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UITNODIGING NAJAARSVERGADERING GI LD FRYSKE MOUNDERS

Op Vriidog 7 November l9B0 wordt voor de leden en donoteurs von het
Gild Fryske Mounders de noioorsvergodering gehouden in gebouw "De Lon-
teorne" (biigebouw Ned. Herv. Kerk) te Akkrum. De oonvong is 19.30 uur.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR GILD FRYSKE MOUNDERS

Exomens voor

Op zoterdog 3l mei I980 deden drie leerling-molenoors exomen voor gËzel-
molenoor op de koren- en pelmolen "De Onderneming" te Witmorsum.
Het woren de heer G.H. Kliinstro uit Kuboord, de heer B. von der Meer uit
Kuboord en de heer C. Nootenboom uit Kuboord. '

Ze ziin olle drie geslood voor het exomen en behoren nu tot de kotegorie
gezel-molenoor.
Op zoterdog 7 iuni 1980 deden weer drie leerling-molenoors exomen voor
gezel-molenoor op de korenmolen Penningo's Molen te Joure.
Het woren de heren G.J. von Binsbergen, P.B. Boumo, eh W.J.M. Siouke,
olle drie uit Mokkingo,
Ook deze drie leerling-molenoors ziin ollen gesloogd voor het exomen en

behoren nu voortoon tot de kotegorie gezel-molenoor.
Op zoterdog 2l iuni 1989 deden weer twee leerling-molenoors exomen voor
gezel-molenoor, exomen voor gezel-molenoor op de korenmolen Penningo's
Molen te Joure.
Het woren de heren G.P. Met uit Oudehorne en D. Timmermons uit Heeren-
vegn.
Ook deze twee leerling-molenoors ziin olle twee gesloogd voor het exomen

en behoren nu ook tot de kotegorie gezel-molenoor.
Op zoterd$ 5_iuli 1980 woren er exomens voor gezel-molenoor op de'hout-
zoogmolen De Rot te lJ lst.
Aonvonkeliik hodden zich twee kondidoten opgegeven, moor de heer E.C.

den Hortog uit lJlst heeft zich teruggetrokken.
De heer J.G. Tollenoor uit Sneek bleef dus olleen over. Hii is ook gesloogd
voor het exomen en behoort nu ook tot de kotegorie gezel-molenoor.
Het bestuur heeft per brief oon olle gesloogden de horteliike gelukwensen
oongeboden.

Hier votsen de nomen von ,"J';;:;-", die op de volsende lesmolens

zi in geplootst:
G082 G. Sikkengo lesmolen Penningo's Molen- leermeesters A. Diikstro en

G.D. Wiinio.
G085 J.A. de Jong -lesmolen koren- en pelmolen De Onderneming te Wit-

morsum leermeester L.J. Sierkstro.
G08ó A. Tienstro lesmolen De Grote Molen te Morrum- leermeester J.

Wierstro.
G088 l. Attemo lesmolen De Grote Molen te Morrum- leermeester J.'

Wiers tro.

De

l.
2.
3.
4.

voor lopige ogendo voor deze vergodering ziet er o ls vo lgt u i t :

Opening.
lngekomen stukken.
Medede li ngen von de voorzi tter.
Verkiezing bestuurslid i.v.m. het oftreden von de heer L.J. Síerkstro
uit Witmorsum.
Kondidoten hiervoor kon men l4 dogen von tevoren schriftcliik bii het
secretori oot i ndienen.
Wot verder ter tofel komt.
Rondvroog.

PAUZ E

De heer ing. T. Lubbers uit Horlingen zol de fi lm vertoncn over de her-
bouw von de molen "De Hoop" te Stiens.
S lu iting.

5.

6.

7.

B.

*******



EXAMENROOSTER
(tiidvok oktober t/m ionuori l98l).

Zoterdog 4 oktober l9t]0
Ploots: houtzoogmolen De Rot te lJlst.
0900 - 1020 K.S. Visser te lJlst.
1030 - I150 W.A. Visser te lJlst.
Exomencommissie :

P.J.M. Hoogeveen, leermeester.
K. Fober, vost lid voor Stichting De Frpke Mole.
D. Posthumus, vost lid voor het Gild Fryske Mounders.

Zoterdog 25 oktober 1990

Ploots: houtzoogmolen De Rot te lJlst.
0900 - I 020 R. P. Jonsen te lJ lst.
1030 - I150 R. de Schiffort te lJlst.
Exomencommissie:
H.J.C. von der Woude, lg_ermeester.

lng. T. Lubbers, vost lid voor Stichting De Fryske Mole.
J.H.A. von Tilburg, vost Iid voor het Gild Fryske Mounders.

Zoterdog l5 november 1980
Ploots: korenmolen De Windlust te Wolvego.
0900 - 1020 R. Lenstro te Wolvego.
1030 I150 H.J. Scheenstro te Wolvego.
Exomencommissie :

C. de Vos, leermeester.
lng. T. Lubbers, vost lid voor Stichting De Fryske Mole.
D. Posthumus, vost lid voor het Gild Fryske Mounders.

Zoterdog 20 december I980
Ploots: koren- en pelmolen De Onderneming te Witmorsum.
0900 - 1020 W.R. Diikstrq te Domwoude.
I 030 - I 150 W. Postmo te Broeksterwoude.
Exomencommissie :

L.J. Sierlatro, leermeester.
K. Fober, vost lid voor Stichting De Fryske Mole.
J.H.A. von Ti lburgr vcst Iid voor het Gild Fryske Mounders.

Zoterdog l0 ionuori l98l
Ploots: houtzoogmolen De Joger te Woudsend.
0900 - 1020 mei. K. Geestmon te Woudsend.
1030 - I I50 J.C. von Driel te Oldekerk.

G
G
G

Exomencommissie :

J. M. Coppens, leermeester.
Ing. ï. Lubbers, vost lid voor Stichting De Fryske Mole.
D. Posthumus, vost lid voor het Gi ld Fryske Mounders.

,Aldus vostgesteld door het bestuur
Joure, 9 september 1980.

Mutoties ledenliist, ofgesloten per I oktober 1980.

Rectificotie von de opgoven in De Utskoot no. 18.

Nieuwe gewone leden: -
081 L H. A. Verduyn, Assepot 12, U3l SB Oosterwolde, d.d 23 iuni 1979.
083 L J.C. von Driel, Zondumerweg 36, 9821 TH Oldekerk, d.d sept.'79.
084 M W. Boon, Morneweg 2, 8701 PM Bolsword, d.d. opri I 1979.

Nieuwe donoteurs:-
D 026 F.H. Riipstro, Lepeloorstroot U,844ó JN Heerenveen d.d. iuli 1979.
D 028 mr. G. L. von der Jogt, Mesdogs,troot 5, 2596 XT .'s-Groveóhoge, d.d.

1-12-1979.

Nieuwe gewone leden:-

G 090 L mevr. l.C. de Ruiter-Kompen; K. Kuikenstroot 4, 8802 VA Frone-
ker, d.d. iuli 1980.

G 0y2 L D. de Hoon, Unioweg 25,9051 BB Stiens, d.d. 19 oug. 1980.

Nieuwe donoteurs:- ' 
,

D 031 S. von der Molen, Ds. Veenweg 9l ,8456 HK De Knipe, d.d. iuli
I gg0.

Bedonkt gewone leden:-

G 072 L A. Ferwerdo, Kon. Wi lhetminoweg 43',8543 WR Oroniewoud,
d.d. I iuli 1980.

Bedon kt bu i tengewone leden : -
BG 015 H.Visser, Burmoniostroot 39, 9133 MX Aniuffir d.d. 2ó moort 1980.

Adreswi izigingen :

G 040 G E. Boorsmo, wordr: Weideweg 134 , 7s56 AD Hengeto.
G 030 M P.J.M. Hoogeveen; wordt: Eegrocht 33, 8ó51 EG lJlst.
D 012 N.H.J. Born, wordt: Korenbloemerf 53 , 3295 SR 's-Grovendeel.,
BG02 I C. Proomstro, wordt: Porkstroot 26, 9001 AT Grouw.



ldentiteitskoolten voor gewone leden.

Bii het secretorioot bevinden zich nog de identiteitskoorten von 43 gewone

leden. Degenen die hun koqrt nog niet in hun bezit hebben worden uitge-
nodigd hun posfoto te sturen noor het secretorioot Horddroversweg 3l , 8501

CK Joure. Niet vergeten uw noom en lidmootschopsnummer op de ochter-
kont von de foto te schriiven!

SAMENVATTEND VERSI-AG VAN HET OVERLEG

NATIO NAAL MO LENAARSD I P LOt\44

Zools bekend verzorgt het Gild Fryske Mounders (§FM) sedert de oprichting
von de vereniging in 1975 een opleiding tot vriiwillig molenoor. Aonvonke-
liik werd oon de gesloogden het Diplomo ols Vriiwillig Molenoor von onze

vereniging uitgereikt, moor loter kwom men tot het inzicht dot het ontstoon

von deze soort regionole molenoorsdiplomo's moet worden beschouwd ols een'
ongewenste ontwikkeling, etr begin 1979 werd door ons bestuur het bestuur

von Het Gilde von Vriiwillige Molenoors (HGVM) benoderd met het voor-
stel om in een oriënterend gesprek de mogeliikheden te bezien om te komen

tot een notionool molenoorsdiplomo.
Dit wos het begin von het overleg, dot loter olleen tussen onze vereniging
en De Hollondsche Molen (DHM) zou worden gevoerd.

Vonof het eerste begin von,het overleg werd het ofnemen von exomens door

onze vereniging opgeschort, in opri I 1979 viel het besluit het uitreiken von

een eigen diplomo te stok€o, en ook niet weer te hervotten, ook ol zou het
overleg over een notionool molenoorsdiplomo onverhoopt mislukken.

