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UITNODIGING NAJAARSVERCADERING GILD FRYSKE MOI,INDERS
Op vrijdag 6 november 1981 wordt voor de leden en donateurs van het
Gild Fryske Mounders de najaarsvergadering gehouden in gebouw rrDe
Lantearnerl(bijgebouw Ned. Hdrv. Kerk) te Akkrum. De aanvang is

19.30 uur.
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Kort overzicht van het verloop van de besprekingen met het bestuur
van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars door de voorzitter.
4. Verdere mededelingen van de voorzitter.
5. Wat verder ter tafel komt.
6. Rondvraag.
PAUZF
7.; Er zullen twee films vertoond worden:
1. Het herstel van de molens trDe Sniptr te Workum en ttDe Hienrerter Molet' onder Burgwerd in het jaar 19?5 door P. Timmermans uit
Heerenveen
2. ttDe Hersteller'r hersteld. De St. Johannesgaster molen tijdens het

herstel in 1981 door G.D. Wijnja.

8. Sluiting.

*******

MEDEDEUNGEN VAN HET BESTUUR YAN HET GILD FRYSKE MOUNDERS
Stichting De Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokmo, 't Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaaf.- Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden, (tel. 05100 - 412141

gironiummer:225773É- (t.n.v. de penni ngmeester)

Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter.' H.J.C. van der Woude, Galamagracht2la, lJlst (tel. OSt 55 1403)
secretariaaf.' mevr. P.C. de Jong - Dijkstra, Harddraversweg 31 , 8501 CK Joure
(tel. 05138 3470)
bankrelatie: Friesland Bank
reke n i ngnu m mer : 29.8O.24.934
gironummer: 81 .1 5.42 t.n.v. Friesland Bank
R

edakt iemederrerkers :
- mevr. P.C. de Jong - Dijkstra

A. Bokma

- J. Wirst - A. Zandstra
Eindredaktie:G. D. Wijnja,B0tsingel22,850l DH Joure (tet. OSt 38 - 4108)

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

9-verlgH tussen_Het Gilde van Vrijwilli.ge Molenaars en hel GiJd Frvske
Mounders

In de Utskoat'nummer 2l werd melding gemaakt van een bespreking tussen de voltallige besturen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en
van het Gild Fryske Mounders die plaats vond op zaterdag 10 januari

van dit j aar. te Heerenveen.
Het toen begonnen overLeg over de mogelijkheden van samenwerking
tussen de twee verenigÍngen is thans zover gevorderd dat kon wordàn
besloten tot het beleggen van een tweede bespreking, weer tussen cle
voltallige besturen. Er werd overeengekömen dat bedoelde vergadering
zal worden gehouden te Deventer op 3 oktober 1981, dat ditmaal met een
agenda zal worden vergaderd, dat de voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars de vergadering zaL leíden, €o dat van c1e kant van onze
vereniging za| worden gezorgd voor een verslag van het besprokene.

Koren- en poldermolen De sweachmermole te Langweer
Op deze molen - nummer 111 Fries Molenboek 1980 - is een vakature
voor een vrijwillig molenaar. Nadere inlichtingen bij het secretariaat
van de vereniging, bel mevr. P. C. de Jong-Dijkstra, telefoon 0b138 347 0.

TER NAGEDACHTENIS.

Op 16 augustus 1981 is de heer Freerk de Poel te
Sexbierum overleden. Hij was eigenaar en oudmolenaar van de molen trDe Korenaartt.
Belangeloos stelde hij indertijd de molen beschikbaar voor de Opleiding tot Vrijwillig Molenaar.

Tijdens de opleiding had hij een vr/arme belangstelling voor de verrichtingen van de cursisten.
De hartelijkheid en de gastvrijheid, waarmee de
heer De Poel en zíjn vrouw iedere keer klaar stonden , rwaren kenmerkend voor beiden. Ook op Nationale Molendag \Mas de molen

vrij

toegankelijk

voor ieder, die hem wilde beztchtigen.
Aandacht en verzorging voor en van de rondleiders
rwaren ook dan \^/eer de eigenschappen, die
beide rnensen opvielen.

bij deze

Het gezellige "praatjetr en het "bakje koffie" zijn
nooit meer te vergeten !
Hopend, dat Anne de goedheid en warmte, die zij en
haar man altijd aan anderen hebben gegeven, nu in
deze voor haar moeilijke tijd terug mag ontvangen !

Contributiebetaling
Om na te gaan hoe onze penningmeester een boel werk uit handen kan
worden genomen - ook hij verricht zijn taak als vrijetijdsbesteding heeft het bestuur zich gebogen over het probleem van het innen van de

contributie.

Als proef werd een aantal leden aangeschreven om hen op te wekken
een machtiging te verlenen voor het automatisch betalen van hun contributie. Het resultaat van deze proef viel dermate tegen dat moest worden

besloten de kwestie heel anders aan te pakken, Met a1s uitgangspunt dat
ieder best zelf. kan zorgen dat zíjn contributie op tijd word[ neÍaàtO, dat
wil zeggen vóór de aanvang van het met het kalenderjaar samenvallende
verenigingsjaar, dus vóór de eerste januari , zal de penningmeester
voortaan alleen de "wanbetalerst' aanschrijven, \Maarbij hij hun vijf gulden administratiekosten in rekening zal brengen boven het door hen
reeds verschuldigde.
In de Utskoat zal tijdig op een in het oog springende plaats eraan worden
herinnerd dat het weer tijd is om de contributie over te maken. Een en
ander is nader geregeld in een aanvulling op artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement, welke aanvulling samen met enige andere hierna is
opgenomen onder een afzonderlijk hoofd. Het bestuur hoopt van harte
dat deze regelingen het beoogde effect zullen hebben.

AANVULI,ING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

MI.ITATIES LEDENTJJST GILD FRYSKE MOUNDERS

ïn de bestuursvergadering die werd gehouden op dinsdag 8 september
1981 werd besloten tot de volgende aanvullingen van het Huishoudelijk
Reglement.

Artikel 1"5: toevoegen derde lid als volgt:g. Eenmaal per jaai, bij voorkeur in de maand juni, zullen op
uitnodiging van het bestuur de twee vaste leden, €r de twee plaatsvervangende leden van de examencommissie samenkomen met
twee vertegen\Moordigers van het bestuur - de opleidingscommissaris dient één \ran die twee te zijn - voor het bespreken van de
kwestie verband houdend rnet het afnemen van de examens.

Artikel 2L: toevoegen vijfde, zesde en zevende lid, luidende a1s
voTgt: 5. De contributi.e dient te worden voldaan bij vooruitbetaling en
behoort derhalve te zljn bijgeschreven op bankrekening van de
vereniging op de eerste januari, de aanvang van het verenigingsj

aar.

