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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
Foto: de trap met kruirad van de spinnekop van De Hiemertermolen

Bij de foto’s op de omslag
Voorop: De spinnekop van De Hiemert was ooit een crepeergeval, maar siert als weer
jaren de greiden tussen Witmarsum en Bolsward. (foto: Hessel IJskes)
Achterop: In It Heidenskip is De Snip een vertrouwd baken. Ooit wentelden hier heel wat
molenwieken en draaiden de windrozen van Amerikaanse windmotoren om de vijzels hun
waterverzettend werk te laten uitvoeren. Het net verschenen boek van Willem Hengst
getuigt van die grootse molenrijkdom van weleer. (foto: Gerben D. Wijnja)

Van de redactie
Op vrijdag 20 november van het jaar 2002 vond in Akkrum de uitgestelde
najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders plaats. Het werd een avond waarop
belangrijke besluiten genomen moesten worden.

D

e samenwerking Gild Fryske Mounders-Gilde van Vrijwillige Molenaars stond op de
agenda en dat had velen naar het vertrouwde knusse vergaderzaaltje gelokt waar de
koster van de NH kerk al weer voor de twintigste keer )!) onze gastheer was.
Op deze historische avond heeft de vergadering met krappe meerderheid besloten niet op te
gaan in het landelijke Gilde. Dit betekent dat er in Fryslân een eigen opleiding en een eigen
examen blijft. Dit echter onder uitdrukkelijke toevoeging "met de opdracht een zo intensief
mogelijke samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars na te streven".
De vergadering werd gekenmerkt door een prima sfeer met goede discussies. Toen
uiteindelijk de uitslag bekend was, overheerste toch ook een beetje een weemoedige
stemming. Immers aan een vrijage van vijf jaar was nu een abrupt einde gekomen. Hét heikele
punt vormde opnieuw de examinering. Zoals bekend klinkt de lokroep om de examenstructuur
aan de eisen des tijds aan te passen vanuit het hele land. Maar ook vanuit het landelijke gilde
(bestuurslid Hein Steinz was aanwezig voor toelichting) konden in deze geen garanties
worden gegeven voor een gewenste vernieuwing van de examens. Dít was voor de
meerderheid reden om te kiezen voor een eigen weg voor Fryslân.
Het bestuur had alles heel duidelijk geformuleerd en gaf de leden de keus om een afdeling van
het landelijke gilde te worden (keuze A) of met het oude Gild Fryske Mounders verder te
gaan (keuze B). Met name het amendement met bovengemelde toevoeging deed menigeen
voor dit laatste kiezen. Getracht werd keuze A met een toevoeging te versterken, maar in de
zaal vond men dat getuige de opmerkingen niet concreet genoeg.
Een en ander heeft tot gevolg dat er weer heel wat opgezet moet worden. Het aftredende
bestuur maakt plaats voor een vijftal nieuwe leden die zich beschikbaar stellen voor het
trekken van de kar: Piet de Vries zette zijn kandidatuur voor het GFM-bestuur voort en
staande de vergadering hebben Frank Terpstra., Lidwien Rietveld en Jan Stolp zich ook
kandidaat gesteld en deze kandidatuur is door de zaal aanvaard. Na de vergadering heeft ook
de heer Gjalt de Groot zich aangemeld voor het nieuwe bestuur.
Dat het een druk jaar zal worden mag duidelijk zijn. Voor de lezers hebben we trouwens wel
weer het nodige in petto. Zo is er een donateursdag van De Fryske Mole, een excursie naar
wereldberoemde molens en in mei staat traditiegetrouw de Nationale Molendag weer op de
agenda. Kortom, volop samenwerkingsactiviteiten!
Belangrijk zal ook de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders zijn. De zaal moet
eigenlijk weer net zo vol zitten als in december toen dus gekozen werd voor de Fryske variant
uit het keuzemenu.
Uiteraard zitten de molenaars ook niet stil. Na de winter komt er weer werk aan de winkel
voor de molens en ook de molenmakers zetten hun beste beentje voor om ons molenerfgoed
voor later te behouden. Een belangrijk punt van aandacht vormt de zogenaamde
molenbiotoop. In Grou werd de regionale molenstichting De Lege Midden onderscheiden met
de Evert Smit-biotoopprijs waarover elders in dit nummer meer. Er is veel nieuws over
molenliteratuur en uw speciale aandacht vragen we ook voor een zeer interessant en leerzaam
artikel over kruiwerken in Fryslân. Verder staat de tjasker centraal in enkele bijdragen.
We wensen u weer veel leesplezier met dit nieuwste nummer. (Gerben D. Wijnja)

Donateursdag De Fryske Mole
Op zaterdag 29 maart 2003 houdt De Fryske Mole een dag voor haar donateurs. De molens
rondom Leeuwarden zullen geopend zijn van 10.00-17.00 uur. In ieder geval zullen bij
voldoende wind de Balkendstermolen te Oude Leije, de vorig gerestaureerde molen
Steenhuisterpolder bij Stiens en de Bullemolen te Lekkum volop in bedrijf zijn. De in oktober
2002 geopende Kramermolen langs het fietspad van Leeuwarden naar Weidum kunt u
bereiken via een pontje over het elfstedenwater De Zwette. Ook de molens De Froskepôlle en
Groene Ster (eigendom van de gemeente Leeuwarden) zullen meedoen. Een fietsroute langs
13 molens is beschikbaar op een aantal molens. Inlichtingen: S. de Jong 0511-474258, liefst
via e-mail: sjerpdejong@planet.nl

Friese molenexcursie 2003
naar Kinderdijk, Schiedam en Utrecht
Op zaterdag 5 april is de jaarlijkse molenexcursie Fryslân. Dit jaar gaan wij naar
Kinderdijk, Schiedam en Utrecht. Opstapplaatsen zijn het station Noordned in
Veenwouden (6.30 uur), de carpoolplaats bij Campanile Wergeasterdyk te Leeuwarden
om 6.45 uur en Carpoolplaats langs de A6 in Lemmer (7.20 uur).

D

oor Flevoland gaan wij naar de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voorbij de stad
Utrecht zien wij onderweg al verschillende molens. In het gebied van de
Alblasserwaard en Vijfheerenland is sinds de tijd van Floris V als sprake van
bemaling en staan nu nog 53 molens. Wij gaan eerst naar een grote wipwatermolen midden in
de Alblasserwaard. Met zicht op diverse koren- en poldermolens komen wij aan in
Kinderdijk. Dit is op de meest westelijke punt van de Alblasserwaard en hier staat het grootste
molencomplex ter wereld met maar liefst 19 molen staan dichtbij elkaar. Wij komen eerst aan
bij het expositiecentrum Windkracht 4. In de Panoramazaal krijgt de bezoeker naast koffie op
15 meter hoogte een goed overzicht van de molens en de waterbeheersing in de Overwaard en
Nederwaard. Wij gaan ook naar de bezoekersmolen Nederwaard 2. Dit is een ronde stenen
molen. Ook wordt een wipwatermolen in het complex bezocht.
Vervolgens reizen wij naar de molens van Schiedam. Wij bezoeken daar de hoge moutmolens
in het centrum van Schiedam. Er staan vijf molens dicht bij elkaar. Wij bezoeken in ieder
geval 2 molens op de bolwerken in de fraaie binnenstad.
Vanuit Schiedam gaan wij naar de stad Utrecht. Hier gaan wij de molen De Ster bezoeken.
Dit is een houtzaagmolen midden in de wijk Lombok. Het is een achtkante stellingmolen met
slechts 1 zaagraam en slee van 11 meter. Het wieksysteem is fokwieken met remkleppen. In
en om de stad Utrecht zijn er in totaal twaalf zaagmolens in bedrijf geweest. De in 1721
gebouwde achtkante molen De Ster moest in 1911 het veld ruimen. De originele molenwerf
bleef gelukkig behouden doordat het bedrijf na de sloop van de molen als elektrische zagerij
tot 1982 voortgezet werd. Het geheel aan voormalige houtloodsen (nu rijksmonument) is in
1987 gerestaureerd en huisvesten een kinderdagverblijf voor de naastliggende wijk Lombok,
een dierenweide, twee ateliers en een muziekoefenruimte.
Wij arriveren om 18.30 uur in Lemmer, om 19.00 uur in Leeuwarden en om 19.15 in
Veenwouden. Aanmelding voor deze interessante excursie kan door 32 euro per persoon te
storten voor 23 maart op girorekening 2543900 of bankrekening 298024934 onder vermelding
van de opstapplaats “Veenwouden”, “Leeuwarden” of “Lemmer”. In de bus is ook koffie te
koop. Consumpties zijn niet inbegrepen. De excursie is voor leden GVM en leden GFM en
donateurs De Fryske Mole. Introducé’ s van deze leden en donateurs mogen ook mee.

Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders
Mutaties leden G.F.M.
Beëindiging lidmaatschap GFM (per 01-01-03), Lid 6005, O. Bayema, v Harteveldstraat 18,
Roelofarendsveen; Lid 520, S. Kamstra, t’Bosk 32, 8731 BM, Wommels; Lid 302, Tj.
Severein, G. Doustraat 35, 1816 CP, Alkmaar; Lid 199, D. Kammiga, Kloosterkamp 20, 9251
BE, Bergum; Lid 5034, J. Looyenga, Boerestreek 10, 8404 BJ, Langezwaag
Adreswijziging (per 01-01-03)
Lid 314, A. van Manen, Groeneweg 34, 3851 KB, Ermelo; Lid 418, P. de Roest,
Boekweitveld 54, 9407 GL, Assen; Lid 64, J. Blom, Roodborst 22, 9231 KE, Surhuisterveen.

BESTUURSMEDEDELING
N.a.v. een aantal vragen die ons de laatste tijd gesteld zijn, menen wij d.m.v. deze
ingezonden brief u hierop een antwoord te geven. Om privacy redenen is de naam van
de geadresseerde weggelaten.
INGEZONDEN
Aan:
Betreft:

Heeze, 9 februari 2003
Opleidingen;

Geachte ………
De problematiek die u schetst in uw brief heeft onze grote aandacht. Wat dat betreft delen wij
uw zorg. N.a.v. het resultaat van de stemming tijdens de ledenvergadering van het Gild Fryske
Mounders (GFM) op 20 december j.l. om eenzijdig de samenwerking met Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars (GVM) op te zeggen is al onze aandacht erop gericht om de opleiding in het kader van
het GVM ter voorbereiding op het landelijke examen van De Hollandsche Molen voor onze leden
in Friesland te waarborgen.
Er wordt op dit moment hard gewerkt om het afdelingsbestuur van het GVM een volwaardige
bezetting te geven. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het netwerk van (voldoende)
instructeurs dat onder de vlag van het GVM een - zeg maar – doorstart zal maken. Samen met
het afdelingsbestuur willen wij alle Friese leden van het GVM zo snel mogelijk informeren zodra
er concrete informatie te melden valt.
U noemt het “schrappen”van instructeurs tijdens een opleidingsperiode een zaak waarover niet
goed is nagedacht. Wij hebben er terdege goed over nagedacht, maar de conclusie was wel snel
getrokken. Wij zien het intrekken van het instructeurschap van instructeurs die aangestuurd
hebben op de afscheiding van het GFM met het GVM juist als een bevestiging voor duidelijkheid
waar zij zelf om gevraagd hebben. Er zullen vanaf heden – helaas – keuzes gemaakt moeten
worden; ook door de leerlingen.
Tot slot uw vraag over het voortzetten van uw opleiding op korte termijn indien u kiest voor het
“Hollandse” (“landelijke” is de juiste benaming) examen. Hierop is het antwoord kort en duidelijk.
Alle leden van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zowel in Friesland, als in de overige provincies,

die als “G” (geslaagd lid) geregistreerd staan mogen praktijk-uren aftekenen in uw maalboekje.
Als zodanig treden deze “G-leden” op als gastgevend molenaar. Voorwaarde is dus dat een
molenaar (betalend)”G”-lid is. In dat geval gelden ook de GVM-verzekeringen waarvoor u premie
betaalt (voor de basis WA-verzekering betaalt ieder lid via zijn contributie). Ter aanvulling,
opgave van kandidaten voor het landelijke examen dient via – erkende – GVM-instructeurs te
gebeuren. Wie dit in de toekomst in Friesland zullen zijn wordt z.s.m. aan alle Friese leden in
opleiding meegedeeld.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Gerard Sturkenboom, voorzitter
c.c.:

- Afdelingsbestuur Friesland,

Strijd voor molenbiotoop een zaak van nationaal belang
Op 14 december vond in een door gure kou geteisterd Grou de uitreiking plaats van de
Evert Smit-biotoopprijs. Deze door het Gilde van Vrijwillige Molenaars in het leven
geroepen prijs wil de aandacht vestigen op het belang van de molenomgeving en
instanties of personen die zich hier op voorbeeldige wijze sterk voor hebben gemaakt in
de schijnwerpers zetten. De prijs is vernoemd naar de Zaanse molendeskundige Evert
Smit. Die heeft met z’n strijd tegen plannen voor een vol te bouwen Kalverpolder bij
Zaandam ervoor gezorgd dat de Zaanse Schans met z’n prachtige industriemolens een
wijd weidelandschap als achtergrond heeft gehouden, zoals het eeuwenlang was en zoals
het moet blijven om de molens van windaanvoer uit die hoek te verzekeren en de
belevingswaarde optimaal te houden. Ook zette deze Zaanse molenvriend een waar
netwerk van biotoopwachters op die hij wekelijks bestookte met bestemmingsplannen
uit de Staatscourant opdat zij, voor het te laat kon zijn, actie konden ondernemen.

