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LEDENVERGADERING G ILD FBYSKE MOUNDERS

Verslag van de ledenvengadering, die werd gehouden op vrijdag 6 april 1979 te l9-30 uur

in gebouw De Lantearne te Akkrunr.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen - 47 leden tokontlon cle pre-

sentielijst - van harte welkom" Hij wijst op de agenda in definitieve vorm, dio vóór de

vergadering werd u itgereikt.

Allereerst wordt aan cle orde gesteld de brief d.d. 27 maart 1979 van de heer A. Ferwer-

da te Oraniewoud aan het bestuur. De brief bevat drie punten: (1) kritiek ton aanzien

van de procedure gevolgd bii het verkiezen van een nieuw bestuurslid in de ledonverga-

dering van 3 novernber 1978 - het bestuur verklaart de kritiek ter harte to eullen ne-

men - , (21 voorstel om brieven gesteld in het Fries ook in het Fries te beantwoorden

- het bestulur zegt toe zulks voortaan te doen - , Btr (3) het Fries voertaal te laten ziin

in de vergaderingen \ran het Gild Fryske Mounders - deze kwestie is opgenoÍrlen als

punt I van de agenda, met een pre-advies van het bestuur.
Voorts doet de voorzitter een aantal mededelingen, hii wijst onder meer op de vaar-

exursie naar Dokkum op ?1 april, op de wiekstandenenqu6te van Niek Wortman van

het Gilde van Vrilwillige Molenaars, op de 7e Nationale Molendag annex Fietsdag op

12 mei, op het gewijzigde ernbleem van het Gild - afgedrukt op de uitgereikte agendo -
en tenslotte op het nieuwe Maalboekie van het Gild.

Vervolgens brengt de secretaresse haar verslag uit over 1978 en maakt daarbii melding

van bestuursactiviteiten ynet betrekking tot de rnolens van Makkinga, Stiens en Dokkum,
en voorts van de kwestie rnet de heren W.A. Hofkamp te Deinum en P.W. Hofkamp te

Bakkeveen, die door het Gild in juni 1978 beide werden bedankt als instructeur en de

heer Hofkamp bovendíen als lid van de opleidingscommissie. De heer W.A Hofkamp,
een van de leden van het eenlte uur van onze vereniging, zegde met ziin brief van 3 no-

vember ziin lidmaatschap van het Gild op. ln december heeft de voorzitter - op eigen
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verzoek na overleg met het bestuur - een lang onderhoud gehad met de heer W. A. Hof-
kamp en zijn echtEenote met het doel de mogelijkheden te onderzoeken om te komen
tot een hernieuwde samenwerking in verenigingsverband. Deze bleken helaas niet vol-
doende aanwezig en het bestuur moest besluiten van verdere pogingen in die richting af
te zien.
Ten aanzien van de reeks ingezonden stukken over vrijwillige molenaars, die vanaf eind
december verscheen in de Leeuwarder Courant, wordt medegedeeld dat het bestuurvan
oordeel is dat een gedachtenwisseling over een kwestie als deze beter niet via de krant
kan gebeuren, en oÍrl deze reden hield het bestuur zich in deze afzijdig. Dat het bestuur
van de StichtinE Molens in Menaldumadeel een dergeliik initiatief Íram, wordt betreurd.
Het bestuur van het Gild heeft met toezending van knipsels het bestuur van Het Gilde
van Vrijwillige Molenaars steeds op de hoogte gehouden van de publicaties.
Hierna is de beurt aan de penningmeester, uit zifn verslag over 1978 bliikt dat devereni-
EinE financieel gezond is.

Vervolgens houdt de voorzitter zijn toespraak, van weike de vo!ledige tekst elders in deze
aflevering van De Utskoat is afgedrukt, gevolEd dooreen korte Eedachtenwisseling, waar-
bii onder meer de heer J. Blankestifn te Joure zifn waardering uitspreekt voor het ont-
vouwde beleidsplan, en de heer P. Bootsnra te Leeuwarden te kennen geeft rïroeilijkhe-
clen te vrezen bii het indelen van de molenaar-leden in categorleën. Tenslotte geeft desge-

vraagd de vergadering te kennen met grote meerderheid achter de beleidsplannen te
staan ..- dit tot voldoening van het bestuur.
In afwijking van de agenda vertoont de heer C.A. Timmennan uit Oudehorne nu eerst
de film over de oliemolen De Zoeker, na afloop daarvarr bedankt de voorzitter de heer
Tinnrmerrnan en spreekt ziin waardering uit over cle vooral in rnolentechnisch opzicht
zeer Eoede kwaliteit van de fllm,
Dan is aan de orde de verkiezing van een nieuw bestuurslid, die de nieuwe functie van

opleidinEscommissaris op zich zal nemen. De heer A. Oldenburger te Bergum bleek hier-
toe bereid en wordt door het bestuur candidaat gesteld - overigens weer niet geheel vol-
gens de voorgeschreven procedures, gelukkig verklaart de heer A. Ferwenda desgevraagd
dit nog eenrnaal door de vingens te kunnen zien - er wordt schriftelijk gestemd, en het
aantal vóór sterí1mers bliikt 46 te zijn. De voor"zitter wenst de heer Oldenburger namens
de vergadering geluk met deze ultslag en heet hem welkorn achter de bestuurstafel.
Vervolgens tredankt de voorzitter de ["reer ing. C" Zijlstra te Draehten, die aftreedt als be-

stuunslid om plaats te rnaken \roor de heen Oldenburger, voor het goede werk dat hij al

\roor de vereniging wilde doen, en spreekt de hoop uit dat het Gild in de nabiie toekornst
op een iets andere manier op hem zal kunnen rekenen, nameliik als plaatsvervangend lid
van de vaste examencommissie.
Daarna is aan de orde het voorstel van de heer A" Ferwertja over het Fr"ies als voertaal,
er wordt na een korte inleiding door de voorzitter mondeling gesten''ld, en het voorstel
wordt verworpen rnet 42 stemrnen tegen, 2 ongeldig en 1 blanco (twee leden h adden
innniddels de vergadering verl aten l.
Bii de rondvraag brengt de heer A" Zandstra te Langezwaag onder meer de positie van
de heer P.W. l-lofkamp aan de orde. De voonzitter" geeft naar aanleiding daaruan een uit-
voeriEe toelichting op de kwestie van de beide heren Hofkamp en zegt toe dat het be-

