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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 6ILD FRYSKE MOUNDERS

Wiiziging E X A M E N R O O S T E R op zaterdag 10en 17 april 1982.

Zaterdag 10 april 1982.
Plaats: Poldermolen (watermolen) De Fenix te Marrum.

VERSLAG VOORJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

VERSLAG van de voorjaarvergadering voor de leden van het Gild
nrysXeTóunders, gehouden op vrijdagavond 26 maart 1982 in Café
Rorije, Heechein 42, te AKKRUM.

*****
1. Opening: De voorzitter heet iedereen van harte welkom, en in

het bijzonder wordt welkom geheten de heer Klasema, die ons na de
pauze de ttFriesland-filmrr trUitzicht op de horizon" zal laten zien.
Zoals uit de opkomst blijkt, heeft een ieder de weg naar café
Rorije kunnen vinden.
De heer A. Bokma, voorzitter van de Stichting De Fryske Mole, is
verhinderd om deze vergadering bij te wonen.
De heer van Tilburg uit Dokkum is helaas verhinderd door ziekte
deze vergadering bij te wonen.
Onze penningmeester, de heer J.W. Maurer, hoopt iets later ter
vergadering te verschijnen.

2. Ingekomen stukken: Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen
stukken bij het secretariaat binnengekomen.
Wel wordt door de voorzitter de aandacht gevestigd op de komende,
Tiende Nationale tlglggqggr op zaterdag 8 mei 1982, en tevens
@ae@lenaarszijnaf-
ffieren verzonden. Deze formulieren dienen in-
gevuld te worden en opgezonden aan de Werkgroep van de Nationale
Molendag.

3. Verslag vorige vergadering: Dit verslag van de najaarsvergadering
van vrijdag 6 november L981 heeft men in De Utskoat nr. 24 van
december 1981 kunnen lezen.

4. Jaarverslag secretaris: De secretaris brengt in het jaarverslag van
de vereniging 'rGild Fryske Moundersrr over het jaar 1981 naar vo-
ren, welke activiteiten er op molengebied hebben plaatsgevonden,
en waar het bestuur zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehou-
den.
Het aantal bestuulsyergglsringeg in het afgelopen jaar 1981 bedroeg
in totaal o,@s februari rsSr te Joure, op maan-
dag 11 mei 1981 te Kubaard, op dinsdag 23 juni 1981 te Drachten,
op dinsdag 8 september 1981 te Bergum, op dinsdag 13 oktober 1981
te Bergum en op dinsdag 8 december 1981 te Bergum.
Er zijn twee algemene Ledenvergaderingen geweest in 1981, te we-
1"_l op vrij.dag 27 maart 1981 te Akkrum en op vrijdag 6 november
1981 te Akkrum. De voltallige besturen van Het cilde vàn Vnijwil-
Iig'e Molenaars en het Gild fryske Mounders zijn in 1981 tweemaal
bijeen geweest, te weten op zaterdag 10 januari 1981 te Heerenveen
en op zaterdag 3 oktober 1981 te Deventer. Over het doel van deze
bijeenffirig-t6nnis xunnen nemen in ons ver-
enigingsblad rrDe Utskoatr'.
N.a.v. het overleg met het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft
het Dagelijks Bestuur, t.w. de heren Van der Woude, Maurer,

E xamencommissie :

S . Hoekstra, leermeester
Th. Lubbers ing., vast lid voor Stichting De Fryske MoIe
D . Posthumus, vast lid voor het Gild Fryske Mounders

Zaterdag 17 april 1981.
Plaats : Poldermolen ( w atermolen ) De Fenix te Marrum .

09. 00 10 . 20 L. Dijkstra te Gieke
E xamencommissie :

S . Hoekstra, leermeester
K. Faber, v&st lid voor Stichting De Fryske Mole
J. H. A . van Tilburg, vast lid voor het Gild Fryske Mounders .

Het .bestuur van het Gild Fryske Mounders .

Sekretaris;

Mevr. P.C. De Jong-Dijkstra. - Joure, 5 april 1982.
ï*{.{.{c+

MUTATIES LEDENLlJST GILD FRYSKE MOUNDERS.

Adreswiizigirrgen:
G 060 L D..Swierstra, Greate Buorren 12, 8842 LK ITTELSRIJP (FR. )
BG 012 J.Hoekstra, Nynke van Hichtumstraat 12,

9143 WB NES/Westdongeradeel
D 031 S. van der Molen, De Tsjoele 3, 8401 BE GORREDIJK
G 109 L F. Hoogteyling, Rondweg-Noord 20, 9101 XL DOKKUM,

per 1-4-1982.



Oldenburger en mevr. De Jong op dinsdag 26 mci L9Jl !_o llotgUq
ver gaderd .