V

elen waren op die ijskoude zaterdagmiddag in Grou bij elkaar gekomen. Op de stoere
zadeldaktoren van de watersportplaats wapperde de Friese vlag fier in de straffe wind
die over de met sneeuw bedekte ijsvloer van het Pikmeer waaide. In een tot restaurant
verbouwde boerderij aan de oever daarvan was het behaaglijk warm en verhoogde de
versierde kerstboom de decembersfeer. Al gauw zaten we echter midden in de molensfeer met
filmbeelden van Johan van der Zee (“Pompen of verzuipen” Van Gewest Tot Gewest) en
ondergetekende (“Hûnewaar op ‘e Oegekleastermûne” met in de hoofdrol Maye Teernstra die
de bekende spinnekopmolen van Hartwerd bemaalt, een nog werkende molen met een
voorbeeldige, onbedorven molenbiotoop).
De eerste film gaf een beeld van het prachtige Friese weideveenlandschap in het gebied van
Burd, Eilân en Goëngahuzen. Ingrijpende plannen om hier een moerasgebied van te maken
hebben verstrekkende gevolgen voor het landschap, de boeren en….de molens. Ir. Foeke de
Wolf hoopt op hulp “om die ramp te voorkomen: in een puur moeras zie ik geen meerwaarde.
’t Is me een raadsel hoe ze dat in hun hoofd halen.”
Die hulp komt wellicht mede van de molenstichting “De Lege Midden”. Voorzitter Gerard
Sturkenboom van het Gilde van Vrijwillige Molenaars lichtte de drie pijlers waar het bij
molenbehoud om draait toe. De molen en het onderhoud, de rol van de vrijwillige molenaars
en de molenbiotoop.

Grou in de gure kou van een vroeg ingevallen winter. Op de voorgrond een bevroren
Pikmeer en daarachter de dorpsbebouwing met dominant in beeld de stoere toren van
de Hervormde kerk. Door z’n gunstige ligging aan het meer en z’n talrijke vaarwegen
ontwikkelde Grou zich vanaf de 15e eeuw in gunstige zin. Er kwamen ook
industriemolens die het silhouet een levendig aanzien gaven.

Aandachtig werden de films bekeken door de aanwezige molenvrienden. De vertoning
daarvan was in vertrouwde en deskundige handen van Geurt van de Weg.
Volgens Sturkenboom is dat laatste jarenlang niet voldoende onder de aandacht gebracht.
Volgens hem hoort een molen in harmonie te zijn met z’n omgeving en met de prijs wil hij de
bewustwording van het belang van de molenomgeving benadrukken. “Sommige molenaars
gaan in onze ogen nog wel eens wat te ver en komen dan negatief over. Dat is zorgwekkend.
Wij willen juist met positief nieuws naar buiten komen en hoewel we niet altijd goede
voorbeelden hebben slaan we ook wel eens een jaar over. Maar dit jaar hebben we er zeker
een gevonden.”
Molenstichting De Lege Midden

Het bestuur van de molenstichting met v.l.n.r. ,
Lyklema.

, Rien van Schayck en voorzitter Louis

Waarom mocht dan juist deze molenstichting de prijs in ontvangst nemen, zo vroegen wij ons
af. Alles heeft te maken met de nimmer aflatende ijver van een der bestuursleden, de heer
Rien van Schayck, om de verregaande landinrichtingsplannen te dwarsbomen die bovendien

Rien van Schayck krijgt namens de molenstichting de prijs uitgereikt door Gildevoorzitter
Gerard Sturkenboom.
elk wettelijk kader missen! De stap naar de bestuursrechter werd ondernomen en de uitspraak
kan elk moment worden verwacht. Volgens Sturkenboom heeft de stichting een heel
duidelijke boodschap.
Die boodschap is ook bij de gemeente overgekomen. Wethouder Jonkers herinnert zich een
telefoontje van zo’n 8 jaar geleden. “Het komt hier niet goed” was de strekking van het
bericht waarmee Van Schayck z’n bevlogenheid voor een ongerept veenweidegebied kracht
bijzette. “Na afloop kende ik hem,” aldus Jonkers die de verontrusting van de molenstichting
tot op zekere hoogte ook wel deelde. Aan de andere kant kwam hij met het ontwerp
Regiovisie dat praat over het onder water zetten van centraal Fryslân. “We moeten ons met
elkaar zorgen maken en ik wens u veel succes met de strijd tegen de ambtelijke molens.”
Geurt van de Weg, voorzitter van het Gild Fryske Mounders, kent Rien als geen ander. “Wy
binne grutsk op dy. Er zijn tijden waarop je niet aimabel bent. Sommige mensen schrikken als
ze jou aan de telefoon krijgen of als ze jou binnen zien komen. Zonder dit was er voor De
Lege Midden geen Evert Smit-biotoopprijs. Houden zo, Rien.” Het applaus klonk door de
boerderij.
Voorzitter Louis Lyklema sloot af met een passende speech. Hij zei dankbaar te zijn voor de
prijs en het formidabele bedrag van f 100.000,- van De Hollandsche Molen, bestemd voor
restauraties die nog op stapel staan. “Het is een enorme aanmoediging om de schouders er
nog beter onder te zetten,” aldus de voormalige gedeputeerde die thans burgemeester van
Achtkarspelen is. Hij liet fijntjes weten dat er nog een ander groot gevaar dreigt: “We zadelen
elkaar op met veel te veel plannen waardoor het eigenlijke werk blijft liggen. 80 procent van
de tijd verdoen we met procedures en gesprekken voeren. Maar er moet veel meer gebeuren.
Als vrijwilliger wordt het je wel eens kwaad te moede. Vechten we dan toch tegen
windmolens?”zo vroeg hij zich zorgelijk af. “Iedere dag weer worden we gefrustreerd door
diezelfde overheid. Wij als stichting voelen het als een schouderklop van De Hollandsche

Molen na de psychologische tikken die we hebben gekregen. Maar vol goede moed gaan we
verder. Moedeloos? Ach, dan hebben we altijd nog Rien die zich erin bijt. Wij gaan door,
ondanks alles wat op ons afkomt. Dit gebied verdient het en deze molens!”
Wettelijke verankering molenbiotoop
“Je zou er eens een parlementaire enquête op los moeten laten. Hoeveel geld daar wel niet
aan de strijkstok is blijven hangen”, stelde Rien van Schayck onlangs toen we hem met de
nodige vragen bestookten. “Er gebeurt zoveel waar de mensen geen weet van hebben. Maar
eens is het te laat. En dat willen wij voorkomen.” De molenstichting die hij vol vuur mee
bestuurt, heeft de strijd aangebonden tegen plannenmakerij die elk wettelijk kader mist. Rien:
“Ik ben voorstander van agrarisch natuurbeheer door boeren. Ik zal je wat zeggen. Ik wil niet
dat zij onder geschoffeld worden door zinloze overheidsmaatregelen. Samen met de Stichting
Fries Cultuur Landschap en een particulier grondbezitter van Eilân-West vechten we enkele
misstanden aan. In de eerste plaats procedurele: zowel de Provincie als de Landinrichting
hebben uitvoeringsmodules gelanceerd die wettelijke kaders overtreden. Ook het Raamplan,
de basis van het hele landinrichtingsplan, is als een proefballon in de steigers gezet. De
Landinrichting wil ook de Borgmolen zo maar eventjes 800 meter verplaatsen. Zonder ons
erin te kennen. Wij beroepen ons op de Monumentenwet dat dat niet kan en mag.
Monumentenzorg is trouwens tegen dat plan.”

De Borgmolen is een van de zeven molens in het gebied van de molenstichting De Lege
Midden. De oude foto toont ons ook de Borgsloot die jaren geleden gedempt is. Het
polderbestuur staat met de molenaar op de foto nadat de molen gerestaureerd zou zijn. De
datum van de foto is ons niet bekend.
Molenstichting De Lege Midden wil duidelijk een forse steen bijdragen aan de
biotoopproblematiek. Zo ziet men dat er een nauwe samenhang bestaat tussen molenbiotoop,
landschapsbeheer, natuurbeheer en het cultuurhistorisch en industrieel erfgoed. En zelfs het
landbouwbeleid speelt hierin een belangrijke rol. Van die samenhang is in de praktijk niks te
merken, aldus Van Schayck. Het beleid wordt overgelaten aan provinciale en gemeentelijke

besturen en organisaties als Natuurmonumenten en It Fryske Gea. En elke provincie springt
daar weer anders mee om. Een goed voorbeeld vindt hij de provincie Zuid-Holland dat ook
beschikt over een eigen molenbureau op het provinciehuis. We ontvingen hierover een folder
van provinciaal molenambtenaar Jan Hofstra (voorheen Schraard!) waaraan we in een
volgend nummer nog eens aandacht willen schenken.
Het zou beter zijn als de Monumentenwet een bepaling zou bevatting die het recht van
windvang voor de molenmonumenten garandeert. Een wettelijke verankering dus zodat
provincies in hun ruimtelijk beleid rekening moeten houden met de vrije molenzones zoals die
door De Hollandsche Molen zijn vastgesteld. Bovendien moet het beheer van de
natuurgebieden worden uitbesteed aan boeren met kennis van het gebied. “Willen we een
landschap dat voor de helft in handen is van steeds grotere productieboeren en voor de
andere helft van organisaties die miljoenen uitgeven aan paginagrote advertenties? Nieuwe
natuur? Hoe verzinnen ze het. Als het Gebiedsplan Het Lage Midden van de provincie
doorgaat, kunnen weidevogels het wel schudden en functioneren onze poldermolens ook niet
meer in het vertrouwde open landschap. Dan worden het moerassen die lekker goedkoop zijn
in onderhoud maar die met het Friese weideveengebied van weleer geen binding meer
hebben.”
Met dit alles in gedachten wordt duidelijk dat mensen als de bestuursleden van de
Molenstichting De Lege Midden hun molenstrijd in niet onbelangrijke mate voeren tegen
politieke en ambtelijke molens en commissies die niet alleen langzaam draaien maar zelfs
afremmend werken. Volgens Van Schayck munten ze uit “in al dan niet bewust onheldere
procedures en brieven, inconsistent en tegenstrijdig beleid en gebrek aan kennis van de
werkelijkheid. Voor hen heeft de platte kaart in de nota het grootste werkelijkheidsgehalte.”
De strijd zal nog lang zijn want via de regering moet verankering van de molenbiotoop in de
monumentenwet afgedwongen worden. Als dat eens waar zou worden. De uitspraak van de
bestuursrechter wordt met spanning afgewacht. De toekomst van de molens staat op het spel.
(GDW)

De Olifant bij Burdaard
Deze poldermolen die oorspronkelijk uit Groningen komt, is een met hout beklede achtkante
molen. Vroeger moest hij maar liefst de 687 HA grote polder bemalen. Oud-molenaar Tj. Van
der Meulen moest met de hand 30 KM vaart schoonmaken. Daar had hij natuurlijk weken
werk mee en dat voor f 120,- in het jaar. Dat was zijn loon. Nu doen ze hetzelfde werk in één
of twee dagen met een trekker en een hekkelapparaat. De molen staat 2 KM van het dorp
Burdaard af, midden in het veld. Er loopt nu een weg langs, maar in die tijd moest de mensen
het hele stuk door het land lopen. Dat was niet gemakkelijk, tenminste niet voor de kinderen.
Die moesten elke dag twee keer dat stuk lopen, naar en van school. De vrijwillige molenaar
heeft het nu heel wat gemakkelijker met de auto. In vijf minuten is hij er. En omdat het een
lust is om met De Olifant te draaien, ben ik er om de veertien dagen te vinden. De Olifant
heeft drie vijzels en als er genoeg wind is, kan er met twee vijzels tegelijk gemalen worden.
Er zijn nu twee molenaars op de molen, dus er kan altijd wel een persoon aanwezig zijn, maar
meestal gaan we met z’n tweeën. Het is een pracht om de molen te zien als hij maalt. En
daarom willen wij wel eens wat meer bezoekers ontvangen. Ook meer mensen kennis te laten
maken met het oude molenaarsvak. De Olifant staat aan de Wierewei. Dat is de weg van de
Stenendamsterweg naar Bartlehiem. De molen is van verre al te zien.
Graag tot ziens!
De molenaars H.K. en J.T.

