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De goede samenwerking van de stichting De Fryske Mole en de vereniging Gild
Fryske Mounders resulteert o.a. in het voornemen om enkele keren per jaar een
blaadje uit te geven. Er gebeurt zoveel op molengebied dat er geen gebrek aan
stof is. Het is eerder een probleem hoe alles in een beperkte ruimte zijn ,,gerak"
te geven, want het benodigde geld is krap. \ryij hebben goede hoop dat door meer
bekendheid met al onze aktiviteiten de belangstelling en ook de donateurskring
groeit. Van het een komt het ander, en dat geeft ons allemaal meer plezier in wat
ons gezamenlijk bindt: de zoÍg voor en het levend houden van onze Friese molens

!

Redactie.

Bestuur De Fryske Mole
Het dagelijks bestuur van de Fryske Mole heeft veel narigheid door ziekte van de
heren Baart en Van Mourik.
De heer Baad is meermalen in het ziekenhuis opgenomen en zijn gezondheid laat
nog te wensen over. Na overleg met hem is een nieuwe penningmeester gezocht.
De heer L. Goudsvaard, provinciaal ambtenaar te Leeuwarden, was bereid het
penningmeesterschap op zich te nemen. Toen hij zich amper had ingewerkt belandde ook de heer Goudsvaard in het ziekenhuis. Wij hopen op een spoedig herstel.
De heer Baart zal als adviseur zijn medewerking aan de Fryske Mole blijven geven.
De heer Van Mourik zijn gezondheid laat zoveel te wensen over dat hij zijn ambt
van burgemeester helaas vroegtijdig moest beëindigen. De molens houden ook zijn
grote belangstelling en waar nodig en mogelijk rekenen wtj graag op zijn medewerking.
Door deze ontreddering is het dagelijks bestuur beperkt geworden in bestuurlijke
aktiviteiten. Gelukkig heeft het doel van de Fryske Mole, een optimaal molenbestand in Friesland, er niet onder geleden. Integendeel, dank zij vooral de inzet van

t.

stallinga mogen wij rustig constateren dat in het jaar l97s
teer restauraties van molens zijn aangepakt dan in andere jaren en was er wellicht
teer molenleven dan ooit te voren. Dit moge btijken uit het hier volgende. Dit al-'s geeft ons toch de moed om met volle kracht de schouders er weei onder te zaten en wij rekenen daarbij graag op alle medewerking.
le heren Heydra en
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GILD FRYSKE MOUNDERS
Bij deze eerste uitgave van ons gezamenlijk blad behoort natuurlijk ook een woord
van de voorzitter van het ,,Gild Fryske Mounders".
Allereerst wil ik dan een woord richten tot de leden en donateurs van de stichting
,pe Fryske Mole", daar deze waarschijnlijk nog niet allemaal zullen weten hoe en
waarom het ,,Gild Fryske Mounders" ontstaan is.
Het ,,Gild Fryske Mounders" is het gevolg van e€n behoefte die onder de in Friesland aanwezige wijwillige molenaars ontstaan was, om meer kontakt met elkaar te
hebben en gezamenlijk het levensgrote probleem, om de molens te bemannen, aan
te pakken en ook gezamenlijk een standpunt voor een richtlijn te bepalen om deze
en andere doelen te bereiken. Na ongeveer éénjaar van debatteren en zoeken is het
er op wijdagavond 23 mei 1975 dan toch van gekomen. Op deze oprichtingsvergadering waren 34 personen aanwezig en dezen meldden zich ook bijna allemaal direkt aan als lid van het ,,Gild". Er werd een bestuur van 7 personen gekozen met

A. Bokma.
I

)nderscheiding M 75

h

Fryske Mole was een der instanties die in het kader van het monumentenjaar
975 een onderscheiding kreeg van het Nationaal comité Monumentenj
{97 s,
^ar de
'egens het belangrijke werk inzake het behoud van een specifiek monument:
,rlen. cedeputeerde drs. J. Mulder reikte de onderscheidingen uit en over de
tichting De Fryske Mole merkte hij o.a. op: ,,Dy't der foar soarget dat de moul krije hwer't hja rjocht op hawwe, nammentlik in goed forsoarge àlde dei mei

