske, 19 juni 1998.
***

Slagge!
It eksamen. Hoe faak dat wurd wol net fallen is in de tiid dat ik mûnderslearlinge wie…
it eksamen-dêr moasten wy op ta, en it soe hiel wat ynhâlde..tûzen en ien ûnmooglike
fragen, dwerse eksaminatoaren, tichtslaan fan ‘e senuwen: wat in driigjende ferhalen
moasten wy oanhearre, foaral as wy pas slagge, of krekt sakke kandidaten moeten! Je
soene der hurd foar wei rinne. Want tink mar net datst der wieste ast dy op himsels al
ymponearjende blauwe map grôtfol drege teory trochwoarstele hieste.
Nee, je moasten saken trochsjen en trochtinke kinne, en foaral ek net ferjitte hoe
wichtich it waar is foar in mûnder, dus… It eksamen – dêr woe ik ynearsten hielendal
neat oer hearre.
Genietsje
Ik geniete tige fan myn sneontemoarn op “Welgelegen”, dat machtige ‘wurktúch’ yn waar en
wyn, de wurksaamheden, èn de geselligens dy’t dêr wie. Wol kaam eltse tiisdeitejûn de
blauwe gilde“bibel”op tafel, en sieten wy in skoft elkoaren te oerhearren en trou te learen.
Doe’t it oan it staazjerinnen ta kaam, waard it mear en mear tinken: je moasten dochs net àl te
dom oerkomme. Mar it waard ek in útdaging safolle mooglik te witten te kommen. Ik krige
sels moed en sin om in proefeksamen te dwaan.
Dat wie by Waling en gong net raar, dat ik moast my mar opjaan foar oktober. It like noch fier
fuort, mar úteinlik kaam de brief: de 31e soe it wêze en wol op de Schalsumer Mûne. Wy
koene noch krekt 4 kear hinne om te oefenjen. Der wiene noch fjouwer kandidaten, mar de
gastmûnders wiene tige gastfrij en behelpsum, dat wy koene ús goed tariede.
Ik leau dat ik wolris wat nitelich oerkaam, mar manlju tinke altyd dat sy helpe moatte, en
straks by it eksamen moast ik it sèls en allinnich dwaan, dus ik wie nochal fûl op it wolle
oefenjen.

Yn dizze lêste wiken gongen wy ek ferskate jûnen nei ús learmaster, dy ’t ús noch wat
bybrocht oer wettermûnen en oare saken. Ik tocht dan wolris: aanst knapt my de holle derfan,
sa’n soad moat ik witte en snappe.
It eksamen
Dan ynienen is it safier: 31 oktober- it waait in stoarm, hoe komt dit mei de praktyk??? Wy
binne der goed op ‘e tiid en dik oanklaaid. Ik moat as earste, en sjoch yn in flits”it wetter yn
de ûtskoat wyld brûzjen” O jee, de mûne stiet yn it wurk!!
Tûzen gedachten oer hoe’t ik it dan dwaan sil, sjitte my troch de holle. “Wis oerkomme” en
“net twivelje” sis ik hieltyd tsjin mysels, en ik beslût twa stoarmeintsjes op de binnenroede te
meitsjen. It kroadzjen giet goed, by it seilen oplizzen en foaral it klampen letter haw ik tige
lêst fan de stoarmige wyn (dat sille hja dochs wol begripe??), mar it fangen giet wer bêst.
Dan komt de Grunningse Ida mei har fragen en it rint as it spoar. De spanning sakket wat, mar
no slacht de wurgens ta. Mei fiif pear eagen op my rjochte besykje ik op ‘e tuskensouder sa
goed mooglik de antwurden út myn net sa bêst meiwjurkende holle te heljen.
Mar wêrom moat dy beruchte mynhear V. no hieltyd werom komme op dy antwurden, nei’t ik
sels al sa stevich mooglik “ja” sein haw as hy komt mei syn ivich “weet je het zekers” en “is
dat echt zo”. Ik betink hoe ferskikkelike kwetsber men is yn sa’n sitewaasje as dizze.”Moat
dêr dan sa mei omgien wurde??”
As yn in mist komme de lêste fragen, dan is it einlings foarby en mei ik nei ûnderen. Dit doch
ik nea noait wer tink ik (en dat tink ik trouwens no noch). Mar it hoecht ek net wer, want it
die bliken de eksaminatoaren wienen aardich tefreden!! Slagge dus, in spjeldsje, blommen,
felisitaasjes, gebak—“ik ben no echt mûnder”!!
Mar oei..no is myn prachtige leartiid ek foarby, en de “skoalle”(Welgelegen op It
Hearrenfean) giet foar my ticht. En hoewol ik tige grutsk bin dat ik no selsstannich draaie mei
op ús spinnekop De Vlijt yn Koudum, en op it Zwaantje yn Nijemardum, sil ik myn lesmûne
mei syn sfear en syn minsken hiel bot misse.
Hiltsje Feenstra-Bruijn
***

Woonachtig tussen twee molens II
In het vorige artikel ben ik ingegaan op de familie Schoonhoff die de houtzaagmolen aan
de Leeuwardervaart te Bolsward een halve eeuw (vanaf 1868) exploiteerde; tot de
afbraak in 1921. Aanvullend vond ik nog dat het houtzaagmolencomplex (molen met 2
huizen aan de oostzijde van de Leeuwarder Trekvaart) in 1827 werd uitgebreid met het
huis aan de westkant van het water. Simon Berends de Jong (sinds oktober 1826
eigenaar van het complex) kocht in mei 1827 de woning erbij voor f 2000. De woning
was tot dat moment bewoond door ene Willem Klazes Camstra, rentenierend boer uit
Hichtum.
In deze bijdrage zal ik nog iets vertellen over de houtzaagmolenaren in de jaren 1810-1868,
voor zover woonachtig in het huis aan de Franekerstraat 30; het huis aan “de overkant”.
De houtzaagmolen, die op een plek stond waar in 1711 al een eekmolen moet hebben gestaan,
was gebouwd in 1765 en had de eerste 50 jaar diverse aanzienlijke heren uit de stad als
eigenaar in deelparticipatie. Ze lieten het zware werk volledig over aan de molenbaas en zijn
knechten. De molenwerkers woonden naast de molen, waar in 1768 drie huisjes waren
gebouwd.
In 1810 mag de 26-jarige, Feike Ates de Boer zich eigenaar noemen. Dat hij de onverdeelde
eigendom van de houtzaagmolen kon verwerven heeft vermoedelijk te maken gehad met de