Molenaarsrapport “De Rat”
Ook dit jaar kregen we het molenaarsrapport van houtzaagmolen “De Rat” te IJlst weer
toegestuurd. In dit rapport worden de activiteiten van de afgelopen twee jaar behandeld. In
deze twee jaar is er weer het een en ander gebeurd op “De Rat”.
De meest in het oog springende klus was wel de verlenging van de sleephelling. Toen de
schiphuizen, die zich op korte afstand van de molen bevonden, werden afgebroken was er
meer ruimte voor een langere sleephelling. Op oude foto’s was duidelijk te zien dat de
sleephelling toen veel schuiner was als die er nu lag. Besloten werd om het allemaal zo
origineel te restaureren naar diezelfde foto’s die rond 1900 werden gemaakt. Ook deze klus
werd weer mede mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers die “De Rat” rijk is.
Een andere ingrijpende verandering was er één van meer inwendige aard. Het plaatsen van het
elektrische zaagraam was en is een hele verandering van de inrichting van de molen. Toen in
september 2000 het aanbod kwam om het uit Nieuw Leusen afkomstige zaagraam over te
nemen, moest daar eerst wel stevig over worden nagedacht. Uiteindelijk werd besloten om het
zaagraam naar IJlst te laten komen en het in de zijschuur van “De Rat” te plaatsen. In deze
zijschuur stond eertijds ook altijd een elektrisch zaagraam, sterker nog, de zijschuur is daar
rond 1890 speciaal voor bijgebouwd.
Maar ook op documentatiegebied stond de tijd in IJlst zeker niet stil. Zo kreeg de stichting
wel een heel bijzonder geschenk in de vorm van het “Groot Volkomen Moolenboek” uit 1734
van de hand van Natrus, Polly en Van Vuuren. Dit originele exemplaar werd cadeau gedaan
door dhr. Hofman uit Hommerts. Dit speciale molenboek zal waarschijnlijk een plekje in het
moleninformatiecentrum in Woudsend gaan krijgen.
Het molenaarsrapport wordt afgesloten met een overzicht van de bezoekersaantallen, het
aantal kubieke meters gezaagd hout en het draaiurenoverzicht. Het bezoekersaantal liep in
2001 ten opzichte van 2000 ietsje terug van 4072 naar 4023. Ook de draaiuren van “De Rat”
daalden in 2001 iets, als we deze vergelijken met die van 2000, van 744 naar 701.
En tevens zakte ook het aantal gezaagde kubieke meters hout. In 2000 werd er nog 76,745 m³
hout verzaagd terwijl in 2001 de teller op
73,604 m³ hout bleef staan. In 2001
sprongen het aantal m³ eikenhout
en lariks eruit met resp.
38,087 m³ en
18,956 m³.
(RJN)

Foto: Gerben D. Wijnja

Gevonden: twee nieuwe onbekende tjaskers!!!
Wie sinds ongeveer een jaar vanaf Warten door het zogenaamde “Leechlân” richting
Grou rijdt, kan als liefhebber van molens iets moois ontdekken. Wie ter hoogte van het
door Staatsbosbeheer geplaatste informatiebord over de “Timertsmar”naar rechts kijkt,
ziet in de verte een molen. Vooral wanneer deze molen gesierd is met de wiekborden
ontdekt men een …….tjasker.

De tjasker te Warstiens bij Wergea
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eze tjasker is nog beter te bekijken wanneer men verder richting Grou gaat en na
ongeveer een kilometer bij het bord “Minicamping De Alde-stjelp” het Leechlân
inrijdt. Na een T-splitsing komt men rechtsaanhoudend via een éigen weg’ op het erf
van de fam. E(ppie) Liezenga, Leechlân 5. Deze beheert daar samen met zin vrouw de
minicamping, maar is ook eigenaar van de paaltjasker. Sinds een jaar is deze, door Sieds
Wobbes uit Warstiens gebouwde molen daar geplaatst.
Sieds Wobbes’ uit de hand gelopen hobby
Sieds Wobbes is nu 66 jaar en woont samen met zijn vrouw aan de Warstienserdyk nr. 4
onder Wergea. De prachtig gebouwde klokkenstoel, maar ook de op schaal gebouwde
spinnekop i hun tuin vertellen dat hier een man woont die met zijn handen kan maken wat zijn
ogen zien. Zo ook de tjasker die even eerder een beetje verscholen op de hoek van een stukje
grasland is neergezet. Wat blijkt?
Sinds Wobbes als timmerman is gestopt, heeft hij zich uitgeleefd in het maken van genoemde
bouwwerken en zo ook in de tjasker die nu in het Leechlân staat. Maar dat was zijn tweede
tjasker dus al. De eerste staat namelijk vlak bij zijn woning.
Voor hij daarmee begonnen is, heeft hij eerst een reis gemaakt naar Overijssel om een door
Dijksma te Giethoorn (de bekendste tjaskerbouwer van ons land; red.) gebouwde tjasker in de
Weerribben te bekijken en de mater ervan op te nemen. Vervolgens is hij met balken die hij

gekregen had uit de voormalige Frico-fabriek te Wergea in zijn schuur aan het werk gegaan.
Daar is hij in de winter van 1997/1998 zijn eerste tjasker aan de Warstienserdyk ontstaan.
In zo’n zelfde winterperiode heeft hij nu ook de tjasker voor de familie Liezinga gebouwd en
die daar omstreeks mei 2001 geplaatst. Wie hem hoort, krijgt het idee dat hij met dat bouwen
niet veel moeite heeft. Alleen de schroef, dat valt tegen. Voor de statistieken: beide tjaskers
hebben een vlucht van 4.86 meter.

De tjasker bij de camping van Liezinga
Sieds Wobbes zou graag nog eens een tonmolen willen maken, maar een tekening en ook de
maten ontbreken hem nog. Wie hem daaraan zou kunnen helpen, zou hij zeer dankbaar zijn.
En het bouwen van tjaskers en de anders fraaie bouwwerken? Ach, dat is een uit de hand
gelopen hobby.
Tekst en foto’s: Teije T. Osinga

Gevraagd
Afgelopen zomer is de maalinrichting van onze unieke korenmolen De Vlijt in Koudum
(spinnekop op stelling) weer tiptop gemaakt: de steenkraan is vermaakt zodat de loper gelicht
kon worden en de stenen gebild. Maar…..nu kunnen we geen graan meer krijgen. Omdat we
niet kwaliteitsmeel kunnen malen, kregen we 2e keus tarwe of rogge van molen ’t Lam. Die
heeft het echter niet meer. Wie heeft of weet van dergelijke 2 e keus graan zodat De Vlijt weer
malen kan? Het wordt dan veevoer. Bel of fax L. Feenstra 0514-582160.

Het kruiwerk nader beschouwd
In deze aflevering komt een aantal merkwaardige kruiwerken aan bod. We kwamen ze
tegen tijdens een opnameronde in de herfst van 2002 langs molens van onder meer De
Fryske Mole.
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e huidige Friese bovenkruier is in ver weg de meeste gevallen uitgerust met een
neutenkruiwerk. Blader de moleninventarisatie in het boek ‘Friese Molens’ maar eens
door. Ook het andere type schuifkruiwerk, het voeghoutenkruiwerk, komt een aantal
keren voor. De twee andere standaardkruiwerken, welke van rollen zijn voorzien, vormen in
Fryslân een zeer kleine minderheid. Dit geldt zowel voor het rollenkruiwerk met houten of
ijzeren rollen, als voor het zelfgeleidende en modernere Engelse kruiwerk. Dit wil overigens
niet zeggen dat in Fryslân vroeger nooit grotere aantallen molens hebben bestaan die op rollen
hebben gekruid. Je blijft je immers verbazen over onverwachte afwijkingen die je bij nadere
beschouwingen per molenobject kunt ontdekken. Elk molenobject vertelt zijn eigen verhaal.
En, we hebben het al vaker genoemd, wat ongedocumenteerd is verdwenen, dat kan nooit
meer worden achterhaald….. Totdat niet te stuiten speurneuzen weer eens wat boven water
toveren uit bronnen waarvan het bestaan tot dan toe niet eens bekend was.
Neutenkruiwerk
Een aantal aspecten dat meespeelde bij de keuze voor een neutenkruiwerk:









Het neutenkruiwerk was voor Friese molens zo geschikt, omdat de doorsnee molen hier
niet al te groot was. De gemiddelde Friese kap is evenmin overdreven groot. Het zware
kruien, dat een schuifkruiwerk met zich mee zou kunnen brengen, valt mee. Kap, gevlucht
en staart hebben een niet al te groot gewicht. Tevens is het boventafelement (en dus ook
de onderring en de overring) van de relatief wat kleinere Friese molens met staartkruiing
niet al te groot in diameter. Dit is gunstig voor licht kruien. Immers: hoe groter de
doorsnee is van de cirkel waar de wrijvingskrachten overwonnen moeten worden, hoe
zwaarder de molen zal kruien.
Aan een neutenkruiwerk kan bijna niets kapot gaan; kapotte rollen komen niet voor.
Rommel tussen het kruiwerk van bijvoorbeeld vogels geeft bij het neutenkruiwerk geen
problemen: de rommel valt niet op het kruivlak, de onderkant van de overring, maar blijft
zonder al te veel problemen liggen op de onderring of kruivloer (mits niet te veel rommel,
uiteraard!).
Een neutenkruiwerk was redelijk eenvoudig om te maken: een ingewikkelde rollenwagen
met conische rollen is niet nodig. Het neutenkruiwerk was door het kleinere aantal
onderdelen goedkoper te maken. Voor een voeghoutenkruiwerk gold dit trouwens
helemaal.
Uiteraard speelde ook de gewoonte, de traditie, mee: neutenkruiwerk was voor de 19e
eeuwse en begin 20e eeuwse Friese molens de standaard.


Van voeghoutenkruiwerk naar neutenkruiwerk
Poldermolen ‘De Hoop’ te Roodkerk is in 1911 gebouwd voor Waterschap ‘De
Roodkerkerpolder en Honderdsreed’. Deze molen is overgeplaatst vanuit Scharmer in de

provincie Groningen. De
molen stamt uit 1863. De
molen was te Scharmer in
1895 al eens twee kilometer
verplaatst. De molen is
omstreeks 1929 voorzien van
een neutenkruiwerk; daarvoor
was hij kennelijk uitgerust
met een voeghoutenkruiwerk.
Deze geschiedenis is onder
meer afleesbaar aan de
zichtbare
kepen
van
voormalige keerklampen in de
voeghouten en de zeer lage
kruineuten. Men kon de
molen
vanwege
het
aanwezige
gaande
werk
kennelijk niet te veel hoger maken als voorheen. Waarom zou men zijn overgestapt op het
neutenkruiwerk? Kruide het lichter als het voeghoutenkruiwerk? Ook hier gold wellicht het
bijkomende voordeel, dat eventueel wat rommel op de kruivloer niet gelijk in de weg ligt.
Kruiwerk van de muonts
De kleine boerenmuontsen waren qua hoofdprincipe niet wezenlijk anders dan hun grote
broeders. Wat betreft het kruiwerk kenden ze zowel het neutenkruiwerk als het
voeghoutenkruiwerk. De architectuur van de onderdelen onderling was wel totaal afwijkend.
De miniaturisering van het geheel vroeg andere organen in het kleine lichaam1). De
verhoudingen van onderdelen en verbindingen lagen anders dan bij ‘volwassen’ molens. Van
Anton Sipman kennen we het probleem omtrent de omwaaigevoeligheid van deze molentjes.
Ze konden in hun geheel omwaaien. Dit gold ook voor de kap, die losliggend op het achtkant
wel eens een te gemakkelijke prooi bleek te zijn bij stormachtige weersomstandigheden.
Menig muonts was daarom uitgerust met aan de kap bevestigde ijzeren haken, die grepen
onder het boventafelement. Dit vroeg uiteraard wel een zodanig gedetailleerd
boventafelement en zodanig vormgegeven haken, dat de verankering op elke positie
gewaarborgd was.
Er gold altijd dat de molenmaker
moest nadenken over wat hij
maakte; het uiterlijk van zijn
creaties was daarvan een gevolg.
Vanuit de puurheid van de
constructies en de bedachte
technische oplossingen, bezat het
uiterlijk van de molens, of ze nu
groot waren of klein, vrijwel
automatisch kwaliteiten.

Edensermolen te Edens.
De kap wordt tegen opwaaien
beveiligd door ijzeren haken.

