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no. 7 augustus 1977

REDAKTIE-ADRES: G.D. Wrjnja, B0tsingel 22, Joure

VAN DE REDAKTIETAFEL:

Op bovenstaande foto "*ï. Timmermans zíenwe de gerestaureerde molen vanGcËnga-
huizen die we met de vaarexcursie hebben kunnen bewonderen. Sinds het verschijnLn
van no. 6 is er al weer heel wat molennieuws te melden. Daarnaast treft u weeÍ vele
wetenswaardigheden aÀn uit het voorbije verleden. De redaktiegelederen worden yeÍ-
sterkt door het binnentreden van de heer A. Zandstra uit Langezw aag- In dit nummeÍ
tÍeft u nog geen informatie van hem aan, maaÍ achter de schernen wordt dnrk gewerkt
aan het verzamelen van interessante mededelingen. We wensen hem vanaf dw,e plaats
bijzonder veel succes toe, zowel op dit terrein als op dat van zijn vrijwillig moleníranh
we:zen, alsmede op biotoopwach tersgebie«l.

,:/

t

I

I

-

flt

7f-



I,l

I

ï

(., /... t: 2

o3^ uty

o{e

Stichting De Fryske Mole:
voonitter: A. Bokma,'t Noard 2, Wommels;
secretariaaÍ.' Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden (tet. 05 100- 1l}l4);
gironummer: 2257 734 (t.n.v. de penningmeester).

Vereniging Gild Fryske Mounders:
vootzitter: P. Bootsma, Grote Kerkstraat 8, Lccuwarden;
secretariaaÍ.' mevr. P.C. de Jong - Dijkstra, de Meente 2, Joure (tel. 05 138-3470);
bankrelarle.' F'riesland Bank ;

rekeningnummer: 29 .80.24.935 ;
gironummer: 81.1 5.42 t.n.v. Friesland Bank.

Redaktiemedewerkers:
A. Bokma - mevr. P.C. de Jong - DijkstÍa - J. Wiist - A. Zandstra.
Eindredaktie: G.D. Wijnja (tel. 05 1 3 8*4 1 08 ).

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan ortikelen
enlof tekeningen over te nemen.

MOLENNIEI.IIAIS
door G.D.lVijnja

EXAMEN§ TE WITMAR§T"IM
Op 23 april slaagde op de koren- en pelmolen te Witmarsum een viertal vrijwillige nrole-
naars. 's Morgens waren het de heren A. Zandstra en A. Eelman die met een voldoende
door het examen kwamen. Ze werden op de molen ,,Welgelegen" te Heerenveen opgeleid X
door P. Hot'hamp. 's Middags wisten de heren H.J.C. van der Woude en P. Hoogeveen de ï
examencommissie van hun kunnen te overtuigen. Ze slaagden met lof. Hun opleiding

À weÍd op Penninga's Molen te Joure verzorgd door G.D. Wijnja en A. Dijkstra. De harde
wind leverde voor de vier kandidaten geen enkel probleem op (denk aan de rechter-
wang-regel!).

MALLEMOLENFEEST TE LEEUWARDEN
Vele duizenden bezoekers hebben op 30 april een bezoek gebracht aan de Frieslandhal
waar vele stands de aandacht trokken, waaronder die van ,,De Fryske Mole".
Er werd zeer veel meel aan de man/vrouw gebmcht. Tevens was men in de gelegenheid
het boek,,Langs oude Friese windmolens" te kopen.

NATIONALEMOLENDAG 1977 I
Deze jaarlijks terugkerende verjaardag der windmolens (en water(rad)molens), zoals we'
dat in een weekblad voor het platteland konden lezen, vond dit jaaÍ plaats op 7 mei.
Het aantal molens dat op deze dag draaide was weeÍ groter dan dat van vorig jaar, het-
geen zeer verheugend is. De bezoekersaantallen waren op sommige molens teleurstellend
laag (Penninga's Molen te Joure heeft slechts 50 bezoekers gehad, hetgeen voor zo'n dag
een absoluut minimum is), op andere molens waren ze boven verwachting (molen ,,De
Windlust" te Wolvega mocht zo'n driehonderd bezoekers ontvangen).
Hieronder treil u een lijst aan van molens die hcbben gedraaid. Mochten er molens zijn
vergeten, dan vememen wij dat graag van u.
,,De Jager" en ,,Het Lam" te Woudsend, de molen van het Klaarkampermeer te Rinsuma-
geest, de molen aan de Rhaladijk tc Oudkcrk, ,,Zeldenrust" cn ,,De Hoop" te Dokkum,
de molen op de Froskepólle te Huizum, ,,De Hoop" te Suamcer, ,,Welgelegen" te Hee-
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renveen, tjasker De Valom te Veenwouden, de,,Grote MoleÍI" te Marrum, de,,Kleilands-
molen" te Marrum, ,,D€ Kievit" te Berlikuffi, spinnekop,,Heechhiem" te Goëngahuizen,
molen te Marssum, Vroutí/buurtstermolen, ,,De Snip" te Workuffi, molen Lonjé te Bols-
ward, Penninga's Molen te Joure, ,,Deelsmolen" te Vegelinsoord, ,,Windlust" te Noord-
wolde, molen Boornzwaag bij Langweer, ,,De Korenmolen" te Sloten, ,,De Onderne-
ming" te Witmarsuffi, ,,De Pannekoekstermolen" bij Witmarsum, ,,De [endracht" tc
Dijksterburen, ,,De Korenaar" te Sexbieruffi, spinnekop Duivehok bij Tzum,,.D€ Hoop"
te Holwerd, ,,De Eendracht" te Anjum, de molen van Munnikezijl,,,De Hond" te Pae-

sens. molen Westerlaansingel 2 te Akkerwoude,,,De Windlust" te Wolvega, de spinnekop
van Hoogland (,,Barrah0s") bij Wirdum. In totaal komen we op 35, tegen 26 in het voor-
gaande jaar.

EXAMENS TE JOURE
Op L4 mei werden er wederom examens gehouden cn wel op ,,Penninga's Molen" te

Joure. Er deden drie kandiaten examen, waarvan er twee slaagden. De eerste geslaagde

op deze dag was de heer P. Kingma uit Harlingen, die met cen ruim voldoende uit de bus
kwam. Zijn opvolger, de hc:er S. Hoekstra uit Marrum, dcod het uitstekend en slaagde

daarom ook met lof. De kandidaten kregen hun opleiding op de rnolens van Sexbierum
en Marrum. Instrukteur aldaar was J. Wierstra, bijgestaan door oud-m«rlcnaar Hoekstra.
De derde kandidaat moest worden afgewezen. De examencommissie, die in Witnlarsum
en Joure het toezicht op de verrichtingen der kandidaten had, bestond uit de instruk-
teurs P. Hotkamp, J. Wierstra en G.D. Wijnja. en de vakmolenaars H. Heslinga en