alom heersende onzekerheid van de Franse tijd. De voor Nederland belangrijke internationale
handelslijnen zaten op slot. Veel scheepswerven, de belangrijkste afnemer van de houthandel,
legden rond 1800 het loodje of werden van de hand gedaan door de oude rijke families uit de
17e eeuw.
Niet lang heeft de jonge molenaar het vol gehouden. In verband met zijn overlijden op 13-71826, nog maar 42 jaar oud, doet de weduwe Wimke Jans de Boer-Westerbaan, mede namens
de twee minderjarige kinderen, in oktober 1826 de houtzaagmolen over aan Simon Berends
de Jong (1795-1858). In mei 1827 koopt De Jong de woning aan de Franekerstraat 30 erbij
van een rentenierend boer uit Hichtum, Willem Klazes Kamstra (1757-1850). Kamstra
verhuist met zijn gezin naar de 18e eeuwse buitenplaats Monsma State, waarachter in 1829 de
nieuwe begraafplaats wordt aangelegd.
De woning Franekerstraat 30 is dus in 1827 aan het houtzaagmolencomplex toegevoegd. Tot
dat jaar woonde de molenbaas bij de molen.
Anders dan zijn voorganger heeft De Jong zijn hele werkzame leven vol kunnen maken op de
molen. Op 12 mei 1850 koopt Dirk Brouwer (1829–1868), zoon van gemeenteontvanger
Wopko Brouwer, het houtzaagmolencomplex aan van De Jong die het kennelijk wat rustiger
aan wil gaan doen.
Brouwer huwde op 27-10-1853 te Bolsward met Anna Petronella Mesdag, dochter van
wijnhandelaar Derk Roos van Mesdag en Albertina Elisabeth Fockens, echtelieden te
Bolsward. Vader Mesdag had, evenals zijn schoonvader, de schatrijke koopman-burgemeester
van Bolsward Livius Regnerus Fockens (1760-1822), een druk sociaal leven. Ze waren
aanzienlijke kooplui en tevens plaatsvervangend lid van het vredegerecht/kantongerecht te
Bolsward. Een oudere zuster van moeder Albertina Elisabeth Fockens, Baukje Fockens, was
gehuwd met de bekende Friese literator dr. Eeltje Halbertsma.
In huize Brouwer-Mesdag worden vijf kinderen geboren. Opnieuw slaat het noodlot op de
houtzaagmolen toe als Brouwer op 39-jarige leeftijd komt te overlijden en de weduwe moet
verkopen: de familie Schoonhoff kan aantreden. Het vergaat hen gelukkig voorspoedig.
Bauke Jansen 2-1-2001
***

Officiële opening project “Water over Wolfsbarge”
Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de
stichting “Het Groninger landschap”
was ik
uitgenodigd om de genoemde opening bij te wonen op
maandag 18 september jongstleden. Dit vanwege mijn
adviezen aan met name enkele vrijwillige molenaars
welke straks de windmotor zullen bedienen.
Deze gerestaureerde windmotor, met een
wiekenraddiameter van 8,5 meter op een toren van 8 meter
hoogte, speelt een cruciale rol in het natuurgebied
“Wolfsbarge” aan de oostelijke oever van het
Zuidlaardermeer.
▪ De gerestaureerde windmotor “Kikkoman” in
Wolfsbarge (foto Jan Bergstra)

In het recreatiecentrum “De Leine”, met een schitterend uitzicht over het Zuidlaardermeer,
werden we als gasten hartelijk welkom geheten door de burgemeester J.L.D. van der Linde
van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nadat we koffie hadden gedronken werden we
(ongeveer 150 personen) in huifkarren naar het natuurgebied “Wolfsbarge” te Kropswolde
gebracht. Daar aangekomen zagen we van ver al de windmotor schitteren in het zonlicht.
Voorzien van vlaggetjes stond hij te pronken, klaar om in werking te worden gesteld. Dit
werd ingeleid door enkele toespraken, muziek en dans door ‘bewegende beelden’. Daarna
werd een rood lint doorgeknipt en op dat moment werd middels het laten ontspannen van de
trekveren de hoofdvaan haaks op het wiekenrad gezet, waarna de windmotor in werking trad.
En ja hoor, weldra werd het water van het Zuidlaardermeer door de vijzel het natuurgebied in
gemalen. Machtig mooi was het, op een dag dat bovendien het weer ook meewerkte. Zon en
wind maakten deze feestdag daar in Groningen nog feestelijker. Voor mij als
windmotorenenthoustiasteling natuurlijk helemaal het einde. Een windmotor, nog als enige in
het Groninger landschap, welke bovendien een nuttige functie vervult in een ecologische
benadering van waterbeheer. Zo kunnen natuurgebieden worden gebruikt om
neerslagoverschotten te bergen en te zuiveren. Een wandelpad, een fietspad en een
aanlegsteiger maken het gebied toegankelijk voor het publiek.
Ik hoop dan ook van ganser harte dat er nog meer van deze gelijksoortige projecten van de
grond zullen komen en de zelfregulerende windmotor hierbij een rol kan spelen.
Jan Bergstra
***

Molens in en rond Leeuwarden (2)
Spinnekop Terpzigt bij Marssum

▪ Terpzigt met één roede in juni 1976.
In een serie over molens in en rond Leeuwarden zond Chris Visser ons, in het kader van
het jubileum van de Stichting Molens in Menaldumadeel, een artikeltje met foto’s van
de Marssumer spinnekop “Terpzigt”. Het spinnekopje kwam als tweede in het bezit van
deze stichting.
De poldermolen Terpzigt heeft zijn naam te danken aan de boerderij Terpzigt. De molen staat
onder Marssum, tussen Marssum en Deinum, nabij Hegedyk 44, naast het viaduct te
Marssum. Het bouwjaar van de spinnekopmolen is 1887-1888. Terpzigt verving een molen
die in 1887 is afgebroken. In de jaren zeventig van de vorige eeuw stond de molen in het land
met één roede (Foto 1). De binnenroede is tijdens een storm van de molen gewaaid. Eind
jaren zeventig had de molen helemaal geen roeden meer en verkeerde in een deplorabele

▪ Opname
tijdens de
restauratie op
2 september
1980
toestand.
De restauratie
begon in de
nazomer van
1980 en werd
uitgevoerd door
molen- maker
Dijkstra
uit
Gytsjerk. Op
27 mei 1981 werd de molen officieel in bedrijf gesteld. Van de spinnekopmolens die
Friesland nog rijk is, is Terpzigt de kleinste. De molen staat wel op klippen. Terpzigt
bemaalde de 14 Ha. grote polder ’Tolsma’ van A. Tolsma en J.B. Miedema uit Marssum. Na
Tolsma werd Wassenaar eigenaar van het bedrijf. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw
kocht de Stichting Molens in Menadumadeel de spinnekop van de Familie Wassenaar voor de
symbolische prijs van een florijn of Hollandse gulden. De restauratie kostte Hfl. 85.000,- en
werd voorgefinancierd door Vereniging ’De Hollandse Molen’ en Gemeente Menaldumadeel,
daarna door het Prins Bernhardfonds en de ANWB. De officiële opening in mei 1981 werd
verricht door de oud-eigenaar Auke Tolsma en de nieuwe molenaar Jannien Wildervanck-van
’t Eind uit Haskerhorne. Mevrouw Wildervanck overleed helaas al in 1984. Daarna kwam
Bert Prins als vrijwillig molenaar en die werd weer opgevolgd door Jaap de Jong. Volgens het
nieuwste jubileumboekje van de stichting wordt thans naar een vrijwillig molenaar gezocht .
De molen is nu afgesloten van de Friese boezem en kan alleen rondmalen.

