
DE UTSKOAT
ORGAAN VAN DE STICHTING DE FRYSKE MOLE SAMEN MET

DE VERENIGING GILD FRYSKE MOUNDERS

REDAKTI E ADRES: BUTSINGEL 22, B5O1 DH JOURE

5e jaargang nr. ZZ juli 1981

Stichting Penninga's Molen vierde feest



Stichting De Fryrl«e Mole:
voorzitter.' A Bokma,'t Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaat: Tweebaksmarkt 52, 891 1 KZ Leeuwarden (tel. 05100412141
gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

Verenlging Gild Fryrk Moundcn:
voorzitter; H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJlst (tel. O5155-1403)
secrctariaat.' mevr. P.C. de Jong - Diikstra,Harddravonsutog 31, 8501 CK Joure

bankrclatie.: Friesland Bank 
(tel' o5138-3470)

re k en i n gn u mme r : 29.8O.24 .9U
gironummer: 81.15"42 t.n.v. Friesland Bank

Redaktiemedswe rken:
A. Bokma - mevr" P.C. de Jong - Dijkstra - J. W0st - A Zandstra
Eindredaktie: G.D. Wijnja, B0tsingel 22,8501 DH Joure {tel. 05138-4108)

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

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VAN HET GILD FRYSKE MOUNI)I'IIS

In de vergadering van 23 februari 1981 heeft het bestuur besl«rtctt
om nog een nieuwe leermeester aan te stellen.
Het is de heer G. van den Berg te Suameer, die als leermeester r,ttl
gaan fungeren op de korenmolen De Hoop te Holwerd.
Met brief van 2 maart 1981 heeft het bestuur de heer van den llct'g
zijn aanstelling als leermeester bevestigd , dit ingevolge artikel 5,
derde tid van het Huishoudelijk Reglement.

In de vergadering van het bestuur, die werd gehouden op 11 mei
1981 te Kubaard, heeft het bestuur besloten gehoord het advies
van de Vergadering v€un Leermeesters ter zake en op grond van
het Huishoudetijk Reglement , artikel 2, vierde lid , de heren F.
Jansma, Julianastraat 7 te Marrum en G . van der Velde , Koningin
Jutianalaan 10 te Joure af te voeren van de lijst van gewone leden
naar de lijst van buitengewone leden.

EXAMENROOSTER
(tijdvak febr. t/m dec. 1981)

ZaterdaL 19 oktobef -198LPlaats: Poldermolen (watermolen) De Fenix te Maruum
09.00 10.20 G,C. Gremmé te Leeuvrarden
10. 30 11, 50 A. Tienstra te Hantum
Examencommissie:
J. Wierstrà, leermeester
K. Fal:er, vast tid vCIor Sti*hting De ïtryske Mole
J . H . A " van Tilburg, 'vast lid voor het Gild Fr:yske Mounders

!eLqrgeg--lI-qBlgls:-f Lgf
Plaats : Polderrnolen ( lvaterrnolen ) De ïrenix te Mamum
09. 00 10. 20 I " Attenra te llallunt
Examencornmissie :

J . Wierstria, leermecster
T " Lubbers, ing. , vast lid \roor Stichting De lrryske Mole
D. Posthurnus, vast tict voor' lret Ciild ïrryske Uloundeï's

z aterda g_ ?_*_q$g!sl L$]
Plaats: koren- en pelrnolern De Onderneniing te t{itrnarsurn
09. 00 10 " 20 J " A . de Jong te ïVitrn&ï'sum
Examencomnissie ;

L, J. Sierkstra, leermeester
T. Lubbers, ing. , vast lid voor Stichting De Fryske Mole
D. Posthumus , vast lid vobr het Gild Fryske Mounders

Aldus vastgestetd door het bestuur
Joure , 10 j uni 1981
Secretaris,

me\rr. P, C , de Jong Dijkstra

MUTATIES LEDENLIJST

glgg§lgt -u" p"" 31 Uei_ 1 e 81

Nieuwe gerggng leden:

G O 106 L B. Langendijck, J. Jaeobsstraat
dd . febr. 1981-.

G O 107 [., J. J . Kienstra, Molenweg 4, 9163
d.d. febr. L981.

G O 108 L J. Boelens, Molenweg 8, 9163 HP
d.d. febr" 1981.

Nleuwe buitengewone leden:

3, 9163 HG NES IAMELAND

HP NES /AMELAND

NES IAMELAND

BG 0 24 J .A . -Heydr&, Mr. Troelstralaan 25 , 377L XL BARNEVELD
d. d. 3 maart 1981.

Nieu.we donateyrs.:

D O 32 D.J.M. de
(Limburg)

Boer, Ailbertuslaan 384, 6461 TR KERKRADE
d . d. maart 1981 .



Bedankt gewone lgder-r:

G 0 89 L S. van der Zee, Tsjomme Wiardaleane 60, 8605 CG SNEI1K
d.d. 11. maart 1981.

Bedankt buitengewone leden.:

BG 004 B. Monsma, Hantumerwei 8, 9148 BE HIAURE bij DOKKUM
d.d. I febr. 1981.

Bedankt donateurs:
D 030 J. de Vegt, de F'eart 159 , 9247 C N URETERP

d . d . 23 maart 1981 .

ADRESWIJZIGÏNGEN :

G 030 M P.J.M. Hoogeveen, Eegracht 33,
Postbus J7, 8650 AA IJ.I.ST_.

8651 EG IJLST , Postadres:

BG 0 21 C. Praamstra, wordt Dorpsstraat 21, 88t2 JJ PEINS, per
18 mei 1981.

G 016 M J. Wierstra, wordt Pollewei 3, 8632 WE TIRNS per
12 juni 1981.

RECTIFICATIE

In het verslag van de najaarsvergadering gehouden op 7 novembcr
1980 te Akkrum - opgenomen in de '?Utskoattr van maart 1981 - is ccrr
storende fout geslopen.
Onder punt 5 - bladz. 4 - wordt vermeld: n.... dat er door de
provincie maalpremies beschikbaar worden gesteldr?.
Dit is niet juist weergegeven. Het moet zijn:
". . . . .o@incies-mEE$ïë6ies beschikbaar worderr
gesteldrt ********

Fryske Mounders, gehouden op vrijdagavond 27
Lantearnerr, bijgebouw van de Ned. Herv. Kerk

leden van het Gild
maart 1981 in I'De

te Akkrum.
{<******

1. Opening: De voorzitter heet iedereen van harte welkom en we
zijn blij, dat er een behoorlijk aantal van onze leden aanwezig is.
Ons verenigingsblad ItDe Utskoattr is ook dit keer wat aan de la-
te kant bij de leden verschenen, daarvoor onze verontschuldi-
gingen.
De penningmeester, de heer J.W. Maurer laat zich verontschul-
digen en komt pas later.

2. Ingekomgp stuBken: Voor deze vergadering zijn er geen ingeko-
men stukken bij het secretariaat binnengekomen.
Wel vestigt de voorzitter de aandacht op de komende Nationale
Yolen_daE o-p zgterdag I mei 1_981, en tevens-I,gnqelijtle-ff6TEAtg.
Aan de moleneigenaren en molenaars zijn affiches en invul6r-
mulieren verzonden. Deze formulieren dienen ingevuld te worden
en opgezonden aan-de Werkgroep van de Nationale Molendag.
Ook is er een schrijven van de Molenconsulent, de heer Lubbers,
waarin men het aantal maaluren aan de provincie kan opgeven.
Bij het secretariaat is een brief met de Monumenten Nofa-ter in-
zage. Er is een hoorzitting in april a.s., waar men op deze Mo-
numenten Nota kan reageren.

3. Vgrslag vorige vergadering: Dit verslag van vrijdag 7 november
1980 heeft men in De Utskoat van maart 1g81 kunnenlezen.

4. Jaà-rv_erslag sgc.retqfjs.: De secretaris brengt in het jaarverslag
van de vereniging rrGild Fryske Mounders'f over het jaar 1gE0
naar voren, welke activiteiten er op molengebied hebben plaats-
gevonden, en waar het bestuur zich het afgelopen jaar mèe be-
zig heeft gehouden.
Het aantal bestuursvergaderingen in het jaar 1gg0 bedroeg in to-
taal 6, gehouden op donderdag 14 februari 1gg0 te IJlst, op aon-
derdag 24 april 1980 te Bergum, op donderdag 19 juni 19g0 te
Drachten, op dinsdag g september 1g80 te Joure, op dinsdag 2g
oktober 1980 te Bergum en op donderdag 1g december 1gg0 te
IJlst.

:1,,,i,,|',:,r',ï!odilffi,íii 
'r:.,...'1,..,....:rriÍffi,",,1,',,,,1t,,',,r.

VERSLAG van rle voorjaarsvergadering voor de



5.

Dan zijn er nog versehÍllende vergaderingen alleen van het Da-
gelijks Bestuur geweest.
Het Bestuur vergadert vaak met een overvolle qgglld.a en er wordt
dikwijts lang vergaderd tot in de kleine uurtjes.
De versehillende punten van dit verslag heeft men reeds in De
Utskoat kunnen lezen
Jaarverslag Opl4dil gscommiq

ver-
plieht in ieder geval tweemaa llu,
wat dat betreft, was het jaar 1980 een goed jaar, want dit aan-
tal is verdubbeld.
Graag zou ik enkele belangrijke punten aan U door willen ge-
ven.
Ten eerste, dat uit de groep Leermeesters tot seeretaris is be-
noemd de heer J. Wierstra te Scharne-goutu-m. Verdere punten
zijn het vastste assen vàn de les-
stof, die bij de opleiding gebruikt kan worden.
Dan ziin er door de vergadering van-Leermees.terg de volgende
kandidaten voorgedragen om te worden benoemd tot Leermeester,
te weten de heer F. Felkers te Leeuwarden. De heer Felkers is
voor de groep Woudsend, orn de leemte op te kunnen vullen bij
afwezigheid van de heer J. Copperls .