J.H.A. van Tilburg.
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28 MEI - VAAREXCURSIE FRYSKE MOLE _ GROOT SUCCES O'í
Dejaarlijkse(vaar)excursie,georganisdeerddoordeFryskcMoleinsamenwerkingmet
ItGildFryskeMounders,isookditjaarweerÈengIootsuccesgeworden.Begunstigd
door het schitterende weer was ,,ós Fryske làn" op z'n mooist. We konden volop genie' i

ten van ,,de bloeijende greiden en 't jonge f0gelguod". Gestart werd in Akkrum, waar 
,

vele bekenden elkaar weer eens terugzagen. Zelfs de heer J.G. de Beer, genezende van ecn
emstige ziekte, was eÍ weer.
De spinnekop van Akkrum, met zun achtkante ondertoren, stond in de zeilen, maar had
helaas te weinig wind om water uit tc slaan. Een hoogtepunt van deze vaarexcursie was
wel het bezoek aan de veenmolen van Vegelinsoord, die mct zijn vier volle zeilen af en

toe maalde. De bezichtiging van deze achtkante grondzeiler was vooÍ velen een uniek ge-

beuren. Met name het originele woonvertrek van de molenaar had veler belangstelling.
Voor de kenners was het erg interessant te ontdekken, dat deze molen een kombinatie
stutvang - Vlaamse vang heetl, een weinig voorkomende uitvoering.
Op het Pikmeer bij Grouw werd geluncht, waama we een bezoek brachten aan de spinne-
kop in Grouw, in onttakelde staat, maar wellicht binnen afzienbare tijd weer in oude
glorie, en de spinnekop van Goëngahuizen, nabij boerderij Heechhiem. Deze onlangs ge'

restauÍeeÍde molen bleek weer een pronkjuweel van het Friese waterland te zijn gewor'
den en we hopen dan ook dat hij geregeld het landschap met zijn wuivend wiekenkruis
mag sieren.
Teruggekomen in Akkrum ging een ieder zijns weegs. Of men uit Groningen kwam of
uit Zuid-Holland, we hebben allemaal kunnen genieten van de schoonheid van het Friese

landschap.

De hcer J.G. de Bcer uit St. Jacobi Parochie had ecn paar aardigc gedichten gemaakt, die
we in dit nummcr latcn afdrukken. Het eeÍste is een impressie van de excursie. Het ge'
dicht is, evenals het in dit numnrer nog volgende gedicht, tijdcns de boottocht voorgc-
dragen door de dochter van de schrijver, mevrouw Fokkema - de Beer.
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wy howwe hioed de dei dan
rts fyfte moletocht
in dei hwer't letter hoopie ik
osn tocht wurdt mei folte nocht

wy moetsie dlde freonen
of knie nije der by
de soargen lit' wy thtis hioed
wy ftelle rts frank en frii
wy fielle allegeane
hwat pas sa yn is gea
dy ranke spinnekopkes
sa moai, sa kant fan lea

GEDTCHT

ftrar ek de roggemounen
yn doarp en ek yn stéd
sa warber folle dagen
wy waerden't sjen net séd

dat alles ja dat bynt rts
dat ek wer dizze dei
krek lyk as ek de foar,ge
wer tige slose mei

J.G. de Beer.

c:. EEN BUIL yOOR,,DE ONDERNEMING"

op zaterdag 4 juni trokken Laurens sierkstra, van wie u elders in dit blad een artikelkunt lezen, en schrijver dezes er met de auto op uit naar het Noordhollandse plaatsjeKoedijk' via bemiddeling van Bart Slooten uit Koedijk konden we namelijk een buil(dit is een essentieel werktuig in een korenmolen om bloem en zemelen van elkaar tescheiden) op de kop tikken. De heer Bos, voorheen korenmolenaar op de in 1930 ge-sloopte meelmolen van Koedijk' maar thans molenaar van een mechanische maalderijter plaatse, was zo vriendelijk een oude buil, in goede staat van onderhoud, aan onste schenken' Een gebaar waar we uiteraard bijzon?er mee waren ingenomen. sierkstrazal er natuurlijk alles aan doen om te zijner tiio ae tuil in de molen te witrnarsum telaten funktioneren. Nogmaals, meneer Bos, trartetilk bedankt!!l

REKORD AAI\TAL BEZOEKERS VOOR PENNINGA'S MOLEN

Op zaterdag I I juni werd voor de zevende achtereenyolgende maal de AVRGRALLEy {

georganiseerd' Men had daarbij het plan opgevat o* ook penninga's Molen te Joure inde route op te nemen. In de tabriei van Kramer was een stempelpost, men kreeg erkoffie, de jeugd werd getrakteerd op een ijsje, waarna cle tocht te voet werd voortgezetnaar de malende korenmolen.
De tourrijders werden hier gastvrij ontvangen: iedere equipe kreeg gratis een pond meel,waarna er vrij toegang tot de molen was.
De drukte was overweldigend. Bij de molen kreeg mcn de opdracht om de vlucht van dewindmolen te schatten. Interessant was hoe ro*àigen, met de meest vernuftige midde-len, erin slaagden de lengte van 23.g0 meter aan te geven.
Na afloop van deze stormachtige toeloop kon *oid.n gekonstateerd, dat (jr zo,n 3600mensen de molen met een bezoek hebben vereerd.
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LITERATUUR
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./ 
MOLENS IN GRONINGEN IN OUDE ANSICHTEN

Ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van de uitgave ,,Langs oude Friese
lVindmolens" hvam ook bovengenoemd boek op de molenboekenmarkt.
ln de provincie Groningen hebben in de negentiende eeuw meer dan duizend
molens tegelijk gestaan, aldus de heer W.O. Bakker, die de samensteller en

schrijver is. Van dit aantal resten er thans nog tachtig.
ln het 76 fotopagina's tellende boek treffen we tachtig afbeeldingen aan van

merendeels verdwenen molens. Erg interessant is vooral de uitgebreide bege-

leidende tekst bij de foto's en ansichten. Bakker schrijft dat hij veel informa-
tie te danken heeft aan de vruchtbare samenwerking met de nestor der Gro-
ninger molenvrienden, de heer B. van der Veen Czn. Het is hier niet de plaats

om een overzicht te geven van de opgenomen foto's. Enkele wil ik er toch
noemen: pelmolen ,,De Jonge Hendrik" - Den Andel; wipkorenmolen - Den

Horn, houtzaagmolen van Maathuis Groningen; spinnekop Harkstede;
zaag-, pel- en korenmolen ,,De Hoop" -Holwierde; standerdmolen - Mussel;

zaagmolen van Wierda te Obergum; watermolen Ruitenpolder met molenaar
en polderbestuur; molen te Ter Borg; standerdmolen Ter Haar; zaag- en
oliemolen Uithuizen; molen van de Lauwerpolder met twee windrozen
voor zelfkruiing; standerdmolen Zuidhorn.
Er is getracht zoveel mogelijk molentypen te tonen (helaas is er geen afbeel-
ding van de in 1882 in Veendam gesloopte paltrok bekend) en het Groninger
karakter te laten zien. De heer Bakker is erin geslaagd een leuk boek samen

te stellen. Het is alleen jammer dat na 7 6 pagina's het boek uit is. Maar er
komt vast en zeker nog een tweede deel. We zien het met belangstelling tege-

moet.

,,Molens in Groningen in oude ansishteÍl" is uitgegeven door de Europese

Bibliotheek en bij de boekhandel verkrijgbaar voor f .24,90.

