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(foto : W.Postma, Broeksterwoude)

Ook de poldermolen von de v.m. Oudkerksterpolder heeft zich ti idens de
borre winter von vorig ioor niet onbetuigd geloten; no drie dogen en nochten'
constont gemolen te hebben, wos de + 400 ho grofe polder von de grootste
woteroverlost bevriid. Deze molen dià tot 1967 in bedriif wos met windkrocht
werd toen voorzien von een kleine dieselmotof die in 1975 onhelstelboor
defect rookte woorop het woterschop "De Wölden" besloot om de reeds vervollen molen te herstellen en wederom in bedriif te stellen, woorbii o.o.
de schroef; de roeden en longespruit werden vernieuwd.
Heloos zol over enkele ioren de molen ti idens de rui lverkoveling
Tietierksterodeel buiten bedriif worden gesteld no de bouw von een electrisch gemool bii Giekerk.
Ook de molens von Wiins en Lekkum die beiden met een dieselmoter werken zullen buitenwerking worden gesteld.

No de pouze worden de oonwezigen in de gelegenheid gesteld een molen-

film von de heer G.D. Wiinio uit Joure te eonschouwen. Deze fi lm zol
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A. Zandstra

Zonder voorafgaande toestemming van de rcdaktie is het niet toegestaan anikelen
of tekeningen en foto's over te nemen.

beelden bevotten von diverse molens, wooronder een binnenkruier, een
verfmolen en een oliernolen. Bovendien bevot de fi lrn o.ct. frogmenten von
de lootste excursies von De Fryske Mole.
MEDEDE LING EN VAN HET
S

to tu ten

bekend werd in de biizondere o!gemene ledenvergodering, gehouden
te Joure op 23 november von het verleden ioor, besloten tot een ingriip*nde wiiziging von de Stqtuten. Door o!"nstondigheden kon dit besluit pos ten
uitvoer worden gebrocht op Conderdog '14 februori 1980, toen ten overstoan
von notoris L.R, von der Kooi te Sneek de betreffende okte werd geposseerd"
Op deze ploots post een woord von dqnk oon de notoris, die, ols bliik von
sympothie voCIr de doetstellingen vCIn het Gild Fryske Mounder§, een royoal
geboor mookte - letterliik het verscheuren von de reeds kloor gemookte noto
docrmede de vereniging de notoriskosten schenkende. Nogmools hqrteliik
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leidingscommissoris.

7. Toesprook von de voorzitter.
8. Bestuursverkiezing.
In verbond met het oftreden von de heer A. Diikstro uit Joure. De heer
Diikstro stelt zich niet herkiesboor. De heer P.B. Boumo uit Mokkingo
stelt zich voor deze vocoture beschikboor en wordt door het bestuur

gehoudenoP14februoriwerdoVereenstemming

bereikt over de tekst von het geheel herschreven Huishoudeliik R"glement"
Bii het nieuwe H.R. hoort een Aonhongsel, houdende de bekwoomheidseisen
voor gewone leden behorende tot de kotegorie gezel-molenoor. Dit stuk,
dot in concept gereed is, stoot op de ogendo voor de eerstvolgende
bestuursvergodering om te worden vostgesteld.
Voorts is nog overleg goonde met Stichting De Fryske Mole over de tekst
vqn hel ortikel in het H.R. dot goot over het verenigingsorgoon De Utskoat.
Zoals bekend wordt De Utskoot somen met De Fryske Mole uitgegeven.
Er wordt noor gestreefd het nieuwe Huishoudeliik Ruglement, somen met
de gewiizigde Stotuten, gepubliceerd te hebben vóór de ledenvergodering
von 28 moort oonstoonde.
Leden
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I

ionuorï I 980

dit nummer von De Utskoot kunt U oontreffen de ledenliist von onze

vereniging per ï ionuori I 980, opgesteld oon de hond von de overgong§bepolingen, die ziin opgenomen ols ortikel 25 von het nieuwe Huishoudeliik R"glement, en dienovereenkomstig vostgesteld bii besluit genomen in
de bestuursvergodering von 22 oktober 1979.
De tekst von bovengenoemd ortikel luidt:

ols kondidoot gesteld.

9. Rondvroog.
10. Sluiting.
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De ogendo voor deze vergodering, die zol worden gehouden op vriidogovoncl ?[3 nnoort o.s. in "De Lon teorne " , bi igebouw von de N. H. -kerk, t€
Akkrum, (oonvong 19.30 uur) ziet er ols volgt uit:
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"." worden onderscheiden, g€lden
drie kotegoreën in welke de gewone leden
de vol gende overgongsbepo
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iurillïg nnolenoor, xocrls dst in het ti idvok
icnucri 1q77 tot 3ï decemben ï?79 werd o{'gegeven door het bestuur vCIn
het Gi ld F ryske MounciNër§ / worqJerx geoch t de op !eicl in g tot geze I -mo le -

§u hrouders vsn het Dïplomo ols vrï

'i

nnor met goed gevolg te h*bben d*orlopen;
b. Iecier: vsn de verenïgiÍr§, ï'rouders vffin een Getuigschrift ols vriiwillig
nrolenöor, dat were$ cfgegevem der*r' De *-'trullondsche Molen, VereenÏging
tot behoud vffin rnotrens ïn NederËund, op sen dotum vóór'l ionuori 1980,
worden evenëffns geaehr de opl*iding tot gezel-rnolenoor nret goed gevolg te hehhen doorlöpen.
2.De indelïng vsn l'ret ledenl:estand, die geocht wondt te ziin ingegocrn op
Ï fonuorï ï ?80, ïs geschiecJ rnet to*pussing von rie bepolïrrgen vervot ïn de
qrrtikelen 4 en 5 vqn de §tCItuten crls gewiizigd 14 februori '! 980, en met*
ínochtneming von het gestelde in hef eerste Iicl von dit ortikel.
ln de liist von gewone leden ís vermeld in de kolom met het hoofd Molen
c.q. groep, de nCIom von de rnolen woqr hei" betrokken lid regelnnatig werkzoom is, hetziI als molerro«:r/belreerder, of behorende tot een groep vrii*
wí

I

I

ige rnolenqors., of o ls leer I ïng"

Deze kolom werd scmengesteld erfiR eie hond von cie gegevens, dïe het
bestuur ter beschïkking stman" §onrs liiken deze gegevens niet geheel voltredig en betrouwhosr te zi in, en rJCIorCIÍrl vrugen wïi U of U zo vriendeliik
wïlt ziin door U opgernerkte oniuistheden lïefsf per brïefkoort te melden
oen het secretsriost vcn de verenïgïng, per odres mevrouw P.C" de Jong
Dí iks trc

,

l-lorddroversweg 31 , 850'l C K -,loure.