Vervolgens de heer S. Hoekstra uit Marrum voor de groep te
Marrum ; dit houdt verband met de grote toelootri op d1 ,nólen te
Marrum, want hier is n.l. een tweede groep gestart onder lei-
ding van de heer Hoekstra. Er is een verzoek van de gemeente
Westdongeradeel binnengekomen om de korenmolen De Hoop te
Holwerd en de Hantumermolen als lesmolens te laten fungeren.
Uit het bestuur is de vraag naar voren gekomen om nog een
Leermeester te benoeme o , dit n. a. v . het verzoek van de gemeen-
te Westdongeradeel.
Hiervoor is aangezoeht de heer G. van der Berg uit Suameer,
die inmiddels deze aanstelling ook heeft ontvangen. De heer van
der Berg is bereid gevonden om deze verantwoordelijke taak
op zieh te nemen. Dan zov ik nog even in willen gaan op de
vraag van de heer A.S. de Jong, welke op de vorige vergade-
ring naar voren werd gebracht, om toch een Bewijs of een
Certificaat af te geven na een exarnen.
Dit blijkt eehter nu nog niet mogelijk. Daarom zov ik het op
prijs stellen, die mensen op te noemen die vorig jaar zijn ge-
slaagd en dat deze geslaagde leden zich even van hun zitplaat-
sen verheffen, zodat de vergadering weet, welke geslaagde le-
den we vanavond in ons midden hebben.
Volgens de Opleidingscommissaris ziin er 23 korenmolens, waar-
van er L4 door leden van het Gild Fryske Mounders worden
bemand.
Er zijn L2 molens met een maalwerktuig, waarvan er 5 werkelijk
in bedrijf zijn.

Hier volgen de namen van verschillende korenmolens:
De Phenix te Amelaod, De Hoop te Holwerd, De Wijert te Mak-
kinga, de molen te Sloten, De Hond te Peasens, De Korenaar
te Sexbierum, de Sweachmer poldermolen te Langweer heeft geen
maalwerktglg. korenmolen De Windlust te Noordwolde, De Eendracht
ffirinhetV.V.V.kantoorisgevestigdeneenbeschei-
den musetrm.
Toespraak. van de yoorzitter: De voorzitter vestigt nogeens de
aandacht op lSL iggl van or,ze vereniging, vermeld in de Sta-
tuten onder àrtikel 2.
ilet6estuurffiZorgenoVerhetbemannenVandemolens.
Het ontbreekt ons hier en daar wel aan mankracht.
op zatergag 10 jaryg11_Lry] is er een oe@eweest tussen
het gehele bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en
het gehele bestuur van het GiId Fryske Mounders te Heerenveen.
Dit was een oriënterende bespreking.
Deze bespreking mag zéér zinvol genoemd worden, en men rea-
geerde positief op ons Memorandum d.d . 28 april 1979.
Wij hopen in de toekomst op deze voet door te gaan.
Jaarverslag pqnqingpqestgfj Aan het begin van de ledenverga-

Inkomsten- tn Uitgavenoverzicht
over 1980 uit gereikt .

De penningmeester loopt het hele overzicht even door en ggeft
hier en daar een uitlegr waar het nodig blijkt te zijn.
Ieder lid der verenigrng kan alle financiëte bescheiden inzien.
Ook mag men natuurliik vragen stellen n.a.v. dit overzicht"
Ygl.fielq'hgI {gqstel-ig _ 

gan neurt,yan . a{treÀe-n mevr_ P . C ., de
Jong-Dii ]-<§Irq ( herkiesba?r ), secretaris . De seó-reffi zich
herkiesbaar gesteld , en de voorzitter is blij , dat we niet naar
een andere secretaris hoeven te zoeken.
De voorzitter stelt voor om hierover niet te stemmer, en dit
heeft zeker de goedkeuring van de gehele vergadering.
§ondvraag._ De heer A. S . de Jong brengt onder de aandacht ,
dat er in de maand mei een tentoonstellitrg, genaamd ttEnergie 

,
nu en morgentt in de Penningats molen te Joure gehouden wordt.
De officiële opening zal plaats vinden op zaterdag. 2_ mej. 1_9,81 om
10.30 uur door de gedeputeerde van de P n
Friesland de heer J. Spiekhout .

De heer R. Lenstra uit Wolvega merkt op, dat het hem een.
beetje is tegengevalleÍÀ, dat er niet méér belangstelling van het
bestuur is geweest tijdens de opleiding. Hieraan zal in de toe-
komst aandacht worden besteed.
flUrtirg. De voarzitter sluit nu het officiëte gedeelte van de ver-
gadering. Dan volgt er de PAUZE, waar onder het genot van
een kopje koffie altÍjd druX van gedachten wordt ge*isseld.
Na de PAïJZE heeft de treer G "D. Wijnja ons nog verschillende
filmbeelden van molens hier en daar laten zien, waar we erg van
genoten hebben. De voarzítter bedankt de heer Wijnja \roor zijn
bijdrage aan deze avond: ook de overige aanwezigen worden
bedankt voor hun a&nwezigheid en wij wensen iedereen we1 thuis !

{<******
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NIEUWS VAN DE FRYSKE MOLE

Feest bii Familie. Heijdra
Laten wij beginnen met ook op deze plaats de gelukwensen over te
brengen aan het echtpaar Cock en Jan Heijdra en familie biÍ het
zilveren huwelijksfeest. In het Friese molenwereldje leeft veel waar-
dering en dankbaarheid voor de grote inzet en deskundigheid van
Heijdra als de man te velde van Monumenten zorg. Hij geeft daar
veel tijd aan. Zijn vrouw en kinderen weten dat laatste maar al te
goed. Daarom spoedden de voorzitters van De Fryske Mole en van
het Gild Fryske Mounders in gezelschap van enkele bestuursleden
zich naar Voorthuizen op de Veluwe om de familie Heijdra de geluk-
wensen over te brengen en iets aan te bieden.

Twee Spinnekoppe3

Het niet al te talrijke bestand aan spinnekoppen is kort achter
elkaar verrijkt met twee bijna geheel nieuwe molens.

De spinnekop Terp zicht bij Marssum was de laatste jaren in slechte
staat en werd door de provisorische zorg voor ondergang behoed.
De molen is eigendom van de aktieve Stichting Molens in Menaldu-
madeel. De vrijwillige molenaarster mevrouw J. J . Wildervanck- Vantt Eind, Haskerhorne , zal met de molen ma1en. Samen met de oud-
molenaar ( eigenaar ) e . Colsma gooide ze "officieel tt de vang los .

Molenmaker Dijkstra zorgde voor de restauratie.

De tweede gerestaureerde spinnekop is De Klaver nabij de boerde-
rij van Bos onder de rook van Rolsward. De eigenares, de stich-
ting Het Weeshuis in Bolsward, droeg, ten behoeve van de restau-
ratie, de eigendom over aÍlr) De l.ryske Mole tegen het symbolische
bedrag van één gulclcn. IIct wcrk werd uitgevoerd «loor de fa.
Van Zuiden, 'f jerkwerd. IIet is dc be«loclir-rg dirt ook deze spinne-
kop weer gaat malen. IIet bestuur van het waterschap Marnelàn
geeft daartoe zijn medewerking. De heer Sierkstra zal. een en
ander re gelen .

Oude Ansichten

Er is een nieuw boekje verschenen : Molens in Friesland in oude
ansichten deel I. De samenstellers zijn D.M. Bunskoeke en P.
Timmermans. Het is een uitgave van de Europese Bibliotheek,
Zaltbommel . De schrijvers gaven bij de overdracht van de
restauratie van de spinnekop De Klaver een eerste exemplaar
aan vice-voorzitter Van Eysinga van De Hollandsche Molen en
voor zitter Bokma van De Fryske Mole.

Het boekje bevat 76 oude ansichten van molens die verspreid
stonden over geheel Friesland. AIle afbeeldingen zíjn voorzíen
van een korte toelichtende tekst. Voor de liefhebbers weer een
aanwinst voor de boekenplank. De samenstellers hebben een
prachtig stukje werk geleverd.



Molens Hennaarderadeel

In uitvoering is de aanleg van een fietspad, voornamelijk over het
jaagpad langs de trekvaart Bolsward Wommels Oosterlittens
Leeuwarden. Dit pad wordt grotendeels met I . S . P. -gelden gefinan-
cierd. Langs de route is nog de plaats waar eens de trotse water-
molen van de Aylvapolder stond. De onderbouw met vijzel is nog
aanwezig en wordt mechanisch aangedreven. Uit de ingelanden
wordt aktie gevoerd om weer een molen op deze plaats te krijgen.
Tussen Wommels en Edens staan niet ver van het nieuwe pad twee
kleine monnikmolens. De één is eigendom van de gemeente Hennaar-
deradeel. Van de ze molen waaide in de sneeuwstorm van februari
L979 de kop met roeden af . De andere watermolen staat er ook
slecht bij . In afwachting van de restauratie werd de eigendom
overgedragen aan De Fryske Mole.

Er was goede hoop dat de restauratie van deze molens meegenomen
zotJ kunnen worden als de ruilverkaveling Wommels tot uitvoering
kwam. Nu deze ruilverkaveling nog niet rond is worden pogingen
ondernomen om in het kader van de landschappelijke aankleding
van het nieuwe fietspad toch nog een restauratie rond te krijgen.

A . Bokma.

JUBILEUM PENNINGA'S MOLEN TE JOURE

Op 2 mei j.l. was het feest op de op één na grootste korenmolen
van Friesland, namelijk op Penningars molen van de Schipsloot te
Joure. Op die datum vierde men het feit, dat de Stichting Penningars
Molen haar eerste grondslagen 15 jaar geleden kon dateren, terwiil
de restauratie 10 jaar terug plaatsvond. Ter gelegenheid van beide
lustrums had de P.B.E. Friesland samen met de waterleiding- en
gasbe<lrijven een energietentoonstelling ingericht in de molen. Op
2 mei nu werd deze tentoonsteltring officieel geopend door de gede-
puteerde J. Spiekhont in het bijzijn van vele belangstellenden.
De aanwezigen werden onthaalti op koffie met molenbrood en konden
na de opening een intr:ressante tentoonstelling trekijken over ener-
gie(besparing), waarbij uiteraard een beiangrijke plaats voor wind-
energie was ingericht. Zowel de begane grond als de eerste en
tweede zolder waren als tentoonstellingsruimte ingericht en gaven
de geïnteresseerde ruimschoots voldoende voorbeelden, feiten,
ideeën etc. Toch waren vele gasten al snel op de rnaalzolder te
vinden, alnraai het oude ambacht werd uitgeoefend, dat steeds weer
velen bliikt te fascineren. Van meerdere zijden werd de stiehting ge-
lukgewenst met traar prachtige molen en de uitstekende tentoonstel-
Iing welke na deze succesvolie openingsdag op alle zaterd.agen in
mei nog was te bewonderen. We hopen dat de stichting Penningars
Molen de Hotse vierwieker nog lang zal mog:en exploiteren en vele
bezoekers zal mogen krijgen op de zaterdagmorgens, wanneer de
molen in bedriif is! D.M. Bunskoeke.