Deze kwaliteiten kwamen op een onbevangen wijze tot stand vanuit het wezen van de toen
gebezigde bouwtechniek en maakmethode. De problemen werden opgelost in het detail. Veel
van deze kwaliteiten zijn we in de huidige bouwkunde kwijt. Te vaak wordt thans ontworpen
en gebouwd vanuit een vorm die men wil hebben. Er wordt thans te weinig gewerkt vanuit de
eisen vanuit de functie, de kwaliteiten die de situatie biedt en de hedendaagse mogelijkheden
van de (bouw)techniek. Ja, veel opvolgers van de dorpstimmerlui van weleer, die destijds ook
muontsen konden maken, bouwen tegenwoordig het ene na het andere boerderijachtige
bouwsel dat op ‘traditionele wijze’ het landschap ‘mag’ invullen. De verpakking is in die
gevallen kennelijk belangrijker geworden dan de context en de gebruikswaarde.
Rollenkruiwerk
Het rollenkruiwerk is in de grotere Hollandse molens zeer gewenst vanwege de grotere
omvang van die molens. Dit gold helemaal voor de binnenkruiers met hun in verhouding
grotere breedte. Een grootste nadeel is het vastlopen van het kruiwerk bij rommel tussen het
kruiwerk. De kruivloer, of de onderring, moet dus brandschoon worden gehouden!
Een standaardvraag is de vraag hoe ver je een molen moet kruien als je een rol van een
rollenkruiwerk bij de rollensluis wilt krijgen. Waarom je dat wilt, dat maakt ons in dit
voorbeeld niet uit. Het gaat uitsluitend om de vraag hoever je moet kruien om een specifieke
rol bij de rollensluis te krijgen. We gaan ervan uit dat de molen één rollensluis heeft en dat de
bewuste rol zich precies aan de andere kant van de molen bevindt. Nadat we -net als vroegerweer even hebben gespeeld met een balpen (zonder lipje uiteraard), die we met onze
handpalm over het bureau heen en weer hebben gerold, weten we het antwoord weer. Als
onze hand tien centimeter verder is, blijkt de ballpoint slechts een halve decimeter vooruit te
zijn gekomen. Pech dus. De molen met het rollenkruiwerk moet in het bewuste geval 360°
omgekruid worden om de rollenwagen met de rollen een halve ronde te laten maken.
Rollenkruiwerk met vast opgestelde rollen
Poldermolen ‘Victor’ te Wânswert en koren- en pelmolen ‘De Eendracht’ te Anjum hebben
een rollenkruiwerk dat we tot ons eerste bezoek aan molen ‘Victor’, ruim twee jaar terug, in
het geheel niet kenden. Je vindt in beide molens geen rollensluis. Beide molens hebben ook
geen rollenwagen. Hoe bestaat het, zou je je kunnen afvragen…. Kàn zoiets überhaupt
bestaan? In de techniek mag
je geen enkele mogelijkheid
uitsluiten, want techniek is
oneindig. Ook molens zijn
één en al techniek en dan
ook nog techniek uit het
verleden. Je kunt dingen die
niet
in
je
eigen
woordenboek voorkomen
dus niet uitsluiten.
Koren- pelmolen ‘De
Eendracht’ te Anjum:
bijzonder rollenkruiwerk.
Let ook op de conisch
uitgevoerde bovenschijfloop.

Het meeste van wat bestaat en van wat heeft bestaan kennen we niet – dat is maar goed ook!
Het principe van het toegepaste, afwijkende kruiwerk van de beide molens is bij een nadere
beschouwing een prachtoplossing. Het is een combinatie van het neutenkruiwerk en het
rollenkruiwerk.
Het afwijkende kruiwerk werkt als volgt. Op de kruivloer zijn bij ‘De Eendracht’ 24 en bij
‘Victor’ 16 metalen stoeltjes gemonteerd. In elk stoeltje is een metalen kruirol aangebracht.
De overring kruit met een metalen onderplaat over deze vast opgestelde kruirollen. Het
systeem heeft net als het neutenkruiwerk niet direct last van een paar takjes van een bezige
vogel die op de kruivloer liggen. Daarbij geeft het wel het genot van het normale
rollenkruiwerk: een kruiwerk dat op spreekwoordelijke en dit geval ook letterlijke rolletjes
loopt. En u kunt het op de foto’s zien: een rollensluis is niet nodig; een rollenwagen evenmin.
Het zal wel zo zijn, dat beide molens voorafgaand aan dit kruiwerk een ‘alledaags’
neutenkruiwerk hebben gehad. De ombouw is zeer eenvoudig geweest en dat geldt ook voor
het geval als je een stoeltje met rol zou willen demonteren. Omdat de rollenwagen ontbreekt
kun je, gelijk als een neut van een neutenkruiwerk, een stoeltje inclusief de daarin draaiende
rol heel eenvoudig uit zijn nest in de kruivloer schuiven, mocht dit überhaupt eens nodig zijn.
Misschien zijn de stoeltjes met rollen van beide molens destijds geleverd door dezelfde
leverancier of producent. (Welke? Redactie) Dan waren er vroeger vast meer (verdwenen)
molens mee uitgerust. Wellicht komt het nu in nog meer molens voor. In dat geval horen we
van u of lezen we een volgende keer graag in welke.

Poldermolen ‘Victor’ te Wânswert:
bijzonder rollenkruiwerk. Hier zijn 16 in plaats van 24 metalen stoeljes met metalen rollen
gemonteerd. Duidelijk zichtbaar is, dat de stoeltjes zijn aangebracht in de nesten met
zwaluwstaartvorm waar vroeger ‘normale’ houten neuten in hebben moeten gezeten.

De beschrijving in dit kader is een algemene weergave van de zaken die het materiële van
monumentale objecten hebben gekenmerkt. Met andere woorden welke aspecten hebben de
tastbare technische hoedanigheid van een object bepaald? Het is universeel geldend. Voor elk
monumentaal object, op welke plaats dan ook en uit welk tijdperk dan ook.
In materie ‘gestolde’ vroegere situaties
Elk monumentaal object is een ontdekkingsreis op zich. Een molenobject is dat zeker ook.
Standaardisatie kwam niet veel voor. De gewoontes en de kunde van de ambachtslieden die
een molen maakten bepaalden in grote mate de hoedanigheid van het eindproduct.
Streekeigenschappen, tijdvak en toevalligheden speelden hierbij een rol, alsmede de wensen
en gewoontes van de opdrachtgever.
Het economisch gebruik van molens en ‘molenopvolgers’ als productiemiddel is al lang
voltooid verleden tijd. Nieuwe ‘ontwerpbeslissingen’ met enige relevantie kunnen niet meer
gemaakt worden. We treffen per molenobject derhalve een in materie ‘gestolde’ overgebleven- vroegere situatie aan. De thans aanwezige -overgebleven- materiële, technische
situatie bevat dikwijls verschillende in de tijd uitgevoerde veranderingen aan het object, zoals
we ook zien bij het kruiwerk van diverse molens. Deze situatie verschaft informatie over wat
daar vroeger allemaal aan de hand is geweest. Molenobjecten zijn het resultaat van vroeger
menselijk handelen op die plaats. Een reeks van handelingen, uitgevoerd in de desbetreffende
tijdvakken vanuit een niet repliceerbare combinatie van alle destijds relevant zijnde factoren.
De aanwezige, overgebleven materie vertelt dus letterlijk wat er allemaal precies met een
specifieke molen is gebeurd. Hoe werd hij gebouwd, met welke hulpmiddelen en materialen
en hoe werd de molen gebruikt en onder welke randvoorwaarden? Vele antwoorden zijn te
vinden door het aanwezige materiaal nader te beschouwen. Tegelijk levert dat vaak evenveel of nog meer!- nieuwe vragen over het hoe en het waarom op!
Wat is authentiek of origineel?
Origineel is de situatie die is ontstaan tijdens de bouw en gedurende de diverse
gebruiksperioden – wat die dan ook mogen zijn geweest.
Een originele situatie is herkenbaar aan zichtbare gebruikssporen en bestaat – indien aanwezig
- uit historische lagen van de verschillende gebruiksperioden. Dit laatste betreft aanpassingen,
toevoegingen of verwijderingen van elementen. Aspecten die de keuzes beïnvloedden waren
onder meer: de technische ontwikkelingen, de gevraagde functie, de bouwlocatie (afhankelijk
van de toenmalige infrastructuur, eigenaarsituaties, etc.), de streekgebonden architectuur, de
beschikbaarheid van materialen, onderdelen en her te gebruiken delen en de gebezigde
bouwtechniek en maakmethode. Soms stroken originele molens niet met de ‘logische’ situatie
die je vooraf verwachtte daar aan te treffen. Dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld het gevolg
van armoedige omstandigheden, irrationele keuzes of toevalligheden.
De combinatie van alle aanwezige originele - en tegelijk zeer kwetsbare! - eigenschappen
geeft het betreffende object zijn ‘ziel’ en ‘identiteit’. Kortom: zijn cultuurhistorische waarde.
‘Normale’ rollenkruiwerken in Fryslân
Korenmolen ‘Windlust’ te Wolvega is uitgerust met een rollenkruiwerk met volgens ‘Friese
Molens’ gietijzeren rollen. De aanwezigheid van een rollenkruiwerk in deze molen is echter
niet zo vreemd. De molen is in 1888 gebouwd te Wolvega, maar is afkomstig uit Mijdrecht.
Hij was te Mijdrecht nog geen stellingmolen, maar was een grondzeiler die was ingericht als
poldermolen. Hij is van het Utrechtse of Zuid-Hollandse type. Kijk alleen maar naar de
gekromde achtkantstijlen. Ook het Engelse kruiwerk komt op Friese grond sporadisch voor.
Koren- en pelmolen ‘De Hoop’ te Holwerd en korenmolen ‘De Hoop’ te Dokkum zijn er mee
uitgerust. Volgens ‘Friese Molens’ is ook koren- en pelmolen ‘Windlust’ te Burum voorzien

van een Engels kruimechanisme tussen zijn achtkant en zijn kap. Als het goed is, zijn de
Engelse kruiwerken ontwikkelingen die zijn doorgevoerd in een latere economische
gebruiksperiode van de betreffende molens. Het lijkt ons sterk dat deze molens er gelijk bij de
bouw mee zijn uitgerust. Wanneer is het Engels kruiwerk voor het eerst in Nederlandse
bovenkruiers toegepast?
Inmiddels is een zeer
interessant feit boven
water getoverd. In Fryslân
zijn namelijk in de 19e
eeuw nieuwe molens
gesticht, die gelijk bij de
bouw werden voorzien
van een rollenkruiwerk.
Sterker: er is inmiddels
een nog bestaande molen
van Friese komaf met
deze eigenschap geïdentificeerd.
Koren- pelmolen ‘De Hoop’
te Holwerd:Engels kruiwerk

Een rollenkruiwerk afkomstig uit Fryslân
Jan Hofstra heeft in‘Molenwereld’ nummer 11 van 2002 de afkomst van korenmolen Gerarda
te Heijen in Limburg uitgebreid beschreven. Door gecombineerd speurwerk van verschillende
molenkenners en -historici is het geheim van deze bijzondere molen recentelijk ontrafeld. We
gaan dat speurwerk en de bewogen historie van de molen hier niet volledig uit de doeken
doen. Daarvoor verwijzen we naar het voornoemde artikel in Molenwereld, dat ook voor deze
passage als bron heeft gediend. De molen blijkt in 1850 te zijn gebouwd als één van de bewoonde- poldermolens van het 4e en 5e veendistrict. Hij stond tot in het jaar 1913 op de dijk
aan de noordzijde van de genoemde veenpolder. Op een gegeven moment stonden er wel zes
molens op die dijk. Verder de polder in stonden nog een paar. Vanuit Deelsmolen (anno 1860)
moet het een bijzonder gezicht zijn geweest: een soort van Klein-Kinderdijk in Fryslân. De
molen van Heijen is een materieel overblijfsel van een bestek dat in een archief is
teruggevonden. Wat blijkt het geval te zijn: de molen is volgens het bestek gebouwd met een
houten rollenkruiwerk. Dit is nog afleesbaar aan de molen te Heijen. In Limburg is de molen
echter voorzien van een Engels kruiwerk. Tussendoor is ook nog een neutenkruiwerk in deze
molen aanwezig geweest, in de vorm zoals het er ongeveer uitziet in Deelsmolen. Dus met
stalen schenen die in de bovenkant van de houten neuten zijn aangebracht (zie artikel en
detailtekening in ‘De Utskoat’ nummer 101). We gaan hier niet in op de interessante vraag of
het neutenkruiwerk al in Fryslân is aangebracht, of bij de overplaatsing in 1913 naar Hierden
bij Harderwijk. De molen heeft tussentijds, voor de overplaatsing naar Heijen in 1949,
namelijk in deze Gelderse plaats gestaan en gefunctioneerd als korenmolen.
Heijen ligt in het meest noordelijke strookje Limburg tussen de Maas en Duitsland.
Merkwaardig dat daar nog zo laat in de tijd een molen werd gesticht vanuit de economische
vraag.

Recht s een oude foto uit 1958 die de Gerardamolen te
Heijen toont. Sjerp de Jong herkende deze waardevolle
Fries om Utens tijdens zijn vakantie. Mede door zijn
bevindingen en het speurwerk van Jan Hofstra heb ook ik
deze molen bezocht. Echt zeer de moeite waard! Je waant
je in een Friese veenpoldermolen!! (Collectie GDW)

De elektriciteittoevoer werd na de oorlog niet gelijk
hersteld. De huidige vrijwillig molenaar Harry Kaak
vertelde ons dat veel mensen in de streek in die tijd een
eigen varken hielden. Het molenaarsbedrijf leverde
onder meer veevoer. Het bedrijf kon vanuit de
toenmalige economische situatie de in de oorlog
verwoeste ronde stenen molen nog laten vervangen
door een tweedehands, oeps, inmiddels derdehands
houten achtkant exemplaar.