Het dagelijks Bestuur heeft in 1981 eenmaal vergaclercl , mitar heeÍ't
ook verschillende malen telefonisch vergaderd.
Er is één gezamenlijke vergadering met de Stichting De I'ryske
Mole op het Provinciehuis te Leeuwarden geweest.
Op zaterdag 29 februari. 1981 zijn de heren J.H.A. van Tilburg,
Lenstra, en mevr. De Jong naar de Ledenvergadering van de ver-
eniging rrDe Hollandsche Molen" in hotel Krasnapolsky te Amster-
dam geweest.
Verder wordt in dit jaarverslag aandacht geschonken aan koren-
molen ItDe Wijerttt te Makkingà, korenmolen rrDe Hooptt te Holwerd
en de poldermolen te Hantum , de poldermolens te Winsum en Ooster-
littens, overdracht spinnekop rrDe Klavert' te Bolsward, €rI koren-
en pelmolen ItDe Ondernemingrr te Witmarsum. De andere zaken,
die in dit verslag aan de orde kwamen, waren van organisatorische
aard.
Deverschillendepunten van dit verslag heeft men reeds in De Ut-
skoat kunnen le zen .

N.a.v. het jaarverslag stelt de heer G.D. ïVijnja een vraag over
het Ledencertificaat.
De heer A. Zandstra vraagt , hoe het staat met het bos bii de mo-
len rfDe Ondernemingtt te Witmarsum.
Beide vragen zullen bij punt 7 door de voorzitter beantwoord wor-
den.

Jaarverslag pennlngmeester: Ter vergadering is aan alle leden een
icht over 1981 uitgereikt.

De penningmeester loopt het hele overzicht punt voor punt even
door en geeft hier en daar een uitleg, waar dat nodig blijkt te zíin.
Ieder lid der vereniglng kan alle financiële bescheiden inzien.
Ook wordt men in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen
n.a.v. dit overzicht.
Jaarverslag Opleidingscgmryis De Leermeesters zijn het afge-

t. Een belangrijk onderwerP ,

wat aan de orde kwam, was de voordracht van de examen-kandida-
ten aan het bestuur ! Het examenrooster voor dit jaar heeft u kun-
nen lezen in de laatste Utskoat nr. 25 van maart.
Hieruit heeft U kunnen opmerken , dat er tien examenkandidaten zijn
dit jaar, hetgeen inhoudt, dat er maar weinig cursisten overblijven.
WiÍ houden ons aanbevolen voor serieuze mensen, die een opleiding
voor vrijwillig molenaar in overweging willen nemen, e Ír ook daadwer-
kelijk de handen uit de mouw willen steken, orn iets voor het molen-
behoud in de provincie Friesland te willen doen.
Dan ztjn er natuurlijk de persoonlijke contacten, die ook zéér be-
langrijk zijn. Ondanks de vaak sterke verhalen, die soms de ronde
doen, kan men toch ook hieruit zijn lering trekken.
Ook is er veet tijd besteed aan het aanpassen, veranderen en aan-
vullen van de vragenlijst voor het examen.

7.

Het is namelijk gebleken, dat de vragen in het boek van Wiessner
niet voldoen aan de eisen , die het Gild ste1t. Dit veranderen en
aanvullen kost veel tijd en inspanning, en wi, zijn hier vooralsnog
niet mee klaar.
Graag zou ik Uw aandacht willen vestigen op korenmolen "De Hoop"
te Ho1werd. Op deze molen wordt momenteel weer les gegeven.
Ook zal een ieder niet weten, dat deze korenmolen omgebouwd
wordt tot pelmolell . Het is zeker de moeite waard om eens een
kijkje te gaan nemen bij de ze molen.
Ten slotte zort ik de examen-kandidaten, examinatoren en leer-
meesters een prettig en goed examenjaar toewensen en voor een
ieder van U een winderige, tiende nationale Molendag op zatetdag
8 mei 1982 !

Toespraak van de voorzitter: Overleg G . F. M. en H, G . V . M.
Hierover heeft U uitgebreid in De Bijlage bij De Utskoat r1r. 24
van december 1981 kunnen lezen. Het touwtje is doorgetrokken.
Er is nog voorgesteld om een commissie van goede diensten in het
leven te roepen, maar hier worden eisen aan gesteld, waarmee we
zeker niet accoord kunnen gaan.
Op 23 november 1981 is er nog een brief uitgegaan van het Gild,
en op deze brief is vrij vlot een antwoord gekomen d.d . 2L dec.
1981. Er is zo Langzamerhand een dik dossier aan brieven ont-
staan. De voorzitter leest de brief d.d. 2l december 1981 aan de
vergadering voor, zodat een ieder weet , hoe het afgelopen is .
De doelstelling van het Gild Fryske Mounders verschitt terdege
bii die van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De afstanden ziin
in wezen te groot. Ook orrze verdeling in categorieën, bijv.
gezel-molenaar, daar voelen zii niets voor. Onze verenigrng wordt
democratisch bestuurd en de exameneisen hangen aan het Huis-
houde[jk Reglement.
De voorzitter gaat in op de vraag van de heer Zandstra over het
bos bij molen frDe Ondernemingtt te Witmarsum.
Zoals U in De Utskoat nr. 24 van december 1981 heeft kunnen le-
zen, zijn er door het Gitd Fryske Mounders bezwaren ingediend
tegen het aanleggen van een bos bij koren- en pelmolen "De On-
derneming" te Witmarsum. Wij vinden dit erg vervelend, dit te
hebben moeten doen I,

