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EXAMENS VOOR VRIJWILLIGE MOLENAARS

Zoals velen inmiddels wel zullen weten, wordt er druk gewerkt aan de lancleliike erken-

ning van het diploma van ons Gild. Om deze reden waren bii een aatttal varl onze voor-

jaarsexamens afgevaardigden van de examencommissie van ,,De Hollantlsc Molen" aan-

wezig.
Op 22 april was dat de heer Van Vliet uit Abcoude, vergezeld door de heor G. Ottevanger

uit Zevenhuizen. Het examen werd toen afgenomen op de korenm«rlen van Sloten.

Vanwege het wegvallen van de wind in de loop van de ochtend wareÍl twee kandidaten

genoodzaakt de vangproef op een ander tiidstip over te doen.

Als eerste slaagde die dag J. Hutchinson, een geiinmigreerde Engelsnran u it Makkum.

Ook F. Felkers (Leeuwarden) en E. Boorsma (Damwoude) wisten de examencommissie

van hun kunnen te overtuigen. Er werd één kandidaat afgewezen.

Op de 2ge april werd het examen georganiseerd te Wanswerd. Op de poldermolen,,Vic-

tor" slaagde een drietal kandidaten, te weten J. van Stormbroek (Wilnaldum), mevr.

A. Bouma (Wiinaldum) en G. van der Berg. Anneke Bouma is hiermee de eerste geslaagde

vrouw binnen de gelederen van het Gild Fryske Mounders. Proviciatl

Ook hier moest de examencommissie helaas één kandidaat aÍwif zen.

Een week later waren er wederom examens in het stadfe Sloten, waar de heer C- de Vos

uit Akkrum als gastheer optrad. Er was nu meer wind dan twee weken geleden- Een

drietal kandidaten moest examen doen waarvan helaas slechts één een voldoende wist

te behalen. Dat wm K. Lenstra (Drachten), zoon van de molenaar die Frieslands grootste

molen, ,,DB Windlust" te Wolvega, bemaalt-

Het examen op 20 mei, wederom te Wanswerd, leverde ook nu weer een drietal geslaag-

den op. Dat waren de heren R. Beerda en F. Veenstra uit Suameer en J.J. Schenk uit
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Examen op de Korenmolen te Sloten met (v.l.n.r.) de heren Wierctra, Wjnja,
Sierkstra en kandidaat Hutchinson (opname: C. Zijlstra).

Leeuwarden. De heren Malisse (mblendeskundige provincie Gelderland) en Vellekoop
(Leidschendam) waren namens de examencommissie van ,,D€ Hollandsche Molen"
aanwezig.
Het aantal geslaagden voor het examen van het,,Gild Fryske Mounder" is met deze
reeds gekomen op twintig. Alle geslaagden wensen wij veel succes met de verdere uit-
oefening van hun molenaarshobby.

G.D.W.

VERSLAG LEDENVERGADERING

Verslag van de ledenvergadering (voorjaarsvergadering) op vrijdagavond 14 april 1978
om 19.30 uur in gebouw ,,De Lantearne" (bilgebouw Ned. Herv. Kerk) te Akkrum.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en wel in het
bijzonder de heer J.A.M. de Nie, voorzitter van het Gilde van Vrifwillige Molenaars.
Het is verheugend, dat er zoveel leden op de vergadering aanwezig zijn.
Bestuurcverkiezing. De heer K. Lenstra uit Drachten wordt met algemene stemmen be-
noemd als opvolger van de heer C. de Vos uit Akkrum.

Kort financieel verslag. De vereniging draait redelijk. De contributie en de verzekering
worden niet verhoogd.
De kosten van De Utskoat zijn hoog. Contact hierover zal opgenomen worden met de
Stachting De Fryske Mole.

Verstag Opleidingscommissie. Er zijn plannen om het programma van de opleiding bij
te sturen. Vóór de zomer zal er nog een overleg zijn met de instructeurs.
De examendata en examenmolens staan vermeld in De Utskoat van maart i.1., maar er



is nog één examendatum bijgekomen, nl. zaterdag 20 mei 1978 te Wanswerd/dorp op
de watermolen ,,Victor". Wii hopen op goede examendagen en voldoende wind om
te draaienl
De Opleidingscommissie stelt voor om de heer P. Hoogeveen uit lJlst in de Opleidings-
commissie te benoemen, omdat er een lege plaats is onBtaan door het overlijden van de
heer W. Sierksma uit Suameer. De heer Hoogeveen gaat met dit voorstel akkoord.

Notariöle vatlegging. De notariële vastlegging der Statuten van de vereniging heeft
plaatsgevonden.