6. Nieuwe leden ontvangen van de penningmeester een nota voor
de door hen verschuldigde contributie, met aanwijzingen voor
de wijze van betalen en de betalingstermijn.
7 . Zij die nalaten de contributie binnen de gestelde termijn te voldoen ontvangen van de penningmeester een nota voor het verschuldigde, vermeerderd met vijf gulden administratiekosten.
Nieuw artikel

Verzekeringen
A

rtikel

26

1" De gewone leden van de vereniging verplichten zïch deel te nemen aan respectievelijk de aansprakelijkheidsverzekering en de
ongevallenverzekering die de vereniging voor bedoelde leden heeft
afgesloten.
2. De jaarlijkse premies en andere kosten van deze verzekeringen
worden hoofdelijk omgeslagen over de gewone leden.
3. Het verschuldigde bedrag, dat tijdig wordt bekendgemaakt in
het verenigingsorgaan, dient te worden overgemaakt samen met

de contributie.

4. De gewone leden zíjn verplicht -

ook in hun eigen belang

- ie-

dere gebeurtenis \Maaruit voor de verzekeraar een verplichting
tot vergoeding van de schade, danwel tot een uitkering zou kunnen
voortvloeien, ten spoedigste te melden aan de penningmeester van
de vereniging, of indien deze niet bereikbaar is, aan het secretariaat van de verenigins'
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L F. Hoogteyling, Fazant L2, 9101- XL Doldrum, d. d. juni 1981.
L B. van der Sluis, Meester van Loonstraat 31,
9123 JN

Metslawier

d.

d. juni 1981.

L D. Visser, Kruidakker 1,

9L48 BD Hiaure bij Dokkum, d. d.
juni 1 981.
G LLZ L E. B. Dam, Lyceumweg 21, Dokkum, postcode 9191 VC, d. d.
juni 1 981.

*****

Nieuyre builengewg$e leden:

A. Mulder, Wemeweg 43, 8423 TL Makkinga, d. d. 29 juni t81 .
H. Röben, Prikkedam 1, 8423 TL Maldringa, d. d. 29 junl 1981.

BG 028

BG 029

****,k

Nieuwe Ponateurs:
D 033 S. G. de Vries, Zuiderdwarsvaart 90, 9203 JB Drachten, d. d.
11 mei 1981.
D 035 G. Renema, Swettebuorren 47, 8495 HM Oldeboorn, d. d.

juni

1981

.

D 036 H. Mebius, Ilengers\Meg 86A, 9062 EH Oenkerk,'
1981.
)F * * * *

d.

d. I

sept.

Bedqpkt gewone le4en:

G 074L P. Tuinman, Swaerderwei 29, 8851 EG Tzummarum,
10 juli 1981.
r * ,k * *

d. d.

Bedankt Donateurs:

D 011 Th. E. B. Marius, De Bolderen 2, 9263 ZM Garijp, d. d.
1 juli 1981.
D 026 F. H. Rijpstra, Lepelaarstraat 84 , 8446 JN Heerenveen, d. d.
12 juli 1 981.
D 020 'W. Sytsffi&, Bommegaerd€ 6, 9244 EJ Beetsterzwààg, d. d.
8 juli 1981.

*****

ADRES\MÍJ ZTGTNGEN:

G

055

De B ast 47 , Sint-Nicolaasga, d. d. juti 1g81.
de Gaest 4 , 8732 EK Kubaard, d. d. L/A/AL.

G H. B. Klijnstra,

>F**{<t

Er zijn enkele fouten in de ledenlijst

geslopen.

Gewone leden:

ffiotenboom,deGaest2,8732EKKubaard,ltLamte
Woudsend

i<

De aanvullingen worden van kracht met ingang van 1 november 1981
**,f*{<*>F

Nieuwe ge_wone lgden:

G
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049
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S, Jager, Maedfinne

054G

Winsgm.
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M G. H. Klijnstra,
Stiens.

2,

8711 GK

Workum tt Lam te Woudsend.
Wou
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de Gaest 4, 8732 EK Kubaard, De Hoop te

NIEU}YS VAN DE FRYSKE MOLE

door A. Bokma (voorzitter van de stichting)

Na de mooie nazomer kwam toch de herfst weer, De molens deelden
zeer zeker in de belangstelling toen het t'bestendiget' zomerr,veer de
mensen naar buiten trok. Helaas kon de excursie van De Fryske Mole
niet doorgaan, wegens weinig aangifte. Een vÍjftiental aanmeldingen
was te gering voor de financiëIe opzet. Waarschijnlijk speelde de vakantietijd parten. De conclusie is dan toch dat het beter is een zaterdag in
het voorj aar of in de voorzomer te kiezen. Gebleken is wel dat per boot
meer trekt dan per bus. Maar bij de vorige excursies zi.jn praktisch alle
over het water bereikbare molens al een keer bezocht. En er zLjn nog zo
veel andere molens die ook een bezoek waard zijn. Dit jaar stond een
tocht vanuit Heerenveen op het programma met een bezoek aan de molens
van Wolvega, de Lindevallei, Noordwolde en Makhinga.
Met de komst van het herfstweer komen ook de akÍiviteiten \Meer los. Eind
september kwamen de besturen van De Fryske MoIe en Gild Fryske Mounders op het provinciehuis \Meer bijeen om de aktuele zaken door te nemen.
Deze.besprekingen zijn nuttig en prettig. De besturen vullen elkaars
bezigheden aan en dat kan alleen maar de molens en alles wat daarmee
samenhangt ten nutte komen.
Een zorgenkind voor de penningmeester worden de kosten van de Utskoat.
Wij zijn nu met de vijfde jaargang bezig en het "orgaan" is niet meer weg
te denken. Maar met de groei in tal (bladzijden) groeit ook de last (de
kosten). Er za| gezocht worden naar kostenbesparing met handhaving
van de kwaliteit. Germ Wijnja mag wat dat betreft zeker wel een coïïrpliment hebben. Wij hopen dat hij na zíjn trouwen zijn redaktie - werk
niet minder trouw wordt. Wie weet hoe inspirerend straks het wonen
in De Hersteller werkt !
De Fryske Mole houdt zijn grote bestuursvergadering op dinsdagmiddag
17 november, te 14.00 uur in het provinciehuis te Leeuwarden. Een van
de zwaarst op de maag liggend e zaken is het onderhoud van molens die nu
in het bezit zíjn van de stichting. De verwerving van materiaal is niet een
groot probleem. Van meerdere kanten worden wel molens aangedragen.
Het hoofddoel van De Fryske Mole is echter niet om grootmolenbezitter
te zijn, (julIie zijn nu al de grootste moleneigenaar ter wereld zegt
Haije Thomas en hij kan vanuit New York gemakkelijk de hele wereld
overzien). Waar het om gaat is het molenbestand goed in stand te houden
en daarom kan eigendom dienstig zíjn en soms noodzakelijk.
Een flinke stap voorwaarts zoa zíjn als de gelden die beschikbaar zrjn voor
restauratie en onderhoud, ook die kraantjes gaan steeds meer dicht, vanuit een centraal punt besteed zouden kunnen worden. De Fryske Mole
heeft een inventarisatie gemaakt van het noodzakelijk onderhoud van de
molens: wat op korte termijn, het jaarlijkse onderhoud, nodig is en wat
ndig is voor het onderhoud en/ of vernieuwing op langere termijn. Het
gaat in beide gevallen om grote bedragen. Daarvan uitgaande is een financiële planning te maken.

