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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
15 juni
Molenavond Workum
22 juni
Molenavond Roodkerk en Broeksterwoude
28 augustus Sluiting kopij nummer 115
28 augustus Friese Molendag

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:
Achterop:

Spinnekop Hoogland maalt met volle zeilen. Op de voorgrond als
doorkijkje spinnekop Kramer. Gekiekt op de Friese molenaarsdag.
De windmotor van Weidum is een van de fraaiste exemplaren die
bewaard is gebleven

De foto op deze pagina laat de tjasker van Allingawier zien, het molentje dat
afgelopen jaar tot de meeste draaiuren kwam. De foto dateert uit de
jaren zeventig en werd gemaakt toen hij daar net was geplaatst op het
museumterrein van de Aldfaerserfroute.
De foto bij de colofonpagina laat de ontmantelde Bullemolen van Lekkum zien. Meer
over het rietdekken van deze molen van DFM in het komende nummer.

Van de redactie
Zojuist hebt u het 114e nummer van de Utskoat opengeslagen. Als u de vorige editie
“van de redactie” hebt gelezen, dan kan het u niet ontgaan zijn dat we toen de 1000e
bezoeker op onze levendige website konden vermelden. Drie maanden later kunnen we u
melden dat we dat aantal inmiddels hebben verdubbeld. Laten we hopen dat dat zo
doorgaat.
Maar de website is natuurlijk niet het enige onderwerp dat stevig doordraait, ook onze eigen
molens draaien stevig door. Even verderop in ons blad kunt u precies lezen hoeveel draaiuren
de Friese molens in 2003 maakten. Hopen maar dat dit jaar onze molens weer net zoveel in
bedrijf zijn als vorig jaar, of misschien nog meer gaan draaien. We hopen het laatste.
Een dag dat veel molens in Friesland tegelijkertijd draaien ligt inmiddels alweer een maand
achter ons. De nationale molendag van 8 mei j.l. was ook in Friesland weer een groot succes.
Een andere belangrijke molendag, waarvoor we nog weer verder in ons geheugen moeten
graven, is natuurlijk de Fries molenaarsdag van 27 maart. Op die dag zou officieel de opening
zijn van de geheel gerestaureerde Hoogland molen. Maar i.v.m. het overlijden van prinses
Juliana, ging dat toen niet door. De molen werd vervolgens op 17 april door gedeputeerde
Mulder (hoe toepasselijk) geopend. Van zowel de Friese molenaarsdag, het in de rouw staan
van de molens t.g.v. het overlijden van prinses Juliana en de opening van de Hoogland molen
vindt u een impressie verderop in deze Utskoat.
Wat u naast genoemde onderwerpen verder nog zult tegenkomen is een verhaal over het
maken van eendenkorven o.l.v. oud Gild voorzitter Gjalt de Groot. Alhoewel het maken van
eendenkorven niet een directe molenactiviteit is, is het zeer zeker de moeite waard om u zo
eens te verdiepen hoe het fabriceren van zo’n korf tot stand komt. Daarnaast plaatsen we
diverse verslagen en is er een exclusief verslag van onze kersverse geslaagde molenaar
Gerdien Wichers over de excursie die ons op 10 april j.l. door het Duitse en Groninger
molenland voerde.
Ten slotte willen we u natuurlijk wijzen op de zeer interessante molenavonden die er
binnenkort aan staan te komen. Op 15 juni a.s. zullen vanaf 19.30 uur tot ca. 21.30, de
Nylandermolen en Ybema molen, beiden te Workum, in bedrijf zijn. U bent natuurlijk van
harte uitgenodigd om de molen(aar)s met een bezoek te verblijden. Precies een week later is
het alweer raak. Dan zullen op 22 juni molen De Hoop te Roodkerk en De Grote molen in
Broeksterwoude voor u geopend zijn. Ook deze molens zijn van ca. 19.30 uur tot 21.30
geopend.
We hopen als redactie dat deze avonden een groot succes zullen worden, zodat we er in het
komende nummer van de Utskoat verslag van kunnen doen. Maar het blijft natuurlijk het
mooist om de molens “live” in actie te zien. Gaan dus, op de 15e en de 22e van de 6e!
Tot slot: veel leesplezier gewenst!
Ruurd Jakob Nauta

GILD FRYSKE MOUNDERS

Activiteiten
In de maand juni organiseert het GFM twee avondexcursies. Per avond zijn twee molens voor
collega-molenaars, -molenliefhebbers en hun partners geopend. De eerste avond vindt plaats
in het zuidwesten van de provincie. De tweede avondexcursie leidt ons naar het noordoosten
van de provincie. Op beide avonden zijn echter alle molenvrienden van Fryslân welkom. Tip:
maak onderling afspraken over het met elkaar meerijden. Dat is gezelliger en zo kunnen ook
mensen meedoen zonder eigen vervoer.
Als molenbeheerders vertoeven we de meeste tijd op onze ‘eigen’ molens. Dat is
logisch: een beheerder van een klassieke auto is ook de meeste tijd met zijn eigen auto bezig.
De molens kunnen we echter onmogelijk op gezette tijden bij elkaar op een dorpsplein
neerzetten om elkaar alle bijzonderheden te tonen. Naast de al bestaande en succesvolle Friese
Molenaarsdag, krijgen we met deze doordeweekse excursieavonden meer vaste gelegenheden
om andere molens in de provincie te bezoeken.
De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u van harte uit!
Dit jaar staan vier poldermolens centraal. Verdeeld over twee avonden zijn dit:
avond 1:
dinsdag 15 juni 2004
tijd:
van 19.30 uur tot ± 21.30 uur
molen:
Ybema Molen, Workum (Ruurd Jakob Nauta)
molen:
Nylânnermole, Workum (Jaap Tiedema)
avond 2:
tijd:
molen:
molen:

dinsdag 22 juni 2004
van 19.30 uur tot ± 21.30 uur
De Hoop, Roodkerk (Harry Barentsen en/of Dirk Kamminga)
De Grote Molen, Broeksterwoude (Rolf Dijkema)

Vier poldermolens, maar toch allemaal verschillend. Een korte introductie:
De Ybema Molen is een onlangs gerestaureerde Friese muonts. In de 19e eeuw zijn
er in de provincie honderden van gebouwd. Slechts een handjevol van dit karakteristieke
boerenmolentype is overgebleven. Molenaar Ruurd Jakob Nauta ontvangt u graag in deze
molen. Komt u met meerdere personen tegelijk, dan zal dat al snel worden: bij deze molen.
De Nylânnermole is één van de grootste bovenkruier- poldermolens in Fryslân en de
oudste. Mogelijkerwijs is de molen herbouwd met (een aantal) onderdelen van een
voormalige schepradmolen. Alle raadsels hieromtrent zijn nog niet opgelost. Ook andere
kenmerken van deze molen springen de liefhebber in het oog. Molenaar Jaap Tiedema vertelt
ons er alles over.
De fraai gelegen poldermolen De Hoop te Roodkerk vraagt van zijn bezoekers een
korte wandeling door het veld. Maar dat mag op een juni-avond geen bezwaren opleveren
voor doorgewinterde (polder)molenbezoekers! Deze molen is bijzonder, omdat hij in 1863 in
de provincie Groningen is gebouwd. In 1911 volgde ‘emigratie’ naar Fryslân. De Groningse
roots zijn afleesbaar. Het neutenkruiwerk is pas rond 1929 aangebracht. Daarvoor maakte een
voeghoutenkruiwerk het mogelijk dat het gevlucht op de wind kon worden gezet. Molenaars

Harry Barentsen en/of Dirk Kamminga bemannen deze avond deze bijzondere molen van
stichting De Fryske Mole.
De Grote Molen in Broeksterwoude doet voor Friese begrippen zijn naam eer aan
met een vlucht van 22,54 meter. De huidige molen uit 1887 houdt het gelukkig langer uit dan
zijn directe voorganger. Die stamde namelijk uit 1880 en brandde slechts 7 jaar later af! De
bestaande molen is op prachtige wijze gemaakt door molenmaker Gerben van Wieren uit
Janum. Ook bijzonder bij deze molen zijn de historisch gave bijgebouwen rond het vroegere
molenaarshuisje. De jongste GFM-leermeester Rolf Dijkema ontvangt u de 22ste juni-avond.

Verslag algemene ledenvergadering 26 maart 2004 te Raerd
Totaal aanwezig inclusief voltallig bestuur 73 leden.
De voorzitter heet allen welkom. Allereerst ligt hij de wisseling in het bestuur toe. Door de
zorgelijke ontwikkeling in de varkenssector is Gjalt de Groot gedwongen al zijn aandacht te
geven aan het overleven van zijn varkens-vermeerderbedrijf en moest hij noodgedwongen
afzien van het voorzittersschap. Na beraad in het bestuur is besloten dat Frank Terpstra zal
fungeren als voorzitter. Het bestuur heeft Martin Bakker bereid gevonden om de open
gevallen plaats op te vullen en het bestuur met zijn komst te versterken. Zonder hoofdelijke
stemming maar unaniem wordt het nieuwe bestuurslid aangenomen
Bij de behandeling van de notulen van de vorige leden vergadering, merkt Popke
Timmermans op dat er van De Hollandsche Molen van hun laatste symposium een rapport
verschenen is .Dit is verkrijgbaar bij De Hollandsche Molen. (zie Molenliteratuur, Red.)
De secretaris leest het bestuursverslag van het afgelopen bestuursjaar voor. Dit wordt in de
volgende Utskoat gepubliceerd.
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2003. Er zijn geen
opmerkingen: de kascommissie bestaand uit Popke Timmermans en Sjerp de Jong hebben de
boeken gecontroleerd en goed bevonden. Het bestuur wordt gedechargeerd. Abusievelijk is
nog geen nieuwe kascommissie geïnstalleerd,dit zal in de najaarsvergadering recht gezet
worden.
Naast de collectieve WA verzekering hebben zich 61 mensen voor de WA + verzekering aan
gemeld. Geen van de aanwezigen was voor een ongevallen verzekering volgens de
aangegeven voorwaarden. We zullen ons daar dan ook niet meer ee bezig houden
De opleidingscommissaris rapporteert aan de vergadering en stelt ook een nieuwe leermeester
voor :Rolf Dijkema. Het aantal leerlingen neemt weer toe m.n. Ameland en Makkinga kennen
een verheugende groei.
Alle geslaagden worden door hun respectievelijke leermeesters aan de vergadering
voorgesteld en in een kort praatje wordt het verloop van hun opleiding geschetst. Tevens
wordt het nieuw vormgegeven, uiterst fraaie diploma overhandigd. Verheugend is ook om te
zien dat de meesten ook al een molen hebben gevonden waarmee ze kunnen draaien .
De heer Zwierstra, voorzitter van De Fryske Mole, feliciteert de nieuwe molenaars met hun
diploma en vermeldt ook dat De Fryske Mole de diploma’s van zowel De Hollandsche Molen
als De Fryske Mole erkent. Tevens constateert hij de hoge opkomst deze avond.
Sjerp de Jong wordt voor zijn inspanningen om de excursies te organiseren bedankt door de
voorzitter en krijgt een ruiker overhandigd. Zoals bekend hebben Ruurd-Jacob Nauta en Jaap
Tiedema het stokje overgenomen van Sjerp de Jong. De eerste door hen georganiseerde
excursie voert naar Noord Duitsland en Groningen op 10 april.

De heer Wierstra deelt mee dat de officiële ingebruikname van de twee spinnekoppen Kramer
en Hoogland in verband met het overlijden van Prinses Juliana niet door gaat en vraagt de
aanwezigen om hun molens voorzover dat nog niet gedaan is in de rouwstand te zetten .
De voorzitter presenteert een plan om het molenaars gemakkelijker te maken elkaars molens
te bezoeken. De meesten kunnen alleen ‘s zaterdags draaien en dan is het lastig om een andere
molen te bezoeken.
Nu is gedacht om in de zomer, ‘s avonds door de week, een of meerdere molens open te
stellen en deze kunnen dan bezocht worden door collega-molenaars. Op 15 juni vanaf ± 19.30
uur is Ybema molen en de Nylanner molen in de directe omgeving van Workum open gesteld
en indien mogelijk draaiend.
Op 22 juni vanaf ± 19.30 uur is De Hoop bij Roodkerk en de Grote Molen bij
Broeksterwoude opengesteld.
Na de rondvraag waarin geen vragen gesteld werden, werd het formele deel van de
vergadering afgesloten. In de pauze was er weer het traditionele bittergarnituur na de wat
gedurfde, frivole kaas en groentehapjes van de vorige keer.
Na de pauze was het woord aan Gerben van der Meer uit Broek bij Joure. Hij heeft een
windmotor gerestaureerd en er een passende plaats en functie voor gevonden vlak bij zijn
huis. Met behulp van geprojecteerde foto´s en ondersteund door zijn verhaal kregen we een
goed beeld van de restauratie. Ondanks al zijn speurwerk zat hij toch ook nog met vragen en
ontstond er een levendige discussie met aanwezige deskundigen. Het was leuk om zo´n heel
project te zien ontwikkelen.
De voorzitter bedankte de heer Van der Meer en wenste iedereen wel thuis. Het was een goed
bezochte vergadering in een m.i. prima accommodatie met een sfeer die zoals enkele
oudgedienden zeiden weer ouderwets was.