De oriënterende bespreking vond ploots te Uitgeest op 23 februori 1979, be-
holve vertegenwoordigers von de besturen von HGVM en von het GFM no-
men ook vertegenwoordigers von het bestuur von DHM eroon deel.
Uitvoerig werd gesproken over de ideeën von ons bestuur over een notionool
molenoorsdiplomo, die in het kort neerkomen op het concept woorbii iedere

molenoorsvereniging zelf opleidt en zelf exomineert - met vertegenwoor-
digers von de moleneigenoren ols gecommitteerden in de exomencommissie.

Zoken ols te stellen vokbekwoomheidseisen, te gebruiken leermiddelen, toe

te possen opleidingsstelsels en dergeliike worden op notionool niveou vostge-
steld door een lichoom, in welk ieder von de molenoorsverenigingen noor

redeli ikheid is vertegenwoordigd.
Omdqt de gedochtenwisseling noor de indruk von de GFM-vertegenwoor-
diging heel positief verliep, hebben zii ter vergodering oon de vertegen-
woordiging von DHM overhqndigd het door ons bestuur somengestelde con-
cept-bekwoomheidseisen molenoor-gezel , met het voorstel een dergeliik
pokket eisen te stellen voor het notionole diplomo. Het stuk werd oonvoord

met de toezegging dot men het voorstel zorgvuldig zou bestuderen.

6

Nodqt op ó opril 1979 in de olgemene ledenverg<rdering von het GFM te Ak-
krum de beleidsvoornemens von ons bestuur, onder welke ook die ten oonzien
von een notionqol molenoorsdiplomo, woren goedgekeurd, werd door ons

bestuur opgesteld het Memorondum von 28 opri I 1979 met onderwerp Notio-
nool diplomo ols vriiwillig molenoqr. Dit stuk, woorin de visie von het GFM
in ochttien punten werd uiteengezet, werd per brief'von 28 opril 1979 oon-
geboden oon DHM met een ofdruk oon het bestuur von HGVM. Een exem-
ploor goot hierbi i ols biiloge ï. De ontvongst werd door DHM bevestigd met
brief dd" lB mei 1979, ffi€t de toezegging dt:t no bestudering vqn de reokties
von het bestuur HGVM op het Memorondurn met ons bestuur een crfspruuk zou
wonden gemookt voor een volgende biieenkomst"

Doorns volgde een brief dd" 22 iuni 1?79 von Di{ÀA nnn ons bsstuui', in welke
werd ingegoon op Éen oorrtol pL,nten vmn -?ns fvten"ron«nduffi, di* v*rsehïl von
ínzicht opleverden, en die noder over!eg gewenst mmnkten u *!c{r"rs de k'rief.
De brief eindigt met het uitspreken vsn de hoc:p dot ons besturi:r de ínhnsrd

ervsn bekend zav moken oon de leden von GFM, §ft op gnond v#r* *ns cnt-
woord doorna zou Dl-lM in ncder overleg m*t ons kunnen tred*n.
Omdot de inhoud von de brief ons bestuur oB enïge pr.,rnten nïet geheeI duide*
liík wos, werd met brief dd. ï0 [u!ï ï?79 Sevrnngd om nurlere trs*ííehtïng"
Deze brief von 'l 0 iuli wos nog moor net verzonden toen oms bestuur bnïef dd"

3 iuli 1979 von DHM ontving, met welke wend oongeboden een exernpluor
von de eisen voor het exomen vriflwillíg molenoor zools die * bliií<ens de
brief - wqren vostgesteld door het dogeliiks bestuur von DHM in overleg met
de exomencommissie, ffiet ols leidrood het door het GFfut opgestelde con-
cept eisenpokket voor molenoor-gezel" Ook werd ons bestuur nog gewezén
op een regeling voor de proefexqmens en voor de voordrocht vqn condïdoten
voor de exomens, die diende te lopen vïq een funktionoris vun HGVÀA"

Het werd ons bestuur duideliik dot DHM zonder voorofgoönd overleg nn*t -
en zonder vo,rrkennis vqn ons bestr.lur het concept bekwoomheidseiren clut
ïn Uitgeest wos overhondigd met het voorstel orn socrtgeli!ke eísen te hon-
teren voor het notionole molenoorsdiplomo, innniddels had benr.rt v,por een
qnder doel, nomeliik ols leidrood bii het vqststellen vcn de exomeneisen
voor het getuigschrift ols vriiwillig molenoor, welk doeument sedert ï 970
rrordt ofgegeven door DHM.
Ons bestuur heeft per brief dd " 12 iuli 1979 oon DH^r1 er op niet mis te ver-
stone wiize bliik von gegeven verontwoordigd te ziin o\rer deze gong von
zoken. Ondonks dot worclt de brief besloten met het uitspreken von de hoop
dot DHM het GFM zol benoderen met nieuwe voerstellen orn toch tot het
beoogde doel te geroken.

DHM reqgeert hierop met brief dd. l8 iuli 1979, in welke wordt gesteld dot
het wenseliik is op korte terrniirr met ons bestuur tot overleg te komen, moor
dot het door omstqndiglreden niet mogeliik is nu ol een coÍ"rcreet voorstel te



doen voor de dotum woorop dit zou kunnen plooïs vinden. Hongende het over-
leg heeft DHM besloten de publikotie von de exomeneisen voorlopig op te
schorten- oldus de brief.
Op 9 ougustus stelt DHM in telefonisch overleg voor een biieenkomst te hou-
den in Heerenveen op 28 september 1979. Ons bestuur oonvoordt dit voorstel
en bevestigt dit per brief dd. l7 ougustus 1979, in welke onder meer wordt
gesteld dot ons bestuur het voorstel tot een biieenkomst in Frieslond goorne
ziet ols een teken dot DHM het overleg over een notionool molenoorsdiplomo
toch ernstig wil nemen, en verder dot wordt oongenomen dot DHM nieuwe
voorstellen ter tofel zol brengen, die meer tegemoet komen oon de visie von
GFM zools neergelegd in ons Memorondum von 28 opril 1979, en wel in het
biizonder ten oonzien von punt I l, welk punt voor het GFM, voorol no het
gebeurde met het concept-bekwoomheidseisen, von heel groot belong is.

Bii de bespreking te Heerenveen bleek echter dot portiien elkoor niet konden
vinden, wot onze vereniging betreft konden op enkele voor ons belongriike
punten - onder meer op het stuk von punt I I von het Memorondum - niet
voldoende woorborgen worden verkregen voor het zelfstondi g'voortbestoon
von het GFM en voor recht op medezeggenschop in zoken het molenoors-
diplomo betreffende.
Dit werd bevestigd in de brief dd. 9 oktober 1979 von ons bestuur oon DHM.
ln die brief werd bovendien bevestigd dot het bestuur von GFM formeel toe-
stemming verleent het concept-bekwoomheidseisen gezel -molenoor von onze
vereniging te benutten ols leidrood voor het somenstellen von de exomen-
eisen voor het getuigchrift vriiwillig molenoor von DHM, en het ols zodonig
te publiceren. Wel wordt doorbii gevroogd oon dit feit possende publiciteit
te geven, biivoorbeeld in Molennieuws: "ol wos hetolleen moor omde - noor
ons gevoel verkeerde - indruk die sommigen hebben ols zou onze vereniging
bestoon uit louter "dwerslizzers", niet bereid töt enige konstruktieve somen-
werking, weg te nemen", zools ons bestuur schriift, dooroon toevoegende
dot het biizonder op priis zou worden gesteld indien in dit verbond ook oon-
docht geschonken zou worden oon de ideeën von het GFM over een notionool
molenoorsdiplomo, en de redenen woorom die voor DHM niet geheel oon-
voordboor ziin.
Voorts wordt in de brief bevestigd dot onze vertegenwoordiging in Heeren-
veen no het vostlopen von het overleg over het notionole molenoorsdiplomo
iwee vrogen voorlegde oon DHM, luidende ols volgt: -
l. Kunnen leden von het GFM, die de wens te kennen geven ook het ge-
tuigschrift von DHM te willen beholen, worden toegeloten tot uw exomens
zonder tussenkomst von HGVM ?
2. Acht DHM gewone leden von het GFM, behorende resp. tot de kotegorie
gezel-molenoor en molenoor, voldoende bekwoomom hen tenminste het.

zelfstondig bedienen von een onbelost drooiende industriemolen of een in
werking ziinde poldermolen te kunnen toevertrouwen ?

I

Tenslotte wordt DHM in overweging gegeven oon een ondere vorm von somen-
werking gestolte te geven, woorbii ons bestuur denkt oon het oonwiizen door
DHM von één von de twee voste leden von de exomencommissie von het GFM
voor het ofnemen von het exomen voor gewoon lid in de kotegorie gezel-
molenoor.

tntussen wos door ons bestuur een ingri ipende wiiziging von de Stotuten von

onze vereniging voorbereid. ln een biizondere Algemene Ledenvergodering,
die op 23 november 1979 werd gehouden te Joure werd dit concept met olge-
mene stemmen goedgekeurd, en op l4 februori 1980 werden de wiizigingen
von krocht, somen met het geheel herschreven Huishoudeliik R.glement.
Exemploren hiervon goon hierbii ols bi ilogen 2 en 3.

Met brief dd. 8 mei 1980 werden exemploren von Stotuten en Huishoudeliik
Reglement oongeboden oon het bestuur von DHM, met het verzoek doonvon
kennis te nemen olvorens een beslissing te nemen ten oonzien von de vrogen
en het voorstel vervot in onze brief von 9 oktober 1979.

Bedoelde beslissing kwom met brief dd.28 ougustus 1980 von Dl-lM. De brief
begint met het stetlen dqt het feit dot het GFM bi i meerdere besprekingen
noor voren hod gebrocht geen eigen exqmens meer te willen ofnernen DHfvl
de overtuiging hqd gegeven dot men op de goede weg wcrs.