§tuur zich opnieuw zal beraden over de positie van de heer P.W. Hofkamp. De heer

P. Timrnermans te Heerenveen vestigt er de aandacht op dat het Gild Fryske Mounders
bii leven en welziin in 1980 het eerste lustrum zal beleven, en stelt voordit feit niet on-
gemerkt te laten voorbijgaan. Het bestuur neemt daarvan goede nota.
Te 22.45 uur sluit de voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering, onder
dan kzegging aan de aanwezige leden zo hantverwarmend groot in getal - voor h un

aanwezigheid en medewerking, en wenst leder een goede reis huiswaarts.
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TEKST VAN DE TOESPRAAK
gehouden door de voorzitter van het Gild Fryske Mounders

tiidens de ledenvergadering van 6 april 1979 te Akkrum

Dames en heren, leden van het Gild Fryske Mounders,

Een kwestie, die het afgelopen jaar aanleiding werd tot een reeks van ontwikkelingen, is
die van de gewenste landelijke erkenning van het diploma als vrijwillig molenaar, dat
doon onze vereniging wordt uitgereikt. Mijn doel is u in ongeveer viffentwintig minuten
spreken een beeld te geven van die ontwikkelingen, en daarbij in te gaan op het beleid
dat het bestuur naar aanleiding daarvan heeft gevoerd, en hoe het bestuur denkt dit be-
leid in de toekomst voort te zetten. Daarna wil het bestuur u gaarne de gelegenheid geven
vragen te stellen of commentaarte leveren, ik denk dat daaraan wel behoefte zal bestaan.
Tenslotte zullen wij u vragen kenbaar te maken of u vertrouwen hebt in het beleid dat
het bestuur verder denkt te voeren.
Welnu, u weet ongetwijfeld dat al enige tijd met de Vereniging De Hollanclsche Molen en
met de vereniging Het Gilde van Vrijwillige Molenaars - de laatste vaak het landeliike
gilde genoemd - overleg gaande is over de erkenning van ons diplorna. Waarnemers van
De Hollandsche Mcllen leden van de examencommissie en ook de vice-voorzitter *
waren aanwezig bii enige examens die door het G ild werden afgenomen, ínaar verder
wilde de zaak blijkbaar niet erg vlotten. Deze gang van zaken wasvoor tret bestuuraan-
leiding om zich nog eens te bezinnen op dat wat onze vereniging wil l;rlreiken in dit op-
zicht en welke middelen ons ten dienste staan om binnen een redelijke tijd tot dat doel
te geraken.
ln beginsel is alleen maar van belang dat ons diploma zou worclen urkcrrtl cloor een na-
tionale organisatie van moleneigenaren, rnaardie bestaat helaas niet. Van «le twee vereni-
gingen waarmede wordt onderhandeld heeft Het Gilde van Vrijwilligt: Molenaars geen
eigen exameneisen, geen eigen examen, en ook geen eigen getuigschriÍt oÍ cliploma, reden
waarom het bestuur erkenning van ons diploma door Het Gilde niet van trelang acht.
Anders staat het met De Hollandsche Molen. Deze is de oudste err o«rk tlt: rneest invloed-
rijke nationale vereniging op molengebied in Nederland, en erkenning van orrs diploma
door die vereniging moet inderdaad voor Het Gilde van belang worden qeacht. Maar
daarnaast is van even groot belang dat de grote moleneigenaarvan Frieslarrcl de Stich-
ting De Fryske Mole - ons dit vertrouwen schenkt; daar kom ik later nog op terug.
Het bestuur heeft zich vervolgens afgevraagd welke voorwaarden De Hollanclsche Molen
zou kunnen stellen alvorens over te gaan tot erkenning van ons diploma. t-let ligt voor
de hand dat De Hollandsche Molen bepaalde waarborgen zal willen Jrehtlen ten aanzien
van het bekwaamheidspeil van de molenaars opgeleid door het Gild. Deze waarborgen
zou men kunnen verkrijgen door controle op de gang van zaken bii onze vereniging,
en die controle kan op twee manieren worden uitgeoefend: actief en passief. Voor de
actieve controle ziet het bestuur twee mogelijkheden. ln de eerste plaats kan De Hol-
landsche Molen dezelfde eisen stellen als bii Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, wat
inhoudt dat De Hollandsche Molen de exameneisen vaststelt, examineert enzovoort.
Deze mogelijkheid wifst het bestuur van de hand omdat hiermede weer de ongewenste
toestanden kunnen worden gesch apen, die destijds mede aanleiding waren tot de op-
richting van onze vereniging.
De tweede mogelijkheid is dat De Hollandsche Molen gecommitteerden - gemachtigde
toezieners - zal willen hebben in de examencommissie van het Gild en vanzelfsprekend
ook invloed zal willen hebben op de exameneisen. Het bestuur meent dat deze oplos-
sing wel kan worden overwogen. Een belangrijke voorwaarde die het Gild zal moeten
stellen is dat De Hollandsche Molen de instructie voor de gecommitteerde goed op
papier heeft en dat er geen nnisverstand kan bestaan ten aanzien van de exameneisen.
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Wat de passieve controle betreft moet worden gedacht aan grondige beoordeling door
De Hollandsche Molen van wat binnen de organisatie van het Gild is geregeld ten aanzien
van zaken als bekwaamheidseisen, het leerplan van de opleiding, de organisatie van de
opleiding, de te bestuderen boeken, eisen te stellen aan leermeesters en examinatoren, de
examenregel ing, en dergel ij ke.
Deze oplossing zou naar het oordeel van het bestuur de voorkeur verdienen, maar wat
het Gild aan regelingen op dit punt kan bieden is zacht gezegd voor verbeteringvatbaar.
Zo zal men in de Statuten vergeefs zoeken naar iets over ons diploma, over onze oplei-
ding en over het examen. Het Huishoudeliik Reglement zou regelingen moeten bevatten
voor de examens, voor het benoemen van leermeesters en examinatoren, de exameneisen
zouden behoorlif k vastgelegd moeten zijn, maar niets van dat alles.
Op 14 november besloot het bestuureerst orde op zaken te stellen in eigen huis, en daar-
bii uit te gaan van het Concept-Systematische Opleiding tot Vrijwillig Molenaar van
26 januari 1976, meer bekend - bii het bestuur in ieder geval - als het Concept-Cop-
pens. Er werd door het bestuur een commissie benoemd, bestaande uit de heren Dif kstra,
Hoogeveen en Sierkstra, die op zich nam het Concept-Coppens opnieuw te bezien in
het licht van de ervaringen die in de afgelopen twee jaren werden opgedaan, en hetvan
opmerkingen en aanbevelingen te voorzien. Al op 12 december was de commissie klaar,
en ik wil u een Baar van hun aanbevelingen noemen. Als de opleiding in het huidige tem-
po nieuwe molenaars blijft afleveren, moet men er rekening mee houden dat er over
twee iaar voldoende molenaars zijn voor het huidige maalvaardige molenbestand in de
provincie F riesland, en daarna behoeven niet meer molenaars te worden opgeleid dan
voor het opvangen van het verloop nodig is. Het valt te overwegen de examencommissie
uit te breiden met een vertegenwoordiger van de moleneigenaren. Het bestuur dient te
bemiddelen tussen de leden die een molen zoeken en de moleneigenaren" Het invoeren
van het lopen van stages op andere molens dan de eigen lesmolen wordt aanbevolen,
waarbij wordt gedacht aan totaal negen dagen, waarbij de leerling taakopdrachten dient
uit te voeren. De opleiding dient tenminste achttien maanden te duren, en dat onder
voorwaarde dat de leerling regelmatig meewerkt op in bedriif zijnde molens, en dat moet
bliiken uit het door hem bii te houden maalboekfe.
lntussen was het bestuur door de voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars ge-

