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FRIESLA.ND IS WEER EEN MOLEN RIJKER
ln dit nummer een uitgebreid verslag van het molenfeest
in St. Johannesga (foto: D.M. Bunskoeke).
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Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen of tekeningen en foto's over te nemen.

Bijlage: Verslag overleg tussen het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gilcl Fryske Morrntk:rs.

VAN DE REDAKTIETÀFEL

VIok voor de ioorwisseling ziin wii erin gesloogd om u nog een nrrmínL'r v(rÍr

ons provinciool molenbloodie te presenteren. Ook nu weer is getroclrt v(x)r

elk wot wils op te nemen. Zelf heb ik heloos in de lootste nummel5 r-'cn

weinig oktieve rol kunnen spelen vonwege drukten rond huwcliik, rnolcn ,,D,-'

Hersteller" en verhuizing. Gelukkig kwom er voldoende kopii uit de pro-
vincie. Zo zorgde redoktiemedewerker Zondstro voor een overdruk von ecÍr

der hoofdstukken uit het fomeuze ,,Lettres de Mon Moulin" von Alphorrse

Doudet. Het verhool speelt zich of in een klein dorpie, Fontvieille genocrrncf

gelegen in de Provence. Het dorpie heeft slechts één gebouw woorop hct zích
kon beroemen: de molen von Doudet. Voor de Tweede Wereldoorlog werd de-
ze wiekendroger gerestoureerd en ingericht ols museum, gewiid oon de Fronse

schriiver Doudet. De molen doteert uit het begin von de 17e eeuw. Een

oordig verhool, zo dochten wii. Een ondere biidroge von de heer Zondstro
vormt de beschriiving von een ,,stirtmountsie " met een tekening von lds Wier -
smo, ontleend oon het boek ,,Dontumodiel" von Botke. Vri iwillig molenoor R.

Lenstro uit Wolvego vertelt een voorvol uit de geschiedenis vqn de belosting
op het gemool; onze nestor von de Friese vriietiidsmolenoors Jon de Beer uit
St. Jocobiporochie hoqlt in dichtvorm herinneringen op oon de molen in de
Tzummorumer Mieden; Dick Bunskoeke uit Heerenveen brengt o.o. vers log uit
von het molenfeest in Sint Johonnesgo t.g.v. het herstel von ,,D" Hersteller".
Doornoost notuurliik verenigingsnieuws (zeer uitgebreid deze keer; z ic o.cr.
de biiloge), restourqtienieuwties, literotuur en nog vee t mccr. LJi tcr rror tl
willen wii vonof deze ploots een ieder een voorspoediq 198? tot:167r:n:,()rr cn
we spreken de hoop uit dot het de molens eveneens voor'<Jc winrl nro(, (roon.

Sint Johonnesgo, november l98l. (lcr lrr:rr ll. Wiinio.
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- Tweelingdorp met fraaie molen verriikt -
Op l9 oktober wos er 'smorgens ol getimmer te horen in Sint Johonnesgo -
Rotsterhoule: er werd een overdekte sprekershoek bii de prochtige molen von

dit tweelingdorp gebouwd. Ook ondere octiviteiten wezen oP de komende

gebeurtenis von die middog. De molen ,,De Hersteller" von de Grote Sint Jo-
honnesgoster Veenpolder wos door de oonnemer opgeleverd en zou die middog
door lr4n. H. Rilpstro, Commissoris von de Koningin.in Frieslond, feesteliik in
gebruik worden gesteld. Door het oonbrengen von vloggen en vloggeties én

een erepoort (met ,,Hulde oon de gemeenschop") bii de molen wos er ol vost
een feesteliike entouroge geschopen. Heloos wilde het weer, zools zo vook in

ons kikkerlondie, niet meewerken: een druilerige motregen en een tot storm-
krocht oonwokkerende wind mookten het verpozen biI de molen tot een min-
der oontrekkeliike bezigheid. Toch irotsserden velen het weer om de opening
von ,,hun" molen te kunnen biiwonen. lmmers, iuist de plootseliike gelden
hodden de ,,finishing touch" voor de restourotie-pot betekend en de dorpsge-
meenschoppen zeer nouw met de molen verbonden. Z6 velen kwomen zelfs
opdogen, dotde politie moeite hod het verkeer bii de molen in goede bonen
te leiden.

Het wos co. 15.00 uur, toen Jhr. T.A.J. von Eysingo - voorzitter von de

,,Molenstichting De Hersteller" - zich tot de oonwezigen wendde om hen te
vermonen ruimte te moken voor lv1r. Riipstro, welke dodeliik zou orriveren.
Zo kon deze no oonkomst gemokkeliIk hef ,,spreekhok" (zools omstonders het
gekscherend noemden) bereiken. Von Eysingo opende met een toesproolg
woorin hii olle betrokkenen donk zegde voor hun insponningen, de (vele)
gosten verwelkomde en de oonwezige pers voorstelde. Enige hiloriteit oni-
stond, toen bleek dot de heer Von Eysingo niet ollen biI nome noemde, door
hii verzuimd hod ziin bril op te zeften. Ziin hoostig toeschieJende vrouw
verhielp het euvel en zo kon dit nog worden rechtgezet. ln het vervolg von
ziin ioesprook wees spreker op het feit dot ,,vondoog de ofbrook en dus het
onderhoud" begon en hii hoopte dot men ook doorvoor zou zorgen. Hii wees
in dezen op het grote belong von de bewoning door een vriiwillig molenoor
(Gerben Wiinio en zi[n vrouw lefke). Tot slot pleitte hii voor een decentroli-
sotie von de monumentenzorg, zodot het geld - heloos steeds minder in ver-
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Bij de foto's van Popke Timmermans:

Links: De f raai beschilderde aktiestand deed dienst

als "spreekhok". C.d.K. mr. H. Riipstra was

vol lof.
Boven:Bijgestaan door J.v.d. Berg, secretaris van de

molenstichting, haalt de commissaris de vang

op. Achter het kruirad het actieve bestuurs-

lid Jolle Jager.

houding - ook dóór terecht zou komen, woor het het meeste nodig is. Met nq-
me in onze provincie is doorover een discussie goonde; men zov een voor-
trekkersrol kunnen innemen. 

^Ar. 
H. Riipstro uitte lof voor de plootseliike be-

volking, welke een zo geweldige inzet hod getoond. Hii noemde de molen

von vitoo! belong voor het londschop en voor ons nogeslocht, ols overgeble-
ven teken uit de geschiedenis. Tenslotte hookte hii op de lootste woorden von

Von Eysingo in en zei, dot men dooruit weer nieuwe moed zou kunnen putten
om op de ingeslogen weg verder te goon. Alle ondere sprekers zouden vonwe-
ge het slechte weer loter (binnen) spreken, zodot hierno door À r. Riipstro de

vong kon worden gelicht. ,,ln colonne" konden toen qlle oonwezigen even
door de molen lopen.om ook een blik op het interieur te kunnen richten, moor
doorno ging men met gezwinde spoed noor cofé-restouront Von Es in Sint Jo-
honnesgo, olwoor de biieenkomst feesteliik (en droog !) zou worden voortge-
zet. (De oonwezigen hoefden echter niet op een droogie te zitten. Redoktie).
Hier wos het ook, dot olle onderen, die het woord wensten te voeren, oon bod
zouden komen. Als eerste betrod burgemeester Mr. M.J.H.M. lvloriinen von
Hoskerlond het podium. Hii liet kort olle gebeurtenissen rond de molen, sinds

de oonvroog bii het gemeentebestuur tot verwiidering von de roeden (30 iuli
1943), de revue posseren tot l8 oktober 1979, toen het ministerie von CRM
definitief ofhookte bii de finonciering. Hierno kwom uiteindeliik
f 250.000r-- beschikboor von de gemeente, wot door plootseliike octies tot
over de benodigde drie ton werd oongevuld. ,,lk wil geen schuldigen oon-
wiizen of mezelf een schouderklopie geven; dit is olleen een perfecte illus-
trotie von de decentro lisqtie von de monumente nzorg", cr lclus Mr. Mqri inen.
Tot slot vermeldde hii hog, dot inmiddels ook de restourotie von de ,,Groene

molen" te Joure wos begonnen, wot eenzelfde finoncierings§evol wqs. Op
voorstel von de voorzitter, Jhr. von Eysiogo, werd hierno eerst even ge-
pouzeerd" De heer Von der Ziid opende nq de pouze nornens het woterschop
,,Boonnferd" en hiI deed dot ,,yh it Fnysk", door dot hem, noor eigen zeggen,
beter ofging. Vele sprekers no hem volgden dit voorbeeid, wsordoor het voor
de niet-Friese gosten wot moeiliiker te volgen werd. Hii vertelde, dot het
woterschop nq het vertrek von de fom. De Jong niet veel fiducie hod gehod
in de plonnen, mqor toch de molen en grond voor een schoppeliike priis hod
overgedrogen. Volgens spreker wos vroegerf tiidens de polderexcursies, ol een
kiem voor herstel von de molen gelegd door wiilen dhr. E. Joger, die door ol-
tiid voor wos geweest. Hii zegde don ook olsnog hulde oon deze pionier toe
en bood tenslotte vier zeilen oon. Doqr kon de Stichting erg btii mee ziin,
ondonks het feit dot de molen ze niet ol te vook nodíg za! hebben (wont hii
drooit onbelost). Vervolgens sprok nomens de dorpengemeenschop de heer
Moot, welke nogmools herinnerde oon de velen, die ,,dog en nocht" op pod
woren geweest en niet in het minst oon de royole biidroge von de gemeente,
Nomens de dorpengemeenschop zei hii, dot men ,,grutsk wie" op het feit, dot
Mr. Riipstro bereid wos gevonden de molen in gebruik te stellen en hii be-
dqnkte hem doorvoor. ïenslotte hookte hii nog op de woorden von Von Ey-
singo in, door te zeggen dot het onderhoud von de moten ,,oon ós net lizze
sil", gezien het grote oontol donoteurs -von de Stichting. Nomens de ,,Fryske
Mole" en de Vereniging ,,D" Hollondsche Molen" sprok A. Bokmo von een
,,biusterboorlike dei". Hii herinnerde nog eens oon Íret feit, dot de molen-
commissie in 1946 een ondere molen in deze gemeente, ,,Penningo's molen "
te Joure, hod voorgedrogen oon de gemeente ols een spoedgevol voor restou-
rotie. De gemeente hod dot toen niet noodzokeliik geochq don heeft zii zich
nu wel volledig gerehobiliteerd (3 molens gerestoureerd en de 4e onder
honden) ! Ook kwom het molenbezit von de ,,Fryske Mole" (weer) ter sproke:
met 32 molens (en nog eens 7 in't verschiet) in hqor bezit heeft men ol het
beschikbore geld nodig. Ook dhr. Bokmo pleitte er doorom voor ,,it iild better
te besteden". De heer H.J.C. von der Woude (bekend von ,,De Rot" te lJIst)
bood nomens het,,Gild Fryske Mounders" een bord met hoor insigne qon om
oon de molen te bevestigen. Het gi lde woonde ou, in de pe!-soon von hoor in-
structeur Gerben D. Wiínio (die nog leermeester von spreker wos geweest)
immers ook in de molen! Ook de RABO-bonk wos vertegenwoordigd en wel in
de persoon von de heer De Boer. Hii rnemoreerde nog, dot ziin boÀk erg
,,ffiolen-mínded" wos (gift oon ,,D* Hollondsche Molen" destiids een voor-
beeld doorvon) en zegde nu toe dot zii ioorliiks ook f l0O, -- zou biidrogen
in de kosten von het onderhoud. Ook bood hiI een grote Friese- én een
Nederlondse vlog oon, zodot men bii hoogtiidogen ni"t ochter hoefde te blii-
ven- Technisch odviseur De Koning von ,,De Hollondsche Moten" zei, dot hii
zich erg bii de restourotie betrokken hod gevoeld, mísschien wel ,,omdot ik
ols Westfries ook een beetie bii Frieslond hoor." Hii bedonkte ollàn, die hem
biÍ ziin moeiliike took hodden biigestoon en bood de belongriiksten doorvon
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(de bestuursleden Joger en Von den Berg en de oonnemer De Wol uit Grouw)
een exemplaor von de nieuwste uitgove von het bekende boek,,Molens" (lr.
F. Stockhuysen) c!on. Vervolgens sprok de oonnemer, de heer J.J. de Wol,
welke liever von een wederge_boorte don von een restourotie wilde spreken:
er wss 20,5 *3 *iken*, 5r5 163 grenen-, 2,8 rn3 i

aa

tepen -, ocqct

bruikt! De nieuwe CIs woog z.o'n 3000 kg un het totoqlgewicht vqn het ge-
bruïkte hout wos nog eens I0 keer zo zwoor. Toch woren olle 5595 monuren
werk rnet plezier verricht, wont het betrof het oude ombocht (voorvoder
bouwde ql een rnolen in Weesp) en dot deed men grqog, wont men hqd het
gevoel ,,met iets levends bezig te ziin". Elke zweetdruppel (,,door zou de
molen wel een schroef oon vol hebben") wqs don ook een teken von oprechte
ïnsponning. ïot slot bood hii een windsrrelheídsnreter qon, zodot de molenoqr
binnen een wip de toestcrnd zou kunnen overzien: erg origíneel" De heer
B lonkenstí in bood nqmens de buurstichtíng ,, Penningo's rnolen " een molenhqok
§on. Met dit vernuftig gereedschop kon de rnolen gemokkeliik vonuit de
overhek-stond recht worden g€zet, zodst men de zeílen [<on voor- of ofdoen
don wel een bliksernofleider bevestigen. Bïl het vervoer hod er een klein
vloggetie oun de (íonge) stok gezeten, die nu ook mqor ols ,,stormvlog" werd
uongeboden: hii zCIu wel niet stul<sloon in de wind ! Tot slot sprok de bewoner
{inmiddels met zíin vr*L,w in de rnolen gevestigd) de heer Gerben D. Wií*i*.
Hii líet in het kort de oudste geschiedenis von de polder de revue posseren en
wees op het feit, dot begin l9B2 von ziin hond een boekie over deze polder
en hoor molens zol verschiinen/ woorover u ongetwiifeld nog rneer zult lezen
ín dít blod. Hii noemde het een voorrecht in de molen te Íilogen wonen en de
gong von zoken olhier wqs een ,,foorbyld foqr de rest fqn Nederlón hoe't ít
geon kin" ols iedereen zích er voor inzet. Jonkheer Von Eysingo besloot de
feesteliike biieenkomst en wenste een ieder wel thuis en smokeliik 

"ten 
(wont

zo loot wos het ol geworden !).