G.D. Wijnja.
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T1 f DE FRYSKE MOLE

orienterende busrit langs Friese morens

Onder leiding van de voorzitter van De Fryske Mole is per autobus een oriën-
tatierit gemaakt lans een aantal ,,molens-met-problemeÍI". Het gezelschap was
geformeerd op verzoek van gedeputeerde Mulder, die zelf ook van de partij
was. Een dertigtal personen, meest verbonden aan de Provinciale Waterstaat
en de Cultuurtechnische Dienst, go nauw te maken hebbende met molen-
zaken, maakte de tocht mee, evenals ten dele het dagelijks bestuur van het
waterschap Marnelàn.
Gereden werd eerst naar de op herstel wachtende molen van de Huinserpol-
der. Ondenveg werd een blik geworpen op de beide Marsumer molens, waar-
van de spinnekop er slecht bijstaat.
De volgende halte was de door de AN1VB gefinancierde Hiemertermolgn ,
waar o.m. gesproken werd over de mogelijkheden van rondmalen (circuit).
In de Nynke-Pleats te Piaam bood het gemeentebestuur van Wonseradeel
een koffietafel aan. Daarbij werd o.m. gesproken over de kansen om Makkum
met een houtzaagmolen te verrijken.
Te Witmarsum werd de graanmolen bezichtigt, waarbij de windbelemmering
ter sprake kwam en het werk en streven van het Gild fan Fryske Mounders.
In de raadszaal van het Witmarsumer gemeentehuis werd nog even nagepraat.
Hier werd ook het eerste exemplaar van het boekje met oude molenfoto's
door de samensteller Wijnja aan gedeputeerde Mulder aangeboden.

IN ANTWOORD OP VRAGEN

In het artikel Bliksembeveiligingssystemen (nummer 6, pagina 9) schrijft
Bart Slooten uit Koedijk over een beveiligingssysteem met sleepcontact,
hetgeen voorkomt op de molen te Broek op Langedijk. Hij vraagt zich daarbij
af, of Friesland ook dergelijke constructies kent of heeft gekend. Naar aanlei-
ding van deze vraag kregen we een telefoontje van de heer Lenstra uit Drach-
ten, die ons liet weten, dat in de molen van Wolvega zo'n systeem heeft ge-

functioneerd. Thans niet meer in functie, maarllles is nog duidelijk waar-

neembaar, aldus de heer Lenstra, die we hartelijk dank zeggen voor zijn
mededeling.

NIEUWE LEDEN FRYSKE MOLE

1) H.J. Lukkes, De Kei 576, Leeuwarden.
2) T. Gerringa, J. Oldenburgerstraat D 48, Nieuwe Pekela.

3) J. de Swart, Molenbuurt 36, Hallum (Fr.).
4) J. Dijkstra, Mandetild 10, Bakkeveen.
5) Alberdien Fonk, Noordermeerstr. 14, Heerenveen.

6) H. van Sichem, Radstraat 32, lVolvega.

7) Tj. van der Meulen, Heemstrasingel 10, Oenkerk.

NIEUWE LEDEN GILD FRYSKE MOUNDERS

I ) R.T.H. van der Voort, Rozenhof I 7 te Dordrecht.
2) H.B. Klijnstra, Terppaed 3 te Sexbierum.
3) A. van Dam, IJssellaan 93 te Gouda.
4) De Gemeente Wymbritseradeel, Markstraat I te Sneek.
5) Workumer Molenstichtin E, pla Stadhuis Workum.

Certificaat voor D. Posthumus, Huins
X
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Aan de heer D. Posthumus is het certifïcaat van verdienste uitgereikt, in de
middagbijeenkomst van de j aaÍvergadering van De Hollandsche Molen te Am-
sterdam. Posthumus is sinds 1947 molenaar op de Huinserpoldermolen,
tussen lVinsum en Huins. Hij houdt van z'n molen en bedient die met veel
vakmanschap. De vijzel kan ook motorisch aangedreven worden, maar Posthu-
mus geeft aan de windkracht zijn voorkeur. Het is bijzonder triest. dat hij nog
steeds wachtende is op het herstel van de molen. Wij signaleerden reeds eerder
dat dit onverantwoord lang duurt.
Tegelijk met de heer Posthumus zijn nog vier certificaten uitgereikt, aan de
molenaars P.A. Begeman te Noordbroek (Gr.), C. Noorlander te Nieuw Lek-
kerland (,2.H.), J.W. Roijackers te Bergeijk (N.Br.) en aan het bestuur van de
Stichting Molen Woldzigt te Rodenvolde (Dr.).
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Der is de l6ste jierren hiel hwat om de mole hinne bard. In swimbad is der kommen, incamping derby en 0ou leit der ek al in tennisbaen. Dérneist de wenningbouw dy,t al martichterby komt' Mar ek yn de 'mole wurdt de léste jierren net stilstitten. Lit my earst risfortelle hwat der alear barde op 'e mole, in stikje skiednis en oerlevering dus. De bruor-ren fan Heimen Stoffels, de àld mounder, dy't ien kear jierliks by my komme, ha my derhwat fan forteld. De mole,,De Undernimming" is set yn lg50 en hat al in hiele gene-
raesje oerlibbe. Fan hwa't der oant 1896 ta wenne ha is net tolle bikend.
Nei't ik heard ha, binne inkelde mounders der earÍn wurden en wie de mole yn forfaldoe't yn 1896 Geurt Stoffels fan Elburg him koft by Meier to wytmarsum. Stoffels hat
kdns sjoen de mole nij libben yn to blazen (wyn) en oant de tritiger jierren ta meald.Hy hat it der alear som§ tige drok hawn, sa dat de weinen soms oan de buorren ta stiene. 

"Yn dy jierren waerd der weet, rogge, hjouwer, beane, mais en lynmoal meald. ;

Ek waerd der eartiids koarn peld ta groat, wol moast it dan hurd en egael waaije, it wie
dreech foar mounder en mole.

,,UT IT DUSTHOK''

Watermolenherinneringen ( 4 )

Op maandag 27 juni j.l. brachten we een bezoek aan de heer De Beer uit Sint
Jacobiparochie. Zoals velen onder u zullen weten, werd de heer J.G. de Beer
vorig jaar getroffen door een beroerte, waarna opname in het ziekenhuis volg-
de. Nu ziet het er gelukkig al weer stukken beter uit. Dat hU de jaarlijkse vaar-
excursie van de Fryske Mole heeft mogen meemaken. sternde hem zeer tevre-
den. Meermalen ging ons gesprek over de goede oude tljd. ,,Als jongen had ik
al veel interesse voor schepen, toen nog zeilschepen", zo vertelt hij. ,,Ja, dat
vaarwater daar bij ons langs de dljk, daar was alle dagen weer heel wat te kij-
ken; maar kom ik nu nog op die plaats eens terug, daar is nu nog de vaart en
ook nog de brug; maar de drukte van schippers zoals weleer, die is er jaren en
jaren niet meer".
Natuurlijk waren het ook de molens die zijn grote interesse hadden. Met wee-
moed denkt hij terug aan de houtzaagmolens ,,D€ Hoop" te Berlikum efl ,,De
Valk" te Franeker. Met trots toont hij de foto van ,,D€ Valk" die opgenomen
is in het boekje ,,Langs oude Friese windmolens". ,,Als ik omstreeks 1932 die
foto niet had gemaakt, dan zou de molen zeker niet in dit mooie boekje zijn
opgenomeÍr", aldus De Beer. Hij wijst de man aan die over de stam gebogen
staat. ,,Dat is molenaar F. Schotanus en rechts naast hem staat mijn broer. Ik
had er eens een ieperen stam laten zagen en bij die gelegenheid is deze foto ge-