Bronvermelding
15 jaar Stichting
Molens
in
Menaldumadeel ,
Menaldum 1991
De
drie
provinciale
molenboeken.
Leeuwarden
1971, 1980 en
1995
25 jaar Stichting
Molens
in
Menaldumadeel
Chris Visser
▪ Terpzigt na de restauratie van 1980-1981. Opname 18 juli 1999

Oer de skroeven fan de Hantumer mûne
De mûne hat yn’e maitiid fan 1999 in nije skroef krigen. De âlde skroef hie in spoed fan
5/4 fan de wiidte Troch in misserke is de spoed fan de nije skroef 4/4 fan de wiidte
wurden. Op it earste gesicht soe men sizze, dat de mûne no minder wetter úsmyt as mei
de âlde skroef om’t it wetter no stadiger foarút en omheech brocht wurdt en om’t der
mear hout yn sit (wêr’t hout sit, is gjin plak foar wetter).
De praktyk
De praktyk is dat de mûne nou mear wetter útsmyt, mei in bytsje wyn earder wetter opbringt
as rnei de âlde skroef en by in oanheljende wyn minder gau swichten hoecht to wurden. Mei
de âlde skroef moast de mûne sa’n 25 einen rinne foar’t hy útsmiet. Mei de nije in 18. My is
ek opfallen dat de mûne nou lang sa faak net as mei de âlde skroef mar in hiel lyts bytsje
útsmyt (de muoite fan it ynslaan eins net wurdich), it meallen is gauer de muoite wurdich.
Ek komt it wetter as ik ophâld fan meallen, om’t de pinne sawat droech komt (dy moat kâld
en dus wiet bliuwe om’t it in taatslager is), minder fluch omheech as mei de âlde skroef. Ik ha
ek opmurken dat de mûne-ie (feart nei de mûne ta) djipper wurden is sûnt ik mei de nije
skroef meal. De gong fan it wetter is foar it each minder as eartiids. De baren fân’e mûne of
dy’t de âlde skroef altyd makke, binne der no eins net mear, men moat no goed sjen om dy to
sjen.Op de skroef nei is de mûne gelyk bleaun as mei de âlde skroef. Deselde hekken, deselde
seilen, deselde skroefbak, itselde forset yn’e kamrêden. Allinnich de skroef is feroare, fierders
neat. De skroef leit der ek krektlyk as de âlde yn, mei deselde pinbalke.
Doe’t de skroef der yn kaem wie ik der wat bang foar, dat de mûne wolris minder wetter
útsmite koe, mar dizze nije skroef ha ik nou leaver as de âlde, aerdich leaver! Yn buien kin de
mûne mear wyn hawwe foar’t hy oan’e haal giet (folle hurder as 70 einen de minút hoecht om
my net). De mûne mealt ek rêstiger as eartiids, reagearret sa fûl net op wynfleagen.
Foldocht better
Dat de nije skroef my gâns better foldocht as de âlde komt neffens my der fan dat de skroef it
wetter no folle minder nei de mealkant ta slacht as de âlde. As ik ûnder it meallen yn de
skroefbak sjuch (de middelste dekplanke kin maklik in eintsje optild wurde) dan leit it wetter
oan beide kanten fan de skroefas sljucht yn’e bak. By de âlde skroef wie dat allinnich sa as de
mûne net hurder as sa’n 35 einen rûn; gie hy hurder dan ferskode de skieding wetterskroefbak nei it midden fan de bak ta. By in 80 oant 90 einen kaam dy skieding fierhinne
rjocht ûnder de side fan de as te lizzen. Nei myn bitinken kin de mûne no mear wetter fersette,
hoewol’t der mear hout yn’e skroef sit, om’t der ûnder it meallen mear wetter yn’e bak leit.
De skroef skoot it wetter better foar him út yn’t plak fan it oer de side to slaan. Dat de mûne
no mear wyn as foarhinne hawwe kin en rêstiger mealt hat hjir ek mei te krijen. Trochdat de
skroef it wetter lang sa folle net mear oer de side slacht, kriget de mûne it, as de wyn
oanhellet, swierder: der sit mear wetter yn’e bak en fan gefolgen wurdt der mear wetter
fersetten as mei de âlde skroef.
Redendiele
Dit wie wat ik oer de skroeven fan de Hantumer mûne opmerke woe. By wettermûnen dy’t
swier mealle, kin dit miskien brûkt wurde. Nei myn bitinken kin by mûnen dy’t swier mealle
de spoed fan’e skroef noch wol wat lytser as 4/4 fan de wiidte.
As der mûnders binnen dy’t hjir noch mear fan witte wolle dan moatte hja mar efkes tynge
dwaan of delkomme. Dan kinne wy hjir wol efkes oer redendiele.
0ane Visser, Krûdikker 1, 9148 RD De Lytse Jouwer. tel/fax 0519-295526

En zo meer ... over Oliemolen De Walrot!
Meldde ik in Utskoat 95 nog dat de eerste officiële vermelding van De Walrot dateert
van 16 oktober 1683, waarin “de balcksagersmoole de Walrot waardig twee duijsent
honderd Carolyn gulden” in een assurantiecontract ten name van Cornelis Gijsen wordt
opgevoerd, thans zijn middels het speurwerk van Zaans molenkenner Ron
Couwenhoven belangwekkende gegevens omtrent de oorsprong van de IJlster
zaagmolen De Rat gevonden.
De onlangs in de transportregisters van de Ambachtsheerlijkheid Westzaanen gevonden aktes
maken melding van het feit dat Cornelis Pieter Jacobsz. uit Zaandam op 5 mei 1650 de helft
in een oliemolen verkoopt aan Gerrit Pietersz. Noom, die optreedt voor zijn zwager, Cornelis
Baertsz. Deze oliemolen, De Walrot, stond in Saerdam, belend ten zuiden door Dirk Jansz.
Gijsen en ten noorden Gerrit Poulusz. De koopsom bedraagt ƒ 2.600,-- en de vaste goederen
in bewuste molen worden gewaardeerd op ƒ 1733:6:10, zijnde 2/3 van het totaal. Op 8 januari
1660 wordt De Walrot nog steeds als oliemolen genoemd. Dan verkoopt Cornelis Claasz.
Gast 1/4 part in de molen plus erf en gereedschappen, staande in de Molenbuurt te Zaandam,
aan de Zaan, genaamd De Walrot, belend ten zuiden door de verkoper en ten noorden door
Jan Dirksz. Gijsen. In deze, of wellicht voorgaande akte lijkt een vergissing gemaakt, want
tussentijdse verkopen van het land op naam van Jan Dirksz. Gijsen zijn niet te vinden. Het
molenpart wordt met een schuldbrief betaald, maar de hoogte van het bedrag wordt niet
meegedeeld.

* Hier een fragment van de “Nieuwe en zeer nauwkeurige Kaart van Oostzaandam” van
Jacob Oostwoud uit 1794 met van links naar rechts De Dikkert (die in 1896 naar
Amsterveen verhuisde), De Blauwe Arent, De Zwan (De Witte Zwaan, die in 1889 in
Nuland-Vinkel herrees en nog weer later in Holland Michigan), De Rot (die in 1828 in
IJlst werd herbouwd), De Beer (De Grauwe Beer die in 1891 in Beesel een nieuw bestaan
vond), De Barendroest en De Eikenboom, allen langs Schinkeldijk (later Oostzijde
genoemd) en Binnenzaan. Een buitengewoon emigratiegevoelig buurtje daar!
Hoewel nu met gerede zekerheid de eerste vermelding 33 jaar is teruggebracht, blijft het
evenwel aannemelijk dat De Walrot, gelet z’n bouw een verplaatste watermolen uit de NoordHollandse droogmakerijen betreft. De aanwending tot olie- dan wel houtzaagmolen is in dit
verband minder relevant. Blijft de gelijkenis met (houtzaag) buurman De Dikkert (1672)
alsook bijvoorbeeld oliemolens De Oude Zwan (1622) en Het Windei (1655). En nu dus de
Rat, welke z’n Zaanse loopbaan als oliemolen blijkt te zijn begonnen!
H. IJskes