No een opsomming von vier punten w«rorop DHM het GFM wos tegemoetge-
komen volgt de mededeling dot DHM het zeer betreurt dot het GFM bliik-
boor een eigen exomencommissie zol loten funktioneren, ook ol is DHM ver-
zocht doorin deel te wi llen nemen.
De vroog of leden von het GFM zonder tussenkomst von HGVM toegeloten
kunnen wonden tot de exomens vcrn DHM wordt met io beontwoord, onder
voorwoorde echter dot enkele leden von onze vereniging, in het bezit von
het getuigschrift von DHM, nomens het GFM ols contoctcommissie von
HGVM goon funktioneren voor het orgoniseren von een voorselecterend
proefexomen.
De tweede vroqg, of DHM gewone leden vcrn onze vereniging, behorende
resp. tot de kotegorie geze I -rnolenoor of tot de kotegorie molenoor, vol -
doende bekwoom ocht om hen tenminste het zelfstondig bedienen vqn een
onbelqst drooiende industriemolen of een in werklng ziinde poldermslen fe
kunnen toevertrouwen, kon in ziin olgemeenheid - oldus de brief - niet be-
vestigend worden beontwoord omdot dit een kollektief diplomo von DHM
zou inhouden voor ollen die in Frieslond buiten de woornerningssfeer von
DHM in het verleden werden geëxomineerd en in de toekomst nog zullen
worden geëxomineerd.
Aongoonde het voorstel om één von de twee voste leden von de exomen-
commissie von onze vereniging te loten oonwiizen door DHM wordt ge-
zegd dot DHM het GFM in menig opzicht is tegemoet gekomen om het GFM
ervon te weerhouden eigen exomens te goon ofnemen, en dot DHM het



instellen von regionool georgoniseerde exomens niet wil bevorderen door doqr-
oon op enigerlei wiize deel te nemen.
De brief wordt besloten met het uitspreken von de hoop dot ons bestuur zich
nog eens noder zol bezinnen op deze oongelegenheid.

Voor onze vereniging bleef echter niet veel onders ove!'don het bestuur von
DHM te berichten dat ons bestuur hod besloten - in de vergodering die op'
9 september werd gehourden te -.loure - onderhovige zoken woï het GFM be-
tref t vCIorolsnog ols ges loten te beschouwen.
Dit gebeurde met brief dd. I2 september l9B0 vqn GFM oCIn DHM, somen
met een kommentoor op de inhoud von de brief dd. 28 ougustus 1980. Dit
kommentoor begint met te stellen dot het bepoold oniuist is, dot von de kont
von het GFM noor voren zou ziIn gebracht dot het GFM geen eigen exomens
meer zou willen ofnernen, dït met verwiizing noor het Memorondum von
28 opri I i?7? en noor brief dd" 12 iuli 1979 von GFM oon DHM.
ln dit verbqnd wordt opgemerkt dot het overleg te Heerenveen op 28 septem-
ber 1979 wct het GFM betreft vostliep op het feit dot DHM geen enkele
tegemoetkoming kon doen oon het gestelde onder punt I I vcln het Memo-
rondum von 28 upri I 1979, woorbii wordt verwezen noqr brief dd. \7 augus-
tus 1979 voor de reden wqqrom dit punt voor onze vereniging zo belongriik
is.

Don wordt ingegoon op de irrdruk die wordt gevestigd dot opstellers en onder-
tekenoren vqn de brief onvoldoende bekend ziin met onderhovige kwestie.
Kloorbliikeliit( is men niet goed op de hoogte met de ïnhoud von het Memo-
rondum von 28 upri I 1979, biI hen is niet bekend dot het denkbeeld von be-
moeienissen von ons bestuur ols contoctcommissie von HGVM, in welke vorm
don ook, volstrekt onoonvqordboor is. Dot het overnemen von de GFM-
exomeneisen voor gezel-rnolenoor bovenoon het liistie pr;ikt von tegemoet-
komingen iegens onze vereniging getuigt met het oog op de inhoud von de
brief von 12 iuli 1?79 ook ql von weinig kennis von de zook.
ln het besluit von de brief wordt onder meer nog gesteld dot ons bestuur er
moeite rnee heeft dot DHM bliikboor niets moet hebben von de ideeën zools
die ziin neergelegd in het Memorondum vqn 28 opril1979, zonder dot het
onze vereniging duideli ik wordt gemookt om welke redenen.

Beholve dot onze vereniging, officieel met ingong von l4 februori 1980, de
dotum von de Stotutenwiiziging, moor in de proktiik ol eerder, bi ihet be-
gin von het overleg over een notionool molenoorsdiplomo, h"t ofgeven vqR
een eigen molenoorsdiplomo heef t beëindigd, heef t het overleg niets opge-
teverd.

NIEUWS VAN DE FRYSKE MOLE

door A. Bokmo

M0nder Von der Kooi krige in lintsi. op syn 75ste iierdei

De 6ld-m0nder en nestor fon de oplieding foor friiwillige m0nders Lenze von
der Kooi , Morssum, hot op syn 7Sste iierdei in grut kodo krigen: de QoÍ€-
medoli" yn goud fon de Orde von Oronie Nossou. lt is in dei wurden dy't
hy en syn frou neo feriitte sille. Tige tonkber tinke se der oon werom, tonk-
ber ek foor de folle lokwinsken, blommen en kodo's, dy't yn so'n monnichte
hor tokomen.
It wie oors wol in skrik foor horren so't se ferrifele wiene. Se soene mei de

soon mor efkes in bokie kofie yn it doorpsh0s Nii Fronim drinke en doe't
se de seol ynkomen Ontdutsen se in hiel omsittend looch. Von der Kooi en syn

frou hiene it olhiel net troch dot ol dy liu dër om hor kommen wiene. Mor
doe't se foor it front komen te sitten mei 0nder meor de boorgemoster Goe-
mons Borgesius doe woord it horren wol dódlik dot se "yn 't sintsie" set wur-
de soene.
De twodde foorsitter fon de "stichting Molens in Menoltíumodeet", de heor

K. Hellingo hie de lieding fon it georkommen. Hy gong de belongrike soken

bylöns: Von der Kooi fiert syn 75ste iierdei; 50 iier long hot er him ynsetten
foor de molen , os mOnder op de grutte poldermole en os foorsi tfer fon de

Menomer stifting 40 iier long stie Von der Kooi kleor foor de begroffenis-
feriening en 25 iier wie er bestioerslid fon de F0g"lwocht Morssum.

ln tige wurdeorre persoon yn Morssumr so heokke de boorgemoster dër op

yn. ln mon mei hert foor de soken dy't him tobetroud, binne. lt keninklike
lintsie dot de boorgemoster him opspielde is in kroon op syn grutte ynset.

Yn de eore dielt ek syn frou dy't hor mon trou by stie; se krige in mooi bosk

blommen.
lnke lde sprekkers brochten de lokwinsken oer fon provinsiole orgonisoosies

dy't Von der Kooi ek tonkber binne foor syn ynset. Foor de F0gelwocht
spruts foorsitter Si. Spon Rsn en foor it Gild fon Friiwillige M0nders en de

stifting De Fryske Mole de heor A. Bokmo dy't Von der Kooi benommen

huldige os de nestor fon de oplieding fon mOnders.

********



AANBIEDING VAN HEÏ FRIES MOLENBOEK OP 9 MEI TE SUAMEER

door A. Bokmo , voorzitter von De Fryske Mote

en voorzitter von de redoctiecommissie
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te ferwurkien.
Kooi en syn frou hiene It der wot dreech mei om olle

De Hoop Suameer íJpname P. Tirrrmermans d.d. 9 mei 1980.
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ln 1971 kwom ons eerste molenboek gereed:
Molens von Frieslond. Nr, mei I 980, is het
tweede kloor: Fries Molenboek. Door tussen

ligt een periode von nog geen tien ioor.
ln die tussentiid is er bi i onze molens, in
de Friese molenwereld, veel veronderd.

.Doorom olleen ol liiken ook de beide Frie-
se molenboeken niet veel op elkoor. Het
nieuwe molenboek is niet een herziene
druk, moor een kompleet nieuwe

Ruim de helft wordt gevuld met de be-
schri ivingen von de 130 molens. Het is een

porode von ons totole molenbezit, een uit-
gebreid signolement met veel detoi ls en fo-
to's, die de schoonheid von het ombochte-
liike en het mooie von de ploots in ons lond-
schop loten zien.
Het inventoriseren is een heel werk geweest en wos dit gisteren helemool bii,
don is er vondoog bii wiize von spreken ol weer een korrektie nodig. De heer

Sierkstro en ziin helpers komt een groot kompliment toe.

lk kcm zometeen op ons nieuwe boek terugri moor wil mii toestoon dot ik in
dit koder even dieper ingo op een kleine tien ioor iiveren voor het behoud

von de molens in Frieslond.

Er ts btlno geen monument dot kwetsboorder is don de molen. Meestol meer

don honderd ioor oud, elke dog in weer en wind, droog en not, worm en

koud. Het is vonzelfsprekend dot het hout en dot zit er veel in en oon een

molen, door veel von te liiden heeft. Het mog een wonder heten dot molens

nog zo tooi ziin. (

Bii het verschiinen von het eerste Fries molenboek bestond pos de stichting
"De Fryske Mole", die ols streven heeft dot er geen enkele molen in Fries-
lond verloren mog goon. Een poor ioor loter is het "Gild Fryske Mounders"

opgericht, dot niets liever ziet don dot olle Friese molens vokbekwome mole-
noors hebben en geregeld drooien. Deze twee, Frpke Mole en Gild, werken

intensief met elkoor op en in somenwerking met provinciole diensten, molen-
consulent, monumentenzorg en De Hollondsche Molen, wordt er heel wot be-
reikt. Het is hier nu niet de ploots om door uitgebreid op in ie goon, moor er

is biino geen molen in Frieslond woor geen oondocht oon besteed is.