Rondvraag. De heer Zandstra uit Langezwaag komt met de vraag over de landeliike er-
kenning van ons diploma.
Er zijn onderhandelingen gaande met De Hollandsche Molen en het Gilde van Vriiwil-
lige Molenaars om te komen tot een erkenning van ons examen (diploma), maar hier gaat
natuurlijk wel één en ander aan vooraf. Wij zijn vol goede moed hierover.
De heer De Nie brengt het belangrijke punt windbelemmering naar voren.
De Hollandsche Molen heeft een werkgroep in het leven geroepen om dit na te gaan en

te bestuderen. Ook is er een enquëte uitgeschreven.

En dan is er de pauze, waarin altijd druk gepraat wordt. Daarna vertoont de heer J. Wier'
stra uit Marrum dia's van molens uit het noorden van de provincie Friesland.
Het waren stuk voor stuk prachtige opnamen en dan zie ie, dat ook het noorden van
Friesland nog veel aan molens te bieden heeft.
Daarna volgden enkele filmimpressies van de heer G.D. Wiinia uit Joure, o.a. van de hout-
zaagmolen-,,De Jager" uit Woudsend. Dit waren ook zeer boeiende opnamen. Al met al

een zeer geslaagd onderdeel.

Sluiting. Na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid, sloot de voorzitter deze
d ru k bezochte vergaderi ng.

Uitnodiging najaarwergadering Gl LD FRYSKE MOUNDERS

Op vriidag 3 november 1978 wordt voor de leden en donateurs van het Gild Fryske
Mounderide najaarsvergadering gehouden in gebouw ,,De Lantearne" (biigebouw Ned-
Herv. Kerk) te Akkrum. De aanvang is 19.30 uur.

De agenda voor deze vergaderlng ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. lngekomen stukken.
3. Verkiezing bestuurslid i.v.m. het aftreden van de heer P. Bootsma uit Leeuwarden,

voorzitter van de vereniging. Kandidaten hiervoor kan men 14 dagen van tevoren
schrifteliik bii het secretariaat indienen.

4. Kort financieel verslag.
5. Verslag opleidingscomrnissie.
6. Bondvraag.

Pauze
7. Een fraaie diaserie ,,Molenrijk Friesland rond de eeuwwisseling" wordt vertoond

door de heer G.D. Wiinia.
8. Sluiting.

DE FRYSKE MOLE

door A Bokma

GROTE BELANGSTELLING VOOR DE MOLENEXCURSIE

EEN FLINKE MOLENWIND, MAAR OOK REGEN

Wat meer in de zomer op dan de vorige keren werd op de tweede zaterdag in
juli de jaarlijkse molenexcursie gehouden, georganiseerd door De Fryske Mole
samen met het Gild Fryske Mounders. Een zeventigtal personen, van tieners
tot tachtigers, scheepte zich in de buurt van de watertoren te Sneek in op de
comfortabele rondvaartboot Simmerwille van Brouwer Joure.
Leek de belangstelling eerst niet zo groot omdat de aankondiging extra vroeg
in de vorige Utskoat moest, na een stukje in Frysk en Frij en in het Fries
Landbouwblad stroomden de aanmeldingen zo snel binnen dat de staf van
VVV in Leeuwarden, die op zo'n plezierige wiize de zorg voor de boekingen
op zich neemt, de inschrijving moest stopzetten. Jammer enerzijds, maar toch
verheugend dat deze molenexcursie zo gewild is.
ln lJlst stond aan de wal de voorzitter van de molenstichting De Rat, burge-
meester Mumsen, het gezelschap al op te wachten. Met zijn,,voorstap" werd
de fraai gerestaureerde De Rat,,bestormd". De wieken draaiden lustig rond
en de zagen sneden door de boom. Mounder Van der Woude en zijn maten
moesten heel wat nieuwsgierigheid bevredigen en ze deden dat met veel en-
thousiasme.
Terug aan boord was er koffie.en vertelde de burgemeester nog een en ander
over het wel en wee van De Rat. De touwen gingen weer los en via Osinga-
huizen, Hegemermeer en de meren van Gaastmeer werd gevaren met redelijk
weer naar de Workumer jachthaven, onderweg genietend van een ,,drankj€",
soep met broodjes en fruit toe. Welvoldaan werd geluisterd naar de begroeting
door Workums burgemeester mr. Pastoor, tegelijk voorzitter van de Wor-
kumer molenstichting.
Gewandeld werd naar. de vorig jaar herboren watermolen De Snip. Andere le-
den van het stichtingsbestuur waren daar ook aanwezig. Mounder Reints sloeg
met hulp van vrijwillige mounders in het gezelschap de zeilen er voor en toen
stroomde het polderwater de (echte) ,,Ítskoat" uit.
Jamrner genoeg kromp toen de wind en begon het spoedig te regenen en het
bleef regenen tot de aan'-omst in Sneek's avonds half zeven. Wel was nog
even een blik geworpen op de jasker in het Heidenschap, de beide molens van
Woudsend, met een ererondje voor De Jager, en een blik op de spinnekop aan
het Prinses Margrietkanaal.
De tocht werd weer geleid door de voorzitter van De Fryske Mole, Bokma;
de molenvrienden Wijnja err Popke Timmermans zorgden resp. voor een praat-
je onderweg en de ,,sinteraesje". De familie Brouwer met assistente verwende
allen weer gezellig met een natje en een droogje.