Molens van het Bildt (deel 2)
Als vervolg op het artikel over molenbranden in het Bildt zond de heer S. Andringa uit
Noordwolde ons ook het tweede artikel uit de
“Geschiedenis van het Bildt” deel 2 1700-1795 door H. Sannes.
Toen reeds twee molens aan de Noorderweg te St. Anna-Parochie
Behalve de oude rogmolen, was er even noordelijker aan de Noorderweg te St. Anna-Parochie
blijkbaar omstreeks 1697 een tweedemolen gesticht, een peldegarstmolen 1). In de vergadering
der Staten van Friesland van 13 Mrt 1751 was ingekomen een request van Jacob Bartels
pelmolenaar te St. Anna-Parochie, waarin hij klaagde, wegens de situatie van zijn molen niet
in staat te zijn zoveel waren te debiteren, dat hij de Taux die pelmolenaars jaarlijks aan het
Land moesten opbrengen , kon voldoen en dat hij daardoor van zijn kostwinning zou
verstoken raken, indien de Staten zich hielden aan de resolutie, dat molens, die niet voor een
bepaald bedrag per jaar omzetten, moesten worden stilgelegd en afgebroken.
Hij verklaarde evenwel, dat zijn molen zodanig is geplaatst, dat de opzichters bij de rolmolen
ook zijn molen gemakkelijk konden “tewachtneemen en tevoren ook altijt hebben opgepast,
alsoo derselver woon en wachthuis ruijm 17 roeden (1 roede is twaalf à dertien voet) van de
pelmolen af staat”
Hij verzoekt daarom van de betaling der Taux te mogen worden ontheven en “dat hem
permissie mocht worden gegeven om de impost der granen, die hij zou pellen, bij de
collecteur voor het gemaal te geven tegen 6 ½ st. het lopen en zulks onder het opzicht van de
chargers bij de Rogmolen geposteerd, zich verder onderwerpende aan alle regelementen op
de Rogmolens vastgesteld of nog vast te stellen.”
De Staten hebben na onderzoek en rapport van de hoofdcommies Binkes besloten (13 maart
1751) dit verzoek toe te staan, met last aan Binkes om deze molen door de opzichters bij de
Rogmolen te doen oppassen en waarnemen, en met sloten te doen voorzien. (als de opzichters
afwezig waren, werden de molens vastgezet, zodat ze niet konden malen) en te zorgen dat
Jacob molenaar zich nauwkeurig aan de reglementen zou houden.
De eerste molenaar op deze molen Nanne Bouckes geweest 1697-1727. Op de Rogmolen was
in de jaren 1750 Harmen Bartels molenaar, die wel een broer van Jacob geweest kan zijn.
Die pelmolen is in Nov. 1860 door den eigenaar gebruiker Tjalling Lijkles Lijklema op
afbraak verkocht.
1) Recesboek
het Bildt,
a 12, op
11 Okt.
1697

Met dank aan het
Gemeentearchief
voor de
reproductie van
de antieke prent
van de molens
van St. Anna
Parochie. (S.
Andringa)

Merkwaardige molens (1)
In het verleden hebben we heel wat foto’s
opgenomen met merkwaardige gevluchten om
te laten zien dat er meer is dan alleen maar
oud-hollandse wieksystemen: de bekende
vierwiekers die voorzien zijn van zeilen om
meer energie uit de beschikbare windkracht te
halen. De heer A.M. van Dop uit Naaldwijk
zond ons nu iets geheel anders “omdat er niet
veel spectaculairs meer gevonden en
aangemeld wordt”. We nemen zijn suggestie,
om een ander onderwerp aan te snijden, graag
over. “Daar móet wat zijn wat waard is te
tonen bij zoveel molenkenners in den lande,“
aldus de molenaarszoon van Buitenpost. Met
bijgaande foto geeft hij meteen aan in welke
richting hij denkt. De ‘startfoto’ toont ons een
Oost-Friese molen die we zouden kunnen
onderbrengen bij het nieuwe molentype
“stapelmolen”. Je kunt zeggen wat je wilt,
maar er is hier toch zeker sprake van een
harmonisch op elkaar afgestemd geheel. Een
klein
slank
poldermolentje
van
het
muontstype, afkomstig uit Riepsterhammich,
is bovenop een voormalige, onttakelde en van
kap ‘beroofde’ beltmolen in Völlerfehn (Landkreis Leer) geplaatst, waarschijnlijk op het
boventafelement. De belt zoekt U tevergeefs, want die is afgegraven en was zo’n twee meter
hoog. De stellinghoogte bedraagt ongeveer 12 meter. De molen zelf vertoont overigens ook
nog de nodige bijzonderheden: het gevlucht is voorzien van zelfzwichting (vlucht ongeveer
17 meter) en achter op de kap is een windroos geconstrueerd die de molen automatisch op de
wind houdt. Dit systeem is in Nederland alleen nog aan te treffen op de korenmolen De
Sterrenberg in het Drentse Nijeveen. Voor de schuur is opnieuw iets spectaculairs te zien: het
model van een standerdmolen met zelfzwichting en windroos. Van Dop suggereert dat deze
“speelmolen” gemaakt is naar de voorganger van de beltmolen. Aangezien die beltmolen in
1814 is verrezen, zal de voorganger-standerdmolen wel geen zelfzwichting en zelfkruiroos
gehad hebben, maar een standerdmolen als mogelijke voorganger is natuurlijk heel goed
mogelijk. De molen van Völlerfehn werd in 1950 onttakeld en acht jaar later hersteld door de
bekende molenmaker Bern. Goldenstein. We zeggen Van Dop hartelijk dank voor zijn
bijdrage en hopen dat onze lezers aan zijn oproep gehoor zullen geven en “merkwaardige
molens” zullen opsturen. Foto’s wel te verstaan.

De speciale jubileumaanbieding voor de lezers van dit blad wegens succes
verlengd, uiteraard zo lang de voorraad strekt!
Us Fryske Mûnen door Gerben D. Wijnja. Deel 15 uit de Fryslânrige (AFUK,1985)
Oblongformaat, 20 pagina’s in omslag met diverse foto’s en tekeningen. Let op: dit boekje wordt
antiquarisch aangeboden voor maar liefst f 36,--. Bij ons bestelt U het nog voor de
jubileumaanbieding van f 5,-- (excl. verzendkosten)!!! Dit geldt alleen voor particulieren.

Aangeboden
De volgende provinciale molenboeken
Friese molens 1995 en Fries molenboek 1980 (behoeven geen nader commentaar);
De volgende boekjes in de reeks ‘in oude ansichten’
Wijnja G.D. – Langs oude Friese windmolens;
Egelie drs. GCM - Molens van Limburg;
Fryslân
Middelkamp A. - Birdaard, de Zwaluw 1987;
Wijnja Gerben D. - Strijd in de Veenpolder; De Utskoat Special 1985.
Zaanstreek
E.Constant Sr. - Grootvader vertelt, een serie verhalen over Wormerveer in het begin van deze
eeuw (208 blz.)
Algemeen
Herman Besselaar – Molens van Nederland, een rondreis door onze molenwereld. Het bekende
boek van de maand uit 1974, 134 blz. gebonden in A4-formaat. Voorzien van vele kleuren- en
zwartwitfoto’s;
Bicker Caarten A. - De molen in ons volksleven;
Bunskoeke e.a. - Molenstudies 1989;
Smit Jos - Molens in Nederland;
Tieleman en Dros - Molens en klederdrachten 1949 fraai plaatjesalbum;
Kerstnummers van het vakblad De Molenaar van de jaren 1987, 1994, 1995, 1996 en 1997 en
het jubileumnummer 100 jaar de Molenaar van 1998. De nummers bevatten een veelzijdig
aanbod molenartikelen.
De Hollandsche Molen; Jaarboeken
1983 60 jarig jubileumboekje.
Stokhuyzen Ir. F - 50 jaren De Hollandsche Molen
Jaarboekje 1953/1956
De Hollandsche Molen, oude nummers van MOLENS
De volgende nummers zijn tevens leverbaar:(1986 tot 1999) nr.1 t/m 55
Monografieën
Vechten voor molens 1977 - complete knipbladen met molenfoto’s en informatieve teksten over
molenbehoud, uitgegeven door de afd. voorlichting van het Min. Van CRM.
C.P.Braay - Molens in Nederland - met foto's van J.L.J. Tersteeg en tekeningen van G. Pouw;
32 pagina's in full-colour;
Stokhuyzen Ir. F Molens 3e druk, met stempel
Jaap Hartog - Hollandse Molens in aquarel zonder plakplaatjes
België
Robert Desart - De Windmolens van België, genummerd 249 (1961)
Robert Desart - Les moulins à eau de Belgique, genummerd 157 (1963).
Duitstalig
Neue Grundfässe für Schöpfwerksbauten door Dr.Ing. Hugo Ph. Bertram met 57 foto’s en 12
andere afbeeldingen, waaronder molenfoto’s en unieke interieuropnamen van het
Woudagemaal. Een boek voor de liefhebber van bemalingstechniek. (172 blz.)
Over bovenstaande boeken kunt U inlichtingen inwinnen bij de redactie.