{

:redige biweging".
de voorzitter van De Fryske Mole kreeg persoonlijk deze onderscheiding.
;or zijn verblijf buitenlands nam de vice-voorzitter de onderscheidingen ten

lovinciehuize in ontvangst.
:f !Ë{.
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"cursie'75

jaar is een uitstekend geslaagde molentocht per boot gemaakt. vanuit
'irig
'neek, door lJlst (molen De Rat) naar woudsend.
Daar werd gewandeld naar de
restauratie zijnde houtzaagmolen De Jager en de graanmolen Het [am. Na va,Je--over de Langweerder Wielen
de molen van Boornzwaag te hebben ,ge' 'et" volgde weer een ontscheping bij De Groene Molen in Joure. Daar ging het
I voet naar Penninga's molen, die in vol bedrijf was. Op de terugweg naar Sneek
':rden nog enkele spinnekopmolens gezien. Aan boord was een gezèl[ge sfeer,
arbij de inwendige mens niets tekort kwam. Het weer had iets beter kunrr"n
;n. Maar de stemming wds zeer positief gunstig, met de algemene waag: wan-

'er

weer?

***

voorzitter ondergetekende.
Het doel \ran onze vereniging is:
a. met Friese windmolens te draaien en voorzover mogelijk ze in bedrijf te houden;
b. het bevorderen in de ruimste zin des woords van het behoud van de Friese windmolens;
c. het verzorgen en bevorderen van de opleiding tot wijwillig molenaar in Friesland
voorzover mogelijk in samenwerking met het landelijk Gilde van Vrijwillige Moals

r

lenaars;

{

d. het onderhouden

en bevorderen van kontakten met de overheid, particuliere instellingen, groeperingen en particulieren, die een ofmeer van bovenstaande doelstellingen nastreven;
e. verder alle geëigende middelen toe te passen, die voor het doel van de Fryske
Mounders bevorderlijk zijn.
Dit alles proberen we zoveel mogelijk in samenwerking met de ,,Fryske Mole", zo
goed als in ons vermogen ligt, te bewerkstelligen.
Als er onder u moleneigenaars zijn, die graag eens kontakt met ons willen hebben,
dan kunnen zij schrijven naar:
voorzitter ,,Gild llryske Mounders" P. Bootsma,

Grote Kerkstraat 8,

keurarden.

cursie'76
len de ervaringen is er veel belangstelling voor weer een vaarexcursie. Het be1r overweegt om daarom in mei die te organiseren. Gedacht wordt aan midir Friesland met molens bij Grouw en Akkrum.
,.iere mededelingen volgen.

**+

Ook met molenaars en ex-molenaars komen wrj graag in kontakt, zodat wij nog
wat meer kunnen leren van het oude molenaarsvak.
Onze leden zullen wel verlangend hebben uitgekeken naar een bericht van het be.
stuur. [n het vervolg zullen de bestuursmededelingen zoveel mogelijk in dit blaadje
gepubliceerd worden; indien noodzakelijk, zal dit ook wel eens tussentijds gedaan
worden, maar in principe alleen in dit blad. Dit ook om extra portokosten te besParen.
3.

2.
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IN ANTWOORD OP VRAGEN

:'ns

,,Gild" heeft nu 52 leden en dit breidt zich nog steeds uit.
,e kunnen natuurlijk veel meer leden en/of donateurs gebruiken, daar er nog bijronder veel te doen is op het gebied van molenbehoud. Denk maar eens aan het
wind- en weerdicht houden van de molens, aan stormbeveiliging, brandpreventie
rn aan het tegengaan van algehele verkrotting. Ook zien we als taak het verzame)n van gegevens en verhalen van bestaande en verdwenen molens van Friesland.
r samenwerking met het bestuur van de ,,Fryske Mole" zijn we dan ook aan het
,ekïken, hoe een en ander het best georganiseerd kan worden. Hierbij zullen we
lullie hulp hard nodig hebben. Dus hoe meer leden, des te gemakkelijker wordt
:ret om al deze taken met voldoende sukses te vervullen.
Op de algemene ledenvergadering zullen jullie meer informatie krijgen van de resultaten van de werkgroep voor opleidingen en examens. Deze ledenvergadering
zal op wijdagavond 27 februari a.s. om 8 uur in de nieuwe kantine van de firma
,,Douwe Egberts" te Joure gehouden worden. Noteren jullie dat alvast even in je
ugenda?