ONDE RHOUDSTOESTAND MOLENS IN FRI ESLAND
ln het afgelopen voorjaar heeft de heer Lubbers, onze molenconsulent, zich
o.a. bezig gehouden met het opstellen van een overzicht betreffende de onder-
houdstoestand der Friese molens. We zijn bijzonder verheugd u deze inventa-
ris hierbii aan te kunnen bieden.

MOLENS lN FRIESLAND * overzicht d.d. 1 maart 1978

watermolens
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51 Marssumerpld. Marssum
52 de Bullemolen Lekkum
53 Groene Ster Leeuwarden
54 Tjas ke r Au gus ti n u sga
55 van Duinen Kingmatille
56 Sikma Hatsum
57 de Poelen Dronrijp
58 Terpzicht Marssum
59 "Cammingab. Leeuwarden t
60 Toutenburg Rijperkerk
61 Teernserpld. Teerns
62 Froskepöle Huizum
63 Kleine Geest Ouddeel Tietl.
64 Barrahuis Wirdum
65 N ij Barrahu is Wirdum
66 Hempenserpld. Hempens

67 Noorderpolder Achlum
68 verval len
69 Tjilbert Winsum
70 Bruggeburen Winsum
71 Huinserpolder Huins
72 de Eendracht Kimswerd
73 Meerswal Lollum
74 Fatum Tzum
75 Du ivenhok Tzum
76 Wieuwens Oosterl ittens
77 de lkkers Wartena
78 Triolum Lollum
79 Hegenserlaan Edens
80 Warntille Wommels
81 Schrins Oosterlitten§
82 Princehof
84 Pankoeken Schettens
85 Hemert
86 Minne Finne Grouw

Haansmolen Grouw
de Borgmolen, Grouw

Cornwerderpld. Kornwerd
Klaver Bolsward
R ispenserpld. Oosterend
Wijde Bird Grouw
Heeohhiem Goëngahuizen
de Poel Goëngahuizen

de Modden Goëngahuizen
Lonié Bolsward
Oegeklooster Hartwerd

+++ +++
++ +-
+++ +++
+++ +++
oo oo
oo oo
ooo
oo oo
++
oo

;'
o
+
+
o

o

+
+

oo+
+++

+++
++
{-}
H
oo
oo
+

++
+++
+++
oo

oo+
+++
o

-**

oo
oo

:.

+++
oo+
oo

+++
++

o
oo oo
++
++ ++
+++ +++
+++ oO

oo oo
++ ++
++ ++

7
8
I

10
11
12
13
14

15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
32
33

34
35
36
37

Hantumerleeg Hantum
Miedweg Holwerd
Ganzenpolder Ezumaziil
Noordster Nw. Bildtdiik
Kleinlandsmolen Marrum
Westernijkerk Marrum
De Phenix Marrum
Kl oosterpol der Ferwerd

Hogebeintumerm ieden
Hoekstermolen Hallum
de Volharding Jislum
Geestermeermolen Dokku m
Bei ntem apol der Westergeest
de Victor Wanswerd
Klaarkampsterm. Fl i nsumageest
Foyengaweg Kol I umerpomp
Bal kendsterpld. Oude Leije
Genez. Kloosterpld. Hallum
Tochmaland Kollum
Steenhu isterpld. Stiens
de Ol ifant B irdaard

de Watermolpn o / St. Annap.
de Kleine molen Stiens
Wijnserpld. Wijns
Oudkerkerpld. Oudkerk

38 de Hoop Roodkerk
39 de Grote molen Broeksterw.
40 Broekpolder Broeksterwoude
43 de Biusse Oosterbierum
44 de Kievit Berlikum
45 Dekemastate Jelsum
46 de M0nts Buitenpost
47 Arkens Franeker
49 Schalsumerpld. Schalsum
50 Noorderpolder D ronriip
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restau ratie in voorbereid.
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volgens molenboek 1971
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98 Klein Hoekens Hidaard
99 Warniahuizen Oldeboorn

1 00 Babuu rtstermolen Tjerkwerd
101 Polsloot Akkrum
103 't Op Sneek
1O4 Geeuwpolder Oppenhuizen
105 Deelsmolen Vegelinsoord
106 Ybemamolen Workum
108 Workumernieuwland Workum
109 de Snip Workum
1 10 Tjasker Heidenschap
112 Groene molen Joure
117 Marie Louise Scharsterbr.
1 19 Mildam Oudeschoot
122 Riewink Nijetrijne
123 Veendijk Nijëtrijne
124 de Wàlden Wolvega