MOLENLITERATUUR
Molenaarsrapport Stichting Houtzaagmolen De Rat IJlst
25 jaar na oprichting van Stichting Houtzaagmolen De Rat kan men terugzien op een periode
waarin veel werk is verzet. De molen is daarbij veranderd van een statisch tot een werkend
monument met landelijke bekendheid. Er zijn grote klussen aangepakt. We noemen de
afbraak van de schiphuizen in de houtkolk, de totale vernieuwing en het in originele staat
terug brengen van de stelling van de molen (hierover in het rapport een uitgebreid verslag met
foto’s die aantonen hoe het ooit was, hoe het tussentijds werd en hoe het uiteindelijk weer is
geworden), de bouw van het molenaarshuis, de aanleg van een smalspoor en de realisatie van
een droogloods.
Het jaar 1999 was daarbij een topjaar, want nog nooit hadden zoveel bezoekers de molen
bezocht: ruim 5122!
Uiteraard in het rapport een verslag van de gebeurtenissen in 1998 en 1999, beschreven per
maand. De molen telt een 17 koppige bemanning waaronder een aantal leerlingen. De molen
is namelijk ook als lesmolen in gebruik. Er bestaat een hechte samenwerking met de koren- en
pelmolen ’t Lam te Woudsend en spinnekop Dorusmooltsje te Oudega. De jaarproductie
kubieke meters gezaagd hout blijkt vrij constant te zijn, evenals het aantal draaiuren trouwens.
Van het draaiurentotaal komt in de laatste twee jaar het belast draaien uit op ongeveer 88%.
Tot slot mag worden vermeld dat er van de molen een prachtige folder is verschenen, een
brok informatie waarop de mensen van De Rat met recht trots mogen zijn. (GDW)

Twee nieuwe Friese molenboekjes verschenen
Recent zijn een tweetal Friese molenboekjes verschenen, “De Aylvapoldermolen,
Sieraad in de wijde ruimte” van Bauke Boersma en Hinne Bokma alsmede “De
Babuurstermolen bij Tjerkwerd” van Gerben D. Wijnja. Beide boekjes ademen een
eigen sfeer en zullen lezers ongetwijfeld menig aangenaam uur bezorgen.
Het boekje over De Aylvapoldermolen is verschenen naar aanleiding van de opening van de
gelijknamige molen door Mevr. A. Jorritsma-Lebbink, Minister van Economische Zaken, die
tevens de openingshandeling verrichtte en het eerste exemplaar kreeg uitgereikt. De huidige
Aylvapoldermolen is afkomstig uit Hallum, Ferwerderadiel, waar oprukkende industriële
bebouwing de molen Vijfhuizen dusdanig in de verdrukking bracht, dat voor eigenaar
Stichting De Fryske Mole verplaatsing de enige oplossing leek. Het gemis van de in 1959
verbrande poldermolen bij Burgwerd leidde in 1980 tot het oprichten van de Stichting
Aylvapoldermolen, die na 20 jaar de inspanningen beloond zag in de realisatie van de
herplaatsing van de Hallumermolen op het oude molenerf van de Aylvapoldermolen. Op
heldere wijze wordt de geschiedenis van de Tjaerdt van Aylvapolder, die de oudst
gereglementeerde polder in Fryslân is, beschreven van de stichting in 1680 tot de opheffing in
1999. Aan molen en molenaars zijn twee hoofdstukken gewijd, voorzien van fraai
fotomateriaal. Ook de huidige, vrijwillige molenaar, Siem Kamstra wordt aan het woord
gelaten: “Dit is in skitterend plakje. Je sjogge út oer de landerijen, je hearre de skries - wat
wol minske no noch mear?”. De hoofdstukken Verplaatsing en Opbouw, alsook Een molen in
Verdrukking bieden boeiende leesstof, verrijkt met fraaie foto’s. Het boekje is gelijmd, heeft
43 pagina’s, is voorzien van een schitterende kleurenfoto op de voorkaft en kan voor ƒ 15,-inclusief verzendkosten worden besteld bij de Stichting Aylvapoldermolen, telefoon 0515576555.

“De Babuurstermolen bij Tjerkwerd” van Gerben D. Wijnja kan worden gekenschetst als
een echte “Wijnja”, met veel gevoel voor couleur locale. Het boekje bevat 40 pagina’s
boordevol informatie, verrijkt met veel historisch fotomateriaal. De strijd tegen het water in
Fryslân is de rode draad door het gehele verhaal, want dat is wat dit boekje bovenal maakt tot
wat het is: een boeiend verslag met de Babuurstermolen en z’n molenaars als middelpunt. Het
tijdperk van molenaar Koopmans kenmerkt zich door het afwisselend Friese taalgebruik en
geeft daardoor een geheel eigen karakter aan dit hoofdstuk. Ook de huidige molenaars, Kees
Posthuma en Pier Zijsling komen uitgebreid voor het voetlicht, terwijl wordt afgesloten met
een lijst van technische gegevens, inrichting, belangrijke adressen, verantwoording en
literatuur. Het boekje kan voor ƒ 15,-- inclusief verzendkosten worden besteld bij Gerben D.
Wijnja, telefoon 0515-579348.
Beide uitgaven zijn een aanrader voor de liefhebber van Fryslân en, in het bijzonder, z’n
(polder)molens! (HY)