Als met subsidie gevers bindende afspraken zouden kunnen worden gemaakt, dat al hun bijdragen in één centrale pot bijeenkomen en op bàsis daarvan een meerjarenplan, in overleg vast te stellen, afgewerkt
wordt, dan zou doelmatig gewerkt kunnen worden en het meeste profijt
uit de beschikbare middelen gehaald worden. De Friese betrokhenen
zíin het hierover wel eens. Er is overleg gaande om met alle betrokhen

instanties tot overeenstemming te komen.
Laten wij deze keer besluiten een paar nieuwtjes van buiten eigen kring:
In Noord-Brabant is in oprichting een vereniging van particuliere moleneigenaars. In een íngezonden stuk in De Molenaar ïrr/ordt medegedeeld,
dat op voorhand aI is besloten geen enkele molen meer te verkopen aan
gemeente of stichting. Een ieder rwas ervan overtuigd dat een gezarrrrenlijke aanpak de enige juiste manier van optreden zou zïjn.
Een ander nieu,uvtje is dat op 28 oktober de oprichting te verwachten is
van een vereniging van molenmakers in Nederland. De Hollandsche Molen
is met de voorbereiding bezig in samenwerking met ing. J.J. Waldus,
opleidingspromotor van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en drs.
G. T. Heetman, van het ministerie van eóonomische zaken, Ook het bestuur van De Fryske MoIe is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
Onze indruk is wel dat de problemen die aanleiding kunnen zíjn een vereniging van molenmakers op te richten buiten Friesland meer spelen
dan in onze provincie.

A.

Bokma.

OVER EEN HOUTZAAGMOLENTJE OP WAGENMAKERU TE DRONRIJP

door J. G. de Beer

en cirkelzaag kon men toen alle wagenonderdelen zelf sítzagen. Zeet
waarschijnlijk zullen nog wel meer werktuigen ztjn aangedreven, zoals
draaibank, slijpsteen enz. De bomen rwerden gezaagd op de houtzaagmolen van Van de Wint te Vijfhuizen, onder Franeker. Lang heeft de

molen echter geen dienst gedaan want toen in 1918 het electrisch klvam,
werd er al gauw op krachtstroom overgeschakeld en omstreeks 1923L924 is hij afgebroken. Omstreeks 1900, toen de foto waarschijnlijk
gemaakt is telde het bedrijf elf man personeel. Op de foto zïjn, naast

de personen nog een houten landrol, één en tweespans hondekarren,
een tilbury, een brik, een kapwagen en ook nog een hooiwagen te zíen.
Ook verscheidene handkamen zijn er gemaakt rfi/aarvan er elke week
wel één of twee de deur uitgingen veelal op afbetaling , naar Zwaagwesteinde en omstreken. Niet alleen de molen heeft plaats moeten maken
voor de moderne krachtbron, ook de oude rij- en voertuigen hebben hun
plaats moeten ruimen. Thans is op dezelfde plaats het garagebedrijf
van de vierde generatie De Boer. Nu ik de foto nog eens goed bekijk,
realiseer ik mij pas goed wat er in die tijd (mijn jeugdjaren) wel allemaal met hand- en hondekarren \Merd vervoerd. Met een stel flinke
honden kon je goed uit de voeten komen. En ook de paarden leverden
hun onmisbare energie, iets waarop de Arabische Sheiks toen nqI geen
invloed hadden. Die was op het platteland in de vorm van paarden en
honden nog volop aanwezig, terwijl ook de windkracht nog veel werd
benut. We zijn in dat opzicht wel kwetsbaar geworden.
* ,F *.*

* * *

OLDEBOORN KENDE INTERESSANTE MOLEN
door D. M. Bunskoeke

Zevenjaar geleden schreef ik in de Molenaar: ItHet is al weer een jaar
of drie geleden, dat ik gezeten bij \Matermolenaar L. v. d. Kooi te
Marssum, bij een gesprek over molensr. hem vertelde mij menen
te herinneren, vroeger in Dronrijp eens een molen op een werkplaats
te hebben gezien.tr Onbewust had ik goed raak geschoten. L. v. d. Kooi,
geboren in de Dronrijpster Poel en waar zïjn vader molenaar was op
een-watermolen, \Mas bevriend met Sibo1t de Boer wiens vader weer de
eigenaar was van de bewuste molen. Naar aanleiding van mijn vraag
of er misschien nog een foto kon z\n, heeft hij zích met de Boer in
verbinding gesteld met als resultaat dat uit een oud kistje in de werkplaats nog een foto werd opgediept, welke na reproductie hier bij dit
artikel gaat ,en zo dan rweer voorlopig aan de vergetelheid is ontrukt.
Grootvader Sibolt de Boer (1835-1918) was de stichter van het bedrijf.
In 1867 bezat hij reeds een smederij welke in dat jaar met een wagenmakerij werd gecompleteerd zo dat hij toen in staat was al het werk
aan wagens en rijtuigen zelf te verrichten. Zïjn zoon Wijtse de Boer
(L874-1 911) werkte ook in de zaak. O,mstreeks 1900 is de windmolen
gebouwd door de molenmaker Jarich Westra van Franeker met behulp

van personeel van de zaak. De vier palen die steun moesten geven aan
het molenhuis, hadden voordien dienst gedaan als stuitpalen bij een brug
in Franeker, bij het toenmalig café van A. van Loon. Met een Líntzaag