D. M. Bunskoeke.

HET,, I DS-STI RTMOUNTSJE"
door A. Zandstra.

Wii Nederlondse vriiwíllige molenoors ziin geheel op de Nederlondse nog
bestoonde molens georiënteerd woorvon wii olles wetenl dit qlles is in boeken
vostge legd.

Geen molenoqr in een molenoorsgesprek is verboosd ols over poord, ezel,
kolf, vlinder, woutertie en pet wordt gesproken en hii ziet don in ziin
geestesoog de verschillende houtconstructies en denkt niet oqn de menogerie
of oon het iongetie Wouter (miin kleinzoon) en zi in petie.

Nederlond zo scheen mii toe, hod geen belongriik molennieuws meer te
bieden totdot ik het Friese boek ,,De gritenii Dontumodiel" fon Dr. J. Botke

. 

,ttgove 1932 - in honden kreeg en doorin op blodziide 62, bii verschillen-

Het verdwenen staartmolentje bii Westerend
( naar een tekening van lds Wiersnp )

Om deze voet zit een royool bemeten
gestut door 3 schoren.

de molenfoto's, de openboring zog.
Door stond nl" een tekeningetie vsn
een mii onbekend type weïdemolentie"
De tekening wcrs gemookt door lds

Wiersmo, een zeer bekende Friese
kunstenoer, die uitblonk door zï[n zeer
precieze weergove von het Fríese land
en ziin stoffering. Op de monier woor-
op hí[ het ,,stirtmountsIe" bii Wester-
ein (bestiet net meqr - let wet dit
onno I ?32) weergeeft moet don ook
gehee I overeenkomstig de werke lï [k-
heid zi[n.

Afgoonde op deze tekening is de con-
structie en werkíng otrs volgt:

Het molenlichoom( ! !) bestoot uit een
holle buis die in het woter stoot en

wuorvon het onderste deel wel gu-
perforeerd zol zi[n of wel zo is ge-
plootst dqt er woter in kon strornen.

rieten mond. Deze stoonde buis wordt

Rond deze buis zit een vierkonte ploot wooroon oon beíde zíiden ziin be-
vestigd twee iizeren bolkies eindigende in een vork. M.i. !igt deze ploot op
een kroog rondom de buis wot het drooien von deze constructie met in de
vork liggende bovenos mogeliik mookt. Deze bovenos is ols krukos uitge-
voerd; oon de kruk hongt een zuiger.

Boven deze vierkonte plootconstructie is een tweede vierkonte ploot oonge-
brocht. Aon deze ploot is oon de onderziide een piipstuk bevestigd dot nquw
post in de grote verticool stoonde buis. De onder voorkonten von deze ploot
zi[n met uitschuifbore stongen oon de boven-ochterziide von de eerste ploot
bevestigd; de getekende moeren tonen oon dot deze stongen no te ziin uitge-
schoven kunnen worden vostgezet. ln de hoogste stond omsluit deze buis de
zuíger, Aon de voorziide is een wotergoot getekend.

Dit molentie werkt ols een zuig-perspomp, heeft in de holle stoonde piip een
voetklep en oon de buitenziide boven de goot een persklep.

Bii opgoonde beweging von de zuiger opent de voetklep zich, de persklep
sluit zich door het in de buis ontstone vocuum, het woter stiigt in de buis.

Bii neergoonde beweging von de zuiger: voetklep sluit - persklep goot open
en woter stroomt weg, enz. enz.

YO
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B*gint de mclen te drqsien dan zullen wel verscheidene omwentelingen van
de wieken nodig =iin voordot het woter de hoogte von de goot heeft bereikt.

Ëen onopgeloste vroclg is woqrom een ingewikkelde constructie von de tweede
vierkonte ploqt met buisstuk enz. enz. is gevold ols het zonder dit olles kqn
door een longere stoonde buis te nernen woorin de zuiger constont hongt. Wil
men nl. de zuiger beter qfsluitend moken door vernieuwing of hoe dontok,
don kon dit heel eenvoudig gebeuren door het wiekenkruis of te nemen.
Misschien weet een von de tezers de oplossing.

lnmiddels wordt in Dontumodeel novroog noor deze molen gedoon.

lk heb in de bibliotheek von de Hollondsche Molen beschriivíngen met of-
beeldingen von ziin fomilie in Fronkriik gevonden. Over deze fomiliefok een
volgende keer.

EEN VOORVAL UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE BELASTING
OP HET GEMAAL

Enige tiid geleden zst ik op een zoterdogmorgen in het kontoor von de molen
te wochten op miin moten. Het wos nog vöör ochten, dus zou het nog wel een
holf uurtie duren, voordot ze zouden komen. Doorom zocht ik iets te lezen.
Míin oog viel toen op een klein, dun, boeki". Het wos geschreven door
W.Tsi. Vleer en heette: ,,Rore Kostgongers in Oprterlond en Smollingerlond
door de eeuwen heen". lk begon wot in het boekfle te btoderen en vond toen
het volgende or"tikeltie: ,,Molenqor tegen commíes in Opuinde ". Tegen-
woordig klogen de mensen er wel over, dot de overheid zich overol mee be-
moeit, doch misschien is het nog niet eens zo erg ols vroeger. Eén von de
meest gehote overheidsbemoeiingen wos ongetwiifeld het optreden vqn de
chergers, de belostingombtenoren, die controte moesten uitoefenen oon de
grens en ook op het binnenlond op de betoling der occíinzen. Overot woren
de z.g. ,,chergershuisies", woorin deze ombtenoren bivokkeerden voor de
controle op de groonmolens. Vook kregen de molenoors het oon de stok met
dit soort lieden, die ,,pochters der belqstingen " woren, dus geen commiezen
in de zin, zools wii die tegenwoordig kennen. De overheid verpochtte nl. het
belosting innen. Berent Closen, geboren te Lippenhuizen, wos molenoor op
,1De Kl-e1en" onder Smollinger Op"inde en geen vriend von de chergers. Op
ó [uni 1706 kwqmen bii hem de douone Jon Coops en gerechtsdienoor Jocob
Geerts om controle te houden. Berent gof op ,,een holf lopen rogge oon meel"
op noom von Pieter Horkes te hebben. Een lopen wos een schepel koren. Hii
wees tussen de luchttrog en de boktofel. Door zqg Jon Coops een zok stoon,
moor constoteerde, dot er gèèn meel, moor lege zokken in zoten. Jon ver-
zocht Berent nodere oonwiizingen te geven. De molenoor wos zo vrii dit te
weigeren. Jon Coops gof doorno Jocob Geerts bevel om het meel te zoeken,
moor de molenoor sprong op en sloeg Jon Coops von ochteren in de nek, zo-
dot deze voorover viel. Von woede sprong Berent boven op hem, woorop hii
Jon zoveel sloeg ols hii moor kon. Doorno tropte hii de commies zo hord, dot

deze het uitschreeuwde von de piin. lntussen wookte Berent ziin vrouw er
voor, dot Jqcob Geerts niet tussen beide kon komen. Meer dood don levend
werd Jon Coops uiteindeliik buiten de molen gesmeten. Moor molenoor Berent
Closen kon niet ongestroft een cherger mishondelen. Hii werd noor Leeu-
worden overgebrocht en mocht in de gevongenis wochten tot de zook voor-
kwom. Op I0 iuli VA6 eiste het Hof, dot Berent 50 gouden Vriesche Ri[ders
en de kosten von het proces zou betolen. Zolong dot niet gebeurd wos, bleef
hii in hechtenis. Het bedrog von 50 gouden Vriesche Ri[ders wos wel wot oon
de hoge kont, wont het wos geliik oon f 700,--. Berekenen we dit volgens de
thons geldende muntwoorde, don moest de molenoor circo f 10.000, -- be-
tolen, iets wot vriiwel onmogeliik wos voor hem. De mon heeft zich woor-
schiinliik nimmer kunnen vrii kopen en is ziin levenlong diep in de schuld
b li iven steken.

Wolvego, november I 981.

,,OPERATIE BOKKEPOOT"

De Swoechmer Molen mookt zich
in 1982.

's Zomers wordt de molen verhuurd oon wotersporters, die er hun vokontie
doorbrengen. Een von deze zomergosten opperde het idee een ,,werkzoterdog"
te orgoniseren. Op 3 oktober wos er een kleine groep enthousioste werkers
bí[een en er werd hord gewerkt. Het Stichtingsbestuur, dot zích niet olleen
diiekt ochter het plon hod opgesteld, wcrs ook bereid om mee te doen. En zo
werd de bokkepoot mede energiek gewooid door een drietol prominente Long-
weerders. De ondere stoere werkers kwomen uit verschillende plootsen in
Nederlond, Het weer hield zích goed en de romp is nu grotendeels geteerd"
De stemming wos zo primo dot er, voor volgend voorioor, weer een werk-
zoterdog is ofgesproken. Don moet er geschilderd worden. Ziin er nog lief-
hebbers? Degene die het meest in z'n schik wos.o.,.. dot is de

André F. Bokker. Vriiwi I lige molenoor von Longweer.

P.S.: De vloggen-kompogne loopt geweldig !

FRIESE MOLENAARS OPGELET! ! !

Vele Friese molens hebben in het afgelopen iaar weer veelvuldig kunnen malen

of draaien. Vaak zullen de zeilen uitkomst hebben gebracht. Deze zijn uiteraard

niet eeuwigdurend, een reden te meer om ze tijdig te laten tanen. ln samenwer-

king met de Fryske sk0tsjes zal in het voorjaar van 1982 een grote "taandag"
gehouden worden. Mochten uw molenzeilen aan een nieuwe taanbeurt toe ziin,
dan kunnen wij U aanbevelen hieromtrent kontakt op te nemen met onze op-

leidingscommissaris de heer A. Oldenburger, Tuskendiken 8 te Bergum.

Telefoon 0 51 16 - 3349. 
De redaktie.

R. Lenstro.

op voor de viering von de 200ste verioordog



DE FRYSKE MOLE (door voorzitter A. Bokma)

Nu de gong er biI hef molenbehoud steeds meer uit rookt door de bezuini-
gingswoede mookt het bestuur von De Fryske lvlole zich niet olleen grote zor'
gen over het uitbliiven von restrouroties, mqor voorol ook over het noodzake-
liike onderhoud orn het huidige molenbesfond veilig te stellen. Molens/ vriI
stoonde voor weer en wind en riik oon hout, ziin heel kwetsbore monumenten
Als vondoog een molen in primo slrqot wn onderhoud is kon er over enkele
dogen, weken of moonden ol weer iets qon de hqnd ziin. Wordt don niet op

tiid ingegrepen don dreigt het vervol ol.
Het goot niet om zulke kleine bedrogen. De Fryske ÀÀole is nu eigenoor von

32 molens. Een betrouwbore schotting von deskundigen wiist uit dot zol in
1982 her nodige dooroon worden gedoon don vergt dot een bedrog von

f 3m.000"--. Ruwweg kon gesteld worden, er wn uitgoonde dot De Fryske lvlole
een dertig procent von de Friese lvlolens bezit, dot voor het gehele molenon-
derhoud in onze provincie ioorliiks ongeveer één milioen gulden nodig is;

Dot is een gigontisch bedrog en niemond ziet het zitten om dot geld op
tofel te kriigen. CRM-lvlonumentenzorg doet geen enkele toezegging meer die
geldeliike konsekwenties heeft, de ruilverkovelingspotten worden omgebogen
noor de directe belongenbehortiging von de bii de ruilverkoveling befrokken
londeigenoren en boeren. De WIR is geen zicht op of er nog wot te verwoch-
ten volf. De provinciole gelden ziin ook beperkt en het is slechts een enkele
gemeente, stichting of porticulier die gelden ofschuift voor het molenonder-
houd.