Hinne in de molen
Tekeningen van Hinne Terpstra van het interieur van diverse Zaanse industriemolens
met een toelichting door Co Rol zorgen voor een verrassende uitgave. Een juweeltje.
Vereniging De Zaansche Molen pakt, naast de plannen voor de wederopbouw van zaagmolen
Het Jonge Schaap, goed uit met haar 75 jarig jubileum. Eerst verscheen een fraai
vormgegeven jubileumboek en aan het eind van het jubileumjaar is daar dan nog een
bijzondere uitgave aan toegevoegd over het tekenwerk van Hinne Terpstra.
Jaren geleden ontmoetten wij hem al eens in de oliemolen De Bonte Hen toen hij daar aan het
tekenen was. We waren onder de indruk van zijn schitterende, gedetailleerde
potloodtekeningen en merkten op dat zulk werk een uitgave in boekvorm verdiende. Dagblad
Zaanstreek publiceerde in de afgelopen tijd wekelijks een tekening van hem en de mooiste
kunstwerkjes zijn nu dan gebundeld en dus voor een groter publiek beschikbaar.
Hij toont met zijn tekenpen fragmenten van het interieur van de Zaanse industriemolens, in al
zijn eenvoud, zonder opsmuk maar met een groot inzicht in de constructie van alles wat zo’n
windmolen in zich draagt. Vooral tal van details maken zijn werk boeiend, zowel voor de
oppervlakkige molenvriend als ook voor de in de techniek geïnteresseerde molenfreak.
De bijbehorende teksten zijn van Co Rol en die schrijver toont zich eveneens een groot kenner
van de Zaanse molens. Zo is een boek ontstaan dat we de molenvrienden van harte kunnen
aanbevelen. Ook de leerling-molenaars die
zich de molenconstructies proberen voor te
stellen aan de hand van beschrijvingen in
de lesboeken zullen van dit boek heel veel
kunnen opsteken.
Van het boek zijn 1250 exemplaren
gedrukt. Belangstellenden zullen er snel bij
moeten zijn, want nog voordat het boek
verscheen was al driekwart van de oplage
besteld. De prijs kon laag gehouden worden
daar diverse Zaanse bedrijven in de
boekenbranche
geheel
belangeloos
meewerkten aan de uitvoering van dit
prachtige boekwerk.
▪ Hinne Terpstra aan het tekenen in oliemolen De Bonte Hen te Zaandam

Ingebonden in harde kaft met kleurenfoto. Het boek heeft een omvang van 128 pagina’s
(formaat 16x23,5 cm) en bevat 60 potloodtekeningen. De prijs bedraagt f 24,90 excl.
verzendkosten. Uitgave van Vereniging De Zaansche Molen (tel. 075-6215148). (GDW)

Honderd Zaanse Molens
Nieuwe feiten over Zaanse molens- Aanvullingen op Duizend Zaanse Molens van Pieter
Boorsma. Molenkenner Ron Couwenhoven beschreef in totaal 105 molens in dit
nieuwste Zaanse molenboek dat geïnteresseerden in de molenhistorie van de Zaanstreek
niet zullen willen missen. In februari volgend jaar komt dit boek op de markt. We
hadden hierover vroegtijdig contact met de schrijver zodat we het nu al kunnen melden.
In september 1998 begon journalist Ron Couwenhoven een onderzoek naar aanvullingen op
Duizend Zaanse Molens. Dit standaardwerk van Pieter Boorsma, medeoprichter van de
vereniging De Zaanse Molen en eerste conservator van het Molenmuseum in Koog aan de
Zaan, werd in 1950 gepubliceerd en in 1968 heruitgegeven, maar helaas bleef de
uitzonderlijke inventarisatie van het Zaanse molenbestand van de voormalige Koger
molenmaker en molenaar zonder aanvullingen.
Er zijn na de eerste verschijningsdatum van Duizend Zaanse Molens een groot aantal
publicaties geweest met betrekking tot de Zaanse molenindustrie, waardoor een reeks van
nieuwe gegevens boven tafel kwam. En nog steeds duiken er onbekende feiten op.
Van ruim 100 Zaanse molens vond Couwenhoven, die een nazaat is van de bekende Zaanse
molenfirmant Couwenhoven, aanvullingen op de inventarisatie van het Zaanse molenbestand,
zoals vroegere data, waarop de molens in de stukken voorkomen, latere data van sloop en
verplaatsingen naar elders. Maar ook onbekende functies, die de molens hebben gehad,
kwamen boven water. Bovendien werden dertien molens gevonden, die niet in Duizend
Zaanse Molens zijn opgenomen en een plaats verdienen op de uitgebreide molenlijst van de
Zaanstreek. Ook werd een molen aangetroffen, die niet in de lijst thuis hoort, omdat het om de
bijnaam van een al bestaande molen gaat. Dit is de Grauwe Papierbaal, waarvan is vastgesteld
dat het een pseudoniem voor De Kauwer in Westzaandam is. Dit was één van de eerste
papiermolens in de Zaanstreek.
Pieter Boorsma registreerde in totaal 990 molens, die in de loop der eeuwen in de Zaanstreek
hebben gestaan. Hij telde daarbij een molen, die afbrandde of gesloopt werd en op dezelfde
plaats onder dezelfde naam werd herbouwd, voor één molen. Het werkelijke aantal molens,
dat in de Zaanstreek werd gebouwd, ligt daardoor aanzienlijk hoger dan 990. Immers, molens
die vaak vele tientallen – zo niet honderden - jaren dienst hadden gedaan en vervangen
werden, waren – door voortschrijding van de techniek – vaak zeer verschillend aan hun
voorgangers. Hierdoor komt het aantal molens, dat in de streek werd gebouwd, rond de
elfhonderd.
In de uitvoerige brandkroniek die in Duizend Zaanse Molens is opgenomen, zijn 404
molenbranden opgenomen. De lijst start omstreeks 1572 met de brand in de korenmolen in
Westzaandam, die vermoedelijk door Spaanse troepen werd aangestoken om zo de
opstandelingen in het gebied een mooie uitkijkpost op de omgeving te ontnemen en de
opstandige bevolking bovendien te treffen in hun voedsel voorziening. De molen was immers
onontbeerlijk bij de productie van meel ten behoeve van brood, het volksvoedsel nummer één.
Een aantal branden ontbreken in de uitvoerige lijst, die Pieter Boorsma aan de hand van
talloze brandboekjes, die door heel wat Zaankanters werden bijgehouden, opstelde. Een zeer
goede bron voor de negentiende eeuwse branden zijn de notulenboeken en de bewaard
gebleven correspondentie van het Olieslagers-en het Papiermakerscontract. Deze branden zijn
in dit boek ook beschreven aan de hand van achterhaalde krantenberichten.

In dit boek is ook een uitvoerige lijst opgenomen, waarin is vastgelegd wanneer de laatste
restanten van Zaanse molens verdwenen. Deze lijst werd samengesteld door de Koogse
molenliefhebber Ohlen, die hem beschikbaar stelde voor dit werk.
Honderd Zaanse Molens telt 110 bladzijden in het formaat 21x21 cm. Het is voorzien van
zon’n 50 foto’s en andere illustraties. De prijs bedraagt f 29,50 (excl. verzendkosten). Het kan
worden besteld bij Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevomeer 34, 1509 GP Zaandam
(tel. 075-6310009) of per E-mail:koor@xs4all.nl
Er is tevens een internetsite gemaakt worden over dit boek, waar men ook bestellingen kan
doen. Er zijn illustraties op te zien zijn en fragmenten uit het boek. Plus aankondiging van het
volgende project (Molenbranden), dat over een maand of acht, negen zal gaan verschijnen. De
bedoeling is een serie te maken van twee boeken per jaar! (GDW)