Dot er ook nogol wot molens ziin, die erg in vervol ziin, is iets woor wii
teschoomd noor kiiken. Als men echter bedenkt dot het restoureren von een

molen zomoor een poor ton kost, don zol het duideliik ziin woor de schoen
wringt Nu het geld krop is, goon de gedochten ol uit noor een scherper stel-
len von prioriteiten, een restourotie-trotegie op longere termiin en in ieder
gevol een veilig stellen von wot er is. Het onderhoud is een zwore lost, woor
ook De Fryske Mole ols groot-molenbezitter het moeiliik mee heeft. Als het
eerst moor zover is, dot een molen moolt in de vertrouwde honden von een
vokbekwoom molenoor, don is er uitzicht. Vergeef mii dit uitsfopie, moor ons
molenboek is niet los te zien von deze oktuele problemotiek.

vondoog is don eindeliik het feesteliik verschiinen von ons nieuw molenboek.
De somenstelling wos een moeiliik korwei. Buiten de leden von het Gild,
hebben een oontol outeurs hun best gedoon wot von het verleden weer te geven
en het heden te verwoorden. Fotogrofen woren niet eerder tevreden, don won-
neer de molens er op hun voordeligst op stonden. Zeïlers, drukkers, binders
en uitgever hebben zich er volledig voor ingezet.

En ols er één mon is die ik nog bii nome wi I noemen, don is dot de heer pe-
besmo von de Frpke Akodemy, die, geen relotie totde molenwereld heb-
bende, de zorg voor de korrektie kreeg en ook met ziin vrogen en oprner-
kingen een belongriike biidroge geleverd heeft.

Ook wil ik groog onze donk uitspreken oon die instonties, die door middel
von een bijdroge geholpen hebben dot dit molenboek voor vele molenlief-
hebbers te betolen is.

Als een molen "voor de prins moolt", don is dot molentool, een oonduiding
dot hii wel drooit, moor niet moolt. Als ik u zo meteen het eerste Fries Mo-
lenboek overhondig, don is dot niet "voor de prins" bedoeld. ons provinciool
bestuur droogt immers onze molens een worm hort toe. En in u zien wii ook
groog ol diegenen,die plezier hebben in, liefde hebben voor en ols het zo
mog ziin, zich mee verontwoordeliik voelen voor ons kwetsboor en uniek be-
zit, de Friese molens en door ook de zorg voor willen drogen. lk spreek de
wens uit dot dit nieuwe molenboek het mooie en kwetsbore von ons molen-
bezit weergeeft en doormee ook een biidroge levert om in een wiide kring
doorvoor oondocht te vrogen. Dot velen mogen genieten von het Fries Molen-
boek.

De heer Bokma biedt de commissaris'
der koningin H. Rijpstra het eerste

exemplaar aan.
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Voor het eerst in de geschiedenis von de notionole molendog konden de mo-
lenoors eens echt tevreden ziin. Deze voor hel ochtste ioor gehouden ge-
beurtenis heeft in 1980 z'n molendrooi goed gevonden en we hopen dot de

weersomstondigheden von de ofgelopen feestdog troditioneel zullen worden
voor de komende ioren, wont dot de Notionole Molendog dé topdog op molen-
gebied genoemd mog worden is in de ofgelopen ioren overduideliik bewezen.
Ook in Frieslund deden vele molenoors mee oon het welslogen hiervon.
Onderstoonde, misschien niet volledige, li[st geeft weer welke molens hun

wieken hebben loten wentelen.

poldermolens: De Eendrocht Diiksterburen, De Kievit Berlikum, De Kleine
Ólifont Oudkerk, Kloorkompstermolen Rinsumogeest, De Olifont Birdoord,
pool t[osker Veenwouden, Ponkoekstermolen Schettens, Meerswól Lol I um,

spi nnekop Hemer t, Dee lsmolen Vegel i nsoord, Heechhiem Goëngohui zen,
Lonié Bolsword, Ezumoziil, De Snip Workum, De MOnts Buitenpost, tiosker
Augustinusgo, Huins, spinnekop Worniohuizen, Scholsum, Victor Wonswerd,
De Volhording Jislum, tiosker Bolsword, Grote Molen Morrum, De Phenix
Morrum.

korenmolens: Vrouwbuurtstermolen, De Hoop Stiens, Penningo's Molen Joure,
Wài$Cfri-Heerenveen, De Korenoor Sexbierum, Windlust Wolvego, Ropto

Metslowier, De Korenmolen Sloten, De Hoop Suomeer, Munnekeziil, Wind-
lust Noordwolde.

koren- en pelmolens: Zeldenrust Dokkum, De Onderneming Witmorsum, De

Hoop Holwerd, Het Lom Woudsend, De Hond Poesens.

koren- en poldermolen: De Sweochmer mole Longweer.

zoogmolens: De Rot Ulst, De Joger Woudsend.

MOLENEXCURSIE VAN ZATERDAG I9 JULI I98O

Voor het N.S.-tqtion stond een toerwogen von Veenstro uit Buitenpost, rnet
ols chouffeur dhr. Von de Wol gereed.

Even no 9.00 uur vertrokken we ncrctr de C.A.F.- winkel oon de Molenstroot
te Leeuworden. Hierin bevindt zich het onderstuk von de voormolige koren-
molen " 't Lom ". ln de bedriifskontine werden we verwelkomd door dhr.
J. Schut die ons, onder het genot von een "bokie kofie" en een lekkere ge-
vulde koek, een schets gof von de molenhistorie.
Deze molen is gebouwd oon de Hoeksrcrpoortdwinger woorno hii in 1830
overgeplootst is noor het Morssumerbinnenpod, de tegenwoordige Molen-
stroot. De molen is in l91 9 gesloopt door molenmoker J. Westro uit Leeu-
worden.
No het overbliifsel von de molen en de winkel te hebben bekeken, gingen
we verder vio Jelsum (Fries molenboek, nr. 45) noor Stiens, woor Frieslonds
nieuwste molen (2ó) stoot. Dit is "De Hoop" die dogeliiks wordt bemolen
door dhr. G. Kliinstro. Hii wos door vokontie ofwezig.
Op reis noor Holwerd heeft dhr. A. Bokmo ons verteld over het werk von
Stichting "De Frpke Mole".
Ondertussen bereikten we Holwerd, woor we long de korenmolen gingen,
die ook "De Hoop" heet (4). Bii de lootste restourotie is het binnenwerk
eruit gesloopt, thons is men doende om het er opnieuw in te brengen. Op
onze doortocht noor Poesens-Moddergot posseerden we Ternoord, Wierum en
Nes (W.D.). Aon de zuid-kont von Poesens stoot de molen "De Hond" (3).
Over deze molen kunt u elders in "DE UTSKOAT" lezen. ln Anium oonge-
komen zogen wii molen "De Eendrocht" (ó) reeds met twee volle zeilen drooi-
en. Vriiwillig molenoor H. Kingmo heeft ons hier gostvrii ontvongen. De
molen doet dienst ols V.V.V.-kontoor en ols tentoonstellingsruimte voor lqnd-
bouwgereedschop. No een uurtie vertrokken wii, en zogen.onderweg nog de
molen "Ropto" von Mehlowier (5). ln het dorp hebben wii bii coféÀrestouront
"Veldzicht" een gezellige broodmooltiid ghod.
Nodotwe Metslowier ochter ons lieten, bereikten we spoedig Ee. We pos-
seerden even lqler de "Beintemopoldermolen", onder Westergeest (21) die
sinds 20 iuni l9tl0 eigendom is von "De Frpke Mole".
Op doorreis zogen we in Veenklooeter het uithof "Fogelsonghstote", en in
Kollumerpomp "De Westermolen" (25). Rondom "De Westermolen" stoon
veel bomen die een belemmering vormen voor vriie windvong.
De bus brocht ons verder noorde molen von Munnekeziil. Wii hodden het
geluk dot we de molenoor, dhr. Sikkens, thuis troffen. Hii heeft ons het
een en onder von de molen loten zien en hii vertelde onder ondere dot de
molen zo licht drooide, dot wonneer een lucifer nog bleef bronden de molen
ol rond kon komen.Dit geeft een totool von
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43 molens die in Fries lond gedrooid hebben.

G.D. Wiinio.



Nodot we ofscheid nomen von de molenoor, reden we vio Buren in de richting
von BUitenpost. ln Buren konden we nog een glimp opvongen von korenmolen
"De Windlust" (41).
Het log in de bedoeling om de wotermolen von Birdoord, "De Olifont", nog
te bezoeken, moor door het zeer slechte weer hebben we besloten om nog een
extro stop te moken in ploots von de molen te bekiiken. Dit deden we in
wegrestouront "Twiizel", woor we ols molenvrienden onder elkoor nog een
uurtie gezellig hebben zitten proten.
Uitgerust en wel gingen we terug noor Leeuworden. Vonof de grote weg Gro-
ningen-Leeuworden zogen we de P.E.B.-centrole oon het Bergumermeer en

op de Grote Wielen wos er, ondonks het slechte weer, nog iemond oon het
windsurfen. Tot slot reden we longs de poldermolen von Lekkum, genoomd:
"Bullem " (52).
De "Commínghobuursterpoldermolen" (59) oon het Kolverdiikie is zo long-
zomerhond heloos geheel ingebouwd door de Leeuworder stodswiik "Com-
minghoburen ".
Op weg noor het N.S.-stotion brok nog even de zon door en doormee kwom
een einde oqn een fiine dog.

Heerenveen, ougustus 1980 P. Timmermons

MOLENAAR LINSE VAN DER KOOI VAN ÀAARSSUM GEHULDIGD

Molens hebben mii vonof het begin von miin leven oltiid guinteresseerd. ln
mi in ieugd, toen ze nog volop oonwezig woren, wos door ook de gelegen-
heid voor, t€ meer door miin werkzoomheden op het vriie veld doortoe wel
de gelegenheid boden. Toen ik het bedriif oon kont hod gedoon en dus volop
de gelegenheid hod om von miin vriie tiid te genieten, kwom weer het ver-
longen om nog eens een wotermolen in vol bedriif te zien.
lk kwom toen terecht bii J. de Swort op de Viifhuisterpolder te Hollum. En

zo kwom ik enige tiid loter bii Linse von der Kooi op de molen te Morssum.
Von der Kooi werd op I 0 september 1905 geboren ols zoon von een woter-
molenoor in de Dronriipster Puollen. Op 25-iorige leeftiid werd hii zelf
molenoor op de bekende grote wotermolen met het witte molenoorshuisie bii
Morssum. Het polderbestuur kon hem toen in vol vertrouwen die mooie, gove
en grote poldermolen in hqnden geven. Voor iemond ols hem, op de molen
geboren en getogen, moest men wel oonnemen dot hii, 25 ioor oud, W€l zo
ongeveer "door pokken en mozels heen is" zools een oud gezegde don luidt.
Don kun ie een ervoring hebben opgedoon woor het beste diplomo von tegen-
woordig niet oon kon tippen. Zo ziin ze door hun huweliiksleven in gegoon
en de vrouw, hoewel geen molenoorsdochter, wist.zich wel oon te possen oon
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molenoorsleven, oon dot leven door op de ruimte.