De Fryske lvlole heeft de olormbel loten rotelen.
Op 29 oktober werd ten provinciehuize een persconferentie georgoniseerd.

Het resultqot wos dot de beide Friese dogbloden en een enkel nieuwsblod be-
richtten over de geldeliike problemen in molenlond en ook Rodio Frysl6n gof
de zorgen door.

Begin november werd een brief verzonden oon het college von Gedeputeerde
Stoten en oon de leden von Provinciole Stoten von.Frieslond. De inhoud door-
von spreekt voor zich zelf en wordt hierbii ofgedrukt ter kennisnome. Wii moch-
ten doorop nog geen onfwoord ontvongen.

Een bestuursdelegotie raon De Fryske lvlole hod een onderhoud met de Riiks-
consulent voor Complementoire Sociole Voorzieningen te Leeuworden. Besproken

werd welke mogeliikheden er ziin om "mensen zonder werk" zinvol in te scho-
kelen bii het molenonderhoud. Een schiinboor logisch gegeven, moor foch ziin
er vele voelongels en klemmen, zo het tegenwoordig in onze moohclroppii
hetgewl pleegt te ziin. Onzerziids is gepleit voor een soepele benodering.

Het bestuur von De Fryske Mole hield ziin olgemene vergodering op l7 no-
vember. Bovensl,oonde zoken werden besproken en het dogeliiks bestuur kreeg
de vriie hond om olles te doen dot dienstig is voor het molenbehoud. Joorre-
kening t980 en begroting l98l werd besproken en de stukken werden goedge-
keurd. Penningmeester Wogenoor kreeg déchorge over ziin gevoerd beheer.
Ziin groohte zorg is het ontbreken von gelden om te doen wot zo nodig gedoon

moet worden.
Als nieuw bestuurslid werd begroet de heer B.J. Hulshof, Surhuisterveen.

10

Brief verzonden oon de leden wn Provinciole Stoten.

ln 194ó werd in de provincie Frieslond, ols eerste provincie in het lond, een'
molen-commissie in het leven geroepen, welke tot took kreeg gedeputeerde

stoten von voorlichting fe dienen over de vruog:
o. welke von de bestoonde wind- en wotermolens tot onvervqngboor cultuurbe-

zit moeten worden gerekend, zodot hun instondhouding ols een cultuureel
belong moet worden gezien;

b. welke consequenties de instondhouding wn de onder o. genoemde molens

meebrengt in economisch, wotersiootkundig en finoncieel opzicht.
Spoedig hierno werden ook in ondere provincies molen-commissies opgericht.
Doordot er in de provincie molens beschikboor kwomen, die niet oon de pro-
vinciole molen - commissie konden worden toegewezen, werd op initiotief
wn de provincie op 28 december 1970 de Stichting De Fryske lvlole opgericht
met ols doel het bevorderen en verzekeren ron de instondhouding wn molens

in de provincie Frieslond.
Telde in 1947 de provincie nog277 molens, vondoogdedog isditooniol te-
ruggelopen tot 120. Hierwn ziin nog 73 moolvoordig en von de overigen is

de onderhoudstoeslond von motig, slecht tot zeer slecht. Von de hiervoor ge-
noemde 120 molens ziin een groot oontol gerestoureerd in het koder raon de

diverse ruilverkovel ingen .

Echter doordot het riik in de komende ioren gooi bezuinigen heeft dit voor de

ruilverkoveling tot gevolg, dot de Riiksdienst voor de Londinrichting geen

medewerking meer verleent om tot resiouroties te komen.
ln hoor l0-iorig besioon is het ooniol molens in eigendom en beheer von de

Stichting De Fryske |v1ole gegroeid tot 32 stuks. Een groot ooniol wn deze

molens heeft de stichting toegewezen gekregen in ruilverkovelings-verbond.
Met de groei wn het oontol is ook de groei wn de lost toegenomen ' De

voornoomste bron von inkomsten is sedert 1979 de provinciole biidroge von

f. 3.500.-- Doornoost heeft de stichting een 200-tol donoteurs, die ioor-
liiks een bedrog biieenbrengen von f. 3.500,--

Her zol U ariaetilk ziin dot \,on co J. 7.000.-- per ioor een molenstichting

nietoptimool kon funktioneren. De middelen ziin verre von voldoende om het

onderhoud noor behoren uit te kunnen voeren. Hierdoor loopt hef behoud rrcn

het molenbestond gevoor. Voor het komende ioor heeft De Fryske Mole een

onderhoudsprogrommo opgesteld von ruim 3 ton. Volgens de onderhoudsrege-

ling von Cnm zol door riik, provincie en gemeenten echter worden biigedro-
g.n- in 

""n 
moximum wn een verwerkt bedrog von 807o von rond f . ó0.000.--

In hetofgelopen ioor heeft De Fryske 14ole voor ruim f . 52.n0.-- oon onder-

houd besieed'. Von dit bedrog wos f . ló.500.-- niet subsidiobel . Een derge-

liike uitgoof kon De Fryske lvlole zich niet weer permitteren.. Hierdoor zol voor

een oontol molens die er slecht bii stoon moeiliike tiiden oonbreken. Het moet

niet onmogeliik worden geocht dot in de komende ioren nog een ooniol molens

zullen verdwiinen. Een voorlopige schotting wiist nu ol uit, dot binnen 2 ioor
een I7-hl ,ol"nt in de provincie zullen goon verdwiinen, tenzii op korte

termiin mootregelen worden genomen. ( veruotg op pag. 24 )

II
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T
KOMMER EN KWEL ROND MAKKINGASTER MOLEN

Een winters plaatje van de molen
foto: Gerben D. Wijnia opname: januari 1979

Nog steeds stoot molen ,,Du Weiert" te Mokkingo op betere tiiden te
wochten. Op bovenstoonde foto vertoont de voormolige zelfzwichter duide-
Iiike tekens von verkommering. We zi[n nu drie ioor verder en de tond des

ti ids heeft verder geknoogd. Restourotie loot nog steeds op zich wochten. En

dot terwiil er een enthousioste groep vriiwilligers von ongeduld stqot te po-
pelen om dit historie-riIke monument weer nieuw leven in te blqzen. Onbe-
griipeliik dot de gemeente Ooststellingwerf deze molen met z'n opgeleide
molenoors in de kou loot stoon. We bliiven er echter vertrouwen in hebben
dot het gemeentebestuur, ondonks de heersende economische moloise, de

iuiste stoppen zol weten te zetten om het behoud te verzekeren.

G.D.W.

VERSLAG NAJAARSVERGADERING GI LD FRYSKE MOUNDERS

Verslog von de Noioorsvergodering voor de leden von het Gild Fryske Moun-
in ,,De Lonteorne rr, bii-ders, gehouden op vriidogovond ó november l981 i.l.

gebouw der Nederlonds Hervormde Kerk te Akkrum.

I . Openitg:
De voorzitter heet iedereen von horte welkom en hoopt dot iedereen in-
tussen een goede ploots heeft gevonden. Ook wordt welkom geheten de

heer A. Bokmo uit Wommels, voorzitter von De Stichting De Fryske Mole.
De heer G.D. Wiinio uít Joure is verhinderd deze vergodering bii te

wonen. We hebben de heer P. Timmermons uit Heerenveen bereid gevonden
de fi lm von dhr. Wiinio ,,D" Hersteller" hersteld, te loten vertonen.

2. lngekomen stukken :

Er ziin geen ingekomen stukken voor deze vergodering bii de secretoris
binnenge komen.

3. Kort overzicht von het verloop von de besprekingen met het bestuur

et Gilde
vqn Vriiwillige Molenoqrs en Het Gild Fryske Mounders ter vergodering in
Deventer biieen g€weest, beholve de heer Oldenburger, die met kennisge-
ving ofwezig wos. De voorzitter von Het Gilde von Vriiwillige Molenoors
heeft de vergodering geleid en het besprekingsverslog is door ons gemookt.
Ditmool werd vergoderd met een ogendo, zes punten von de ogendo woren
ingebrocht - met volledige instemming von de wederportii - door onze
vereniging, en twee door Het Gilde. De zes von het Gíld hodden betrek-
king op de positie von onze vereniging ten opzichte von Het Gilde, de

ondere twee betroffen het ,,huiswerk" dot ieder von de besturen hqd mee-
gekregen uit de bespreking op l0 ionuori l9Bl te Heerenveen. Bii de punt-
voor-punt bespreking von het Memorondum von 28 opril1979 te Heeren-
veen, bleek het bestuur von Het Gilde geen overwegende bezworen te
hebben Iegens de ideeën en beginselen neergelegd in dot stuk, moor in
Deventer bleek de zook weer onders te liggen. Slechts met veel moeite
kon op enkele punten overeenstemming worden bereikt. Tegen het einde

: : i j; iHï ï,,:ïï :, ï : i: ff : : ïi ï ïi, J,ïïl: : i : ï:J ::ï' ; : : H ïI
onze vereniging ter tofe I gebrocht voor het benoemen von een commissie

von vier voor het somenstellen von een ontwerp-stotuut voor de notionole
rood voor de molenoorsexomens, we lk voorstel werd qongenomen. De voor-
zitter leest dit voorstel voor oon de vergodering. Door het.bestuur von het
Gild ziin inmiddels de heren J.lvL Coppens en J.H.A. von Ti lburg benoemd
om voor onze vereniging in de commissie zitting te nemen. Von het bestuur
vcn Het Gilde is intussen een brief ontvongen met dotum 12 oktober l98l;
de voorzitter leest deze brief voor oon de vergodering. Het bliikt dot het
bestuur von Het Gilde thons voorwoorden stelt oon deelneming oon de
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commissie, die erop neerkomen dot het voor onze vereniging zo zwoor we-
gende beginsel von democrotische medezeggenschop von de molenoorsver-

enigingen niet in de commissie oon de orde zou kunnen komen ! Von de

kont von het Gild is hierop gereogeerd met een brief, in welke - in meer

possende bewoordingen notuurliik - wordt gezegd: niet zeuren, gewoon

doen wot er in Deventer is ofgesproken ! De voorzitter zegt niet veel hoop

meer te hebben op een goede ofloop. Een rol speelt ook dot beide besturen

wot moe ziin von bestuursperikelen von deze soortl men zit viteindeliik
toch liever op de molen. De voorzitter zegt het gevoel te hebben dot het
er nu olleen nog moor om goot welke von de twee besturen het touwtie wil
doorkn i ppen.

4. Verdere mededelingen von de voorzitter:
oren, het ondere wos verouderd

en niet meer helemool iuist. Het Bewiis von Lidmootschop l98l kriigt u dit

[oor niet meer: door er ondere drukke werkzoomheden op het Secretorioot
voorrong hodden, is het er niet von gekomen. Wii hopen u binnenkort het
Bewiis von Lidmootschop 1982 toe te sturen ! Kortgeleden ziin twee leden

von onze vereniging in het huweliik getreden, t.w. de heer J. Wierstro,
vriiwillig molenoor en instrukteur en de heer G. D. Wiinio, vriiwilli§
molenoor, instrukteur en redocteur von ons verenigingsblod De Utskoot,
resp. op vriidog 25 september l98l en op vriidog ló oktober 1981. Beide

recepties, resp. in Schornegoutum en Oroniewoud ziin door een delegotie
von ons bestuur bezocht en er is een eigengemookt codeoutie oongeboden.
Op moondogmiddog l9 oktober lgBl dooropvolgende is om 15.00 uur de

poldermolen ,,De Hersteller", oon de Hegedyk te Sint Johonnesgo door de

commissoris der Koningin 
^ 

r. H. Riipstro officieel inwerking gesteld met

het lichten von de vong. Dit wos een plechtig moment! Hier is heel wot
werk en insponning oon voorof gegoon. Hulde oon de plootseliike bevol-
king von Sint Johonnesgo, die zo doodwerkeliik heeft geholpen, zodot de

restourotie toch doorgon kon vinden ! !! lvlen mog blii ziin in de gemeente

Hoskerlond, dot deze molen voor die streek bewoord is gebleven. Al met

ol wos het die middog een erg feesteliik gebeuren. No de opening wos er
een gezellig somenziin in cofé Von Es te Sint Johonnesgo voor genodigden
en belongstellenden. Er werden door verschillende instonties codeous oon-
geboden; nodot er eerst een toesprook wos gehouden. Onze vereniging wos

door verschi I lende bestuurs leden vertegenwoordigd; er is door onze voor-
zitter ook het woord gevoerd en deze heeft ons eigengemookt verenigins-
vignet oongeboden. Dit kon eventueel oqn de binnenkont of oon de bui-
tenkont von de molen gehongen worden. Op donderdogmiddog 29 oktober
I 98ï is er een persconferentie geweest op het Provinciehuis in Leeu -
worden, georgoniseerd door de Stichting De Fryske Mole. Ook het Gild
wos door vertegenwoordigd door onze voorzitter, de heer H.J.C. von der
Woude. De Stichting is verontrust over de toekomst von het Friese molen-
bezit, omdot er niet voldoende geld beschikboor is voor het onderhoud von