Jaarverslag 1999 Stichting Molens in Menaldumadeel
Het jaar 1999 werd overschaduwd door het overlijden van de medeoprichter en
voorzitter de heer K. Hellinga. In ons blad plaatsten we destijds een In memoriam.
Een grote wens van Kees, de realisatie van een eigen molenmakerswerkplaats, heeft hij helaas
niet meer mogen meemaken. Inmiddels is dit eigen onderkomen officieel in gebruik gesteld
door zijn vrouw Marie. De restauratie van de Marssumermolen ondervond vertraging door
slechte weersomstandigheden, maar ook die is onlangs gereed gekomen. Elders in deze
Utskoat treft U een verslag aan.
Het spinnekopje Terpzigt heeft 95 uren onbelast gedraaid en kreeg schilderonderhoud, terwijl
de molenmakers van Kolthof de schroef gangbaar maakten en nieuwe houten oplangers aan
de buitenroede maakten. De schroef van de Puollen is uit z’n bak getakeld en wacht op
restauratie of vernieuwing. De mannen van Kolthof hebben de útskoat van de Rentmeester ter
hand genomen: de muurtjes vertoonden de neiging naar binnen te willen schuiven. Deze
molen heeft 48 draaiuren gemaakt. De molen Hatsum kreeg een uur minder in het draaiboek.
Gemeld wordt dat de molen binnenkort een fikse onderhoudsbeurt zal ondergaan. Kingmatille
bracht van de 45 draaiuren 39 malend door. De molen verkeert in goede staat van onderhoud.
De Kievit maalde 90 uren. Het rechter voeghout werd aangelast met een kunststof epoxy-kop.
Met eigen middelen zal worden getracht de windmotor “Heechhiem” maalvaardig te krijgen.
Op 23 september 1999 heeft de stichting de “Amerikaan” overgenomen van de vorige
eigenaar de heer F. van der Meer. Er waren vijf cursisten te weten Piet Nieuwenhuizen uit
Wier, Piet de Jong uit Stiens, Tjeerd de Boer uit Marssum, Stef Mensinga uit Leeuwarden en
Henk Veerdig van Vlieland die inmiddels woont in (!) de molen van het Ouddeel ten oosten
van Leeuwarden. In onze vorige Utskoat schreef laatstgenoemde over zijn “Swarte Prinsch”
zoals de molen thans wordt genoemd. Binnen het bestuur heeft de heer D. van de Witte uit
Dronrijp de functie van vice-voorzitter op zich genomen. Het bestuur is gewend aan het eind
van het jaar een snertdag voor de vrijwilligers te organiseren. Dat vond plaats op 11
december. Van de gemeente kwam een brief over “trouwen in molens”. Er werd toegezegd
hierin te willen meewerken. Natuurlijk werd ook hier aan de Nationale Groet 2000
meegedaan en dat leverde positieve reacties op. Het verslag besluit met de mededeling dat het
bestuur en de vrijwilligers veel medewerking mochten ontvangen van mensen buiten de
organisatie en dat mag, ondanks de tegenslagen, toch ook weer hoop voor de toekomst geven.
(GDW)

Cornwerder molen pronkt voorop kalender Molens in Nederland 2001
Voorde molenliefhebbers heeft uitgeverij Papillon in samenwerking met De Hollandsche
Molen als vanouds weer voor een fraaie molenkalender gezorgd.
Voorop zogezegd onze eigen, pas gerestaureerde zelfzwichter poldermolen bij Cornwerd, een
plaatje! Op de januariplaat pronkt korenmolen De Hoop te Wemeldinge, de Bovenste
Plasmolen te Mook, een waterradmolen, is afgebeeld op die van februari, de Oucoopse
Molen, een wip te Nieuwersluis, staat op de maartplaat met volle zeilen te malen en feestelijk
is die van april met drie vlaggende brandersmolens van Schiedam. De Bullemolen van
Lekkum doet daar zeker niet voor onder. De betreffende meiplaat is geschoten bij de
feestelijke opening die al weer enige tijd geleden plaats vond. De molen maalt met de zeilen
voor. De afdruk van de molen van Zuidzande is een misser daar deze verkeerdom is
afgedrukt. Jammer. Schitterend is vervolgens weer de zelfzwichter De Eendracht te
Sebaldeburen. De Hoop te Harderwijk zien we met volle zeilen malen op de augustusmaand
en wel heel bijzonder is de septemberfoto van de met Zaans mooimakersgoed versierde
pelmolen van Westzaan. De plaat van de waterradkorenmolen De Haller bij Diepenheim is
fraai, maar dat zijn eigenlijk alle foto’s van dit schilderachtig gelegen molentje aan de
Molenbeek. Met volle zeilen malend siert de naamloze stellingkoren- en pelmolen van
Ganzedijk de novemberplaat en De Zandhaas van Santpoort doet dat in stemmige wintersfeer
op de decemberfoto. De platen zijn geschoten door Jacques Tersteeg, A.J. de Koning en A.
Hofsteenge. Afsluitend vertelt Leo Endedijk over elke molen de belangrijkste bijzonderheden
zodat dit zeker een aanwinst is voor de kalender. Normale kalenders moeten die informatie
node missen.
Kortom, voor betrekkelijk weinig geld heeft u ook dit jaar elke maand weer een prachtige
molenfoto aan de muur. Verzamelaars mogen deze kalender zeker niet missen voor hun
collectie. De prijs bedraagt f 14,95. Voor toezending per post komt daar nog porto bij.
De kalender is verkrijgbaar in de boekwinkel en bij De Hollandsche Molen te Amsterdam.
(GDW)

Kwaliteit in “Molens zo waren ze”
Wie kent ze niet: de molenboekjes in de serie “in oude ansichten”, boekjes in oblongformaat die voor vrij hoge prijzen over de toonbank gingen in de jaren 70 en 80 en die
nu alleen nog antiquarisch verkrijgbaar zijn. De echte liefhebbers en verzamelaars
zullen ze allemaal graag in hun boekenkast willen hebben, maar ook voor hen is er nu
goed nieuws. Slingenberg Boekproducties uit Hoogeveen is nu met een serie “zo waren
ze” gekomen. Aan diverse steden en onderwerpen is inmiddels een deel gewijd en dat
tegen de publieksvriendelijke prijs van f 12,50. Ook de molens zijn inmiddels in de reeks
opgenomen.
Daarvoor tekende Ton Meesters. Hij maakte een keurige selectie uit de collectie molenkaarten
van een ver vervlogen verleden. Nu eens niet afgewisseld met foto’s, maar in het hele boekje
treffen we alleen maar molenansichten uit de oude doos aan en die geven toch zeker een
bepaalde charme aan deze keurig verzorgde uitgave. De plaatsen zijn alfabetisch gerangschikt
en dus niet per provincie. Dat maakt het geheel afwisselend. De bijschriften zijn behoorlijk
uitgebreid gezien de beschikbare ruimte. Ook Friese molens zijn vertegenwoordigd waaronder
een heel mooie van de slanke stelling-korenmolen van Oudega (Sm.). Andere Friese plaatsen
die vertegenwoordigd zijn zijn Bergumerdam (molen van Aalfs), Joure (de naar Dinther
overgeplaatste oliemolen en aldaar afgebeeld), Dronrijp(de rogge- en pelmolen van Kuiken),

Grou (zaagmolen De Jonge Falk), Hollum (De Verwachting op Ameland), Oppenhuizen (de
spinnekop van de Oppenhuisterpolder), Sneek (onttakelde oliemolen De Monnik) en de nog
bestaande molen in de Lindevallei bij Wolvega. In tegenstelling tot vorige uitgaven is deze
reeks niet voorzien van een harde kaft, maar daar is de prijs ook naar. We spreken de hoop uit
dat het niet bij deze ene aflevering zal blijven. Er is meer dan voldoende materiaal om er een
vervolg aan te geven, ook per provincie of streek. We zijn benieuwd.
Het boekje is verkrijgbaar de De Slegte en in filialen van Boekenvoordeel. Een aanrader!
(GDW)