Al spoedig wos het zo ver dot hii de molen
met een gerust hort oon hoor toevertrouwde
ols hii in de polder moest wezen te hekkelen.
Hoeveel dogen en nochten zouden ze door in
grote ééndrocht het toezicht hebben gehou-
den op die grote molenr hun komerood bii
mooi weer zo rustig ziin rondies drooiend
moor bi i storm en regen de vol le mens vro-
gend. "Br0ke os it moot, mor sporie os it kin"
wos een gezegde von vriend Swqrt, iets dot
ook Von der Kooi tot ziin stelregel hod ge-
mookt. Hoe gezellig heb ik door wel gezeten
ols het echtpoor Von der Kooi vertelde over
de tiiden von vroeger toen de scheepvoort
nog von meer betekenis wos en de schippers
voor de zondog vook ligploots bii de molen
zoch ten en voor geze I I i ghe id zorgden .

Vrienden von de vriie notuur ols zii woren,
wos Von der Kooi notuurliik ook lid von de

vogelwocht. En ofschoon ze niet in het dorp woonden nomen ze wel oqn het
dorpsleven deel. Vele ioren heeft hii de functie von bode bii de uitvoort-
dienst verzorgd, een funcfie woorvoor hil met ziin kolme rustige oord, mede-
levend en begriipend uihiekend geschikt wos en gewoordeerd werd.
Ook ols voorzitter von de Stichting Molens in Menoldumodeel wos hii ten
zeerste op ziin ploots. Hii wos de eerste die les oon de vriiwillige molenoors
gof. Overtuigd ols hii wos, zouden de molens in stond bliiven zodot over-
drocht von de kennis noodzokeliik wos. lk herinner mii nog hoe hii met ziin
eerste leerlingen bii mii op de molen vonVrouwbuurtstermolen kwom,woor-
voor ik toen wos oongezocht om leiding en uitleg oon onderwiizers met hun
schoolieugd te geven om zo begrip en liefde voor die oloude werktuigen te
kweken. De molen von Morssum wos voorzien von zelfzwichting moor de
leerlingen moesten ook met zeilen kunnen omgoon. Wot hebben wii door pret-
tig somengewerkf om olles weer lopende te kriigen. lk herinner mii nog toen
ik von plon wos een echte kleine wotermolen te bouwen, ik voor de moien
ook boven in ziin molen te Morssum moest ziin; ik hod moor een overol mede
genomen vonwege het stof en vet dot ik door venvochtte, moor Von der Kooi
zei dot het niet nodig wos dot ik die oontrok. En werkeliik, ik heb nog nooit
een molen oongetroffen die zo schoon wos. Tip-top in orde net zo ols dot ol-
tiid zo mooie witte molenoorshuisie.
Woensdog l0 september op ziin 75-ste verioordog werd hem door burge-
meester Joop Goemon Borgesius von Menoldumodeel de eremedoille in goud
in de Orde von Oronie Nossou opgespeld voor ziin verdiensten. Ten zeerste
verdiend, moor beiden ziin zich wel bewust dot ook de vrouw het hore er
ioe heefi biigedrogen. Om gezondheidsredenen moest Von der Kooi het de
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lootste ioren wot kolmer oon doen moor oltiid bleef hii de kolme rustige
en hulpvoordige mon. .

Vonuit hun woning oon het Froniumbuorsterpoed hebben ze nog het gezicht
op de grote molen woor ze de beste ioren von hun leven doorbrochten. En

in het tuintie voor hun woning drooien bii tiid en wiile nog de wieken von
het kleine molentie dot ze meegenomen hebben.
Hoe k-on het ook onders.
Woor het bloed niet kon goon, door kruipt het. Ook weer zo'n oud,gezegde
woor een kern von woorheid in schuilt.

St. Jocobiporochie, september I 980 Jon de Beer

******

ONZEKERE TOEKOMST VOOR DE "KORENAAR''

Sexbierum- Op poginq 59 von het "Fries Molenboek" konden we nog schrii-
ven over deze ploots..... " woorvon verre ol het regelmotig wuivende wie-
kenkruis von de Sexbierumer korenmolen "De Korenoor" opvolt temidden von
de golvende groonvelden. " Doorvoor droeg de uit Horlingen ofkomstige vrii-
willige molenoor Piet Kingmo zorg en wel met een nimmer oflotende iiver.
Het plon om er weer echt mee te goon molen w<ls hecht in ziin ochterhoofd
vostgebeiteld. Het heeft echter, tot op heden, niet zo mogen worden.
Dreigend en vol onzekerheden ligt de toekomst nu ols een donkere wolk bo-

;ï*,i"iil;:J'"[:m;i"ï ï*' ïl;, ronser veronrwoord en mose r i i k
om met de molen te drooien. Restourotie is dus dringend noodzokeliik moor
finonciële problemen riizen.torenhoog boven "De Korenoor" uit, doormee
een slechte "biotoop" veroorzokend.
Eigenoor, de heer F.M. de Poel, wi I de molen wel kwiit. Hii heeft een tori
gevroogd moor tot op heden is door weinig positiefs voor de heer De Poel
uit voortgevloeid. De gemeente zou wel interesse voor overnome hebben
moor ook zii zullen moeten woekeren met de bezuinigingsmootregelen die nu
eenmool overol hun invloed doen gelden. Voor molenminnend Frieslond en
Nederlond hopen wi i dot in deze kwestie spoedig een gunstig resultoot be-
werks te I I igd word t.

ALD-BOARGEÀAASTER VAN MOURI K F ERSTOARN

Nei in long siik wëzen ïs de 6ld-boorgemCIster fon

Ferwerderodiel, W. von Mourïk, ferstoorn , 61 iier

a ld.

Von Mourik hot ek bestioerslid west fqn de stifting

De Fryske Mole. Fonöf de oprioch ting dërfon fer-

tsiinwurdige hy de gemeenten deryn.

Hy hie ek in grut hert en each foor de rnonumentole

weorden. De molen krigen fqn Von Mourik folle orn-

tinken. Benommen foor dy yn syn eigen gemeente die

er wot er koe. lt wie him slim yn 'e wei dot it net

s logge de troch br6n ferneotige grutte hou tseochmo le

yn Burdoord wer opboud te kriien.

De Fryske Mole is Von Mourik tqnkber foor syn grutte

ynset en enthousiosme foor it molebehöld.

A. B.

ÏO JAAR BESTAAN STICHTING "DE FRYSKE MOLE"

ln verbond met het l0-iorig bestoon von de stichting "De Fryske Mole",

heeft het bestuur gemeend om ter gelegenheid hiervon het boek "Longs

oude Friese Windmolens" voor de speciole priis von l0 gulden ter be-

schikking te stellen.

Het boek kon worden ofgehoold op het redoctie-odres: Tweeboksmorkr 52

te Leeuworden of zol u worden toegezonden no storting von f I0, -- op

gironr. 2.257.7U t.n.v. Stichting "De Fryske Mole " te Leeuworden.

G.D. Wiinio

A.C.



FEESTAVOND "DE HERSTELLER''

Op vriidogovond I g september i.l. mookte het stichtingbestuur von "De
Herstetler" te Sint Johonnesgo op de feestovond bekend, dot er moor liefst
5ó.000 gulden biieen gebrocht wos voor herstel von de molenromp oon de
Hogediik woormee binnenkort een oonvong genomen zol worden. De ge-
meente Hoskerlond hod reeds een bedrog von f 250.000 r-- beschikboor ge-
steld op voorwoorde dot de gemeenschop zelf een eigen biidroge von mini-
mool f 50.000 r-- op tofel kon brengen. Dooroon heeft zii met hulp von
buitenof dus ruimschoots voldoon. Er is echter nog meer geld nodig !

Op de ovond werd rond 9.-- uur door ondergetekende een film over de pol-
dermolens getoond woorno voorzitter Jhr. Von Eiisingo een ieder geluk-
wenste met het behqolde resultoot. De sponning in de zool steeg toen de
trekking von de verloting ploots vond onder leiding von notoris Koopmons
uit Joure. Er woren welgeteld ó0 priizen hetgeen een longdurige trekking
ten gevolge hod. Tot slot zorgde een bond voor de muzikole omliisting von
deze geweldig gesloogde molenovond.

G.D. Wiinio

TE KOOP

KLEURENFOTO VOOR STEUN AAN STICHTING
DE HERSTELLER

Goed nieuws! Het goot goed met het biieen brengen
von gelden voor herstel von de molenromp oon de
Hogediik te Sint Johonnesgo. Ook u kunt nog een
steentie biidrogen door het kopen von een frooie kleu-
renfoto welke gemookt is noor een schilderii voor-
stellende de windmolen "De Hersteller" in oude glorie.
De priis bedroogt f 7 r50 per stuk. lets moois voor o.ct.
verzomeloors dn een ieder die molenherstel een worm
hort toedroogt. Te bestellen bii de heer J. Joger,
tel. 05137-431.
Bovendien zol woorschiinliik nog een foto beschikboor
-komen voor de verkoop en wel noor een schilderii woor-
op de twee verdwenen molens oon het Ketting pronken.

HENDRIK DAM

MOLENAAR OP "DE HOND"

vAN r:t:t):vERrELr

Op een zoterdog in mei woren
wi jop bezoek bii de oude rnole-
noor von het dorpie Poesens.