maakt", vervolgt hij. Zo wandelen we, bij het bekijken van vele oude molen-
foto's, van herinnering tot herinnering. De heer De Beer blijkt een bijzonder
goed geheugen te hebben: het molenleven heeft hem altijd zo aangegrepen,
dat al menigeen heeft kunnen genieten van de verhalen die hij o.a. voor het
weekblad ,,De Molenaar" op schrift heeft gesteld. Ook voor ,,D€ Utskoat"
heeft hij al vele velletjes vol geschreven. We denken b.v. aan de uitgebreide
historische beschrijving over de,,Vrouwbuurtstermolen".
Vanzelfsprekend waren het niet alleen de houtzaagmolens die hem interes-
seerden. De robuuste koren- en pelmolens waren een lust voor het oog. Het
verdwijnen van de molen ,,De Hoop" van Rozendal in 1928 en ,,De Wel-
komst" van Verhagen in 197 5 betekende een groot verlies voor het molen-
wieken-wentelende dorpssilhouet van Sint Jacobiparochie.
Ook gaan zijn gedachten terug naar de waterrijke omgeving van Warga. ,,Ik
kwam er vroeger met vader op de fïets'n, zo vertelt hij. ,,ÏVs gingen dan naar
familie, die op Domwier woonde. lVe kwamen dan voorbij de ,,Mounsmoun-
le", de statige watermolen van het Grote Wargaasterrneer. Greate Sytse zwaai-
de daar de scepter. Ik zie het nog duidelijk voor me. Naast de molen stond het
kleine huisje, waarin hij met zljn gezin woonde." Het boekje ,,Langs oude
Friese windmolens wordt weer opengeslagen. ,,Hier was ik toch zo blij rnee",

Lynkoeken waerden der ek brutsen en dernei ta moal
soan Heimen de mole t'an heit oernommen. Dat wie
kaem de oarloch.
Doe hat de mole wer in greate rol spile: ,,energie" wie der net mear sadat der nochris inbirop dien waerd op de àld rnole. Tige drok wie it yn dy tiid.
Nei de oarloch gong de tiid foar de mole hurd efterÍt. De motor kaem as nije krëftbron.
De poldermole,,De Vooruit8&o8", buorman fan ,,D€ Undernimming,, waerd yn l9S5
öfbrutsen hwat in fïks torlies wie foar it oansicht fan it doarp. Ek ,,6e Url;;rr"ming,'
rekke stadichoan yn forfal- De hege kosten fan 0nderhàld wiene net mear op to bringen.
Nei it forstjërren fan Stoffels, yo 'e sechtiger jierren, hat de gemeente de mole oernom-
men en alhiel opknappe litten. Yn t97 5 koe de mole wer draeije, mar noch net mealle.
Ek dat kin nou wer.
Nei in bulte ynspanning fan mysels en in protte meiwurking fan it gemeentebistj6r hawy de mole wer mealt'eardich krige. Ien koppel stikkene kunststiennen ha,k der óthelle,
der is in koppel blauwe foar yn it plak kommen. Op 'e oare kant leit noch it àlde koppel.
Beide koppels ha'k bille en meal nou wer foar in bakker yn Harns dy't bilangstelling
foar it àlde moalprodukt hat.
Sneontomiddeis docb ik oan oplieding: Minsken dy't it omgean mei in mole leare wolle
krije dërta de kàns by my op 'e mole. De tiijwillige mounders krije in oplieding fan oar-
del ta twa jier en dogge dérnei in eksamen. De slagge minsken knje plak op in mole lykas
Ale Kuperus op 'e Fankoekster mole en Durk Posthumus op 'e Dyksterbuorstermole.
Der is ek gelegenheit om de mole to bisjen, moal to keapjen en foar breidspearen de kàns
om foto's meitsje to litten.
Dit is r0chwei sahwat in greep ót de mole fan alear en nou. Binne der l€zers dy,t hwat
witte to fortellen oer de mole fan forline tiden, dan wol ik dat graech witte.
Miskien letter ris mear.

meald. Al foar de oarloch hat
al yn de öfgeande tiid. Dernei

Lourens Jarich Sierkstra.
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vertelt hij, wijzend op de foto van de ,,Mounsmounle" van lVarga. ,,Ik had er
zelf ook een foto van, maar ik wist niet dat er nog een andere zou ztjn die ook
zo mooi is."
Via de molenplaatjes komt het gesprek op de molenmodellen. In de oorlog
maalde De Beer ztjn eigen verbouwde tanve in een miniatuurmolen, gebouwd
op een schuurtje. Het molentje had een vlucht van 2.30 meter. ,,Bij gunstige
wind kon ik per dag 20 pond vermalen. Drie keer kwam het graan tussen de
ijzeren maalplaten. Eerst werd de tarwe gebroken. Dan deed het molentje er
nog twee keer over eer er meel ontstond. Daarna kwam het produkt in de
buil, die ook door windkracht werd aangedreven. tk hield dan 15 pond bloem
over en 5 pond zemelen."
In de tuin van de 79-jarige De Beer staan overigens ook twee prachtige molen-
modellen die er mogen wezen. Bij een van deze pronkstu§es maakten we bij-
gaande foto. De miniatuurmolen is vervaardigd naar het voorbeeld van de

Marssumer wa-
termolen, waar-
van de heer L.
van der Kooi
molenaar is.

,,De romp is
jammer genoeg
iets te hoog. Hij
had zo'n l0 cm
lager moeten
ziin", zo besluit
hij deze interes-
sante en gezel-
lige molendag,
die rve bij hem
hebben mogen
doorbrengen.
lVe laten nu een
gedicht volgen,
dat de heer De
Beer heeft ge-

schreven na zijn
thuiskomst uit
het ziekenhuis.
Het behandelt
de watermolen-
tjes bU lVarga.