Noot van de redactie: In het Limburgse Blerick heeft ook een voormalige Friese
(veen)poldermolen gestaan. Die is in 1912 gebouwd als opvolger van een afgebroken
standerdmolen en werd in de herfst van 1944 verwoest.
Toenmalige context bepaalde de molenbouwkundige kenmerken
Deze molen en het bestek ervan, dat voor meerdere molens gold, leveren interessante
informatie. Ze vertellen dat in Fryslân in de 19e eeuw nieuwe molens werden gebouwd die
waren voorzien van een houten rollenkruiwerk. De veenpoldermolens van het type ‘Gerarda’
hadden een vlucht van 25 meter. Ze waren dus een slag groter dan de eveneens bewoonde
exemplaren van het type ‘Deelsmolen’ met een vlucht van 22,5 meter. De Friese
veenpoldermolens werden gebouwd naar toen in Zuid-Holland opgedane molenbouwkundige
ideeën. De inwendige woning is daar wellicht een voorbeeld van. In het geval van molens van
het type ‘Gerarda’ gold dit kennelijk ook voor het rollenkruiwerk. De Friese
veenpoldermolens zijn redelijk jong. Ze stammen pas uit de periode van grofweg 1830 tot
1875. Ook stoomkracht was dus al voorhanden – daar werd mondjesmaat mee
geëxperimenteerd. Trouwens, bijna alle in Fryslân nog aanwezige nieuw gebouwde
(polder)molens zijn redelijk jong te noemen. Het gros stamt uit de 19 e eeuw. Friese molens
met als bouwjaar 17xx zijn een zeldzaamheid.
We kunnen niet uitsluiten of het rollenkruiwerk al niet voorkwam in eerdere bovenkruiers in
Fryslân. Je kunt niets uitsluiten. Het ontwerp van de eerste bovenkruier (een binnenkruier??)
in Fryslân (1600??…of daaromtrent??) werd wellicht in zijn geheel vanuit het westen van het
land gekopieerd. En bezaten molens daar al niet zeer vroeg rollenkruiwerken? De eerste
Friese bovenkruiers hoeven er wel helemaal niet uit te hebben gezien naar wat we thans als
typisch Fries beschouwen! Hoe en onder welke invloeden zijn de streektypologieën tot stand
gekomen? 1)
Identiteit is geen aangeleerd kunstje. Vanuit de vroegere ambachtelijke productiewijze heeft
ieder klassiek molenobject zijn eigen identiteit. Lopende band werk in de fabriek kwam niet
voor, op de productie van bepaalde latere componenten, als gegoten ijzeren onderdelen en
geklonken onderdelen, na. Een molentypologie was per regio geen gekunstelde en uniforme
afspraak die men klakkeloos voor de eeuwigheid aannam. Al werden de streekeigen
oplossingen op een gegeven moment wel vrij algemeen toegepast. De verworvenheden

werden traditie. Identiteit is per object een vanuit de context tot stand gekomen kwaliteit. De
context in onder meer temporeel, geografisch, economisch, sociaal, politiek, functioneel en
technisch opzicht. Dat is universeel geldend voor elk cultureel fenomeen, op welke plaats dan
ook en uit welk tijdperk dan ook. In de gebouwde omgeving geldt het voor een eenvoudige
molen tot een complexe fabriek. En van een woonhuis tot een kathedraal.
Fries om utens rechtvaardigt reis naar Limburg
Na een eerste bezoek aan molen Gerarda kunnen we met zekerheid vaststellen dat deze molen
in monumentaal en in cultuurhistorisch opzicht ver weg de beste bewaarde Friese
veenpoldermolen is. Objectief bekeken toch niet helemaal….. Uiteraard komt hij na
Deelsmolen, want die is als complete veenpoldermolen, weliswaar van een andere uitvoering,
met zijn inrichting als poldermolen met inwendige woning in authentiek materiaal
overgebleven. Het klinkt vreemd, maar voor geïnteresseerden in de Friese veenpoldermolens
is een bezoek aan Noord-Limburg meer waard dan alleen het overwegen ervan: gewoon een
keer doen!
De Gerardamolen is op zo veel punten anders, dat van een geheel nieuw ontdekte tak uit de
veenpoldermolenfamilie kan worden gesproken. Deelsmolen heeft er een verre neef bij
gekregen, die echter op steenworp afstand van hem heeft gestaan: aan de andere kant van de
spoorlijn Heerenveen – Leeuwarden en de huidige rijksweg A32. Ondanks de latere ombouw
tot korenmolen en de twee verplaatsingen verkeert de molen in materieel opzicht nog
grotendeels in de staat zoals hij in Fryslân heeft gestaan. Hij is nooit ‘onder molenarchitectuur
hersteld’…. Alle aanpassingen, verwijderingen en toevoegingen zijn het gevolg geweest van
cultuurhistorische ontwikkelingen; dus zijn het gevolg van de vroegere economische vraag.
De te destilleren informatie en de aanwezige kenmerken zijn daarom zeer betrouwbaar en
relevant.
De woning is aan geel gekleurd houtwerk en bouwsporen nog goed afleesbaar. Het achtkant is
van binnen even prachtig gepatineerd door de vroegere rookgassen als dat in Deelsmolen het
geval is. De kap, die een stuk groter is als die van Deelsmolen, zit op een andere wijze in
elkaar. De lange spruit ligt bijvoorbeeld aan de windpeluwzijde: andermaal een ZuidHollandse invloed. Het vroegere rollenkruiwerk is nog duidelijk herkenbaar, weer mede
doordat de molen nooit rigoureus is vernieuwd of hersteld.
Kortom: een ontdekking van
formaat. Dit voorbeeld leert ons
nogmaals de waarde kennen van de
molenhobby van speurneuzen die
historische archieven doorspitten
en ontraadselen.
Keerkuip uit staal
Na al dit kruigeweld op rollen sluiten
we af met een kruiwerk op neuten.
We gaan naar poldermolen ‘De
Puollen’ te Dronrijp. Dat deze typisch
Friese molen een neutenkruiwerk
heeft, is niet spectaculair.
Poldermolen ‘De Puollen’ te Dronrijp:
merkwaardige kuip en idem kuip- of keerneuten

In deze molen valt echter de bijzondere uitvoering van de keerkuip op. De kuip is gemaakt uit
een dikke staalplaat. Tegen de binnenkant van de stalen kuip zijn dikke houten keerneuten
aangebracht.
1)

toelichting:
Een molen werd vroeger al door zijn gebruikers wel eens vergeleken met een levend wezen.
Molens kunnen door hun karakter als bewegende, ‘levende’ werktuigen zowat
persoonlijkheden worden toegekend. Dit is al herkenbaar aan sommige benamingen, zoals
baard, staart, hals en romp. De verstreken evolutie waaruit het bonte gezelschap aan
molenontwerpen is voortgesproten is qua structuur al net zo’n bord spaghetti als de verbanden
die zijn te onderkennen in de verwantschappen tussen soorten in de natuur. Bovenop dat bord
spaghetti werden houten molens in met name de laatste fase van het functionele molentijdperk
ook nog eens op grote schaal overgeplaatst naar andere oorden om aldaar een nieuw ‘leven’ te
beginnen. Toeval, dat wil zeggen de omstandigheden vanuit alle destijds relevant zijnde
contexten, speelde steeds de beslissende rol. Men bedacht niet: “Laten we nu eens een Friese
of een Groningse molen gaan ontwerpen en bouwen”. Of: “Kom, we gaan nu een typisch
Zuid-Hollands achtkant importeren”. “Cultuur is een kwaliteit waar mensen niet bewust
naar kunnen streven”, het prachtige, innerlijk bijna tegenstrijdige citaat van de AmerikaansEngelse dichter T.S. Eliot. Het vertelt dat dingen nu eenmaal zo zijn gekomen en komen zoals
ze zijn, en dat de loop van de dingen niet repliceerbaar is.
Een specifieke molen met zijn unieke combinatie aan kenmerken is met wat fantasie
vergelijkbaar met een specifiek levend wezen met zijn unieke DNA-profiel:
1. De architectuur van de constructie (alles wat draagt: bij een houten bovenkruier de
gemetselde voet, het achtkant, het kruiwerk, de kap, etc.) staat gelijk aan het skelet.
2. De architectuur van de bekleding (niet dragende veldmuren, rietdek, houten beschieting,
etc.) staat gelijk aan huid en haar.
3. De architectuur van het gaande werk (assen, spillen, wielen, werktuigen, vang, etc.) staat
gelijk aan de organen.
De architectuur van het gevlucht zou daarbij het beste kunnen worden vergeleken met
vleugels. Er heeft ooit vast wel een of ander prehistorisch diersoort rondgelopen dat niet kon
vliegen, maar wel iets heeft gehad dat op vleugels heeft geleken. Daarvoor moeten we maar
eens wat vaker naar Discovery Channel gaan kijken. De reeds eerder gemaakte vergelijking
met bijvoorbeeld olifantensoorten heeft zo ineens spreekwoordelijke ‘handen en voeten’
gekregen.
Bronnen:
 Inventarisatie uit het boek ‘Friese Molens’ uit 1995
 ‘Een Fries in Limburg’, Jan Hofstra, ‘Molenwereld’ nr. 11, 2002, pagina 300-309
Frank Terpstra, december 2002
Aanvullende correctie op Schalsumermolen
Van de heer Willem Entrop ontvingen wij een reactie op het interessante fotobijschrift dat we
plaatsten bij de foto van de Schalsumermolen in ons vorige nummer. Hij schrijft:
“Navraag bij Durk Posthumus jr. leerde mij dat het bewuste bijschrift gemaakt is door de
molenaar van de molen, de heer D. Piersma. Wel heeft de laatste aan molenmaker Durk
Posthumus gevraagd naar de herkomst van de oude geklonken roede. Durk heeft hem verteld
dat deze geklonken roede vermoedelijk gemaakt is door Draaisma te Franeker.
Voor de molenaar is kennelijk een geklonken roede synoniem met een Pot-roede.”
Bij dezen is dat dan weer recht gezet. De molenaar bedoelde overigens meer een geklonken
roede zoáls de bekende Potroede. Het blijft daarmee uiteraard een interessante roede!