Identiteitskoort voor gewCIne letjen

@-bep'TííffiieuweHuishourJeliikR*glemenïzvllende
gewone - en de buï tengewone leden een bewï is von I idmootschop on tvsn SBn,

dct geldig is gedurende één k,:lendenioor.

Het bewiis van lïdmootschop von de gewone leden is echter rriet geldig
zonder een door cle verenïging uït te reiken identi teitsbevri!s"
ln de toekomst znl rnen z,o'n bewi[s ontvongen bi i de inschri [ving o{s lid
yern de vereniging. Nu echter zullen alle leden die doorvoor ïn uonmerking komen op korte terrni in het ïdentïteitsbewiis uitgereikt kri iS:un. Vonwsse de hoge verzendkosten lïgt het in de bedoeling zoveel mogeliik von
deze bescheiden r;it te relken op eJe $<ornende ulgernene ledenvergoderïng.
Aangezien het ïcJenti teítsbewíis h*ort te ziin verlucht met een gced geIïikend porfret vsn de houder, ffiët het verenígirrgssfempel, wordt ieder
vsn de ge\órone leden verzosht de [dornencie vergsdering ols het even kon
hi ; te wonen en cicrn *ffin postoïp f*r"maot 3 x 4 §m mee te brengen.
Zïidie nief ter vergcroderirrg í«mrnen wr:rden uïtgenodigd hun posfoto te
sturen noor het secreturïmot, f-inrddr#versweg 32 850Ï C K Joune.
N"'iiet vergeten L,f w nsfrrï &ri Nidnim,*tse hftpsnuillrmer CIp de uchterk,:n t von cle
fofo te schri iven / msvrouw De -.1*rlg lqenrt nog nief nlle leden von cion -

gezicht!
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t Lqm te Woudsend
De restourotie von 't Lqm is zover
Koren mo len

'

gevorderd, dot de molen binnen*
kort weer in bedriif kon worden genemen" Er is echter nog geen
vriiwi I lïg molenoor /beheerder, en het bestuurr heef t von de eígenaor
het verzoek gekregen om no te goon of er onder de leden von hef

Gïld Fryske Mounders geschikte gegodigden ziin voor deee funl«rïe"
De bedoeling is dot't Lom weer - op bosis von liefhebberii - gaat
prod

u
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Nodere inlichtingen t ii het secretqrïoot, telefoon 05.|38
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!, Op"n ing_
De voorzitter opent de vergodering, heet de oonwezigen von horte welkom
en spreekt er ziin voldoening over uit dot de leden in zo'n groot oontol gehoor hebben gegeven oon de oproep tot het biiwonen von deze voor de tuekomst von de vereniging zo belongriike vergodering.
Vervolgens herdenkt de voorzitter met een kort woord het heengoctn op
3 iuli Í979 von de heer E. Lenstro, in leven benoepsmolenosr te \,Volvego r
en sedert de oprich ting I id von de veren iging, wcrorns de vergodering
stqonde enkele ogenblikken stï lte in ocht neemt.

?-llguh"@

Ër ziin geen brieven die in oonmerking kornen voor behondeling ter
vergoderin g.

3.

Medede I in gen

D-ffitverslogvondeonderhondelingen,diegoondezïintussen de vereniging enerziids en De Hollondsche Molen onderziids met het

doel te geroken tot een notionool diplomo ols vrïiwillig molenoor. Hii
brengt ïn herinnering dot het bestuur ten oonzien von het notionool diplomq op het stondpunt stoot dot dit diplomo in beginsel dient te worden
erkend door olle moleneigenoren in Nederlond en dot in beginsel iedene
vereniging von molenoors-uit-liefhebberi I de opleiding doortoe moef kunnen verzorgen - dit met inbegrip met het qfnemen von het eindexomen
olles evenwel onder toezicht von een ïnstontie die geocht kon worden
bedoelde moleneigenoren te vertegenwoordigen op dot stuk.

heï ofgelopen voorioor vond een uitvoerige briefwisseling ploots,
teindeli Ik leïdde tot een bespreking in lvlotel l-ieerenveen tussen
vertegenwoordigers von beide besturen en wel op 28 september, hleloos
konden portiien el[<oor niet vïnden, voornonneliIk omdot voor het Gi ld
onvoldoende wqcrborgen konden worden verkregen voor hel zelfstondig
voortbestoqn von de vereniging en voor het necht op medezeggenschop
ïn zaken de opleïdingen en de exomeneisen betreffencie.
Wel werd op 28 septernber oon De l-lollondsche Molen toesternming verleend het Concept Bekwocmheidseïsen gezel -rnolenoor, somengesteld door
het Gïld, te benutten sls leïdrooei voor het somenstellen von de exomen*
eisen voor het gettrigschrïft vriiwíllig rnolenoor von De Hollcrndsche Molen,
zodot verwocht mog worden dot in de toekomst goeddeels geli[kluïdende
bekwoomheidseisen zullen worden gehonteerd resp. voor genoemd getuigschrift en voor gewone leden qezel-molenoor von het Gild.
Op I oktober heeft het bestuur De Hollondsche Molen per brief de resultoten von de bespreking von 28 september schrifteliik bevestigdr ffiet inbegrip von twee vrogen die bii die gelegenheid von de kont von het Gild
werden gesteld.
Deze twee vrogen betreffen zoken, die nu het notionool diplomo er zeker
voorlopig niet zol komenr, voor de leden von het GiNd von groot belong zï in.
De eerste vroog luidt:
Kunnen leden von het Gild Fryske Mounders, die de wens te l<ennen geven
ook het getr."rigschrift von De Hollondsche Molen te willen beholen, worden
toegeloten tot de exomens von De Hollondsche Molen zonden tussenkornst
von Het Gilde von Vri iwillige Molenoors?
Vroog 2 luidt:
Acht De Hollondsche Molen gewone teden von het Gild Fryske lvtounders,
behorende tot de cotegorie gezel-molenoor resp. -molenoorr voldsende
bekwoom om tenrninste het zelfstondig bedienen von een onbelost drooiende industriemolen, of een in werking ziinde polderrnolen te kunnen toeSedent

die

ui

ver trouwen ?