De heer t.G. de

Beer bii ziin molen
(foto: G.D.WiÍnia)

As ik yn myn ionge iienen
Dér yn de greidhoek wie
Hwer't by eltse buorkerii
In spinnekopke stie

Hwat koe ik dan genietsie

Hwant yn de iere moarn
As it mar efkes waeide

Dan gong it feest wer oan

Dan kaem de boer of feint
Al ringen brttendoar
Al gau dan nei de mole
En dan de seilen foar

Mar earct noch efkes kruiie
De kop goed op de wyn
En as er dan to plak stie

Dan gau de roeden yn

De brune seilen woerden

As't nedig wie ,,geswicht"
As dot hwst goed barde
Wíe it in moai gesicht

De assen elkes smoïe
Mei izel fan it ,,swyn"
As dan de fong der öf gong

Siet Íluch de loop der yn

De skroef dy polske't wetter
En't wie in stil geniet

To sien hoe't dy it wetter
Dér yn de rttskoat smiet

En al dy lytse skrepperc
Dy wiene ffil yn't spier
't Mocht waeiie dot it ikke
Dat hindere har giin spier

Sa gong it der soms dagen

Of nachten ek omwei
Hwont ia dat hege wetter
Moast it de krite wei

UT IT FORLINE (Wergea)

En dan dër yn de fierte
Stie de mole fan de ,,rnar"
't Wie as moast hy oer har weitsie
As wie hy baes oer har

Dy dlde drege mole
Sa geef en ek so stoer
Bíwust ek fan syn kinnen
Seach fier de fiilden oer

Hy draeide faeks hwat statich
Syn weardichheit biwust
Mar ek hy koe wol skreppe
Dan wie't in ,,lieve lust"

Domwier hwer't hioed de dei noch
Triie boerepleatsen stean
Dér seoch men eortiids
Tnie spinnekopkes gean

Yn't doarp dër stiene
Twa oaliemounen noch
En dan noch wer in greate
Dér briek men Íaeks wol rog

Sa haw ik ï4tergea kinnen
It Íttergea fan wolear
Mar alles is opromme
Men íynt der nou neat meor

Ik sil it nea íoriitte
Al waerd ik noch sa dld
Dat libbene schilderii
Bliuwt iimmer yn't frnthald

Dat alles is foarby nou
la, ek de ronuntyk
Wy tinke faek mei wémoed
Oan de tiid dy't wie sa ryk.
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g.G.de Beer
Prof. J.C. Dorctstraat 13

Srnr Jacobi Parochie
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UIT HET LEVEN VAI.I EEN MOLENAARSGESLACHT

door G.D. lUiina

Molen in de vreugd
Het was 25 juli 1838. Toen de vissers bij het uitvaren van de haven van Kuinre nog een
laatste blik achterwaarts wierpen, wezen ze elkaar nieuwsgierig op de molen van Berend
Jan Kuiper. Ze hadden van hun vrouwen gehoord dat vrouw Kuiper elke dag een baby
kon krijgen. Bij het zien van de in vreugdestand gedraaide wieken herinnerden ze zich dat
gesprek weer. Zou er in het gezin van de mulder een kind geboren zrjrlt Ze hadden het
bij het rechte eind. Korenmolenaar B.J. Kuiper had een zoon gekregen, die de naam Yme
kreeg. Op 2l-jarige leeftijd begon Yme met de exploitatie van een eigen windmolen in
Oldemarkt, waarïnee hd een familietraditie voortzette.

Wie niet waagt . . .

De bakermat van Yme's muldersbestaan zinde hem niet. Na zijn huwelijk werd besloten
de molen op ,,'t Malle Gat", die maar een sober bestaan gaf, van de hand te doen. Op
5 augustus 1862 kocht hij een korenmolen te Heerenveen. Deze wiekendrager, genaamd

,,De Windhord", komen we voor het eerst tegen in een advertentie in de Leeuwarder
Courant van 9 november 1765, waarin hij wordt omschreven als ,,eeÍr welbeklante
Weyt- en Rogmolen, zynde genoegzaam een van de alderbeste van 't gemaal en ver-
dienste in de Provintie van Vriesland, met Huis, Praam, Karre, Peert, enz." (op een kaart
van 1718 rvordt deze molen echter nog niet genoemd). Het verhaal wil, dat keizer Napo-
leon eenmaal ,,DB Windhond" zou hebben bezocht.
De windkorenmolen, ,,voorzien van twee paar maalstenen en van alle wat tot een com-
plete inrigting van zoodanige fabrijk behoort", verwierf Kuiper voor 7100 gulden. Na
twee dochters te hebben gekregen verhoogde Hendrika F'rankena, een afstammelinge van
Maria Stuart, het geluk van haar man door hem een zoon.te schenken.

Concurrentiestrijd
ln en rond Heerenveen verrijzen in de 19e ceuw vele windmolens. Een toename van in-
dustriële kapaciteit brengt nieuwe zaken met zich mee. Er moet wat geprobeerd worden.
Yme liet naast de korenmalerij een mosterdmalerij in zijn molen aanbrengen. Later ver-
kocht hij deze weer, omdat hij specialisatie beter achtte. Er bestond ook toen al een he-
vige conourrentiestrijd. Dit ging zelfs zo vcr, dat de eigenaar van ,,Welgelegen" zijn pro-
dukten op de markt bracht onder de gaungbare prijzen. Op dichterlijke wijze wist Kuiper
in een volgende advertentie de klanten weer voor zich te winnen.

Tegenslag en volharding
Op 6 oktober 1880 trof het noodlot ,,De Windhond": hij ging door brand verloren. Alle
schone illusies werden in de as gelegd. Enkele inwoners van Heerenveen trokken zich hct
lot van Kuiper aan en zeiden hem fïnanciële steun toe. Dankzij deze hartelijke geste

slaagde de molenaar er in om een nieuwe wiekendrager op te richten. De molen verrees

in 't Meer, vlak bij Heerenveen. De burgerij wenste namelijk geen nieuwe windmolen in
het centrum.
In september 1881 werd de molen, onder de tocpasselijke naam,,Volharding", in ge-

bruik genomen. De zaken konden weer doorgang vinden.
Op 17-jarige leeftijd kwam zijn oudste zoon, Berend Jan, in het bedrijf zijn vader assiste-

ren. Hij reisde de bakkers in de provincie af. De on'lzet stecg, ecn twcede zoon kwam in
de zaak en in 1896 nog een knecht (de eerstc).
Er rverd vooral voor de bakkerij gentalen cn daarnaast voor de bocren, ltet zgn.bocren-
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Op de foto:
Korenmolen
,,De Volharding"
ffoto: Oudheid-
kamer Heeren-
veen)

gemaal. Het maalloon varieerde van 30 tot 60 cent per mud, afhankelijk van de soort.
Daarbij rvas het bezorgloon inbegrepen.

Een nieuwe tijd brak aan
Yme Kuiper was een man tlit geno«rt van een echte windmolen. Bijna dagelijks wentel-
den de r,vieken langs tle lucirt en kreunden en piepten assen en raderen. Op de krakende
zolders arbeidden de mannen, witbestoven van het meel. Maar er waren ook windstille
dagen. Juist dan krvam zo overrduidelijk aan het licht dat de windenergie niet kon zorgen
voor een immer voortgaande procluktie. Snel werd een petroleummotor aangeschaft en
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twee jaar later werd er zelfs besloten een stoommachine te plaatscn. vanaf dat jaar,1901' nam de omzet sterk toe. Er werd meer personeel aangctrokken en op l6 oktober1959 vierde de ,,Firma Yme Kuiper en Zonen" iret 1O0-jarig Ëestaan.