De pas geslaagden met hun fraaie diploma poseren voor de fotograaf op de
aaneengeschoven tafels in het dorpshuis van Raerd.

Bestuursverslag 2003/4
Dit is een gedenkwaardig jaar geworden voor de vereniging. We staan nu weer op eigen
benen en stevig!
Het is uiteraard niet eenvoudig om als geheel nieuw bestuur in een nieuwe situatie te stappen.
Dank zij echter de inspanningen van met name Piet de Vries als penningmeester en Lidwien
Rietveld als opleidingscommissaris is er toch een goed resultaat geboekt. Waarbij we
uiteraard ook de leermeesters en de rest van het bestuur niet moeten vergeten.
Zoals u inmiddels bekend is heeft de voorzitter zich terug getrokken, dat is jammer voor de
vereniging, maar gezien de reden is dat met name heel erg spijtig voor hem zelf.
De ambitieuze plannen die hij gepresenteerd heeft kunnen, gezien zijn achtergrond, ook alleen
onder zijn bezielende leiding gerealiseerd worden.
We zijn nu bezig met een nieuwe actie om nieuwe leerlingen aan te trekken en kunnen daar
wellicht subsidie voor krijgen van de provincie. Intussen wordt gewerkt aan een aangepaste
versie van de oude folder en we hopen die te kunnen herdrukken op niet al te lange termijn.
De inning van de contributie is geoptimaliseerd en ook de afstemming ledenlijst/Utskoat is
tegen het licht gehouden.
Voor alle leden is nu een W.A. verzekering geregeld een enorme vooruitgang met de oude
situatie waarbij alleen de leermeesters en de leerlingen verzekerd waren. Ook kan een
aantrekkelijke W.A.+ verzekering aan geboden worden.
De opleidingscommissaris in de wandelgangen ook wel Lidwien genoemd heeft de eigen
G.F.M. opleidingsstructuur weer vorm gegeven in samen werking met de leermeesters.
Hiertoe wordt met hen regelmatig vergaderd en aan het bestuur gerapporteerd. Ook is er
vervanging gezocht voor de blauwe map zoals het G.V.M. die hanteert. Inmiddels zijn de
eerste examens achter de rug tot volle tevredenheid van alle betrokkenen en dat is zoals een
bekend lied dit aan geeft, het doel waarnaar wij streven!!
Volgens de in de statuten vastgelegde regels zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk
reglement aangenomen. Hier voor waren twee vergaderingen noodzakelijk maar daar is
praktisch gesproken niet aan te ontkomen.
We hebben een keer een gezamenlijke vergadering gehad van de besturen van het G.F.M. en
het G.V.M., dit zal ook zeker herhaald worden gezien ons gezamenlijke doel het draaien van
de molens. Ook in de Friese molendag en de excursies treden we gezamenlijk op, hoewel het
laatste een G.F.M. activiteit is die voortspruit uit de opleiding.
Hoewel het uiteraard bekrachtigt moet worden door de ledenvergadering zijn we als bestuur
blij dat Martin Bakker het bestuur wil komen versterken. Hij heeft bestuurservaring in een
naar onze schaal bezien grote vereniging is jong en enthousiast. Onlangs heeft hij de opleiding
die hij bij Sije Hoekstra heeft genoten succesvol afgerond.
Dank zij de inspanningen van velen hebben de molens weer gedraaid, zijn de opleidingen
gecontinueerd, de excursies georganiseerd, de Utskoat uitgebracht de penningen geïnd en is
al dit werk gratis en voor niets door ons allen gerealiseerd.
Een gedenkwaardig jaar maar eigenlijk toch ook net als voorgaande en hopelijk ook volgende.

Spinnekop Hoogland waardig in werking gesteld

Met de boot van schipper Kalsbeek werd het gezelschap over de Zwette naar de molen gebracht. Voorzitter
Zwierstra wordt geïnterviewd door Jitske Veenstra van het Friesch Dagblad, terwijl de schipper in gesprek is
met gedeputeerde A.J. Mulder. Hieronder het lichten van de vang door Mulder en mevrouw Hoogland onder
toeziend oog van alle genodigden op de molepôle. Op de achtergrond het spinnekopje Kramer.

De ingebruikname
Het was zaterdag 17 april. Op een bijna zonovergoten middag begaf een groep molenvrienden
zich aan boord van een schip om de Zwette af te varen, het Elfstedenwater dat voor menig
schaatser bijna legendarische betekenis heeft gekregen na de Elfstedentochten die zij op de
schaats al dan niet volbrachten. Het pleziertochtje per boot had als doel de beide
spinnekopmolentjes te bezoeken die in de verte met volle zeilen op het publiek stonden te
wachten, de voorste druk malend, de achterste in afwachting van wat komen ging. De
opvarenden varieerden van (molen)bestuurders tot (leerling)molenmakers, van schrijvende
pers tot fotografen en van direct betrokkenen tot andere genodigden. Eenmaal aan wal ging
het wandelend naar spinnekopje Hoogland. Daar voltrok zich het hoogtepunt van de middag:
het lichten van de vang door gedeputeerde Mulder en mevrouw Hoogland. Onder toeziend
oog van molenaar Talsma werden de nodige handelingen vlot uitgevoerd waarna het molentje
liet zien waarvoor het gebouwd was. De leerling-molenmakers van Het Friesland College, die
de klus met onderhoudsman Kloosterman hadden geklaard, konden trots zijn op hun werk.
Ook de aanwezige molenaars waren in hun nopjes en genoten van het mooie weer, de
aandacht voor hun molentweeling en de maalvaardige staat van hun gerestaureerde
maalwerktuigen. De sfeer was ook stukken beter dan vijf jaar geleden. In april 1999 brandde
de spinnekop Hoogland door brandstichting geheel af. Het was de derde in vijf jaar tijd in de
omgeving van Leeuwarden. Over herbouw was men het al gauw eens, maar financieel moest
het ook kunnen. Toen het Friesland College in beeld kwam, gloorde er echter hoop en de
realisatie van alle plannen aan de veilige overkant van de Zwette op het terrein van de
proefboerderij Nij Bosma Zathe in de Boksumerpolder maakte de puzzel compleet. De
betrokkenheid van diverse instanties maakte de wedergeboorte van deze unieke
molentweeling dan ook tot een succes.
Bedrijf Nij Bosma Zathe
Het bedrijf Nij Bosma Zathe is gelegen op de oude Middelzeebodem in de later ontstane

Boksumerpolder, een gebied van zo’n 200 hectare ten zuidwesten van Leeuwarden. De
Middelzee, die ongeveer duizend jaar geleden vanuit het noorden tot aan Bolsward doordrong
in het Friese landschap, is vanaf de 13de eeuw na Christus door toedoen van monniken
ingepolderd. Met uitzondering van het dorp Nijland is er van bewoning in het voormalige
Middelzeegebied eigenlijk geen sprake geweest. Het land bleef een open weidegebied tot op
de dag van vandaag. Het bedrijf Nij Bosma Zathe heeft na de ruilverkaveling “Baarderadeel”
100 hectare grond in de Boksumerpolder, de helft dus, tot haar beschikking voor agrarisch
natuurbeheer, de verbouw van maïs, wintertarwe e.d. en voor beweiding. Het gebied waar
agrarisch natuurbeheer plaatsvindt, wordt gekenmerkt door een verlate maaidatum, een
plas/dras-situatie en inundatie. In dit geheel spelen de spinnekopmolentjes hun partij mee,
zodat naast hun landelijke en cultuur-historische, monumentale functie tevens een actieve rol
is weggelegd waarin de (vrijwillige) molenaars een belangrijke taak hebben. Kortom, de
nieuwe locatie voor de spinnekoptweeling is in velerlei opzichten een uitkomst en aanwinst te
noemen.
“Zeer vertrouwd”
Terug in de kantine van Nij Bosma Zathe toonde voorzitter Zwierstra zich zeer verheugd over
de totstandkoming van het project, mede ingegeven door de ‘vertrouwde locatie’ die de beide
molentjes op het praktijkcentrum nu hebben. Hij prees het stuk vakmanschap dat de studenten
van Het Friesland College in goede samenwerking met onderhoudsman Hylke Kloosterman
tot stand hebben gebracht.
Gedeputeerde Mulder noemde het molenbeheer “in nuodlike saak om’t se gjin funksje mear
ha.” Hij sprak zijn zorg uit over het stilstaan van molens: “stilstean is omkomme,” volgens de
gedeputeerde. De functie die de beide molentjes hier hebben gekregen sprak hem dan ook
zeer aan. Het opleidingsaspect had eveneens zijn grote waardering: “It is nijsgjirrich dat hjir
in stik oplieding by belutsen is, want it fakmanskip bliuwt nedich foar ambachtlike
restauraasjes.”
Om de kwaliteit van de restauratie-opleiding te garanderen zoekt de Provinsje Fryslân
samenwerking met Groningen en Drenthe. Ook komt de Friese monumentenwereld onder één
dak.
Professor dr. ir. Pim Brascamp ging als directeur wetenschap nader in op de relatie tussen de
proefboerderij en Animal Sciences Group Wageningen UR. Hij vertelde dat het
praktijkcentrum goed illustreert hoe een landelijk gebied kan worden onderhouden en over de
verbrede functie van de veehouder die in dat gebied een belangrijke rol kan spelen.
Volgens Luit Middendorp, directeur MBO-bouw van het Friesland College, is
projectonderwijs een van de belangrijke spelers in het hele gebeuren. Met gepaste trots
vertelde hij hoe deze vorm van technisch onderwijs in samenwerking met De Fryske Mole tot
dit succes heeft geleid, waarbij de studenten de spreekwoordelijke pluim op de hoed kregen
en De Fryske Mole-onderhoudsman Kloosterman geprezen werd vanwege zijn coachfunctie.
“Bij de projectopleiding gaat het anders dan de standaard. De motivatie onder studenten
neemt behoorlijk toe. In het onderwijsleercentrum komen de jongens voor de theorie waarna
ze in de werkplaats aan de slag gaan om uiteindelijk een heel mooi product te kunnen maken,”
aldus Middendorp. Daarna kwam mevrouw Hoogland naar voren om te vertellen over de
dagen van weleer.
“Pake kaam yn 1910 op Barrahûs. Doe’t wy der kamen te wenjen wisten wy amper mei de
mole om te gean.
Heit hier der in gruweliken hekel oan, foaral mei buien. Dan draafde er der hinne. Foar it
ûnderhâld kaam timmerman Kingma út Wytgaard by ús. Mar wat wie it allegearre djoer om
sa’n mooltsje yn oarder te hâlden. Wat wienen wy dan ek bliid doe’t Cramer fan De Fryske
Mole de mole oernaam. Mar o jé, doe’t er nei de Swette herhuze seinen wy: dat is in ferkeard

Bij de foto uit het album van mevr. Hoogland:
Als er een foto gemaakt werd diende de molen
vaak als decor. Hier met beppe Hiltje
Bruinsma en de beppesizzers Hessie en Hillie
(rechts).

plak fanwege de jeugd. En ja hear, nei in
goed jier fikte er ôf. Mar wat soe myn man
grutsk wêze as er dit belibbe hie. Ik winskje
beide mooltsjes in hiel lang libben ta en De
Fryske Mole, betanke foar dit súkses.”
Zwierstra sprak afsluitend z’n tevredenheid
uit over belangrijke functie die de molen
weer heeft in de waterhuishouding, ook al
maalt de een het water op en de ander uit. Hij
sprak de hoop uit dat de molens hier, aan de
veilige kant van de Zwette, niet weer in
brand zullen opgaan en benadrukte nog eens
het belang van dit project dat in goede
samenwerking met het Friesland College tot
stand kon komen zodat de opleiding
gecontinueerd kan worden. Zo kon een
relatief klein project toch op een voor De
Fryske Mole te financieren manier
verwezenlijkt worden. Wel sprak hij z’n zorg
uit over het uitblijven van onderhoudsgelden.
Het Rijk heeft de onderhoudssubsidie
verdubbeld naar € 6800,- per molen per jaar,
maar de verdeelsleutel 50% Rijk en 25 %
voor Provincie en Gemeente elk geeft zorgen
omdat de laatste twee deze verhoogde
bijdrage nog niet doorberekenen. Zwierstra
deed dan ook een dwingende oproep aan
beide instanties het voorbeeld van het Rijk
wel te volgen daar de financiële polstok van
De Fryske Mole ook z’n grenzen heeft.