B

Schilderachtig aan de Boorn gelegen is het dorp Oldeboorn in de gemeente Utingeradeel. Het is een van die typische Friese dorpen, die
destijds net niet de status van stad ontvingen, maar toch altijd een
zekere allure hielden. Vandaar weten ook vele (water) toeristen hun
\Meg naar dit dorp te vinden en tijdens de jaarlijkse gondelvaart puilt
het dorp uit van de bezoekers.
Men zal tegenÍfi/oordig echter tevergeefs naar een molen in deze plaats
zoeken, want die verdween omstreeks L920 al uit het dorpsbeeld. Het
is misschien interessant om de geschiedenis van deze molen wat uit te
diepen voor de geihteresseerden. Voor degenen die met een enkele ààDduiding genoegen willen nemen, verwij zenwe naar nr. 50 in het door ons
samengestelde boekje I'Molens in Friesland in oude ansichten, deel 1f r,
waar de hoofdlijnen van de levensloop van de molen worden aangegeven.
Laten we dan nu wat verder hierop ingaan aan de hand van gegevens
van de heer K. Hooisma uit Oldeboorn, die zo vriendelijk ïwas deze ons
mede te delen.
Het oudste bericht over de molen komt voor op een gevelsteen uit het
oude molenaarshuis te Oldeboorn, ru in Leeuwarden ingemetseld.

Hieruit komt naar voren, dat ene Isck Durks in 176L de eerste steen
voor de molen legde. Vreemd genoeg zijn er twee dergelijke stenen
bewaard gebleven. Ook in Oldeboorn bewaart men er nog een (met
geringe spellingsverschillen), welke oorspronkelijk in de andere gevel
van het oude molenaarshuis was ingemetseld. Een nazaat van deze

Isck Durks, die ondertussen in de Franse tijd de naam Van der Meulen
aan had genomen, liet later (mei 1873) een raadselachtige steen in de
molen aanbrengen. Ook hierop stond weer dezelfde tekst - afgezien van
een modernere spelling - maar het laatste deel verschilde aanzïenlijk.
Dit luidde .n. 1.: 'rEen duizend zeven honderd - zes en dertig en één -

GEZICHT OVER DE BOONN OP NN NAOiEN

(repro: D.M. Bunskoeke en

P. Timmermans)

Leeuwarden

uit Oldeboorn,
ingemetseld in het molenaarshuisje op de Oldehoofsterdwinger.
gedenksteen

18-6-8r
foto: D. M. Bunskoeke

10

I

I

Heeft Dirk Jiskes hieraan - gelegd den eersten steen - J. D. v. d. Meulen
- mei 1873rr. Misschien wilde hij een fout op de andere steen rechtzetten; wie za| het zeggen? Vooralsnog is deze steen niet geheel duidelijk Ín zijn bedoeling.
Het \Mas in 1876, toen de zoëven genoemde Jisk Durks van der Meulen de
rogmolen met woon- en pakhuis liet veilen ten overstaan van notaris
P. H. Themmen de Lang in Oldeboorn.Voor f 5.600, -- (excl. notariskosten ad Í 825, 15) werd de heer Kornelis Egberts Hooisma, een boer
uit Ouwsterhaule, eigenaar vanhet geheel. Deze liet de molen in 1886
zestien voet (ca. 4,53 meter) ophogen aan de onderbouw door molenmaker Murk Visser uit Heerenveen. Schijnbaar was de op deze manier
verbeterde windvang van de molen nog niet genoeg, waÀt in 1896 diende
de heer Hooisma een aanvraag in tot het bouwen van een machinekamer
c. a. , waartoe het gemeentebestuur van Utingeradeel nog datzelfde
jaar een vergunning afgaf.
In het daaropvolgende j aay werd deze machinekamer ingericht door
J. v. d. Schaaf (drijf- en timmerwerk) en de Fa. Landemeer uit Martenshoek (machine en ketel). De molen had er nu een verrfirerkingsmachine van voorslagkoeken bij gekregen. Dit hield in, dat men nu de in
een olieslagerij uit lijnzaad gemaakte voorslagkoeken kon verrwerken
tot de zogenaamde naslag- of lijnkoeken, die als veevoeder dienden.
De molen had er hierdoor een functie bijgekregen. Trouwens ook eerder
had de molen al meerdere functies. Zo vermeldt het t?Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden" van A. J. van der Aa uit ca. 1850 deze
molen als zijnde een ttkoren-, mosterd- en moutmolentt.
In 1900 kocht K. E. Hooisma van Murk Sipkes Bottema een woning met
schuur, tussen de molen en de straatweg gelegen. Dit was de woning
waarin de commies ter controle van het gemaal woonde in eerdere tijden. De heer Hooisma liet het huis afbreken en er een nieuwe voor in
de plaats zetten. Thans woont hier de heer W. v. d. Krieke.
Het bedrijf bleef goed lopen en men had meer opslagruimte nodig. Daartoe kocht de heer Hooisma van zijn buurman in 1905 ook nog 3 huizen
c. a. , tussen de molen en de Boorn gelegen. Deze werden nog datzelfde
jaar afgebroken en vervangen door een pakhuis, \Maarvoor Sjoukje
Hooisma op 26 aagustus de eerste steen legde. Men kon hierin 500 ton
graan en koeken opslaan, zodat daarmee geen moeilijkheden meer ïwaren.
Tegenwoordig zit in dit pakhuis de ItlJzeren mantr, een in de omgeving
een bekend caf.é.
Uiteindelijk doet zíchook in het bedrijf van Hooisma een neergaande hjn
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voelen. fn L920 verkocht K. E. Hooisma de molen en machinekamer
met inventaris dan ook op afbraak aan J. de Roos uit Oldeboorn.
Het pakhuis met bijgebouu/en werd toen verkocht aan de Fa. T. Bottema. De heer Hooisma, die 44 jaar zijn naam aan de molen verbond,
overleed op 26 mei L929, waarmee hetr?molentijdperktr in Oldeboorn
voorgoed als geëindigd kon worden beschouwd. Met ïvveemoed kunnen
Íwe nu nog slechts het gedicht van Fokke Jacobs de Zee (uit Oldeboorn;
burgemeester van Veendam) lezen:

bij de zaaghoofden afrlltt. Al met al een reuze
verbetering ! Tot slot een kfJkje door de molehromp op de frrukas en
krukwiel met bonkelaar.
G.D.'W.
ook het hek dat de ruimte

US BOARNSTER MOI.'NLE

Wy boarten sa graech ynt e mounle;
It wie der sa smout en sa frij;

Wy hienen der skym' rige herntsj es,
Hwet kr0pten ,s/y faek dër yn wei.