Maandagavond 22 februari 1982 was er een gemeenteraadsverga-
dering in Witmarsum. Van te voren heeft de voorzitter de fracties
van de Partij van de Arbeid en het C.D.A. opgebeld en over de
windbelemmering gesproken .

Ze stelden het op prijs, dat ze ingelicht werden over deze zaak.
Het is zéér de vraag, of dit onderwerp wel aan de orde komt in
de gemeenteraadsver gaderin g.
IVlaandagavond 29 maart 1982 is er weer een gemeenteraadsverga*
dering. Er wordt verondersteld, dat er plannen bestaan, om de
camping groter te maken.
Onze leden uit Witmarsum bren gen naar voren , dat men reeds be-
zig is , met het planten van de bomen in Witmarsum.

5.

6.



8.

Wii zullen hopen, dat één en ander toch nog ten goede zal keren.
Ledencertificaat. De voorzitter gaat in op de vraag van de heer

nvergadering van 7 november 1980 bracht de
heer A. S . de Jong naar voren , dat hii graag zou zien , dat er een
feestelijk tintje aan gegeven wordt, als iemand geslaagd is voor
vrijwillig molenaar.
In die vergadering gingen veel meer stemmen op voor dat idee .

Dit idee is onderwerp van bespreking geweest op de leermeesters-
vergadering van 26 november 1980.
Het bestuur heeft in overweglng genomen om een eertificaat uit te
reiken in de Algemene Ledenvergadering aan nieuw toegelaten
gewone leden behorende tot de kategorieën gezel-molenaar, resp.
molenaar . Zotn certificaat zal uitsluitend een verklaring van het
bestuur kunnen behelzen terzake van de toelatingsdatum, erl van
de gronden waarop toelating geschiedde.
Het certificaat dient het verenigingsembleem te dragen, het zal
in de Nederlandse taal zijn gesteld.
Er zijn al richtlijnen voor het ontwerp , maar het dient nog verder
uitgewerkt te worden.
Wat gaat de vereniging in de toekomst doen? We zijn bezig met
het maken van lesmateriaal, wat aansluit op de exameneisen , à1-
dus de voorzitter, €Ír wat natuurlijk ook de nodige aandacht en
tijd vraagt. Men dient zelf in de gaten te houden , of men misschien
ook van gezelmolenaar naar de kategorie molenaar overgeplaatst
kan worden. Dit moet men zelf wel aanvragen.
Het wordt ook hoog tijd, dat er een handboekje samengesteld wordt
over het doel, €o wat we beogen met onze vereniging het Gild
Fryske Mounders . Het bli jkt n . l. steeds meer , dat we zoiets nodig
hebben.
De Utskoat. Ons verenigingsorgaan kost ons veel geld: de kosten
rchoog.ErwordtaangeWerktomteproberendekosten
iets te drukkerl .

Nog een verheugende mededeling: de familie Hoogeveen in IJlst
is vanmorgen verblijd met de geboorte van een dochter.
'Volgens het rooster is aan beurt van a$reden onze penningmees*
ter , dg_ leer J. W. Maurer. De penningmeester stelt zich herkies-

De penningmeester heeft zich herkiesbaar gesteld, en we ziln erg
blii , dat U deze taak voor een nieuwe periode wilt voortzetten,
aldus de voorzitter.
Er wordt voorgesteld om hierover niet te stemm€íl , en dit heeft
zeker de goedkeuring van de gehele vergadering.
Rondvraag: De heer A. Zandstra uit Langezwaag vraagt zich &f ,

waarom molens gerestaureerd worden , die op plaatsen staan , die
zéér moeilijk te bereiken zijn. Hij zou graag nog meer willen weten
over subsidies voor het molenbehoud met betrekking tot de Rijks-
dienst voor de Monumenten zorg.
Dit is erg moeilijk om hier een antwoord op te geven: en wij zullen
U het antwoord schuldig moeten bli jven.

10. Sluiting: De voorzitter sluit nu het officiële gedeelte van de verga-
dering. Dan is er de PAUZE. Na de PAUZE heeft de heer Klasema
ons de Frieslandfilm laten zien, waar we erg van genoten hebben.
Het was een prachtige film! Wegens een tijdelijke afwezigheid ter
vergadering van de voorzitter, heeft de heer Maurer de heer
Klasema bedankt voor zijn bijdrage aan deze avond; ook de ove-
rige aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en wij
wensen iedereen wel thuis!