Mûnder wurde “yn de boer syn tiid”
Doe’t wy, Fryske mûnders, op ús gearkomste fan ein desimber 2002 redendielden oer it
al of net wer ‘op ús eigen’, en werom nei de âlde wize fan oplieden ta frijwillich mûnder,
tocht ik oan de ferhalen yn in boek dat ik lêsten kocht ha. It lei tusken de ôfkarde
boeken fan de bibleteek dy’t no foar in prikje te keap wiene: “Yn de boer syn tiid”fan
Hylke Speerstra (Friese Pers, 1980)Ik ha it alris earder lêzen en wist noch dat it oer in
jonkje gie dat as lytsfeint by in boer yn it wetterlân (by Wergea) te wurkjen kaam en al
gau dy syn mûne betsjinje leare moast.
enammen de praatsjes fan de âld mûnder dy’t de lytsfeint leare moast fûn ik hiel
grappich en nijsgjirrich genôch om oer te skriuwen foar de lêzers fan de Utskoat. Yn
de tiid, wêr’t it yn dit boek oer giet, begjin 20e ieu, wie it berop fan mûnder fansels
noch net ‘frijwillich’ en it oplieden dêrta kende gjin ‘gestructureerde leerweg’ en eksamen. Jo
learden it yn de praktyk fan it deistich libben. “Yn de boer syn tiid” neamt Speerstra it. Ja, de
boer dêr’t de 12 jierrige Wytse Hilarides dus by komt as lytsfeint, hie in moai grutte mûne en
hy tocht dat dizze jonge dêr de soarch wol foar krije koe. Dat no moat er mar yn de lear by
Jent Fokkema, in baas mûnder dy’t mei wiif en wetterhûn yn in mûne koartby wenne. Hy hie
it moaste libben fan ‘e wrâld, sei er: in libben dat bestie út hazzesliepkes (dan paste it wiif sa
lang eefkes op ‘e mole). Jent hie om te begjinnen in pear eigen siswizen dy’t syn learling
Wytse goed ûnthâlde moast. “In mole is krekt as in frommis, jonge, sa’n ding dêr moast net
benaud foar wêze. En do moatst har altyd oan ‘e lije side oankrûpe”en
“Hja mei net altyd yn é fang stean; in mole dy’t net brûkt wurdt is yn in minskelibben tolve
jier earder te’n ein as ien dy’t brûkt wurdt.”
En by de earste gong troch de mûne learde Jint Wytse fuort hoe’t it mei it smarren moast en
warskôge: “altyd alles goed byhâlde, jonkje, en ting derom: op Sibbema’s molepôle wurdt
neat fuortgoaid (wizend op in houten puts), sjoch it ôfdraaide smoar, dat yn it rêdwurk swart
wurden is, bewarje wy dêryn.”
Fierders fertelde er dat er ferline simmer alle kammen yn ‘e huning setten hie: “as’t der oan
slikkest, kinst it noch priuwe.” It wie ek sa - it glêde azynhout preau sêftswiet.
“Is dat tsjin it brânen, Jent”, frege Wytse. “In mole draait allinne yn ‘e brân as er al efter de
wyn rekke is. Mei stoarmwaar wraamt dan de hiele kop fan de klossen. Mar hy kin earst ek
noch op ‘e rin reitsje. Dan draait er fansels de ferkearde kant om. Ast dán de fang derop
donderste, dan kin it mâl beteare! Allegearre eigen skuld. Boppe Ljouwert hat eartiids in
mûnder west dy’t it troch sleauwichheid ûntkaam. De man skamme him der sa bot foar, dat er
mei opsetsin tsjin de giseljende roeden oan rûn is. Wylst de mole al baarnde fleach de man de
loft troch. Trije stikken lân fierder kaam er del. Hy hie min sels fergeemje ferdien om’t er foar
25 gûne jiers en frij wenjen de geunst fan it polderbestjoer krigen hie. Foar sa’n bedrach
meist de brod net efter de wyn fleane litte. Fynst ek?”
Hoe hat Jent it trouwens hân en ferspylje in ear? Wytse hie it him gauris ôffrege en pas neidat
er dagen en nachten mie Jent meald hie, doarde hy it oan en freegje dernei: “dat iene ear,
Jent, dat is noch mar in snypsnaar. Hoe hat Jent dat hân?” “Ja jonge, dat is kommen om’t ik
de seine yn sân hasten op ‘e kop by de lege moledoar hingjen hie. En doe’t ik efkes letter hurd
nei de fang moast, stode ik der om sa te sizzen yn ‘e flecht tsjinoan. Ik ha it net iens
fernommen! Op ‘e weromreis sei’k tsjin it wiif: heu, dêr leit ek in ear. Dy jûns hat it my wol
wat prikke, sa net. It ear ha’k Beike foarholden mar dy woe der gjin bek op sette, it stumper
hâldt bot fan syn baas.”
Sa, mei dy nuvere ferhalen learde de âld mûnder Wytse it fak. De jonge soe letter oan guon
fan syn útspraken in stevich hâldfêst hawwe, sa as Jent dat ris útbylde:
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“Draaie silst, oars hast ommers net leard, healwize mole datst biste.” En as de wynboerden
gûlen sei Jent: “Sa jimme janke, dan moatte jimmer der mar ôf.”En foaral: “Altyd de kop der
by hâlde, der komt sûnder mis altyd wol in koart momint fan bedarjen, do snipst ‘m yn ‘e fang
as der in lyts faltsje komt.”Doe’t de (no al wat gruttere) lytsfeint dizze proef trochstien hie, ja
der stien hie as in Man, doe wie Wytse yn de eagen fan syn boer mei lof slagge as mûnder.
Hie Wytse hjirmei in hearlik frij baantsje krigen? Nee, want sa as hast alles, wie en gie ek dit
‘yn de boer syn tiid’. By harren lei de macht, ek it wetterbehear bygelyks. Yn lettere jierre
soargen hja der dan ek foar dat de grutte gemalen der kamen, en de ienris sa ûnmisbere mûnen
hast allegearre ferdwûnen. Mar dat is wer in oar ferhaal!
Hiltsje Feenstra

Reactie(s) op het forum
Als iemand eens een nieuw onderwerp aanboort voor onze Utskoat, dan is dat een mooi
gebaar. Maar, er kwamen niet heel erg veel reacties op ons nieuwe onderwerp, het
forum. We menen met het forum een interessant onderdeel te hebben geïntroduceerd.
Misschien moeten de lezers van ons blad er nog een beetje aan wennen dat het nu niet
ophoudt bij alleen maar het lezen van De Utskoat.
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et het forum willen we graag de meningen van de verschillende lezers peilen. Of
deze lezer nou jong, oud, molenaar of gewoon geïnteresseerd is, dat maakt ons
allemaal niet zoveel uit. Ook de onderwerpen zullen per Utskoat bekeken worden.
De ene keer een geschiedkundig onderwerp terwijl in een andere aflevering bijvoorbeeld een
stelling over draaiuren of de molenaarsopleiding gepubliceerd zou kunnen worden. Maar, met
één reactie en één voorstel voor een volgende stelling bleef het toch (verbazingwekkend) ijzig
stil. Aan de ene kant vind ik het jammer dat er niet meer reacties zijn binnengekomen, maar
aan de andere kant ben ik toch erg blij met de inzending van Jan Hofstra uit Aalsmeer (N-H).
Hij zond mij het onderstaande verhaal toe en gaf mij toestemming om het letterlijk over te
nemen en in De Utskoat te publiceren.
De stelling was: Het droogmalen van de eerste meren in Friesland was het werk van
binnenkruiers.
Hierop kan ik niet zomaar ja of nee zeggen. Deze meren zijn zo tussen 1620 en 1635
drooggemalen. Het waren dus in ieder geval schepradmolens, want de vijzel was nog niet
uitgevonden. De stelling lijkt er min of meer van uit te gaan dat het achtkante molens waren,
maar het kunnen natuurlijk ook wipmolens of spinnekopmolens zijn geweest die ingezet zijn
voor deze droogmakingen. Ik ken geen schilderijen waarop deze meermolens staan afgebeeld.
Bij het maken van een nieuwe fundering voor de Aylvamolen bij Wommels, kwam de vierkante
fundering van wip-schepradmolen te voorschijn. De Tjaard van Aylvapolder is in 1680
bedijkt. Voor grote polders werden toen dus nog dit soort molens gebruikt. In het geval dat
het om achtkante molens zou gaan, lijkt het me vrij zeker dat het dan binnenkruiers waren.
Weliswaar is de staartkruiing al in 1573 door de Vlaming Lief Jansz. Andries van Moerbeke
uitgevonden, maar tot 1642 (Zelden van Passe te Zoeterwoude) worden er in Zuid-Holland
nog binnenkruiers gebouwd. De oudste bouwbestekken van buitenkruiers die ik heb gezien
zijn van een volmolen in Leiden (1638), de molen van de Stommeerpolder te Aalsmeer (1650)
en een molen op de Westvaart te Hazerswoude (1653). Deze molens zijn nog wat
experimenteel, want ze hebben nog geen lange spruit, maar de lange schoren zijn
vastgemaakt aan een extra lang roosterhout. Er van uitgaande dat de ontwikkeling van
binnenkruier naar buitenkruier in Zuid-Holland eerder plaatsvond dan in Friesland moeten
alle achtkante molens die voor ongeveer 1640 in Friesland stonden binnenkruiers zijn

geweest. In het boek “Friese Molens” staat op blz. 17 een foto van de laatste molen van de
Wargastermeerpolder. Aan de bouw te zien zou dit best een binnenkruier zijn geweest en het
is daarom heel goed mogelijk dat deze molen al in 1632 is gebouwd. Jan Hofstra
Ik wil Jan Hofstra hierbij hartelijk bedanken voor zijn inzending en voor de moeite die hij
heeft genomen om zijn mening over dit onderwerp op papier te zetten en ons toe te sturen.
Ruurd Jakob Nauta
Forum, aflevering 2
Ondanks het tegenvallende aantal inzendingen, hebben we besloten om toch een vervolg aan
deze rubriek te geven. Nu is het aan u om die rol op te pakken. We gaan er wel vanuit, dat er
nu een hogere “opkomst” zal zijn dan bij de vorige editie. De nu volgende stelling is de
tweede waarover u uw menig kunt gaan geven
“Alle molenrompen in Friesland moeten worden gerestaureerd tot een volledige molen.
Zoniet, dan moeten ze afgebroken worden”
U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van de Utskoat sturen (zie colofon). Wilt u
er a.u.b. rekening mee houden dat uw reactie uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum van
de kopij bij ons binnen dient te zijn. Die datum vindt u bij de agenda. Ook kunt u uw reactie
per e-mail naar ons zenden: ruurd.jakob@tiscali.nl
N.B. Het gaat er hier niet om wat wij als redactie van de stelling vinden, maar wat u als lezer
van deze stelling vindt. We willen graag de discussie over (actuele) Friese molenzaken in ons
blad verlevendigen. Ook suggesties voor een stelling van uw kant worden zeer op prijs
gesteld. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat die ook daadwerkelijk wordt behandeld,
maar we doen ons best.
Ruurd Jakob Nauta

De tsjaskers neffens Botke

Yn 1932 hat Dr. Jacob Botke oer it libben yn de gemeente Dantumadiel skreaun. Hy fertelde ek oer
de mûnen. Yn De Utskoat 107 hie ik al in stikje oer de spinnekop en de Fryske nammen. Yn de
foarige Utskoat wat yn de spinnekop sit en oer de achtkante mûnen. Hjoed oer de tsjasker.
Op de foto: de pealtsjasker fan Abbegea (Fotokolleksje P. Timmermans)
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jaskers binne berekkene foar tige lytse polderkes: tjaskerkriten, lyk as men dy wol
neamt. Ek waarden hja brûkt by it ferfeanjen en by it útslatten fan kanalen, om’t hja
maklik fan it iene nei it oare plak brocht wurde koene. Dy’t der no noch binne, sjugge
der frij snústerich út, en it sil net lang mear duorje of de tjasker is fergoed wei.Yn
Wageningen moat der al ien by it lânboumuseum fan de lânbouhegeskoalle stean. Wol men
der noch inkele fan behâlde dan moat men der bywêze, want hy leit op stjerren. Lit ik it
typyske Fryske mûntsje ris beskriuwe.
De tjasker is in mûntsje sûnder rêdden. De as, dy’t fan de wjukken rûndraaid wurdt, is
deselde, as dy‘t it wetter opmealt. Alderearst de bok of skammel, in ramt yn ‘e foarm fan in
trapees of ôfkappe trijehoek. Dizze boek bestiet út in pear opsteande balken, de styltsjes, dy’t
boppe ferbûn binne troch in koart balkje, it hoofd, en ûnder troch in pear langere balken.
Dizze bok hinget wat nei efteren oer; oan ‘e boppe-ein binne ûnder in hoeke fan 90 graden in
pear oplangers befêstige; de beide oplangers foarmje wer in ramt; boppe binne hja lyk as
sein, ferbûn troch in hoofd; ûnder troch in dwersbalkje de pinbalke. Om dit ûnderstel noch
fêster te meitsjen binne de oplangers mei de bok ferbûn troch de skearlings. Dit ûnderstel
draacht de houten tjaskeras, dy’t oan ‘e ûnderste ein in skroef hat en oan de oare kant sa’n
40 cm bûten de bok útstekt; dizze ien hjit de kop. Yn dizze kop is in krúsgat makke en hjirtroch
wurde de roeden stutsen. Dêr’t de as op it hoofd leit, is de hals, en is er rûn makke. De hals
leit op in rûn útholle stien, dy’t yn in stoeltsje sit, dat op it hoofd oanbrocht is. De hals is hjir
mei izeren plaatsjes beslein. Oan it ûnderein fan ‘e as sit de skroef. De as is hjir goed rûn
makke, der binne trije sponnings dy‘t skroeffoarmich ferrinne, en yn dizze sponnings wurde
houten skeppen spikere. De skeppen wurde oaninoar befêstige; yn dizze skeppen moat safolle
ferrin sitte, dat de naad fan de oansetting krekt nei it hert fan de as wiist. Sa ûntstean trije
slangen.”
De oare kear litte wy Botke fierder fertelle oer de tsjasker. (Sj.d.J.)

 Uit de knipseldoos nr. 59
Wij verlaten de zuidwesthoek en gaan door naar het noordoosten van Fryslân, naar het
kleinste dorp van de vm gemeente Oostdongeradeel (nu Dongeradeel), nl. Jouswier, ten
zuiden van Metslawier. Een heel oude, hooggelegen nederzetting met een 13e eeuwse
kerk. Eén van de polders was de Jouswiersterpolder, met eigen molen. Over de diverse
watermolens aldaar in het jaar 1883 heeft oud-redacteur Dick M. Bunskoeke in Utskoat
49 van maart 1988 al eens geschreven.