AI goot zi in ouderdom gesloog
verder , ziin vlugheid doet niet
onder voor die von een "i*g-
keordel". Hii stoot er don ook
om bekend dot hii vreemde co-
priolen uithoolt: een von ziin
geliefde bezigheden is stelt-
lopen.
U moet don ook niet verwoÍrderd
opkiiken wonneer hii u vroogt
om eerst een eindie op stelten te
goon lopen olvorens hii u uitno-
digt de molen te goon bekiiken.

ln het onlong uitgekomen "Fries Molenboek" stoot geschreven: "ln 1882 nom

Jon Fokkes Dom uit Burum de molen over en bemoolde hem tot 1y25. Diens
weduwe zette het bedriif voort met hoor zoon Hendrik totdot dit no Wereld-
oorlog lt economisch niet meer mogeliik wos. No de oorlog rookte de molen
gedurende ongeveer 20 ioor sterk in vervol. ln 1969 hrom hii in eigendorn
von de vereniging "De Hollondsche Molen"; in 1978 werd het eigendorn
overgedrogen oon de stichting "De Frpke Mole".
ln onderstoond verhqol loten we de 83-iorige molenoor oon het woord. "Ast'

ffi;ïï"1;::rJ:,:il 
imst' Jon is het wor soed"' ii ziin verzoek

Hoe het begon

Hendrik Dom kwom op 25 iuni 1897 ols molenoorszoon op de wereld. Ziin vo-
der, die voorheen molenoorsknecht op de molen re Nes wos geweest, hod de
molen "De Hond" in lB82 voor 30@-gulden gekocht von Stuivengo. Op ló-
iorige leeftiid kwom Hendrik bii =iin voder ols knecht op de molen. "Jo
sioch, dot siet so. lk hie fiouwer bruorren boppe my en dy moosten troch de
mobi lisoosi" yn tsiinst. Fon 'e oerbleoune soonnen wie ik de öldste en so

rekke ik dus by heit yn 'e leor. Wy hiene oltiten in f&te korrider mor doe
koe ik syn wurk oernimme fonsels. 

^ 
ei in peor hynders foor de korne nxxrst ik

Molenaar Dam in actie. Foto: G. D. Wiinia



by de wei groon ophelie en mool werom bringe. Soms hie ik wol ó0 sek op'e
wein en dy hynders mor lOke. Fierders leorde ik it meollen en so sóntsiesoon
ek it pellen, mor dot wie der op to heor.
Wy pelden it meost símmerdeis; dot wie don gr6t foor it moolfobryk fon Morro-
Lioessens. By't winter pelden wy wol foor portikulieren foor eigen gebrOk.
Simmerdeis meolden wy ek in protte foor portikulieren dy't der in boorch op
nei holden. Fonsels krige ik ek it bilien op 'e DÍtse blouwe stien Onder de
knibbel. Dizze stiennen binne o so geskikt foor it meollen fon weet (torwe).
Dochs fOn ik dot bilien it minste wurk en.... om in stien wer lyk te kríien os

er Ít bol6ns rekke wie".

De steen wos voorzien von een zwooipondscherpsel. Wil vroegen noor het
hoe en \Moorom hiervon. "Riochte kerven meolden so goed net tocht my en
och, wy wienen it oltiten so wend, dot wot sil men don oors. Mor tink der
om dot de stien oltiten eorm holden woord; 0nder de rii yn't krop fon'e
stien moost romte wéze, wont oors woord it mool hyt en dot mocht fonsels
net. "

Fon seilen en kleppen

"Yn 't eorst hienen wy seilroeden. Mor och ionge, os it min woor wie, mei
dy okelike noordwester, don moosten wy op ós hoede wéze en op'e tiid
swichte. Dot fOn ik oltiten it m:nste skoft op'e mole. Wy ho it ek wolris m6l
belibbe dot ik tocht, hy giet op'e rin. Sels mei swichten wie er wolris min
te h6lden. lr4or it woe wolris helpe en doch de stiennen goed op inoor mei
groon der tusken. En os dot ek net meor holp, lieten wy de booze stoormwyn
wol yn syn bui ílroze. D6rnei pos pokten wy it fongkeotling, net eorder wont
oors koe de móle troch it skroeien fon 'e fong licht yn'e br6n fleone. Om 1928
hinne krigen wy op't lést ek in roede mei kleppen. Dot koom my hiir oon de
kust fon de Woodsee o so fon pos. Molemokker'Von der Meulen fon Dokkum
hot it wurk doe kreos öflevere. lt hot lykwols ien wike duorre eort de boor
troch de os wie! " (Voor een impressie betreffende het doorboren von een os

voor de zelfzwichting verwiizen wii u noor onze biidroge in het "Fries Mo-
lenboek" pogino 55; voorts hebben wii nog een toezegging von een onzer
lezers om oon dit onderwerp een op zichzelf stoonde biidroge te wiiden).
"lt wurk woord doe fonsels wol in stik mokliker mei dy kleppen", qldus de
molenoor.

Het werken'op de molen

De molenoors op onze koren- en pelmolens hebben een zwoor leven ochter
de rug. Ze mookten longe werkdogen woorbii niet op een poor uur werd
gekeken.
De werkdog begon over het olgemeen rond zes uur in de vroege ochtend met
kruien en opzeilen, een bezigheid die tiidens frooi weer best meeviel, moor
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men vergete toch voorol niet die vele dogen "mei min- en 0nliiich woor".
Ook don moest het wiekenkruis molen om het dogeliiks brood voor de mole-
noor te kunnen verdienen.
Wonneer het nog donker wos, gof een koors, een petroleumlomp of storm-
lontoorn net voldoende Iicht om bii te kunnen werken. Voor etenstiid werd
nqtuurliik zo weinig mogeliik tiid ingeruimd terwiil koffie en thee onder
de bedriiven door werd geserveerd.

Tebelaet en hoe't it der no hinne leit

Molenoor Dom: "Stodichoon woord de produksie lykwols minder. Dot koom
foorol troch todwoen fon de'rnengvoeders'dy't fobriken op'e merk broch-
ten. Foor 1954 meolde ik inkeld noch ris mor yn dot iier fleoch der 0nder
it drooien ris in houten roede ót. Nei 40 iier wie er yn't krtis ferrotte. Hiir-
nei is der net meor mei meold. "

Met de restourotie heeft de molen ziin volwoordig uiterliik terug gekregen.
Enkele vriiwilligers hebben te kennen gegeven dot zii de oude molenoor
groog terziide willen stoon om het wiekenkruis wot voker te loten molen.
Wonneer we von plon ziin om weer te vertrekken, dit overigens met tegen-
zin wont het verbliif bii Dom wos gostvrii, leerzoom en gezellig, kon de
oude boos niet noloten ollerlei stunts ten toon te spreidenr nU op z'n fiets.
Hii is er trots op en we moeten het toegeveni hii is zo vlug ols.woter. Wii
wensen de molenoor nog vele gezonde ioren toe opdot hii nog long mog
genieten von het leven. Dotzelfde geldt voor mevrouw Dom uiteroord ook.
Groog komen we eens terug om verder te luisteren noor ol die verholen uit
het oude Friese molenleven.

Joure, iuni 1980 G.D. Wiinio

DE CHINESE MOLEN

door A. Zondstro

De Chinese molen is weinig bekend;
er is weinig litterotuur over die ik,
no nogol wot moeite, heb gevonden.
Zelfs de Chinese Ambossode in Den
Hoog kon mi i geen in I ich tingen ver -

strekken noch mii noor enige litterotuur erover verwiizen. Dit olles is deste-
meer ver\Monderliik door in dit enorme riik enorme oontollen von deze mo-
lens in gebruik ziin of ziin geweest - Zelfs of ze nog in gebruik ziin heb ik
geen bevéstiging of ontkenning von kunnen kriigen.
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De gegevens erover die ik hod sproken elkoor over dit lootste vierkont tegen;
dot deze molens in het hedendoogse chino nog steeds gebruikt worden is der-
holve een groot vroogteken lees ik bii de een, terwijl de onder schriift dot ze
nog steeds intensief in gebruik ziin longs de ooskust von Chino ten nöorden
vdn de Yongtze en in het biizonder in het gebied von Thonghu en Toku bii
ïientsin,hoofdzokeliik ols oondriifkrocht voor kettingpompen voor de zoutin-
dustrie (zoutwinning uit zeewoter). BiI o.m. de riistvelden woren deze molens
in gebruik in tiiden von droogfe voor bevloeiing of om het woter bii veel re-
gen weer weg te pompen. Juiste gegevens voor welke doeleinden deze molens
werden gebruikr heb ik niet kunnen vinden moor oon te nemen is wel dot dit
niet tot de twee genoemde beperkt is gebleven.