Hoe het de molen verging
Zoals hiervoor al genreld, wcrd in l88l ,,Dc volharding" opgeric6t. Het was de laatstenieuwe molen in Heerenveen. Molenmaker Murk visser bouwde de windmolen voor deprijs van f' 12.000,-. 100.000 stenen, atkomstig van de aÍgebrande voorganger, vormdenhet fundament- Hierop werd een voormalige rnódd"rmolen uit Amsterdam, die later nogals poldermolen onder Leimuiden had gestaan, geplaatst. In lgz3 verdween voor Kuiperde romantiek van het windmolenbedrijf. ,,De vJlharding" werd van de hand gedaan van-wege teruggang in de zaken. Concurrentie met het grootbedrijf was voor ,,D€ Volhar-ding" geen haalbare kaart- Aan deze ekonomische noodzaat< weio met pijn voldaan. Hetmolentijdperk was achter de.rug-Nog slechts een enkele dappere wiekendrager liet zijnroeden het luchtruim doorklieven. Dó molens geraakten in verregaande staat van veryal.Een eeuwenoud bedrijf werd in de steek gelató. De wind speelde door gaten in het rie-ten lijf, de roeden als geheven armen, smeÈend in de lucht.
De trots van een familie, een sieraad voor de streek, verdween in 1933. In een balk vandeze achtkante rieten stellingmolen !\,'as nog te lezen: ,,Den 2l September I gg l is heteerste koren op deze molen gemalen door de hecr Piet Smit te Knijpe.', Voor f. g00,-
kwam de molen in handen van de sloper.

Toch weeÍ terug naar de oude glorie
I Februari 1959 is voor de Ílrma Kuiper ook een gedenkwaardige dag. In de oude ko-renmolen ,,Welgelegen", gcbouwd in 1849, was hct immers, waar eens een van de scherp-
ste concurrenten van Kuiper de scepter zwaaide! In deze molen werd nu door Kuiper eenelektrische roggemalerij gedreven. Al rvas dan de wind niet meer de drijÍ'kracht, de wie-ken konden' na een restauratie uitgevoerd door molenmaker Bremer uit Adorp, weerdraaien' Er werd in de molen. alleen rogge gemalen. Men was hiertoe overgegaan omdat
een vaste leverancier zijn produktie beëindigde. ook in dit opzicht wilde men service aan
de klanten blijven verlenen en zelf beginnen was de enige oplàssing.
In nieuwsbladen werd ook aandacht besteed aan ,,lvelgèl.grrr;' nieuwc bestemming.
,,Wie nu de rnolen bezichtigt, ontdekt binnen een.oeroude, uiterlijke vormgcving cengloednieuwe maalapparatuur van elevatoren, een cycloon, reiniger*,.nr. De ràgge wordt
eerst vanuit de stortbak l7 meter omhoog gevoerd en daarna Èegint een uitgebreid pro-
ces van reiniging en zuivering, met als uiteindelijk rcsultaat een van alle kaf en stof en
andere onzuiverheden ontdane korrel, die vervolgens zijn laatste bchandeling in de mo-len ondergaat. De hele apparatuur staat opgest"id orci de begane grond en vijf verdie-
pingen. De reinigers ziin zo haarfijn afgestelà, dat zelfs de lichËre haver en gerstekorrels
en de te dikke roggekorrels uitgeselekteerd worden cn in zakken verdwijn.n.b. gezuiver- ,

de rogge wordt opgeslagen in vier,,kareÍt" van ieder ll0 ton; een daarvan is de maalkaar.Via deze bereikt de rogge de elektrische molen, waarna het gemaalde produkt in zakken
van 50 kilo wordt afgewogen alvorens de rogge over de bakÉers gedistribueerd kan wor-
den. "
Molen ,,Welgelegen" werd tot 1964 door Kuiper gehuurd, waarna de ruimte werd benut
door de gemeenteldke brandweer. Tegenwoordig wordt deze oude wiekendrager gehuurd
door ,,D€ Lions", terwijl op de krakende zoldeis enkele vrijwilligers worden ingewijd in
de geheimen van het molenaarsvak.
Om met de firma Kuiper te eindigen: Met ingang van I januari 1975 was het dcze tirmadie de distributie van tarwemeel, gemalen óp n.nninga's Molen te Joure, verzorgde.
Meermalen rverd de rvindmolcn vaarwel g.rrgà. maar ook steeds keerde men tertrg naar
dat oude bedrijf.
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HET OUDE FRIESE ïryINDMOLENBEDRIJF

PAPIERMOLEN ,,HET SPRINGEND HART" (slot)

door G.D. Wiinia

De ondergang tegemoet
In de tweede helft van de lgde eeuw kon het bedrijf zich niet meer waarïna-

ken. Ook de uitbreiding in de vorrn van een zakkenplakkerij bood geen uit-
zicht op betere tijden.
In 1871 werkten er nog 18 personen (11 mannen, 5 vrouwen, 1 jongen en

I meisje).
In 1890 bedroeg het aantal arbeiders 14 (9 mannen.,4 vrouwen en I jongen).

De werktijden waren verre van ideaal. 's Morgens om 4 uur maalde de molen
al. Om 7 à 8 uur's avonds werd de vang neergelegd na een lange en afmatten-
de werkdag.
In 1899 waren er nog maar 8 arbeidskrachten in dienst, tenvijl in de laatste
jaren de bemanning slechts uit 5 personen bestond. De papiermakerij was

toen wel tot op een zeeÍ laag pitje gedaald.

In 1905 kwam de molen stil te staan. De laatste vakbekwame papierschepper

was Marten Hoekstra. De oude wiekendragerwerd verkocht in 1909. De firma
Vermeulen uit Leeuwarden werd voor de tijd van één jaar eigenaar. In l9l0
werd de molen namelijk op afbraak verkocht aan timmerman Jasper Teakes

van der Linde te Makkum. Hij heeft de molen een jaar later gesloopt.

Besluit
De drie maalbakken, de kapperij en de gladrollen werden verkocht aan

papiermolen ,,De Schoolmeester" te Westzaan. Daar zrjn ze in de loop der
jaren verwerkt.

,,Het Springend Hart" was uit de t{d

Geraadp leegde literatuur:
H. Voorn, De papiermolens in de provincie Zuid-Holland e.v.

H. Voorn, De papiermolens in de provincie Noord-Holland.

C.Th. Kokke, De Veluwse papiermolen.
J.J. Spahr van der Hoek, Geakunde fan ïVunseradiel.

K. de Vries, Makkum, sier en sied tan W0nseradiel.

G. Husslage, Viere voor!
G. I{usslage, Windmolens.
L. Kamminga, De papiermolen .,Het Springend Hart" in de ,,Papierwereld"
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Naar aanleiding van het voorafgaande artikel over de papiermolen van Makkum en de
andere Makkumer moleng stuurde de heer W.O, Bakker ons onderstaand tekeningetie
waaÍop de moleneryen duidelijk staan aangqgoyen.

\ly'. O- B.rl'<c-t

Hier volgen de bij de nummers aansluitende gegevens:
1. De korenmolen van Sluiter. Dit was een achtkante stellingmolen met riet gedekt

Gebouwd omstreeks 1848. In 1928 was de molen er al niet meer.
2. De trasmolen van Kingma. Eveneens een achtkante stetlingmolen met riet gedekt.
3. De houtzaagmolen yan AIta (later van Van der Wert). Omstreeks t776 gebouwd.

ln 1910 werd de houtzagerij van een dicselmotor voorzien. In 1922 werd de molen
onttakeld. 