Nijemirdum

Stobbepoel Elsloo

korenmolens

1 Formerum Terschell ing
2 De Phenix Nes Ameland
3 De Hond Paesens
4 De Hoop Hotrruerd
5 Ropta Metslawier
6 De Eendracht Anjum

19 Zeldenrust Dokkum
20 De Hoop Dokkum
26 De Welkomst St. Jacob.
27 Vrouwbuurtstermolen
31 Munnikezijl

De Hoop Stiens
41 De Windlust Burum
42 De Korenaar Sexbierum
67 De l'{oop Suameer
83 De Onderneming Witmarsum

1O7 Makkinga
111 Langweerdermolen
113 Pennings's molen Joure
1 14 Welgelegen Heerenveen
1 15 Het Lam Woudsend
12O Sloten
121 De Windlust Wolvega
125 De Windlust Noordwolde

Koudum
De Bazuin Harlingen
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INDUSTRIEMOLENS IN FRI ESLAIUD

23 De Zwaluw Birdaard
48 De Haan Franeker

1OZ De Rat lJlst
1 16 De Jager Woudsend
118 Heerenveen
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Verklaring:
molentype industriemolens: s - stellingmolen; g : grondzeiler
molentype watermolens: lrt: monnik; s - spinnekopi t: tjasker
bedrijfsvaardigheid: - : niet; * - w€l bedrijfsvaardig
eigendom: G: g€rrr€ente; FM - st. Fryske Mole; SM - st. Molens in Menaldumadeel;

S - andere stichting; SB: Staatsbosbeheeri P: particulier; Pl - polder;
Pr : provincie; Ws : waterschap

onderh oudstoestand:
+++ - onlangs gerestaureerd
++ - goed
+ - matig
o - siecht
oo - zeer slecht

MOLENS IN EIGENDOM VAN DE FRYSKE MOLE

oo* - in restauratie
- : deels afwezig

* geheel of grotendeels afwezig
+ - - verbetering van onderdelen
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Nr. molen- Plaats
boek

Naam

38 Ëii;!'-i,'i 
*'i'erkerk nil"r:'i,:ï"rtter Leeuwarden

17 Jislum molen De Volharding
13 Marrum molen De Phenix
16 Hallum Hoekstermolen
15 Hogebeintum Hogebeintumermolen
8 Holwerd molen Holwerder-Blijaërpolder

12 Marrum w.s. Marrum-Westernijkerk
11 Marrum De Kleilandsmolen
14 Ferwerd De Kloostermolen
29 Hallum Molen Genezareth-Kloosterpolder
39 Akkerwoude De Grote Molen
73 Lollum vm. w.s. Arumerpolders
84 Schettens Pannekoekstermolen
40 Akkerwoude Molen Broekpolder
33 Birdaard MolenDeOlifant
79 Edens Watermolen
3 Paesens Molen De Hond

1 0 N ieuwebildtdijk De Noordster
49 Schalsum vm. w.s. Schalsumerpolder

Elsloo Tfasker Stobbepoel
93, 94, 95 Goëngahuizen 3 spinnekoppen

Datum
overdracht

17- 5-1972
28-12-1971
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976
4- 5-1976

31- 1-1977
21- 6-1977
21- 6-1977
20- 6-1977
20- 6-1977
13-1 0-1977
28-12-1977
28-12-1977
28-12-1977
29- 4-1978
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VESUVIUS CLUB ELSLOO
DRAAGT TJASKER OVER
AAN FRYSKE MOLE

Op zaterdag 29 april waren vele
mensen samengekomen in het
natuurgebied,,d€ stobbepoel"
om daar de overdracht van een
paaltjasker aan onze stichting
,,D€ Fryske Mole" mee te ma-
ken.
Begunstigd door sch itterend
weer begaf zich omstreeks twee
uur een oude boerenwagen, met
daarop de tiasker, naar h et
prachtig gelegen natuu rgebied.
Daar werd direct begonnen met
de opbouw van de tjasker, die
omstreeks drie uur officeel werd
overhandigd door de heer H.
Schurer, kernleider van de club
ter plaatse. Voorzitter A. Bokma
nam het fraaie molentje graag in
ontvangst. Het 21ste molenbezit
was hiermee een feit geworden.
We vernamen van de heer Bokma
dat er eveneens nog zo'n tien
molens in de wachtkamer zitten