Ik hoop jullie daar allemaal te mogen verwelkomen.

l)ete rubriek is bedoeld orn een ieder te informeren inzake bepaalde vragen die
vart de zijde tler lezer naar voren komen .Ze kunnen van velerlei aard zijn, als ze
rnaar nret molens te maken hebben, Met behulp van u, want u kunt reageren op
gestelde vragen, kan dan een volgende keer misschien de oplossing gegeven worden. Uw schrijven wordt ten zeerste op pnjs gesteld.
Allereerst enkele reeds beantwoorde vragen:

VlI t A
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Met nog de beste wensen voor het nieuwe jaar,
P. Bootsma.

Zijner l6-kante

molens?

Er is inderdaad één l6-kante molen. Deze staat in het Limburgse Hom. Deze molen, genaamd ,,De Hoop", is in 18l7 gebouwd en onlangs geheel gerestaureerd.
Waren er papiermolens in Friesland?
De enige papiermolen van Friesland heeft gestaan in Makkum.
Het ligt in de bedoeling om in de rubriek ,flet Oude Friese Windmolenbedrijfl'hierop t.z.t. terug te komen.

Op de volgende wagen zou de redaktie gaarne reakties willen ontvangenr
IYIE IYEET DE NAAIVÍ?

het de hedoeling is dat De l"l1'ske Mole en het Gild l,'r),ske Mounclers op deze
wijze een keer oÍ vier per jaar, gezamenlijk noo buiten treden, kwam de vraog twar
vonen: onder welke n(um (kop)? De Hollandsche fu[olen noemt ziln periocliek Molennieuws en wii gebruikten al eens de aanduiding Mole(n)brief. Toen onze retlaktieraad niet zo één - twee - drie een nianwe goede n^aam wist, kwam het idee om de
lezers te vrsgen een passende kop te bedenken. Vandaar op de voorpagina de
vraagtekens. ilet moet een heel korte pakkerde rurom w,orden, in verband nat1urliik met de molen, ziin behoud en beweging. Een Friese naam zou wellicht het besÍe passen. lltie een noom weet, laat dat don per brief of'brielkaart weten aon de re-
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daktie.

ïfie §g naom instuurt kriigt een kleine venassing!

*Yist u
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dat tlc ntolen nabij het Klaarkampcrmeer (ten N.W. van Rinsunrageest) na een grondigc
restauratie door de aannemer K. Jellema B.V. uit Dokkum op woensdagmorgen 2l januari 1976 wederom in werking is gesteld'l
.iat deze ntolen waarschijnlijk in 1862 door P.l. Sittc.nga gebouwd is cn ontr,vorpen door

W.T.(A.'l ) Boorrrstra?
dat deze nrolcn rcgelmatig draait en beheerd wordt door vrijwillige nlolcna.rr G. Mast?

:k-

V8-

Weet u of gebruikte run (kif), aÍkomstig van de leerlooierij, ook in Friesland
werd gebruikt om het ratelende geluid der karren en wagens op de keien te
dempen? Elders in het land werd de straat, ter plaatse van ernstige zieken,

met kif bedekt.
Is van de molen ,,De Volharding" uit Het Meer bij Heerenveen de stichtingssteen bewaard gebleven? Zo ja,waar bevindt deze z;ich?
Weet u verhalen of historische gegevenswaarin molens een grote rol spelen?
In de rubriek ,,ít beppe fodkoer" (uit grootmoeders voddenmand) zullen
deze verhalen e.d. gepubliceerd worden.
De oudheidskamer uit Heerenveen waagt via deze rubriek om technische gegevens over de enkele jaren geleden door de rode haan getroffen houtzaag.
molen van Siebenga. Deze gegevens (bouwtekeningen, afmetingen, foto's
e.d.) zullen worden gebruikt bij het maken van €en natuuÍgetrouw molenmodel. Na kennis te hebben genomen van de gegevens, zal het materiaal aan
u worden teruggezonden.
Te Snikzwaag stonden, nog niet.zo lang geleden, de resten van een in verval
zijnde spinnekop. De huidige landeigenaar wil de watermolen weer laten opbouwen als hij weet waar destijds de voor hem belangrijke molenonderdelen
gebleven zijn.
Wie kan ons nader inlichten'l
Wat wordt precies verstaan onder een mansarde-kap?