polst over een idee om enige bestuursleden van het Gild zitting te laten nemen in een

nieuw te vormen contactcommissie voor Het Gilde, en dat samen met de huidige con-
tactman voor de provincie Friesland.
Het bestuur ziet weinig in dit denkbeeld, het betekent het bevorderen van het naast el-
kaar werken van de twee gilden in de provincie Friesland, en dat acht het bestuur niet
goed verenigbaar met het belang van onze vereniging. Het moet mogeliik zijn om te ko-
men tot andere, voor beide partijen aanvaardbare vormen van samenwerking,
Op donderdag 14 december beraadslaagde het bestuur over het werkstuk van de com-
missie - Diikstra. Vrijwel alle aanbevelingen werden door het bestuur aanvaardbaar ge-

acht.
Daarnaast werd besloten de opleidingscommissie te ontbinden. Een meer doorzichtige
organisatie kan worden verkregen door een van de bestuursleden te belasten met de op-
leidingszaken, daarin bii te staan door de vergadering van leermeesters, welk nieuw te
vormen college onder meer de taak krijgt het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies

te dienen in zaken die de opleidingen aangaan.
Tenslotte werd het besluit genomen om in afwachting van een andere regeling van de
examens - met een vaste examencommissie - het afnemen van examens op te schorten
tot in het najaar van 1979.
Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de vaste examencommissie diende te bestaan uit
drie personen, en wel de eigen leermeester van de kandidaat, bijgestaan door twee per-

manente leden, beiden ook lid van het Gild. Het vinden van hiertoe geschikte personen



bliikt echter verre van eenvoudag, alle leermeesters zijn immers bij voorbaat uitgesloten,
en het bestuur is tot de slotsom gekomen dat het op eigen benen staan op dit punt voor
onze vereniging op grote problemen zat stuiten. Het is zaak een oplossing te zoeken in
samenwerking met andere verenigingen of organisaties op molengebied.
Een heel belangriik punt is dat onze vereniging hierbij niet alleen een eigen gezicht be-houdt, maar ook goede redenen heeft om te bliiven geloven in het eigen besiaansrecht.
Spreken over het bestaansrecht van het Gild is niet zinvot zonder hierin ook onze doel-
stellingen te betrekken, en wat dat betreft kunt u in de statuten van de vereniging vinden
dat het daarbi! gaat om het laten draaien van de Friese windmolens en het bevorderen
van het behoud in de ruimste zin van het woord van die molens.
Van belang is nu dat onze vereniging denkbeelden heeft - en die ook uitdraagt en tot
toepassing brengt waar mogeliik - over de manier waarop dit molenbehoud dient te wor-
den bevorderd.Wii allen ondersteunen ongetwilfeld de mening dat het regelmatig draaien