de molens. De Fryske ÀAole pleit doqrom onder ondere voor het instellen

von één provinciole ,nffiolenpot" woorin olle gelden terecht zouden moeten

kornen dfe beschïkbqor gesteld worden voor onderhoud en restourqtie von

molens. Aonvutlingen von het Huishoudeliik Reglement, deze stoon ofge-
drukt in de lootste Utskoot. De voorzitter vroogt, of iemond door nog oP-

en of oonmerkingen over heeft.
Contributiebetoling: Cm no te goon hoe onze penningmeester een boel

wordengenomen.ookhiiverrichtziintookols
vriietiidsbesteding - heeft het bestuur zich gebogen over het probleem von

het innen von de contributie. Als proef werd een qontol leden oonge-
schreven om hen op te wekken een mochtiging te verlenen voor het outo*

motisch betoten von hun contríbutie" Het resultoot von deze proef viel
derrnote tegen dot moest worden besloten de kwestie heel onders oon te
pokken. ly'1et ols uitgongspunt dot ieder best zelf kon zorgen dot ziIn
contributie op tiid wordt betoold, dot wil zeggen vóór de oonvong von het

met het kolenderioor somenvollende verenigingsioor, dus vó6r de eerste

ionuori r zel de penningmeester voortoon crlleen de ,,wonbetolers" oon-
schriIven, woqrbii hi i hun vi if gulden odministrotiekosten in rekening zol
brengen boven het door hen reeds verschuldigde. ln de Utskoot zol tiidig
op een ín het oog springende ploots er oon worden herinnerd dot het weer
tiid is om de contributie over te moken. Een en onder is noder geregeld in
een oonvulling op ortikel 21 von het Huishoudeliik Ruglement. Het bestuur
hoopt von horte dot deze regelingen het beoogde effect zvllen hebben. De

heer P. Bootsmo uit Leeuworden merkt h.o.v. de contributie en verzekerin-
gen opr dot dit misschien wel in de oonhef von De Utskoot vermeld zou
kunnen worden. Het Gild Fryske Mounders heeft een bezwoorschrift ge-
schreven noor het college vcln burgemeester en wethouders von de gemeen-
te Wonserodeel te Wifmorsum, omdot er plonnen bestoqn een beplonting
qon te leggen in de nobiiheid von de koren- en pelmolen ,,D. Onder-
neming" te Witmorsum. Deze molen is voor het Gild een belongriike les-
molen. Op ai"ta.griaa.g l7 is er een vergodering von het
olge*e Mole. Deze zov ots eis
kunnen stellen qon de molenoors, die op molens von De Fryske Mole drooi-
eo, dot ze in het bezit moeten ziin von het getuigschrift von De Hollond-
sche Molen, of dot ze voldoen qon de vqkbekwoomheidseisen von Het Gild
F ryske Mounders.

5. Wot verder ter tofe I komt.
t nog even onder de oondocht, dot er onlongs

op de zoterdogen 10, 17 en 24 oktober, resp. op de molens de Fenix te
Mqrrum en De Onderneming te Witmqrsum exomens voor vriiwillig mole-
noor ziin gehouden. Er woren in totool vier exomenkondidoten. Hier vol-
gen de nomen von de heren, die gesloogd ziin: G.C. Gremmé uit Leeu-
wsrden, A. Tienstrq uit Hontum, l. Attemo uit Hollum, J.A. de Jong uit
Witmqrsum. De heer Oldenburger verzoekt de gesloogde leden even te
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goorï stsan von hun zEtplootsen &n wenst hen von hcrte geluk met het be-
hoolde succes" De heren Tienstra en Attemo woren niet ter vergodering
oonwezïg. Deze geslaogde leden ziin nu overgegoon tot de kotegorie
geze l-molencor.

ó. Rondvroog:
ËT,eer E Zondstro (uít Longezwoog) houdt een pleidooi voor werke-
lozen, die misschien oon het werk gesteld zouden kunnen worden in het
belong voor de molens. Moor dit schiint ollemool niet zo eenvoudig te lig-
gen. De heer R.P. Jonsen uit Tirns merkt hierover opr dot de regeling voor
werkelozen per gemeente erg verschillend is. De heer A.F. Bokker uit
Longezwoog vertelt iets over ziin vloggencompogne die hii voert voor de
Longweerder molen. ln 1982 heeft de Longweerder molen 2AA ioor bestoon,
en dot zol op geposte wiize gevierd worden! Overql uit den londe komen
vloggen vondoon. De Aktie loopt goed. De heer P. Timmermons uit Hee-
renveen zou groog wot meer bekendheid oon onze vereniging willen geven
door het somenstellen von een roombiliet, wot iets meer in het oog volt,
don onze ondere folder.
PAUZE.
De Pouze is oltiid een gezellige onderbreking in de vergodering; onder het
genot von een kopie koffie wordt er oltiid druk geproot over ollerlei
molenzqken"

7. No de Pouze heeft de heer P. Timmermons ons twee fi lms loten zien, nl.
het herstel von de molen ,,Du Snip" te Workum en ,,D" Hersteller" hersteld
te Sint Johonnesgo. We hebben erg genoten von beide fi lms. De voorzitter
bedonkt de heer ïimmermons voor ziin biidroge oon deze ovond. We ziin
blii, dot u het gedeelte von de heer Wiinio voor uw rekening wilde
nemen !

8. SIuiting"
De voorzitter sluit nu de vergodering: bedonkt iedereen voor de oonwezig-
heid en wenst een ieder wel thuis !

hIJK 
VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER VRIENDELIJK VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER VRI

=;2 VRIENDELIJK VERZoEK VAN DE PENNINGMEESTER, Ézm
fr Zouden'diegenen, die nog hun contributie en verzekeringen moeten

Ë over het jaar 1981, dit zo spoedig mogelijk kunnen doen?

MUTATIES LEDENI.IJST GILD FRYSKE IVIOUNDER§

Nieuwe buitengewone leden:
ffi-[.",*ïiq-

Röchhósterwei Ï 6, 85& HD Ruigohuizerru

Qsd qn lg--gey qryu l q§rr.
G 0ó1 L E.C. den l.lontogn

Dodo Feïtomoloon ï8, 870ï ,AË Bolswcrd,
Bedonkt bu itengewcne leden :

Lycklomoweg 3ï , 84Vï JR Wolvego,

d.d.2S iuli ï98ï.

d.d. 1 [uli ï98q"

d.d" 3 oktober l98ï .
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Bedonkt Donoteurs:
Enz M*1. it,

Burg. Weertsplontsoen l3l, 2071 PD Sontpoort, d.d" 23 oktober I98ï.
ADRESWIJZIG INGEN:
ffii*Ë'tli'}HetKofschip|,B50lSHJoure,cl.d.5ePtemberlg8Ï;
G 067 G R.P, Jonsen, Annobuorren 2, 8632 WP Tirns, d.d. novemben ï98tr;
G024G Ti. von der Komp, Zuid-Broek 5 bii Joure, 85ï2 AK Joure, d.d,
oktober l98l; D 0l 0 H.V. Robe, de Bqst 3% B52i PJ Sint Nicolaosgo, d.d"

iuli ï98l; G 0ï7 M G.D" Wiinio, Hegedyk2, 84& NP Sint Johonnesgo, d.d.
3ï oktober 198ï.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VAN HET GILD FRYSKE MOUNDERS.

Exomens voor geze I -molenoor.
a" leerling-molenoors G,C. Gremmé uit Leeu*

worden en A. ïienstro uit Hqntum exomen op poldermolen De Phenix te Mor-
rum. Beiden sloogden" De week doorop, op zoterdog l7 oktober wqs er weer
exomen op De Phenix, toen wos l. Attemo uit Hollum oon de beurt, ook hii
sloogde. Tenslotte sloogde op 24 oktober J.A. de Jong uit Witmorsum, hii
deed exomen op koren- en pelmolen De Onderneming te Witmorsum. Alle ge-
sloogden werd per brief het bewiis von lidmoqtschop ols gewoon lid behoren-
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Gironummer van de Friesland Bank 81 1542.
Rek. no. G. F.M . 29.80.24.934, vermelden bij mededelingen.

Contributie f. 15,--

Verzekeringen: P.O. f. 5,25 en Wett. Aanspr. f. 5,65.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !

betalen Hzz
2
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u){
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3
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Herrmmering Hegeling Conti;Uutie f §82 + VerzekerimgspnenmËe.

Mlogen we U verwijzen naar rje csntributiebetaling in het Huisfrour{etiji<.

fiegle ment artikel 2'! , het nieuwe 5Ë en 7§ lid, luirlende als volgt:

5" De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling en behoos"{

denhalve te zijm bijgeschreven op hankrekening van de vereniging op de

eerste januari, de aanvang van het verenigingslaar".

7. Zij ciie nalaten de contributie binnen de gestetde terrnijn te voldoen

ontvangen van de penningmeester een nota voor het verschuldigde,
vermeerderd rnet vijf gulden administratiekosten.

GironumÍner van de Friesland Bank 81 1542.
Vermelden bij mededelingen: rek. no.29.80.24.934 G"F.M. n

Contributie f. 15,--

Verzekeringen: P.O. f" 5,25 en Wett. Aanspr. f. 5o6§.
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de tot de kotegorie geze [-rno§encer toegestuurc], vergeze íd von de ge [ukwem*

§en vsn het h'estr,.lur*

ïoelgtrng tot de bteggrie Ilq[gnqg.r.
Op díens schriftetríik verzoek heeft het bestuur lresIofen de heer À4. Kog*pen*

burg uït §neeku behorende tot de groep von korenrnolen Penníngu's futolen te
Jouren per l9 iurni 198Ï over te brengen vcln de kotegorie geze§-rnsfiensnr
noor de kotegorie molenaonu en weI op grond von ortikeí 5, eerste lid onder o

von de Stotuten, en ortikel 4, tweede iid onder b von het Huïshoudeliik
Reglement. Dít bes íuit is de heer Koppenburg door het bestuun bevestigd, met
een possende geXukwens, per b,nief vqn 29 iunï 198ï 

"

Overbrenging noor _{e Iiist ygLbuitetge_wsng [e{s!t.
In de vengodering die werd gehouden op 23 iuni l98l te Drochten heeft het
bestuur besloten, gehoord het odvies von de Vergodering von Leerrneesters te!'
zcke - en op grond von het Huishoudeliik R*glernent, ortikel 2, vierde lid, de
leden Íeertring-molenqnr A. Mu[der en H. Röben, beiden uit Mokkíngc, over
te brengen von de Iíist von gewone leden noor de Íí[st von buitengewone
leden" Per brief von 29 iuní 198ï werden beide leden von deze moatnege§ in
kenn is geste [d.

Deze wï[ziging werd bekend gemookt in De Uts[<oot nr. 23 von oktober ï98ï,
en wel op b[odziide 4. Heloos is door in de tekst een zetfout geslopen, de

fuiste tekst luidt ols volgt:3 Eenmoql per ioor, bii voorkeur in de mqorrd Iun[u
zullen op uitnodiging von het bestuurde twee voste leden, en de twee ploots*
vervongende leden von de exomencommissie somenkomen met twee vertegen-
woordigers von het bestuur - de opleidingscommissqris dient één von dïe twee
te ziIn - voor het bespreken von kwesties verbond houdend met het cfnemen
von de exomens*

Koren- en Pelmolen Ee Onderneming te Wirrnorsum.
het co!lege von burge-

meester en wethouders von gemeente Wonserodeel bezwcren [ngedïend tegen
het ofgeven von een vergunning te verlenen oon de Hoofdïngenieur - Dírec-
teur von Londínrichtíng, Grond- en Bosbeheer in de províncie Frieslond voor
oonleg von'b"plonting von een ols beschermd notuurgebied oongewezen
strook weilond, gelegen ten noord-oosten en zuid-oosten von het compingter-
reín te Witmorsum. De bezworen gelden het ofgeven von de vergunning ín de
huidig€ vorm. Zo beplonting von het gebíed onvermiideliik mocht bliiken don
dient de hoogte von die beplonting te worden beperkt tot moximoCIl de hoogte
von de stelling von De Onderneming, woormede de verstoring von het wind-
veld weliswoor vermindering von het vermogen von de molen le zien zol g"-
ven, moor binnen oonvoordbore grenzen - oldus de brief von het bestuur. Ook
de besturen von Stichting De Fryske Mole te Leeuworden en von De Hollond-
sche Molen te Amsterdom, olsmede de molenoor von De Onderneming de

:;"r 
L.J. Sienkstro, hebben schrifteliik bezworen ingediend.
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Schetskaartje omgeving koren- en pelmolen

De Onderneming te Witrnarsum

met daarop aangegeven onder meer de begrenzing van het
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Ten tiide von het sehrï!ven von deze Mededelïngen log ter inzoge het ont*

**rp-testemmingsplqn Witmorsum*Zwembod en cmgevïng' Dit plon betreft de

regelíng von de bestemmins von gronden, gelegen ten zuïd*westen vun de

kern Wïtrno!-sum, grenzend qon de oostkont von de Witmqrsumer voort' ln het

plon ziin zwembod, kompeerterreln en de gerestouneerde rnolen opgenome$,

t*r*iitde ten zuiden vsn deze vcorzieningen gelegen gronden worden be-

stemd voor buplonting. Bil het Iqotste goot het om de oonleg von het in de

rui lverkove Iing Wonserqdeel-Noord oongegeven bos. De inrichting von dit
bos is in het ontwerp-bestemmingsplon niet noder oongegeven, wel bevot het

de bepoling dot bedoelde gronden ziin bestemd voor de inrichting von bos

en/of ekologisch gebied met een rekreotieve betekenis. Omdot dit bos de

vriie windvong von De Onderneming ernstig kon belemmeren zol door het be-
stuur von de vereniging tegen dit ontwerp-bestemrnïngsplcn schrïfteliik be-
zwoclr worden ingediend bii de gerneenterood vCIn Wonserodeel.