V

an een molenvriend ontving ik de tekst van een advertentie uit de Leeuwarder
Courant van 5 mei 1854 i.v.m. aanbesteding van de molen en het molenaarshuis uit
deze polder. Volgens gegevens van A. van Bruggencate, oud-archivaris van
vereniging De Hollandsche Molen, heeft deze poldermolen een voorganger gehad. Dat blijkt
uit bewaarde stukken, welke thans beheerd worden door de Stichting Molendocumentatie te
Amsterdam. De molen van ons knipsel,
voorzien van zelfzwichting stond 1 km
ten zuidwesten van het dorp (coördinaten
RD-X = 199,83 en RD-Y = 598,8) en
was in 1883 kadastraal bekend onder
Gemeente Nijkerk, sectie C, nr. 974. Hij
sloeg zijn water uit op de Zuider Ee.
Dick Bunskoeke vermeldt dat de molen
een gevlucht had van 20,4 m en
bemaalde 216,53 bunder land. De molen
is in 1926 omgewaaid. Ik heb ooit een
artikel met foto's over deze molen
gekregen, echter zonder bronvermelding
en datering. Dit artikel is nu het
knipseldoosartikel geworden. De foto's, helaas geen topkwaliteit, zijn kort na de verwoesting
gemaakt. Nu eerst het knipsel, enigszins aangepast aan de hedendaagse spelling.
Het woeden der der elementen …
't Was een plekje van ongemene bekoring. Een watermolentje en een huisje. Dat was al.
Midden in 't veld. Dicht bij het kleine dorpje Jouswier in het Noorden van Friesland. Ach

nee, nietwaar, in het Noorden van
Friesland vindt ge geen landelijke
schoonheid. Geen kunstschilder treft
ge er. Wie zou getroffen worden door
schoonheid van vlakke, groenende
weiden? Een klein huisje zonder
kunstwaarde, een doodgewone molen
…
En toch juist om het eenvoudige
wondermooi. Een stuk leven. Een
stuk natuur, maar opgeheven tot
groter schoonheid. Echt en waar. En
als de wieken zwaaiden en 't gebinte
van de molen steunde, zong
droefgeestig de schroef het lied van het klaterend water, weemoedig en bekorend.
Guur was het die morgen van de 4e maart. 't Was
pikkedonker, half vier 's morgens. Woeste
wolkgevaarten woedden wild jagend langs het
zwerk. Als een wilde ruiter jaagt de stormwind voort.
Snuivend briest z'n ros. Zwart vlerkt z'n
ruitermantel, loshangend van z'n schouders. Hij
stuift over het kale veld, voort in jagende galop.
Lang zwieren z'n haren om het gelaat. Wie keert z'n
jagende loop? Hij brult en gilt en lacht en schatert.
Hij rukt aan de ramen, loeit door de schoorstenen,
ontwortelt de bomen.
Wie, wat is dat? Wie waagt hem te keren? Wie blijft
daar onbeweeglijk midden in zijn pad? Een reus met
uitgespreide armen … Hem keren – ha, 't mocht wat
– hem … Een verschrikkelijke worsteling ontstond
… Slechts kort – toen was het pleit beslist.
In verheven kalmte, die hem nooit verliet, wachtte
de oude molen de aanval van zijn ontrouwe knecht,
nu z'n bitterste vijand, af. Dol kwam deze aangerend
– en stervend stortte de oude wachter
voor het landschapsschoon ter aard.
De bijgeplaatste foto's geven een
indruk. De molen werd in z'n geheel
omver gestoten en nu ligt hij terneder.
Smekend: ach helpt mij deze ene
keer, dan zal ik weer trouw m'n plicht
doen. En velen zeiden: bouw toch die
molen op, vernietig dit schoon nu
niet; laat ons een plekje houden en
blijven genieten! Maar die dat zeiden
waren onpraktische mensen. Zéér
onpraktisch. En zulke lieden brengen
het niet ver…
't Schone, 't ideëele is best, als het

maar niets kost. Wat voordeel brengt is veel beter. Natuurlijk, gelukkig dat er andere
mensen zijn. Mensen met praktische zin en heldere blik, die zakelijk denken en zich niet
laten beïnvloeden door weke gevoelsmotieven. Stel je voor, die oude molen houden … 't is
al te gek. Ach, het is zo'n beetje mode tegenwoordig om met die oude dingen te dwepen!
Men heeft er al iets op gevonden, om met behoud van oude vormen technische
verbeteringen van de laatste tijd te benutten, zodat de molen nog molen blijft, terwijl men
toch, hetzij door hulp van motor of andere drijfkracht, onafhankelijk wordt van de wind.
Maar wij zullen wijzer zijn. De oude dingen zijn duur in onderhoud. Ze hebben afgedaan
…De oude wachter van het landschapsschoon is verdwenen. En in zijn plaats komt een
heel net gebouwtje. En op het kale veld komen nu twee huisjes: een oud-molenaarshuisje
en het bemalingsgebouwtje. Nu is er ook veel meer gelijkheid, veel meer overeenstemming.
Verstomd is de molenzang die klonk in harmonie met de natuur – en tergend zal klinken
slechts 't eentonig dof gebrom.
Waarom dit geschreven? Om ogen te openen. Verdwenen is dat oude molentje. Een ieder
die ziet hoe molens verlevendigen, verfraaien het landschap, betreurt het met mij. En onze
taak immers is het, om te waken voor het schone aan bouwwerken. Beschermen ideëele
goederen. Daarom schrijven we dit. Laat ons toch behouden wat we nog hebben!
Nee, de opzichter treft géén verwijt. Maar ook, we willen geen verwijten doen aan degenen
die dit besloten. Doen wij ook vaak niet mee?
Laat ons waken voor 't schoon van onze steden, onze dorpen, ons landschap! A.
S.
Tot zover het knipsel. Hans de Jong, oud-weerman uit Gorredijk deelde nog mee, dat de
windsterkte zo'n 8 Beaufort was, met mogelijk uitschieters naar 10. Al diegenen, die mij bij
de totstandkoming van dit artikel geholpen hebben, mijn hartelijke dank.
Popke Timmermans, januari 2003

Westlandse Molendag
Zaterdag 28 juni a.s. organiseren de Westlandse molenaars voor de tiende maal de
“Westlandse Molendag”. Op deze dag is het mogelijk de zeven koren - en de vijf
watermolens in werking te zien en te bezichtigen. De korenmolens zijn: -“De Hoop” te
Maassluis, “De Korpershoek” te Schipluiden “De Roos” te Delft “Windlust” te Wateringen
“De Korenaer” te Loosduinen “De Vier Winden” te Monster “De Korenmolen” te ’s
Gravenzande. De watermolens zijn: “De Wippersmolen” te Maassluis “De Dijkmolen” te
Maasland “De Nieuwlandsche Molen” te Hoek van Holland “De Groeneveldse Molen” te
Schipluiden en “De Schaapweimolen” te Rijswijk.
Evenals voorgaande jaren doet ook de “Crossley” dieselmotor van de “Oude Lierpolder” te
De Lier weer mee. Voor de geïnteresseerden in oude motoren een unieke kans. Tevens zijn er
langs de “Gaagweg” te Schipluiden bij nummer 11 enige mobiele dieselmotoren opgesteld,
die werktuigen aandrijven. In de daarnaast gelegen “karnmolen” is een particulier
gereedschapsmuseum te bezichtigen. Ter hoogte van de “Oostgaag” nummer 25 kan men de
fundering van de “Kleine Kralingermolen” bezichtigen. Bij alle deelnemende molens kunt u
de vernieuwde(fiets)route, 60 km, met stempelkaart kopen voor € 2,50. Bij het behalen van
minimaal vijf stempels (molens) komt u in aanmerking voor het molentegeltje. In verband
met het tienjarig jubileum geven wij eenmalig een serie ansichtkaarten uit van de Westlandse
molens. Deze zijn alleen te verkrijgen als men deelneemt en vijf stempels op de stempelkaart
heeft behaald. Ook is het boekje “Westlandse Molens” nog verkrijgbaar. Tot ziens!
De Westlandse Molenaars

Molenonderzoek Monumentenbehoud Dongeradeel
De stichting Monumentenbehoud Dongeradeel, die sinds 1993 in de gemeente Dongeradeel
26 kerktorens en 7 molens beheert, doet momenteel een onderzoek naar het molenverleden
van Dongeradeel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PR-bestuurslid Warner B. Banga uit
Dokkum. Monumentenbehoud Dongeradeel bezit de molens “De Eendragt” in Anjum, “De
Hoop” en “Zeldenrust” in Dokkum, “De Gans” in Ezumazijl, de “Hantumermolen” bij
Hantum, “De Hoop“ in Holwerd en de Roptamolen bij Metslawier. Van deze molens heeft de
stichting eerder al lesbrieven gemaakt voor het basisonderwijs in Dongeradeel.
Rijk molenverleden
Tijdens het samenstellen van de lesbrieven kwam men er achter dat Dokkum en Oost- en
Westdongeradeel een zeer rijk molenverleden hebben gehad. Momenteel zijn al zo’n 60
koren-, houtzaag-, leer-, olie- en watermolens gelokaliseerd in het gebied dat nu Dongeradeel
heet. Ook wordt gezocht naar informatie over de voormalige eigenaars en natuurlijk vooral de
molenaars.
Chicorei-windmolen
Zo is uit het Kadaster van 1832 gebleken, dat er rond die tijd een “Chicoreij Molen en Erf”
was op de hoek van de Dokkumer Ee en de stadsgracht rond Dokkum. Deze molen was
eigendom van de weduwe van Wijtze Aukes de Boer. Inderdaad blijkt uit een advertentie uit
1838 dat het hier gaat om een Cichoreifabrijk met Windmolen en 3 eesten. Over windmolens
en chicorei is weinig bekend. Zijn er lezers die meer weten van het gebruik van windmolens
bij de fabricage van cichorei en de inrichting van deze molens?
Ook gegevens of afbeeldingen van molens in Dongeradeel zijn van harte welkom.
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel, p/a Warner B. Banga, Zuiderbolwerk 115 te
Dokkum. tel/fax: 0519 - 29 21 39 e-mail: warner.b.banga@chello.nl

Uit ons prentenkabinet
We kregen een tweetal reacties op de vorige
inzending van de heer Henk Kats.
De
windmotor
was
voor
onze
windmotorspecialisten Willem Hengst en Jan
Bergstra, de samenstellers van het inmiddels
uitverkochte
boek
De
windmotor
als
poldergemaal in Friesland, geen probleem.
Hengst uit It Heidenskip bracht hem meteen thuis
als de Herkules van de Kleiterperpolder aan de
opvaart naar de Zwette bij Deersum. Bergstra uit
Sneek twijfelde nog tussen deze en die van
Mantgum aan de Skillaardervaart. Om alle twijfel
weg te nemen werd door Bergstra de locatie per
fiets bezocht en dat bracht beide heren
eendrachtig tot dezelfde conclusie: de afgebeelde
windmotor in de winterse wijdheid van het Friese
polderland is die van Deersum die het thans
zonder roos moet stellen.
We zeggen beide heren dank voor hun reactie en
bijgaand een aantal nieuwe onbekenden. De tjasker komt uit de collectie van Popke

Timmermans uit Heerenveen en de zelfzwichter en de stellingmolen werden ons toegezonden
door het Groninger Molenarchief. We roepen de kenners weer op hun visie te geven op het
ingezonden materiaal.

Oproep
In 1881/1882 zijn in het gebied boven Lemmer een drietal poldermolens afgebroken. Twee
van deze molens zijn in 1882 verkocht aan iemand uit Nijeberkoop. De derde molen is op 30
mei 1881 voor f 475,- verkocht aan Frederik Westerling, molenaar te Diever. Deze molen zou
zijn gebruikt voor wederopbouw van de korenmolen De Vlijt in 1982.
Volgens een publicatie in dit blad (nummer 98 van juni 2000) was deze molen een
watermolen te Eesterga. Het is waarschijnlijk de molen met nummer 226 in de lijst van
verdwenen molens van de vereniging De Hollandsche Molen. Deze poldermolen heeft
gestaan iets ten zuidoosten van het dorpje Eesterga aan de westzijde van de Rien
(Lemsterrijn). Op deze plek loopt momenteel de A8 snelweg.
Tot op heden heb ik nog steeds geen 100% zekerheid of deze molen wel naar Diever is
gegaan. Het is wel zeker dat voor de herbouw van de molen te Diever het achtkant van een
Friese poldermolen is gebruikt. Dat de molen voor 1882 is gebouwd kan worden ontleend aan
het feit dat op een van de achtkantstijlen de initialen F.H. staan met het jaartal 1823. Gezien
de afmetingen van het achtkant moet de molen op zijn vorige standplaats een vlucht hebben
gehad van ongeveer 17 meter, de huidige vlucht is 18,60 meter.
Dankzij enkele Friese molenvrienden heb ik inmiddels voldoende informatie over de twee van
de afgebroken poldermolens. De gegevens zijn van de molen van de buitenpolder te Eesterga
en van de 1e molen van de Lemsterpolder, beide stonden aan de Rien.
Omdat deze molens een vlucht hadden van respectievelijk 11 en 14 meter zijn ze te klein. De
eerste molen is gebouwd in 1870 en de tweede in 1852. Dus geen van beide kan zijn gebruikt
voor De Vlijt. Of zijn er omstreeks die tijd nog meer molens afgebroken in dat gebied?
Wie kan mij helpen aan interessante gegevens van de poldermolen die wel is gebruikt bij de
herbouw van De Vlijt?
Ik zou graag weten waar de molen precies heeft gestaan, wanneer hij is gebouwd en of er
eventueel een molenaarswoning bij stond.
Meint Noordhoek, Kosterstraat 1, 7981 BD Diever (tel. 0521-591502)

In Fries om utens
Wellicht dat met onderstaande bijdrage van
Sjerp de Jong een bevredigend antwoord op
Meint Noordhoek z’n oproep gegeven wordt.