NATIONALE MOLENDAG 1981

Zaterdag I mei was voor molenminnend Nederland een fraaie dag die
begunstigcl werd cloor schittcrend wcer'. In de ochtenduren liet de
wind goed nrerken dat hij r:r wers nrct als gevolg dat de molen volop
konden draaien en malen. ln dc miclrlag luwde de wind wat waardoor
menig wiekenkruis in L'ricsland zijn stt-'ncn, vijzel of zaagraam nau-
welijks kon trekkcn.
Onderstaand overzicht viln íneewerkende tnolens is nog lang niet vol-
ledig, In de volgende Utskoat hopen we de lijst cornplcet te hebben.
In Friesland hebben de volgende nrolens ge<lraairl (voorlopige lijst).
1. km. Welgelegen - Heerenveen; 2. pm. Deelsmolen - Vegelinsoord;
3. km. Penningars Molen - Joure; 4. zm. De Rat - IJlst; 5. zm'. De
Jager - Woudsend; 6. km. Het Lam - Woudsend; ?. km. De Koren-
molen - Sloten; 8. prn. Oegekloostermolen - Hartwerd; 9, kpm. De
Onderneming - Witmarsum; 10. pm. De Pankoekstermolen - Witmar-
sum; 11. pm. Hiemertermole - Burgwerd; L2.tpm. spinnekop Noten-
boom - Kubaard; 13. pm. Huinsermolen - Huins; 14. pm.Meerswal
Lollum; 15. pm. De Eendracht - Kimswerd; 16. pm. De Grote Molen
- Marrum; 17. pm. De Kleilànsmole - Marrum; 18. pm. De Phenix -
Marrum; 19. km. De Hoop - Suameer; 20. pm.+km. De Sweachmer-
mole - Langweer; 21, pm. Victor - Wanswerd; 22. pm, De Volharding
- Jislum; 23. pm. Hoggbeintumermolen - Hogebeintum; 24. pm. De
Miedenmolen - Holwerd; 25. km. De Hoop - Holwerd;

1l



26. pm. De Hantumermolen Hantum; 27. km. De Hoop Stiens;
28. km. Vrouwbuurtstermolen Vrouwenparochie:' 29. pm. De OIi-
fant Birdaard ; 30. pm . Terp zicht Marssum; 31.. pm . Heechhiem

Goëngahui zer,-; 32. pm . Broekmolen Broeksterwoude ; 33. km .

Munnekezijlstermolen Munnekezijl; 34. pm. Klaarkampstermolen
Rinsumageest ; 35. pm . Duivenhok T zum ; 36. km . Windlust IVol-
vega i 37. pm . De Snip Workum ; 38. pm. De Non Ferwerd;
39. pm . De Marssumermolen Marssum.

SILHOI.'ET VAN TERSCHELUNG YERLEVENDIGD

De Formerumermolen gaat weer graan malen;

Terschelling-gangers zullen zich deze molen zeker herinneren. Fier
verheft het gevlucht zich boven de bebouwing van het dorpie Forme-
rum en als zodanig is de korenmolen dan ook niet meer weg te denken
uit het silhouet. 'rDe Formerumermolen"geniet veel meer bekendheid
onder de naam rrDE KOFFIEMOLENTT vanwege het feit dat op de be-
gane grond sinds 1964 een koffiebar geëxploiteerd wordt door de
eigenaar J. van Dieren. Vooral in de ochtenduren is het er een komen
en gaan van vakantiegangers die er genieten van een heerlijke kom
kofÍie met cranberrygebak. Over dat laatste nog even het volgende:
de cranberry is een vitaminerijke bes die om de geneeskrachtige wer-
king door oude zeevaarders op hun lange reizen werd meegenomen.

l2

Van oorsprong komt deze bes uit Amerika. Na een woeste noordwes-
ter vond ene strandjutter Pieter Sipkes een vat. Begerig naar wijn
sloeg hij dit open. Teleurgesteld liet hij de zieh hierin bevindende
bessen achter en sindsdien groeit de eranberry in de zonnige Ter-
schellin ger duinvalleien.
Na deze zijsprong keren we terug naar de actualiteit. Toen we tii-
dens de afgelopen Pinksterdagen een bezoek aan het eiland brach-
ten konden we het uiteraard niet nalaten de molen enkele keren
met een bezoek te vereren. Al menigmaal hadden we molenlieflreb-
bers horen verzuchten: wat jammer dat die molen nooit draait.
Daar komt echter verandering in aldus eigenaar Van Dieren en vrij-
willig molenaar Ruig. Molenmakerij Westra uit Franeker zorgde er-
voor dat de molen weer maalvaardig werd: in de kap werden twee
nieuwe koppen aan de voeghouten gelast en er kwam een nieuwe
windpeluw; bovendien kreeg de molen een kompleet nieuw gevlueht
van bijna 20 meter lengte en op de steenzolder zagen we een nieuwe
loper met maalstoel.
De wijze waarop de molen onderhouden wordt dankzij een mblen-
vreemd nevenbedrijf verdient echter zeker een kompliment aan het
adres van de eigenaar. Het Fries Molenboek schreef in 1980: rrNoch
het uiterlijk, noch ook het interieur van de molen werden door deze
bestemming aangetast. !r Inderdaad.
Boven de sfeervol ingerichte koffiebar bevindt zich het werkterrein
van de vrijwillig moienaar die zich hier binnenkort in de weekeinden
en in het zomerseizoen volop kan ontplooien. Er zijn al enkele proef-
zakjes door de stenen gegaan en als het aan vrijwillig molenaar
Ruig ligt, mag het hele eiland molenmeel-minded worden. Wij zien
hierin zeker perspektief; door meelafname zouden bijvoorbeeld de
bakkers de vakantiegangers een exclusief molenbrood kunnen bieden
en ook de losse verkoop aan toeristen en bewoners kan gestimuleerd
worden. Ook ligt het in de bedoeling dat liefhebbers in de gelegen-
heid gesteld kunnen worden een kijkje bij de molenaar. te nemen.
De plaatselijke eilandbevolking heeft financieel ook een steentje bij-
gedragen waardoor er o.a. zeilen aangeschaft zijn.
Al met al goed nieuws van het eiland. Op het moment dat U dit
leest is de molen waarschijnlijk aI in gebruik gesteld. Daarvoor is
de gewichtigste man van Terschelling aangezocht, d.w.z. de zwaar-
ste persoon.
Wij wensen Van Dieren en Ruig
Terschelling gaan, vergeet dan
zoek te 'vereren.

veel succes en 0h. o . . rnocht U 'naar
niet DE KOFFIEMOTEN met een be-

Gerben D. WÍjnja.

N . B . Aan de molen is een zeer rijke geschiedenis vertlondp-
nen afzienbare tiid zullen alle feiten gehundeld w^
boekvorm verschijnen. T .2.t. maken we dar-
ding in de rubriek ttmcleïlliterattmrt?.

G.D.W.

"De Eendracht" van Kimswerd was ook yan de partij. foto:G.D.W.
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HET MAKEN VAN EENGENAAIDETAKEUNG

Iedcr dic met touwwerk heeft te maken, zal wel weten wat een take-
ling is, en zal ook hebben ervaren dat takelingen vaak op ongele-
gen ogenblikken losraken, met uitrafelen en zelfs kwastvorming als
gevolg.
Een doorn in het oog van de rechtschapen molenaar.
Van de verschillende soorten taketngen zal de genaaide takeling
de molenaar niet gauw in de steek laten: voor dergetijk werk is het
de enige die voldoet!
Zelfs bij het gladde kunstvezeltouwwerk zal deze takeling beter
voldoen dan het gebruikelijke afsmelten van het touw, en niet al-
leen omdat je geen kans loopt cr je vingers bij te branden!

Hieronder wordt een bceld gcgcven van de gang van zaken bij het
maken var) een genaaide takeling. Ter verduidelijking zijn de drie
tieren van het touwwerk genummerd l-2-3, bij het oefenen verdient
het aanbeveling de tieren overeenkomstig te merken met viltstift,
twee kleuren zijn uiteraard genoeg.

Benodigdheden: een zeilnaald - nummer 15 is een geschikte grootte,
prijs rond twee kwartjes, verkrijgbaar in goede watersportzaken,
verder geteerd zeilgaren, wordt verkocht in kluwens à rond een
gulden, lengte 80 cm is handzaam voor een takeling op touwwerk
15 mm diameter, en vanzelfsprekend een scherp mes.

De tekeningen spreken voor zichzelf. Plaatje 19 laat zien hoe het
afhechten gaat. Na het aantrekken van eind.B verschijnt een listig
knoopje, en na het afsnijden van het overschietend eindje is de take-
ling klaar.
Leer het Uzelf! Veel succes toegewenst!

H.J. van der Zee.

DE FORMERUMERMOLEN IN BEDRIJF
Zo was het enzo w9:dt het weer Repro:D.Bunskoeke

Op deze foto van 1947 \ras
"De Formerumermolen" nog
een bouwval. In 1948 liet
Jaap Bos de korenmolen
restaureren, maar zijn dagen
Yan actief malen rryaren geteld.