Gerben D. Wijnja
Molenaar
Talsma (links)
kreeg uit
handen van
voorzitter
Zwierstra een
klok
aangeboden.
Talsma:
“Froeger
mealden se it
lân droech en
no moatte wy it
splis mealle.
Dat nuvere
gefoel moat ik
mar wat oan ‘e
kant sette.”

Verslag van de bijeenkomst van Friese moleneigenaren en
molenaars op woensdag 28 april 2004 in dorpshuis te
Poppenwier
Aanwezig: 24 aanwezigen:14 molenaars en 13 (vertegenwoordigers van) moleneigenaren
rekeninghoudend met dubbelfuncties
1. Opening door de heer L. Zwierstra, voorzitter van de De Fryske Mole. Hij heet iedereen
welkom en geeft aan dat De Fryske Mole deze avond organiseert voor alle moleneigenaren en
molenaars in Fryslân. Ook in het overleg met de provincie is het een goede zaak dat er een
spreekbuis is. Wil De Fryske Mole zo functioneren dan moet er voeding zijn uit en
samenspraak met de andere organisatie. Tevens is er een toezegging gedaan op 19 november
2003 om weer bijeen te komen en een instructie avond te organiseren voor de Friese
molenaars.
2. Molenaarscontract. De heer Zwierstra deelt mee dat De Fryske Mole aan
Advocatenkantoor Boonstra en Rademakers opdracht heeft verleend een nieuw
molenaarscontract op te stellen waarin de laatste ontwikkelingen w.o. de arbo-eisen staan
vermeld. De stichting zal dit contract aan alle molenaars aanbieden voor ondertekening. De
andere molenstichtingen krijgen ook een exemplaar om als model te gebruiken voor hun
molenaars.
3. Toetsing arbo voorzieningen Hylke Kloosterman van De Fryske Mole meldt dat een
toetsing is geweest van de arbo voorzieningen op 3 molens op woensdag 27 april door de heer
Bal van een Arbo-dienst. Dit is geschied op de molens Victor, Genezareth en Hogebeintum.
Een aantal facetten: een leuning langs de trap, op de eerste zolder een hekje om de koningsspil
en met onder een schopplank, hekje om trapgat. Op de kapzolder een stevig luik over trapgat
dat gesloten kan worden bij werkzaamheden in de kap. Afzetten van het gevlucht kon volgens
de heer Bal door een touw met een bordje “Pas op”, of roodwit geblokt signaalband. Bij meer
bezoek moeten 2 molenaars of een molenaar en begeleider aanwezig zijn. Eventueel
stopzetten als gevaarlijke situaties dreigen. Simon Jellema van de molenstichting De Rat vindt
het jammer dat er niet getoetst is bij een draaiende molen en dat de map RI&E niet is getoetst.
Hierop antwoordt Kloosterman dat het advies bij de map was deze zoveel mogelijk ook in te
vullen. Ook vermelden als er gestopt is tijdens het bezoek. Ouders met kinderen moeten
gewaarschuwd worden voor de gevaren die de kinderen kunnen lopen. Als bezoekers zich niet
aan de regels houden de molen direct stopzetten. Jellema noemt het onduidelijk dat elke
arbodienst weer een eigen interpretatie heeft. Ook de arbo-inspectie heeft een eigen
interpretatie. Dit is zeer onduidelijk voor de molenaars. Jan Coppens van de Stichting
Penninga’s Molen te Joure merkt op dat deze maatregelen ver boven de arbo-regels uitgaan.
Er is geen sprake meer van werkomstandigheden als er ook maatregelen voor bezoekers
moeten gelden. dat is een andere categorie. Kinderen werken niet en horen ook niet door
regels van de werkomstandigheden te worden beschermd. Verder is hij van mening dat de
dynamiek van het werken op de molens niet is onderzocht. Jellema brengt nog in dat het in de
hekkens klimmen door de vingers wordt gezien terwijl het wel boven de grens van 2,5 meter
is. Hij vraagt zich af of niet een gelijke regeling mogelijk is als bij het skûtsjesilen. Daar
moest eerst ook een reling om het schip en de giek op stahoogte. Daar is een algemene
dispensatie voor gekomen. Waarom niet voor de molens? Zwierstra maakt nog een
vergelijking met de langssuizende trein op een perron waar alleen een streep op het perron de
mensen moet tegenhouden. In het RI&E is de eigenaar verantwoordelijk en alleen door

nalatigheid van de molenaar en moleneigenaar kunnen er problemen ontstaan. Het gebrek aan
uniformiteit is arbo-eigen. Johannes Kooistra van de molen te Sloten wijst nog op de regels in
het bouwbesluit. Deze zijn overzetbaar naar de arbo-regels; bij voorbeeld bij de schopplanken
op een stelling. Een plank op 10 centimeter hoogte is beter dan een schoprand. Zijn
ervaringen in Groningen zijn ook dat men het daar te veel van de arbohoek bekijkt, terwijl
ook het bouwbesluit er gedetailleerde regels voor geeft. Hij wijst op het verschil tussen een
handeling en een bijzondere verrichting. Zeilen voorleggen is een handeling en zeilen voor
hangen of een wervel vastzetten is een bijzondere verrichting. Bij een bijzondere verrichting
is wel een tuigje nodig. Het hekwerk moet 1.25- 1.30 meter hoog zijn. Jan Coppens wijst er
nogmaals op dat het onvoldoende is dat de regels van het bedrijfsleven van toepassing zijn op
de molens. tevens constateert hij teveel subjectieve elementen in het verhaal. Hij vraagt de
molenstichtingen de onderlinge verantwoordelijkheid goed vast te leggen naar de vrijwillige
molenaars en de bezoekers.
4. Rondvraag
a. Jan Griffioen van de Ypey-molen vraagt om een tuigje. In verband met de regeling met It
Fryske Gea zet hij de molen op 1 november kaal en plaatst de borden en hangt de zeilen weer
op na 1 maart.
b. Simon Jellema meldt dat Stockholm-teer nog wel is toegestaan op de molens.
c. Johannes Kooistra wijst erop dat het schilderen tot 2,5 meter mogelijk is door de
vrijwilliger. daarboven raadt hij professionele inzet aan.
d. Gerben Gerbrandy van de Stichting Molens yn bedriuw te Wâldsein geeft aan dat vastlijnen
tijdens het werken op hoogte een kwestie van gewenning is, zo is zijn ervaring bij NUON.
e. Bij het omgaan met lastig publiek merkt Jan Coppens op dat publiek altijd begeleid moet
worden. Johannes Kooistra geeft aan dat “het gezicht naar de trap” niet altijd door het publiek
wordt opgevolgd. Harmen Zuidstra, van Penninga’s Molen te Joure geeft aan dat het van
belang is dat de molenaar bij het trapgat staat en dat men zich vasthoudt aan de zijkanten en
en niet aan de treden omdat de volgende bezoeker dan op de handen trapt.
f. Durk Piersma van de molen Schalsum vraagt naar de brandblussers op de molen. Na enige
discussie is men van mening dat het weinig zal helpen.
g. Sjerp de Jong van de Victor in Wânswert merkt op dat het verstandig is de locale
brandweer op de molen uit te nodigen. Ook om de brandweer er van te overtuigen dat
omtrekken van gebinten als de molen is uitbrand veel extra schade kan geven.
De heer Zwierstra bedankt om 21.30 uur een ieder voor zijn komst en inbreng en zegt toe een
vervolg te geven voor moleneigenaars in november.

De Fryske Mole onder één dak met andere instellingen op het gebied van monumenten
De Provinsje Fryslân is bezig nieuw beleid te ontwikkelen voor ons cultureel erfgoed. Het
inrichten van een Monumentenhuis maakt daar zichtbaar onderdeel van uit. De provincie trekt
€ 70.000,- uit voor het onderkomen waarin Monumentenzorg, de Monumentenwacht,
Stichting Alde Fryske Tsjerken en Stichting De Fryske Mole gaan samenwerken. Per 2005 is
jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De gedeputeerden willen de subsidies aan de
vier organisaties zeker tot 2008 handhaven. In noordelijk verband worden specialisten
opgeleid voor restauratiewerk, waarvan het resultaat met de beide spinnekopmolentjes een
mooi voorbeeld is. Tevens komt er een erfgoedproject voor scholieren en men tracht
samenhang te brengen in de voorzieningen voor cultuurtoerisme.

Molens in Fryslân goed bezocht tijdens molenaarsdag
In de provincie Friesland is naast de molendag, wat een publieksdag is, ook een
molenaarsdag. Dit is een dag waarop een beperkt aantal molens open zijn voor molenaars
en molenvrienden. Diverse molenaars uit het hele land kwamen op 27 maart kijken bij de
molens De Puollen, Op Hatzum en Kingmatille te Dronrijp, de windmotor te Weidum en de
spinnekoptweeling Hoogland en Kramer nu te Goutum, voorheen te Wirdum.
Deze zes molens waren vertegenwoor-digers van een verleden van de specifieke waterhuis-houding in
Friesland. Er hoefde niet naar een grote hoogte te worden opgemalen: vrijwel elke boer kon apart via
een eigen molen op de Friese boezem afmalen. Dit was in de regel een spinnekop of een
boerenmuonts. Getrapte bemaling kwam in Fryslân vrijwel niet voor. In het begin van de twintigste
eeuw werden deze molens vervangen door windmotoren. In Friesland spreekt men van Amerikanen.
Soms kleine, maar door het vergroten van de waterschappen ook door groten. Windmotor Weidum
was zo’n grote. Sake Cnossen waterschapsmedewerker van het nu provinciegrote waterschap Fryslân
gaf er deskundig uitleg. Zie de fot achterop deze Utskoat.
De spinnenkop Kramer heeft zijn metgezel Hoogland, plaatselijk trouwens beter bekend als de molen
Hokwerda, terug. Via een bootje over het water de Zwette (ook de eerste vaart van de Elfstedentocht)
werden de bezoekers naar de overzijde getrokken. De molens staan nu verder uit elkaar dan op de
Met
een
bootje
werden
bezoekers
de
Zwette
overgetrokken. Hier maken
Frank Terpstra en Ane Dijkstra
de
oversteek,
daarbij
geassisteerd
door
Marten
Lootsma op de wal bij molen
Kramer. In de verte de
Hoogland die oorspronkelijk op
deze dag in gebruik zou worden
genomen maar i.v.m. het
overlijden van prinses Juliana
werd dat uitgesteld. (foto
G.D.W.)
oorspronkelijke standplaats in Wirdum. In een windkracht 4, en soms 5, was het een pracht het tweetal
weer vrijwel simultaan te zien draaien en malen. Tjitte Talsma en Marten Lootsma waren de
molenaars die veel bezoekers mochten ontvangen.
De molens Op Hatzum en Kingmatille staan verder van elkaar maar aan de dezelfde weg. Door veel
zelfwerkzaamheid van de molengroep in Menaldumadeel zijn deze molens opgebouwd. Siep Zandstra
en Ate Kalsbeek hielden de wieken tot 16.00 uur in
beweging.
Aan de noordzijde van het Van Harinxmakanaal en
goed zichtbaar vanaf de A31 staat bij de Dronrijp ook
de Puollen. Met 19.10 meter vlucht was hij de reus
onder de dwergen die dag. Hier was Johannes van der
Meulen in actie. Met alle bezoekers, de
molenvrienden uit geheel Nederland die de mûnders
op deze dag bezochten, was het een geslaagde
molenaarsdag.
Sjerp de Jong
Foto hierboven: Arend Castelein, Doekele Terpstra, Leo Kerklaan, Palle Bruggeman en Georg
Oele op het erf van de Puollen bij Dronrijp (foto: Sjerp de Jong)