{<***{.*

KOREN- EN PELMOLEN trDE ONDERNEMINGX TE WITMARSUM

Het Gild Fryske Mounders heeft per brief gedateerd 7 april 1982 van
burgemeester en wethouders van Wonseradeel bericht ontvangen dat
de gemeenteraad het bestemmingsplan Witmarsum zwembad en omge-
ving op 29 maart 1982 in gewijzigde vorm heeft vastgesteld.
Uit het bij de brief gevoegde raadsbesluit blijkt dat alleen bezwaren
werden ingediend door Stichting Dg Fryske Mole en door het Gild
Fryske Mounders. Beide ingekomen bezwaren zijn ongegrond ver-
klaard. Als redenen worden onder meer genoemd:
- Staatsbosbeheer zal binnen een afstand van t 360 meter van de

molen geen snelgroeiende boomsoorten planten,
- de molen, die als monument eigendom van de gemeente Wonseradeel

is, zal gedurende het grootste deel van het jaar bij westelijke win-
den geen of weinig windbelemmering hebben,

- daarom zal het aan te leggen bosplan weinig problemen met betrek-
king tot de windvang geven.

De wijziging van het bestemmingsplan houdt in dat op een deel van
het voor beplanting bestemde terrein tevens de aanleg van een cam-
ping mogelijk zal worden.
Over het verzoek van het Gild Fryske Mounders om in het bestemmings-
plan wèl bepalingen ten aanzien van de inrichting van het bosplan op
te nemen wordt in het raadsbesluit met geen woord gerept.
De brief van burgemeester en wethouders wordt besloten met de me-
dedeling dat het gewijzigde bestemmingsplan ingaande 8 april 1982
gedurende één maand opnieuw ter visie zal worden gelegd, in welk
tijdvak desgewenst door de vereniging een bezwaarschrift kan worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten van Friesland.
Het bestuur is voornemens van die gelegenheid gebruik te maken.

HOOP OP HERSTEL IISKARMOLEII

Jhr. Van Eysínga: rrMolen op de rug nemen van de gemeenschap"

Met deze woorden werd op woensdagavond 17 maart j.l. in Scharster-
brug de toekomst van de plaatselijka watermolen met nieuwe hoop tege-
moet gezien. Centraal stond de vraag, wat het dorp met de molen wil.
Zoals U misschien weet baart het onderhoud de eigenaar Van Cruchten
uit Roermond zorgen. Te meer daar een grote onderhoudsbeurt van
vele tienduizenden guldens op het programma staat. Gebeurt dit niet
dan zal de staantijd in 10 jaar tot groot verval leiden . 

7
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(foto: C.D. Wiinia
Opnome 16 december
ï978.

De jonkheer: rtDaarom moet de eigenaar dankbaar zijn als iemand an-
ders de last wil overnemen en dat is de plaatselijke stichting.r'Hij
schetste daarna een aantal succesvolle acties in den lande die voort-
kwamen uit en gedreven werden door particulier initiatief. Men stuurt
aan op overname van de molen voor de symbolische gulden.rrTot van-
daag aan de dag is er gemalen; zulke molens zijn er maar heel weinig",
aldus Van Eysinga, die wel enige hoop had om in B.W.O.-Verband
(Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd) geld voor restauratie
los te krijgen. Vervolgens verhaalde de heer M. Rijpkema (molenaar
en pachter van de nabij de molen gelegen boerderij) over de historie.
Volgens overlevering zou de molen omstreeks 18?0 vanuit Holland zijn
overgeplaatst. rrYn de lëste 20 à 30 jier is der sarn ton ferklosti', aldus
Rijpkema, die verder te kennen gaf dat het onderhoud hem de laatste
jaren te zwaar viel. trDe mole is in histoarysk besit foar elkenien; dus
wérom moat ik allinne betelje?tt Voorts stuurde hij aan op assistentie
uit de gelederen van vriiwillige molenaars: "Miskien is der yn it doarp
wol ien dyrt hjir foar fielt.'r De aanwezigen in de zaal lieten in ieder
geval duidelijk blijken achter het initiatief te staan. Binnenkort zal
tot aktie worden overgegaan om de nodige gelden bijeen te brengen.

Gerben D. Wijnja.

N.B. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat de eigenaar heeft
besloten om de molen voor f. 1,-- over te dragen.