om opgenomen te worden binnen de gelederen van de stichting. Wanneer een
en ander voltooid is, zal onze stichting de rijkste molenbezitter van ons land
zijn. Uiteraard betekent iedere aanwinst een verzwaring van de lasten, want
we moeten nu eenmaal roeien met de financiële riemen die we hebben, daar-
bij uitstekend gesteund door het werk in de praktijk, verricht door het
,,Gild Fryske Mounders". Ook wees hij op het steeds erger wordende vanda-
lisme. Als voorbeeld haalde h ij de molen in het Groene Stergebied bii
Leeuwarden aan. De heer Bokma eindigde zijn toespraak met de vurige wens,
dat we maar heel vaak met vreugde naar deze molen mogen kijken.
Daarna gaf Schurer nog een toelichting op de door Bokma naar voren ge-

brachte zorg. Volgens hem valt die vernielzucht wel wat mee in deze streek.
Diezelfde mening was ook de heer C. Klomp uit Tietjerk, bestuurslid van

,,D€ Hollandsche Molen", toegedaan. ln zijn toespraak prees hij ondermeer
het vakmanschap van de gebroeders Smit uit Giethoorn. Het feestelijk gebeu-
ren werd muzikaal omlijst door de in 1921 opgerichte muziekvereniging
,,Concordia" uit Elsloo.

De heer Bokma verricht de
ingebruikstelling

(Foto: G.D. Wilnja)
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Het aantal tjaskers in Friesland is hiermee op elf gekomen, t.w. twee bii
Wyckel en verder één op de volgende plaatsen: natuurgebied ,,De Deelen",
Veenwouden, Augustinusga, Heidenschap, Bolsward, Offingawier, Allinga-
wier, Grote Wielen en Elsloo. Buiten Friesland staan er nog vijf en wel vier
in Overijssel en één in het N.O.M. te Arnhem
Een ieder die de molen in werking wil zien, kan contact opnemen
door ,,D€ Fryske Mole" benoemde molenvoogd, de heer H. Schurer,
weg 3, Elsloo (tel. 05612-550).

G.D. Wijnja.

* * * * * * * *********************************

met de
Hoofd-

DE RAT IN GROOT TENUE

De Houtzaagmolen snijdt ge-
zwínd

Den balk, tot deel en plank
en bint.

De datum 27 mei 1978 is waard
in de annalen van de Friese mo-
lengeschiedenis te worden opge-
tekend als een belangriiket Want
op die gedenkwaardige zaterdag
stelde de heer drs. W. F. Schutte,
hoofd van de Centrale Hoofdaf-
deling Financiële en Econo-
mische Zaken van het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappeliik Werk, de houtzaag-
molen,,De Rat" weer in ge-

bru ik. De provincie F riesland is

hierdoor in het bezit gekomen
van een tweede werkende hout-
zaagmolen en de gemeente lJlst
is een bijzonder te waarderen
windmolenmonument rijk ge-

worden, een door de wind ge-

dreven zagerij die de herinnering
aan het vroegere zaagambacht
levendig houdt.

Een en ander was voor de gemeente dan ook aanleiding om er een geweldig
molenfeest van te maken. En dat deze gebeurtenis juist op zaterdag plaats kon
vinden stelde menig molenvriend tot grote vreugde. Rond 13.30 uur verzamel-
den alle genodigden zich in de kantine van de sportzaal ,,de Ótherne". Het was
schitterend weer en aan de oever van de Geeuw pronkte de grondig gerestau-
reerde houtzaagmolen.

Houtzaagmolen,,De Rat"
in volle glorie

(Foto: G.D. Wiinia)



Burgemeester H.W.F. Mumsen opende de bijeenkomst met een overzicht van
de historie der molen. ,,DB Rat" is vermoedelijk in 1680 gebouwd in deZaan-
streek en heette toen ,,De Walrot". ln 1828 werd hij van Zaandam overge-
bracht naar lJlst waar hij werd opgericht door W.H. Ringnalda, koopman en
burgemeester-secretaris van lJlst, en molenaar H.A. Vellinga. Deze gegevens
zijn aan het licht gekomen door een onderzoek van S.J. van der Molen, die in
opdracht van de culturele raad van lJlst een boekje over de molen heeft sa-
mengesteld. Tot 1918 heeft ,,De Rat" op windkracht gezaagd. Kap met
staart en wieken werden toen verwijderd waarna de voormalige windmolen
met behulp van het P.E.B. zijn werk deed. Op 2maart 1957 werd de gemeen-
te eigenaresse. Dit leidde in de jaren 1967-1968 tot uitvoering van de eerste
fase der restauratie die het uitwendige herstel van de houtzaagmolen omvatte.
Van 1976 tot 1978 is door de firma Tacoma bv uit Stiens gewerkt aan het
bedriifsklaar maken van het binnenwerk, daarbij uitstekend geassisteerd door
de enthousiaste en deskundige vrijwillige molenaars, t.w. de heren Van der
Woude en Hoogeveen.
Hierna nodigde de burgemeester een ieder uit de feestelijke heringebruikstel-
ling bij te wonen.