Molenuitje van de Friese molenaars
Zaterdag 10 april was het dan zo
ver: de molenexcursie van het
Gild Fryske Mounders en De
Fryske Mole vond plaats.
Precies om 7.30 uur stopte de
bus bij de Mc Donalds in
Leeuwarden.
De
“Sneker
opstappers” zaten al in de bus en
na ook in Groningen nog een
aantal molenaars te hebben
opgepikt, gingen we met
ongeveer 30 mensen richting
Duitsland. Want daar stond de
eerst molen die we zouden
bezoeken: De Bockwindmühle in
Papenburg.
In Papenburg aangekomen ging
de Sneker opstapgroep eerst koffiedrinken en “moesten” wij van de
Leeuwardense groep eerst naar de molen. Gelukkig bleek dat geen
bezoeking, want we troffen een prachtige standerdmolen uit 1709. De
molenaar stond ons al op te wachten en Jippe Braaksma werd meteen
aan het werk gezet om de molen te helpen opzeilen. De
molen had maar twee zeilen, maar kon toch ondanks
weinig wind een beetje draaien.
De molen had borstroeden met oplangers en (voor ons
heel apart om te zien) draaide rechtsom. Later zou Jaap
van Driel in de bus nog zijn visie geven over het waarom
van het rechtsom draaien van molens. Om heel eerlijk te
zijn: ik heb er aantekeningen van gemaakt, snapte het
toen ook wel, maar kan nu geen wijs meer worden uit
mijn aantekeningen. Wie weet kan Jaap hier nog eens een
stukje over schrijven.
Na de koffie gingen we naar Winschoten waar we 3
molens in het zicht hadden, waarvan we er 2 bekeken.
Als eerste togen we naar de molen Edens. Vroeger een
pelmolen, maar na de restauratie als korenmolen werkzaam. De molen is ooit opgehoogd en zal
(hopelijk binnenkort) nog 3 meter worden opgehoogd omdat er een
appartementencomplex in de buurt wordt gebouwd van 13 meter hoog.
In een vastgestelde molenbiotoop stond echter dat er binnen een straal
van 240 meter niet hoger gebouwd mocht worden dan 10 meter.
Resultaat: de molen moet dus ook verhoogd. Op trucagefoto’s was al
te zien hoe de molen er in de toekomst uit zou zien.
Vervolgens gingen we naar molen Dijkstra: een graanmolen met 4
koppels maalstenen en 2 pelstenen. Leuk was ook het
molenmakersmuseum naast de molen. Rolf Dijkema kon vanuit zijn
ervaring veel vertellen over de verschillende molenaarsgereedschappen
die hier uitgestald waren.
De volgende molen, De Dellen, stond in Scheemda. De 89-jarige
molenaar stond ons al vrolijk op te wachten. Deze poldermolen heeft 2
vijzels. Gelukkig was de wind tijdens de dag wat aangehaald, dus deze
molen met zelfzwichting stond met een vijzel te malen. Naast deze molen staat de enige paaltjasker
van Groningen. Dit molentje kreeg ook veel bekijks. Helaas kan het opgemalen water niet weg
doordat er geen binnenringsloot aanwezig was.

Bij de laatste molen konden de houtzagers onder ons hun hart weer
ophalen: Houtzaag-, Koren- en Pelmolen Fram in Woltersum stond op
het programma. Het houtzaaggedeelte is nog in gebruik, zoals ook het
koppel maalstenen. De pelstenen zijn helaas verwijderd. Een molen
waar veel te zien was en waar in een relatief kleine molen heel veel
werktuigen stonden.
Hierna togen we weer richting Friesland, waar we weer precies op tijd
aankwamen.
Voor mij het eerste molenuitje dat ik meemaakte, maar vast niet het
laatste: een perfect georganiseerde dag door Ruurd Jacob Nauta en
Jaap Tiedema. Een schema dat tot in de details klopte en genoeg tijd
voor iedereen om de molens uitgebreid te bezichtigen.
Voor wie meegingen een heel gezellige, mooie dag. Voor wie niet
meegingen: je hebt iets gemist!
Ik besluit met een
Bij de foto’s:
gedichtje dat in de
foto
1:
De
Bockwindmühle
van Papenburg
Frammolen stond gekerfd in één van de korbelen:
foto 2: Molen Dijkstra Winsum
foto 3: Tjasker bij De Dellen
Wat is ’t toch ongestadig werk
foto 4: Zelfzwichter De Dellen
Soms is het stil, dan was ’t weer sterk
foto 5: Zaagmolentje de FRAM
Hij die het malen wel bemind
Geeft dan maar acht op weer en wind.
Gerdien Wichers

foto 1: Sjerp de Jong
foto’s 4 t/m 5: Jippe Braaksma

Draaiurenoverzicht 2003
Draaiuren overzicht organisator Simon Jellema meldde mij begin april al dat hij bijna
honderd inzendingen had gekregen. Nu, eind april, zijn dat er uiteindelijk 104
geworden. Mooi om te zien is dat een groot aantal molens waarvan vorig jaar het
resultaat ontbrak, dit jaar wel van de partij zijn. Houden zo!
Koren- en industriemolens
Bij de koren- en industriemolens is houtzaagmolen De Rat te IJlst op de eerste plaats
geëindigd. Met 723 draaiuren bleef hij koren- en pelmolen ’t Lam te Woudsend ruim voor. ‘t
Lam kwam in het jaar 2003 op 636 draaiuren uit. Nieuwkomer dit jaar in de top drie is
korenmolen De Eendracht te Anjum. Deze molen draaide niet minder dan 452 uren in 2003.
Maar afwachten wie er volgend jaar bij de drie eersten eindigen.
Poldermolens
Bij de poldermolens is dit jaar op de eerste plaats een tjasker geëindigd. De tjasker te
Allingawier draaide niet minder dan 415 uren. Perfecte eindklassering voor zo’n Frieseigen
type. Was Durk Piersma vorig jaar nog eerste met zijn Schalsumermolen, dit jaar staat hij op
een mooie tweede plaats met in totaal 293 uren, waarvan er 151 belast zijn en 142 onbelast.
Prachtig resultaat! Ook in het overzicht van de poldermolens is dit jaar de nummer drie een
nieuwkomer in de top drie. Poldermolen Lonjé te Bolsward is in 2003 precies 203 uren in
actie geweest. Een mooie klassering voor de molen waar de heren Boon en Teernstra het
vangtouw in handen hebben.
Als meest draaiende spinnekop kwam dit jaar De Klaver te Bolsward met 102 draaiuren uit de
bus. Op deze met verplaatsing bedreigde spinnekop heeft Maye Teernstra het trekvangtouw in
handen. Hopen maar dat de molen dit jaar weer net zoveel draaiende te vinden is.

Asomwentelingen
Dit jaar zijn ook de asomwentelingen weer opgenomen in het overzicht. In totaal zijn er 24
molenaars die hun asomwentelingen hebben ingezonden. Deze gegevens zijn in de laatste
kolom te vinden. Op deze manier kan er mooi worden vergeleken hoeveel omwentelingen de
diverse molens ten opzichte van elkaar maken.
Ruurd Jakob Nauta

Nr. Plaats
1 Terschelling

Molennaam
De Formerumermolen
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2 Nes/Ameland

De Phenix

58

30

11,5

41,5

3 Paesens

De Hond

90

0

90

90

4 Holwerd

De Hoop

116

14

82

96

5 Metslawier

Ropta

6 Anjum

De Eendracht

316

0

452

452

7 Hantum

De Hantumermolen

188

161,5

0

161,5

8 Holwerd

De Miedenmolen

42

0

52

52

9 Anjum

De Gans

0

11 Marrum

De Kleilansmole

0

12 Marrum

De Grote Molen

16

21

18

39

13 Marrum

De Phenix

53

40

40,5

80,5

15 Hogebeintum

Hogebeintumermolen

48

10

15

25

16 Wommels

Aylvapoldermolen

143

103

29

132

17 Jislum

De Volharding

40

30

13,75

43,75

18 Dokkum

De Meermin

0

0

0

0

19 Dokkum

Zeldenrust

380

0

380

20 Dokkum

De Hoop

0

416

416

21 Westergeest

Beintemapoldermolen

22 Wanswert

Victor

61

38,75

47,75

23 Birdaard

De Zwaluw

24 Rinsumageest

De Klaarkamstermolen

28

12

2

12

25 Kollumerpomp

De Westermolen

26 Stiens

De Hoop

27 Vrouwenparochie

Vrouwbuurstermolen

163

201

32

233

28 Oude Lije

16,5

37

23

60

29 Hallum

Balkendsterpolderm.
Genezareth
Kl.polderm.

31

0

0

0

30 Kollum

Tochmaland

53,5

0

45

45

31 Munnekezijl

Rust Roest

43

0

48

48

32 Stiens

De Steenhuistermolen

48

52,5

15

67,5

33 Birdaard

De Olifant

26,5

19

7

26

34 Oude Lije

De Slagdijkstermolen

0

0

0

0

35 Stiens

Binnema's molen

18

19

0

19

36 Wyns

De Wynsermolen

55

22

40

62

37 Aldtsjerk

De Oudkerkermolen

110

124

40

164

38 Roodkerk

De Hoop

34

39

19

58

71530

293353

5660

13108

Draaiuren
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uren
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328