Voorts is ïn de brief gevroogd oon De Hollondsche Molen of men toch nog
in overweging zou kunnen nemen het oonwiizen von één von de twee voste
leden, met voste plootsvervonger in de - door het bestuur vcrn het Gild te
benoemen - exomencommissie voor het exomen voor gewoon lid gezelmolenoor"

De ontvongst von de brief is inrniddels bevestïgd door de vice-voorzitter
von De Hol londsche Molen, die doorbii mededeelde dot de inhoud von de
brief een punt von berood vornRt voor het bestuur von De Hollondsche
Molen om welke reden ofdoening geruime tiid zol vergen.

4. Vers log vori ge vergoderin g
Dit verslog is ofgedrukt in De Utskoot von iuni 1979.

bliikt geen von de oonwezïge leden noor oonleiding von di t
verslog op- of oonmerkingen te hebben.
De voorzitter donktde secretoris voorde goede zorgen woormee zii het verslog
Desgevroogd

somens te lde.

5. Wiizigijrg stotuten
De voorzitter geeft een korte toelichting op het tot stond komen von het
Concept Wiiziging Stotuten, woorvon een exemploor oon ieder von de leden
von de vereniging werd toegestuurd, somen met de konvokotie voor deze
vergodering, No de dotum von de verzending echter heeft het bestuur besloten het concept nog op enige punten te wiizigen. De voorzitter somt deze
wiizigingen op met het verzoek oon de oonwezigen om deze over te nernen
i n h un e i gen exennp I oor von he t con cep t.
Het goot om het volgende: -

ortikel 3 lid 4: "Begunstigende leden " wiizigen in "Donoteurs ",
ortikel 4 lid 4: "Begunstigende leden " wiizigen in "Donoteurs ",
ortikel 7 lid 3r: lootste zin, doorhqlen de woorden: "tegen het einde

von

het verenigingsioor,

ortikel 7 lid 6: toevoegen tussen "lidmootschop" en "wordt" het volgende:
"von gewone leden behorende tot de cotegori" leerling-molenoor",
ortikel B lid l: tekst dient te luiden ols volgt: "Al le leden ols bedoeld in
ortikel 3, sub l, 2 en 3 hebben stemrecht",
ortikel g lid I sub b: "begunstigende leden" wiizigen in "donoteurs",
ortikel 9 lid 2: invoegen tussen "wordt" en "door" het volgende: "op een
doortoe strekkend voorstel von het bestuur " , en voorts "vergodering"
wiizigen in "ledenvergodering",
ortike I I 5 lid 2: "die " wi izigen in "we lke " ,
ortikel lB lid | , onderste regel: "gewone- en buitengewone" wiizigen in
"stemgerech tigde " ,

qrtikel lB lid 3, derde regel: "gewone- en buitengewone" wïizigen
"s tem

in

gerech ti gde ".

Dit gedoon hebbende stelt de voorzitter het Concept ter discussie. Er volgt
een levendige gedochtenwisseling, wooroon ook een oontol ieugdige leden
een woordevo I I e bi idroge levert.
Een en qnder is echter geen oonleiding om nog weer wiizigingen oon te
brengen in het Concept.

Hoewel bliikens de presentieliist slechts 54 von de 103 stemgerechtigde
leden ter vergodering qonwezig zi in inploots von het getol von ó9 vereist
voor het nemen von een besluit tof wiiziging von de Stotuten, wordt besloten
toch een stemming te houden. De leden A.S. de Jong en P. Kingmo nemende
took von stembureou op zich, er wordt mondeling gestemd.
Het bestuur ziin ter vergodering vier schrif teliike stemmen overhondigd von
leden, die verhinderd woren de vergodering bii t" wonen. Deze stemmen
worden door het stembureou oonvoord sls geldige stemmen, €h met deze vier
luidt de uitslog von de stemming: uitgebrocht 58 geldige stemmen , 57 stemmen vóórr ilUl stemmen tegen en één stem blonco.
Mede nomens het bestuur spreekt de voorzitter ziin grote voldoening uit over,
de uitslog von de stemming, het bestuur kon zich geruggesteund voelen door

dit bliik von vertrouwen. Hii deelt mede dot de leden binnènkort

een

konvokotie zullen ontvongen voor een biizondere ledenvergodering te houden binnen vier weken no deze, in welke ingevolge ortikel l3 lid c von de
greldende Stotuten, ongeocht het oontol oonwezige leden, een besluit kon
worden genomen over stotutenwiiziging met een meerderheid von tweederde
von de uitgebrochte geldige stemmen.

ó. Rondvroog
De heer A. Zondstro uit Longezwoog stelt voor in De U*koot oondocht te
schenken oon het belong von een goede bliksembeveiligingsinstollotie voor
windmolens. Von deze suggesiie wordt door hef bestuur goede noto genomen.
De heer J. Coppens uit Broek vestigt de oondocht op het verschiinen von
een tweetol focsimile uitgoven von beroemde molenboeken en vroogt of het

De film vqn de heer Wiinio goot - hoe kon het qnders - over windmolens,
ditmool een kleurig verslog von een vokontie te midden von de (drooiende)
molens in de Alblqsserwoord.