I

TI ENDE NATIONALE MOLENDAG

8 mei j.l. werd het feit gevierd dat dit belangrijke, landelijke molen-
gebeuren voor de tiende achtereenvolgende maal werd gehouden. Im-
mers, bij het 50-jarig bestaan van "De Hollandsche Molen" in 19?3 was
uit kringen van vrijwillig molenaars het plan ontstaan en verwezen-
Iijkt om op één dag zoveel mogelijk molens te laten draaien en indien
mogelijk te laten malen. Het succes was zo groot dat werd besloten
om van dit gebeuren een jaarlijks terugkerend molenfeest te maken.
Wat in de afgelopen tien jaren nooit echt heeft meegezeten was de
windkracht. Op het moment dat we dit schrijven is de molendag echter
nog niet geweest. I.v.m. de sluitingsdatum van de Étskoatkopii kun-
nen we U dus nog niet berichten over deze hoogtijdag. Wel willen we
op Uw medewerking rekenen wanneer het gaat om welke molens heb-
ben gedraaid. Zodoende kunnen we in het volgende nummer een over-
zicht publiceren.
In de afgelopen negen jaar zijn de aantallen draaiende molens voor
Friesland als volgt: 1973 - 14 1+5 met overige activiteiten); L974- 26

GzAï; 1975 - slechts 11; 1976 - 39; 1977 - 35; 1978 - 44; 1979 - 31 ;
1980 - 43 en tot slot 1981 met 39 molens. Of dit jaar een uitbreiding
van het hoogste aantal werkende molens werd gehaald is afttankelijk
van vele factoren. We hopen echter dat het de molenaars in ieder ge-
val voor de wind is gegaan.
Voor de verzamelaars maken wij nog al even melding van de affiche
die ter gelegenheid van de molendag is verschenen. De priis van zotn
affiche plus sticker, verpakt in koker, bedraagt f. 5,75. Extra af-
fiches kosten f. 2,-- per stuk, extra stickers 60 ct. (alles incl. ver-
zendkosten). Bovendien heeft de Werkgroep Nationale Molendag een
serie van 10 stickers laten vervaardigen van alle ontwerpen die in de
afgelopen tien jaar als affiche hebben gediend. Deze unieke serie kost
f. 6,-- (incl. verzendkosten) en is alleen als serie verkrijgbaar. Be-
stellingen via postgiro 2903693 t.n.v. Nationale Molendag te Alkmaar'
onder vermelding van het verlangde (bij tien stickers vooral vermel-
den of het om rle serie gaat of om stickers van 1981). Tot slot spreken
wij de hoop uit dat U, molenaars en molenvrienden, vooral veel leden
c.q, donateurs hebt kunnen winnen voor onze stichting en vereni-
ging. Hun namen kunt U doorgeven aan de respectievelijke seeretari-
aten. Het is van het grootste belang dat vooral ook dit ledenwerven
deel blijft uitmaken van uw bezig zijn met en voor het behoud van een
boeiend stuk landschapsschoon.

***
2OO JARIG BESTAAN

Gerben D. Wijnja.*r<*

LANGWEERDER MOLEN

Dit jaar bestaat de molen van Boqrnzwaag 200 jaar. Het bestuur van
de "stichting tot instandhouding van de Langweerder Molen" wil dit
heugelijk feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarvoor heeft zii
op zaterdag 19 juni een molenfietstocht georganiseerd om zodoende
deze molen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. De
fietstocht zal vaeren langs de molens te IJIst, Woudsend, Sloten,
Joure en St. Johannesga. In principe kan bii iedere molen gestart



worden; de deelnemers zullen echter in ieder geval langs de Langweer-
der Molen moeten komen. Er zijn tochten uitgezet die variërcn van ca.
35 tot 135 km. Nadere bijzonderheden zijn te verkrijgen bij de vrijwil-
lig molenaar, de heer André F. Bakker (tel. 05130-88406) of ten ge-
meentehuize (tet. 05138-9141). Voorts wijzen wij U op het ter gelegen-
heid van het jubileum geschreven boekwerkje, waarin o.a. de interes-
sante geschiedenis van de molen de nodige aandacht krijgt. Uiteraard
komen we in een volgend nummer met genoegen terug op de feestelijk-
heden en het jubileumboekje. 

G .D .W.:**rcr(**

FRIESLAND MOLEN ARMER

Door de novemberstorm van het afgelopen jaar verloor onze provincie
weer een molen. Nauwelijks verdiende dit bouwwerk meer die aandui-
ding, aangezien de armzalige wiekendrager meer uiterlijke kenmerken
vertoonde van een ruiheus wrak. In de afgelopen winter maakten we
bijgaande foto die een detail van de puinhoop laat zien. De foto ernaast
werd op 27 juli van het jaar 1957 gemaakt door de heer W.O. Bakker
uit Harkstede. De heer P. Timmermans uit Heerenveen verzorgde de
reproduktie, waarmee de oude molenglorie van weleer weer even in de
herinnering is teruggebracht.
Sic transit gloria mundi.
Uit het archief van "De Hollandschc Molen" plukten we voor U nog de
volgende gegevens over deze molen: toen de molen in 1928 in het re-
gister van ttDe Hollandsche MolenI werd opgenomen, was Y. Bruinsma
eigenaar. Er ontbrak toen één roede. Dat was niet het gevaiin 1943;
de molen zou "in goeden staatt'verkeren, aldus de oorlogsinventari-
satie, die nog meer interessante gegevens aan het licht brengt. De
molen bemaalde een oppervlakte van 61 ha.; de opvoerhoogte bedroeg
1.30 m; hij kon 375 m3 water verzetten (tijdsbestek wordt niet ge-
noemd) ; de molen was voorzien van houten as en roeden en als molen-
maker werd genoemd de heer F. Ydema uit Hidaard. Voor verdere ge-
gevens verwijzen wij naar het t'Fries Molenboekrtnr. 98 op bladzijde

Gerben D . Wiinia.