Alvorens de heer Schutte hiertoe overging, prees hij het fraaí geleverde vak-
manschap. ,,Dit grote monument, dat tot stand is gekomen dankzij de steun
van vele instanties, is niet meer weg te denken uit het stadsgezicht van lJlst
en in het landschap neemt het een dominerende plaats in. Je kunt je op de
molen oriënteren als een baken om lJlst te vinden. Daarvoor is de ANWB
niet meer nodig."
Daarnaast wees h ij op het grote belang van de instandhouding en kennis-
overdracht van het oude ambacht. ,,D€ continuiteit van de molen blijft op
deze wijze gewaarborgd. Oorspronkelijkheid is verre te prefereren boven
een rnolen-horeca-bedri tt ."
De vang was inmiddels los gegooid. Statig doorkliefden de met volle zeilen
bespannen wieken het luchtruim. Na het inwerkingstellen van het krabbel-
rad sch raapten de zagen de eerste boomstam. I n de zaagschuu r steeg een
welgemeend applaus op. Op de hoofden der zaagramen waren de oude tek-
sten weer duidelijk leesbaar aangebracht:

Het zwaarate hout valt mii ten last
Maar ook niet zwaarder dan mii past!

Door goed bestuur en kracht van wind
Zaag ik de bomen heel gezwind.

Het lichbfe hout valt mii ten deel
Maar zwate sneden zaag ik ook nog veel.

Hierna ontving ik burgemeester uit handen van mevr. Wijbenga - Van der
Meulen, voorzitster van de culturele raad, het boekje ,,D€ Rat te lJlst: een
houtzaagmolen herrees". De burgervader, tevens voorzitter van de,,Stich-
ting Houtzaagmolen De Rat", overhandigde dit exemplaar daarna aan de
heer Schutte.
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Na deze ingebruikstelling werd een ieder uitgenodigd voor een gezellig sa-

menzijn in de kantine van de sporthal, waar allereerst de heer J. Blankestiin,
voorzitter van de ,,stichting Penninga's Molen", ziin felicitaties uitsprak.

Hii overhandigde daarna een nnand met molenbroden aan de burgemeester.

Als tweede spreker kwam de heer A. Bokma naar voren die sprak namens ver-

eniging ,,De Hollandsche Mol ëff", stichting ,,De Fryske Mole" en de vereni-

ging ,,Gild Fryske Mounders". Hii vond het bijzonder fijn dat de gemeente

lJlst de molen in eigen bezit houdt en dus niet afschuift aan,,D€ Fryske

Mole", gezien de toenemende lasten die de stichting toch al op z'n schouders

heeft te torsen.

Als laatste spreker kwam de heer J. Coppens aan beurt. Als instructeur op de

,,concurrerende" houtzaagmolen ,,D€ Jager" van Woudsend overhandigde hii
aan molenaar Van der Woude een zaag en een zaagmolenvijl. ,,Wanneer de

molen hier gaat functioneren, blijft het enthousiasme voor dit oude ambacht

bewaard, want rust roest", aldus de heer Coppens.

Daarna sloot de burgemeester dit samenzijn met de wens ,,dat er op,,D0 Rat"
veel vrijwillige molenaars mogen worden opgeleid opdat de vakkennis omtrent
het oude houtzagersambacht behouden blijft".

De voormalige Zaanse wiekendrager verhief zich als een luisterriik element

aan de oever van de Geeuw in het meer dan 700 jaar oude stadie ,,Yleke".
Er was een nieuw en waardig lid toegevoegd aan de gelederen der levende

windmolenmonumenten. ,

G.D. Wijnja.

NATIONALE MOLENDAG '78

Het was zaterdag 13 mei j.l. een windschaarse molendag, doch niettemin wa-

ren de volgende ons bekende molens betrokken bij dit gebeuren. Wii houden

ons voor aanvulling aanbevolen.

2 spk. bii Goëngahuizen, Borgmolen Grouw, Heerenveen, Warniahuizen,

Witmarsum, Sloten, Diiksterburen, Schettens, Duivenhok - Tzum, Lonjé -
Bolsward, Penninga's Molen - Joure, Vegelinsoord, Boornzwaag, Woudsend

12 molens), lJlst, Windlust en Lindevallei Wolvega, Marrum (3 molens),

Dokkum l2l, Vrouwbuurtstermolen, Olifant Birdaard, Oudkerk, Elsloo,

Noordwolde, spk. Wiide Bird Grouw, Snip Workum, Rinsumageest,

Anjum, Sexbierum, Suameer en Akkrum.