met grote nadruk op regelmatig - het behoud van de molens zeer ten goede komt.
Nu wordt er bii de re§tauratie van molens wel naar gestreefd het geheel in de oorspronke-
liike toestand terug te brengen, maar u weet allemaal wel dat dit doel lang niet overalwordt bereikt. Veel molens kunnen alleen maar,,voor de prins" malen, menige polder-
molen mist de mogeliikheid om daadwerkelijk water uit te slaan.
Voor veel vriiwillige molenaars - u weet dat misschien wel uit eigen ervaring -- blijkt het
,,voor de prins malen" niet voldoende boeiend te zijn om hen te bewegen daar heel regel-
matig hun vriie tiid aan te besteden. Van regelmatig draaien komt «Jan niet veel terecht,en de kans is groot dat de molen op den duur toch aan zijn lot wordt overgelaten.
Wat dat betreft hebben de molens van welke het maalwerktuig nog intact is een beteruitzicht op de voortdurende aandacht van de vrijwillige molenaar. Vooral in Friesland
ziin in de afgelopen paar iaren een aantal groepen vrijwillige molenaars zich met succes
gaan toeleggen op het weer in exploitatie brengen - zii het op bescheiclen schaal - van
daartoe gesch ikte molens.
Het met primitieve werktuigen vervaardigen van een verkoopbaar product binnen de
overeengekomen levertiid, dat voor de vriiwillige molenaar een boeiende uitdaging blijkt
te ziin, vereist een behoorliik bedriifsbeheer en biedt daarmede veelbelovende mogelijk-
heden om te komen tot een meer doeltreffend molenbehoud. Het is om die reden dat
het bestuur meent dat onze vereniging vooral deze nieuwe ontwikkeling moet helpen be-
vorderen.
Het bestuur is er zich evenwel terdege van bewust dat hiermede grotere verplichtingen en
zwaardere verantwoordeliikheid gaan rusten op een vereniging die zich ten doel stelt bii
te dragen aan het kweken van bekwame molenaars-uit-liefhebberij. Met andere woorden,
de opleidingen dienen te worden aangepast aan de hogere eisen die gesteld moeten wor-
den aan de vakbekwaamheid.
Het bestuur acht het echter voor onze vereniging te hoog gegrepen om te beginnen aan
het organiseren van cur§us§en waarmede de leden de vereiste bekwaamheden kunnen \rer-
weÍven voor het zelfstandig exploiteren van grotere, producerende korenmolens en hout-
zaagmolens. Deze kennis zal men moeten vergaren door in de praktiik werkzaam te zijn
op zulke molens, en niet te vergeten, door zelfstudie.
Het bestuur acht echter hiertoe een gedegen basisopleiding waarop verder kan worden
gebouwd, onontbeerlijk. Niet alleen het aanleren van de vereiste praktische vaardigheden
is daarbii van groot belang, maar ook het verkrifgen van een behoorlijk theoretisch in-
zicht. Het bestuur meent dat de bestaande opleiding - nadat deze op enige punten is ver-
beterd - ruimschoots kan voorzien in deze behoefte.
Het zal u duidelijk zijn dat uit deze gedachtengang voortvloeit de noodzaak de leden van
onze vereniging te gaan onderscheiden in verschillende categorieën. Het bestuur denkt
daarbii aan een viertal soorten actieve leden, namelijk leden-leerling-molenaar, leden-
molenaar-gezel, leden-molenaar en gewone leden.
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Om met de gewone leden te beginnen, dat zijn degenen, die wel actief willen zijn in onze
vereniging, maar niet als molenaar. Voorbeelden van zulke leden hoeft u niet ver te zoe-
ken, u ziet ze voor u aan de bestuurstafel: onze mevrouw de secretaris en onze heer pen-
ningmeester! Leden-molenaar-gezel ziin zii die de opleiding hebben doorlopen en het
examen aan het einde ervan met goed gevolg hebben afgelegd. Als lid-molenaar tenslotte
toe te laten - behalve de molenaar-gezellen, die de nodige kennis en ervaring hebben op-
gedaan - beroepsmolenaars.
Met het voorgaande voor ogen, en aan de hand van het aangevulde Concept-Coppens,
werd vervolgens samengesteld het concept-bekwaamheidseisen molenaar{ezel, welk stuk
het licht zag op I januari 1979. Als uitgangspunt werd gekozen dat de molenaar-gezel in
staat moet ziin om als zelfstandig molenaar op te treden op belast draaiende poldermo-
lens en op onbelast draaiende koren (/pel )molens en houtzaagmolens.
ln de bestuursvergadering van 25 januari werd besloten het concept voorte leggen voor
advies aan de opleidingscommissie, en ook nog aan een viertal leden van onze vereniging
voor hun persoonlijk advies.
lntussen was in het bestuur onstaan het denkbeeld van een nationaal rnolenaarsdiploma,
waaronder te verstaan een bewijs van vaardigheid dat in beginsel wordt erkend door alle
moleneigenaren in Nederland. Het bestuur acht het kenmerkende voor een dergelijk di-
ploma dat meerdere verenigingen zich bezig kunnen houden met het opleiden ervoor, en
dat die ook het eindexamen zelÍ afnemen, het laatste uiteraard onder toezicht van de
moleneigenaren. Het bestuur heeft er geen moeite mee in dit verband De Hollandsche
Molen te beschouwen als vertegenwoordiger van de moleneigenaren, en kan ook aanvaar-
den dat een examinator van die vereniging als gecommitteerde deel zou gaan uitmaken
- rnet stemrecht - van de examencomrnissies.
Vanzelfsprekend dient het diploma een goede basis te krijgen wat onder meer inhoudt
dat de bekwaamheidseisen voor de molenaar zo goed mogelilk dienen te worden beschre-
ven, terwijl het belangrilk is dat zowel moleneigenaren als molenaarsverenigingen invloecl
kunnen uitoefenen op deze basis.
Op 25 ianuari kon dus bovendien worden besloten het bestuur van Het Gilde van Vrij-
willige Molenaars voor te stellen zo spoedig mogelijk over het idee van het nationale rno-
lenaarsdiploma een oriënterend gesprek te hebben. Van de kant van Het Gilde, waar rnen
bliik gaf zo'n gesprek op priis te stellen, werd voorgesteld ook het bestuur van De Hol-
lancJsche Molen hierbij te betrekken, en zo gebeurde het dat op 23 februari in Uitgeest
een ontmoeting plaats vond tussen vertegenwoordigers van de drie verenigingen. Voor De
Hollandsche Molen waren aanwezig de voorzitter, een lid van het dagelijks bestuur en de
technische adviseur, voor Het Gilde waren aanwezig de voorzitter, een bestuurslid en de
contactman voor de provincie Friesland, terwijl het Gild werd vertegenwoordigd door de
penningmeester en de voorzitter.
De vertegenwoordigers, zowel van De Hollandsche Molen als van Het Gilde, bleken over
het algemeen genomen niet afwijzend te staan ten opzichte van de ideeën die bii het be-
stuur van het Gild leven. De voorzitter van De Hollandsche Molen zegde onder rneertoe
bii zijn bestuur te zullen pleiten voor het instellen van een regionale examencomrnissie
voor de provincie Friesland, die dan zou Ínoeten bestaan uit drie personen, twee uit de
regio en een examinator van De Hollandsche Molen als derde lid. Verder zou worden be-
keken in hoeverre het concept-bekwaamheidseisen van het Gild aanvaardbaar was voor
de andere twee verenigingen om te dienen als basis voor een nationaal molenaarsdiploma.
Tenslotte werd afgesproken dat de drie vertegenwoordigers met de resultaten van de be-
spreking terug zouden gaan naar hun besturen orn in de nabije toekomst opnieuw bij el-
kaar te komen in de hoop dan een definitieve regeling te kunnen uitstippelen.
Op 1 maart kwam deze kwestie aan de orde in de bestuursvergadering van het Gild. ln
grote lijnen kan het bestuur zich wel verenigen met het denkbeeld van een regionale
examencommissie voor Friesland. Wel wil het bestuur vasthouden aan het beginsel dat



de eigen leermeester van de candidaat deel uitmaakt van de commissie. Het andere lid
uit de regio zou bij voorkeur een functíe moeten bekleden bii de provincie Friesland,
waarbil het bestuur denkt aan de molenconsulent, met als plaatsvervanger een lid van
het bestuur van de Stichting De Fryske Mole.
Besloten wordt de kwestie van het nationale diploma eerst te bespreken met het bestuur
van De Fryske Mole, en vervolgens, zo spoedig mogliik na de ledenvergadering van he-
den, De Hollandsche Molen per brieÍ het standpunt van het Gild mede te delen.
Op 29 maart vond een bespreking plaats tussen de dagelijkse besturen van De Fryske
Mole en het Gild. Van de kant van De Fryske Moleverklaarde men geheel achterde be-
leidsvoornemens van het bestuur van het Gild te kunnen staan, en men zegde toe het tot
stand komen van een regionale examencommissie voor Friesland te helpen bevorderen. r
Over het nationale diploma nog het volgende. U hebt ongetwijíeld wel begrepen dat dit I
naardemeningvanhetbestuureendiplomaalsmolenaar-gezeldientteworden.Het
moet echter worden betwijfeld of de andere twee verenigingen hierin willen meegaan, I
zodat de kans groot is dat het uitdraait op een diploma als molenaar. Het bestuur acht I

dit niet een grote hinderpaal, het kan toch niemand \ran de andere verenigingen deren
als het Gild het bezit van dit diploma eist om te worden toegelaten als lid-molenaar-
gezel.
Mocht onverhoopt het nationale diploma niet tot stand komen, dan zal onze vereniging
er toch goed aan doen af te zien van een eigen diploma, Het bestuur acht het ontstaan
van regionale diploma's een ongewenste ontwikkeling, waaraan het Gild Fryske Moun-
ders niet langer moet medewerken, Het bestuur acht het voldoende indien alle leden van
onze vereniging in het bezit komen van een bewijs van lidmaatschap, waaruit duideliik
blijkt tot welke categorie zij behoren. Aan hen die het examen aan het einde van de op-
leiding met goed gevolg hebben afgelegd. zal als bewils daarvan een cerrificaat worden
u itgereikt.