-

DRAAIBANK NODIG?

Molenaars De Vos en Schenk kunnen beschikken over een vrij grote
draaibank. Voor metaal-draaiwerk kunt U contact opnemen via tele-
foon 05665 - L266, of schriftelijk met C. de Vos, Koarte Miente 17,
8491 BL Akkrum. ******

MOLENPUZZEL OPGELOST

De "onbekende" molenfoto uit ons voorgaande nummer is door de heren
D.M. Bunskoeke uit Heerenveen, \{iebe Postma uit Broeksterwoude en
B. Slooten uit Koedijk thuisgebracht. Het is de naamloze zeskante
korenmolen te Niebert, gemeente Marum. Meer over deze Groninger
molen staat te lezen in het onlangs verschenen provinciale molenboek
op pagina 232. Volqens Postma wordt er op zaterdagen veelal mee ge-
malen. De foto zou omstreeks 1"956 gemaakt ziin.

**rc*:F*
VISIE OP DE TOEKOMST VAN WITMARSUMER BOS EN MOLEN
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Etsen spreekt vrijwillig molenaar H. Ktijnstra
/er de op stapel staande bosbouwplannen bij de
n pelmolen "De Onderneming". Laten we hopen
I komen!!!
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FRYSKE MOLE VERWIERF 33e MOLEN
VAN ''SPEELBAL VAN BALDADICHEID EN VERNIELZUCHT''

TOT NUT VAN IT ALCEMEEN 
AI'RYPTSJERKSTER IUONT WEROM OP RYPTSJERKSTER CRON

door Gerben D. Wijnja

Op zaterdagmorgen 24 april om half elf klonk over de Koekoekspetten
bij Rijperkerk een welgemeend applaus van de talrijke aanwezigen,
toen het gepavoiseerde wiekenkruis van de "Ypey-moleil zich sierlijk in
beweging zette nadat gedeputeerde ir. L. Eringa de vang had gelicht.
Onder prachtige luchten met een vrolijk stralende voorjaarszon pronkte
de uit 1858 daterende molen in volle glorie. De straffe noordenwind ver-
aangenaamde een langdurig verblijf in het natuurgebied van t'It Frys-
ke Geatt echter allerminst.

IDEALE BIOTOOP
In de rrE-10fr werd het feestprogramma evenwel voortgezet met een
aantal sprekers die blijk gaven van grote blijdschap. Allereerst was
dat gedeputeerde Eringa (bestuurslid van rDe Fryske Molerr.) Hij
sprak van de molen die eens trfraai gelegen langs bos en rietzomentt
van de Vijversburg werd overgeplaatst "nei it plak dérrt er heartil,
daarmee doelend op de huidige ideale biotoop. De molen is nu niet al-
leen beter zichtbaar, maar hij heeft ook een funktie in de waterbe-
heersing. rrlt benearet ris lykwols dat C.R.M. sels sarn bytsje te be-
teljen hatrt, aldus de gedeputeerde die verder pleitte voor een alge-
mene provinciale subsidiepot voor onderhoud van molens "want de provins-
je moat it eins sels dwaan kinne". Bovendien bracht hij de alternatie-
ve windenergie ter sprake: rrOm itselde effekt te krijen as de Burgu-
mer sintrale moat it hiele fjouwerkant tusken Ryptsjerk, H0lwert,
Snakkerbuorren en Hallum folset wurde mei nijmoadrige molen.
Dan leaver dizze mole bewarjett, vond de heer Eringa.

ENORME KRACHTSINSPANNING
Dadrna was het de beurt aan de "Stichting Op Toutenburg[ om de
rrYpey-mole" voor het symbolische bedrag van één gulden over te dra-
gen aan onze stichting. Gedeputeerde Van der Til nam dit 33-e bezit
namens rtDe Fryske Molerr met vreugde in ontvangst. Daarbij ontbrak
echter niet de nodige schroom want rrde instandhouding van het groei-
ende molenbezit vergt een enorme krachtsinspanning". Vervolgens
uitte hij kritiek op de werkloosheidsaanpak: rrDe overheid kan enorm
sturen in de sector werkgelegenheid, vooral ook in de bouwnijverheid".
Het dichtdraaien van subsidiekranen en het niet verlenen van opdrach-
ten vond hij minder tot zijn recht komende middelen.
De heer A.J. de Koning sprak namens rrDe Hollandsche Molen" een
woord van erkentelijkheid aan het adres van de rrStichting Op Touten-
burgrr.