No ofloop von de film donkt de voorzitter mede nomens olle oonwezig**
de heer Wiinio voor de moeite die hii wilde nemen om - ditmool op erg
korte termiin - te zorgen voor een oon trekke li ik f i I mprogrommo, €fi wenst
tens lotte ieder een goede reis huiswoorts.
Secre toris
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niet oonbeveling verdient dot de vereniging een bescheiden bibliotheek
opzet, in welke ook kostbore boeken ols deze opgenomen kunnen worden.
De voorzitter ontwoordt dot dit punt door het bestuur is bekeken. Afgezien
von de geldmiddelenrdie ols steeds een probleem vormen, is het vinden von

een geschikte ploots voor de bibliotheek niet eenvoudig, evenmin ols
het oontrekken von iemond die het beheer op zich zou willen nemen. Het
bestuur meent doorom dot het opzetten von een bibliotheek voorlopig niet
ter hond moet worden genomen.
De heer H. Schuurmon uit Stiens brengt noor voren, dot veel molens in het
Noorden von de provincie vriiwel nooit drooien, en meent dot de leden von
het Gild door wot oon moeten doen.
De heer J. Wierstro uil Morrum zegt noor oonleiding doorvon dot er echt wel
leden vqn het Gi ld ziin die door wot oon willen doen, moor dot heel wot
von die molens niet beàriifskloor ziin, of in zo'n toestond dot moet worden
betwiifeld of het wel veronfwoord is ermee te drooien.
De voorzitter vestigt er in verbond hiermede de oondocht op, {ot niet
ieder blii is ols met de poldermolens in die buurt wordt gedrooid, met nome
niet ols met doodwerkeliik woter uitsloon de woterhuishouding wordt verstoord. Op ui tnodiging von het bestuur von het woterschop Tusken Woed en
le heeft de voorzitter kort geleden de provinciole molenconsulent vergezeld
bii een bespreking over dit punt, met het doel te komen tot een betere
somenwerking iussen de vriiwillige molenoors - voor wie hei woterschopsbestuur overigens olle woordering bleek te hebben - en de technische dienst
von het woterschop.

Z

Sluiting

Niets meer oon de orde ziinde sluit de voorzitter ten 2.l.30 uur de vergodering
en nodigt de oonwezigen uit eerst een koffiepouze te houden, om doorno
ploots te nemen voor de vertoning von een film door de heer G.D. Wi in[o.
De pouze verloopt ols gebruikeliik onder veel geproot in een ontsponnensfeer.

I

ln de pouze von de vergodering, foto: G. D. Wi inio, Joure.
N osch

rif

t von de

voorz i tter

Op deze ploots post nog een woord von dqnk en woordering oon onze
secretoris, mevrouw De Jong - Diikstro, die, toen bleek dot het Gild wel
in de vertrouwde Lonteorne kon vergoderen op 2 november, moqr dot de
beheerder don niet voor koffie en koek kon zorgen wegens verplichtingen
eldert/ spontoon deze took zelf op zich nom, eh dot noost de niet gerínge
verplichtingen d ie zii heef t ols secretoris bii zo'n grote vergodering.

ln het geroezemoes von de vergodering heeft Uw voorzitter heloos verzuimd
de qondocht von de oonwezigen hierop te vestigen, en nu hoopt hii het
hiermede weer een beetie goed te moken.
Alsnog onze donk oon mevrouw De Jong en oon degenen die hqor een
hondi" hielpen !
v,d. W.
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De voorzïtter opent de vergoderïng en heet de oonwezigen von horte welkom, in het bi izonder de heer Dr. lr. P. Moltho uit Schqlkhoor, die nq ofloop von de vergodering een fi lm zol vertonen.
De voorzitter zegt verheugd te ziin dot zoveel leden de vergoderzoo I in
het kontoorgebouw von Douwe Egberts oon de Leeuworderweg hebben gevonden, en dot terwiil op de uitnodiging voor de vergodering niet werd
vermeld dot het ging om de Leeuworderweg in Joure! Het bestuur biedt
hierbi i verontschuldigingen oon voor deze onochtzoomheid.

2. Mededelingen von de voorzitter
De
gpot iryl,
dot onlongs ploots.vond op hout""ot=itter
zoogmolen De Rot te lJlst door het bezwiiken von één von de zwore'smeediizeren ogen voor de veronkering von de voetblokken von de winderii. Hii
nodigt de oonwezigen uit in de pouze het gebroken onderdeel te komen
beki iken, hut goot nomeliik om een frooi ontïek stuk smeedwerk, dot
echter - getuige het breukvlok - von onvoldoende kwoliteit is, Dit voorvol moge er weer eens de oondqcht op vestigen dot men met belost drooiende windmolens biizonder op ziin hoede moet ziin. Voortdurend moet
men bedocht ziin op de mogeliikheid dot zwoor beloste onderdelen in
het biizonder smeediizeren, hut goot bii de smid eerder kopot don bi i de
molenmoker
s

toon

- zomqor

kunnen bezwiiken: ki ik dus goed uit woor íe goot

!

3.

Vers log vorige vergodering
Het verslog von de olgemene ledenvergodering von 2 november 1979 wordt
voorgelezen door de secretoris. Aon gezien geen von de oonwezige leden
op- of oonmerkingen heeft noor oonleiding von het voorgelezene zegt de
vaorzi tter donk oon de secretoris en goot over tot het volgende punt von
de ogendo,

4. Wi iziging stotuten
De voorzitler stelt oon de orde de sternming over het Concept

Wi iziging
Stotuten, dqt eerder ocln de orde wos tiidens de olgemene ledenvergodering
von 2 november 1979. Bii die gelegenheid wos niet het vereiste oontol von
ó9 stemgerechtigde leden oonwezig om een besluit te kunnen nemen over

een stotu tenwi izi gi ng.
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Bliikens de presentieliist ziin thons 42 stemgerechtigde leden oonwezig.
De leden A.S. de Jong en P. Kingmo nemen de took von stembureou op zich.
Er wordt mondeling gestemd. De uitslog von de stemming luidt:42 geldige
stemmen uitgebrocht, 42 stemmen vóór, nul stemmen tegen, nul stemmen
blonco.
ÀÀede nomens het bestuur donkt de voorzitter de oonwezigen voor [ret grote
vertrouwen dot men blijkens de ui*log von de.stemming stelt in het bestuur.
Hii wiist erop dot het genomen besluit, woormede de stotuten von de vereniging ingriipend ziin gewiizigd, een belongriike miilpool betekent in de
ontwikkeling von het Gi ld.