Repro: G.D.W.
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INGEZONDEN
Beste molenvrienden en vriendinnen,
De Langweerder molen is in L782 gebouwd.
Dat wil zeggen dat in L982 het 200-jarig bestaan op gepaste wijze
zal worden gevierd.
Z«ruls u wel gezien hebt waaien op hoogtijdagen de vlaggen van Ne-
dcrlun«l , Friesland en de Gemeente op de molen, maar slechts een
enkelc kcer heeft de molen met gepavoiseerde wieken gedraaid.

Want w«r trebtren geen vlaggetjes....... nog niet !!
Iin ()rll vluggr,rtjr:s tc krijgcn roepen wij uw hulp in.

Ull _U rt!.1tggJ_Uw __qfglAJlgË maken?

Het nlÍrg best een eenvoudige, stevige vlag
kleur.
Maar nog mooier is het als u een vlag zotJ
b. v. de eerste letter van uw naam .

Of met een motief dat speciaal op u betrekking heeft.
En natuurlijk: hoe meer vlaggetjes, hoe beter, want in totaal hebben
we ruim 60 meter vlaggetjes-lijn nodig en dat betekent zorn 50 à 60
stuks.
Wij hopen dat u aan het werk wilt gaan en ons met veel vlaggen wilt
verrassen.
Tenslotte merken wij nog op dat het bestuur van de stichting tot
het instandhouden van de tangweerder molen dit initiatief van harte
ondersteunt.

met molenaarsgroeten,

André F. Bakker, Tjeerd Klaverboer,
vrijwillig molenaars.

Praktische aanwijzingen

De afmetingen van een vlag moeten 30 x 50 cm zijn. De helft van
het totaal aantal vlaggen kan rechthoekig zijn, de andere helft drie-
hoekig (of veel-hoekig). De stof en het naaisel moeten stevig en
kleurecht zijn, want als de molen flink draait hebben de vlaggetjes
veel te lijden, Aan de bovenzijde moet een ca. 2 cm. brede zooÍn
opengehouden worden, voor het doorrijgen van de vlaggelijn.

zijn, in één enkele

ontwerpen en maken met
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MOLENTOCHT DOOR N.O. FRIESLAND

VAN R. LENSTRA

Al enige tijd waren wij van plan om eens molens in andere plaatsen
te bezoeken. Deze keer wilden wij molens in N.O. Friesland bezich-
tigen. Wij menen, dat het een nuttige zaak is, ook eens bij collegats
te gaan kijken. Op de voorjaarsvergadering in Akkrum op 27 maart
werd deÍinitief afgesproken om de volgende dag te gaan.
Toen wij rs morgens om kwart voor acht uit Wolvega vertrokken, was
het prachtig weer. De zon scheen en er was ook al wat wind. Dus
dat beloofde veel goeds; immers wij wilden als molenlieÍhebbers graag
draaiende molens zien. Die kans zat er dus dik in.
Op weg naar Akkrum zagen we molen "WelgelegenrÍ te Heerenveen.
Even na Haskerdijken kregen wij links de "Deels- of Grevenmolen"
in tt oog. Wat stond hij daar fier inrt landschap. Even na achten
waren wij bií Cor in Akkrum die, man van de klok als hij is, al met
de jas aan op ons zat te wachten. In de buurt van Leeuwarden kre-
gen wij de "Bullemolen ttlinks van ons te zien.
Ons eerste reisdoel was de "Olifant" te Birdaard. Jan Schenk had
de vorige avond gezegd, dat hij daar om half negen wel zou zijn. In
de buurt van Bartlehiem stopten wij even om het prachtige silhouet
van deze molen even door de verrekijker te kunnen bewonderen.
Wij zagen, dat de auto van Jan al bij de molen stond. Toen wij even
later het smalle, rode pad, dat naar de molen leidde, opreden, stond
Jan ons al zwaaiend op te wachten. De molen stond met zijn gevlucht
op het noordwesten. De wind was zuidoost..., dus dat werd kruien.
Met 2 man hadden wij er een hele draai aan om hem te kruien. Maar
na enige tijd flink gewerkt te hebben, kregen wij de molen toch op
de wind. Jan vertelde, dat de zeilen er maar voorgelegd moesten
worden. Hij wilde het eerst met 2 volle zeilen proberen. Er moest
nog een eindje touw opgezocht worden, want de zeilen waren niet
zo geweldig meer. Maar na een poosje hadden wij de zeilen er goed
voor. Wij mochten van Jan de molen van de vang halen, wat na
enig uitproberen, lukte. Op de "Olifant" zit namelijk een vang met
een duim. En voor wie een sabelijzer gewend is, is dat toch wel e-
ven wennen. De molen begon direct al mooi aan te lopen. Jan zei,
dat hij voor ons wel even de vijzel in het werk wou zetten. Hij
dacht dat het met deze wind wel zou lukken om te malen. En ja hoor,
de molen deed het. Dat was ook al snel te ruiken. De molen had
enige tijd niet gedraaid. Nu kwam er beweging in het water.
Eigenlijk jammer dat deze molen niet malen mocht. Met enkele in-
grepen zou er een maalcircuit te realiseren zijn.
Omdat het al over tienen was geworden en wij nog meer molens wil-
den bekijken, namen wij afscheid van de "Olifantr'. Maar niet vóór
wij uit Jans thermoskan nog een lekkere kop koffie hadden gekregen.
Terwijl de molen draaide, deed Jan ons zwaaiend uitgeteide.
Onderweg bedachten we, dat je zo'n tocht eigenlijk op de fiets zou
moeten doen. Maar ruim 200 km fietsen op een dag en dan nog mo-
lens willen bekijken, is toch wel wat teveel gevraagd.
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De kieviten buitelden vrolijk in de lucht, grutto's stapten fier door
het weiland. Jongens met polsstokken probeerden over de sloot te
springen. Wij dachtcn evcn terug aan onze eigen jongenstijd, toen
wij (het was in de oorlog) stiekcm de rrliendestokkenrr van moeder
pakten, om daar nree over de sloten te springen. Die'rliendestokkentt
werden gebruikt om de was beter in de wind te krijgen.
Bij derrOlifant" hadden wij al gezien, dat de "Phenix" met twee
halve stond tc draaien. Op weg daar naar toe zagen wij in de ver-
te hoe de'rVictorrrzich in't voorjaarszonnetje stond te koesteren.
Bij Hogcbeintum kregen wij de kerk op de terp in rt oog. Wat een
prachtig gezicht, zoals hij daar stond. Wij stopten even om er een
foto van te maken.
Wij konden de "Phenix'r niet helemaal per auto bereiken, maar dat
was niet erg. We parkeerden de auto in de berm. Toen wij naar de
molen liepen, zagen wii een luchtballon landen. Ja, de zee was al
aardig dichtbij, dus werd het tijd om te gaan landen.
Bij de molen aangekomen, troffen wij daar Sije Hoekstra met zijn
groep aan. De'rPhenix'Í draaide er lustig op los. Wij bekeken de
molen ook even van binnen. Kees had bijzondere belangstelling voor
de dieselmotor, die daar stond. Maar daar zal het beroep van zijn
vader wel niet vreemd aan zijn.
We mochten de molen een keer van Sije vangen.Het lukte ook nog.
Hierna reden wij naar de ttGrote Molentt van Marrum. Gaatse van
Beek en Jan Wierstra hadden de molen flink aan't draaien.
Er waren 4 volle zeilen opgelegd, de wind was nog wat harder gaan
waaien, dus wat wil ie dan nog meer. Het water stroomde bruisend door
de irtskoat. Wat een prachtig gezicht! Er is hier een rondmaalcircuit
aangelegd. De molen maalt steeds hetzelfde water. Zo kan de molen
tenminste laten zien, wat hij kan en dat is heel wat.
Het was intussen al over twaalven geworden en wij wilden wel iets
gaan drinken. Dit werd in een café in Marrum gedaan. Cor wist te
vertellen, dat er bij de molen "De Hoop[ te Holwerd nog maalstenen
lagen. Misschien was daar iets voor ons bij , want van molen ttWind-
lustil te Wolvega is van het ene koppel stenen de loper gebarsten.
Er lagen inderdaad stenen maar ze waren alle te klein. We konden
van ?rDe Hoop" alleen het gedeelte op de begane grond bezichtigen.
De boer, die er naast woonde, vertelde dat hij de sleutel niet had,
We verlieten Holwerd en zagen even later de rrHantumer- en Mieden-
molentt. Al gauw kregen wij nu dettZeldenrustt'enrrDe Hooprr uit
Dokkum in rt oog en even daarna de itRoptamolentr van Metslarvier.
We besloten deze molens eerst even links te laten liggen. Wij hadden
de vorige avond tegen Jan Wiist gezegd, dat wij ook graag bij hem
wilden kijken. Tegen half twee kwamen wij bij rrDe Eendrachtrr aan.
Maar de deur zat op slot.Wij keken even rond, toen na enige ogen-
blikken Jan al kwam aangelopen. Hij had even wat gegeten inrt
dorp. Ja, dat is een goede zaak.
Met zijn mooie verteltrant wist Jan ons al snel te boeien. Onder in
de molen is een V.V.V. kantoor gevestigd. Wij bewonderden eerst
de prachtige diesel, die de aandrijving ook voor zijn rekening kan
nemen. Jan vertelde, dat hij enige jaren geleden nog gelopen had.
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Al gauw stonden wij nu op de stelling. Er stond een flinke wind,
dus de vang naar beneden gehaald en even later kliefden de wieken
zoevend door de lucht. Ook hier mochten wij de molen een keer
vangen. Kees probeerde het nu ook eens en het lukte hem prima.
Bij Jan in de molen zag ik een blok met katrollen, dat gebruikt wordt
voor het afschieten van de meelzakken. Men kan met behulp van dit
blok met geringe tegenkracht de zakken laten zakken. Mijn vader
deed dat vroeger door de touwen slippend langs elkaar te laten gaan.
Ik vroeg Jan, of wij het blok een poosje mochten lenen. Wij konden
het dan in Wolvega na laten maken. Het blok werd van de zolder
geknoopt en achter in de auto gelegd.
Het was intussen al over drieën geworden. Wij namen afscheid van
Jan, maar niet v(ór wij hem een paar meelzakken beloofd hadden.
Jan had onder de meelpijp namelijk een plastic zak hangen. Het is
eigenlijk geen gezicht, maar waar haal je echte zakken vandaan?
Toevallig had ik de vorige dag een aantal zakken gekregen. De zak-
ken voor Jan heb ik al klaar liggen!
Daar de tijd begon te dringen, gaf ik de Peugeot wat meer gas en
al snel waren wij in Dokkum. lllij bekeken daar even de schade aan
de trZeldenrust?t. Zoals u wel zult weten, is van een wiek de Ten
Haveklep afgewaaid. Het was prachtig weer en ik wilde nog een foto
maken van de beide molens vanaf de brug. Kees en Cor namen de
auto daar mee naar toe en in mijn shirtje liep ik over het parkeer-
terrein naar de brug.
Toen wij Dokkum verlieten, zagen wij al gauw de 'rKlaarkampster"-
en.rrGeestmermeermolen" staan, Terwijl we even later de molens van
Roodkerk, Oudkerk en Wijns in het vizier kregen.
We reden door het aardige plaatsje Oenkerk en zag'en bij Tietjerk
de molen, die geen naam en nog maar één roe heeft er een beetje
zietig bij staan.
In Akkrum aangekomen stapte Cor uit en wij reden verder naar
Wolvega. Even na Heerenveen zagen wij het machtige wiekenkruis
van molen ttWindlugttr zich tegen tt zwerk afsteken,
Wii hadden een prachtige dag gehad. Hadden molens zien draaien,
maar nog meer zien stilstaan. Dat vonden wij jammer. Immers het
gezegde luidt: daat wast geen spinrag aan een draaiende molenkam.
Dan is het fijn, dat er nog mensen zijn, die hun best doen de mo-
lens draaiende te houden. Mensen, die soms in hun eentje midden
in de polder een molen bemalen in weer en wind. Maar niet iedereen
heeft tijd en zin om soms grote afstanden te moeten afleggen om bij
een molen te komen.