Dames en heren, geachte toehoorders, ik ben gekomen aan het einde van wat ik wilde
zeggen. lk hoop dat u een beeld hebt gekregen van een aantal zaken die van grote in-
vloed kunnen zijn op de verdere ontwikkeling van onze nog jonge vereniging. Met de
andere bestuursleden hoop ik dat u zich bovendien een oordeel hebt kunnen vormen
over het beleid dat wij tot dusver hebben gevoerd en over het beleid dat ons voor ogen
staat voor de toekomst.
lk dank u voor uw aandacht.

íi**fr*

NIEUW MAALBOEKJE GILD FBYSKE MOUNDERS

De aandrcht wordt gwestigd op het nieuw Maalboekje van het Gild Fryske Mounders,
dat de losse bladen die thans nog in gebruik zijn, gaat veÍvangen. Het nieuwe boekie
heeÍt een zakformaat, ongeveer 10 x 14 cm, en telt 52 bladzijden. één voor iedere maal-
dag. Aan de binnenkant van de omslag is ruimte voor persoonsgegevens en ook staan
daar de aanwijzingen voor het invullen. Bii het boekje hoort een doorzichtig plastic
hoesje. Met ingang van 1 juli 1979 is het bijhouden van het nieuwe Maalboekie verplicht I
voor alle leerling-molenaaÍs. Het spreekt vanzelÍ dat men daar ook vóór die datum mee v

ffi,:""r'J[:lJ" kunnen de benodigde boekies voor hun teertinsen aanvrasen bij de op- |
leidingscommissaris: de heer A. Oldenburger, Tussendyken 8, 925, LW Eergum, tele-
foon O5l 16-3349.
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MEDEDELINGEN VAN DE FRYSKE MOLE

door A. Bokma

De vaarexcursie van Leeuwarden over de Ee naar Dokkum, op zaterdag2l april, heeft
helaas geen doorgang kunnen vinden. Het aantal aanmeldingen was niet groot genoeg.

Er zijn wellicht verschillende oorzaken voor deze teleurstelling. Het voorjaar was lang.
koud en nat en de excursiedatum viel, vanwege de reserveringvan de rondvaartboot, vrij
vroeg. De deelnemersprijs lag noodgedwongen wat aan de hoge kant. En wellicht was de

route niet zo attractief als een vaartocht in het waterland over de meren. Getracht zal

worden dit jaar nog een excursie te organiseren, maardan wellicht per bus.

Nadat al eerder bij de notaris de akten waren getekend, werden op vrijdagmiddag 18 mei
door het gemeentebestuur van Snnallingerland drie spinnekoppen, staande onder Goënga-
huizen op feestelijke wijze aan De Fryske Mole overgedragen. ln 1976 waren deze
molens door de Stichting Oudheidkamer Smallingerland overgedragen aan de gemeente

Snnallingerland. Deze gemeente blifft nogwel een belangriik deel van het jaarlijkse onder-
houd mee voor zijn rekening nemen, maar gaf er de voorkeur aan de eigendomsrechten
aan De Fryske Mole over te dragerr. Burgemeester Zijlstra, die met de raadsleden en

ambtenaren een excursie door de gemeente maakte, bood de voorzitter van De Fryske
Mole bij de symbolische overdracht een mooie molenfoto aan. Deze drie spinnekoppen
zijn sieraden voor het Friese waterland.

Tot en rnet 29 iuni wordt in het streekmuseum ,,Opsterlàn" te Gorredijk een tentoon-
stelling gehouden van het vroegere molenbestand in deze gemeente. Er is een mooie
collectie oude molenfoto's, onderdelen en gereedschappen van molens en miniatuur-
(draaiende) molens op plateau van de heer J. Klaver, Oldeberkoop.
Tegelijk met de start van deze tentoonstelling verscheen bij de Stichting Streekmuseum
een aantrekkeliik boekfe over de Molens van Opsterland, geschreven door Ernst Huisman
en Gjalt Popma en verlucht met vele oude foto's.

Van het restauratie-front twee nieuwtjes: De watermolen van de Huinser Polder kreeg
in de week voor Pinkster zijn nieuwe roeden. Er zit weer schot in de restauratie die door
allerlei omstandigheden veel te lang onderweg is (uitvoerder Dijkstra).
De Schalsumer,,muonts"molen, waarvan De Fryske Mole eigenaar is, wordt nu gerestau-

reerd in het kadervan de ruilverkavelingswerken. Ook deze molen zal straks weer kunnen
malen (u itvoerder firma Westra).

*',t t'r * *



MOLENRESTAURATIES IN NOORDOOST- FRI ESLAND

door Wiebe Postma

De prachtige molen van Ropta te Metslawier is weer maalvaardig; de staart is verbeterd
en één der beide koppelstenen, welke allebei gebroken waren, is vervangen door een
gloednieuw koppel 17er kunststenen met kuip enz.
De vrijwillige molenaars aldaar zijn thans bezig om de pelstenen plus pellerij weer com-
pleet te krijgen om er eventueel weer mee te pellen.
Voor deze molen zif n vier nieuwe zeilen besteld.

ln dezelfde gemeente is de molen van de Kleine Ganzenpolder te Ezumaziil weer van
een nieuw wiekenkruis met zeilen voorzien en is thans weer geregeld draaiend te zien.

ln de molen De Hoop te Dokkum is het Engelse kru iwerk hersteld in afwachting van
verder hersteli de molen wordt nog geregeld gebru ikt voor het malen en mengen van
veevoeders.

Voor de molen De Hoop te Holwerd lilkt thans aan het maalvaardig nraken een eind te
komen; molenmaker Jellema zal het werk overnemen van de Monumentenwacht en
naast een nieuw gangwerk ook de stelling vernieuwen.

De Broekpoldermolen te Broeksterwoude is thans weer maalvaardig.

ln de molen te Hanturn moet nog een nieuwe windpeluw worden gestoken en in de
Viktor te Wanswerd zijn een aantal scheppen van de schroef vernieuwd.