Ook prees hij het keurige molenmakerswerk, de prachtige biotoop en..
het geweldig funtioneren van het I'Gild Fryske Mounderslr in het ka-
der van molenbehoud.
Verder hoopte hij dat het unieke molenbedrijf te Birdaard, de afge-
brande koren-, pel- en zaagmolen "De Zwaluw" eens weer kan draaien.
Daarna overhandigde mevr. P.C. de Jong-Dijkstra namens het Gild
de pas vorige week geslaagde molenaar Dijkstra een boek.
De heer Heydra van Monumentenzorg verhaalde over de molen op zijn
oude standplaats, die eens als rreen speelbal van baldadigheid en ver-
nielzuchtrr ternauwernood ontsnapte aan enkele binnenbrandjestt.
Hij stak de loftrompet over de molenmakers van het bouwbedrijf Taco-
ma uit Stiens en hoopte dat 'rde molen nog lang zal draaien tot nut
van rt algemeentt.
De heer Van de Broeke van het waterschap "De Wàldenrt maakte mel-
ding van de bemalingsfunktie binnen het waterschap. De molen be-
maalt na de winter twee zomerpolders met een totale oppervlakte van
zotrr 40 ha.;in de toekomst behoort een uitbreiding van zotn 150 ha.
tot de mogelijkheden.
Tot slot was het de heer Zwager van Plaatselijk Belang die met luider
stem de reden van zijn blijdschap verwoordde: 'rWy binne tige bliid
dat de mfrne werom is op Ryptsjerkster grtrn en wy sille ris bést dwaan
om fandalisme te kearenrr.
Persoonlijk bood hij de molenaar een cirkelmaaier aan.
Daarmee kwam een eind aan dit voortreffelijk verzorgde feest. Voor
tal van genodigden was de feestdag echter nog maar halverwege want
rs middags wachtte opnieuw een molenopening en wel in Kollum.
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DE officiële hondelinq

KIJKJE in de moien

14

Fctots: Cerben D. Vlliinia.
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KOLLUM VIERDE FEEST 
I

MOLEN .|TOCHMALAND" EtNDELtJK WEER EEN PRONKJUWEEL 
I

door Gerben D. Wijnia

Op diezelfde gedenkwaardige dag heette de burgemeester van Kollumer-
land, de heer J, Maris, de vele belangstellenden rond twee uur per-
soonlijk welkom in het gemeenschapscentrum rrDe Collert te Kollum.
Voorafgaand aan de officiële opening liet de burgemeester de bijzon-
der interessante geschiedenis van de molen de revue passeren.
Omdat de inhoud van deze speech voor historisch geihteresseerden van
zéér grole waarde is, laten we delen daaruit graag publiceren, te
meer daar zij een aanmerkelijke aanvulling zijn op de in het I'Fries
Molenboek'r vermelde gegevens. Voor technische gegevens verwijzen
wij naar dit boek onder nr. 30 blz. l47ll48-

HISTORISCH OVERZICHT
Op 14 april 1892 werd in de vergadering van eigenaren van landen in
het geprojeeteerde waterschap ten noorden en noordoosten van het
dorp Kollum door een commissie van onderzoek rapport uitgebracht,
behelzende het voorstel over te gaan tot de oprichting van een water-
schap voor het gebied ten noorden en noordoosten van Kollum, waar-
bij ten behoeve van de waterbeheersing werd aanbevolen:
1e. de sloten op behoorlijk peil uit te graven en te schonen;
2e. wanneer door 1e geen voldoende toestand wordt verkregen dat

deze te bewerkstelligen door middel van bedijking vanaf het dorp
Kollum langs de Rijd in noordelijke richting tot perceel 296, met
daarstelling van een sluisje of zgn. klief en schuifpompen.
Wanneer de werken sub 1 en 2 zouden worden uitgevoerd dan zou
volgens de commissie op minder kostbare wijze de gewenste inpol-
dering en afstroming worden verkregen en de landen van het
hoge boezemwater in den winter verlost zijn.

3e. zou een geheel afdoend middel ter verbetering zijn, een bedijking
vanaf Kollum door het z.g. "Sjoukjemuoisgat" tot Oudzijl , met
stichting van een molen, waardoor de bestaande drie watermolens
zouden kunnen vervallen. De standplaats van de molen zou het
geschiktst zijn op het perceel nr. 300, eigen aan dcn heer H.Eskes.
Bijkomend voordeel van de bedijking sub 3 was een belangrijke
landaanwinning voor de eigenaar Baron Van Heeckeren, die bij
uitvoering gehouden zou zijn een voldoende subsidie van daarstel-
ling zou moeten toe te kennen. Zonder deze zou het plan 3 moei-
lijk zijn uit te voeren, aldus de commissie.