5.
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Hebt u ogit gehoord of gezien, dat de molenaarsvrouw de was aan de wieken
der molen hing, om zodoende, door het draaien, de was snel droog te krij-

I.

gen'l
De koren- en pelmolen uit fujum is in 1889 verbrand. Op dezelfde plaats
werd doen een oliemolen uit Leeuwarden herbouwd om dienst te doen als
koren- en pelmolen. Nu nog getuigt de turfrook-aanslag in de kap van deze
wiekendrager van het olieslagerswerk dat eens in deze molen is verricht. In
lreuwarden zijn in 1566 twee windmolens, als eersten in Nederland, ingericht voor het slaan van olie. Nu dan mrjn waag: Weet iemand onder u of
het juist is, dat molen de Eendracht te Anjum nog restanten bezit van édn
der eerste oliemolens van Nederland?

Alvorens in te gaan op de runmolens, eerst een uiteenzetting over het verkrijgen
van de grondstof voor dezewiekendragers.Dit werd verkregen in onze bossen,
waar een tijne geur als van echt juchtleder onder de witte avartgegroefde staÍnmen hing, en waaÍ de bruine humus van het eikenschaarhout, dat voor vele tientallen jaren hier om de looizuur-houdende schors en voor de bakkersovens werd

trIKS('lllLLllN, RUNMOLENS EN LEERLOOIEzuJEN

aangeplant, krachtiger rook dan elders.
Dit florisante beeld kan echter niet voortgezet worden, wanneer we terecht komen bij de minder rooskleurige werkzaamheden in het bos.

De arbeiders

***
HET OUDE FRIESE WINDMOLEI\TBED RIJF

rl eeuwen lang bezit Friesland windmolens. In 1466 wordt er hier voor het eerst
relding gernaakt van een molen, die dan ter sprake komt in een marktbrief voor
oure, alwaar de weekmarkt gehouden zal worden ,,opter Heuwere byder moe-

:n".
lij deze eerste is het niet gebleven, want in de l6de en lTde eeuw komen de wie-'
endragers algemeen in gebruik.

r ltet begin van de l9de eeuw had Frieslan d

OVER

zelfs 2400 molens. Molenaars, le-

*ntl van de wind, lieten de wieken van houtzaagmolens, oliemolens, korenmo)rls, pelmolens en watermolens het luchtruim doorklieven.
k karakteristieke schoonheid van malende molens was moeilijk weg te denken

it het landschappelijke beeld.
Iaar ook economisch verrnocht het windmolenbedr[f niet weg te worden geciji:Íd. Het ging om een wezenlijke zaak.
.;t waren de molens die de bakermat hebben gevormd voor die industrieën waarr thans vele Friezen nog hun brood verdienen.
I een artikelenserie zal getracht worden aan bovenomschreven beeld wat meer
:iief te geven, door in te gaan op historische, volkskundige en technische gege-