De mounder syn feint sjoude seldren
En loege se kreas opte wein;
Wy klauden gau bopp'op 'e steapel
en songen en rieden in ein.
En waeide

'r in gnap stevich wyntsje,

Den draeiden de roeden mei sÍ$rang;
Ynte mounle dër kreakett en dreund€tt,

doorkijkje naar de krukas in "De Rat"

Mar rt makhe 6s, jonges, net bang.
En wiernr wy it fjild yn to sneupen,

{<***

To leappen, aeisykjen en sa,
Dan wonken de toer en de mounle
Fen fierrens in wolkom Ís ta !

}T§IETàTtT Ï§RÀIUTTR

It byld fen de draeijende mounle
Sit stiif oan it doarpslibben fëst,

Meal, meal mar, dér op dyn sm0k plakje
Ald mounle, doch lang noch dyn bëst!

doo r
§,D,tliiuia

!

,<**rfrF

NOGMAALS HOUTZAAGMOLEN

''DE RAT"
,OPMEUW OUDE FRIESE MOLENANSICTTTEN TE BOEK

Als "bijsluiter?r van ons vorig nummer
konden we u verblijden met een jaarverslag van de "stichting Hoatzaagmolen De Rat?t. Toen we onlangs in de
molen op bezoek waren, legden we
enkele in het verslag genoemde veranderingen op de foto vast. Allereerst

de foto hiernaast: molenaar Van der
Woude toont hoe
idsschotten

t2

hij hier veilig

langs

de wuifelaars kan lopen. Opvallend is

DICK M. BUNSI(OEKE EN POPKE TIMMERMANS ZORGEN VOOR
NIEUWE AANWINST OP HET GEBIED VAN DE FRIESE MOLENLITERATUUR

In navolging van het door ons samengestelde boekjerrl,angs Oude Friese
Windmolens" beleefden we onlangs het verschijnen van ttMolens in Friesland in oude ansichten deel 1t'dat uitgegeven wordt door de Europese
Bibliotheek te Zaltbommel. De beide samenstellers, die bij de lezers
van dit blaadje zeker geen onbekenden zullen zijn, hebben zich bij de
voorbereiding op publicatie bljzonder van hun taak gekweten. Stad en
land werd afgereisd om maar vooral die mooie en vaak zeer zeldzame
plaatjes uit het oude F riese molenleven te bemachtigen. Dat zij hun
13

verzameling niet voor zíchzelf willen houden bewijst deze uitgave die

een ieder in de gelegenheid stelt om mee te genieten van de vergane
Friese molenglorie. Daarmee zijn we eigenlijk al bij een der belangrijkste facetten van het boekje: de afgebeelde molens bestaan niet meer
of er resteert nog slechts een romp. Niet minder belangrijk is het
gegeven dat doublures met rf Langs Oude Friese Windmolensr? werden
voorkomen zodat de uitgave in dat opzicht een fraaie aanvulling betekent. Maar daar blijft het niet alleen bij. Bij de keuze der fotors is
zeer selectief te werk gegaan; hoofdzaak voor de samenstellers was om
de molen met zïjn omgeving weer te geven om welke reden ook wel eens
mooie fotots opzij werden gelegd. De ansichten en foto? s zijn ontleend
aan de collecties van enkele particulieren, musea en andere instellingen.
Vooral Popke Timmermans had hierin een groot aandeel. Dick Bunskoeke stelde de onderschriften samen, een werkje dat hij met grote
nauwkeurigheid heeft uitgevoerd, want ttvooral die gegevens van de
onderschriften zïjn erg belangrijk want die moeten betrouwbaar zijntl
aldus Dick in een vraaggesprek met I'De Koeriertr. Daar zíjn we het
natuurlijk volkomen mee eens. Immers deze boekjes dragen het karakter van een encyclopedie betreffende de Nederlandse windmolens van

weleer.
Toch blijkt dat er aan kleine foutjes niet te ontkomen is. Zo zljn bijvoorbeeld de namen der beide'rKettingmolenstt van de Groote Sint Johannesgaster Veenpolder verwisseld. Men sprak in de volksmond altijd over de'rgruttetren de'flytseil mole waardoor de officiële naamgeving in het vergeethoekje kwam. Bij archiefonderzoek is ons onlangs
gebleken dat de kleine molen als t'Veenzigtttte boek stond en de grote

als'fDe Vooruitgangtt.
De molens staan alfabetisch op plaatsnaam zodat een register \Meggelaten werd. HeeI belangrijk echter is de toevoeging van een provinciekaartje op het schutblad waarbij de fotonummering correspondeert
met de cijfers op het kaartje. Door verkleining van het kaartje klopt
de opgegeven schaal trouwens niet meer, een fout die we de samenstellers niet kunnen en mogen aanrekenen. Verder treffen we in dit
boekje enkele nieuwtjes aan die in voorgaande delen uit de serie niet
voorkwamen t.'w. een voor\Moord door jhr. T. A. J. van Eysinga, vice
voorzitter vanrrDe Hollandsche Molenttdie als Fries met groot genoegen aan het verzoek der beide samenstellers voldeed; voorts een
lijst met nationale, provinciale en regionale molenorganisaties hetgeen
een respectabel aantal betreft !
En dan nu de inhoud. .Het begint al goed met een prachtige blikvanger
voorop; een gezicht op de stadswal van Dokkum met maar liefst 5
windmolens, allen in bedrrjf. zo te zien.
Vervolgens zullen wij eerst die molens aan u voorstellen die vroeger
in zo grote mate ons polderlandschap sierden t. w. de muontsen, spinnekoppen en tjaskers. Van het eerste type zrjn er 26 afbeeldingen te
vinden en wel van de plaatsen: Barrum (6), Ferwoude (16), Finkum
(17)r Gersloot (18), Hindeloopen (32), Hoornsterzwaag (33), Itens (35),
Kleine Geest (37), Kolderwolde (38), Langelille (40), Leeuwarden (41),
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Lekkum (43), Lions (44), Nijehaske (48), Oostermeer (52), Raard (55),
Boodhuis ( 57), Rottum (59), Schalsum (60), St. Jacobiparochie (61),
Sneek (65), Stiens (67), Tzummarum (68), Vaardeburen (70), Vierhuis (71) en Winsum (72), met tussen haakjes de nurnmering van het
boekj e.