De eerste Europeoon die deze molens zog wos Jon Nieuhoff die in Ió55 ols
bottelier deelnom oon een hondelsdelegotie von de Vereenigde Nederlondsche
Compognie, No ziin terugkeer schreef hii een boek over ziin belevenissen.
De in dit boek door hem gemookte.tekening kon de vergeliIking met een mo-
derne foto doorstoon (tekening l). Op deze tekening stoon 5 Chinese molens
weergegeveni zools ol gezegd ziin technische gegevens tot op heden onvind-
boor en zo zol de beschriiving von deze molens beperkt bliiven tof dot wot ik
erover gevonden heb.

tekenïng I

ln de grond ziin twee polen geplootst met doorover een dworsbolk. ln het
midden von deze bolk is een logering opgenomen (woorover ik geen gegevens
heb) terwiil recht er onder op de grond ook een loger moet ziin voor de tus-
sen deze logers drooiende hoofdos. Deze constructie wordt oon beide ziiden
met polen en touwen geschoord. Het is hoogstwoorschiinliik dot voor deze
polen bomboe werd gebruik; de uiteinden wiizen doorop.
De vertikole hoofdos - die vonuit het midden von de dworsbolk loopt - is

voorzien von een lottenconstructie (vermoedeliik ook bomboe) die ols twee



grote open circels om de os stoon en die met zes polen oon elkoor ziin ver-
bonden. Aon deze polen zitten de zeilen vost die een ofmeting hebben von
ó bii l0 voet. Deze zeilen worden in hun uitslog beperkt door eén touw zo-
ols is te zien in tekening 2.

tekening 2

De duideliikste verkloring von de werking von dit zeilenstelsel kreeg ik von
de heer ir. H.G. Bos von het Loborotorium von Fysische metoolkunde von de
Riiksuniversiteit von Groningen. Hii schriift: "de werking von de molen is hef
beste te begriipen door te vergeliiken met een zeilboot. Nemen wii een zeil-
boot met olleen een grootzeil en loten wiI deze in een cirkel voren don heb-.
ben w.ii o.h.w. een Chinese molen met één zeil. Het is per zeil voortdurend
oploevenrdoor de wind goon, ofvollen, giipen, 'weer oploeven, enz. Tiidens
het door de wind goon en het giipen wordt geen vermogen opgewekt. Het
giipen goot gepoord met een flinke klop, tiidens het overstog goon itoot
het zeiltie te klopperen ols een vlog in de wind. Een en onder houdt in, dot
de molen ongeschikt is om te worden bedreven bii grote windsnelheden. De
grens ligt bii ongeveer 7 m.s. Bii loge windsnelheden drooit de molen proch-
tig."
Hoe de Chinese molen werkt is voor'ons ollen het belongriiksg veel vrogen
erover bliiven nog open ols o.o. voor welke doeleinden ze werden gebruikt,
op welke wiize de gereedschoppen werden oongedreven, von welk moteriool
molen en zeilen werden en worden gemookt en wot b.v. hun groohfe ofme-
tingen ziin. lk hoop dit olles nog te kunnen vinden en er over te schriiven.
Eén belongriik voordeel boven onze molens zie ik wel: gekruid hoeft er niet
te worden - geen gesleep met zwore, vuile roestige kettingen. Trouwens het
liikt me een ideole exomenmolen toe.
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MOLENS IN ZUID-HOLLAND IN OUDE ANSICHÏEN DEEL 2

ln de korte inleiding, zools gebruikeliik bii dit soort boeki.r, vertelt de
somensteller de heer drs. H.A. Visser, dot er in Zvid-Hollond een schot oon
woordevolle molenschoonheid verdwenen is. Juist de veelvormigheid der
bouwwerken is zeer interessonï deze omstondigheid wordt oongevoerd ols
ziinde een der redenen von verschiinen von dit deeltie dot een vervolg is

op het in 1972 verschenen eerste deeltie von de hond von L. von Lombolgen.
Het is een goede zook dot de somensteller zoveel mogeliilí doublures heeft
vermeden.
De volgorde von ofbeelding is type-gewiis. We beginnen in de Alblosser-
woord, de streek woor de wipmolen het eerst werd gebouwd en het verst tot
ontwikkeling is gekomen. De wippen von Brondwiik en Ottolond ziin trou-
wens verwisseld. Vio de Viifheeren londeh ,'Hoekse Woord , Krimpenerwoord ,

Riinlond (woorover olleen ol een deeltie somengesteld kon worden wonneer
u weet dot zich hier l'71 polderties bevonden) en de Zwiindrechtse Woord
belonden we bii de ochtkonte poldermolens.
Vermeldenswoord vinden we de foto uit l91 0, gemookt bii het 50-iorig iubi-
leum von W. von Wiik, molenoor op een der drie molens von de polder
"Longerok" in de Alblosserwoord. Doorno posseren een oontol ronde stenen
poldermolens de revue (wooronder enkele met zwichtstelling i.v.m. bebouw-
ing), gevolgd door de wip-korenmolens. Deze molens hebben hun ontstoon te
donken oon de grote ervoring die molenmokers hebben opgedoon met de
wip-poldermolens. Het bezwoor von deze molens wos dot de werk- en opslog-
ruimte gering wos. Voorts treffen we foto's oon von poltrok-zoogmolens (Dord-
recht bezot de grootste houthondel in de provincie) , grondzeiler-k'orenmolens
en stellingmolens; deze lootsten behoren tot het meest voorkomende type
koren- en industriemolen. Von deze groep treffen we ofbeeldingen oon von
koren-, zoog-, tros- en oliemolens, een snuif- en speceriirolen en een hen-
nepklopper of beukmolen.



Erg mooi is de foto woorop zoogmolen "De Jocobus" en speceriimolen
"Nieuw Werklust" oon de molenriike Rotterdomse Schie met volle zeilen
stoon te molen terwi ]l een vrochtschip met z'n biuingetoonde zeil [uist
posseerf.
Noost de robuuste zoogmolens ziin er ook kleinere in werking geweesf de-
ze kleine ochtkonties oftewel zgn. "holve molens" woorin lotten gezoogd
werden, trof men hoofdzokeliik op het plottelond oon. Tot slot komen de
.ronde stellingmolens oon de orde, een serie die besloten wordt met de oud-
ste en merkwoordigste korenmolen von Riinlond, te weten die te Hozers-
woude-RiindiIk.
Al met ol een woordige oonwinst voor een ieder die de nostoligie von oude
molenplooties wil ondergoon. Hoewel voor velen het kiikgenoi voorop zol
stoon, kon ook de meer in feiten ge?nteresseerde liefhebber met deze uifgove
volledig oon z'n trekken komen. Een register von plootsnomen komt de bruik-
boorheid zeer ten goede. Het is trouwens iommer dot er over de korenmolen
von het voorplooiie geen biizonderheden vermeld ziin. Niet iedereen zol in
het bezit ziin von het "Zuidhollonds Molenboek,'om iefs meer over de nog
bestoonde vierwieker von Nieuwenhoorn oon de weet te kunnen kornen.
Boekie in oblong-formoog 139 genummerde blodziiden; uitgove von Europese
Bibliotheek te Zoltbommel; verkriIgboor in de boekhondel; pri is f 30,90-

G.D. Wi[n[o

MOLENS IN UTRECHT IN OUDE ANSICHTEN

Evenols het hiervoor besproken boekie is ook deze uitgove door drs. H,A. vis-
ser somengesteld. ook nu is weer gekozen voor een type-gewiize bundeling.
De kleinste provincie von ons lond herbergt ook het kleinste oontol molens,
nomenliik 28. ln het verleden wos er op molengebied heel wot meer te oon-
schouwen, hetgeen in dit boekie duideliik wordt oon de hond von 75 foto's
en oude onsichien, een oontol dot we overigens groog wot groter hodden
willen zien.
De zwerftocht voert ons eerst longs de sfonderdmolens die het longst stond
hebben gehouden in het oosten der provincie. De lootste stond biI L"urrm
woor hii op 28 december 1954 omwooide. In de westeliike helft von Utrecht
werden de stonderdmolens no de zestiende eeuw door wipkorenmolens ver-
vongen, wot verbond houdt met het veelvuldig voorkomen von wippolder-
molens in deze streek en het oongrenzend.e Zuid-Hollond, De lootste wip-
korenmolen wos tot 1940 te vinden in Hoorzuilen nobii kosteel ',De Hoor,,.
Von beide typen treffen we ó ofbeeldingen oon. De fotoserie wordt vervolgd
met 3 foto's von ochtkonte grondzeiler-korenmolens en l3 von ochtkonte
stelling-korenmolens. von de korenmolen "De Goede Verwochting" te Amers-
foort wordt groog gewog gemookt von de mogeliike Friese ofkomst. Gezien de

liin von het ochtkont zou dit zeer wel mogeliik ziin. Er wordt trouwens,
herhoolcieliik gesproken over getronsporteerde molens. Een zeer ofwiikend
model heeft gestoon in Nieuw-Loosdrecht. Visser spr:eekt von een "buik-
molen" omdot de romp boven de stelling buikvormig wos verbreed. Von de
industriemolens woren de houtzoogmolens in de meerderheid en verder woren
er nog enkele oliemolens, pelmolens en runmolens. Een heel oude foto uit
1876 toont de voormolige zoogmolen te Wi lleskop; von de weinige oliemolens
die eens in de provincie uit roop-, kool- en liinzood olie persten, is een
ofbeelding von "De Hoop" te Jutphoos opgenomen, No de 5 onsichten met
industriemolens komen we l7 ronde stenen stellingmolens tegen; vermeldens-
woord ziin o.o. de mochiige korenmolen "Riin en Zon " die on -
derin ploots bood oon twee woningen en die nu weer in volle glorie de
stod Utrecht siert n,o een grote restourotie, de run- en groonmolen op de
Biilhouwerstoren, eens een verdedigingstoren von de hoofdstod die in 1694
omgebouwd en in 1872 gesloopt werd. No ï4 wippoldermolens (woorvon ver-
teld wordt dot de westeliike polders met één molen toekonden, terwiilde
woorden oltiid meerdere nodig hodden) komen we bii d" ochtkonte polder-
rnolens die voorol in het noordwesten stonden. Frooi is de foto woorop molen-
mokers druk bezig ziin met het steken von een nieuwe os te Abcoude. Vis-
ser beschriift in korte trekken het ontstoon von de ochtkonte binnenkruier
en z'n verspreiding. Tot slot wiist hii ons oon de hond von een drietol of-
beeldingen op de overgongsvorm von het oudste type noor dot wot in de 18e7

l9e eeuw vrii veel werd toegepost. Ook nu is er weer een register von
plootsnomen toegevoegd, moor tevens is de informqtie over het voorplootie
he loos weer uiterst summier.
Oblong-formoof 75 genummerde blodzi iden; uitgove Europese Bibliotheek te
Zoltbommel; verkriigboor in de boekhondel; priis f 28,90.