Voorol het feit dot het Gild Fryske Mounders een groot belong heeft bii het

goed funktioneren vCIn De Onderneming ols lesmolen wos voorhet bestuur

oon leiding bezworen ín te dienen tegen bedoe lde bupluntinsplonnen, om te

bereiken dot In het bestemmingsplon zodonige bepolïngen worden opgenomen

ter zoke von de groeïhoogfe von de beplonting ïn het hele gebïed, dot verde*

re verslechtering von de biotoop von De Ondernemïng wordt voorkornen' zon*

der deze groeihoogte te beperken wclor dot niet nodig is. Orn de lezer een

beeld te geven von de wiize woorop de wïndvong vqn De Onderneming wordt

bedreigd is hierbii ofgedrukt een schetskoortie woorop onder meer is oonge-

geven de begrenzing vcln het bestemmingsplon.

Verplichte leerboeken voor leden-leerling molenoor.

@"ànI3oktoberl9BÏteBergumheefthetbestuurbesloten
dot de leerling molenoors bii de oonvqng von hun opleiding in het bezit moe-

ten ziin von het boek De windmolen en ziIn onderdelen door J.G. Wiessner/

uitgove von Stichting Vrienden von de Gelderse Molen, 1973, met de door

het Gild Fryske Mounders uit te geven oonvullingsbloden op dit boek. Zowel

boek ols oonvullingsbloden - de lootste zodro deze ziin gedrukt - ziin ver-
kriigboor biI het secretorioot von de vereniging. Deze mootregel, die zol in-
goon per ï ionuori 1982, sluit notuurliik niet uit dqt het bezit von ondere

boeken niet oonbevelenswoqrdig zou ziin, integendeel. Alleen ol omdot

molens onderling heel grote verschillen vertonen zol men er niet gouw oP

uitgestudeerd roken ! Het bestuur wil don ook von deze gelegenheid gebruik
moken om de oondocht te vestigen op de volgende titels.
l. Ing. J. den Besten - Opleiding wotermolenoor, uitgove 1980, l3ó blqd-

ziiden, I00 ofbeeldingen, formoot A4, priis f 57,--. Niet in de boek-
hondel. Te bestellen door middel von overmoken von f 57,-- op postre-
kening 139754 t.n.v. J. den Br ten te Loenen oon de Vecht.

2. D.J. Abelskomp - Zingende stenen, werken met de korenmolen, uitgove
von Het Gilde von Vriiwillige Molenoors, Noorden, Ï 980, 150 blqd =ii-

ziiden, 1A2 figuren (frooie tekeningen), in ringbond formoot 320 x 365

**l), blodformoot 297 x 210 mm, priis f 3t-- inclusief portokosten, niet

in de boekhsndel. Bestellingen door overmoken von f 35r-- op postreke-
ning 2144780 t.n.v. Gilde von Vriiwillige Molenoors te Noorden, onder
vermeldíng von het gewenste.

3. Fries Molenboek, uitgove De ïi lle, Leeuworden 1980, 2& blodziiden,
vele foto's, kleur en zwortwit, enige tekeningen, gebonden, formoor 273

x 205 ffiffir priis f 55,--, verkri[gboor in de boekhondel.
4. L.H. Blom - De tiosker, Uitgeverii Woonders, Zwolle, 1978, ISBN 90

70072 15 7,80 blodzi[den, l3 figuren, 29 foto's, formoot 230 x 176 ffiffir
pri[s f 22,50, in de boekhondel.

5. G. Hussloge - Windmolens, uitgove Heiinis N.V,, Amsterdom, 1965, 1M
blodziiden, 27 tekeningen, 2ó foto's, formoot 23A x240 ffiffir niet meer
verkriigboor in de boekhondel.

6. A. Sipmon - Vong, voering, pol, uitgove De Wolburg Pers, ó0 blodziiden,
l5 tekeningen, formoot 265 x lB0 mry priis f 15,--, ín de boekhondel.

7. A. Sipmon - Molenbouw - Het stoonde werk von de bovenkruier, uitgove
De Wolburg Pers, Zutphen, 1975, ISBN 90ó01 1.332.2, 552 blodziiden,
ló3 tekeningen (zeer frooie), 3ó foto's, formoot 262 x 190 mm, priis
f 120,--, in de boekhondel.

B. A. Sipmon - Molenwielen, uitgove De Wolburg Pers, Zutphen, 1980,
ISBN 90ó0ï l.zM.A, l3ó blodzi[den, 50 ofbeeldingen, formoot 270 x 180
ffiffi, priis f 36,--, ín de boekhondel.

9. P. Boorsmo - Biizonderheden betreffende molens der fomi lie Honig, oon-
gevu ld rnet verklorende toe lichtingen en beschriivingen von de con-
structie en de werkwiize in den Oliemolen, benevens ondere wetens-
woordigheden, uitgove Dogblod. De Zoonlonder, 1939 - Herdruk 19752
Drukkerii en Uitgeverii De Zoonlondse E.N. Smit Ezn. 8.V., Koog ald
Zoon, 176 blodzÍiden, 34 tekeningen, formoot 230 x I ó0 ffiffi, speciqle
priis voor leden von het Gild Fryske Mounders f 17,50 portokosten inbe-
grepen, hct storting von het verschuldigde op postrekening 21795 von
Zoonlondse Drukkerii 

"n 
Verpokkingsindustrie E.M. Smit Ezn. B.V., te

Koog o/d Zoon, onder vermelding von Gild Fryske Mounders met het lid-
mootschopsnummer en von wot wordt gewenst, wordt het boek per post
toegestuurd. '

I0. P.H. Hovik - De werking von de pelmolen, 1928-1929. Focsimile uitgove
von Hovik's Pelmolen Schrift von het Zoonse Molenmuseum, Zoonlondse
Drukkerii 

"n 
Verpokkingsindustrie E,N. Smit Ezn. B.V., Koog a/d Zaon,

1978, I l8 blodziiden, & figuren, formoot 230 x ló0 ffiffir speciole priis
voor leden von het Gild Fryske Mounders f 17,50 portokosten inbegrepen,
no storting vqn het verschuldigde op postrekening 21795 von Zoonlondse
Drukkerii en Verpokkingsindustrie E. N. Smit Ezn. B.V. te Koog q/d Zoan,
onder vermelding von Gild Fryske Mounders met het lidmootschopsnummer
en von wot wordt verlongd, wordt het boek per post toegestuurd.

I ) ols formoot wordt steeds opgegeven hoogte (stoonde) x breedte
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lr" F" Stokhuyzen - Molensr Se geheel herziene druk, uitgove Fibula
Von Dishoec§ Hmsrlem, ISBN 9A228 4244 4,200 blodziiden, 75 te-
keningen, 54 ofbeeldingen, formqot 245 x ï70 mm, priis f 22,5A, in de
boekhondel, voor leden von De Hollondsche Molen ofgehoold op het
toor te Amsterdom, Prins Hendrikkode Ï 08, f 17,5A.
De pomf letten, die onder de titel lnformotie worden uitgegeven door
Gilde vern Vrifiwillíge Molenoors te Noorden, Reeds verschenen:

- sornenvotting von de delen I t/mYl (1970-1974), geheel herzien en

oongevuld ionuori 1976, óó blodziiden, lB figuren, formoot A4,

f ï0,--,
- deel Vll, iuíi 1975 - Bonte verzomeling von ollerlei ortikelties,

serieus, dee ls leerzoom, dee ls versfrooíend, 27 blodziiden, ï I f iguren,
folíoforrnoot, priis f 7,5A,

- deel Vlll, Ï975(?) - Wieksystemen, 32 blodziiden, 21 figuren, frlio-
formoot, priis f 7,5A,

* deel lX, februorï 1977 * Bilou en ziin Venti-wiek, I blqdzi[den tekst,
12 tekeningen op ó blqdziiden en ï uitsloonde ploot, formoot A4 (von
dit dee! ïs inmïddels een herdruk verschenen, ï 980), pri[s f 7,5A,

* deel X, ougustus 1977 - Beschermen von metooi, over onweer en
bliksemof leíders, ï 5 h,lodzi[den, 2 schetsen, I foto, formoo t A4, priis
f 2,50,

* deel Xl, oktober 1977 - Het wieksyst€€m Von Riet, B blodziiden tekst,
ó blodziiden tekeningen, I uitsloonde ploot, formoot A4, priis f 7,50,

- deel Xll, 1978(?) - Molenconstructies (*ip- of kokermc,len, ochtkont),
21 blodziiden tekst, 2 tekeningen, 3 ,itsloonde ploten rnet ó te-
keningen, 4 blodziiden erroto met 5 figuren, formoot A4, priis f 7,50,

- deel Xl ll, dotum ? - Wieksysteem Ten Hove, ï I blodziiden telat met 2
foto's, 9 tekeningen op 7 blodziiden en ï uitsloonde ploot, formoot A4,
priis f 7,50,

- deeí XIV (dotum ?) - Zelfzwichtende wieken, l0 blodziiden tekst met
3 foto's, l0 figuren op 5 blodziiden en I uitsloonde ploot, formoot A4,
priis f 7,50,

- deel XV, ougustus Ï98ï - De fokwiek von lr. P.L. Fouë|, I3 blodziiden
tekst met 5 foto's, ó figuren op 4 blodziiden en I uitsloonde ploot,
formoot A4, priis f 7,5A.

Noot: het frooie tekenwerk von de delen over wieksystemen en molen-
constructies is von de hond von de heer G.J. Pouw Jr. te Noorden, dit ols
oonbeveling ! lnformotie wordt zonder kosten toegezonden oon de leden
von Het Gilde von Vriiwillige Molenoors, en oqn donoteurs von die ver-
enïging onder voorwoqrde dot deze f 25,-- per ioor of meer bi[drogen, de
zogenoomde cotegorie S-donoteurs. Voor níet-leden vcln Het Gilde von
Vriiwíllige Molenoqrs ziin de ' ,formoties ook verkriigboor; stort het ver-
schu ldigde bedrog op postrekening 2144780 t.n.v. Het Gilde von Vri i-
willige Molenoors te Noorden met vermelding vcrn wot wordt gewenst. No

kon -

Het

ontvongst von uw overboeking volgt zo spoedig mogeliik fronco toe-
zending per post. Er wordt oon gewerkt om olle reeds verschenen ln-
formoties te herzien, oon te vullen, te bundelen en uit te geven in twee
delen. Een deel zol olle lnformoties hondelend over wieksystemen bevot-
ten, en men hoopt dot dit het lichl zol zien in het voorioor 1982, vóór de
olgemene ledenvergodering von De Hollondsche Molen. Het ondere deel,
woorin de overige lnformoties zullen worden gebundeld, zol wellicht eer-
der kunnen versch i inen.

13. J.Th. Bolk - Kiik op molens, uitgove Elsevier-Amsterdomfirussel, 1979,
ISBN 90 l0 02445 8, 144 blodziiden, vele foto's (in kleur), 17 te-
keningen, formoor 285 x220 mm, in de boekhondel, priis tf 35,--,

14. A.J. Bernet Kempers - Oliemolens, uitgove Het Nederlonds Openlucht-
museum te Arnhem, en Uitgeverii Terro, Zutphen, ioor ?, 108 blodziiden,
ó5 ofbeeldingen, 3 losse tekeningen, formoor 243 x 170 mm, priis f 17,--.
Het boek is ondermeer verkriigboor bii De Hollondsche Molen te Amster-
dom, priis per post toegestuurd f 21,50. Te voldoen bii vooruitbetoling,
hetzii door storting op postrekening I I3590 t.n.v. De Hollondsche Molen
te Amsterdory hetzii door toezending von een girobetoolkoort, met ver-
melding von het verlongde, woorno het boek fronco per post wordt toege-
zonden.

15. Ing. P.W.E.A. von Bussel - Korenmolens - Von ombocht tot industrie, uit-
gove Buro Boeken, Eindhoven, 1981, ISBN 90 &U 008 7, 465 blodziiden,
260 ofbeeldingen, formoat 240 x 180 ffiffir gebonden in kunstleer, met
stofomslog, pri[s f 75,--, bii de boekhondel of rechtstreeks bii de uitge-
ver Buro Boeken, Postbus 4612, 5ó0ï EP Eindhoven, telefoon 040-l I 1301,
postrekening 4073y24. N.B. ,,Een woordevol werk, dot elke technisch ge-
interesseerde vriiwilliger en ook de vokmolenoor een mosso woordevolle
gegevens kon verschoffen. Von horte oonbevolen !" (D.J. Abelskomp in
Molennieuws von ougustus l9Bl).