Erg mooi zijn de foto's nummer 33 met het molenaarsgezin dat voor de
*o1"r, poseert; nr. 38 ttDe Vooruitgangtt van de Grote Noordwolder Polder; nf. 57 een juweeltje bij Sànlean met voLle zeilen; rrr. 60 een winterse plaat met een stoere zelfzwichter; nr. 61 de door Jan de Beer
ItDe Koningtr die met twee volle en twee duikers zichtbaar
'u*"*"owigde
maalt, terwijl de molenaar de activiteit der fotograaf gadeslaat (wat
is het toch uàr, goede zaak d.at onze vriend Jan de Beer in de slechte
tijd al oog ,oo" ,le molens had, dat hij diverse fraaie kiekjes schoot
vooral zoveel herinneringen bewaart aan het oude Friese molenle"À hetgeerl o. a. resulteerde in een aan zijn memoires gewijd artikel
ven
in het Fries Molenboek); nr. 67 de zelfzwichter in het Stienser Oud-

land waarop vanaf 1841 een Schuurmans molenaar is ge\Meest (zíerrde
rítskoat nr. 1b); n,r. 68 de in 1%LZ gesloopte molen van de Tzummarumer lMieden; nr. T0 de zelf.zwichter van de Blijer polder; nr. 71 veenpoldermolen "Veldzigtt'met molenmakers in de roede en nr. 72 de bij
iret gehucht Monnikebaijum pronkende muonts van Siderius.
Dan komen we 1G foto's met daarop een (of twee) spinnekop(pen) tegen:
Akkrum (3), Arkens (5), Bergum (?), Brandeburen (9), Eernewoude(14),
Hempens (íO), Hidaard (81), Huizum (34), Koudum (39), Nijehaske (47),
Nijland (4g), Oranjewoud (54), Baard (56), Spannum (66), Uitwellingerga (69) en Workum (74).
Éraai zijn de spinnekoppen van Eernewoude en Hidaard op de kiek gezet
met zeilvoerin§ in tegóÀwoordigheid van de molenaar. Jammer dat de
spinnekop van I. Hiemstra (nr. 39) sterk gerasterd is.
Van de tjaskers treffen we twee afbeeldingen aan, t.'w. een boktjasker
te Deinum (11) en een paaltjasker bij IJlst (75)tijdens hoog water.
Vervolgens vragen de koren- (en pe17) molens onze aandacht. We treffen er t+ plaatjós van aan: Akkerwoude (2), Appelscha (4), Elsloo (I5),
Giekert< (ig), Grouw (21), Harlum (23), Harlingen (25), Heerenveen
(Zg), Joure (36), Oldeboorn (50), Oldeholtpade (51), Oosterwierum (53),
Rottevalle (58) en Zwaagwesteinde (76).
Een prachtig beeld leveit de omstreeks 1910 verbrande koren- en pelmolen van Àkkerwoude op; erg fraai zijn ook de twee havengezichten
van 1898 en ziin
van Harlingen: korenmolèntfDe Leeuwtt voor de brand
?fDe Toltr samen op
pelmolen
overgeplaatste
Zaandam
uit
opvolger, de
één pàgina afgebeeld. Over de molen te Oldeboorn komen we aan de
*uuf dàt dezJook \Mas ingericht als mosterd- en moutmolen, maar meer
over deze wiekendrager elders in dit nummer.
Onder deze korerr*olerrs bevinden ztch twee standerdmolens (51 en 58)
met unieke fotot s.
En dan de houtzaagrnolens. Daarvan treffen we in dit boekje toch altijd
nog een 13-tal afbóeldingen aan die over het algemeen zeer fraai zíinl
Aafsum (1), Bolsward 18;, Buitenpost (10),. Dokkum (12), Drachten (13),
Gorredijk (20), Grouw (22), Harlingen (26), Heerenveen (28), Makhum
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(45), Midlum (46), Sneek (62) en Wolvega (73). Vooral de nummers 1,
t0,26,45,46 zijn buitengeïvlroon mooi. Enke1e bijzonderheden willen wij
u ook niet onthouden: Nadat de "Eben Haëzer" (1) als zaagbedrijf had

afgedaan, heeft hij na de Eerste Wereldoorlog nog aan een mosselpelonderdak geboden; toen de 'rKoophandel en Zeevaatttt op de foto
kwam, Írvas zaagknecht Jan van Klaarbergen wel bereid om een stunt
i.n de zelfzwichtroede uit te halen (12); de Draóhtster zaagmolen die
later rf Goet Vooruyt Sigttt heette, is ingericht_.geweest als zààg-, runen volmolen en naar overlevering ook als papiermolen (?) (13); de molen van Van der Sluys en Posthuma vinden rwe nu nog in Makkinga terug
a1s een op restauratie wachtende korenmolen (20), de in 1880 onttakelde
frHerrninaf' (62) is tevens runmCIlen en de in 1919 afgebroken
"De Nijverheidtt (73) was tevens korenmolen. Aardige voorbeelden van ttcombinatie-bedrijventt dus, een onderwerp dat in voorgaande nummers van
ons blaadje reeds enkele keren in een artikel aan de orde is geweest.
Tot slot van deze opsomming noemen we dan nog de overige in dit
boekje voorkomende molenbedrijven: een biksteenmolentje te Harich
(241, twee oliemolens (Heerenveen nr. 27 en Leeuwarden nr. 42\, twee
runmolens (Heerenveen nr. 28 en Sneek nr. 64) en de in 1899 gefotografeerde verfmolen van Borneman die in het begin van deze eeuw ver-

lerij

dwenen

is

(63).

Het boekje bestaat uit 76 genummerde bladzijden met 82 fotots. Om op
één pagina soms twee foto's op te nemen is een goede gedachte geweest
van de samenstellers. De uitgave is immers aI vrij dun, vergeleken
met ook in deze serie voorkomende dubbeldikke exemplaren die slechts
enkele guldens meer kosten !
Liever hadden we deel 1 en 2 (waaraan al gewerkt wordt) in één band
gehad, want dan krijgt de koper nog meer Íwaar voor ztjn geld. Deze
opmerking wil echter niet zeggen dat men bij aanschaf van dit eerste
deel geen waar voor zíjn geld krijgt. Getuige bovenstaande opsomming
is er toch wel een zeer boeiende collectie fotots opgenomen en van de
onderschriften kunnen ïvve ook alleen maar zeggpn dat alle beschikbare
ruimte benut is met zinvolle informatie, vooral historisch bijzonder
uitgebreid, zonder technische diepgang maar daarvoor zijn dan ook wel
andere molenboeken voor handen.
Het drukwerk ziet er verzorgd uit met over het algemeen een goede
weergave van de originele fotots en ansichten.
Tot slot willen wij de samenstellers complimenteren met hun eerste
molenboekje. \Me hebben er alle vertrouril/en in dat het hier niet bij zal
bliiven. We kunnen u deze uitgave zeker aanbevelen. Prijs: f S0,50.