5. Rondvroog
G-D. Wiinio zegt een technisch toezegging, gesteld in het Fries,
te hebben ontvongen, von welk hem echter de schriiver niet bekend is.
Hii vroogt of deze zich oon hem bekend wil moken.

É-Ger

ó.ll-e,l!ry
Nieis meer oon de orde ziinde sluit de voorzitter ten 20.30 uur de vergo.dering, hii nodigt de oonwezigen uit no een pouze von een kwortier ploots
te nemen voor de vertoning von de film Molens von Nederlond door de heer
lr. P. Moltho.
No de pouze vertoont de heer Moltho ziin onderholf uur durende, welhoost
professioneel oondoende fi Im, die een boer'end beeld geeft von het NederDr.

londse molenbestond.

No ofloop von de film, die bii de oonwezigen zeer in de smook viel,
complimenteert de voorzitter de heer lvloltho met ziin prochtige film en
donkt hem voor ziin komst noor Joure.
Voorts wiidt de voorzitter nog een woold von donk voör dé von de ziide
von Douwe Egberts ondervonden gostvriiheid - de zeer coinfortobele kontinezool werd geheel belongeloos ter beschikking geste.ld voor het houden von
deze extro vergodering, donktdegenen die voor de koffie zorgden en wenst
olle oonwezigen een goede reis huiswoorts.
Secretoris, mevr. P.C. de Jong

-

Diikstro.

FRIES MOLENBOEK

Medio februori wos de stond von zoken dot het nieuwe Fries molenboek geheel gezet en gecorrigeerd is. Er volgt nog een revisie-ronde en de opmook,
het plootsen von de illustroties, enz., zol de nodige tiid vrogen.
Doorno komt de eindfose von drukken, inbinden, enz. Hoewel met de nodige
reserves, wordt de mogeliikheid overwogen om het Fries molenboek op
vriidog(no)middog 9 mei officieel te loten verschiinen. Misschien zou het
don kunnen gelukken om de dog doorop, zoterdog l0 mei - en dot is de notionole molendog - het boek in de drooiende molens beschikboor te hebben.
11

Voorgesteld is om het officiele gebeuren te doen ploots vinden in en bi i de
korenmolen De Hoop te Suomeer en in het dicht doorbii gelegen dorpshuis

It Plok.
De Fryske Mole.
De reeds oqngekondigde overdrochten von molens
I

ziin "volgens plon " ver-

open,

tgg;t Ii""td

,"r A"lY

Het is op 27 februori precies 300 ioor" geleden dot de Heer Jr. Tioerdt von
Aylvo Polder bii reglement werd ingesteld. Het wos de eerste gereglementeerde polder in Frieslond. Een unicum deze rechtspositie voor een boerenpo!der, wooroon de nqom von de grytmon Tioerdt von Aylvo is verbonden.
Het wqs een long gelegen gebied tussen Wommels en Burgwerd"

ln een biizonder prettige sfeer is in Froneker besproken en beklonken de
overdrscht door de plootseliike commissie voor de ruilverkoveling Sexbierum
e.o. vqn de m0nts-wotermolen ten noorden von de El0 onder Scholsum oon
De Fryske Mole. Voorof werd een bezoek oon de molen gebrocht. Toen viel
op hoe hecht en sterk deze moten is. Voor een groot deel is hii nog ïn origi nele stoot en bi i de grondige opknopbeurt is primo werk gedoon door de
molenmokers Posthumus en Rodenhuis von bouwbedriif Westro, Froneker.
De heer Westro bood bii de overdrocht een vlog ols kodo oon"

Gestort werd met twee wotermolens, ln de Ige eeuw bleef er een von over.
Hoe en wot is niet meer no te goon omdot de polderboeken tot IB55 bii
een brond verloren ziin gegoon.

De voorzitter von de ruilverkovelingscommissie, de lreer S. G. Andringo,
Oosterbierum, getuigde von hun streven om in het ruilverkovelingsblok het
molenbestond zoveel mogeliik te steunen. De voorzi tter von De Fryske Mole
hookte door groog op in en sprok de hoop uit dot no deze overdrocht de
goede reloties bl iiven voortleven.

Toen de noodlottige brond de molen totool vernielde woren er iuist plonnen
in uitvoering om in de molen een dieselnnotor ols hulpgemool te plootsen.

Neemt bi i elke overdrocht het molenbezit von De Fryske Mole weer toe,
er is nu ook één ofgegoon. De zorg voor de scheprod-spinnekopmolen in het
Groene Ster-gebied ging ver uit boven wot De Fryske Mole oqn bewoking en
bescherming kon opbrengen. De gemeente Leeuworden wilde deze molen met
olle lusten en losten overnemen. No een bezoek oon de molen en enkele vergeefse pogingen om hem bii vriiwel windstil weer te loten moleh, kwom men
gezellig biIeen in het Oude Tolhuis. Wethouder De Vries hod met het lichten
von de vong symbolisch de overdrocht oonvoord. Hii zegde toe goed op de
molen te zul len possen. De enige scheprodmolen die wii in Frieslond nog
riik zi in heeft een prochtig plekie tussen woter en trimboon en kon door
zeker molenvreugde geven.
Molenoor P. Bootsmo hoopt dot de molen nu verdere vernielingen bespoord
zol bliiven. Bii de nobespreking met de delegotie von De Fryske Mole en
de heren Lubbers en Heiidro kwomen ook de ondere molens, in eigendom bi i
de stod Leeuworden ter sproke. Mef nome de molen oon het Kolverdiikie zol
de nodige oondocht kri ig.n. De knellende omorming door de opdringende
bebouwing zol zoveel mogeliik op ofstond worden gehouden. Misschien goot
de molen weer molen, woordoor de woterverversing wordt bevorderd. Moor
don moet eerst het blok beton von de tronsformotor von het PEB uit de
molen worden verwi iderd.