7
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De bast van de eiken werd losgeklopt om dienst te doen voor de leerlooierijen.
Dit loskloppen werd eekschillen genoemd (ikebos§en), een werk dat veel vakmanschap vereist. Met name aan het scherp houden van het gereedschap, o.a. de zaag,
kwam veel handigheid te pas. Het schillen was een aangelegenheid die vooral in de
maanden mei en juni plaats vond. Van 's morgens 4 tot 's avonds 8 uur klonk het
geklop door de bossen. De ekers waren vroeg in touw, omdat de stammetjes in de
dauw, wanneer ze vochtig waren, veel gemakkelijker te bewerken waren dan bij
een hoge zonnestand.
Hele gezinnen trokken er op uit om wat te verdienen. Voor de kinderen was het
doorhameren op de stokken een moeizaaÍn en eentonig werk. Moeder de vrouw
bleef soms achter om op de kleinste(n) te pass€n en om 's avonds het eten klaar te
hebben. Het was echter geen uitzondering wanneer een aantal mannen van de woege maandagmo.rgen tot zondag tegen de middag op pad waren met een kruiwagen
(pigegaeltsje) met gereedschap en wat eten. Orn 8 uur was het schafttijd. Er werd
dan wat brood gegeten, terwijl boven een houtvuurtje de koffie werd klaargemaakt. Verder op de dag werd er dan nog geitemelk of pap gegeten.
Bij de boer werd getracht een onderdak voor de nacht te vinden. Gelukte dit niet,
en was hun huis te ver weg, dan bouwde men een hut.
In o.a. Gaasterlands schone dreven zag je de arbeiders staan werken in de luwte of
schaduw van opgestelde rietschotten. De geschilde eiken stokken, ook wel
,,neakene mantsjes" genoemd, werden verkapt tot stukjes van 20 cm., die in bosjes van l0 gebonden werden. Het geklop werd opgewolijkt door het gezamenlijk
zingen van liederen zoals: ,,Dat giet ta eaÍe fan it ikebosk".
(Wordt vervolgd).

:ns.

anvullingen en opmerkingen zijn ten allen tijde welkom op het redaktie-adres.
G.D.W.

L
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DONATTE

DE FRYSKE MOLE

Door de rwoeiliikheden met het functioneren van het penningmeestersclup van De
Fïyske Mole wordt er een dringend beroep gedaon op die donateurs, die nog een
achterstand hebben met het betalen vot hun donatie, ofr dat nu te doen. De donatie was minimul tien gulden per iau.
Het postgironummer is 2257734 t.n.v. penningmeester De Fryske Mole te
LeeuwarderA de bankrelatie is Frieslurd Bank, Leeuwarden.
Door nu te betalen bespart men kosten en moeite.
Over de donatie voor dit ias komen in het volgend numrrnr nadere meddelingen.

De gemeente Baarderadeel wil de romp van de watermolen aan tle Stelpdyk b,l
Winsum aankopen en herbouwen op de plaats waar de atgebrande molen bij
Lang*ert onder Winsum stond.

to
o

In Friese ruilverkavelingen worden nu l0 nrolens gerestaureerd (2 n Wonseradeel-Noord en 8 in Oost- en Westdongeradeel), dankzij een subsidie van de
Cultuurtechnische Dienst en in de toekomst zullen er nog meer volgen, aldus
Terravisie (CTD).

O

Er worden poglngen gedaan om de door brand vernielde korenmolen De Welkomst onder Sint Jacobiparochie te herbouwen. ,Die lege plek doet veel pijÍr",

Z
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NIEUWS OVER ONZE WIEKENDRAGERS

?

verzucht J.G. de Beer in De Molenaar.

?

De gerestaureerde Grevensmolen onder Vegelinsoord draait weer en is door de
gemeente Haskerland overgedragen aan de Stichting Penninga's Molen te Joure.

ó

De spinnekop bij Marssum die op initiatief van Dorpsbelang zo keurig door vrijwilligers was opgeknapt heeft helaas door de orkaanachtige storm van 2 januari
weer grote schade aan de wieken opgelopen"

O

ra De Lonjé-ster molen bij Bolsward draaide weer op windkracht, De elektromotor rnoest worden vervangen. In Bolswards Nieuwsblad pleit HJ. van der Meer

B. en W. van Sneek antwoordden op een vraag uit de raad dat er geen enkele
kans is dat een van de vroeger zo talrdke rnolens wordt herbouwd.

er voor het feestelijke van de windkracht te laten voortduren.

Tot en met 29 februari is 's middags van 7 - 5 uur (niet op maandag) de ten-

toonstelling Wind en Water in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan te be-

De in september door brand verwoeste romp van de Franeker houtzaagmolen
De Haan werd voor de opslag van hooi en stro gebruikt; daardoor werden de

zichtigen.