,*******

Harr.v Drost - Het molenverleden van Hallung; oud-molenaar Marten
Kok vertelt over de 'rMinister Thorbeckett; in Friesland Post nr. 88
van augustus 1981; 1 blz. met 2 foto's.

In september dit i aar
*ole
van een oud molenmakersboek. Het

G. Kfqeh_ Theoretisch en practisch

boek dat oorspronkelijk in 1850 in vijf afleveringen verscheen, \Mas
bestemd voor ingenieurs, aannemers, molenmakers en bouwkundigen.
Het bezit een scÉat aan informatie zodat het voor verzarnelaars, liefhebbers van modelbouw, molenboutvers en restaurateurs van grote
waarde is, temeer daar het door velen wordt beschouwd als het beste
standaardwerk uit die tijd. Het boek begint met een informatieve beschrijving over het plaatsen van de molen \Maarna vervolgens aan de
orde komen: een achtkante vijzelrnolen, een grutterij met benederl- €rI
bovendek, een achtkante staand-scheprad watermolen, een zes- en een
achtka nte zaagmolen, een stenen windkorenmolen en een korenwerk
door water geàr"'oen. Daarbij hoort dan een platenatlas waarin m. b. t.
de genoemdó onderwerpen respectievelijk 4 ,3,4,5, en nogmaals 5 platen.

Het boek telt ZgJ pagina's en is gebonden in een stevige gestempelde
band; de map is in het formaat 40 x 50 en uitgevoerd in gemarmerd
karton terwiJl de met zorg, gerenroduceerde litho's ziin afgedrukt op
gevergeerd papier. Lykele Jansma Uitgeverij, Antwoordnummer 104,
9285 ZY Baitenpost. (tel. 05123-2066). Priis: f 1?9, --. Haast u nog
rwanneer u belangstelling hebt want de oplage is beperkt !

Vakfederatie Rietdekkers

-

Het rieten da& Wie heeft niet eens met aan-

rietdekker in ogenschouw

genomen? Zíjn handwerk bestaat al sinds de jaartelling en nog steeds
gewas
firofiteert de mens van de vele voordelen van het verdienstelijkebeschutriet dat door hem met grote kundigheid wordt verÍwerkt tot een
ting tegen regen en winà, tegen hitte en koude, tegen lawaai. Ter geleguÀt"ià ran iet zb-jarig bestaan van de Valdederatie van Riet- en Stroàekkers verscheen onlangs een fraai uitgevoerde brochure van 40 pagina's waarmee men een bescheiden bijdrage wil leveren aan de kennis
der rietdekkerij en wat daarmee verband houdt. Dit werkje, voorzien
van 10 foto's en enkele verduidelijkende tekeningen, is niet alleen bestemd voor de vakman doch ook de buitenstaander en niet op z'n minst
de vrijwillige molena ar zal de vergaarde informatie betreffende dit

oude ur, *oóie bedrijf met belangstelling doorlezen. Allereerst komt
dan het Z}-jarig beslaan van de federatie aan de orde, gevolgd door het
rietdekkersexamen. Hoe verdienstelijk het ge\Mas riet is, kunt-u lezen
in hoofdstuk 3, waarna er grepen uit de historie van het rieten dak B€daan worden. Natuurlijk oÀtUieekt het huidige rieten dak niet. Het boektwee
je besluit met een hoofdstuk over rietvorsten en een impressie van
f rHet
ii"tO"t t ers aan het werk op een natte najaarsdag in november.
rieten dak" kost f l,-- en is verkrijgbaar bij het Centraal Bureau Vakfederatie Rietdekkers, Clausstraat 14, 3474 JZ Zegveld (teI. 03489 213 ).
*rFrF****

***rFrF*rF
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estókén en verder uitgebreid met tekst,
foto?s en illustraties. Unieboek BV uit Haarlem is de uitgever van deze
lang verwachte 5e herziene druk. De prijs bedraagt f ZZ, 50. In een
volgend nummer meer over deze aanwinst voor iedere motr enlieftrebber.

De inventarisatie van Groninger molens za! + f SS, -- gaan kosten
(omvang: 2M paginats; 225 illustraties).
volgend nummer van ttde rÍtskoattt komen \Me graag terug op beiin
""o
de belangrijke moleninventarisaties.

****(**

A. Bicker Caartel
Reeds geruime tijd waren wij

-- Stenen poldermolens

MOSTERT'S MOLEN IN KAAPSTAD

in Riinland

op cle hoogte van de plannen om te komen
tot publicatie van een gedegen studie welke een "bijdrage tot de kennis
van de windwatermolens in het hoogheemraadschap Rijnland'r, wil zijn,
aldus de ondertitel.
Onze belangstelling was al behoorlijk gewekt en nu blijkt dan dat we
daarin niet teleurgesteld werden.
In de eerste vier hoofdtukken neemt de auteur ons mee naar de tijd van
de stenen binnenkruier-watermolens en stenen molens met buitenkruiwerk (I 1700). Dan zíjn we gekomen bij hoofdstuk 5 dat zonder meer het
leeuwenaandeel van de studie vormt en tevens een complete inventarisatie bevat van aIle 32 stenen poldermolens die vanaf 1700 in Rijnland
gebouwd

zijn (blz. 34 -

105).

De schrijver weet bijzonder veel historische en technische facetten weer
te geven wat zonder meer ten gunste van deze uitgave werkt. Opmerkelijk is dat precies de helft van het Rijnlandse molenbestand nog aanwezig is. Daarnaast valt het op hoe groot de verscheidenheid is in grootte,
vorm, bewoning en bemalingsinrichting.
Tot slot is het wetenswaardig dat 5 van de molens nog een volledige bemaling staak vervullen.

in Rijnland" bevat Ll-z bladzijden met maar liefst 84 fod. De auteur, die oud- en thans erevoorzitter van de Rijnlandse

'rStenen molens

tors

e.

molenstichting is, was uiteraard de aange\Mezen persoon voor deze
"specialrr, die een prachtige aanvulling vormt op alle andere molenpublicaties van deze streek. Bovendien vult het boek een leemte op in de
huidige molenliteratuur en daarvoor kunnen we de samenstelle r zeer

dankbaar zijn, temeer omdat de studie zeer gedetailleerd is.
De uitgave besluit met een register op namen van molenmakers, timmerlieden, metselaars, smeden, koperslagers, kunstenaars, landmeters, natuurlijk molenaars en overige personen.
Het boek is keurig gebonden en voorzíen van een stofomslag.
De prijs bedraagt f +2,50 en dat is zeker niet aan de lage kant. Desondanks voor de molenhistorici een rmust? en voor de liefhebbers de
moeite waard.