105

7

112

100

20

30

50

Nr. Plaats
39 Broeksterwoude

Molennaam
De Grote Molen

40 Broeksterwoude

De Broekmolen

41 Burum

Windlust

42 Sexbierum

De Korenaar

43 Veenwouden

geen

0

0

0

0

44 Menaldum

De Kievit

64

26

20

46

46 Buitenpost

De Munts

10

8

0

8

47 Franeker

Arkens

1

2

0

2

48 Achlum

Achlumermolen

0

0

0

49 Schalsum

De Schalsumermolen

378

151

142

293

50 Menaldum

De Rentmeester

52

60

18

78

51 Marssum

De Marssumermolen

241

73

109

182

52 Lekkum

De Bullemolen

53 Leeuwarden

De Himriksmole

45

25

15

40

54 Augustinusga

geen

40

80

0

80

55 Dronrijp

Kingmatille

37

68

21

89

56 Dronrijp

De Hatsumermole

0

0

0

0

57 Dronrijp

De Poelen

80

0

23

23

58 Marssum

Terpzicht

30

0

0

0

60 Rijptsjerk

Ypeymole

80

70

0

70

62 Leeuwarden

Froskepollemolen

65

37

52

89

63 Tytsjerk

Swarte Prinsch

16

0

21

21

64 Wirdum

Molen Hoogland

0

3

2

5

65 Wirdum

Kramersmolen

16

22

18

40

66 Wergea

De Hempensermolen

158

82

48

130

67 Sumar

De Hoop

185

80

158

238

68 Bolsward

geen

200

100

100

200

70 Winsum

Langwert

35

43

13

56

71 Huins

De Huinsermolen

96,5

26,5

36,5

63,5

72 Kimswerd

De Eendracht

101

53,25

59

112,25

73 Lollum

Meerswal

266,5

101,5

50

151,5

74 Tzum

Fatum

36

35

0

35

75 Tzum

Duivenhok

20

18

0

18

76 Oosterlittens

Wieuwens

3

77 Warten

De Ikkers

0

0

0

0

79 Edens

De Edensermolen

18,5

12,5

7

19,5

81 Allingawier

geen

415

0

415

82 Eernewoude

De Princehofmolen

83 Witmarsum

De Onderneming

84 Witmarsum

De Pankoekstermolen

85 Burgwerd

De Hiemertermolen

86 Sneek

Himmole

87 Grou

De Haensmole

88 Grou

De Borgmolen

112679

28495

153

41000
59135

134000

79,5

36,75

74,75

111,5

51351

54

41

46

87

66578

Nr. Plaats
89 Cornwerd

Molennaam
De Cornwerdermolen

Draaiuren
Totaal
2002

Belaste
uren
2003

Onbelaste Totaal
As
uren
in
omwen
2003
2003 telingen

54

22

19

41

90 Bolsward

De Klaver

78

75,5

26,5

102

71818

91 Oosterend

Rispens

62

30

16,5

46,5

23749

92 Grou

De Bird

93 Goengahuizen

Heechhiem

24

0

0

0

94 Goengahuizen

De Modderige Bol

0

0

0

95 Goengahuizen

De Jansmolen

0

0

0

96 Bolsward

Lonjé

132,5

153

50

203

97 Hartwerd

De Oegekloostermolen

62

63,75

0

63,75

60074

99 Aldeboarn

geen
160

25

140

165

44726

100 Tjerkwerd

De Babuurstermolen

101 Akkrum

Polslootpoldermolen

102 IJlst

De Rat

639

579,5

143,5

723

103 Koudum

De Vlijt

144

113

12

125

104 Oppenhuizen

Geau's mole

51

8

21

29

105 Vegelinsoord

De Deelsmolen

184

0

184

52340

106 Workum

Ybema molen

33

32,5

65,5

39319

107 Makkinga

De Weijert

66

20

86

32676

108 Workum

De Nijlannermolen

19

21

40

109 Workum

De Snip

1

20

21

110 Workum

geen

0

111 Langweer

De Sweachmermolen

26

31,5

41,5

73

112 Joure

De Groene Molen

0

0

0

0

113 Joure

Penninga's Molen

74

53

22

75

114 Heerenveen

Welgelegen

152

80

69

149

115 Woudsend

t Lam

662

612

24

636

116 Woudsend

De Jager

280

175

69

244

117 Scharsterbrug

De Scharrenmolen

10

5

14,5

19,5

118 Oldeboorn

geen

24

20

0

20

119 Mildam

De Tjongermolen

22

0

0

0

120 Sloten

Korenmolen

121 Wolvega

Windlust

138

128

18

146

122 Nijetrijne

De Rietvink

123 Nijetrijne

De Reiger

0

0

0

0

124 Wolvega

De Gooyer

123,5

39,5

92,5

132

125 Noordwolde

Windlust

276

6

211

126 Nijemirdum

t Zwaantje

135

105,5

0

105,5

128 Elsloo

Vesuvius

129 Sondel/Lemmer

geen

37

32

0

32

132 Hollum

De Verwachting

159

192,75

93

285,75

133 St. Johannesga

De Hersteller

54

0

35

35

14620

134 Surhuisterveen

Notmune

156

105

45

150

60251

137 de Blesse

De Mars

420

8

389

397

108438

148 Oudega (W)

Dorismooltsje

85,5

40

33

73

65
50

182300

27058
72377

Zaterdag 27 maart 2004 Excursie naar Friesland
Vanuit diverse delen van het land togen molenaars naar onze molens. We ontvingen
onderstaand verslag van Kees Vanger, Fries om utens die ooit in Holwerd aan het
vangtouw stond van molen De Hoop.
Een 16 tal molenaars en molenaars in opleiding uit Meppel en omstreken zijn om 8.30 uur
vertrokken voor hun jaarlijkse excursie. Deze keer gingen we naar het noorden. Het mooie
Friesland!! De eerste molen die we bezocht hebben was de spinnekopstellingmolen “De Vlijt”
in Koudum. Een prachtige spinnekop met verbluffend veel ruimte en één koppel stenen. We
werden enthousiast met koffie en koek ontvangen door Hiltje Feenstra. Wat een mooie molen.
De groep moest in tweeën gesplitst worden om de molen van binnen te bekijken. De stapeling
van het gevlucht bij een spinnekop is vrij groot, maar bij deze molen net niet groot genoeg. Er
moest zelfs op de hoek van de ondertoren een dakpan weggehaald worden om de molen te
kunnen laten draaien. Hans de Vries was zo sympathiek om ons vanaf “De Vlijt” te
begeleiden naar één van zijn windmotoren. Al crossend door het Friese platteland kwamen we
via allerlei kleine en smalle wegen aan bij zijn grote Hercules vlakbij het dorpje It
Heidenskip. Een stevige Amerikaanse windmotor die, nadat we een van de twee windvanen
gekruid hebben, menig litertje uitsloeg. Een eerste kennismaking met een dergelijke
luidruchtige molen. Erg boeiend!
Hierna snel doorgereden naar mijn favoriete molen nl. houtzaagmolen “De Rat” in IJlst. De
molen was net voorzien van vier nieuwe witte zeilen. Simon Jellema, de molenaar, heeft ze
zelf met de hand genaaid. Vakwerk! De molen zaagde omdat er weinig wind stond erg
voorzichtig en de molenaar had daardoor alle tijd om uitleg te geven aan deze nieuwsgierige
groep. Het blijft indrukwekkend zo’n harmonieus draaiende zaagmolen te zien. Simon
vertelde honderduit en het was dan ook erg leerzaam. Na een bak koffie vertrokken we snel
naar Witmarsum, alwaar koren- en pelmolen “De Onderneming” ons van veraf al stond te
wenken. Het was wel even zoeken, maar uiteindelijk zijn we bij de molen aangekomen.
Molenaar Lourens Sierkstra en collega’s stonden ons al op te wachten, want het was
ondertussen al laat geworden. Dat krijg je ook wanneer je Simon Jellema veel over molens
laat vertellen. De wind was ondertussen toegenomen, waardoor er zelfs gemalen kon worden.
Nou dat tarwe malen kennen wij als korenmolenaars zo langzamerhand wel. Onze aandacht
ging dan ook meer uit naar het pelgedeelte. Lourens heeft het ons haarfijn uitgelegd en alle
luiken uit de vloer gehaald om de grote zandstenen te laten zien. De werking is ons nu wel
duidelijk. Nu maar hopen dat we ooit eens een echte pelmolen in werking kunnen zien. Dan
moeten we bij een volgende excursie wel meer wind meenemen, want pellen begint meestal
bij windkracht 6. Aangezien het al bijna half vier was, zijn we snel vertrokken naar de
spinnekoptweeling van Leeuwarden nl. Kramer en Hoogland. Het was even zoeken, want zo
groot zijn ze nou ook weer niet, maar het is gelukt. We moesten, na een korte wandeling, nog
wel even met het pontje over De Zwette en ja hoor daar stonden de ukkies. Twee prachtige
kleine spinnekopjes. De molenaars hadden het koud en waren de molen al aan het afzeilen.
Toch hebben we deze twee nieuwe molens goed kunnen bekijken. Niet meer dan 1 persoon in
de molen, want meer ruimte was er niet. Een kruiwiel hebben deze molens niet. Gewoon met
je kont tegen de staart hangen en hups da’s genoeg om de molen op de wind te zetten. Jaloerse
blikken van menig voeghoutenkruier zag ik om me heen. De zeilen werden keurig opgerold
en in de molen bewaard. Na een klein vaartochtje en de wandeling terug kwamen we gelukkig
weer in onze warme auto’s, want het was ondertussen waterkoud. Na een heerlijk etentje bij
de Chinees in Akkrum waren we rond 8 uur thuis bij molen De Weert. Al met al een mooie en
boeiende dag.
Kees Vanger, molenaar korenmolen “De Weert” Meppel

Molens in de rouw voor overleden Prinses Juliana
In de vroege ochtend van 20 maart 2004 kwam een einde aan een lang en bewogen leven van Prinses
Juliana (1909-2004). Op weg naar de jaarvergadering van De Hollandsche Molen hoorden we het
nieuws van haar overlijden op de autoradio. Van 1948 tot 1980 was Koningin Juliana
beschermvrouwe van diezelfde vereniging. In die tijd zal ze zich bijvoorbeeld sterk hebben gemaakt
voor het behoud van de acht machtige molens van de Overwaard bij Kinderdijk die met sloop werden
bedreigd (samen met die van de Nederwaard nu een Werelderfgoed!) en woonde ze in 1973 het 50jarig bestaan van de vereniging bij in Amsterdam. Voorzitter van De Hollandsche Molen, ir. J.J. de
Zeeuw, stond bij het begin van zijn jaarrede kort stil bij haar overlijden waarna ter nagedachtenis een
minuut stilte in acht werd genomen. Heel wat molens werden nog diezelfde dag, ondanks het
stormachtige weer, in de rouwstand gezet. Vele zouden nog volgen. Zo kwam de rouwstoet op de dag
van de uitvaart, dinsdag 30 maart, in Delft langs de rouwende molen De Roos, eigendom van De
Hollandsche Molen. Ook in Fryslân werd deze goede gewoonte in ere gehouden. Onder de vele
rouwende molens ook deze typische boeremuonts van Edens, waarop Pieter Breeuwsma de molenaar
is. (zie de foto hieronder)
Enkele markante gebeurtenissen:
7 januari 1937: de prinses treedt in het huwelijk met Prins Bernhard
31 januari 1938: de geboorte van Prinses Beatrix
Februari 1953: de watersnoodramp eist vele honderden slachtoffers; Koningin Juliana brengt z.s.m.
een werkbezoek aan de rampgebieden
19 april 1974: Koningin Juliana bezoekt op de fiets het natuurgebied Rottige Meenthe waarbij het
gezelschap de grote windmotor en de achtkante poldermolen langs de Helomavaart passeert.
19 september 1979: voor de laatste keer leest Koningin Juliana de troonrede voor. Op 30 april 1980
doet ze afstand van de troon.
1981: Prins Claus wordt beschermheer van De Hollandsche Molen
30 mei 1998: het huwelijk van haar kleinzoon Maurits wordt Juliana’s laatste optreden in het
openbaar.

Op 30 maart kreeg zij een staatsbegrafenis (op eigen verzoek met witte accenten) en werd zij plechtig
bijgezet in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft.

Mûnder en einekoer
Gjalt de Groot, earste foarsitter fan it fernijde Gild, hat in pracht takomstbyld foar
eagen: in knoarre nije mûnders derby foar Fryslân, benammen foar de poldermûnen en
dan oeral eltse sneon al dy mûnen draaiend.
Dat moat kinne, want der binne hjir fjildminsken genôch, dy’t in mûne moai kombinearje
kinne mei harren leafde foar de natoer. Hy/sy sit dan midden yn dy natoer, kin wat fiskje, de
fûgels yn de gaten hâlde en bygelyks ….. einekuorren flechtsje!
Dat leste like my hiel aardich, want op ‘e pôle is it wolris in sykjen om wat te dwaan. Dat ik
frege Gjalt oft hy ús, mûnders fan de súdwesthoeke, dat ambacht ek ris oanleare koe. Jawis
wol! Wy makken fuort in ôfspraak foar ier yn ‘emaitiid (want it aaisykjen dat fuort dêrnei
komt, lit Gjalt foar gjin jild sjitte). Op It Swaatsje in hiele middei sitte koe wolris hiel kâld
wêze, sels foar in fjildman, en sa waard it 6 maart yn De Vlijt te Koudum.
Ik hie sa mar in ploechje krusisten by elkoar en sette dy moarns wat kacheltsjes oan, wnat
kâld wie it yndied! Mei in wyntsje trije út it noardwesten draaide it mûntsje moai rêstich en
koe ús kursus begjinne.
Gjalt hie in karre fol bosken reid mei (sels boud, rispe mei in lytse seine yn juny, platriden fan
syn auto en oerwinterje litten yn de Holwerter mûne) en ekstra nullen, hiele grouwe, smede
litten. En wylst wy dêr sa fol ferwachting omhinne sieten, fertelde Gjalt oer de keunst fan it
koerflechtsjen, dat er sels as lyts jonkje al learde (de seisde fan it geslacht dat dit die!) en dat
benammen yn it weterlân al ieuwen yn gebrûk wie. Dat syn einen wiene der ek alhiel ta wend;
oare (uzes ek?) wie it earst hiel frjemd foar.
Fertellendewei dielde er de grouwe nullen út en krigen wy elk in bosk reid. Dêrfan moasten
wy hieltyd lofters helje (dat binne lytse boskjes) – dit soene de flechtstroken wurde. Doe
begûn it gûcheljen mei it materiaal. It aparte is trouwens dat der alhiel gjin trie of tou by
nedich is. Wy nifelen iverich, mar ûnwennich en lakerich, want hoe soene dy broddelwurkjes
dy’t yn ús hannen no echte kuorren wurde kinne....?
Gelokkich naam Gjalt it wolris oer as wy fêstrûnen, of as it drige in reagebol te wurden. En
wier, nei in oerke stûf trochwurkjen en switfeien, begûnen it dochs wat foarmen oan te
nimmen. No ja, yn de iene soene wol twa einen tagelyk briede kinne en yn dy fan my wol twa
guozzen. En Wybren tocht sels dat as er da trocy gie, hij er fan ‘e jûn sels wol yn wenje kinne
soe.
Wy diene mar ris in bakje kofje. Mar mâl genôch luts it wurk ús sa, dat wy dêr amper tiid foar
namen. Wylst brocht Gjalt it iene ferhaal nei it oare. Serieuze – it belang fan it belûken fan
bern by de natoer en ambacht- en komsyske. Sa betocht er in kear, wylst er dwaande wie
oerbleaune, net útbrette aaien út ‘e kuorren by de mole te heljen, dat er der wol in pear yn sitte
litte koe. Dy koer sels brocht wol yn ‘e mûne. In pear wiken letter kaam der in besiket (sa’n
stedsminske) dy’t him der oer fernuvere dat einen ‘samar’ harren aaien yn de kuorren op ‘e
pôle leinen. Wy kinne it ferhearde gesicht ffn de man sa foar ús helje en leauwe daliks dat
Gjalt sa in macht middei hie.
Us eigen kostlike middei fleach sa foarby. En de kuorren kamen klear en seagen der nei by
byknippen alhiel net sa raar út! Dat by ús op ‘e pôle hawwe de einen aanst ek in moai
briedhoal. EN wysels hawwe der in pracht besichheit by as wy by de mûne binne:
trochoefenje mei it flechtsjen fan einekuorren. Gjalt, tige tank!
Neiskrift, 5 april: der is yndied in wylde ein by it Swaantsje oan it brieden mar ...... it nêst hat
hja áchter de koer makke .......
Hiltsje Feenstra