Het l2e Canasta Muldersbal (Molenaars-carnaval) is op zaterdag 14 februari in
de Postelse Hoeve te Tilburg; kaarten àf .7,50 brj de Heren van de Raad van
Elf.
De gerestaureerde korenmolen Windlust in Noordwolde staat in de avonduren
volop in de schijnwerpers dankzij een gemeentelijke bijdrage.

/

I

pogingen

tot restauratie

geblokkeerd.

,,

De drie spinnekoppen bij Goengahuize n zijn6wí{ondheidkamer ,,Smellingerland" overgedragen aan Staatsbosbeheer ze worden opgeknapt.

***(

De Klaarkampster-watermolen onder Rinsumageest is na een ingrijpende
restauratie door de Plaatseldke Commissie voor de Ruilverkaveling Dantumadeel overyedragen aan Staatsbosbeheer; Gerard Mast treedt in de weekends op
als molenaar.

Windlust in Wolvega kan na4l jaar stilstand weer het graan malen; dit is Frieslands hoogste molen (vlucht 27.30 rneter). Er is een oudheidkamer in ondergebracht. Af en toe komen er schijnwerpers op.
De Franeker Landbouw Coöperatie had een Kerstpuzzel met prijzen waarbij
l2 foto's van molens in het werkgebied herkend rnoesten worden.
8.
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,,Ur BEppE FoDKoER"
In deze rubriek zullen verfiaartjes, die door u ingezonden worden,
verschijnen. Het
hoeven echter niet uitsluitend íerhaaltjes te zijn-. ook historisÀe

g.lÀnr,

of wat

verder ook maar met molens te makerheeft of kan hebben,
;jr;;il;*.
Hier volgt dan een vertelsel, dat ik enige jaren geleden opg"írkË;d

LITERATUUR

h"i-.
,,Over Molens der Familie Honig"

Hoe een spinnekop spookmolen werd
,,Het verhaal speelt zich enkele jaren voor 1900 af in de omgeving van
oppenhuizen. Het betreft hier twee spinnekopjes van het waterschaplopt'
t uizen getegen t.z-v. de weg sneek
oppenhuizen/Uitrvellingerga (zià m&àns

-

paC.95).

r.n

r.i.g*a

op.ee: late herfstdag gaat een boerenarbeider 's avonds laat nog even
een borrertje halen in het dorp. Als hij 's nachts weer terugkeert, a.n
h*ft
.ir*
zware nevel.overde landerijen. Het is aardenacht; de maan weigert
zich ie raten zien. om
de boerderij te bereiken. mget hij het eenzame potderài3kje
,olgen.
De stormachtige wind speelt meihet riet en laai het
aiei, àr", Ëei water heen bui-

gen. voorover geleund, beweegt de boerenarbeider
zich ieg."
over het
,moeilijk begaanbare pad'.
lvanneer hij een spinnekop is gepaseerd, dan wordt
hij opgeschrikt door een wit
Iooyerp dat verderop tegen de zwarte lucht spooka.t tig i".n en weer zweeft.
Snel strompelt hij weer terug naar de zojuist gepaseerde
watermolen om de daar
liggende roedestok (een stok waarmee de .o"à., indi.,
de molen in het kruis is

d;;inJ;;

*."

stilstaan,

aangetrokken kan worden)
tu nemen als afweermiddel.
ee1 angstig gevoel treedt hij het ,witte spook, tegemoet.
op
polderdiik bil de tweede spiniekop (die nare spookmo*1r,":-Tl
ren, beweegtïkj1
het spook steeds vreewrekkender, naarmate àe arbeider
dicnteruil
komt.-Maar hij moet er rangs. Dreigend heeft hij de stok
rc, t
g.r,àven.