PROVINCIALE MOLENBOEKEN VAN NOORD.HOLLAND EN GRONINGEN
Na jarenlang het geduld der molenliefhebbers op de proef te hebben ge-

steld, verschijnen in dit najaar bovengenoemde boeken bij respektievelijk Meijer Pers B. V. , Amsterdam en Wolters Noordhoff/Bouwma's
Boekhuis, Groningen. De inventarisatie van het Noordhollands molenbezit kost tot 15 december 1981 Í ff 8,50, daarna f L42,50 (omvang: 2M
naginats; formaat 26 x 32 cm. ; meer dan 500 fotot s.
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er meer dan.duizend wind- en watermolens in Zuid Afrika.
Veel zïjn er niet meer over en er is nu nog slechts één windmolen te
vindeno
In 1676 bouwde Cornelis Stevensz Botma (kwam hij uit Friesland?)
Eens waren

de boerderij "trVelgelegen", in de buurt van Kaapstad.
In de loop 'oà, de jàren ging die boerderij een paar keer in andere handen over en het \Mas Sybrand Mostert die, waarschiinliik in het jaar
L796, een molen liet bou'u/en.
»ichi bi; de molen 1ag een dorsvloer en een T-vormig huis, met een
rieten dak, werd door de molaat bewoond.
Aan het begin van deze eeu\M \ilas de molen in zeer slechte staat. Bovenas en wieken \Maren verdwenen, maar de stenen onderbouw en de met
riet gedekte kap waren nog goed.
In 1g3b werd bésloten de àólen te laten restaureren. Wie kon dat beter
doen dan de vakbekwame Nederlandse molenmaker C. Bremer uit Adorp?
Bremer reisde naar Kaapstad en ging aan het werk. Op 1 fehruari 1936
was de molen weer helemaal in de oude staat hersteld. De Nederlandse
gezant in Zuid Afrika, Dr. Lorentz, mocht de vang lichten in tegeníoordigheid van generaal Her zog en een groot aantal genodigden.
Die kregen allemàal een zak)e rneel, als aandenken, mee naar huis.
Voordat molenmaker Bremer \Meer naar Nederland vertrok liet hij
nauwkeurige instrukties voor het onderhoud van de molen achter. Hii
beschreef , onder meer, heel precies hoe de ligger vervangen moest
worden, hoe de bovenas werd gelicht om een zacht plankjq onder het
halslager te plaatsen. Ook hoe eventueel een kam te vernieuwen en op
welke wijze de vang gesteld kon worden. Tevens gaf hij aanwijzingen
voor het malen en met welke smeermiddelen as en kammen gesmeerd
moesten worden.
Hoeveel jaar de molen nd de restauratie nog heeft gedraaid is mii niet
bekend.

In 1g?g was ik in Kaapstad en ik heb de molen toen van binnen en van
buiten bekeken. A11e s zag er nog heel goed uit en de ene kleine maalstoel was nog geheel intat<t. Maar het was duideliik te zien dat er in
jaren niet was gemalen.
Ítu kreeg ik beiicht uit Kaapstad dat er geïwerkt wordt om deze enig
overgebleven windmolen in Zuid Afrika (en wellicht de enige in het
hele werelddeel Afrika) weer te laten draaien. Het initiatief daartoe is
genomen cloor de "Raad

vir

Nasionale Gedenkwaardighedett (te verge-

Ii;t u., met Monumentenzorg ) en Mr. James Wa1ton, deskundige op
molengebied en schrijver van een boek over molens in Zutd Afrika,
treedt als adviseur op. Bovengenoemde Haad heeft beloofd me op de
hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen en ik hoop dat ik er later
André F. Bakker.
nog wat over kan berichten.
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In Sint Joh@g.sga. is aannemer De Wal uit Grouw bezig met de afwer-

kin@e11er''.op22juniisdekapmettoebehorenfeestelijk op zijn plaats gebracht. Tevens legden enkeLe schoolkinderen

toen
een gedenksteen. De molen heeft onlangs proef gedraaid. De vang werd
toen gelicht door molenaarszoon Gosse Jansz. van der Molen.
Korenmolen rfDe Hoop,f te Dokkum onderging niet alleen een uitgebreide
onderhoudsbeurt, maar ooElffilletdek vàn àe molen van Broekema
werd vernieu\ryd.
Op donderdag 27 augustus werd door bouwbedrijf Tacoma uit Stiens begonnen met de verhuizing van de poldermolen bij het bos van Ypey te

Tie$erL Aan de Rijperkerkervaart zal de molen weer in funktie treden

van de poldertrDe Koekoekspettenrt. In de maand juni had het nabij de
ontmantelde molen in brand gestoken riet wel eens een streep door de
plannen kunnen halen, rvvare het niet dat een groep Zaanse kanovaarders
met vereende krachten het vuur te lijf ging ï'r/aardoor erger werd voorkomen ! Hulde, leden van Quo Vadis ! ! !
In juli stond de gemeenteraad van Gaasterland voor het merkwaardige
besluit om de in eigenbezit zijnde molenromp van de Huitebuurster-

polder te Nijemirdum terug te kopen. Sedert L970 was deze namelijk
al gemeentelijk eigendom doch door enkeLe misverstanden tijdens de
toewijzing van gronden der ruilverkaveling bleek het waterschap eigenaar geworden te zijn, Voor de symbolische som van één gulden werd
de gemeente ïiveer eigenaar. Deze instantie wil de romp in ieder geval
behouden en zo mogelijk restauratie bewerkstelligen. Wanneer het zover is, komen wij daar gaarne op terug. Het fraaie poldermolentje aan
de Scharsterrijn te Scharsterbrug za| worden voorzien van een pomp
die op windstille dagen de taak van de molen kan overnemen. De gemeente Doniawerstal zei een subsidie van f L.000: -- toe. De totale
kosten van deze voorziening bedragen ruim 3. 000 gulden. We hopen dat
veehouder Rijpkema er veel profijt van zal hebben, maar bovenal hopen
we dat de wieken toch maar vaak zullen blijven draaien.
Bij Sneek wordt aan de rondweg $ewerkt aan de fundamenten van een
over te plaatsen spinnekop. In de werkplaats van de afdeling molenbouw van Bouw t75 is men bezig met de reconstructie van de oude spinnekop.

De zeer fraale achtkante muonts van Bruggeburen bij Winsug- is ge-

reed. Ook de vijzel is

geplaatst.

G. D.'\^/'.
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Mededeling voor deze rubriek gelieve men te zenden aan de redaktie
***,t****

!

Kopij voor het kerstnummer dient vó6í 2L november in het bezit van
redaktie te zijn. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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