De Vrijwillige Molenaars
van molen ttWindlusttt te Wolvega.

t*{<****

Benuttins ïGIEREKENS.MMEN

De gemiddelde windsnelheid voor ons land gemeten op 10 m hoogte
schommelt tussen de 6,5 en 5 m per seconde.
De Waddeneilanden het meest en Eelde, in het oosten, het minst.
Dit zijn gegevens van het K.N.M.I.
In de kustprovincies kan een molen dan ook zo'n 3.000 uur per jaar
op vol vermogen draaien en in Deelen maar zorn 800 uur. Hoewel
er vroeg'er bijna vol kontinu gewerkt werd als er wind was, dan
nog zal men de volle 3.000 uur niet volgemaakt hebben.
Men kan dus wel schatten dat graanmolens in Nederland zorn 2.000
volle draaiuren maakten op redelijk gemiddeld vermogen.

Kapaciteit
De kapaeiteit van een maalstoel is bij 100 omw. gemiddeld 150 kg/
uur volgens opgaven in het Gelders molenboek. Een iaarproduktie
per molen van 2.000 x 150 kg = 300.000 kg meel was dus niet ab-
normaal.
Deze berekening is in overeenstemming met een opgave van de Buk-
kersmolen in het Overijsselse Olst, die inderdaad 300 ton verwerkt
per iaar (Boerderij - 59 - 1975). Deze molen verwerkt 50 tot 708
inlandse tarwe.

Verbruik
In de bakkerswereld praat men over balen van 50 kilo. Zorn baal
meel levert de gno4dstof voor ongeveer 90 broden. In 1980 hebben
de Nederlanders ongeveer 12 miljoen balen meel of ruim I miljard bro-
den opgegeten oftewel zotn 70 broden per man per jaar.
In 1947 aten de mensen nog zo'n 200 broden per man per iaar.
Laten we dit eens konstant houden, dus 200 broden per man Per
jaar oftewel ruim 2 balen per hoofd van de bevolking per iaar.
Stel in de vorige eeuw een bevolking van zorn 5 milioen mensen in
Nederland, dan werden toen ook 1 miljard broden gegeten per jaar
oftewel 12 miljoen balen oftewel 600.000 ton tarwe per jaar oftewel
2.000 molens à 300 ton per iaar. 2000 molens op een bevolking van
5 miljoen, dus per 2.500 inwoners één graanmolen met één of twee
maalstoelen. Een niet zo'n gekke uitkomst, als we bedenken dat ie-
der dorp wel op zrn minst één graanmolen had.
Dat is eens een andere manier om de bevolkingsdichtheid te meten,'
namelijk met de formule:
Het aantal graanmolens x 2.500 inwoners geeft de grootte van de
plaats aan.

B roek bij Joure J. Coppens.
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WIE HELPT DE SPINNEKOPPEN TE BARRAHI.IIS

Zaterdag 23 mei bezocht ik de 2 spinnekoppen vlak onder
Leeuwarden bij Wirdum (MB 64 en 65). De beste (nr. 64) is eigen-
dom van boer Hoogland, die er tot voor 7 jaar nog mee maalde.
Hij heeft er echter steeds minder tijd voor en heeft nu een elektrische
bemaling samen met zijn buurman, de eigenaar van de andere spin-
nekop. Tot zijn verdriet worden de molentjes steeds verder vernield
door eierzoekende jeugd. Hij zou graag zien dat een vrijwillig mo-
lenaar hem hielp bij het instandhouden van zijn molen. Bij miin be-
zoek ontdekte ik inderdaad opschriften in rode verf in de onder-
toren van 5.4.81. Van de houten vijzel waren wat houtjes afgetrapt
en er naast gelegd, deze schade liikt nog tamelijk makkelijk te her-
stellen. Van een wiek waren een paar heklatten vernield; volgens
de boer doordat de jeugd erin klom.
Ook veren in de watergang duidden op langdurige stilstand.
Ook de bliksembeveiliging moet hersteld worden. Overigens waren
borden en zeilen nog aanwezig. Samenvattend: met wat eenvoudig
timmerwerk is deze molen weer maalvaardig te maken. De andere
spinnekop is er slechter aan toe: één roe wordt voor de molen ge-
bruikt als veekering, het bovenhuis is niet dicht, de askop is
slecht en het bovenwiel ontbreekt. De molen kan niet gebruikt wor-
den.
Beide molens zouden met ieder 3 hangsloten afgesloten moeten
worden. Het moet toch mogelijk zijn oÍn zo dicht bii Leeuwarden
een vrijwilliger te vinden die hiervoor de zorg op zich neemt zodat
tenminste de ene I spinnekop weer eens draait?

Ureterp - Wiebe Nijlunsing.

SPINNEKOP VAN BOS BU BOLSI,VARD WEER IN GEBRUIK

Als vierde van een serie van vijf poldermolens werd spinnekop rrDe

Klaverrr op woensdag 10 juni wederom in bedrijf gesteld, hetgeen
geschiedde door de heer en mevrouw Bos, naar wie de molen in de
volksmond der molenvrienden vaak werd genoemd. In 1967 werd ge-
stopt met het op windkractrt malen; een tractor zorgde daarna vele
jaren voor aandrijving van de schroef aldus de voormalige eigenaar
en molenaar, de heer Bos, De toestand werd er voor de molen na-
tuurlijk niet beter op: rust roest. De ontluisterde spinnekop was
voor velen een doorn in het oog, maar met ingang van deze tiende
juni is daarvan geheel geen sprake meer. In het weidse polderland
staat trDe Klavertt weer in volle glorie te pronken en als we de ge-
luiden mogen geloven zal er weer daadwerkelijk mee gemalen worden.
Natuurlijk was het een groot probleem om alles financieel rond te
krijgen maar in het kader van de 'rBuilverkaveling Wonseradeel-
noordrr wist men de nodige gelden beschikbaar te stellen.

Er waaide een krachtige zuidwester op het moment dat de vang door
het echtpaar.Bos werd .gpgehaald. Molenaar L.J. Sierkstra had van
te voren reeds zeilen voorgelegd zodat de wind maar kon laten zien
welk een kracht hij bezat. De genodigden raakten dan ook diep on-
der de indruk bij het zien van de dansende spinnekop op zijn mole-
póle: met een snelheid van 120 enden per ntinuut scheerden de roe-
den rond terwijl de schroef het rreerstettwater naar buiten maalde.
Hiermee was de overdracht aan stichting "l)e Fryske Molerteen feit.
Vor:rzitter Bokma h:rd voor het symboliscire bedrag van één gulden
de li4-e molen in bczit van clt: stichting zíen k<>rnen.
Niirist rle gebruikelijke danl<'"troorclen waren cr natuurlijk de felicita-
ties die van diverse zijrlein werden ovellrnnrligrl tvat plaats vond in
"lIet Wapen van lVonseradeel" te llolsnrard. De heer Bokma was uiter-
aard verheugd nret dit door molenmakerij Van Zuiden uit Tjerkwerd
gerestaureerde monument doch hij wees ook duidelijk op de grote zorg
die een en ander met zich meebrengt. Vooral voor de Friese molen-
stichting betekent het zich gestaàg uitbreidende bezit een enorme
verantwoordelijkheid en graag zou hij zien dat er iemand aangesteld
zou kunnen worden voor de dagelijkse zorg'van onderhoud.
Verder kwam de op handen zijnde restauratie van de in miserabele
staat verkerende poldermolen ttTriolumtt te Lollum ter sprake die als
vijfde molen van de serie gereed zal komen. Dit zal echter ter plaatse
geschieden en niet in de Van Aylvapolder zoals in ons vorig nummer
werd gesuggereerd.

Dit met vlagvertoon opgefleurde molenfeest in ttts Fryske greidhoekerr
(door Bokma omschreven als 'tKinderdiik van de greidhoeke") kreeg
nog een staartie in de vorm van overhandiging van het eerste exem-
plaar van het boekje rrMolens in Friesland in oude ansichten deel 1?r

door Dick M. Bunskoeke en Popke Timmermans, beiden uit Heeren-
veen. Jonkheer T.A.J. van Eysinga uit Rijs, vice-voorzitter van
r?De Hollandsche Molenrr en voorzitter van de rrMolenstichting De Her-
stellerr', kreeg dit aangeboden uit handen van de beide samenstel-
lers, waarna ook de heer Bokma een exemplaar in ontvangst mocht
nemen. Het is niet hier de plaats uitgebreid op dit boekje in te
gaan. Daarvoor verwijzen wij U naar de rubriek "Molenliteratuur?t
in het volgende nummer.