{4. De oliemolen van Kingma. Dit was een achtkante op schuur gebouwde molen, gedekt 
I

met spanen. De kap was met zink bekleed. De molen was voorzien vanzelfzwichting.
De oliemolen dateert uit 1764. In 193 I liet de familie Kingma de molen slopen.

5. De houtzaagmolen ,,do Eendracht" van Alta (voorheen van Houtsma en later van
Overmeer). In l9l7 is deze achtkante met riet gedekte molen op schuur gesloopt.

6. De papiermolen waarover hiervoor voldoende is meegedeeld.
a. Een kilometer t.o'.v. de kerk aan de Melkvaart stond de in L92l als pelmolen uit

Joure afkomstige watermolen van ,,De Weeren", het waterschap dat ook door de
grote binnenkruier-watermolen ,,De lVolkenkrabber" werd bemalen. Kort na 1950
is de wiekendrager door de slopershanden geveld.

(Foto's van nummerc 3, 4, 6 en a kunt u oantreffen in het boek ,,Langs oude Friese
windmolens", waarin nog iets meer wetenfivaardigheden over deze molens kunnen wor-
den aangetroffen).
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Vonserudeel

MOLENNIEI.'WS I.JIT IJLST

door P. Hoogeveen

Molenmaker Tacoma uit Stiens vordert gestaag met de restauratie van houtzaagmolen
,,De Rat" te lJtst. Zoals bekend is, wordt hier de eindtase uitgevoerd van een restauratie,
die moet leiden naar een bedrijfsklare houtzaagmolen.
Het werk aan de buitenkant is praktisctr gereed; op 27 juni j.l. rverd dit min of nrecr at'-

gesloten met hct plaatsen van een nieuwe staartbalk en twee lange schoren. Met behulp
van een grote kraan van Kylstra uit Wirdum werden met uiterste precisie de balken op
hun plaats gebracht. Dankzij de goede voorbereiding en de nauwkeurig van tB voren ge-

maakte houtverbindingen was de operatic in éón morgen gcklaard.
De aanwezigheid van de kraan werd nog bijzonder benut bij het vellen van een gr«-rte wilg,
die precies voor het molenliif stond cn waarvan de top al op hoogte van de bovenas was.

Dit wees duidelijk op een buiten gebruik geraakte molcn. Maar nu is ook,,Dc Rat" zon-
der direkte windbelemrneringenl (De hecr Van der Woudc, één der vrijwillige molenaars,
is onlangs toegetreden tot dc groep van biotoopwachters in Friesland. Met dit gebeuren

heeft hij zich dan ook maar meteen zeer verdienstelijk gemaakt! Red.).

Op dit moment is de stand van zaken ais volgt:
Het buitenwerk is praktisch geheel gereed, inklusief een nieuwe stelling met schoren.
Ook is de wiekendrager bijna geheel geschilderd. De staart is weer in staat de krachtcn
van het kruien op te vangen. Het kruirad moet nog wel worden aangebracht. Van het ge-

vlucht dienen de roeden en heklatten nog een opknapbeurt te krijgen.
Over het binnenwerk kan het volgende worden vermeld:
De bovenbonkelaar, de onderbonkelaar en de schijfloop voor de krukas zijn reeds in de

maak. De stoel voor de nieuwe koningsspil moet nog al worden vervaardigd. Het ligt in
de bedoeling het werk aan de koningsspil na de bouwvak aan te pakken.
Inmiddels zijn de vrijwillige molenaars, t.w. H.J.C. van der Woude en P. Hoogeveen, be-

gonnen met het schoonmaken van alle lagers van de zaagramcn en die van de krukas.
Dit resulteert in emmersvol verharde vetresten en vele neuten, schenen en wiggen, die in
dozen een tijdelijk onderkomen krijgen. Ook dit werk vordert gestaag en indien er geen

onverhoedse dingen gebeuren, verwachten wij ongeveer in september het draaiende werk
bedrijfsklaar te hebben.
Graag doen de molenaars van lJlst nog een beroep op u: Het is namelijk zo, dat van het
oude gereedschap (de zagen met hun hangers, de schotels, balkijzers, enz.) niets meer
aanwezig is. Ook het handgereedschap is totaal verdwenen. Mocht u echter spullcn heb
ben liggen op een plaats waar ze nutteloos zijn en die eigenlijk op een houtzager thuis-
horcn, dan vernemen wij dat gÍaag van u!
Hebt u interesse om eens een kijkje in de molen te nemen, belt u dan met een der mole-
naars: H.J.C. van der Woude (tel. 05155-1403) of P. Hoogeveen (tel. 05155- 1677).
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LEDENVERGADERING GILD TRYSKE MOI.JNDERS

Verslag van de ledenvergadering op zaterdagmiddag 16 april 1977 om 14.00 uur in ge-
bouw ,,Ds Lantearne" (bijgebouw NH-kerk) te Akkrum.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Onder de aanwezigen
blijken ook nog een paar oud-molenaars te zijn, wat natuurlijk bijzonder op prijs werd
gesteld. Deze mensen waren wel enthousiast over het bestaan en het doel van onze ver-
eniging.

Aktiviteiten. Er zijn dit atgelopen jaar verschillende aktiviteiten geweest. Van 8 tot en
met 12 maart was er een manifestatie van de Friese Mij. van Landbouw, wegens het 125-
jarig bestaan in de Frieslandhal, waar ook de Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders
samen een stand hebben gehad.
Op 18 december L976 zijn er examens geweest op de korenmolen ,,D€ Onderneming" te
Witmarsuffi, waar 2leden geslaagd zijn, t.w. de heer H. Kingma te Oosternijkerk en de
heer J. Wtist te Leeuwarden.

Uitgave Historisch Molenboek vóór 30 april L977 .

Er zullen depots komen, waar men materialen kan krijgen voor het onderhoud van de

molens (molens van de Fryske Mole).
Op uitnodiging van een vereniging uit Bremen zijn een paar leden van ons bestuur naar
Bremen geweest om een en ander over onze molens en onze vereniging te vertellen. Er
zijn eveneens dia's vertoond.
De houtzaagmolen ,,De Jager" te Woudsend wordt als lesmolen gebruikt.

Verslag penningmeester; Afgelopen jaar hebben we brieven verstuurd vanwege de kon-
tributie die nog betaald moest worden en hier is goed op gereageerd. Het aantal leden
groeit. We gaan dus tinancieel langzaam vooruit.

Yerslag opleidingscommissie: Wij zijn ons eryan bewust, dat de instrukteurs iets te laat
bericht hebben gehad betreffende examendata. Deze zullen in het vervolg een half jaar
van tevoren gepland worden, misschien 3 of 4 examendagen per jaar.
De heer Coppens zegt, dat de lesboeken al lang besteld zijn, maar niet atkomen.