Slagge!
Menaam, 18-04-04
Juster bin ik slagge foar myn mûnderseksamen. Ik wie ek al in kear sakke. Dat barde yn maaie
2003 op de seiskante koarnmûne yn Niebert. (Gr.) Ik wie der fol betrouwen nei ta gongen, hie
der in protte foar dien en hie noait ferwachte dat ik it net helje soe. Ik kaam dêr fjouwer
wyldfrjemde minsken tsjin, dy’t oer my beslisse soene. Praktysk ha’k hast neat sjen litte
kinnen. It wie wynkrêft seis yn in spielende rein en de kommisje hie it al gau besjoen en woe
de mole yn om te skûljen. Dêr fregen se my it himd fan it gat. Ik wie de earste kandidaat fan
dat jier út Fryslân.
Njoggentich minuten kinne lang duorje. It like my ta, dat der tusken de leden fan de
eksamenkommisje in kompetysje oan 'e gong wie, wa ’t de dreechste fragen stelle koe. Ik
kaam der nei in heal oere ek al net mear út. De minsken wiene ek ferbaasd, dat ik noch noait
in standerdkast en in wipmole besjoen hie. Ik sei, dat wy dy net hiene yn Fryslân. De lêzer
moat net tinke, dat ik neat fan wip- en standerdmolen wit. De measte ûnderdielen koe ik dan
ek wol beneame. O ja, it klampen fan it seil gong ek de mist yn. Noait hie ‘k der problemen
mei hân, mar de klampkes op de mole yn Niebert binne net grutter as in banaan en mei dy
hurde wyn krige ik it seil net te plak.
Nei oardel oere gong de kommisje yn berie. Ik moast sa lang efkes nei de stelling, dêr’t it
noch lang net droech wie.
Ik sil net útwreidzje oer it ferslach fan de kommisje. It kaam der op del, dat ik noch mar ris
werom komme moast……..
Ik ha doe fuort en daliks sein, dat ik gjin gebrûk fan harren útnoeging meitsje soe. Ferdoarje,
ik hie graach sjen litte wollen, hoe ’t ik mei in mole omgean koe. Myn learmaster yn Fryslân
fûn my dochs goed genôch foar in eksamen? Disse minsken koene my net iens! Ferslein siet
ik op 'e weromreis yn ‘e auto. Gjin molen mear foar my!
In âld-kollega fan my, sels ek mûnder, joech my nei in pear moanne de rie om ris te skiljen
mei Lidwien Rietveld, opliedingskommissaris fan It Gild Fryske Mounders. Ik krige fan har
twa tillefoannûmers fan learmasters en skille mei de earste de bêste….
Ein augustus pakte ik myn lessen wer op, op De Phenix by Marrum en De Hoop yn Holwert.
De gesellige sneontemoarnen kamen werom en ik krige der wer nocht oan.
Gesellich, dat wol, mar ek fanatyk! Sa gau de mûne draaide, krigen wy teory en dat wie altyd
in serieuze saak.
Trije jier en sa’n 350 oeren letter haw ik opnij eksamen dien. It waard ôfnommen troch myn
learmaster en twa oare rotten yn 'e mûnderswrâld. De sfear wie gemoedlik. De fragen en
opdrachten wiene hast itselde as by myn earste poging yn 2003. Allinnich de senuwen wiene
der net. En de ûntspannen sfear soarge der mei foar, dat ik better antwurd jaan koe op de
fragen. Dizze minsken wiene der net op út om my ûnderút te heljen. Der wie kofje mei koeke
en tusken de fragen troch waard der wolris in grapke by helle. Mar derneist wiene de mannen
wol bloedserieus. In eksamen mei ynhâld, dat seker! Ik haw se no beide meimakke: it
Hollânske en it Fryske eksamen en ik kin de ferskillen wol efkes beneame. By ús yn Fryslân
giet men net al te djip yn op mûnetypen as de paltrok, de wip- en de standerdmole. Mar fan
“ús eigen” mûnen moat men fansels wol in protte witte. En foaral hoe ’t in mûnder se heel
hâlde kin!
Ik wurd aanst 64 en bin bliid, dat ik mysels no “frijwillich mûnder” neame mei.
En no sjen dat ik in plakje fine kin. Op in poldermole fansels: wetter, wyn en greide om my
hinne. En niks: wykferbetteringssystemen! It hekwurk yn en seilen foarlizze!
Mei groetnis fan: Henk Kuipers.

Geslaagde Nationale Molendag 2004-05-09
De op 8 mei gehouden Nationale Molen- en Gemalendag, zoals dat tegenwoordig voluit
heet, was geslaagd. Mooi weer, een lekker windje en enthousiaste bezoekers, al waren
het er op bepaalde molens niet veel. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Mijn plan was om vandaag een deel van de molens in het hoge noorden van de provincie te
bezoeken. Onderweg veel draaiende molens langs de autoweg van Bolsward naar
Leeuwarden. Allereerst de Babuurstermolen (Tjerkwerd) en Lonjé (Bolsward). Toen de beide
molens op De Hiemert, de spinnekop en de Pankoekster. Voorbij Burgwerd draaide de
Aylvapoldermolen en bij Huins was good old Durk Posthumus van de partij. Natuurlijk deed
de spinnnekoptweeling van Goutum z'n uiterste best: met volle zeilen maalden ze er kwiek op
los.
Een verrassing
Toen kwam er een hele poos niks. De
Bullemolen stond kaal zonder riet.
Maar bij Aldtsjerk was de verrassing
groot toen ik de molen opgewekt zag
malen. De molenaars Eeuwe de Vries
en Jan Holtkamp ontvingen me
gastvrij en het toeval wilde dat juist
op dat moment Klaas Veenstra met
z'n vrouw op bezoek kwam. Hij heeft
als kind 'op de molen' gewoond en
vertelde dat er in de oorlog een
onderduiker in de molen zat: Jonker
Van Sminia. Op een dag kwamen de
Duitsers een inval doen op zoek naar
onderduikers. Ze klommen tot boven
in de molen. Molenaar Veenstra was
toen zo kwaad dat hij met moeite kon
worden tegengehouden. Anders had
hij de bezetters boven door de luikjes
van de kap naar beneden gedonderd,
aldus Veenstra. Maar het gevaar was
toen nog niet geweken. Want wat tot
op heden onbekend was, kwam toen
ter sprake. De jonker zat verstopt in
een zijtak van de útskoat. Met andere
woorden: de molen kon vroeger ook
inmalen en in die inmaalgoot zat de
Op de molen van Aldtsjerk wapperde de vlag van
jonker verstopt. De Duitsers hebben .
het nieuwe Waterschap Fryslân. De molenaars
hem daar echter nooit gevonden. Hoe
waren er trots op.
het precies allemaal gezeten heeft
moet nog eens nader onderzocht worden. Voor een uitgebreid interview met Eeuwe de Vries
komen we er graag nog eens terug. Vanaf het erf van deze molen konden we de
Steenhuistermolen volop zien malen. Daar heeft De Vries vroeger ook op gezeten als
beroepsmolenaar.

Verder ging het weer, want ik wilde ‘hogerop’ naar de koren- en pelmolen Ropta van
Metslawier.

Daar was een kunstenaarstentoonstelling van de
Nieuw Noordelijke Lijn. Ik sprak er met Peter
Heuvels die me een en ander vertelde over de
schilderijen waarvan de meesten iets met molens
hadden. Sytse Smits was er natuurlijk ook met De
Beer. Volgens Sytse trok de expositie wel extra
mensen naar deze nog zo authentiek ingerichte
koren- en pelmolen. Je zou denken dat de oudmolenaar net even naar beneden is gegaan voor
een kopje koffie of iets dergelijks.
Ik wilde graag de molen van Burum ook eens bekijken en dus maar weer verder. Het was al
vier uur. Onderweg kwam ik langs Kollumerpomp waar Fred Ralten de molen in bedrijf had.
En hoe..... de wieken kunnen lang niet overal vrij draaien, want de bomengroei maakt dat
onmogelijk zodat de wieken de takken raken. Er staan bomen tussen die in de loop der jaren
voor heel veel meer hinder kunnen zorgen zodat snoei absoluut noodzakelijk is om deze mooi
gelegen molen als
draaiende
en
malende
molen
voor
het
landschap
te
kunnen bewaren.
Het
sfeervolle
molenaarshuisje
stond
vroeger
helemaal vrij en
zorgde samen met
de molen voor een
twee-eenheid.
Door de uit de
hand
gelopen
bomengroei is die
twee-eenheid nu
ver te zoeken: de
eens vrij in het veld malende poldermolen lijkt aan de rand van een bosje te staan wat de
monumentale beleving geen goed doet. Het zoeken naar het huisje is nu een zoekplaatje.

In de verte was de molen van Munnekezijl te zien. Die draaide nog. De molen van
Munnekezijl met molenaar Ellens heb ik vervolgens van binnen bekeken. Alles is hier nog
vrij authentiek maar echt gemalen wordt er niet meer. Graag had ik ook de nabijgelegen
molen van Burum bezocht maar bij aankomst daar, even na vijven, was de boel helaas al op
slot.
Tot nu toe hoorde ik van de mûnders dat er niet veel bezoek was op deze molendag. Zo'n tien
man. Tja, dat ben ik anders gewend in de meer toeristische regio tussen Bolsward en Sloten
met kanjers als IJlst, Woudsend en Sloten. De molens van Workum hebben vandaag ook
meegedraaid: Ruurd Jakob Nauta op de Ybemamolen en Jaap Tiedema op de Nijlannermolen.
Ook in Koudum was het nodige te beleven op De Vlijt. Daar hadden Lourens en Hiltjse en
gezellig druk. De molen heeft in het dorp een hechte plaats veroverd en wordt gekoesterd.
Dan was het in het hoge noorden aanmerkelijk rustiger. Nou ja, de molen van Birdaard zal
vast wel veel mensen binnen hebben gehad. Van verre zag ik hem draaien. Zo'n baken in het
Friese terpenland is gewoon niet te missen. Maar ik wilde nou eens molens bekijken die ik
niet zo vaak bezocht heb of eigenlijk nog helemaal nooit. Ook de molen De Hond van Paesens
was draaiend te zien en De Hoop van Holwerd moet ik heel in de verte ook in actie hebben
gezien.
Op de terugweg geen enkele molen meer in actie gezien. Alles stond al stil, maar in IJlst
kwamen die avond traditioneel weer heel wat molenaars bij elkaar om de molendag gezellig
af te sluiten. GDW

Ik ben me ervan bewust dat ik molens in deze beperkte opsomming ben vergeten. Het moment van
kopijsluiting viel samen met de molendag zodat ons telefonisch of per e-mail geen bijzondere
berichten meer bereikten. Niet onvermeld mag blijven de officiële ingebruikname van de windmotor
van Gerben van der Meer aan de Plústerdyk in Broek Noord bij Joure. Over deze molen is in nummer
113 al uitgebreid verslag gedaan. GDW

Spinnekop bij
Nieuwe Schouw
bijna klaar

Akkrum - Popke Timmermans uit Heerenveen was op 12
februari bij het takelwerk waarover we in het vorige nummer
al berichtten. Het was een mistige dag met weinig wind zodat
het werk prima uitgevoerd kon worden. De molenmakers van
bouwbedrijf Hiemstra hadden er een mooie klus aan. De
molen staat nu bij Nieuwe Schouw aan het Deel. Op z’n
vorige plek maakte het industrieterrein de molenbiotoop
onmogelijk. Frappant is dat daar thans de oude UTD-fabriek
gesloopt wordt en er stemmen opgaan om de sloop te keren
vanwege het monumentale karakter van deze fabriek. We
hopen in een volgend nummer meer over de voormalige
Polslootmolen te kunnen vertellen. (foto’s P.Timmermans)

Nasjonale Moledei op 'e Skarrenmoune
Mei, lykas ferline jier, wer in nêst fan in reidhin
mei tsien aaien yn 'e skroef, wie it foar my in moaie
wyn om te draaien. Net te folle, sadat de mole
ûnbelest draaie koe mei fjouwer folle (nije) seilen.
Mei fjirtjin besikers foel de belangstelling wat ôf,
mar foar de rest wie it foar my in slagge moledei.
Bauke Bos
Aangeboden:
Een lezer uit Leeuwarden heeft de volgende boeken in de verkoop: Windmolens in Nederland
(Nijhof, uitg. Waanders), Wieksystemen (Pouw, uitg. Kluwer), Molens (Woudt, uitg.
Bekking), Molens in Friesland 1971 (1e prov. molenboek), en Friese Molens (3e prov.
Molenboek). Tevens lesmateriaal waaronder Zingende Stenen, ongeveer 100 molenkaarten en
foto’s en oude Utskoatnummers vanaf nummer 58. De verkoop geschiedt het liefst in een
koop. U kunt contact opnemen met de redactie over prijzen en voorwaarden.