Gerben D . Wijnja.

*{<******
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De Molen yan Bos in 1976: een wrak foto:P.Timmermans

De gerestaureerde molen. De Heer Bos, geflankeerd door zrjn yrou\il,
haalt de vang op. foto:D.M.Bunskoekefoto:D.M.Bunskoeke

FRIESLAND NIEUWE SPINNEKOP RIJKER

Molen "Gaesterterp" 9-5-1981 foto:G.D.W.
(schaal 1 : 3).
Gild-bestuurslid Kees Notenboom heeft samen met zijn vader gezorgd
voor deze fraaie stoffering van hetr?boerehiem". Hij is niet alleen
mooi maar ook funktioneel en dat kunnen we lang niet van alle .rmo-
lenmodellen" zeggen. Heren Notenboom, proficiat met het geven van
dit goede voorbeeld. We hopen dat de molen U veel genoegen en
prcfijt zal bieden.

G.D. W.

Tussen Wommels en Ku-
baard bel'indt zich op
het temein van boer-
derij rrGaesterterprr een
spinnekopje dat het
midden houdt tussen
een kleine spinnekop
en een groot model.
Dit zeer goed lijkende
molentje met een vlucht
van .zotn 4 meter komt
ook voor in het over-
zicht van het Neder-
landse molenbestand
als zijnde de kleinste
molen waarvan men
het waard achtte om
in de gelederen der
groten mee te mogen
draaien.
Maar draaien alleen
doet hij niet ; hem is
een actieve maalfunktie
toebedacht.
De spinnenkop is ge-
maakt naar het voor-
beeld van de spinne-
kop Fatum nabij T zum.
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D " M. Bunskoeke De Heerenveense ïndustriemolens; artikel in r?'De
Molenaarrrnr.S? van 24 dec. 1980; 5 blz. met 5 fotors en een
kaartje.
Dit weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie is
inmiddels met de 84-e jrg. bezig en besteedt nog altijd veel aandacht
aan berichten en artikelen over molens, hetgeen vooral door de ve-
le molenliefhebbers in den lande gewaardeerd wordt. Uiteraard is de
hoofdmoot bestemd voor de vakman molenaar, maar de molenliefhebber
kan er ook veel van zijn gading in vinden. Ben abonnement kunnen
we dan ook zeker aanbevelen.
trDe Molenaar" is een uitgave van Bshuis Il .V. Raadhuisstraat 2,
7721 AX Dalfsen, tel. 05293-1t22. Prijs: f. 55,12 per jaar.

G.D. Wijnja - een praatje bij een oud molenplaatje;, een verhaal over
wat oud-molenaar Faber over de molen van de Louwsmeer vertelde;
in I'De Molenaar" nr. 17 van 29 april 1981; ruim 1blz. met 3 foto's.
J.S. Bakker - De molens van Rotterdam in oude ansichten deel 2.

ae
stad Rotterdam, komen in dit deel de om de stad in de loop der
laatste eeuw geannexeerde dorpen aan de orde. Ook nu maken we
weer een denkbeeldig reisje langs de molenschoonheid van weleer,
waarbij we toch wel willen opmerken dat voor een niet-Rotterdammer
een kaartje van het gebied onmisbaar is. Het idee van de samenstel-
ler om een moderne stadsplattegrond te raadplegen, vinden we op
zich best aardig maar we vragen ons toch af welke koper van dit
boekje dat ook daadwerkelijk zal doen. Duidelijk een gemis dus.
Bovendien ontbreekt er een register hetgeen het opzoeken van een
bepaalde molen bemoeilijkt.
Over de 122 oude molenplaatjes kunnen we echter zeer tevreden zijn,
zowel qua kwaliteit als kwantiteit: er is een goede keuze gemaakt
uit het materiaal en de uitvoerige onderschriften doen vermoeden
dat de samensteller zich terdege op deze uitgave heeft voorbereid.
De geschiedenis van bepaalde molens passeert dikwijls via verschil-
lende ontwikkelingsstadia de revue.
We komen in dit boekje o.a. tegen hoe men op typisch Rotterdamse
manier een molen versierde, hoe en waarcrm men met een windmolen
brilleglazen sleep ( ! ) en wat het gevolg was van een burenruzie
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tussen de eigenaar van oliemolen "De Liefdeil en zijn buurman.
Over de enkele interieuropnamen zijn we eveneens zeer tevreden en
we zijn van mening dat dergelijke foto?s best wat meer in zulke
boekjes gepubliceerd mogen worden omdat dit zeker beantwoordt aan
de nieuwsgierigheid der molenlieftrebbers die niet enkel het uiterlijk
van een molen bewonderen doch pas echt de sfeer beginnen te proe-
ven bij het betreden van het bedrijfsgedeelte waar de molenaar en
zijn knechten aan het werk zijn.
Tot slot nog één opmerking: bij nr. 69 wordt beweerd dat er in
Heerenveen een wipmolen met balie te vinden is; de heer Bakker zal
bedoelen "De Groene Molen'r te Joure die als spinnekop op stelling
grote bekendheid geniet in kringen van watersporters. Dit boek is
een uitgave van de Europese Bibliotheek, Zaltbommel, en verkrijg-
baar via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever voor de prijs
van f. 30,50.

ZWIJNENBERG SR. EN JR.- HET NEDERLANDSE MOLENBESTAND.

In het enkele jaren geleden versehenen boek van de maand over
molens is een eerste poging ondernomen om een kort en duidelijk
overzicht van alle wind- en watermolens in ons land te publiceren.
Aangezien deze lijst te onpraktisch is en te weinig informatie ver-
schaft, juichen wij het initiatief van Werkgroep Nationale Molendag
toe om in beknopte vorm het hele molenbestand van ons land te in-
ventariseren. Dit geweldige werk is door de heren Zwijnenberg
Sr. en Jr. uit Alkmaar verricht en onlangs is zelfs al een tweede
druk van de pers gerold. En dat is een teken dat deze uitgave
in een behoefte voorziet . Wat is nu de waarde van zotrr uitgave ?
1. De indeling is per provincie en atfabetisch per plaats ; bladeren

in provinciale molenboeken , die een ieder echt niet zal hebben,
is nu niet meer nodig om de belangrijkste gegevens snel op te
zoeken.

2. Molenkaartenverzamelaars zullen
doen door aan te tekenen welke

hier hun voordeel mee kunnen
molens in hun kaartenbak aan-

wezig zijn.
3. De lijst is een ideaal register op het Fries Molenboek dat helaas

de verwii zing naar de inventarisbespreking niet vet of cursief
heeft afgedrukt.

4. Hand zaaÍn formaat tijdens molentochten. (A- 4 ; 27 bladzijden ) .

5. Er zíjn prima basisgegevens in verwerkt: provincie, nummer en
bladzijde van het laatst verschenen molenboek, plaats, g€ffi€ente
en naam van de molen r g€volgd door bouw jaar, type, funktie,
vlucht en eigenaar.

6. De provincie Limburg, waarvan nog geen molenboek versehenen
is, is nu ook in een goede lijst verwerkt.



?. Door te werken met een computer is het mogelijk om een inven-
tarislijst met een andere indeling te realiseren. Nu is gekozen
voor de meest gangbare, maar wanneer U liever een lijst hebt
op nummer van molenboek, of alfabetisch per g:emeente, op molen-
naam, in volgorde van bouwjaar of vlucht, of ingedeeld naar type
of funktie dan kunt U dit desgewenst aan de werkgroep mededelen.
Uiteraard zal zotn oplage gering zijn wat kostenverhogend werkt.
Al met al kunnen we deze uitgave van harte aanbevelen. Tot slot
doet het ons een genoegen dat we in de lijst van Friesland "De
Herstellertr van St. Johannesga en de molen met de kleinste vlucht
t.w. de spinnekop van A.J. Notenboom te Kubaard vermeld zagen.
De lijst is verkrijgbaar door overschrijving van f. 12,50 op post-
rek. 2903693 t.r.v. Werkgroep Nationale Molendag, Àlkmaar onder
vermelding van'rliist molenbestand".

STICHTING UITGEESTER EN AKERSLOTER MOLENS - CENTIFICAAT

VAN DEELNEMING

Herbouw van ttde Oude Knegttt, korenmolen te Akersloot, is mogelijk
omdat vrijwilligers er bijna aI hun vrije tiid in steken.
Door zelf de handen uit de mouwen te steken kon met weinig geld
reeds veel worden bereikt.
Maar zonder kontanten kan men niet verder.
Om de tekorten te dekken werd besloten een CERTIFICAAT VAN
DEELNEMING uit te geven.
Dit eertificaat is een uit L4 bladzijden bestaand boekwerkje met
kunstdrukpapier uit gevoerd .