Molinologie presenteert themanummer over oliemolens
De Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen geeft een tijdschrift voor
molenstudie uit dat twee keer per jaar verschijnt. Het laatste nummer staat geheel in het
teken van oliemolens in Groningen en Drenthe.
In 1997 hield de vereniging een excursie en Frans Rutten schreef daarover een zo uitgebreid
verslag dat er een nummer geheel aan kon worden gewijd. Zijn bevindingen zijn goed
leesbaar op schrift gesteld en vertellen veel over dit boeiende molenbedrijf. Het geheel is
volop geïllustreerd met prachtige foto’s: hele oude en mooie actuele interieuropnamen. Het
artikel telt 55 pagina’s in omslag op A4 formaat. Het nummer is te bestellen door overmaking
van f 13,-- op Postbank 6104927 t.n.v. Penningmeester TIMS-Nederland, Hondsdraf 17, 3738
TB Maartensdijk o.v.v. het gewenste nummer 13-2000, naam en adres. (GDW)

Molenaquarellen
In het Moleninformatiecentrum van Woudsend is een serie afdrukken van molenaquarellen te
koop. De serie bestaat uit vijf platen (A-4 formaat incl. passe-partout) die de molens van de
gemeente Wymbritseradiel in beeld brengen. De kunstenaar is Herman van Scherrenburg. Per
stuk komt de prijs op f 2,75, maar de hele serie wordt aangeboden voor f 10,- incl. envelop.
Het fraaie informatiecentrum heeft ook de in deze Utskoat afgedrukte oude foto van de
Woudsender molen als ansicht in de verkoop voor f 1,25. Tevens zijn dubbele wenskaarten
met envelop van ’t Lam verkrijgbaar voor de prijs van f 2,45 (klein) of f 2,95 (groot). Een
prachtige vierkleurenposter van deze molen kost een rijksdaalder. De genoemde bedragen
gelden in de molenwinkel te Woudsend. Voor verzending komen er portokosten bij. In dat
geval kunt U uw bestelling telefonisch opgeven in het molencentrum (tel. 0514-591659) of bij
molenaar Cees Notenboom thuis (tel. 0515-577579). (GDW)

Windmolens van Friesland
In nummer 99 kondigden we het verschijnen van een ansichtkaartenserie over Friese molens
aan. Inmiddels hebben we de kaarten gezien en melden U hieronder welke molens in de serie
zijn opgenomen:Janum (poldermolen bij Dekemastate, nog met een roede), Janum (polder
Offringa, een wrak gefotografeerd), Nieuwebildtdijk (De Noordster in zijn nadagen), Lollum
(Triolum in zijn nadagen), De Bjusse – Oosterbierum (zelfzwichter voor de storm van 1972),
Sneek (spinnekop ’t Op), Vrouwenparochie (poldermolen voor de brand van 1973); Tzum
(spinnekop met zelfzwichting op buitenroede), Leeuwarden (Camminghabuurstermolen in de
jaren 60), Wirdum (de beide spinnekoppen met Kramersmolen in de zeilen). De uitgave werd
mogelijk gemaakt door Stichting Levende Molens (tel.0165-569060). Een aanrader, deze
prachtige serie die gemaakt is naar unieke foto’s. Geen verzamelaar die dit mag missen.
Als lezer van De Utskoat kunt U nog profiteren van de voorintekeningsprijs. 1 serie kost f
8,50. 3 series komen op 22,50 en vanaf 5 series betaalt U f 6,50 per serie. Besluit u 10 of meer
series aan te schaffen dan betaalt u slechts f 5,50 per serie. De bedragen zijn inclusief porto. U

kunt uw bestelling kenbaar maken door het betreffende bedrag over te maken op giro 41902
t.n.v. stichting Levende Molens in Roosendaal o.v.v. bestelnr. 1492, het aantal series en de
vermelding Utskoatlezer. (GDW)

Drie nieuwe deeltjes in de reeks Op Molenpad
Onlangs verschenen drie nieuwe deeltjes in de inmiddels bekende molenreisreeks Op
Molenpad bij Hanova Media Productions te Noordhoek. Voor de reislustigen onder u
weer een goede wegwijzer voor het plannen van uw molentochten.
Historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar drs. Hans Ouweneel heeft in korte tijd
weer heel wat molenfraais uit het zuiden des lands aan zijn molenserie toegevoegd. Het zijn
kleurrijke toeristische molengidsen met uiteraard veel informatie over de molens van het
beschreven gebied en aanvullend andere bezienswaardigheden en tips over horecabedrijven
zoals hotels, restaurants, campings e.d. Achtereenvolgens verschenen deeltjes over ZeelandZuid (ISBN 90-804193-6-2), West-Brabant (ISBN 90-804193-8-9) en het Gelders
Rivierengebied (ISBN 90-804193-7-0).
Het boekje over Zeeland-Zuid beschrijft alle 34 resterende korenmolens op de eilanden Zuiden Noord-Beveland en Zeeuws Vlaanderen.
Van West-Brabant en het Land van Heusden en Altena worden alle 40 resterende koren- en
poldermolens behandeld.
In het uitgestrekte Gelderse rivierengebied tussen de Maas, Waal, Lek, Nederrijn en Linge
bevinden zich nog 45 molens die stuk voor stuk de revue passeren.
De boekjes zijn 68 pagina’s dik (A5-formaat, net als De Utskoat) en kosten per stuk f 20,(incl. verzendkosten). Voor drie boekjes geldt f 54,50 incl porto en 2 boekjes f 38,- Ze zijn te
bestellen bij bovengenoemde uitgever door overmaking van het verschuldigde bedrag op
postgiro 6966832 o.v.v. ‘Zeeland-Zuid’, ‘West-Brabant’ of ‘Gelderland’ of een combinatie
van genoemde boekjes. Waarschijnlijk zullen ze ook verkrijgbaar zijn op de jaarvergadering
van De Hollandsche Molen.

Op kracht van stromend water
negen eeuwen watermolens op de Veluwe, door Herman Hagens, 640 pagina's, isbn 90
6289 575 1, prijs f 149,50, te bestellen bij NV Uitgeverij Smit van 1876 Hengelo, postbus
200, 7550 AE Hengelo of telefonisch nr 074-2781361.
Na het voltooien van het standerdwerk Molens Mulders Meesters over de
watermolengeschiedenis van Overijssel en de Achterhoek, heeft Hagens het aangedurfd een
nieuwe regio onder de loupe te nemen. Hagens werd op zijn molentochten over de Veluwe
geboeid door de geschiedenis van de Veluwse watermolens. De omvangrijke boekwerken van
Voorn en Hardonk vormden de aanleiding tot aanvullend onderzoek. Daarvoor ging Hagens
voortvarend en met veel enthousiasme aan de slag. Heemkundige verenigingen werden
geraadpleegd, archieven werden doorgespit en talloze gesprekken met eigenaren en bewoners
van molens, molenplaatsen en uit molens ontstane bedrijven volgden.Zo ontstond na jaren van
onderzoek dit indrukwekkende standaardwerk over de boeiende molengeschiedenis van de
Veluwe, waar energie uit water de basis vormde voor de economische bloei en de productie
van snuif, vilt, grutten, kruit, papier en mosterd.In “Op kracht van stromend water” passeren
ze allemaal de revue, uitgebreid beschreven en met (oude) foto’s en tekeningen
gedocumenteerd. Een prachtig boek dat mede dankzij uitgeverij Smit uit Hengelo kon
verschijnen. Hagens heeft hiermee een waardevolle aanvulling op de molengeschiedenis
geschreven, want tal van bekend geachte informatie werd nauwkeurig nageplozen en zo nodig
verbeterd en aangevuld. Hiermee verdient ook deze uitgave het predikaat meesterwerk.
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