De herplaatsing van een Bosman-windmolen
Aan de Noed te Sint Nicolaasga stond
achter een boerderij op nr. 39 al zo’n
vijftig jaar een kleine windmolen
gemaakt door de firma Bosman. Deze 4,5
meter hoge molen met vier kleine wieken
was tot het moment van afbraak nog in
gebruik om het land droog te houden.
De noodzaak was zo hoog, zodat er een
hulpmiddel op was gemaakt om de molen te
bedienen door de aftakas van een tractor. De
komst van een elektrisch gemaal begin 2002
maakte de molen overbodig. De huidige
eigenaar, overbuurman Oene Sieperda op
nr. 14, keek al jaren op het molentje uit en
wilde de molen wel overnemen en op zijn
eigen land plaatsen om hier weer een
maalfunctie te krijgen. Een telefoontje naar
het waterschap moest de uitkomst brengen.
Hij zou bericht terug krijgen, maar
inmiddels was het herfst en toen hij op een
vrijdagmiddag thuiskwam uit zijn werk zag
hij tot zijn grote schrik dat de molen weg
was. Na een telefoontje naar het waterschap bleek dat de molen was gedemonteerd en naar
een bedrijf in Woudsend was gebracht. Met de buurman als technisch oog ging Sieperda naar
Woudsend om te kijken of er nog wat van te maken was. Doordat de molen altijd op tijd zijn
onderhoud had gehad, mankeerde er weinig aan, en het demonteren was ook zorgvuldig
gegaan. Zelfs de betonnen bak was heel uit de grond gekomen. Hier en daar wat verroest ijzer
en het schoepenwiel was niet best meer. Uiteindelijk kocht hij de molen voor een symbolisch
bedrag en liet het hele gevaarte weer naar de Noed brengen. Nu kon de restauratie beginnen.
Het schoepenwiel van de centrifugaalpomp was slecht en is door een kennis nagemaakt, maar
dan van roestvrijstaal. De verrotte delen in de toren zijn
vervangen en zo waren er nog een paar klussen, zoals
het vervangen van het deksel van het schoepenwiel,
maar na twee maanden kon de molen weer overeind,
maar dan 250 meter verwijderd van zijn oude plek, op
een mooie zichtlokatie en op een plek waar
oorspronkelijk ook een klein molentje heeft gestaan.
Hier kreeg de molen weer een maalfunctie, zo was de
bedoeling. Mooier kon niet, dacht hij, totdat iemand
hem er op wees dat er misschien een bouwvergunning
moest worden aangevraagd. Navraag bij de gemeente
leverde niks op, maar ze zouden het wel navragen. En
ja hoor, het moest wel gebeuren. Hij kreeg een
formulier thuisgestuurd en leverde dit met een tekening
weer in. Reactie: afgekeurd, want de molen was een
meter te hoog en dit paste niet in het bestemmingsplan.
Een tweede verzoek werd ook afgewezen. Sieperda

wond hem hierover op en belde met wethouder Hylkema. In november heeft hij toen een
gesprek gehad met hem en iemand van de bouwcommissie. Het gevolg was dat hij moest
uitzoeken hoeveel er nog van deze molens bestonden in Friesland en met name in de
gemeente Skarsterlân. Op één van de windvanen stond vaag te lezen: Bosman, Piers. De firma
Bakker in IJlst wist hem te vertellen dat de nog bestaande firma Bosman uit Piershil, de molen
had gebouwd. Deze firma stuurde documentatie over de molen. Tegenwoordig worden er nog
ongeveer dezelfde molens gemaakt door deze firma, maar dan met polyester windvanen en
wieken. Deze gaan veel naar de Derde Wereldlanden om de rijstvelden te bemalen. Boven in
Friesland staan nog 21 van dit type, maar hier komen ze niet voor. Begin januari 2003 werd
het hele verhaal ingeleverd en kon het voor de derde keer behandeld worden. In maart werd ze
zaak opnieuw behandeld en, jawel, goedgekeurd. Dan is nog het wachten op het wel of niet
komen van bezwaren. Dit leek goed te gaan, dus toen het einde van deze periode naderde
bestelde Sieperda de kraan om de sloot uit te graven en een gat te maken voor de betonnen
bak. En, ja hoe kan het ook anders, twee dagen voor het verstrijken van de bezwarenperiode
kwam er een bezwaar van een buurtbewoner. De molen zou geluidsoverlast veroorzaken.
Navraag wees uit dat dit niet het geval zou zijn, dus het bezwaar werd afgewezen. Al met al
zijn we weer twee maanden verder, maar in augustus kon dan eindelijk het werk beginnen. De
sloot werd op diepte gebracht, een shovel plaatste de betonnen bak van 2,5 ton, en toen kon de
kraan de toren plaatsen. De windvanen zaten er al aan, zodat alleen het windrad met de
wieken nog geplaatst moesten worden. Dit deed Sieperda zelf, samen met zijn buurman. En
zo stond er in de herfst van 2003 eindelijk een keurig gerestaureerde Bosman windmolen in
het land van Sieperda, die vanuit de omgeving dan ook alleen maar positieve reacties ontving.
Hij mag dan ook trots zijn dat hij zijn plan heeft doorgezet en dat hij er voor gezorgd heeft dat
er een windmolen behouden is gebleven. De totale kosten bedroegen zo’n €1500,--, de eigen
uren niet meegerekend. Voor een project als dit valt dat reuze mee.
Tot slot nog een beknopte technische beschrijving van de molen. De molen bestaat uit een
betonnen onderbouw, waarop een van stalen buizen gelaste toren staat. Afhankelijk van de
uitvoering is de hoogte van de toren vier of zeven meter met daar bovenop een windrad met
vier wieken en twee windvanen. In de onderbouw
zijn de vlotter en een centrifugaalpomp
opgenomen. De bediening is uiterst simpel.
Onderaan het stangenstelsel, waarmee de
windvanen bediend worden, zit een vlotter. Is het
waterpeil te hoog, dan zet deze de molen
automatisch in het werk. De windvanen worden
dan horizontaal bewogen, waardoor de snelheid
van het malen geregeld wordt. Door deze
regeling, zonder tussenkomst van personen,
draait de molen alleen als er bemalen moet
worden. Simpel, maar doeltreffend!
Tot slot bedank ik Jan Bergstra voor de
technische informatie en uiteraard de familie
Sieperda voor de gastvrije ontvangst en het
mooie verhaal. Dat de familie Sieperda en
uiteraard de omgeving er maar lang van mag
genieten. Ook dit soort molens moet behouden
blijven.
Bauke Bos (met foto’s van Kick Dull)

Uit ons prentenkabinet

De eerste foto uit ons vorige nummer werd door molenkenner Willem D. Hengst uit It
Heidenskip herkend als de poldermolen in de Grote Wiske achter de boerderij van Stoffel op
de Hoek welke jaren geleden door brandstichting werd verwoest. De Groote Wiske ligt twee
kilometer ten oosten van Hindeloopen. Hieronder een foto van die molen waarbij hij met volle
zeilen staat afgebeeld. Omstreeks 1928 werd hij afgebroken. Hij stond achter de middelste
van drie naast elkaar staande boerderijen die samen het buurtschap de Groote Wiske vormden.
De opvaart naar de molen waarin hij uitmaalde is een zijvaart van de Ooster(dijks)vaart.
We weten inmiddels ook waar de windmotor stond in het verhaal De Sloper. De originele
foto’s komen uit het archief van Mous, Balk en de windmotor stond ooit tussen Kimswerd en
Harlingen op de plaats waar nu het gemaal De Hege Wier staat, aldus windmotor-kenner
Willem Hengst uit It Heidenskip. Molenmaker en vrijwillig molenaar Durk Posthumus uit
Huins kwam tot dezelfde conclusies als Hengst, al kostte dit veel heen en weer getelefoneer.
De tjasker en het spinnekopje konden nog niet thuisgebracht worden, al denkt Posthumus bij
de spinnekop aan midden-Fryslân.. Wel wist hij het achtkantje te traceren als die van de
Nieuwe Sondeler Polder, een muonts onder Sondel aan de noordkant van de Sondeler Vaart
die in de dertiger jaren verdween door sloop. Bijgaand weer een nieuwe molenvraag. Boven
de daken van dit wat rommelige straatje, de Bargebuurt in Harlingen, zien we de wieken van
een molen. Welke molen is dat en woonden de arbeiders van die molen wellicht in de
arbeidershuisjes op de ansicht die als Briefkaart in 1916 werd afgestempeld?

Voorbeelden van veranderde tijd
Naar aanleiding van het stukje van Hofstra uit Aalsmeer het volgende. Over de molen van
Janum: deze stond er nog toen ik molenaar van De Non was in het Ferwerder Klooster van
1954 tot 1962. Hij is volgens mij afgebroken rond 1960 en is toen door de heer Dekema van
Dekema-State in Jelsum opgehaald om bij de Dekema-State te worden opgebouwd. De romp
is in het weiland achter Dekema-State opgebouwd en verdere onderdelen waren hierin
opgeborgen. Het is er echter verder nooit van gekomen. Of het er nog staat is mij niet bekend.
Naar aanleiding van het stukje van de heer Terpstra over de Slagdijkster zou men zo verder
kunnen gaan, want bij Finkum staat ook nog de onderbouw van een windmotor met hierin een
elektromotor. Men heeft dan drie voorbeelden bij elkaar van een veranderende tijd. De
veranderingen volgden elkaar in steeds sneller tempo op. Ik ben nu 75 jaar en wat er de laatste
50 jaar op alle gebied is veranderd hebben we de 500 jaar ervoor niet gehaald.
H. Heslinga, Hallum (molenaar zonder molen op het erf)
Vraag

Even voorstellen. Ik ben Jan de Witte uit Zoutelande en daar op de molen de vrijwilliger.
Gisteren kwam het met de oude molenaarsvrouw tijdens de koffie over de buil en mengketel
welke bij stoppen van het bedrijf verkocht zijn (1977). De buil is niet meer bekend waarnaar
toe, maar de ketel wel. Naar molenaar Piet Vogel in Oud-vossemeer op eiland Tholen hier heb
ik de ketel in de 80 er jaren samen met molenaar Adriaanse uit Zoutelande nog zien liggen op
de plaats waar Adriaanse hem gelost had. Door overlijden van Vogel is de ketel nooit meer
geplaatst. Net toen ik in Zoutelande molenaar werd naast Adriaanse en we het plan opvatten
om aan De Hollandse Molen om de ketel te vragen, lazen we dat deze naar Friesland toe was.
Nu de vraag van de molenaarsvrouw: wat zou er van geworden zijn? Waar is hij ? Wordt hij
nog gebruikt of wil men er weer vanaf ? Uw reactie naar de redactie of naar J de Witte,
Deurlostraat 7, 4374 BJ Zoutelande (e-mail: jdewitte07@zeelandnet.nl )

Windmotortje Weidum
Het Record windmotortje van Weidum is recent op de monumentenlijst geplaatst. Inmiddels
is er overleg geweest met dorpsbelangen en de gemeente en dorpsbelangen heeft nu opdracht
tot groot onderhoud/ restauratie gegeven. De molen zal hiertoe binnenkort van de standplaats
worden weggehaald en worden overgebracht naar Winsum. T.Bakker voert de restauratie uit.
Dit bedrijf restaureert op
dit moment de windmotor
van Bayum. Het nr 8 heeft
betrekking op de vlucht. In
oude documentatie van
Bakker in IJlst kom je bij
verschillende molens nr
tegen. Het blijk dat het
nummer de vlucht in
voeten
aangeeft.
Het
molentje in Weidum heeft
derhalve een vlucht van
2.40 mtr.
Gijs
van
Reeuwijk
(Monumentenzorg)
Foto Gerben D. Wijnja

2000-ste bezoeker website
Op 7 januari was Harmannus Noot uit Haren de 1000ste bezoeker en nu hebben we na
drie maanden al de 2000ste bezoeker ontvangen. Het was op de avond van 5 april dat
vrijwillig molenaar Hans Roest een kijkje nam. We vroegen hem toen een reactie te
willen geven op onze site. Die treft u hieronder aan. Een eh..... kijkt u ook eens op zijn
site. Die is zeer de moeite waard, met name ook voor verzamelaars van digitaal
molenfotomateriaal. Doen. Inmiddels stomen we al weer op naar de 3000!
”Ik kom zeer regelmatig op jullie site kijken voor nieuwtjes en boeken. Er staat veel info op. Ik ben zelf
vrijwillig molenaar op de Hofmolen in Warmond.
Ik verzamel foto's, kaarten en boeken van de molens rond Leiden en de molens van Zaandam e.o .
De molens van Friesland hebben wel iets speciaals: van spinnekop tot hoge stellingmolen. Als je een
foto ziet weet je bijna gelijk dat het Friesland is: mooi stuk molenland.
Hier in het westen zie je aan de horizon de bebouwing oprukken wat mij toch wel somber stemt voor
de toekomst.
Ik blijf fan van jullie site en ga zo door en ik kom regelmatig terug.
Groeten Hans Roest http://rijnland.warmond.net/ “
Mutaties GFM
Nieuwe donateur: D.K. Postma, Hege Bouwen 39, 8566 JB Nije Mirdum.
Adreswijziging: A. Boersma, Laaksum 26, 8721 EW Warns.