!]ijven

!le1

{

derend nadert hij de plaatsàes ort.ils.
Met een enoÍïne kracht haalt hij uit. Het

"*"i

sid-

,voorwerp' wordt niet geraakt. Luid
hinnikend rent het ,spook' weg. Het witte schijnsel bleek de bleï van
de boer
zijn paard te zijn.
Lange.tijd werd het gebeuren veÍzwegen, maar tenslotte
wist de arbeider het niet
voor zich te houden."
G.D.lV.
**

r0.
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Het bij de Zaanlandse Drukkerij en Uitgeverij herdrukte boek ,,Over Molens der
Familie Honig", geschreven door P. Boorsma, is een waardevolle aanwinst in de
reeks van onlangs op de markt gekomen molen-[teratuur.
Dit oorspronkelijk in 1939 uitgegeven boek behandelt tot in details de construktie en werkwijze van een oliemolen, alsrnede vele andere wetensvaardigheden,
zoals timmerrekeningen uit 1828 en 1857, die ons een beeld geven van de toenmalige prijzen in de molenmakerij.
Daamaast volgen uitvoerige beschrijvingen over de kammen en staven, de vang

(rem) en zijn werking, de molenwiek en de zoilen, enz..
Erg interessant zijn ook de artikelen over: het personeel der oliemolens, de worktijden, de lonen der olieslagers, de wiekstanden en het mooizetten (versieren).
Tot slot volgt een historisch overzicht van de 2l windmolens die door de familie
Honig werden geëxploiteerd.
Met deze herdruk heeft ,pe Zaanlandse" veel molenminnaars ongetwijfeld een
dienst bewezen!

Het boek is te bestellen door overmaking van f. 17,75 (incl. verzendkosten) op
gironummer 21795 t.n.v. Zaanlandse Drukkerij, E.N. Smit Ez. B.V. te Koog aan
d,e Zaur. Na ontvangst van betaling volgt toezending per post van dit standaardwerk over Zaarse Oliemolens, dat eigenlijk in de boekenkast van elke molenliefhebber thuis hoort.

Strijd voor een molen
Dat de oudjes het goed doen blijkt eveneens uit het herdrukte boekje ,,Strijd voor
een molen" door Jan den Tex. In 1950 verscheen dit verhaal in de reeks
,,Avontu ur e n Techniek" bij Van Ditmar/lilereldb ibliotheek.
Het behandelt de strijd voor het behoud van een molen.
De keuze tussen gemechaniseerde bemaling en windmolen vormt één der hoofdzaken in dit boekje, dat met narne voor de jeugd erg motiverend is.
Dit geillustreerde verhaal isjuist het tegenovergestelde van de bekende molenroman ,§trijd om den Eenhoom" van Cor Bruyn, waarin een wiekendrager, oliemolen ,de Eenhoorn" ten onder gaat. (Hopelijk zal ook dit boek nog eens herdrukt worden! ).
Dankzij de door het Gilde van Vrijwillige Molenaars veaorgde herdruk kan men
het boekje bestellen door girering van f. 3,50 (incl. verzendkosten) op postrekening2l4478O t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars te Eindhoven.

ll.

Molenbouw
Het forse boek ,,Molenbouw", geschreven door Anton Sipman, kan zonder meer
beschouwd worden als een uniek standaardwerk op molengebied. Dat dit boek nog
juist in het monumentenjaar het licht mocht zien, stemt menig molenliefhebber
tot vrcugde. Dit levenswerk van de auteur, die sinds 1933 met molenstudie bezig
is, vormt een vademecum van onschatbare waarde aan historisch-technische beschrijvingen en tekeningen. Dankzij de financiële steun van vele instellingen bleef
de prijs beperkt tot f. ll5,- (zonder steun zou hetf.225,- kosten). Daarvoor
krijgt u dan een uit 37 hoofdstukken (560 blz. met 163 tekeningen en 34 foto's)
bestaande uiteenzetting over de bouw van het staande werk der bovenkruien.
Ook Friesland komt hierin uiteraard aan de orde. We komen o.a. tegen: de boe. renmolens met prachtige foto's, een aÍbeelding van ,de Olifant" te Birdaard, een
bouwtekening met foto van de houtzaagmolen van Siebenga te Heerenveen en
idem van de koren-ipel-/houtzaagmolen te Wanswerd aan de Streek.
De bijlagen bestaan uit een praktisch overzicht van streekeigenschappen en een
uitgebreide beschrijving van de materialen, waaruit de molens werden gebouwd
(o.a. kenmerken van alle houtsoorten).
Dt boek, waarvan nog een vervolg zal komen over het gaande werk, is uitgegeven
door de Walburg Pers te Zutphen. Het kan via de boekhandel worden besteld.
G.D.W.
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