Ledenwe rving.
@hikboorgekomeneeneenVoUdigvlugschriftopformootA4
(210 x297 mm), tweeziidig bedrukt, een kont met het verenigingsembleem
(diometer ongeveer 17 cm), de ondere kont met een wervende tekst en een of
te knippen strook, welke degenen die meer von het Gild Fryske Mounders
willen weten kunnen opsturen noor het secretorioot von de vereniging. Be-
doeld om uit te reiken oon bezoekers von de molen, oon excursiegongers, op

ioormorkten, tentoonstel Iingen en soortgeliike gebeurtenissen. Een oontol
exemploren werd ol uitgedeeld tiidens de olgemene ledenvergodering von ó
november l9Bl. Meer verkriigboor bii het secretorioot von de vereniging,
men stelle zich in verbinding met mevr. P,C. de Jong - Diikstro te Joure.

Het oonmeldingsformulier bedoeld in ortikel 2, eerste lid

somenstelten en drukken von dit formulier,

pri [s

dee ls



dot men moet invullen en ondertekenen om te worden toegeloten ols gewoon
tia in de kotegorie leerling-molenoor, geruime tiid op ziÀ wochten, rnoo,
sinds kort is het don beschikboor. Het ligt in de bedoeling de gewone leden,
die lid werden no I ionuori 1980, olsnog zo'n forrnulier te loten invullen, met
het doel de ledenodministrotie te soneren, en over te goon tot het uitreiken
von identiteitsbewiizen voor zover dot nog niet gebeurde. Bedoelde groep
gewone leden zol binnenkort over deze zook worden benoderd door het
secretorioot. Blonco exemploren von het oonme!dingsformulier ziin verkriig-
boor bii het secretorioot von de vereniging, stuur olstublieft een briefkoort
met opgove von het verlongde en het verzendodres.

STRIJD IN DE VEENFOLDER.

Onder deze títel zol in ionuorí 1982 biÍ uítgeverii L. Jonsmo te Augustinusgo
een verhonde ling over de molengeschiedenis von de Sínt Johonnesgoster
Veenpolder het licht zien. De beschriiving hiervon goot terug tot ongeveer
175A. ln dit boek worden zeer veel wet€nswoordigheden over de totstond-
koming en het voortbestoon der veenpolder weergegeven. tn die beschriivin-
gen stoot de striid die de mens heeft moeten voeren meestql centrqot. Er
wordt uitgebreid sti lgestoon bii de leefomstondigheden der molenoors en ook
komt één der nog in leven ziinde molenCIorszonen in een qfzonderliik hoofd-
stuk oon het woord. Notuurliik komen de recente ontwikketingen rond het
herstel von ,,D" Hersteller" eveneens oon de orde. Het geheel is voorzien von
vele oude en nieuwe foto's. lnlichtingen [rierover kunt u inwinnen bii du
schríiver, Gerben D. Wíinio of de uitgever. !n het votgende nummer uiteroord
meer h ierover !

( veruolg van pag. I I )
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Binnen het bestuur von De Fryske lvlole leeft ol een poor ioor de wens von een
pooling von bofen en losfen von het molenonderhoud. Konkreet gesteld zou
dot inhouden, dot olle gelden voor resiouroties en onderhoud in een "provin-
ciole pot" worden ingebrocht. Dit betreft ook de gelden die wn lvlonumenten-
zorg (CRM), provincie, gemeenten en porticulieren binnenkomen. Aon de
hond von onderhoudsropporfen en inventorisotieliisten moet het mogeliik ziin
op verontwoorde wiize een optimole bestemming von deze gelden te kiezen.
Het zou een goede zook ziin ols de provincie Frieslond ols eerste in het lond
hiertoe de oonzet zou geven. Ook londel iik liikt een discussie over een pro-
vincio le molenpot op gong te zul len komen .

Om uit de finqnciele nood te geroken hebben wii ons
deputeerde stoten gewend met een voorstel tot:

o. het ioorlifkse bedrog voor 32 molens od f .

tot hef college von ge-

3.500.-- te willen ver-
hogen;

b. over te goon tot pool-vorming von de gelden bestemd voor restou-
rotie- en onderhoud;

c. het instellen \rcrn een mc l- en drooipremieregel ing voor molens,
conform de provincies Gelderlond, Drenthe, Noord- enZvid Hollond.

Wii hopen U middels deze brief te hebben overtuigd von de noodzook dot er op
korfe termiin mootregelen genomen moeten worden om het oontol molens in de
provincie te behouden.
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MOSTERT'S MOLEN IN KAAPSTAD - 2

Mostert's Molen in Koopstod zol weer in orde gemookt worden. Het is de enig
overgebleven windmolen in Zvid Afriko en in l93ó werd hiL door molenmo-
ker C. Bremer, geheel gerestoureerd" De studenten von de ofdeling Werktuig-
bouwkunde von de Universiteit von Koopstod zullen, onder leiding von Jomes
Wolton, het werk uitvoeren. De heer Wolton is internotionool deskundige op
molengebied en ziin boek ,,Wotermills, windmills ond horse-mills of South
Africo, bewiist dot. Ook de wotermolen Josephine, die in lB40 door Jocob
Letterstedt werd gebouwd, zol onderhonden genomen worden. Deze histori-
sche foto, uit de orchieven von Koopstod, is von 193ó. Molenmoker C. Bremer
lichtte, no de restourotie, de vong von Mostert's molen.

,,,ir,.Sis*,§,:'r.i,i§;1i,S I,

.-:...-:... . : , . ,

Releasing the brake of Mostert's Mill. Cape town. 1936
:

(when the mill had been restored)
photo: hpe Archives.
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MOLENS IN NOORb_BRABANT IN OUDE ANSICHTEN

door drc. H.A. Visser.

Von deze bekende molenpublicist uit Popendrecht is onlongs het zoveelste
deel in de populoire reeks von de Europese Bibliotheek verschenen. Dot hii
voor een groot gedeelte kon driiven op de zelf vergoorde en gemookte ploot-
[es von vele ioren geleden komt ook in dit boekie weer tot uiting. Als reoktíe
op een ingezonden stuk in ,,d" Molenoor" von 28 oktober i.l. schreef Visser
,,dot het mii niet iuist leek zo'n grote verzomeling te 'koesteren' en geheel
voor eigen genoegen te beworen". We kunnen dit geheel onderstrepen en om
deze reden mogen we hem ook best donkboor ziin voor ol die mooie plooties
die hii ons in de diverse boekies heeft voorgeschoteld. Het is notuurliik wel
iommer dot er nog ol eens een doublure met Von Bussels boek ,,Molens in
Noord-Brobont" ín voorkomt, moor dit liikt ook biino een zook die nouwe-
liiks te voorkomen is. Over de fotokwoliteit kunnen we best tevreden ziin; op
twee sterk gerosterde foto's no don. Dot er bii de helft von de molens ,,g€-
kozen" is voor een kiek woorop de molen zeil voert kunnen we olteen moor
toeiuichen: veel Iiefhebbers zien dot nu eenmool groog ! Ook nu is de opzet
weer overeenkomstig Vissers voorgoonde deelties, d.w.z. een rongschikkíng
noor molentype: 33 stonderdmolens, 29 houten korenmolens (grond-, berg- en
ste I Iingmolens), 44 ronde stenen grondzei ler-korenmolens en 39 voorzien von
stelling, 3 wipwotermolens en 3 stenen poldermolens, wooron der 2 von steen
opgetrokken. Ïot slot nog 4 woterrodmolens. U zvlt uit deze opsomming onge-
twiifeld hebben gemerkt dot het een dik deeltie is geworden. Priis f 34,25.

MOLENS ! N NOORD-HOLLAND

Dit groot uitgevollen provinciole molenqlbum dot we in ons voorgoonde
nummer reeds oonkondigden is in olle opzichten een lust voor het oog. Op de
koftomslog priikt een oud schilderii voorstellende de Schermer met vete von
ziin poldermolens von weleer. En eenmool oon het blqderen geslogen kon men
nouweliiks genoeg kriigen von de lervloed oqn informotie en mooie foto's.
Allereerst iets over dot eerste. ln het koder von dít blqd moeten we ons uiter-
qord beperken tot de hoofdliinen, hoe verleideliik het ook is om de lezer

diepgoond in te lichten over de diverse onderwerpen en molens. Wil men
!'neer weten don kunnen we de liefhebber deze uitgove zeer worm oonbe-
velen. Tot 3l december f I18,50; doorno f 142,50. Wel duur, moor ons porool
kon don ook niet onders ziin don: er vlug bii ziin.'U zult beslist woor voor
uw geld kriigen ! De inhoud in het kort: A.J. de Koning beschriift de ver-
schillende molentypen (dit hoofdstuk is voorzien von oordige tekeningen; we
missen echter de vongstok von ,,D" Kot" op blodziide ï5 en verder is het

iommer dot ze nouweliiks getroceerd worden); G.H. Keunen diept de polder-
molens von de provincie uit wqorbii de technische ontwikkelingen terecht de
nodige oondocht kriigen; J.J" Schilstro verhoolt over seinmolens en ebdeuren;
P. Groot Ioot de diverse soorten weidemolenties de revue posseren en ir. J.A.
Kooren heeft de voormolige biidroge von Frons Mqrs over de Zoonse in-
dustriemolen herschreveni de Amsterdomse molens konden door niemond beter
don mr. J.H. von den Hoek Ostende beschreven worden (erg frqqie kleuren-
foto's von o.o. schi lderiien e.d")i G, H. Keunen neemt de molenmokersbe-
driiven von weleer, de molenbouw en molenrestourqtie onder de l*p (ook
hier veel mooie kleurenfoto's); ir. W. Mulder belicht de problemotiek von de
molenbíotoop, mr. A. Colisch schriift over molenrestourotie en -behoud. Vele
[oren is er gewerkt oon de inventorisotie en het resultoot mog er dqn ook
ziin. Von elke molen ziin een of meer oude foto's opgenomen die de situotie
von weleer tonen. Een uitstekende gedochte vinden wii. Met deze opzet
heeft de redoktiecommissie notuurliik moeiliik kunnen voorkomen dot het ge-
heel wot,,romrnelig" liikt. ln één oogopslog kun ie niet zien welke foto bii
welke tekst hoort en dot is een probleem dqt ook bii hut ,,Fries molenboek"
von toepossing is. Wil men de kosten echter beperken dqn zol voor zo'n ïn-
deling gekozen moeten worden. Geen ol te groot probleem von moken vinden
*ii. Een compliment oon dhr. Keunen en ziin helpers is hier zeker op z'n
ploots. De historische en technische gegevens ziIn zeer uritgebreid; dot er ook
situotiekoorties opgenomen ziin stemt ons tot vreugd. We vinden het eveneens
een goede gedochte om de oude foto's in een lichtbruinige tint of te drukken
en de recente in zwort-wit. Het boek besluit met een oontol biilogen over
molenrompen en -stompen (met oude foto's), verplootste Noordhollondse
windmolens, kleurtoepossingeh, verkloring von molentermen, en registers op
bestoonde en verdwenen molens, olsmede een oordriikskundig register en een
korte bibliogrofie. Formoot:27 x 33 cm; omvong 2U pogino's; za'n 500
foto's. Uitgever is Meifer Pers/ldeeboek B.V. te Amsterdom. Verkriigboor in
de boekhondel.

Groninger molenboek.
Het boek is in november uitgekomen en voor het schriiven von dit nummer
von ,,de ótskoot" hebben we deze nieuwe uitgove nog niet kunnen be-
studeren. Wel kunnen wii u meedelen dot er tot 3l december l98l nog zeven
gulden korting gegeven wordt. Doorno betoolt u nomeliik f 45,-- voor dit
248 pogino's tellende boek ln een volgend nummer komen we uitgebreider op
dit boek terug.
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EEN MOLENKRONIEK(JEI VAN FRIESLAND, CA. 1500.1600

Er is ol veel geschreven over de geschiedenis von de molens von Frieslond
- heloos echter zeer verspreid - moo!'de oudste tiid kwom er olti[d wot
bekooid of. Doorom leek het ondergetekende zinvol de resultoten von een
onderzoekie in bronnenmoteriool niet voor zichzelf te houden, moor deze
Ieemte wot te vullen.

Gebruikt werden: - Worp von Thobor, Kroniik v.on Friesloli-4e boek (o) en
5e boek (b) (Leeuworden ï850 en l87l).

- Rugister von den Aonbreng vqn l51 1... deel l, 2 en 3 (.,

- D", Aotbrung dgr Viif of leve-
, lg50

en 1953).

- Beneficiool-boeken von Fri_eslond (i) (Leeuworden 1850).
_ (k)

Het leek me het beste om de opgediepte gegevens in kroniekvorm oon u voor
te leggen. De letters tussen hookies verwiizen noor de bovengenoemde
bronnen, de ciifers noor de blodziiden.