G.D. Wi inio

MO LENWIE LEN

ln novolging von de voortreffeliike uitgoven "Molens zoals ze woren",
"Molenbouw" en "Hellend scheprod " verscheen onlongs een vierde gede-
toi lleerde studie over molens von Anton Sipmo. Deze keer koos hiI voor de

zo belongriike molenwielen, een studie woqrvoor hii ontzogliik veel te -
ken- en opmeetwerk verricht heeft. De ti tels von de verschillende hoofd-
stukken leren ons wot we in dit werk zoal kunnen oontreffen: tondrod en

komwiel, kommen stoven en dolleflr de opbouw von de kroon- en spoor-
wielen en de schiiflopen, de lossen in de delen von het grote kroon- en

spoorwiel.
Hiernq volgen nog biizonderheden over ondere wielen zools bovenwielen,
woterwielen, viizelwielen, rosmolenwielen, goffelwielen en snoorschiiven

met hun trekblokken.



ln dit technisch vokbekwome boekwerk kriig"n ook specifiek Friese eigen-
oordigheden ruime oondocht, woorbii opgemerkt moet worden dot ook gege-
vens weergegeven ziin von inmiddels verdwenen molens.
De uitgove "Molenwielen" is beslist geen oongenoom leesboek moor deze
verhondeling moet gewoordeerd worden ols een serieus studieboek woorbii
de schriiver diepgoonde wiskundige formules niet uit de weg goot. Voor de
molenbouwer en de serieuze molenliefhebber willen we deze uitgove don
ook kwolificeren qls een uitermote zinvol en leerzoom werk dot beslist
niet ongelezen mog worden geloten. Door de steun von de Stichting Comité
voor de Zomerpostzegels kon de priis beperkt bliiven tot f 36,--.
Het is een keurig verzorgd boek met een omvong von I3ó blodziiden.

Uitgove: Wolburg Pers Zutphen.

G.D. Wiinio

DE MOLENS VAN ZUID-HOLLAND

Deze longverwochte nieuwe moleninventorisotie is uit. Voor de priis von

f 54 r-- (incl. porto) ligt er een zeeÍ frooi ogend boekwerk voor u in olbum-
formoot. De 250 blodziiden ziin geiil lustreerd met ongeveer 380 kleurenfoto's
die von zeer goede kwoliteit ziin. Von de 21 3 molens is von elke wieken-
droger een kleurenfoto met technische en historische olsmede ondere wetens-
woordigheden opgenomen. Bovendíen geeft een situotiekoortie oon woor de
molens te vinden ziin. ln de inleiding treffen we l3 hoofdstukken oon die
we o.h.o. goorne wot uitgebreider behondeld hodden willen zien zools de

verhondeling over de Zvidplospolder.
Het hoofdstuk "de molen in de reklome" vinden we voor zo'n boek niet zo
gesloogd (g"lukkig neemt het weinig blqdziiden in beslog!). Voor het ove-
rige ziin we vol lof en we besluiten don ook met de mededeling dot goede

wiin verder geen krons behoeft! Te bestellen door overmoking von f 54 t--
op postgiro 12023H.- t.n.v. chef 5e ofd. prov. griffi e'Zvid-Hollond Konings-
kode l, 2s96 AA Den Hoog. 

G.D. wiinio

********

OAN IT WURK BY EN OP 'E MUNEN (2)

troch L.J. Sierksiro

Nei it lieden meitsie de ionges de mOne kléor om te pellen. De mOe sette
wy yn folle seilen, it wooit hurd, wynkrëft sön Ít it noord-eosten, in béste
pelwyn. len fon ós lit de m0ne los, hy set mei gong ítein en ik lit de eorste
skoot op 'e foorloper. lt protsie dot wy ol ris eorder foorskyld ho meitsie wy
no hielendol kleor. Gert is Onder by de wine. Kees en Bouke by de neiloper
en de severii en ik by de foorloper. As wy de foorloper deröf litte, giet de
neiloper derop en so troch. Two oont triie minuten litte wy it sitte, don giet
it der 6f. lt giet hurd. De mOne runt 80 oont 90 einen.
Soms ho ik de skoot noch op 'e foorloper, don doch ik de neiloper der ol by.
Wonneor de mOne dot begiint te fielen, giet der in skoot 6f. Ynienen fleone
ís in peor kilen om 'e eoren. De severii folt 0t. Gou fongt Bouke de mOne
nei't wy eorst de skooten yn 'e omers fleone lieten. De skiif op 'e spil fon de
neiloper is losrekke. Wy wigie de skiif der by in mol wer op. Bouke h6ldt
him stodich yn 'e fong. Nei inkelde korreksies spoortde skiif wer, ik boorgie
de kilen no better. Kees en Bouke geone nei hOs: se mootte de kii fon Kees
en dy melke. Gert en ik geone fierder. Gert by de neiloper en seef , ik by
de foorloper. lt giet in tiidlong goed. lt is prochtich mooie gr6t wot wy meit-
sie. Nei in skoftke giet Gert nei Onderen nei de wine. lk moot my boppe no
ollinne rëde.

Eorst giet it goed, mor ynienen kin ik de skOf fon de neiloper hinne noch wer
kriie. De m0ne is 0nbelést rekke en ik moot fonge. Hy rint in I l0 einen, mor

hy is noch goed te fongen. Gert komt boppe en siocht k6ns de skOf los te
kriien. Der sitte wot kerlen yn 'e side fon de sk0f plokt. Wy meits]e de skOf

skiin en beslute de foorskylde koorn öf te meitsien. Noch so'n fiif skooten.
De m0ne los. Hy giet wer hurd. Gert bliuwt no by my boppu. Wonneor de
lëste skoot kleor is, (it slogget ís dit troch it koor eefkes oer de side te triu-
wen en inkelde kerlen te heinen) fong ik de m0ne wylst Gert de léste skoot
opheint.
As ik b0ten kom drooit de m0ne so'n 120 oont 130 einen. lt fongt noch b6st
mor ik merkbyt wol dot dit der op oon komt. Gert hellet de seilen der foor
wei en ik geon nei de kopsouder. Dot móot wol nei sok fongen. lt rOkt der
tige bronderich en der leit hiel wot swortsel op'e souder; tusken bOk- en
lindestik sit noch gleonte; ik reogie it der wei en troopie it döf.
Wyfeie de kopsouder en de stellingsouder oon. Whowwe tige mooi gröt mokke.
Mor ris sien oft ik der keopers foor fyn. Wy seve fwo greotes en wooie it ít.
It is heolwei seizen os ik thÍs bin. De frou hot de kofie kleor.



"EFFE DE VANG LICHTEN....."

Er wos eens een vriiwillig molenoor, die op een molen in Frieslond zou goon
werken.
Hii docht dot ie olleen moor de vong moest opholen..... Don ging de molen
drooien en ie kon, in een mokkeliike stoel, op de stelling ie krontie lezen.
V"ry9g! l'glgggU:J
Toen we, eind 1978, opde molen in Longweer gingen werken woren we ol
gouw ochter dot er nog heel wot te doen wos. En doormee bedoel ik niet het
echte molenoorsvok, wont door moet eenvriiwillige molenoor zich niet
oon wogen. Moor slechte windborden kunnen ook door minder bekwome
mensen vernieuwd en gereporeerd worden.

Als ze ook nog eens goed in de groene Copperont gezet worden, don goon ze
weer een poor ioor mee.
Wot moeiliiker is het vervongen von heklotten. Als ie met z'n tweeën bent
en de somenwerking is goed, don lukt dot ook wel. Aon teren en verven komt
notuurliik nooit een einde! Bii dot soort werk kom ie von olles tegen en [e
moet don onderbreken om eerst weer nieuw hout te bestellen.
De Longweerder molen is 's zomers verhuurd oon liefhebbers von dè woter-
sport. Velen ziin "oude klonten", die ieder ioor een poor weken von hun vo-
kontie op de molen doorbrengen.
Met de meesten von hen ziin we goede vrienden geworden. Vook worden we
uitgenodigd om een kopie koffie mee te drinken en hun belongtelling voor
de molen is geweldig.
We vrogen of ze mee noor boven willen en don vertellen we wot over molens
in het olgemeen, over de oktiviteiten von het Gild Fr;,ske Mounders en ook
over de geschiedenis von de Longweerder molen, gebouwd in 1782.

We proten ook over ons werk en vertellen dot we best wot geld voor moteriolen
kunnen gebruiken.
Dot levert steeds een biidroge in het busie op!
Moor de oonwezigheid von, biivoorbeeld, een fomilie met kleine kiryderen

en een hond betekent ook dot ie bezwoorliik de stelling kunt goon teren I

Het Stichtingbestuur zorgde, iuist vóór Notionole Molendog 1979, voor een
stel nieuwe zeilen. Al het nodige, zools hout, verf , teer, e.d. wordt door de
Stichting betoold. Moor verder merken we von het Stichtingbestuur erg weinig.
De nieuwe burgemeester, die sekretoris is, hebben we nog nier op de molen
.gezien.

Mogen we hèm hierbii uitnodigen?
W«t hebben we nog meer gedoon....
De stelling is grotendeels von nieuwe delen voorzien en die willen we, vóór
de winter komt, nog helemool in de teer zetten. Ook de bolie is hier en door
gereporeerd en wocht nu op de verfkwost.
Notuurliik loten we de molen regelmotig drooien (voor de prins moor, zools
uit het bovenstoonde wel bliikt, we besteden veel tiid oon onderhoudswerk.
Met molenoorsgroeten, A.F.B. en Ti. K.
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cRrMM rN ÉÉN vAN zrJN spRooKJEs ovER EEN MoLENAAR

Begon het roderwerk von de molen te klop-

peren, don kloogde het: "Goeie gerustigheid

- help, goeie gerustigheid - help. "

Wos de molenoor geen eerliik mon, don begon

de molen eerst heel longzoom en deftig te vro-

lï"iïii fiïïïrïl i*dlï:,
steelt geweldig! ocht, ik hou er vier, ocht, ik

hou er vier ! "

IN ONS N IEUWJAARSNUMMER

LEZEN DAT WE I\^AAKTEN MET

J IS LUM

KUNT U EEN INTERVIEW

MOLENAAR DE VRIES UIT
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KOPY VOOR DIT NUMMER GRAAG VOOR N IEUWJAARSDAG

BIJ DE REDAKÏIE.
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WIJ WENSEN U VAST EEN GELUKKIG I98I TOE !!!
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