U treft er belangwekkende informatie aan over de molen en tevens
een lijst van onderdelen welke voor minimaal f . 25,-- in eigendom
zijn te verkrijgen.
Etk genummerd exemplaar geeft aan welk onderdeel U van de stich*
ting koopt en is op naam gesteld.
Er zijn 15 fotors van de oude molen en van het moleninterieur als-
mede een bouwtekening opgenomen"
tsest-qllingen
1. telefonisch : 02513- 12683
2. schriftelijk : R. Dijkstra, IMolenweg 12, Uitgeest
3. per bank : Rabobank Uit geest , rek. nr. 36 . 34. 0 L .26! gtro bank

164384
4. per glro : tnv. St. Uitg. en Akersl. Molens gironr. 2503181
Alles bij elkaar een waardevol bezit.
Het boekje bevat verder nog coupons welke het recht geven op een
jaarlijkse molenschouw met ingang van dit jaar.

s

UITGAVEN VAN HET NEDERTANDS .OPENLUCHTMUSEUM

In de serie Gebouwen en Bedrijven zijn een viertal boekjes versche-
nen die de molenliefhebbers zeker zullen interesseren.
In trDe Veluwse papiermolen" behandelt C.Th- Kokke de historie van
de papiermaRerij, de techniek en het praktisch handelen op de
waterradmolen. Alles is verduidelijkt met mooie foto's en schitteren-
de sfeer- en detailtekeningen De nieuwe druk telt 40 blz. met 34
aÍbeeldingen. Prijs: f. 6,:- + f.. 2,50 porto.
I'In en om de Grutterijtr is door A.J. Bernet Kempers geschreven
ffieerse g?utmolen, waarin een paard de
molen aandreef. Na een beschrijving over het volksvoedsel boekweit
volgt een relaas over de afgang van dit soort bedrijfies en een
instruktieve uiteenzetting over de techniek hiervan.
De 52 bLz. ziirt verlucht met 42 afbeeldingen. De vernieuwde 2e
druk kost f. 6,-- + f. 2,50 porto.
Ook ttOliemolens" van A.J. Bernet Kempers beleefde een nieuwe 2e druk
met tïfTEt-iinvullingen. Naast een beschrijving van de in het open-
luchtmuseum aanwezige rosoliemolen is er veel informatie over alle
in ons land nog aanwezige oliemolens. De techniek van het olieslaan
komt uitgebreid aan de orde in deze 108 blz. tellende uitgave met
65 afbeeldingen en 3 opmeettekeningen. Priis f. L2,50 + f. 3,50 porto.
Tot slot trDe blekerij uit Overveenrr van H.W.M. Plettenburg. Dit
bedriif uit vervlogen jaren werd door een rosmolen op gang gehou-
den. De interessante inhoud bestaat uit een goede beschrijving met
fraaie oude foto's.De 52 blz. tellen 34 afbeeldingen. Prijs f. 2,50 +

f. 2,50 porto.
De eerste 3 delen worden toegezonden na overschrijving van het
verschuldigde bedrag, incl. porto, op gironr. 88.17.58 t.n.v.
de Ver. Vrienden van het Ned. Openluchtmuseum te Arnhem.
Het 4e deel op gironr. 80.66.42 t.n.v. het Ned. Openluchtmuseum
Arnhem. In het museum zelf kunt U deze bedrijven trouwens zelf
aanschouwen! Daar zijn ook de uitgaven verkrijgbaar. Zodoende
spaart U portokosten uit! Een aanbevolen dagje uit!!!!
H.A. VISSER - MOLENS IN GELDERLAND IN OUDE ANSICHTEN.

Na een 2 pagina's tellende inleiding waarin de oorzaak van de neer-
gang der molens wordt verklaard en waarin de inmiddels in molen-
kringen overbekende samensteller de toekomst der nog bestaande
molens met vertrouwen tegemoet ziet, zijn we toe aan de oude molen-
plaatjes die de glorie van weleer weer oproepen. Van de 158 afge-
beelde molens staan er 57 in de zeilen. We komen achtereenvolgens
tegen; 25 standerdmolens, 3 wip-korenmolens, 5 torenmolens, 11
grondzeiler-korenmolens, 19 beltmolens, 35 stellingmolens waaronder
l- zaagmole,n, 29 ronde stenen molens, 17 ronde stenen stellingmolens,
2 wip-poldermolens, 4 poldermolens, 1 paltrok-zaagmolen. Vervolgens
3 foto's waarmee de neergang gesymboliseerd wordt in de vorm
van een romp, afbraak en UianA. Tot slot 4 fraaie watermolens.
We willen hier enkele fotors van voormalige Friese molens vermelden:
rrr. 61 geeft de in volle zeilen staande korenmolen van Hierden weer
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die eens als watermolen in de Echtenerveenpolder stond en nr. 76
toont de korenmolen van Beekbergen die voorheen als poldermolen in
Donkerbroek dienst deed.
Het overgrote deel der fotots is zeer fraai; alleen nr. 11? voorstel-
lende de beltmolen van Beek is eigenlijk onder de maat. Bij deze
type-gewijze vol'gorde gaat Visser nogal eens op constructie-eigen-
schappen in waardoor specifieke historische feiten weggelaten wor-
den. Waarschijnlijk is dit gedaan vanwege het ontbreken van die
gegevens. We willen het door Visser gewrochte boek zeker niet
aÍkraken, er is een keurige verzameling met veel gegevens samen-
gesteld, maar we vragen ons wel af waarom ter plaatse bekende
molenkenners zich niet over zo'n provinciale uitgave hebben gebogen.
Wel alle lof voor deze kenner van de Alblasserwaard en Vijfheren-
landen: we hebben van deze uitgave genoten.
Het boek is voor f. 32,50 verkriigbaar bij uitgever Europese Biblio-
theek te Zaltbommel of bij de erkende boekhandel.

-MONUMENTEN VAN FERWERDERADEEL IN LIJVIG BOEKWERIÍ

drs. Herma van den Berg stelde inventarisatie samen

Het eerste deel van een serie van die gefllustreerde beschrijvingen
van Noordelijk Oostergo is uit en dat is zonder meer een verheugend
feit. Het aantal monumenten in Ferwerderadeel is dermate groot dat er
een lijvig boekwerk het gevolg van werd. Een dergelijke uitgave is
bedoeld om de kultuurschatten uit het verleden te tonen en er de
waarde aan te geven om het behoud te garanderen. Veel dreigt im-
mers verloren te gaan en wij zijn daar toch met zrn allen verant-
woordelijk voor!
Daarom is het ook zo goed dat de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg deze fraaie boekwerken voor een breed publiek verzorgt!
Het boek biedt zonder meer schitterende fotors en een gedegen, lees-
bare tekst. Na enkele korte inleidingen over de prae- en proto-his-
storie door G. Elzinga, de middeleeuwen door W. Jappe Alberts, na
de middeleeuwen door J.J. Spahr van der Hoek en de nederzet-
tingsgeschiedenis door L. Prins, dit alles betreffende de gemeente
Ferwerderadeel, worden vervolgens behandeld:Birdaard, BIija,
Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintq6, Jistrum, Lichtaard, Marrum,
Reitsum en Wanswerd. Wie de beslist niet droge tekst wil overslaan,
kan volstaan met het lezen van de bij de fotors behorende onder-
schriften. Moeilijke woorden worden verklaard en erg content zijn
we met het besluit om een viertal losse kaarten bij te voegen.
De historische kerkgebouwen vormen het overgrote deel aan monu-
mentaal schoon in deze gemeente. Daarna komen de boerderijen eà
de molens en dàóraan willen we op deze plaats in het bijzonder
enige aandacht schenken.
Van Birdaard treffen we 5 opnamen van 'rDe Zwaluw" aan en één
van Obermans houtzaagmolen. Ook Blija is met een korenmolen ver-
tegenwoordigd.
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Het is rrHet Lamrr die in 1913 door afbraak verdween. Ferwerd kende
eens 3 industriemolens. -$lleen van het rrBruine Paard" zij opnamen
bekend en die staan dan ook keurig afgebeeld. Van de twee andere
mqlens wordt vermeld dat de ene Ferwerder molen wordt genoemd
op de oude kaarten van Schotanus, terwijl de andere als cichorei-
molen te boek heeft gestaan. En natuurlijk ontbreekt de molen van
de Ferwerder Kloosterpolder niet. Bij Hallum wordt verhaald over
de Bartlehiemster molen, de rrMinister Thorbeckerr en r?S5rtsma's

Molenr'. Schrijfster Herma M. van den Berg vermoedt dat het
deze beide molens zijn die door S.J. van der Molen in "Molens in
Frieslandrr trDe Roostt en ttde Vluggert genoemd worden c.q. de op-
volgers zijn. Dan komt ook nog de Mariëngaarder molen aan de orde
en tot slot de Vijfhuister poldermolen en die van de Zuidermiedpol-
der. Van Hogebeintum vinden we een beschrijving van de Hogebein-
tumer poldermolen; datzelfde geldt voor ItDe Volharding't te Jislum.
Tot slot komen de drie nog bestaande Marrumer poldermolens en die
van het dorp Wanswerd als getuigen van een eens zo rijke polder-
molenstreek naar voren. De molengegevens zijn vemassend goed in
vergelijking met wat t?Molens in Frieslandt? in dat opzicht te bieden
heeft. Bij samenstelling was het "Fries molenboek?' nog nietuit zodat
daaraan geen gegevens ontleend konden worden. Dat de fotots hier
en daar niet recént zijn (het boekje had een lange voorbereidings-
tijd) is misschien een bezwaar, maar daardoor kunnen inmiddels
veranderde zaken nog eens aanschouwd worden.
Voor 80 gulden krijgt de koper beslist waar voor zijn geld. Dit
eerste standaardwerk is zonder meer klasse en wat betreft de twee
nog volgende delen over de Dongeradelen hebben we alle vertrouwen
in het werk van mevrouw Van den Berg die ons liet weten dat ver-
schijning daarvan in de loop van 1982/83 gerealiseerd kan worden.
De Monumenten van Ferwerderadeel is een uitgave van de Staatsuit-
geverij.
tn de boekhandel verkrijgbaar.

KORENMOLENS VAN AMBACHT TOT INDUSTRIE

ING. P.W.E.A. VAN BUSSEL STELDE WAARDEVOLLE
MONOGRAFIE SAMEN

In de aankondiging van dit grootse boekwerk (zie ons vorige nummer)
hebben we niks te veel gezegd. BURA BOEKEN uit de Burghstraat
23, postbus 5601 EP te Eindhoven, heeft in navolging van twee
fraai uitgevoerde streekhistorische molenboeken onlangs gezorgd
voor een monografie die zeker in een behoefte voorzag: als informa-
tief handboek over korenmolenconstructies en over het malen met
wind- en watermolens is dit een onmisbaar vademecum voor een ieder
clie zich interesseertvoor deze materie of voor hen die het malen meteen
korenmolen in praktijk willen brengen of daar reeds mee op weg zijn.
De naam Van Bussel is beslist geen onbekende in de molenwereld.
Wie kent niet de rrverbusselderr wieken, een uitvinding van molenmaker
chr. van Bussel f t tO+Ol wiens bedrijf in 194? ter zièle ging. In het
voorwoord gaat de samensteller in op de op- en neergang van het
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korenmolen-bedrijf, gevolgd door de verheugende hernieuwde be-
langstelling zodat een uitgave als deze zeker gerechtvaardigd is.
Van Bussel pretendeert zeker geen volledigheid en ook over de enig
juiste werkwijze, die immers per streek kan variëren, stelt hij zicti
bescheiden op. Daarnaast is de gehanteerde molenterminologie geba-
seerd op het zuid-oostelijke deel van ons land. Erg bezwaarlijk is
dat echter niet omdat de vele tekeningen de lezer voldoende weg-
wijs maken. Op de vraag wat er in dit boek allemaal staat beschre-
ven, moeten we bekennen dat het onmogelijk is om daarop in dit be-
stek, gezien de omvang van het werk (465 blz. 260 aÍb. formaat
t8 x 24 cm.) uitgebreid antwoord te geven. We zullen ons daarom
beperken tot een hoofdstuksgewijze inhoudsopgave met summiere om-
sehrijving.
1. Over tarwe - baktarwe, bouw en samenstelling van de korrel,

enzymen, gluten, uitmalingsgraad enz.-; rogge en verontreini-
gingen.