Restauratie vàn de Kloosterpolder te Ferwerd wordt dit jaar waarschijnlijk nog vol-
tooid "

ln voorbereiding: spinnekopkramer te Wirdum, Kalverdiikie te Leeuwarden en Hem-
pensermeerpolder te Warga.

NATIONALE MOLENDAG 1979

De zevende Nationale Molendag kenmerkte zich wederom door het uitblijven van een
stevige maalwind. Vele molens konden maar nauwelijks rond komen. Tot op heden heb-
ben we nog geen duidelijk beeld van het totale aantal molens dat aan deze dag in onze
provincie meedeed. Graag vernemen we dit dan ook nog met het oog op publicatie van
de hele lijst in nummer 'l 5 van ons blad.
Wel weten we dat er enkele,,nieuwelingen" present waren, t.w. de poldermolen te
Ruigelollum en korenmolen ,,D€ l-loop" te Strens, die t.z.t. waarschijnlijk dagelijks gaat
malen.
Op de vooravond van de molendag werd in het Streekmuseum,,Opsterlàn" te Gorrediik
de tentoonstelling ,,Molens van Opsterland" geopend. Hoewel de geplande molenmodel-
wedstrijd wegens gebrek aan gegadigden geen doorgang kon vinden, was conservator
Foppe de Boer echter zeer tevreden over de genoten belangstelling. Vele molenliefheb-
bers hebben zich deze kans van nadere kennismaking en verrijking zeker niet laten ont-
gaan! Voor het tijdens de opening ten doop gehouden boekje over de molens die eer-
tijds deze streek sierden, verwijzen wi! u naar de rubriek Literatuur.
Tijdens de molendag vond in Donkerbroek de onthulling plaats van het door de oude-
jaarsploeg ,,De Nachtdravers" aangeboden molenmodel dat de herinnering aan de twee
voormalige windmolens van dit dorp levendig houdt. De onthulling werd verricht door
mevrouw G. Apeldoorn - van der Wulp uit Diemen, dochter van de laatste molenaar
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Meine van der Wulp. De heren J. Klaver en A. Kremer uit Oldeberkoop zorgden voor de
totstandkoming van het molenmoclel dat aan de Buursterlaan te bezichtigen is.

Dronriip - ,,De Noorderpolder"
De in steeds slechtere staat gerakende poldermolen die bij Dronrijp gelegen is ten noor-
den van de rijksweg Leeuwarden-Franeker zal i.v.m. het nieuwe tracé van de rijksweg
van zifn huidige plaats moeten verdwifnen. Pogingen worden nu in het werk gesteld om
de in 1833 gebouwde molen te verplaatsen naar het molenerf van de voormalige ,,Zuid-
Oost Polder" aan de Mieddiik onder Menaldum.

G.D.W.

LITE RATUUR

MOLENS IN NOORD-BRABANT

"De bedoeling van deze uitgave is door middel van foto's en prentbriefkaarten met een

korte beschrijving van de molens de herinnering eraan vast te leggen", aldus de samen-
steller P.W.E.A. van Bussel in de inleiding van dit boek. Er is voor dit boek een keuze
gemaakt uit hetgeen Brabant eens aan molenschoon bezat.
Het windmolenbedrijf kreeg dè klap toen de landbouworganisaties coöperatieve maal-
derijen gingen stichten, gevolgd door motorgemalen. De opkomst van de stroomlijn-
wieken deed de afbraakwoede iets afnemen. Maar de vernielingen van de tweede wereld-
oorlog brachten het molenbestand een zware slag toe. ,,Het getii is echter gekeerd. Om-
vangrijke restauraties worden zelfs weer uitgevoerd . . ,". Dit stemt de samensteller zeer
tevree, maar hai constateert: ,,DB praktische kennis die de oude molenaars bezaten,
niet alleen wat het malen betreft maar ook het maalvaardig houden van de molens,
is echter grotendeels verdweneÍ'r."
ln dit fraaie boek kunnen we lezen over de lotgevallen der merendeels verdwenen mo-
lens. ln de beschrijvingen, die vaak zeer uitgebreid zijn voor zo'n uitgave, zijn voor de
meer geihteresseerde lezers een aantal technische bilzonderheden medegedeeld, vooral
ontleend aan de documentatie nagelaten door de heer Chr. van Bussel.

Vergeleken bij wat we gewend zif n in de bekende serie ,,in oude ansichten" is dit boek
veel groter (21 x 27 cm). De kwaliteit van het afgebeelde materiaal is uitstekend, even-

als het druk- en bindwerk. Het boek wordt besloten met een liist van verklaringen der
gebruikte termen, een plaatsnamenregister en een kaart. We kunnen eigenlijk alleen

maar vol lof zijn over deze uitgave"

Er zijn 149 opnamen (grotendeels van korenmolens) weergegeven. Het boek telt 142
bladzijden.
Met veel belangstelling zien we dan ook uit naar het volgende deel!

,,Molens in Noord-Brabant" wordt u franco toegezonden na storting van
gironummer4O.73.924,t.n.v. de uitgever Bura Boeken, Eindhoven.

f. 35,50 op

G.D.W.
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H ERDRUK,,VOLLEDIG MO LENBOEK"?

ln 1849 verscheen het molenmakersboek genaamd ,,Volledig Molenboek". Dit al lang
niet meer verkrifgbare boekwerk is tamelijk uniek en nu bestaaterdan een kans op her-
druk als er voldoende intekenaars (ca. 150) komen. Voor een ieder die zich in molen-
techniek interesseert, rnoet dit een interessante aanwinst genoemd worden. Als ondertitel
vermeldt het boek: ,,beschriiving en afbeelding der meest in gebruik zilnde molens, met
derzelfder plattegronden, opstanden, onderdelen, enz." Het boek is destijds geschreven
door J.H. Harte.
U kunt intekenen bii de initiatiefnemer, uitgever L. Jansma, S.Kloostermanstraat 11,
9285 PFI Buitenpost (tel. 051 15-1293), of bif het streekmuseum ,,Opsterlàn" te Gorre-
diik (tet. 05133-2930). Afhankelif k van het aantal intekenaars zal de prijs zo'n t.75,-
à f. 100,- bedragen. De uitgever en bovengenoemd streekmuseum zifn gaarne bereid u
u itgebreide informatie te verschaffen.