Evert Smit-Biotoopprijs 2003 voor Gemeente Montfoort
Onlangs is door het bestuur van "Het Gilde van Vrijwillige Molenaars" (GVM) de jaarlijkse Evert
Smit-Biotoopprijs toegekend aan de gemeente Montfoort voor haar bijdrage aan een betere omgeving
voor Molen de Valk.
De Evert Smit-Biotoopprijs is ingesteld in 1995, toen nog als "Biotoopprijs" om nou als molenaars
eens positief in het nieuws te komen; in plaats van steeds maar protesten in te dienen tegen
nieuwbouwplannen juist eens een compliment te geven aan personen of instellingen die zich sterk
hebben gemaakt voor de molenbiotoop (omgeving van een molen).Enkele gemeenten zijn Montfoort
voorgegaan; Geldermalsen, Domburg, Almelo en Stein. Daarnaast hebben nog twee molenstichtingen
de prijs ontvangen waaronder Molenstichting De Lege Midden die in 2002 de prijs kreeg en ook de
(voormalig) biotoopmedewerker van de Hollandsche Molen, Gerbrand de Vries.
De prijs is genoemd naar Evert-Smit, molenliefhebber van het eerste uur en groot voorvechter voor
een goede omgeving voor de molens; een windmolen heeft wind nodig en deze w ind moet ongestoord
naar de molen kunnen waaien. Dit klinkt heel logisch, maar vaak tref je molens aan, tussen te hoge
bebouwing en tussen te hoge bomen.

Aangeboden:
Molenwielen van A.Sipman bibl. ex. staat is redelijk goed €17,50; De molens van Zeist dr.
K.W. Galis als nieuw €6,50; Oliemolens van A.J. Bernet Kempers als nieuw €12,50; De
Veluwse papiermolen van C. Th. Kokke als nieuw €12,50; De tjasker van L.H. Blom bibl.
ex. vertoont gebruikssporen €7,50; Onder de wieken van 'De Valk' door drs. K. Wentink als
nieuw €12,50; Nederlandse molens in oude ansichten deel 3door drs. H.A. Visser als nieuw
€12,50; Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2 van drs. H.A. Visser als nieuw
€12,50; De Belgische windmolens in beeld door André ver Elst als nieuw €17,50; Van
banrecht en maalplicht in Grobbendonk tot eigen Bouwelse windmolen door Francis
Drijbooms €15,- als nieuw (betreft België). Gedenkboek Wessanen’s Koninklijke
Fabrieken, 1765-1940 € 37,50. Friese Molens en Molens van Friesland.
Meer boeken op de website www.utskoat.nl .

Molenliteratuur
De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594 - 1856
een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en
cherchers centraal staan
door B. D. Poppen
Onlangs
verscheen
een
indrukwekkend boek over de
balasting op het gemaal.
Het
genaaid,
gebonden
en
geïllustreerd boek is gedrukt op
A4-formaat, omvat 298 pagina’s en
bestaat uit drie delen.
Het boek beschrijft de situatie
rondom de belasting op het gemaal
- een recht dat werd geheven op het
bij de molenaar ter vermaling
aangevoerde graan - in het
bijzonder
in
de
provincie
Groningen.
Als beginjaar is genomen 1594, het
met name voor de provincie
Groningen zo belangrijke jaar van
de Reductie. Door de toetreding
van Stad en Lande werd zij de
zevende
provincie
van
de
Republiek
der
Verenigde
Nederlanden.
Als afsluitend jaar is genomen
1855, waarin de belasting op het
gemaal
in
Groningen,
respectievelijk in het gehele land
werd afgeschaft.
In het 1e deel wordt beschreven de
Een foto als deze had in het boek niet misstaan. Het is
opzet, invoering en handhaving van
de korenmolen te Leermens, gem. ’t Zandt, die in het
deze belasting, de sanering van het
voorjaar van 1957 werd gesloopt. Naast de molen zien
molenbestand in Groningen in 1628
we de sarrieshut die nog bestaat.
en de aanstelling van de cherchers
(belastingcontroleur - in Groningen
worden ze sarries genoemd), met naam en plaats, en de bouw van de chercherswoningen bij
de molens. Ook wordt het pachtsysteem behandeld, alsmede de wijze van inning, de vele
ontduikingen en vormen van fraude, het verzet bij de bevolking, het Reglement Reformatoir,
de belasting op het gemaal in de periode van de Bataafse Republiek en tijdens de eerste
decennia van het koninkrijk en in het begin van het stoomtijdperk, en de invloed van deze
belasting op de bevolking en de economie.
Tevens wordt, naast de situatie 'ten plattelande', een beschrijving gegeven van de situatie in de
stad Groningen, waaronder met name de periode rondom het rampjaar 1672 en tijdens de

eerste helft van de 19e eeuw. Ook worden het windrecht en het maalloon, alsmede enige
ordonnanties, reglementen en instructies voor molenaars en cherchers beschreven.
Alhoewel het accent ligt op de provincie Groningen, wordt tevens een fragmentarisch beeld
gegeven van de situatie in de overige gewesten ten tijde van de Republiek.
In het 2e deel is een overzicht van de resterende chercherswoningen (in Groningen worden die
sarrieshutten genoemd) opgenomen, waarvan een zestal uitvoerig is beschreven, alsmede een
uitgebreid overzicht van de ruim honderd verdwenen hutten. Ook wordt aandacht besteed aan
het bestek uit 1630, bestemd voor de bouw van de chercherswoningen, alsmede aan het
onderhoud aan deze woningen, zowel in de stad Groningen als in de Ommelanden.
In het 3e deel zijn de letterlijke teksten opgenomen van de honderden resoluties, ordonnanties,
reglementen, rekesten, plakkaten, alsook enige instructies inzake de belasting op het gemaal,
de cherchers, de chercherswoningen, de molens en de molenaars, genomen en uitgevaardigd
door de Staten van Stad en Ommelanden, alsmede door het stadsbestuur van Groningen.
Als we een punt van kritiek zouden moeten leveren dan ligt dat op het terrein van de
illustraties. Er zijn best wel veel plakkaten e.d. afgebeeld, maar naar een plaatje van een
molen moet je letterlijk zoeken. Dat had de overvloedige informatie hier en daar toch wel op
een aangename manier kunnen ondersteunen. Ook een stofomslag of een gelamineerde kaft
had het boek net even dat ietsje meer gegeven. Dat had het boek echter wel weer duurder
gemaakt. Nu is veel informatie over dit onderwerp echter voor een aantrekkelijke prijs
beschikbaar. Het boek kan worden besteld door overmaking van € 23,75,-- (dit is inclusief
porto en emballagekosten) op Postbank nr. 141 58 11 t.n.v. B. D. Poppen, Uithuizen onder
vermelding van "boek gemaal" en uw adresgegevens. Afgehaald op het onderstaand adres is
de prijs € 20,-- .B. D. Poppen Ripperdadrift 16, 9981 LH Uithuizen, telefoon: 0595 43 48 25,
e-mail: b.poppen@net.hcc.nl

Pellen Van gerst tot gort
In samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars
heeft de Stichting De Groninger Molen een fraaie lesbrief
over het pellen met windmolens het licht laten zien. De in
A4 uitgevoerde lesbrief is voorzien van een omslag in kleur
en telt 24 pagina’s. De samenstelling was in handen van
Leen Duijm en Douwe van der Zee die hun aangedragen
informatie op deskundige wijze zagen geïllustreerd met
technische tekeningen van Gerrit Pouw, waardoor een
leerzaam en prettig ogend geheel is ontstaan. Er wordt
verteld over gort in de Nederlandse maaltijd, over de
pelindustrie in Groningen, over het ambacht pellen en de
gereedschappen. En omdat het een lesbrief is, wordt
afgesloten met een vragenblad, waarin de lezer z’n kennis
kan toetsen, en een schematisch overzicht van het pellen
van gerst tot gort. Een lesbrief die we de molenliefhebbers,
en met name de molenaars (al of niet in opleiding), van
harte kunnen aanbevelen. Prijs €6,- incl. verzending. Het
gironr is 4005957 ten name van de Stichting De Groninger
Molen, Aweg 5 C Groningen.
We maken onze lezers ook nog even attent op het boek De Groninger Pelmolen. Deze
gebonden uitgave is in 1999 uitgegeven door dezelfde stichting en bevat behalve de
geschiedenis van het pellen ook een technische beschrijving.
Kosten voor leden van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens of Vereniging De
Hollandsche Molen 12,50 euro. Niet leden betalen 14,75. Verzendkosten 5 euro.

Een nieuwe kijk op molens
N.a.v. het 80-jarig bestaan van De Hollandsche Molen werd in het
najaar van 2003 een congres gehouden dat in het teken stond van
het thema De Molen in Stad en Landschap. Onder de titel “Een
nieuwe kijk op molens” werd door diverse sprekers getracht een
antwoord te geven op deze congresvraag teneinde nu en in de
toekomst nieuwe wegen te bewandelen om molens voor ons
nageslacht te kunnen behouden. De twaalf mensen die vanuit hun
eigen discipline / positie een visie gaven op het molenbehoud
hebben hun lezing beschikbaar gesteld voor dit congresverslag dat
bij De Hollandsche Molen verkrijgbaar is.
Onder de sprekers o.a. Gerard Rooijakkers (lezing: Totem en taboe.
De culturele biografie van de molenbiotoop) die door Frank
Terpstra al enige malen is aangehaald in z’n bijdragen voor De
Utskoat. Maar ook Jan Hofstra was van de partij met een waardevolle bijdrage over het
landschap en de boerenmolen (de muonts en niet mounts, een fout die in de rest van
Nederland hardnekkig blijft voortwoekeren!) waarin hij o.a. uitlegt hoe het kan dat er zo’n
groot verschil bestaat tussen de inrichting van het molenlandschap van Fryslân en dat van
Zuid-Holland. Maar er zijn ook bijdragen over het molenlandschap in Belvedère-perspectief,
over de watermolens op de Dommel, over de restauratie van het indrukwekkende
Schermerlandschap en anderzijds over molens in een stedelijke omgeving als Schiedam. Het
geheel heeft een boeiende en gevarieerde weerslag opgeleverd van een congres dat menigeen
aan het denken heeft gezet over zijn of haar 'eigen kijk' op molens. Het rapport telt 52
pagina’s in kleurenomslag, formaat A4. Jammer dat het niet geïllustreerd is met bijpassende
foto’s. Er was wel ruimte voor geweest zodat het niet kostenverhogend zou zijn. Voor de
kenners en zij die het congres bijwoonden is het wel duidelijk welke molens ter sprake
komen, maar voor andere liefhebbers zou het verhelderend gewerkt hebben. Het oog wil ook
wat. Het rapport kan uitsluitend besteld worden door overmaking van € 7,50 op
Postbankrekening 11.35.90 t.n.v. Vereniging "De Hollandsche Molen" te Amsterdam o.v.v.
artikelnummer 01.050. Leden van DHM betalen € 5,-incl. verzendkosten.

Zaanse Geschiedenissen
Op 31 maart verscheen ‘Zaanse Geschiedenissen', het nieuwe
boek van Ron Couwenhoven. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op
allerlei waar gebeurde zaken in de Zaanstreek gedurende de
achttiende eeuw. Tal van molenzaken komen aan de orde, zoals
het protest van molenbazen tegen een loodbranderij in Zaandam;
diefstal en zwendel in molens; het padreglement van de molens
aan de Papenpadsloot in Zaandam; de machtstrijd in papiermolen
De Visser in Zaandijk; meelmolen De Haan in Zaandam aan de
ketting gelegd; ruzie tussen snuifhandelaren; controles in
tabakstampers en grutterijen en tal van andere zaken. Ook zaken
als buitenechtelijke kinderen; vechtpartijen op de kermis; een
bijzondere redding van een jongen in Wormerveer; een
burgemeester die fuiken lichtte en andere verhalen uit het
volksleven komen aan de orde.
Men kan het 184 pagina’s tellende boek, formaat 16 x 23 cm met in kleur uitgevoerde slappe
kaft, bestellen door € 20,75 over te maken op bankrekeningnummer 41.14.70.078 t.n.v.
Stichting Archief Ron Couwenhoven te Zaandam onder vermelding van naam en adres.
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