(foto Gerben D. Wijnja, 5 mei 1995)

Hjoed in Fries net sa fier fuort. It is de nôtmûne
“de Vlijt” út Diever. It is in ferboude
poldermûne út Eastergea, ticht by de Lemmer.
De polder waard opsetten yn 1871 troch in
inisjatyf fan de Jonkhear Andringa de
Keimpema. Syn famylje hie noch al wat lân yn
dy omkriten. It Wouda gemaal wie der noch net.
De mûne foldie mogelik net goed, want tsien
jier letter kaam der in stoomgemaal. De mûne
waard ferkocht oan oannimmer Ritzen yn
Diever, dy’t der in stiennen ûnderbou ûndersette
en sa in stellingmûne makke. Ek de flucht
waard grutter. Yn Eastergea hie de mûne in
flucht fan 13.10 meter. Yn Diever is it hjoed
18,50 meter. Meint Noordhoek is de mûnder.
Sjerp de Jong

Molenliteratuur
Molens in Zeeland, gefotografeerd en per regio beschreven
Molens in Zeeland met als ondertitel gefotografeerd en per regio beschreven verschijnt rond
deze tijd en dat is later dan verwacht. Het wachten wordt echter ruimschoots beloond, want de
omvang is gegroeid van 380 tot 424 pagina’s met 480 foto’s. De intekenprijs bedroeg € 25,excl. verzendkosten. Mocht u nog voor een boek in aanmerking willen komen, (de oplage zal
bijna zijn uitverkocht!) dan dient u contact op te nemen met de Stichting Levende Molens in
Roosendaal, Vincentiusstraat 7 - 4701 LM Roosendaal. Telefoonnummer: 0165 - 56.90.60.
En bij geen gehoor 0165- 54.16.61.

Van Zadelsteen tot Zetelkruier deel 3
Vlak voor het verschijnen van dit blad, op 2 februari jl., is in het Provinciehuis te Gent het
lang verwachte sluitstuk van de trilogie Van Zadelsteen tot Zetelkruier, geïllustreerd
molenwoordenboek uitgekomen. De auteur is Paul Bauters en Gerrit Pouw zorgde voor meer
dan 600 schitterende tekeningen. Dit Vlaamse boek kan in Nederland besteld worden (gunstig
i.v.m. bankkosten!) bij de Stichting Levende Molens in Roosendaal (zie hierboven) of bij de
heer Pouw in Naarden (tel. 035-694528). In het volgende nummer komen we uitgebreid terug
op dit indrukwekkende boekwerk. Prijs € 50,- incl. verzendkosten.

De molens van de Zuid-Hollandse
eilanden in oude ansichten
Zoals bekend geeft uitgeverij Europese
Bibliotheek een grote reeks (molen)boekjes
in oude ansichten uit. Toen men door de
voorraad heen was, werd voor heel wat delen
besloten het als Toenboekje te herdrukken.
De nieuwe molenuitgave van Arie Jan Stasse
is echter geen herdruk maar een nieuwe
aanwinst. Nu had de uitgeverij in het
verleden al in diverse andere deeltjes
aandacht geschonken aan de verschillende
eilanden, maar Stasse is erin geslaagd een volledig nieuwe bundel samen te stellen met
verrassende foto’s.
Tot de Zuid-Hollandse ‘eilanden’ behoren Voorne-Putten, Rozenburg, IJsselmonde, GoereeOverflakkee en Tiengemeenten. Een vanouds waterrijk gebied waarin heel wat poldermolens
de bevolking bijstonden om droge voeten te houden. Ook koren- en industriemolens verrezen
en zorgden mede voor economische bloei en welvaart. Maar door brand, verval, sloop en
oorlogshandelingen verdween het grootste deel uit het landschap. Alle nog bestaande en de na
1940 verdwenen molens zijn door Stasse op foto of ansicht bijeengebracht en dat levert een
fraaie kijk op de molens die dit gebied rijk is (was). Bij de afbeeldingen zijn weer tal van
wetenswaardigheden vermeld. .Het boek sluit af met een tweetal oude advertenties, een lijst
van verdwenen molens na 1900 (met naam, type, functie, bouwjaar en jaar van verdwijnen).
Een tweede tabel geeft een overzicht van bestaande molenrompen. Handig is het dat in een
oogopslag in de tabellen ook te zien is welke molens in het boek zijn opgenomen. Tenslotte is
er een lijst met molentermen en literatuurvermelding opgenomen. De keurig verzorgde
uitgave, zoals we dat van de uitgever gewend zijn, telt 73 genummerde pagina’s in oblongformaat. Een enkele keer zijn twee foto’s op één pagina opgenomen. De prijs bedraagt €
15,95. Het is verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.
(GDW)

Het Olieslagerscontract –
oliemolens in de Zaanstreek
‘Het Olieslagerscontract’ met als ondertitel
‘Oliemolens in de Zaanstreek’ is het derde
boek, dat Ron Couwenhoven uit Zaandam
over de Zaanse windmolenindustrie heeft
geschreven. Dit keer wordt de opkomst en
ondergang van de oliemolens beschreven
vanaf 1600, waarbij het befaamde
Olieslagerscontract – een onderlinge
brandverzekering die in 1727 werd opgericht
en tot 1912 stand hield – een belangrijke
leidraad vormde.
Het boek is al weer het derde deel in een reeks van de Stichting Archief Ron Couwenhoven.
En eerlijkheidshalve moeten we stellen dat dit deel ook het ‘beste’ is. Wanneer de auteur op
deze weg doorgaat kunnen we nog veel fraais van hem verwachten.
Couwenhoven verrast de lezer met tal van aspecten, die met de windoliemolens te maken
hadden. Zoals bedrijfsadministratie Teeuwis Duyvis rond 1860; de dood van zeven
molenmakers bij de restauratie van de Sint Willebrordus aan het Kalf; de doodstraf van Klaas
Hoofd wegens inbraak in molens; het leven van de zeventiende eeuwse olieslager Claes Arisz
Caescoper uit Koog; de loonontwikkelingen en arbeidsomstandigheden in de oliemolens, de
verzekering van de werklieden anno 1890 en tal van andere zaken. Het zijn aanvullingen die
het boek een absolute meerwaarde geven. Het bevordert de leesbaarheid van zo’n uitgave ook
in grote mate omdat het daardoor minder het karakter van een naslagwerk heeft. Wij hebben
genoten van deze interessante uitgave die alleen maar naar meer smaakt. We hopen dat de
auteur dan ook doorgaat met het op schrift stellen van z’n ontdekkingen in de Zaanse
molenarchieven.
Het 142 pagina’s tellende boek is geïllustreerd met ruim 50 afbeeldingen, waarvan acht
pagina’s in kleur. Het Olieslagerscontract is voorzien van een register op persoons-en
molennamen. Verkoop: telefonisch via R. Couwenhoven (06-51273980 of e-mail
info@duizendzaansemolens.nl) of door storting van 18,15 euro op bankreknr. 41.14.70.078
tnv Stichting Archief R. Couwenhoven, Zaandam. ISBN-nr. 90-806650-3-7
De prijs van het boek is inclusief verzending. (GDW)

Nieuwe kleurrijke toeristische molengidsen verschenen
In de reeks “Op molenpad in …” verscheen onlangs een drietal nieuwe gidsen. Samensteller
is drs. Hans Ouweneel - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar. Ze kwamen tot
stand mede dankzij medewerking van regionale horecabedrijven die voor de toeristische en
culinaire tips zorgen. De gidsen zijn fullcolour uitgevoerd in A5-formaat (zoals De Utskoat)
en tellen 52 pagina’s per stuk en zijn voor een breed publiek beschreven.
Op Molenpad in de Randstad
Naast 25 korenmolens zijn er ook 13 poldermolens en 2 snuiftabak- en specerijenmolens
bewaard gebleven. Van alle nog bestaande molens worden in het kort de bouwwijze, historie,
bijzonderheden, versieringen en bezoekersinformatie beschreven. Tevens is van elke molen,
waarvan vele in de zeilen staan, een nog niet eerder gepubliceerde kleurenfoto geplaatst.
In hoofdstuk 1 wordt de Randstad eerst toeristisch bekeken, waarna de
waterstaatsgeschiedenis wordt behandeld. Ook wordt aan de hand van schematische
afbeeldingen de werking van een polder- en korenmolen uiteengezet. In hoofdstuk 3 worden
tips gegeven voor leuke fiets- en wandelroutes langs de windmolens. In hoofdstuk 4 t/m 8
worden de molens per regio stuk voor stuk uitgebreid in woord en beeld gebracht. Bijzondere

aandacht gaat daarbij uit naar de 5 wereldberoemde Schiedamse brandersmolens en de 7
Rotterdamse molens.
Op Molenpad in Drenthe
In de provincie Drenthe staan nog 35 molens. In de 52 pagina’s tellende molengids wordt
nader ingegaan op de rijke verscheidenheid aan korenmolens. In het kort worden de
bouwwijze, historie, bijzonderheden, versieringen en bezoekersinformatie beschreven met van
elke molen een kleurenfoto. Kortom, met deze Op Molenpad uitgave beschikt u over een
compleet en actueel overzicht van de molens in de provincie Drenthe, inclusief de net
herbouwde molens in Meppel.
Op Molenpad op de Veluwe
Op de Veluwe treffen we nog 44 molens aan. Er wordt nader ingegaan op de 30 resterende
windkorenmolens en 14 watermolens op de Veluwe. In het kort worden de bouwwijze,
historie, bijzonderheden, versieringen en bezoekersinformatie beschreven met van elke molen
een nog niet eerder gepubliceerde kleurenfoto.
In hoofdstuk 1 wordt de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe geschetst, gevolgd door een
hoofdstuk waarin aan de hand van schematische molenafbeeldingen (incl. Engelse
terminologie) nader wordt ingegaan op de werking van een windkoren- en watermolen. In
hoofdstuk 3 volgen tips voor toeristische fiets- en autoroutes langs de molens. In hoofdstuk 4
worden de molens op de Noord-Veluwe en IJsselvallei in woord en beeld gebracht. In het
laatste hoofdstuk die van de Zuid-Veluwe en Gelderse Vallei. In totaal 21 stellingkorenmolens, 14 watermolens, 4 grondzeilers, 4 beltkorenmolens en een standerdmolen.
De uitgaven ‘Op Molenpad in …‘ zijn uitgaven van Hanova Media Productions en
verkrijgbaar bij de uitgever (zie ook op internet www.hanovamedia.nl) door overmaking van
€ 9,07 (incl. porto) op postgiro 6966832 ten name van Hanova Media Productions te
Noordhoek met vermelding ‘RS’.(Randstadgids) DR (Drenthegids) en ‘VE’ (Veluwegids).
U kunt als lezer van De Utskoat deze 3 nieuwe titels nu zonder portokosten bestellen
door overmaking van € 22,50 o.v.v. de code RS+DR+VE. Als U bovenop deze bestelling nog
beschikbare deeltjes wilt bestellen kan dat als lezer van De Utskoat ook zonder bijbetaling
van porto. Het betreft dan de uitgaven over de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (€
5,67) (code AV); het Groene Hart van Holland (€ 6,58 )(code GH); Zeeland-Noord (€ 6,58)
(code ZN); Zeeland-Zuid (€ 7,50)(code ZZ); het Gelders Rivierengebied (€ 7,50) (code GR);
West-Brabant (€ 7,50) (code WB); Midden-Brabant (€ 7,50) (code MB); Utrecht (€ 7,50)
(code UT); Molens van Kinderdijk en de West-Alblasserwaard (€ 7,50) (code KWA) = 4talige uitgave!! Vergeet niet de bestelcode(s) te vermelden op uw overschrijving en bij girotel
of bankoverschrijving tevens uw adresgegevens. De aanbieding geldt tot 1 mei a.s.! (GDW)

Aangeboden:
Hieronder enkele boeken die aangeboden worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie.
Molens van Friesland. Het Friese molenboek uit 1971. Windmolens van de Zaanse
molenmaker G. Husslage. Het dorp aan de rivier de Ghyspe over de molens van Jisp.
Molenleven in Rijnland van A.Bicker Caarten. Strijd in de Veenpolder van Gerben D.
Wijnja. Nederland als Polderland van A.A. Beekman (1884 !!!) Molens, een eerste
kennismaking met een boeiend fenomeen van Klaas Woudt Hoofdstukken uit de
geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960 van Hendrik Jonker Hzn. Molens
van Nederland van Herman Besselaar.
Op onze website vindt u een meer uitgebreid en actueel overzicht van de aangeboden boeken.
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