1498 - Er is sproke von een molen buiten de Noorderpoort te Sneek (d, 271)
en von de ,,Wirdumer moelen" (d, 302-303).

l5l I - Het ,,Register von Aonbreng" noemt verscheidene molens of mole-

: : ï;,ff i"n : f ,ï: ï §J i ï *:ï:: tf, : Ë J: : u :,1 it; ï :i iï
zinsnede bii Tzummorum ontstoot onenigheid, moor dit kon ook op
een molen duiden (d, 8-9 

"n 
g, 38-39 en 42-43) en verder noemt de

,,Aonbreng der Viif Deelen" ook nog een molen te Berlikum. Mole-

ïïff il ï'f il, ï ï: :ï:;i:,"":: : ï: ï J : ll" yï: 
: ï I: r:;o; ïï ;, *

Niowier, Lioessens, Dokkum (4), Twiizel en Hidoord. Het oontol bii
Leeuworden is niet geheel zeker, doordot niet één terminologie werd
gebruikt, moor zeker ís, dot er 8 woren. (Bronnen c en h).

l514 - Er wordt een molenoor te Tzum vermeld (f, 49).
l5l5 - De molens von Wirdum en Holwerd worden in brond gestoken en goon

verloren (b, l38-139) tiidens de onlusten.
l5ló - De molen voor de Wirdumerpoort te Leeuworden genoemd (b, I80).
1517 - De windmolen voor de Noorderpoort te Sneek verbrond (b, 197) bii

een be leg.
153ó - De molen te Anim behoorde tot de kerkeliike goederen oldoor (i,

I 58).
I540 - De molenqors von Hollum (molen von het klooster Bethlehem) en Fer-

werd (*olen von het klooster Foswert) worden genoemd (e, l0 en 5ó).
Tevens wordt de ,,Ferwerdermolen" nog oport genoemd (u, 35).

1543 - De molen buiten de Wirdumerpoort te Leeuworden wordt vermeld ols
eigendom von het St. Anthonie gosthuis oldoor (i, ó8).

15& - De molen bii Ferwerd wordt weer genoemd (i, 148).
1572 - A.J. von der Ao vermeldt in ziin onvolprezen ,,AordriiLrkundig

woordenboek der Nederlonden", dot in dit ioor de molen te Berlikum
werd verbrond door wrookzuchtige troepen.

l5B0 - De geesteliike opkomsten vermelden molens te: Wirdum (te Wiit-
goord), Anium en Ferwerd en molenoors te: Nes (W.D.) en Hontum-
huizen (qllen k).

l58l - Dezelfde bron vermeldt ook (in 158ï don) een molen te Rinsumogeest
en indirect één te Bergum (lí I40 en 178).

Dit olles betreft ollemool korenmolens of -molenoors (dot bliikt uit de
context). Een wotermolen kwom ik olleen expliciet tegen te Worstiens (k, l3
en l5), welke voor rekening von de postorie oldoor (30 goudgrldens) in 1580
of even eerder wos gebouwd. Wellicht is er in de genoemde bronnen nog meer
te vinden. ln elk gevol ziin er ook nog enkele ioortollen uit die tiid in de
Iiterotuur over molens te vinden, moor die ziin voor de gefnteresseerde re-
Iotief mokkeliik trqceerboor. Dot wos met het bovenstoonde niet het gevot,
door de meesten niet weten, dot ze op deze plootsen ook gegevens over
molens kunnen vinden. Mocht dot toch het gevol ziin, don bliikt nog weer
het gemis von indexen op genoemde werken, zodot deze opsomming m. i. zin-
vol is (zo weet men immers wot er te vinden it). Mocht ik nog meer opdiepen,
don zol dot in een €ve ntuele tweede ofleveríng volgen.

D. M. Bunskoeke.

ONZE WATERMOLEN IN DE MIEDEN.

De molen waar Jan de Beer op de volgende bladzifde over dicht is de molen
van de Tzummarumer Mieden die ten zuidoosten van het dorp liggen.
De laatste molenaar was KIaas Siderius (in funktie van 1913 tot 1938).
Het jaar 1942 was voor deze molen het rampjaar. Een fraaie foto van de
zelfzwichter kunt U aantreffen io ,,Molens in Friesland in oude ansichten
deel 1" op pagina 68.
Jan de Beer liet ons nog weten dat er in de sloot bossen vlas liggen te rotten.
Over dit laatste onderwerp kunt U meer lezen in het fraaie door Van den

Akker geschreven ,,monumentale" boek ,,Van de mond der oude Middelzee".

(De redaktie)



Neitins aan [ts wettermine yn de Mieden.

Tínk ik oan myn ionge jierren
Doe 't ik noch ploegdriuwer wie
As vvy ploegen yn de rnieden
Tichte by de m*ne - ie

En op 'e ein dér stie de mfrne
Dér stie hij, myn àlde freun
En dy leafde foar de mfrnen
ls nlyn hiele libben bleaun

Moarns betiid mar amper wekker
Hie ik him al yn 't fesier
Moast ik efkes nei him loere
Oft hii al yn aksje wie

As yn de hierst it vvyntsje waaide
Wie dat meastal it gefal
En dan tocht ik fergenoege
Kom, de mine dy mealt al

Mar dan middeis tolve aere
Srie hij meastal efkes stit
En de mlnder muast dan smarre
As en skroef en ek it spíl

Mar as hij him dan wer los líet
Nou, dan duorre 't mar in tel
Hie hij wer de loop te pakken
Wjukken al mar op en del

Troch de (ttskoat br1ze 't wetter
Waard dan yn de opfeart weÍ
En hij koe hiel wat fercette
Hiel sa 'n lange, lange dei

Wie "t in tige wiete rite
Moast hii mealle hiel de nacht
En dan bij 't oaljelampke
Hàld' de mtnder trou de wacht

Troch de rn1nders is der striden
Altyd wach en ek beret
.Sier de wyn wer yn 't noardwesten
Nou, dy buien mijden net

Simmerdeis dan koe hij réste
Dan wie syn geskrep wer dien
't Wie dan stil wer op de pöle
Réstích wer op 't mhnehiem

Jierren hat hii dér syn wurk dien
Tsjinne ek de polder trou
M0nderc kamen en dy gongen
Wikselen elkoarren ou

Mar doe yn de léste oarloch
Dagenlang wie 't tige damp
Doe 't it dan wer ris opklearre
Nou doe seagen wij de ramp

Want dér nést de mtnewente
Dér stie doe giin m1ne mear
Stikum wie hij doe öfbrutsen
Nou dat seagen wij doe klear

Alde trouwe wetterm1ne
Faken tink ík moast dat sé
Koene se foar al dyn skreppen
Net wat mear wurdearring ha

Sfiesf' sa moai dér op dy pöte
Do behearskest' dër it gea
En al bist na net mear
Nee forjitte kin 'k dij nea

Mar 't giet faker sa yn "t libben
Al mar better al mar nij
Letter siocht men faaks mei weemaed
Nei de tiid dy 't gong faarbij

Sint Japik "lan de Beer

BERICHT UIT SLOTEN

Dot de korenmolen von Sloten ol een tiidi* niet meer drooide wos woor-
schiinliik biI sommigen wel bekend. De uit 1755 doterende stellingmolen.be-
londde no vele eigenoren gekend te hebben uiteindeliik in honden von een
verenígíng die de molen in ly29 I rcht von de toenmolige eigenoor, P.G.
Bosmo. Enfin in het ,,Fries Molenboek" stoon nog wot verdere gegevens.
Omtrent de restouroties, 4 ín getol, kon vermeld worden dot bii de lootste
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restourotie de molen weer moolvoordig opgeleverd werd. Dit impliceert dot
men weer von plon wos met de molen, zii het bescheiden, te produceren en er

dus molenoors moesten komen. Er werden door dhr. de Vos uit Akkrum iongens
uit Sloten zelf opgeleid om de molen zelfstondig te kunnen bedienen. Nodot
I von die iongens gesloogd wos voor het exomen (23 september 1978) vertrok
dhr. Vos noor Wolvego, woor hii thons nog octief is. Jommer genoeg bedonkte
de molenoor nCI een poor [oor voor het molenoorsschop vqnwege de dienst-
plicht en ondere omstondigheden. De molen stond twee foor stil. De vereni-
ging, eigenoor von de molen, ging op zoek noor qndere rnolenoors en trok op
het lootst oon de bel bíi houtzoogmolen ,,de Rot" in lJlst. Besloten werd dqt
elke zoterdog een tweetol leden von de groep vriiwillige molenqors von lJIst
de molen in Sloten zou bedienen. Echter het bestuur von de vereniging zog
cok groog dot de molen in de zornermoonden dogeliiks geopend wos. Hïerop
speelde een von de vriiwillige molenuors vsn lJlst in, moor wenste wel een
geringe vergoeding oongezien hiI ziin vokontiewerk moest opzeggen. Ook
een uit Noord-Hollqnd verhuisde vriiwillige rnolenoor hod veel belong-
stelling voor de molen. Zo kwonr het dot von 20 iulí tot ïB ougustus de molen
dogeliiks bediend werd door twee vriiwillige molenoors. ÀAen bedenke dot 5
weken 30 werkdogen besloon dus ó0 zoterdogmiddogen of -ochtenden wCIorop
een vriiwillige molenoor gewoon ís ziin molen te bedienen. Dit houdt ín dat
er voor meer don een ioor is ,,ingehoold" op werkzoornheden in de molen;
echter ols men bedenkt dot beide molenoors geringe ervoring hodden op het
gebied von korenmolens (beide molenoqrs sfkomstig von houtzoogmolen resp.
poldermolen) mogen er best een poCIr weken ofgetrokken worden. ln ieder ge-
vol ziin we nu zovetr, dot nogenoeg de gehe!e molen ín de copperont c.q"
teer / block vornish is gezet, dot het I5-der koppel thons (no gebild te zi[n)
torwemeel voor een bokker in Oudemirdum produceert, dqt er oon het l7-der
koppel gewerkt wordt om dit weer te loten produceren (woorschiinliik rogge)
en dot er ol 4700 bezoekers in de molen ziin geweest (no 20 iuli). Er kwomen
notuurliIk ook wot gebreken oon het licht. Zo moesten biino olle dommen
(losse blokies tussen de kommen) in het spoorwiel vervongen worden, omdot
deze tiidens het molen, door molm, versplinterden en letterliik om de oren
von de molenoors vlogen. Gelukki g zitten nu olle kommen weer vost d.m.v.
nieuwe dommen, moor het spoorwiel moet nog wel beter op steek gebrocht
worden (het steenrondsel ,,bonkelt" nog wot). Verder heeft de molen nogol
wot lost von windbelemmering, veroorzookt door weelderige populierengroei
rond de nieuwe flochthoven, en de werkgelegenheidskubus von Sloten. De
molenoors hebben echter iepziekte geconstoteerd in een poor, hoost tegen de
molen stoonde iepen. Notuurliik is dit uit hoofde von stedeschoon te be-
treuren moor een drooiende molen in het stedeke is ook wel schoon. En dot is

wot de molen von Sloten nu weer elke zoterdog doef en ols men goed luis-
tert, hoort men het zingen der stenen.

J. G. Tol lenoor,
G.J. von Reeuwiik.
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BRIEVEN UIT MIJN MOLEN

Het volgende verhool is von Alphonse Doudet uit het boek ,,Lettres de mon
moulin" en ols,,Brieven uit miin moten" vertsold door Jim Moron (Meulen-
hoff-uitgove; Flomingoreeks; Amsterdom i 9ól). ,,Voor de gezomeniiit . vriI
w i I I igers is er geen toeposse I i iker, rnooier en ontroerender verhoo I te
schrifven don dir", oldus Zondstro. Oordeett u zelf !

t-

De redoktie.

3. HET GEHEIM VAN BAAS CORNI LLE

Froncet MomdÍ, een oude fifre-fluitíst, die of en toe een ovondie bii ," komt

bobbelen bii een opwekkena *iintie, heeft me gisterovond von een klein
dorpsdromootie verteld, woorvon twintig ioor geleden miin molen getuige
wos. Het verhool von de brove kerel heeft me ontroerd en ik wil proberen het
v zo weer te geven ols ik het gehoord heb. Stelt u, miin woorde lezers, zich
een ogenblik voor dot u voor een glos sterk geurende wiin bent gezeten en

dot het een oude fifre-fluitist is, die tegen u proot. Onze streek, miin beste
monsieur, is niet Jtiid uitgestorven en stil geweest zools dot vondoog de dog

is. Vroeger wos hier in het molenoorsvok heel wot te doen en von tien miil in
de omtrek brochten de lieden von de mos ons hun koren om vermoold te
worden... Rondom het dorp woren de herrets bedekt met windmolens. Links en
rechts zog men boven de piinbomen uit niets don molenwieken drooien in de
mistroll, Ionge riien ezelties, met zokken betoden, longs de wegen opklim-
men en ofdolen; en heel de week wos het een genot om door op de hoogte het
geknol der zwepen te horen, het gekrook von het zeil en het Dio hue ! von de
molenoorshrlpies... Op zondog gingen we in groepen noor de molens. Door
schonken de molenoors de muskootwiin. De molenoorsvrouwen wqren mooi ols
koninginnen met hun konten schouderdoeken en hun gouden kruisen. lk brocht
miin fifre mee en tot de ovond donsten we forondoles (Provengoolse ronde-
donsen). Die motens, ziel v, mookten de ,rurgd" 

"n 
de riikdom von onze

streek uit. Ongelukkigerwiize kwomen Fronsen uit Poriit op de gedochte om

longs de weg noor Toroscon een meelfobriek met stoomoondriiving op te
richten. Heel mooi, heel modern ! De mensen mookten het zich tot een ge-
woonte hun koren noor de meelfobrikonten te sturen en de orme windmolens
gerookten zonder werk. Gedurende enige tiid probeerden zii er tegenop te
vechten, moor de stoom wos de sterkste en de één no de ondere, péccíÍre2,
woren zii gedwongen te sluiten... Men zog de ezelties niet meer kornen... De

mooie molenoorsvrouwen verkochten hun gouden kruisi"r... Geen muskootwiin
meer, geen forondole!... De mistrol kon blozen wot hii wilde, de molenwie-
kenbewoge;m}...Toen,oPzekeredog,wierpdegemeen5choPoldie
krotten tegen de vlokte en op hun ploots pootte men wiinronken en oliiven.
Evenwel, temidden von deze ondergoog, wos één molen rechtop bliiven stoon
en zii bleef op hoor heuvel dopper doordrooien en de meelfobrikonten trotse-
ren. Het wos de molen von boos Cornille - dezelfde, woor wii nu onze ovond
in doorbrengen.