Voorlopig totaal: 36.
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LITERATUUR

DE BELGISCHE WINDMOLENS IN BEELD

De auteur André ver Elst, bekend van reeds verschenen deeltjes over trams,
luchtmacht, padvinderij e.d., heeft zich nu.ook bezig gehouden met de nog
bestaande windmolens van België. De teksten bij de afbeeldingen ziin zowel
in het Nederlands als in het Frans gemaakt, waardoor een groter gebied be-
reikt kan worden. ln deze uitgave heeft de schríjver een poging gedaan een
inventarisatie te maken van het Belgische windmolenbestand.
De foto's zijn door de auteur gemaakt op zijn talloze molentochten. We
vinden in het boek een 79-tal standerdmolens, een 85-tal stenen molens en
11 andere types afgebeeld, hetgeen betekent dat er in België nog 176 molens
overgebleven zijn, waarvan sommige worden bedreigd door afbraak, verwaar-
lozing of gebrek aan f inanciële middelen.
Bii iedere foto is opgenomen in welke gemeente de molen staat, tot welk
type hii behoort, het bouw- en/of restauratiejaar, de functie van de molen
en eventueel de namen van de molenaars.
De binnenzijde van de kaft- en schutbladen zijn benut voor het afdrukken
van prachtige schematische tekeningen van een stenen grondzeiler en een
standerdmolen. Ook vinden we hier afbeeldingen van windwijzers en molen-
types.
Van veel opgenomen foto's moeten we tot onze spijt zeggen, dat er bij ge-

bruik van groothoekobjectieven onplezierige vertekeningen zijn ontstaan.
Voor iedere molenliefhebber, die zich ook interesseert voor molens buiten
onze landsgrenzen, is dit boek evenwel een aardige aanwinst.
Het is een uitgave van Europese Bibliotheek, Zaltbommel. Gebonden in lin-
nen band, oblong-formaat. Prijs f . 29,90.

VERDWENEN BELGISCHE WINDMOI.ENS IN BEELD

ln aansluiting op de vorige uitgave over Belgische windmolens is al spoedig
een deel gewijd aan de verdwenen windmolens van onze zuiderburen. André
ver Elst werd op zijn talloze molentochten geconfronteerd met een enorme
hoeveelheid aan fotomateriaal en archiefstukken. Een en ander vertegen-
woordigt een zeer zeldzame verzameling waarvan het mooiste materiaal, de
samensteller heeft een strenge selectie gernaakt, Du voor iedereen bereikbaar
is geworden.
De oude ansichtkaarten geven een zo getrouw mogeliik beeld van de meest
uiteenlopende verschijningsvormen die de windmolen in België heeft gekend.
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Een zeer bilzonder voorbeeld hiervan is toch wel de zeswieker van molenaar
Vandendriessche te lchtegem.
Deze uitgave ,,wil in de eerste plaats een gevarieerde bijdrage leveren tot de
iconografie van de Belgische windmolen en concreet gestalte geven aan de
nostalgische herinneringen, die al deze draaiende, gierende en krakende wind-
molens van weleer bij zovelen onder ons, vertrouwd en vergroeid met wind-
molens hebben achtergelaten", aldus de schrijver in zijn inleiding.
Geen der afgebeelde molens is thans meer in wezen. De opkomst der electrici-
teit, de vernietigende invloed van de Eerste Wereldoorlog en de achteruitgang
van de landbouw hebben de windmolen doen wegkwijnen.
We mogen echter blij zijn met deze uitgave die het schilderachtige Belgische
molenpanorama van weleer in beeld brengt. De 156 afbeeldingen, waarvan
meer dan de helft der molens in bedrijf is gefotografeerd , zijn voorzien van
Nederlandse en Franstal ige onderschriften.
Ook nu weer zijn de kaft- en schutbladen benut voor het afdrukken van een
aantal tekeningen, waaronder de zeer instructieve detailtekeningen van de
standaard met toebehoren.
Ook deze uitgave van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel is in oblong-
formaat verschenen en gebonden in een linnen band. De prijs bedraagt even-
eens f .29,90. Verkrijgbaar in de boekhandel.

VOLKSWEERKUNDE klopt het of niet

Uit het feit dat dit boek reeds een tweede druk mocht beleven, mag blijken
dat de weerkundige Jan H. Pelleboer een voor velen interessant onderwerp
heeft aangesneden. De bedoeling van deze uitgave is zeker niet, aldus de au-
teur in zijn voorwoord, om de vele rijmpies, gezegden en beweringen over het
weer, die in de volksmond gebruikt worden, te signaleren, doch veeleer om
ze op hun waarde te toetsen.
Juist door dit karakter is het een interessant boek geworden voor met name
de vrijwillige molenaar en een ieder die hiervoor een cursus volgt. Vooral de
verteltrant van Pelleboer is boeiend. Als onderwerpen komen in het boek o.a.
naar voren: hemellichamen en de verschijnselen die zij veroorzaken, wind,
hozen, hagel, sneeuw, dieren als weervoorspellers, de kalender en het weer,
tekenen van onweer, buientrek, geluid en het weer, mist, winterkroniek vanaf
824, enz.
Op de vraag of men uit dit boek het weer kan leren kennen, moet ontkennend
geantwoord worden, maar ongetwiifeld zal de inhoud van dit werkje uw weer-
kennis vergroten.
Gebonden, omvang 119 pag., prijs f. 18,90. Volksweerkunde is een uitgave
van Boekencentrum BV, Postbus 84 176 te 's-Gravenhage.
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DE WINDMOLENS