Rondvraag: De vraag komt naar voren, of er meer aan public relations gedaan moet !vor-
den. De treer Zandstra zegt n.a.v. een artikel in het personeelsblad van de Hoog-
ovens - of er niet meer bekendheid aan ons streven kan worden gegeven in personeels-

bladen.
Zaterdag 7 mei a.s. is het Nationale Moiendag en tevens Fietsdag; er zijn speciale routes
uitgestippeld, die langs molens voeren.
Donderdag 28 april zal er een excursie zijn met enkele gedeputeerden van de provincie
Friesland langs enkele in goede staat verkerende molens, en molens die nodig aan restau-
ratie toe zijn. Het historisch molenboekje ,,Langs oude Fricse windmolens" zal uitge-
reikt worden op het gemeentehuis van Witmarsum
De heer De Vries uit Birdaard, die 40 jaar molenaar is geweest, vertelt intercssant over
hoe het vroeger met de molen ging en hij zegt ook, dat voorzover het mogelijk is, de

molens zoveel mogelijk moeten draaicn, want stilstand is achteruitgang. Een molen is

niet gebouwd om stil te staan, maar om te draaien.
Na de pauze hebben we prachtige dia's gezien van houtzaagmolen,,De Jager" te Wouds-

end, vóór, tijdens en na de restauratie, die door de heer Felkers uit Leeuwarden vertoond
werden. Een mooie bijdrage!
Na iedereen bcdankt te hebben voor dc aanrvczigheid, sloot «lc vo«rrzitter de vergadering.
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:I' UITNODIGING NAJAARSVERGADERING
GILD FRYSKE MOUNDERS

Op vrijdagavond 25 november L977 wordt voor de leden cn donateurs van tret Gild
Fiyske Móunders de najaarsvergadering gehoudcn in geb«ruw ,,De Lantcarns" te Akkrum
(bijgebouw NH-kerk). De aanvang is 19.30 uur.

De agenda voor deze vcrgadering ziet cr als volgt trit:
1) Opening.
2) Uitbreiding van het bestuur met lid van de opleidingscommissie.

(Het bestuur stelt voor de heer Zijlstra uit Drachten te benoemen. Bezwaren hier-

tegen indienen tenminste 14 dagen vóór de datum van de vergadering bij het secre-

tariaat).
3 ) Ingekomen stukken.
4\ Kort tïnancieel verslag.
5 ) Verslag oPleidingscommissie.
6 ) Uitreiking diploma's.
7 ) Rondvraag.

Pauze.
8) Eventueel dia's of tilm.
9 ) Sluiting.

$-:
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Examendata voor vriiwillie molenaar:
Zaterdag 8 en 15 óktoFer 1,977 -

De molen is de rvatcrmolen ,,Victor" (poldermolen), in Wanswerd/dorp.

Instrukteurs worden verzocht hun examenkandidaten op te geven bij het secretariaat van

het Gild.

,1. INDELING BIOTOOPWACHTERS
fl

Na veel inspanning is men er eindelijk in geslaagd de provincie Friesland op behoorlijke
wijze in biótooprryuns in te delen. Hicronder kunt u dc biotoopwachtcr vinden met zijn

gebied waarover hij het biotooptoezicht heeft:

- De heer J. Wierstra, Stasjonwei 1 2, Marrum (tel. 05 18 1 - 1 25 5 ).

Oost- en Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Het Bildt, Barradeel, Lceuwardcradeel

en Ameland.
Ing. C. Zijlstra, Bruin Slotstraat 53, Drachten (tel. 05120- 14317).

Smallingerland, Tietjerksteradeel, Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen en

Opsterland.
De heer A. Zand,stra, Hegedyk 108 , Langezwaag (tel. 05130-88467).
Doniawerstal, Utingeradeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Haskerland, Heercn-

veen, West- en Ooststellingwerf.
De heer J.H.A. van der lVoude, Sneekerpad 3, IJlst (tel. 05 155-1403).
Hemelumer Otdeferd, Sloten, Gaasterland, Lemsterland, Staveren, Hindeloopen,

Wymbritseradeel, IJlst en Sneek.
De heer W. Hofk3ffiP, Pypsterh§f 27,'Deinum (tel- 05107-607).
Menaldum, Leeuwardcn, Francker en Franekeradecl.
De heer L. Sierkstra, Arunrcrwcg 95, Witrnarsum (tcl.05 175-25t).
Wonseradcel, Bolsward, Workum. Hennaarderadeel, Baardcradeel, Harlingen en

Te rschelling.
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DTVERSEN

COPIE no. 8:
De copie voor het decembernummer dient vóór I november te worden verstuurd.

MAR,SSUl[
Op de watermolen van molenaar L. van der Kooi werden op 4 juni examens gehouden
voor vrijwillig molenaar. Er slaagden twee leden van het Gild Fryske Mounders, t.w. de
heren J.P. de Jong uit Marssum en Tj. van der Kamp uit Leeuwarden.

STIENS
De raad van de gemeente Leeuwarderadeel heeft besloten de voormalige korenmolen
,,De Hoop" te Stiens, waarvan nog een onderbouw resteerde, aan te kopen en te laten
restaureren. De molen dateert uit 1851. AIs laatste eigenaar werd genoemd J. van der
Lei. In L922 is de wiekendrager gesloopt.
De totale kosten van restauratie - zo u wilt herbouw - van deze molen, staande aan het
Mounepaed, worden geraamd op f. 520.000,-.

BOEKENRUIL
De redaktie (B0tsingel ?2, Joure, tel. 05138-4108) vraagt te koop het boek,,Molen-
leven in Rijnland" door A. Bicker Caarten (uitgev. Sijthofl Leiden), of in ruil tegen het
boek ,,De Molen in ons Volksleven" door A. Bicker Caarten.

NIETJWS UIT GOENGA
In het kleine pittoreske dorpje Goënga bij Sneek is de Vereniging voor Dorpsbelangen
bezig zich te ontfermen over een uit het midden van de achttiende eeuw daterende
molenmakerswerkplaats. Wat de plannen in de toekomst zullen opleveren is nog niet
helemaal bekend. lVe houden u in ieder geval op de hoogte.

WIJFELICITEREN.....
Ook van deze zijde willen wij de heer J.H.A. van Tilburg van harte feliciteren met zijn
vijfenzestigste verjaardag. We wensen deze molenaar van ,,D€ Zeldenrust" uit Dokkum
nog veel goede jaren in gezondheid toe. Dat hij zich met toewijding in kan blijven zetten
voor de Friese molenzaak wensen besturen, opleidingscommissie, examencommissie en
redaktie hem van harte toe.

VEC}TTEN VOOR MOLENS
Onder deze titel heef{ de afdeling Voorlichting van de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg een prachtig vouwblad uitgegeven over molens met tal van bijzonderheden en foto's,
waaronder hele oude. Voor inlichtingen hierover wendt men zich tot bovengenoemde
Rijksdienst, p/a Postbus 1001, Zeist.

§LOTEN
Reeds 25.000 bezoekers hebben dit jaar de korenmolen in Sloten bezocht.

LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS
150 oude foto's en ansichten

door G.D. l{ijnja
Te bestellen dooÍ oyerÍnaking yan f. L7,50 op gironummer 2257734

t.ÍI.v. penningmeester Stichting De Fryske Mole, Leeuwarden
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