De ondere molen, bii het Breewoord in de trekweg Bolsword-Leeuworden,
is door brond verloren gegoon op 9 november 1959. Het voortbestoon von
de molen hod veel striid gekost woorover ïn het eerste Fries Molenboek
vee I vo lt te lezen.

Op woensdog 27 februori werd in Wommels door het polderbestuur een
receptie gehouden. De voorzitter von De Fryske Mole is uitgenodigd door
een h is torisch overz i ch t te geven.
Een oontol ingelonden stellen pogingen in het werk voor een molen op de
oude ploots. De wonderen ziin de wereld nog niet uit. Loten wii hopen. . o .
A. B.
D IVE RSE N

Re"tificqtie nr. 16blz. ló
VergoneglorieVondeAldeweisterPolder9ePloots.

te tekening is niet gemookt door de molenoor mocr door diens zoon Hein

Bles.

WSgIdis" y."ht*
De foto vqn het ir. Woudogemool te Tocoziil, zie nr. I ó pog. I , is gemookt
door de heer A. von der Meulen uit Oron[ewoud.
De molen ofgebeeld op pog. 25 von nr. I ó is , zoCIls velen wel zul len hebben
begrepen niet de Broekmolen moor de Boornzwoogster molen te Longweer.
De foto werd gemookt door G.D. Wiinio in de winter von 1978.
Verzoek

Wiu kon M. von der Meulen, Rozenloon 25, 9271 VC Zwoogwesteinde,
helpen oon nr. 11/12 en l5 von "de ótskoot". Het goot hoor om het ortikel
over " De Eendroch t " te An i rr.

lnmiddels besloot de gemeenterood von Kollumerlond de wotermolen te
Wéstergeest in eigendom oon De Fryske Mole over te drogen.
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DE 8e NATIONALE MOLENDAG: 10 MEI 1980

Op de tweede zoterdog in mei zol de inmiddels troditionele molendog weer
worden georgoniseerd. Enkele honderden molens in ons lond zullen ook dit
ioor weer meedoen oon dit festiin dot evenols in voorgoonde ioren zol
somenvollen met de ANWB-Londeliike Fietsdog. De voorbereidingen ziin
reeds volop oon de gong.
Ook in Frieslond zol er een groot oontol molens in de zeilen goon. Wii
wensen de molenoors een goede moolwind toe olsmede een genoegliike dog.
Verder verzoeken wii een. ieder vriendeliik om opgove von de molens die
hebben meegedoon. Uit binnengekomen reoktíes is misschien een oordig
ortikel somen te stellen voor het volgende nummer von "de 6tskoot".

leiding

oon to

I leden oon -

gemeld om ols
vos te nredewerker

te willen gqon
fungeren, Een von
hen mqqkte biigoorrde tekenin g.

Goorne

on tvon gen

wii von hem even
nclom en odres om-

ENoUËTE oVER DE íTsTonT
Tiidens de in Akkrum gehouden ledenvergodering von het

oqn

vctn deze enquëte
hebben zich een

dqt

Gild

Fryske

lvlounders werd de oonwezigen een enquètefbrmulier overhondigd. De bedoeling hiervon wos om erochter te komen hoe men over het molenblod
denkt. Ziehier het resultoot.
lvlen leest het: helemool - 66"/o, gedeelteliik - 32o/o, niet ingevuld - 2olo.
lvlen vindi het: interessont - 48oh, oordig - 4óo/o, sooi - 4ïo, niet,"_5U:O

Het blod verschiint: te weinig - 44o/o, voldoende - 5V/", niet ingevuld - ó7o.
Wot goed oonspreekt: historie - 72o/o, interviews - 32o/o, verenigingsnieuws
-74o/o, literotuur - 40o/o en diversen - 42o/o.
Het oontol foto's vindt men: te. weinig - 4f/", voldoende - 587o, niet
ingevuld - 27o.
Vervolgens vindt men : goed oordig motig slecht niet ingevuld
2o/o
formoot
t4ff/" 36/" 12o/o 60/o
Aontol blodziiden :22o/o 38/o 32o/o 8/o
2o/o
Popier- en drukwerk : 640/o 260/o 4o/o 4o/o
Over tekeningen (l), molenhistorie (2), interviews (3), verenigingsnieuws (4),

dit

bi

I de re-

doctie onbekend
is.

Wot we nu ol vost

,bu!*

kunnen nreede len is

dqt de technische

ospecten von de molenwereld in de toekomst meer oondocht zullen ^kri igen.
Verder zallen rvii U in volgende nummers op de hoogte houden von de onderhondelingen welke in somenwerking met het Gild Fryske Mounders en Fryske
Mole misschien zullen leiden tot een frooiere uitvoering.
G.D. Wiinio.

RESTAURATIENIEUWS

Het

literotuur (5), diversen (ó) en.rechniek (7) ziin de meningen ols volgt verdeeld:

1234

weinig
genoeg
te vee I
te

niet ingevuld

T/o
z 24o/,
: -: 4o/o
,

28ï" 2í./o
54"/" 5V/"
12"/o l}o/o
6/" 6o/o

567

42"/"
52"/"
60/o

?4"/" - 52"/" ffio

6WA 36ï" 22"/"
14"/o 60/"
2o/o Bo/o 8o/o

Het is duideliik dot men verfrooiing von het blod op priis zou stellen,
wore het niet dot dit nogol wbt extro kosten met zich meebrengt. Op de
vroog of men don ook meer contributïe wilde betolen, otrtwoorde 7ïo/o - io,
?o/o - neen , 18o/o wist het niet en 2o/o vvlde het niet in.
Op de vroog: moet de ítskoot bliiven? ontwoorde 92"/o - io, 6o/" - neen en
2o/o vulde niet in wot wi i
=o groog wilden weten.
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Aon de korenmolen vqn Holwerd.vordert het werk gestoog de stelling is
reeds vernieuwd en ook gongwerk wordt weer oongebrocht"
De wotermolen von het v.m. woterschop Morrum-Westerniikerk is inmiddels
opgeleverd no een grondige henstelbeurt in het koder von de ruilverkoveling
Ferwerderodeel. Tiidens dezelfde ruilverkovelíng ziin ook de molens vqn de
v.m. Ferwerder Kloosterpolden en die von de v.m. Genezoreth Kloosterpolder
bii Tergrocht gerestoureerd. Bii de eerste molen werd de os uit de in 1972
ofgebronde molen von de Zuidwesthoek onder Sint Annoporochie gestoken;
tevens werden roeden, rietdek, stoort etc. vernieuwd. Bii d" molen vqn Tergrocht werd het rietdek en de stoort vernieuwd; ook werd veel ochterstollig
onderhoud oongepokt,