MOLENS VAN OPSTERLAND

Dat in een overzicht van de molens in Opsterland niet naar volledigheid is gestreefd
valt enerziids te betreuren, maar aan de andere kant juichen we deze door de Stichting
Streekmuseum,,Opsterlàn" r.ritgegeven publicatie met vreugde toe. En terecht, want de
samenstellers E. Huisnnan en G. Popma hebben zich in de korte tijd van voorbereiding
u itstekend van hun taak gekweten.
ln 1727 telde de gerneente zeven korenmolens, in 1808 waren dat er nog vijf, maar
bovendien werd toen nog melding gemaakt van een zaagmolen en een volmolen. Van
het Opsterlandse molenbezit is slechts weinig overgebleven: in Ureterp vinden we nog
een restant van korenmolen,,DB Zwarte Bruinvis", op Ulesprong staat nog de doofpot
van een poldermolen, in het Openluchtmuseum te Arnhem prijkt een voormalige Gor-
rediikster spinnekop en te Makkinga staat de korenmolen die voorheen in Gorredijk
als zaagmolen dienst deed.
Na een woord vooraf en een korte inleiding worden achtereenvolgens de volgende mo-
lens besproken: te Gorrediik de ,,Jaap Sikkes - moune" (korenmolen), de houtzaag-
molen, de schorsmolen, korenmolen ,,D€ Morgenster", oliemolen ,,De Vlieger", koren-
molen,,De Hoop" (eertijds behorend tot Kortezwaag) en de spinnekop van het
,,Mountsjelàn"; te Beetsterzwaag de Oostersche en de Westersche korenmolen; de
korenmolen de ,,moune fan Weis" (ook wel ,,De Hoop") te Oud-Beets; beltkorenmolen
,,De Welkomst", stelling-korenmolen ,,D€ Zwarte Bruinvis" en de standerd-korenmolen
aan de Mounleane te Ureterp; standerd-korenmolen aan de Mounleane te Duurswoude,
beltkorenmolen op Sparjebird onder Wijnfeterp (nu Hemrikl, korenmolen en houtzaag-
molen te Lippenhuizen, poldermolen ,,Romkema moune" bii het Klidzerjocht en de
spinnekop in het Kolderveen, beide onder Terwispel. Jammer vinden we het dat de nog
resterende doofpot op de Ulesprong niet aan een nadere beschouwinE is onderworpen.
Het keurig gedrukte boekie (formaat 15 x 21 ,5 cml telt 48 pagina's en is voorzien van
23 prachtige, oude afbeeldingen. Een ,,must" voor de verzamelaar van (regionale) rnolen-
historiel Hopelijk zullen ook andere musea en oudheidkamers dit voorbeeld van het Op-
sterl andse Streekmuseum opvolgen.
Te bestellen door overmaking van f. 12,5A (incl. porto) op gironummer 902874 van de
Bondsspaarbank Gorredijk t.n.v. ,,Streekmuseum Opsterland" (banknummer:
9117 70 526). Afgehaald kost het f . 10,-.
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OUDE OPSTERLANDSE MOLENS IN KAARTENMAPJE

Vorengenoemd streekmuseum toont zich momenteel erg actief op molengebied, want er
is nog een verkoopartikel van deze stichting dat onlangs het licht zag. Het betreft hier
een plastic mapje met 12 herdrukken van Opsterlandse molenfoto's uit het verleden. Een
zestal foto's zijn we ook al tegengekomen in het boekje, drie zijn uiwergroot weergege-
ven en een ander drietal is vanuit een andere gezichtshoek afgebeeld. De prijs bedraagt
slechts Í.4,-. Per post verzonden: f. 6,50. Boekje en kaartenmapie kost f. 16,50 (incl.
porto). Bestelwijze als hiervoor.

MOLENLEVEN IN RIJNLAND

ln 1946 verscheen bij A.W. Sijthoff's Uitg. Mif . te Leiden het boek,,Molenleven in Rijn-
land", dat in molenkringen werd beschouwd als een begerenswaardig doch moeiliik te
verkrijgen werk. Tot onze grote vreugde kunnen wi, u mededelen dat Gysbers & Van
Loon uit Arnhem het lofwaardige initiatief hebben genomen om dit boek in herdruk op
de markt te brengen.
Hoewel Rijnland, de streek rond Leiden, niet rijk is aan volksgebruiken, zijn er rnet be-

trekking tot het molenleven nog heel wat wetenswaardige gebruiken bewaard gebleven;
het is een goede zaak geweest dat A. Bicker Caartens molenkennis omtrent deze streek
in 1946 in boekvorm het licht zag. Deze bekende molenauteur geeft in 23 hoofdstukken
een gevarieerd en interessant beeld van het vroegere molenleven. Met name het polder-
molenaarsbestaan wordt op innemende wijze beschreven. De schrijver leidt ons rond
door de molenaarswoning, hij vertelt over het bouwkundig schoon, over spoken en dui-
vels, het werk van de poldermolenaar wordt centraal gesteld, ervolgteen uitvoerigever-
handeling over de getrapte bemaling; we leven als het ware mee met de stoere molenaars
wanneer we lezen over hun taak bii het drijven van schouw; beschrijvingen over polder-
dagen, polder- en gildekisten en polderbekers dragen bij tot de kennis van het volksleven
in deze streek. Ook een stuk regionale molengeschiedenis wordt behandeld: windrecht,
molendwang, eerste molens in Rijnland en later verrezen wiekendragers passeren de

revue.
Andere zaken die op deskundige wijze zifn weergegeven handelen over het leven op de
houtzaagmolens, het bedrif f van de korenmolen, de Leidse volmolens, het molenmakers-
bedrijf en dat der zeilmaker en rietdekker. Ook worden we gewaar hoe de wiekstanden
hier werden toegepast. Daarmee hebben we nog niet alles genoemd, maar we kunnen u

zeker aanraden dit boek aan te schaffen. Overtuig uzelf van deze waardevolle aanwinst
voor molenminnend Nederland.
Het boek is gebonden in een fraaie band en voorzien van een stofomslag. Omvang 155
bladziiden met 48 foto's en 6 tekeningen. Formaat 15 x 22 cm. Prijs f. 35,50. Verkrijg-
baar in de boekhandel, of rechtstreeks te bestellen bii Gysbers & Van Loon, Bakker-
straat 7-7a, Arnhem" De prijs is incl .4 olo B.T.W.