2. Over hand- en diermolens.
3. Over watermolens; diverse waterraderen en een technische be-

schrijving van de inrichting met fraaie foto's en diverse teke-
ningen.

4. Over de windmolens, hetgeen een belangrijk deel van het boek
vormt (84 pag.) We vinden er o.a. beschrijvingen over het krui-
werk, de kapconstructie, de as, het as-wiel en de vang, de ko-
ning en de wielen, het luiwerk, gevolgd door een technische
constructie-beschrijving van de standerdmolen waarbij de verde-
ling, steek en vorm van kammen o.a. uitgebreid,aan de orde
komen.

5. Molenroeden, wieksystemen en het vermogen van een windmolen
worden behandeld. Uit de veelheid van geboden informatie plukken
we dit voor U: t.a.v de wieksystemen worden de theoretische
verschillen en overeenkomsten vergeleken naast de resultaten in
de praktijk. Zotn 100 molens waren van Dekkerwieken voorzien
en ongeveer 300 bezaten Van Busselwieken. Zelfzwichting kwam
ook in het zuiden des lands voor. 60 pag. met veel verduidelijken-
de foto's en tekeningen.

6. Over maalinrichtingen met stenen. Hiervan kan de korenmolenlief-
hebber naar hartelust snoepen! Vooral de rijnen met al hun eigen-
aardigheden, problemen en de oplossingsmethode vormen een in-
teressant en leerzaam aspect hiervan.

7. Over molenstenen; de materialen met o.a. fraaie oude fotors van
molensteenfabrieken, het toerental der: stenen, een overzicht van
scherpsels en de constructies daarvan, de krop, stenen met zacht
bodemsel, zelfscherpende stenen, scherpwerktuigen en de prak-
tijk van het scherpen.

8. Malen met wind- en watermolens; vele toepassingen voor de prak-
tijk, zoals het vastzetten van zeiltouwen. Daarnaast wordt gewe-
zen op het belang van een constante kwaliteit gemalen tarwe zo-
dat een bakker ermee uit de voeten kan, hetgeen we zelf in de
praktijk hebben ervaren!
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9. De opslag van graan en de vochtigheid. Een kort hoofdstuk
waarin het belang hiervan op duideliike wijze beschreven wordt.

10. De ontwikkeling van de moderne bloemfabricage.
11, Veevoederfabricage; over mengvoeders; silots, de hamermolen,

persen, automatiseren enz.
12. Over de buil en eenvoudige transportwerktuigen welke we in

vele oude windmolens nog vaak tegenkomen.
f'Korenmolensrr is een keurige uitgave: het is fraai gebonden in
kunstleer met goudopdruk en voorzien van een stofomslag met
een mooie oude molenfoto. De fotots zijn van goede kwaliteit en
over de tekst zijn we zeer content. Dankzij een biidrage van het
Prins Bernhardfonds kon de priis op f. 75,-- worden gehouden.
Daarvoor krijgt U zeker waar voor uw geld! ! !
Verkrijgbaar bii de boekwinkel of rechtstreeks bij de uitgever,
voornoemd. Tel. inlichtingen 040-111301. Postgiro nr. 4073924
A.B.N.bank rek.nr. 527080381.
Tot slot willen wii uitgever BURA BOEKEN complimenteren
met deze mooie uitgave.



Rietdekker aan het werk rnet
de mantel van "De Hersteller""
Opname: 6-5-1981 foto:G.D.W.

RESTAURATIENIEUWTJES

Hieronder treft U wat nieuw-
tjes aan die tot de redactie-
tafel zijn doorgedrongen. In-
dien U belangrijke zaken mist,
zijn die als aanvutrling in het
volgende nummer uiteraard van
harte welkom.
De beroemde spinnekopmolen
op stelling te Joure , de zgÍr.
"Groene molen[Taï-binnen*
kort door de finma Westra uit
Franeker worden gerestau-
reerd. B. en W " hebben een
bedrag van f . 75.000,-- voor*
gefinancierd . In Vesglig§:
oord zaL de bekeffi-
ffilen" op het etrektrische net
worden aangesloten , het geen
een lang gekoesterde ï rens
der molenaars is " De gemeente
HaskertranC is bereÍd de kos-
ten voor haar rekening te
nemen. Tot slot cle laatste mo-

. len varf Flaskerland, t.w.
Í?De Herstellertt in Sint Johan-

nesga. Op het moment dat U dit leest is de molen gecomplëTeEid-Ëëï-
kap, staart en gevlucht, terwijl in de molen gewerkt wordt aan het
aftimmeren van de woning. Oorspronkelijk is deze veenpoldermolen
ook bewoond geweest, zodat men de historie in dezen geen geweld
aandoet. Het rietdek is voornamelijk in de maand mei aangebracht.
Het weer in gebruik stellen van deze molen, die helaas niet in hetItFries Molenboekft mocht worden opgenomen, zal omstreeks eind sep-
tember verwacht mogen worden. Dan zal het ontbreken van ttDe Her-
stellerrr in bovengenoemd boek gecompenseerd worden in de uitgave
van een aan deze molen en de bijbehorende polder gewijd boek-
werk(je), samengesteld door schrijver dezes. De opbrengst.daarvan
zal verder ten goede komen aan de plaatselijke molenstichting.
Uitgebreide onderhoudswerkzaamheden worden door aannemersbe-
drijf Jellema uitgevoerd aan korenmolen "De Hoop" te Dokkum.
En dat is ook wel nodig want bij nadere bestudering tiÏffi-Ei-nogat
wat vernieuwd te moeten worden. Zo wordt o.a. het gehele gevlucht
gereviseerd.
Ook aan de Kollumer poldermolen rrTochmalandrr worden herstelwerk-
zaamheden mgaAera. De spinnekop "'t Op" bij Sneek is gedemon-
teerd. Het wachten is op overplaatsing. De muonts bii Winsum is
uitwendig gereed; binnenkort zal de viizel geplaatst worden. Aan de
spinnekop van Oosterlittens wordt ingrijpend herstelwerk verricht.
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De rtNoorderpoldermolenrr bii nronrt_ip die
aan te leggen rijksweg staat, is onlangs
plaats onder Menaldum verhuisd.

in het tracé van de nieuw
naar zijn nieuwe stand-

l{itmarsum - de versierde molen
Opname 9-5-1981 foto:G.D.W.

IN FRYSKE MOUNDER TINNPNSKIEDEN

Wa kin net de mtrnder fan Wytmarsum, Lourens J. Sierkstra, dytt
mei sarn protte nocht, wille en kundigens rrDe Ondernemingtr be-
mealt. Dat allinne docht er netr want ek it wer yn oarder bringen
fan dizze mtrne as pelmtrne wie foar in grut part syn wurk. Boppe-
dat hat er in protte te krijen mei de spinnekoppen fan De Hiemert
en Hartwerd . En och. . . sa kinne wy noch wof in skoftke trochgean
want dat it mCrnebloed him troch hert en nieren streamt sil jimme
wol dfidlik wéze. Dérom ek die it irs in grutte deugd doe't wy
hearden dat 'tloussy" troch rfDe Hollandsche Molenrt in earfolle
trnderskieding taparte waard. Tige lokwinske!

Gerben.

3s

G.D.W.



EXCURSIE DE FRYSKE MOLE

Naar het zuiden van Friesland.
Ook dit jaar heeft De Fryske Mole plannen voor een ééndaagse ex-
cursie.
Deze keer weer per toerbus. Als vertrekpunt en plaats van terug-
komst is gekozen voor Heerenveen. Van daaruit kan een aantal molens
in het zuiden van de provincie worden bezocht.

Het programma is als volgt gedacht:
Datum: zaterdag 15 augustus.
9.00 uur: vertrek stationsplein Heerenveen, uit de bus een blik op

de korenmolen Welgelegen FM 114.
9.30 - 10.00 uur: bezoek aan de korenmolen Windlust (met oudheid-

kamer) te Wolvega FM 121.
10.15 - 11.00 uur:korte wandeling langs de Linde naar de watermolen

De Wàlden van It Fryske Gea FM 124.
11.30 - 12.00 uur: bezoek aan korenmolen Windlust te Noordwolde

FM 125.
12.30 - 14.00 uur: koffietafel in café-restaurant Het Wapen van

Ooststellingwerf te Oldeberkoop, tel. 05164-300.
14.30 - 15.15 uur: wandeling naar de tjasker Vesuvius aan De Stobbe-

poel, Tronde bij Elsloo, een geschenk van De
Vesuviusclub aan de Fryske Mole FM 128.

15.30 - 17.00 uur bezoek aan de korenmolen De Wijert te Makkinga
FM 10?, met'nabespreking over àktie voor behóud
en stand van zaken plannen tot restauratie.

18.00 uur: terug bij station Heerenveen.
FM xx = het registratienummer in het Fries Molenboek.

De kosten worden geraamd op 30 gulden.

Aanmelding: vóór l augustus bij de heer A. Cramer, tel. 05100-41214,
toestel 248, of schriftelijk gericht aan
St. de Fryske Mole, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden.
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