Het stoortwerk von de Vrouwbuurstermolen werd vernieuwd.
Aon de grote korenmolen "De Hoop" te Stiens vindt de lootste fose von de
restourotie betreffende het moolvoordig moken ploqts: er worden een mool stoel met motorische oondri iving, een elevotor, mengketel, silo's, een
glonstrornmel, een pletter en een reinigingsmochine geplootst.
15

Het wotermolentie von Buitenpost werd geschilderd en het molenerf werd
igewerkt door de Grondmii.
De molen von Oudkerk onderging herstelwerk CIon gongwerk en vong.
De spinnekop von Hemert is weer moolvoqrdig no de bouw vcln een electrisch
gemooltie noo!- de molen.
Aon de spinnekop von Bolsword is begonnen met het uitvoerige herstelwerk.
Het oorspronkeliike molenoorsonderkomen in de Deelsmolen te Vegelinsoord
is verriikt met een bedstee; tevens is de kopzolder vernieuwd.
Voor het herstel von het gongwerk von Tiepkemo's Molen te Heerenveen
werd door de gemeente een bedrog von f 55.000, -- uitgetrokken.
De rnolen von het Kolverdiikie in Leeuworden wordt momenteel gerestoureerd
evenols het molentie von Bruggeburen biiWinsum. Von dit lootste ochtkontie
is de romp inmidclels kleoren ookde viizel ligtgereed in de molenmqkersbi

werkP I oo

ts

'

w.

pos

tmo.

VOORVALLEN EN ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN UIT DE
,,ALDEWEI§TER POLDER"

Het wes vook zwocr weer ïn de polder, Nog
steeds weet men, dot in iuni ï 91 0 een zeer
zwore onweersbui het lond teisterde. Hii
kwom

Dhr.en Mevr. Bles
molenaarsechtpaar van de

"AldeweisterpoIder"

repro-foto

P,Timmermans
Heerenveen
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uit het Z.O. en duurde wel een week

long ( !), wqt de molenoor wel verwqchtte,
wont volgens ziin weerkennis bleven de
buien hongen tot de longste dog, woorno ze
. noor de Noordzee trokken, Dit kwom precles
uit. ln begin l9l I stond de molen met één
roede, omdot de ondere vernieuwd moest worden. Op 3 opril wqs er slecht weer op komst
en de molenoor durfde het met één roede niet oon,
De ingelonden echter stonden erop, dot hii
ging molefi, wont het woter stond hun te hoog"
ïegen ziin zin ging hii toen toch moor molen.
Toen de kinderen terug kwomen uit de school
te Gersloot (meester v.d. Ploeg) hoorden ze
de zeilen ol von verre op de modderreed klopperen. Toen de molenoor het bonken von de
roede hoorde, wilde hii vongen, moor het wqs
ol te loqt en de roede sloeg los. De schode wos
cronzienliik en de timmermon Hons Koelstro en
Zn. uit Ti ioi" , rietdekkers uit Bergum , zei lenmoker Goostro uit Sneek en de ol eerder genoemde schilder moesten er oCIn te pos komen,
Nodot olles weer wos gemookt, kon de molen
ook weer in de vreugd stoon met de vlog in top

(von de wiek) bi i Ce bruilof t von de doclrter von een boer in de ortrgeving
(D* rouw werd niet t zoels op vele plootsen met e.en goonde wiek, moCIr
met de kruïsstond ofingegeven)" Goede bekenden von het molenoorsgezin
woren eie mslenscrs vsn de molen von het Vierde en Viifde Veendistrïct.
Dq:t wcr#rr {vonCIfl de f-lccibrug bi i Hoskerdiiken gezien) Feclde lVulstrn,
Freerk DiIksi'ro, ,Matthiis Velker's (no wiens rnolen het sfoomgemqel Diiktilïcrn volgt) , Wi lt de Groot, Honike Dourno en l-'{orrn Wierdo. ln 1912 werden
deze molerrnCIrs op wtrchtge!d gesteld en in 191 ó'r,rerden hun molens (met
een vlr-rclrt 'ron 25 rneter) op ofbrook verkocht voor f 2.400 t'-.
Het is ook bekend, dot l{, Koelstro eens &1 uur à 14 cent ocn de molen
"De Piil" werkte, zodot het nog zekerder is, dot de molen woor we het
CIver hebben "De Piil" wos " (Zelfde timmermon). Er is nog wel meer over
de molens von het Vierde en Viifde Veendistricf te vertellen, moor dot
pcst niet in cle opzet von dït venhosl"
Tenslotte nog ïets over het uiterliitt en het innerliik von de molen'
De molen doet veel denken son de "Deelsmolen" bii Vegelinsoord, wot
ook geen wonder wo§, wont biino olle poldernnolens uit de streek woren

vcn hetzelfde type.
(s

lot volgt).