ZWAAIENDE WIEKEN

Onlangs verscheen bii Gysbers & Van Loon te Arnhem wederom een facsimile herdruk.
Het betreft hier een der eerste standaardwerken over Nederlandse molens waarvan in
1946 de oorspronkelijke editie bii Elsevier te Amsterdam verscheen.
Het boek behandelt: de ontwikkeling der korenmolens, de levensgeschiedenis van de
poldermolen, de papierfabricage op de Veluwse waterradmolens, het boekweitmalen
op de rosmolens, zelfzwichting en zelfkruiíhg, waarna op boeiende wijze uitgebreid aan-
dacht geschonken wordt aan de historie en de werking van Zaanse fabrieksmolens (hout-

zaag-, olie-, pel-, verf-, meel-, papier-, vol- en snuifmolens). Vervolgens komen andere
fabrieksmolens, enkele andere nijverheidscentra (A'dam, R'dam, Dordrecht, Middel-
burg) en het verval en herstel van het windmolenbedriif aan de orde. Tot slot treffen we
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hoofdstukken aan over het vermogen van een windmolen, molens in het buitenland en
een lifst van oorlogsslachtoffers. De schrijver, drs. H.A. Visser, deelt daarbif zeer veel
biizonderheden mee, hetgeen de toevoeging ,,standaardwerk" ook zeker rechtvaardigt.
Het is nietvoor niets dat dit boek zo vaak geraadpleegd en geciteerd wordt.
Natuurliik moeten we ons er bij het lezen rekenschap van geven dat het manuscriptvele
jaren geleden tot stand kwaryr en dat de onderzoekingen inzake molenhistorie voortgang
hebben gevoncJen. Dat de rruindmolens via de kruistochten naar het westen eijn overge-
bracht, wordt thans hevig in twijfel getrokken, zo nietontkend. Een andere misser heeft
betrekking op de uitvinding van de draaibare kap.Deze zou in 1582 zijn uritgevonden.
Reeds lange tiid hieruclor weren er echter al molens voorzien van een draaibare kap (denk
aan de torenmolens). De schriiver zal met genoemde uitvinding dan ook de buitenkruier
bedoeld hebben.
,,Zwaaiende wiekeil" is een goed leesbaar boek, met narne voor de molenkenner. De leek
op molengebied zal het ontbreken van voldoende technisch-verklarende tekeningen als
een gemis ervaren" Desalniettemin deed de uitgever er goed aan deze nieuwe uitgave te
verzorgen. Verenigirrg ,,De Hclllandsche Molen" schreef in 1946 in een bijbehorende fol-
der: ,,lndien men ,,Zwaaiende Wieken" heeft doorgelezen , zullen de molens den I ezer
ongetwijfeld belangrijk nacler zijn kornen te staan en als vanzelt zal het verlangen ziln
ontwaakt rnede te strijden ont de molens, ons nationaal bezit, voor ons land en ons volk
te behouden". Moge ook dit werk er toe biidragen dat het de molens verder voor de
wind zal gaan!
Het boek, voorzien van stofornslag, telt 21CI bladzifden (fornnaat 19 x 24,5 cm), 25 in-.

middels historische foto's (iamrner dat de nnooiste foto ,,266 stonden de molens in het
Zaansche land!" rnet '17 uviekendragers verkeerdom is afgedrukt!) en 6 doorsnedeteke-
ningen. Pnils: f . 48,* {incl. 4 olo B"T.W.).

KI.'K OP MOLENS

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Elsevier Focus te Amsterdam een prachtig molenboek,
getiteld ,,Kiik oB nnolens". Dit geheel in kleur uitgevoerde werk is van tekst voorzien
door de Amsterdamse iournalist en publicist J.Th. tsalk" De foto's zijn ten dele ontleend
aan het dia-arch ief van de vereniging ,,De Hollandsche Molen", terwijl de schitterende
tekeningen werclen vervaardigd door de heer G.J. Pouw.
l-{et 144 bladzijclerr tellende boek (formaat 22 x 28 cm), dat meer clan 1BO fraaie afbeel-
dingen in kleur bevat, is zeer veelzijdig en afwisselend waardoor er een aantrekkelijk en
informatief molen-kijk- en -leesboek aan onze vaclerlandse molenliteratuur is toegevoegd.
Dit boek geldt als opvolger varr d€ ,,Kiik op" - provincieboeken, die onlangs verschenen
bii Elsevier. We zijn van meming dat de uitgever door het aantrekken van een deskundige,
die zich op ziin beurt weer laat voorlichten door deskundigen in den lande, nu met een
werkstuk op de markt komt, clat de toets der kritiek glansrijk kan doorstaan" Vergeliiken
we dit boek met bekenden reeds eerder gepubliceerde uitgaven, dan blijkt dat,,Kijk op
molens" iets rninder techníscfi is dan ,,Molens" van wiflen ir. Ë. Stokhuvzen Wel ziin de
illustraties fraaier, hetgeen eok gezegd kan worden van de foto's. Van het enkele jaren
geleden verschenen boek van de rnaand ,,Molens van l\ederland" moet gezegd worden
dat het iets uitgebrelt{er geíllustreerd doch minder inforrnatief ls dan,,Kiik op molens".
De heer Balk komt na een alEemeen overzieht op het terrein van de molentypen.Op in-
nennende wijze pas$eren deze windrnolens de revue, Tot onze grote vreugde wordt nu in
dit voor een groot pubiiek bestemde boek diep ingegaan op de rnolenbiotoop-problema-
tiek. Ook electriciteitsontrrvikkeling met windmolens behoort tot de geboden informatie.
Ten aanzien vaR de provincie Friesland kunnen we niet ontevreden zijn. Er ziin een
13-tal fraaie Friese molens afgebeeld, molenaar W. Koopmans van de Babuurstermolen
en vrifwillig molenaar L. Sierksma (dit moet zijn Sierkstra!l van,,De Onderneming" te

14

Witmarstrrrr korrren ter sprake. Het moet evenwel als een gemis worden beschouwd dat de

provincigul ()[)ererende vereniging,,Gild Fryske MoundeÍs" niet in de lifst van ,,Vereni-
gingen or1 Stichtingen" is opgenomen. Deze fout ligt echter bii de Riiksdienst voor de

Monunrtrít lerlzorg.
Het bogk wordt besloten met het zeer nuttige,,ABC van molentermen" en een tiental
interessante molenroutes. Voor Friesland is zonder meer de mooiste route samengesteld

die in deze provincie te maken is.

Resurnerend kunnen we tot de conclusie komen dat dit boek, voorzien van stofonnslag,

de grrris van f . 32,50 zeker waard is. 
G.D"W.

De EabuuBtermolen in vol bedriif
(foto: G.D. Wiinia - Joure)
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15

\r



KIJK OP MOLENS

Zojuist verscheen KIJK OP MOLENS. Aan de hand van schitterende afbeel-
dingen en instructieve tekeningen wordt aandacht besteed aan de verscheiden-
heid uan de tru-ledenlandse nnolen.
Een overzicht uan Molenroutes in ons land completeert dit fascinerende boek.

Omvang 144 blz., 180 afbeeldingen in kleuren, uituoering gebonden met stof-
omslag, f. 32,50.

verkrijgbaar bii de boekhandel