De molenliteratuur maakt momenteel een gouden tijd door. Uitgaven die gewiid zijn aan
molens vliegen als broodjes over de toonbanken en meermalen moet men helaas aanho-
ren dat het gewenste boek niet meer voorradig is. Men is dan aangewezen op antiquaria-
ten waar men zich zo mogelijk kan laten plaatsen op de wachtlijst, teneinde na verloop
van iaren toch nog in het bezit te komen van het vurig verlangde werk.
ln hpJ.afgelopen negende nummer van ,,De Utskoat" besteedden we reeds aandacht aan
een tweetal heruitgaven, t.w.,,De Twentse Watermolens" en,,Verdwenen en bestaande
windmolens te Rotterdam". Nu is het dan de beurt aan een oorspronkelijk in 1934 uit-
gegeven boek, getiteld ,,DE WINDMOLENS" door Alfred Ronse.
Het boek is in groot formaat uitgevoerd, namelijk in 22 bii 30 cm. Verder maakt het uit-
wendig een zeer verzorgde indruk: gebonden in een linnen band met goud-opdruk. De
omvang van het werk bedraagt 178 pagina's die worden gevolgd door een vijftal uitklap-
bare schematische tekeningen van o.a. ,,De Schelmeulene" te Brugge. Ook het,,binnen-
werk" van deze anastatische herdruk ziet er keurig uit. De 79 oude foto's en de 58 pren-
ten en tekeningen zijn van goede kwaliteit.
,,Het mooiste en nieuwste boek over windmolens en welk een boek!" roept jhr. mr. F.
van Riickevorsel, eens lid van het Dagelijks Bestuur van de vereniging ,,De Hollandsche
Molen", uit in zijn voorwoord, waarop hij laat volgen: ,,Dit is, in korte woorden samen-
gevat, de indruk die het bij uitstek technisch interessante en hoogst artistieke en gevoel-
volle werk op mii gemaakt heeft"
Eigenliik zou deze uitgave al in 1917 het licht hebben gezien, ware het niet dat door
oorlogsmaatregelen der Duitsers vele clichés verloren gingen. Achteraf mogen we hier-
voor dankbaar ziin, want juist door de hiermee gepaard gaande vertraging was het moge-
liik om een zeeÍ interessant hoofdstuk over de verbeterde windmolen (sinds 1924) toe
te.voegen.
ln het hoofdstuk,,Algemeene beschouwingen" wordt aandacht besteed aan de historie
der molens. Tevens treffen we hierin vele gedichten, een en ander over het oude bedriif
van de molenmaker, maalloonkwesties e.d. aan.
Het eerste hoofdstuk handelt over,,Het bouwen van den windmolen", een technische
beschrijving over de constructie van de standaard- en de achtkante molen. ln hoofdstuk
twee worden we geconfronteerd met een theoretische verhandeling over het gevlucht,
het derde hoofdstuk besteedt aandacht aan het gaande werk in de molen, waaronder
de maalstenen, terwijl het vierde hoofdstuk in z'n geheel uitrruiidt over de functies die
onze windmolens vervullen. De kbrenmolen, dB oliemolen, de schorsmolen, de polder-
molen en de zaagmolen worden meer of minder uitgebreid beschreven. ln het vijfde
hoofdstuk komt ,,Het gewan van den molenmaker" aan de orde, gevolgd door het zesde
hoofdstuk over ,,D€ verbeterde windmolen", waarin uiwoerig aandacht wordt besteed
aan de gevolgen van een in 1924 door.de vereniging,,Ds Hollandsche Molen" uitgeschre-
ven priisvraag, welke ten doel had de uitstervende windmolens ie behouden.
Er moet bij het lezen van dit werk wel rekening mee worden gehouden dat men te ma-
ken heeft met benamingen uit de Belgische molentaal. Een alfabetisch woordenregister
waarin de benamingen worden beschreven en waaraan de Franse vertaling is toegevoegd,
besluit dit prachtige werk dat voor de priis van f. 100,- te koop is in de boekhandel.
Ook is het te bestellen bij Uitgeverij Heuff te Nieuwkoop.

G.D. Wijnja.
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