WAAR DE REE ZIJN DORST NIET MEER LEST
ONVREDE NA INPOLDERING VAN DE ROHELSTER PLASSEN

No oanleiding von het ortikel over de Sint Johonnesgoster Veenpolder in
"de Ítskoot" von december i.l. ontvingen we een beschouwing over een
deel von die polder dot door inpoldering oon de woelige boren is ontrukt.
Tot lglB heeft de woterrnolen "Meerzicht" biï Rohel zi in wiekenkruis het
luchtrulm laten klieven. Op 22 iuni von dot ioor werd hii genodeloos door
de bliksem getreffen. Wot er doorno in dit gebied is gebeurd en doorleefd,
kun t U iezerr in onders toonde orr ti:oezeming von een oud -inwoner,
W, de Boer, thans woonsch tig te Sneek.
n'Toen

kurt no de oor!og de Roheister Plossen

lc:nd wcren gernaokt, zor-r

dit

bï

ino geheel tot vruchtboor

voc,r de bewoners om du plossen heen een woor

feest Rxcleten zïin. ï-iet is echter vnï i**l zeker dot dót het niet voor iedereen
ïs qew'ess t,
W*i ís het een vernrelding woord dnt het woterweer tientollen hectoren oqn
[,et lond heef t p:rïis moeten geven" Maor ook toen hod de medoille twee ksnten: rnen lqon veel 'rerlïezen msor ook terug winnen" Toch kon de slog in de
icrren clertïg, geleverrJ ln dqt notuurschoon, beschreven worden ols verschrikkeliik. Lle vele werklozen, die von beroep geen grondwerker woren, konden
*;Je ïwfire gr"mnd mfiffir rï"iCIeïlïik vertenen in die crlsis[oren. En don de rnensen
clïr* te rrrïel,ien vnn dít eldormeis gewo*end hebben; zi[ zogen longxosm mfior
zei..*rr i-run \r.,ereldie vercJwi inen.
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Wont ondonks de goede bedoeling met dit nieuwe lond, wos èn bleef diteen
vernietígende slog op een stuk notuurschoon dot zelden ziin weergo kende.
Het werk is voorql uirgevoerd met de schop: er werd veel zond blootgelegd
woorvon een zwore zondstorrn sorns het gevolg wos, De sloten woren de volgende dog don niet meer te vinden. Nee, de notuur gof zich niet direct over.
Het wos net olsof ze voor hqor bestoonsrechtvochtlEen oude bewoner von
de polderdiik zei toen eens: "Loot die mensen toch noor huis gqon wont de
gehele "hèl 'o stoof in brond, Hiermee is wel gezegd hoe groot het verzet is
geweest tegen de schop von de orme werkloze orbeider.
Zeker, eÍ zvllen olti id rnensen ziin die zeggen dot het moor goed is geweest
dot die troep door is opgeruimd. Moor zii moesten ook weten clotde bewoners
door een heerliik kopie thee konden schenken woorvsn het woter uit de
Rohelster Plossen kwqm. Het wos zo helder ols kristolen bii uitstek geschikt
voor vissen; ook nom menig bewoner er in de zomer een duik voor verfnissing,
en een emmer vol bromen plukken wos hier moo!'een koud kunstie. Nee,
de weelde hield hiermee nóg niet op, wclnt het wíld tierde welig en in het
voorioon logen de eieren hier voor het oprclpen.
Moon het nieuwe lond brocht nieuwe wegen en huizen. Auto's en troctoren
vliegen nu door de polder en midden op àu polderdiik zit geen eend rneer te
broeden. Dit vindt men beter: Een mens vroogt orn ruirnte. Er ziin hier dus
geen opgetrokken huisies meer met een petroleumlomp oqn de zwortgeteerde
zolder" Nu is don ook olles voorbii. Het nieuwe lond brocht ook nieuwe
wetten. De vroegere vriiheid kon niet meer. En woor eens de oude molen
stond, lest de ree niet meer ziin dorst. Ook mïssen we het gesnetter von de
wotervogels en het geuren von de woterlelies dot d" plos ons schonk.
Nu is er de ronkende mochine met ofgewerkte benzinestonk !"
W. de Boer.

WERKEN MET KORENMOLEN "WINDLUST"
Een opmerking over de inhoud von De Utskoot, dqt er teveel historie

in zov

stoon en te weinig eigentiidse berichten heeft iemond qon het denken gezet

Dit denkwerk resulteerde in de vroog: iets te schriiven over het werken op
de molen in de tegenwoordige ti id.
Om de spits of te bi iten, volgt hier iets over het werken met korenmolen
Windlust te Wolvego. Hopeliik komen er meer molenoors over de dom, zodot
dit kon uitgroeien tot een serie ortikelties.
We ziin hier met een ploeg von vier mon en ziin elke week minstens een
holve dog op de molen.
Net ols op meerdere molens omvotten de bezigheden lessen, onderhoudswerkzooml'reden en molen.

Wot het eerste betreft hopen we dit ioor nog twee exomencondidoten of te
leveren. De theori e zit er lekker in en er wordt gelest oon de hond von Ëret
bekende blouwe boek.
Het onderhoud is woorschiinliik net zoveel ols op ondere grote molens.
Momenteel levert het bovenwiel de meeste zorg doordot veel kommen

slechte stelen bliiken te hebben. De borging is met iIzerenspieën en
het hout, tussen spiegot en einde von de steel, loot tos en schuifter uit.
Hier door kon de kom noor voren komen en veel ellende veroorzoken.
We verwisselen nu kommen die niet versleten ziin moor wel onbetrouwbqor
bliiken. De bovenos hebben we noor voren gebrocht. Om het ollemool heel
mooi te hebben zou deze omhoog moeten moor voor optempeten hebben we
geen gereedschop. De eigenoor,de gemeente Weststellingwerf , wi I dit nu
oqn de molenmoker opdrogen en wii steunen dot idee groog.
Veel publiek kri igen we niet op de Windlust, we doen door ook niet te
veel moeite voor, omdot we ook verontwoordeliik ziin voor de eigendommen von de Oudheidskomer onder in de molen.
We zouden don iemond op elke zolder moeten zetten om toezicht te houden.
Deze Oudheidskomen belemmert ook het l'uien von ons groon. De Windlust

heeft don ook een instollotie om buitenom te luien. Voor ondere molenoors
die niet gewoon kunnen luien, geven we een demonstrotie bii ,oldoende
wind en op ofsprook.
Het lootste punt geeft wel wot stof , mocrr niet stof tot schriiven. We rnoten
voor enkele bokkers en vriiveel voor porticulieren en verkopen don ook
voker 5 - don 50 kg, Moor de Windlust werkt en dot wos ons doel.
C. de Vos.
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