Boos Cornille wos een oude molenoor, die ol zestig ioor in het meel zot en
door het doÍle heen wqs door de gong von zoken. De oprichting von de meel-
fobrieken hod hem zowot gek gemookt. Acht dogen long zag men hem door
het dorp hollen, woorbii hii het volk om zich heen opruide en uit olle mocht
brulde, dot men de Provence wilde vergiftigen met het meel der fobrikonten.
'Go er niet noor toe !' zei hii. 'Die boeven dqor gebruiken, om brood te mo-
ken, stoom, wot een uitvinding von de duivel is, terwiil ik werk met de

t



mistrql en de tromontone3, die odemtochten Gods ziin...' En hii vond een
hele hoop *eer ron zt,,lk" mooie woorden om de lof von de windmolen te be-
zingen, moor niemond luisterde er noor. Toen sloot de oude zich, dol von
rozernii, in ziin molen op en hii leefde geheel op zichzelf en olleen ols een
wild dier. Hii wilde zelfs zíin kleindochter Vivette niet bii zÍch hebben, een
viiftieniorig kind dot no de dood von hoor ouders niemond onders ter wereld
meer hod don hoor grond (Provengqols voor grond-père, grootvoder). Het orme
kleintie wos gedwongen op de verschillende mos hoor kostie zelf te verdíenen
en zo'n beetie overol een sloopploots te zoeken woqr men hoor moor kon ge-
bruiken voor de oogst, de ziiderupsentee It, de oliivenpluk. En toch scheen
het, dot hoqr grootvqder gek wos op dot kind. Het kwom dikwiils voor dot hii
de vier mí[len in de brondende zonneschiin te voet oflegde om hoor op te
zoeken op de rs:, woor zii te werk wqs gesteld en ols hii bii hoqr wos, kon-
den er hele u.en-_roorbiigoon dot hii olleàn moor noor hqor keek met tronen
ín de ogeÍ't... ln de streek dqcht men dot de oude molenoor, toen hiI Vivette
wegstuurde, gehondeld hod uit gierigheid; en dot deed hem geen eer oon,
ziin kleindochtertie op die monier von de ene boerderii noor de ondere te Io-
ten zwerven, blootgesteld oon de brutoliteiten der vdÍles (knechten) en oon
olle noden von ionge meísies onder zulke omstqndigheden. Men sprok er
eveneens schonde von dqt een mcrn met een noom ols boos Cornille en die tot
nu toe zo gerespecteerd wos, nu ols een ech te zigeuner longs de wegen
zwíerf, op blote voeten, met goten in de muts, ziin tqitlole (tinnen of ziiden
sierp, die men in de Provence om het middel windt) i; flànden.." Een feit is,
dot ols wii, ondere oud[es, hem des zondogs op de mís zogen verschiinen, *ii
ons voor hem schoomden. En Cornille voelde dot zo goed, dot hii niet meer
op de bqnc d'oeuvrea durfde te komen zitten. Hii bleef oltiid ochterin de
kerk, dicht bií hut wiiwoterbekken, bíi de ormen. ln het leven v61n boos Cor-
nille wos iets, wot niet helemool duideliik wos. Gedurende longe tiid reeds
hod geen mens bii ons uít het dorp hem koren gebrocht en toch bleven de
wieken von ziin molen olmoor doordrooien zoals voorheen... Des ovonds
kwom men longs de wegen de oude molenoor tegen, die ziin met zwore meel-
zokken be[oden ezel voor zich uitdreef. 'BonnË ,rÉpl=r,_u boos Cornille ! ' rie-
Pendeboeren..Gogthetdusnogoltiidffioniu?'.Nogoltiid,
beste vrienden,' ontwoordde de oude met opgewekt gezicht. 'lk kom God-
donk, geen werk tekort !' En qls men hem don vroeg vonwoor voor de duivel
don ol dot werktwom, zette hii een vinger oon de lippen en ontwoordde
ernstig: 'Mgtus !6 lk werk voor de export !...' Nooit kon men er iets wiizer
uít worden. Wot betreft de neus in ziin molen steken, dot kon men wel uit
ziin hoofd loten - zelfs de kleíne Vivette kwom er niet in... Als men er eens
longs kwom, don zag men de deur oltoos gesloten, de enorme wieken oltoos in
beweging, de oude ezel grozen op het veldie voor het terrosie, en een grote,
mogere kot die op het roomkoziin i de zon zot en kwoodoordig keek. Dot
olles leek oP een mysterie en veroorzookte een hoop gek!ets onder het votk.
leder voor zich wist een verkloring voor het geheim von boos Cornille, moor

het olgemene gerucht luidde dot hii door in die molen méér zokken met

zilveren doolders hod don zokken meel.

Op het Iootst kwom olles toch uit. Dot gebeurde ols volgt: Op zekere mooie
dog zog ik, terwiil ik het ionge volkie liet donsen op de tonen von miin tifrg
dot mi[n oudste iongen en de kleine Vivette verliefd op elkoqr woren ge-
worden. Eigenliik hod ik door niets op te9€tr, wont per slot wos de noom Cor-
nille bii ons geëerd en overigens zou het me plezier doen, dot oordige kleine
musie von een Vivette bii ,ií fhuis te zien binnenwippen. lk wilde die zook
meteen in het reine brengen en ik klom noor de molen om een woordie of
twee met de grootvoder te bobbelen... Ho, die oude tovenoor! U hod moeten
meemoken hoe hii me ontving! Het wos önmogeliik hem ertoe te bewegen de
deur te openen. Zo goed en zo kwood ols het ging legde ik hem miin be-
weegredenen door het sleutelgot uiI en ol die tiid dot ik prootte wos er die
schurk von een mogere kot, die boven miin hoofd blies ols een duivel. De

ouwe liet me niet uitspreken en schreeuwde me op zeer onheuse toon toe om
noor mi[n fluit terug te keren; dot ik, ols ik zo'n hoqst hod om rniin zoon te
loten trouwen, don moor moest zoeken onder de meiden von de meelfobriek...
U kunt zich indenken dot miin bloed kookte bii het horen von zulk een tool;
moor toch wos ik wiis genoeg om me in te houden en die oude idioot oon ziin
molensteen overlotend, ging ik terug om de kinderen von miin pech te ver-
telleÍ1... Die orme lommeties konden het niet geloven; ze vroegen me ols
gunst of ze met ziin tweeties somen noor de molen mochten om met de groot-
voder te proteh... lk hod niet de moed om te weigeren, en prrrt ! wèg woren
miin tortelduifies. Juist toen ze doorboven oqnkwqmen, wos boos Cornille er
op uit gegoon. De deur wos gesloten, met de sleutel tweemool omgedrooid,
moor de brove oude hod bii ziin weggoon de lodder buiten loten stoon en op-
eens kwom de gedochte bii de kinderen op om door het room binnen te
dringen en eens te zien, wot er eigenliik oon de hond wos met deze broemde
molen... Vreemde beweging! de molenruimte wos leeg... Geen zok le zien,
geen korrel groon; geen spoor von meel op de muren noch op de spinneweb-
ben.." Er wos zelfs niet die heerliike worme geur te ruiken von vermolen
torwe, die in de molens hongt... De osbolk wos bedekt met stof en de grote
mogere kot log doorop te slopen. Ook de benedenkomer hqd hetzelfde oon-
zien von ormoede en verlotenheid: - een ormeliik bed, wot lompen, €en stuk
brood op een trede von de trop en don nog in een hoek drie of vier openge-
scheurde zokken, wooruit ki ezel en kolk woren gelopen. Dot wos het geheim
von boos Cornille ! Dot kolkpuin wos het, woormee hii des ovonds longs de
wegen ging, om de eer von de molen te redden en te doen geloven, dot hii
koren mooÍde... Arme molen - orme Cornille !... Reeds long gèleden hodden
de mee lfobrikonten hem ziin lootste klont ofgekoopt. Nog oltiid drooiden de
wieken, moor de steen wentelde in een leegte, De kinderen kwomen me met
tronen in de ogen v€rt€llen, wot ze hodden gezien. lk voelde miin hort ver-
scheurd door hun verhool. Zonder een minuut te verliezen holde ik noor de
buren, ik legde ze de zook in enkele woorden uit en wii kwomen overeen dot



wii onmiddelliik qlles wot zich oon groon in de huizen bevond, nqor Cor-
nille's molen zouden brengen... Zo gezegd zo gedoqn. Het hele dorp ging op

weg en wii kwomen doorboven oon met een hele stoet ezels met groon op de

rug - ècht groqn! De molen stond wiid open... Voor de deur zqt boos Cornille
op een zak kolkpuin, en hii huilde met ziin hoofd in ziin honden. Hii hod

zoiuist, bii het thuiskomen, gemerkt dqt men gedurende ziin ofwezigheid bii
hem wos binnengedrongen en ziin droef geheim hqd ontroodseld. 'lk onge-
lukkige !' hod hii uitgeroepeh. 'Nu bliift mii olleen over te sterveo... De

molen is onteerd.'En hii sníkte zielsbedroefd, noemde ziin molen bii qlle
mogeliike noompies en sprok tot hem ols wos hii een werkeliik wezen. Op dot
moment h,vqmen de ezels de heuvelkom op en wii begonnen met z'n qllen ge-
weldig te brullen zools in die goede oude dogen der molenoors:'Ohé-door,

[ullie vqn de molen !... Ohé, boos Cornille !' En de zokken stopelden zich op

voor de deur en het prochtige, gouden groon gutste over de oorde, vqn olle
konten... Boos Cornille zette grote ogen op. Hii hod groon in de holte von
ziin oude hond genomen en lochend en wenend tegeliik riep hii uit: 'Het is
groon !.,. Grote, genodige God !... Kosteliik groon !... Loot me, ik moet er
noor kiiken !' Toen, zich noor ons omdrooiend: 'Ah, ik wíst wel dot iullie bii
me zouden terugkomen... AI die meelfobrikonten ziin dieven.'Wii *ilden
hem ín tríomf noor het dorp drogen. 'Neen, neen, vrienden - vóór olles moet
ik miin molen te eten geveh... Bedenk toch eens, ze heeft ol zolong niets
tussen de tonden gekregen !' En wii hodden ollen de tronen in onze ogen toen
wii de orme oude links en rechts zogen grooien, de zokken openrukken,
woken over de molensteen, terwiil het groon vermolen werd en een fiine stof-
wolk von meel tot oon het plofond opsteeg. Er moet ons iets ten goede gehou-
den worden: von die dog of hebben we de oude molenoor nimmer meer zonder
werk geloten. Toen, op zekere ochtend, stierf boos Cornille en de wieken von
onze lootste molen hielden op te drooien, ditmool voorgoed... No Cornille's
dood, volgde nÍemond hem op. Wot wilt u, monsieur - oon olles in deze
wereld komt een einde en wii moeten wel g"loven dot het voor de wind-
molens gedoon is, zools ook voor de trekschuiten op de Rhöne, de streekrege-
ringen en de gebloemde iocquette. T

Noten: l. Mistrql: stroffe, koude, droge wind uit het noorden, berucht ín het
Rh6nedol.@[9(of:Péchère,ofgeleidvonhetLotiinsePeCcqtor.Zon-
door) is een uitroep in de Longuedoc, die von olles kon uitdrukken: ontroe-
ring, vertedering, rnede I i iden, vriendschop, moor ook minochting, verochting,
enz.3. ïromontone (ofgeleid von: on-delà des montognes) is de noordenwind
in het ffi Zee-gebied. +.-run uon. a a" kerkbonk, die
gereserveerd is voor de belongriikste I"d"r rit hut ind*triEle en londbouw-
leven en voor de leden vqn de kerkerood. 5. Bonnes vépres (von het Lotiinse
vesper - ovond) wordt in de Provence meer gub*ikt don bonsoir" 6. Motus:
hou ie stil! 7" Met de liefde tussen le kleíne Vivette en Froncetr =oonïhut
goed ofgelopen.
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