Goed een jaar na de rapportering, n.l. op 3 mei 1893, wordt besloten
tot oprichting van het waterschap Tochmaland, omvattende 258 HA.
warrrbij 5 van de 19 eigenaren zich verklaarden tegen de stichting van
een molen en molenhuis en de bedijking.
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2. Onderonsie op het
molenerf met v.l,n,r.
de heren Buurma,
Heydro, De Koning,
T immermons, Cromer en
mev r. C roíner.

Fotots :

Gerben D. Wijnjo.
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In de zomerzitting van de Provinciale Staten werd het reglement goed-
gekeurd en reeds op 2 september 1893 werd met de houthandelaren
WÏlkens te Veendam een koopovereenkomst gesloten voor "hunnen
zaagmolen vanaf het tafelment van het achtkant, met kap en aanbe-
horen, twee stel molenzeilen, waarvan één gebruikt en één bijna
nieuw, met zwikstellingen vier laden, koningsspil, met balk, rang en
aanbehoren, met bijlevering van eenen balk voor koningsspil een en
ander voor f. 1.400,-- te betalen voordat met afbraak een aanvang
wordt gemaakttt.
De koopovereenkomst onthult ons niet de plaats van herkomst, maar
het embryonale stadium van de geboorte van onze molen was hierme-
de in elk geval bereikt. (Begroting f. 5.400,--!)
Nog dezelfde maand verschijnt een advertentie in de Kollumer Cou-
rant, dat op 5 oktober 1893 om 11 uur in De Roskam de aanbesteding
zal plaatsvinden van rrhet maken van de onderbouw van een achtkan-
ten wind- en watermolen,2S m, vlucht, en het stellen van de boven-
bouw van een watermolen gediend hebbende als houtzaagmolen?r.

De zaagmolen was inmiddels voor f . 360,-- door molenmaker Wiertsema
te Hoogezand afgebroken en overgebracht naar Kollum.
De aanbesteding van de bouw leverde als hoogste inschrijver Douwe
Walda uit Kollum op met een som van f. 4.990,=- en als laagste Jan
Donders uit Tilburg, die het werk wilde uitvoeren voor f. 3.749,--.
Het gehele werk diende binnen 14 dagen geheel voltooid te zijn en bij
overschrijding van de termijn was een boete van f. 10,-- per dag ver-
schuldigd.
Eetr jaar later werd bij de molen een woning gebouwd door de Kollumer
timmerman Willem Heins en zijne collega Anne Bosma voor de som van
f. 965,-- !

En zo is, naar wij mogen aannemen, de molen in 1894 in gebruik geno-
men, waarbij de aannemer wat breder en intensiever is getest op de
kwaliteit van zijn product dan thans na de restauratie het geval is.
Het bestek vermeldde n.l.: 'rWanneer de molen maalvaardig is, zal die
voor de opneming en goedkeuring, vanwege den aannemer door een be-
kwamen door de Directie aan te Wijzen persoon, gedurende 10 dagen
van 8 uren per dag worden bemalen, welke termijn bij windstilte tot
zolang zal kunnen worden verlengd. Alle gebreken die gedurende
deze proefmaling aan den molen mochten ontstaan, moeten dadelijk
voor rekening van den aannemer worden hersteld, terwijl alle onder-
houd in dien tijd geheel voor rekening van den aannemer is.tt

STRIJD VOOR BEHOUD
Nadat de molen in 1946 buiten bedrijf werd gesteld vanwege gebruik-
making van elecriciteit, kwamen er jaren van verval. Hoewel de ge-
meente krachtens raadsbesluit van 30 december 1948 eigenaar was ge-
worden en in de loop der jaren enkele kleine herstellingen liet uitvoe-
ren, bleef I'de trots van Ko1lum" een kwiinend bestaan lijden, hetgeen
door velen met lede ogen werd aanschouwd. Herhaalde malen werd de
heer Heydra van Monumentenzorg geraadpleegd. In 19?5 werd aanbe-
volen een herstelplan in te dienen als DACW-project.
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Subsidie voor dit destijds 155.000 gulden belopende restauratieplan
bleef uit. In 19?8 werd Monumentenzorg er opnieuw bij geroepen. De
heer Korpershoek, hoofd van de onderafdeling molenzaken van monu-
mentenzorg onderkende de noodzaak van restauratie, maar het geld
was op! Hij attendeerde toen op het doortÍDe Hollandsche Molen'r be-
heerde Rabofonds, dat het herstel mogelijk kon voorfinancieren. De
kosten werden inmiddels geraamd op ruim drie ton. In augustus 1980
was de kogel eindelijk door de kerk. Ook Gedeputeerde Staten, die
in november 1980 nog lieten weten dat er geen subsidie beschikbaar
gesteld kon worden, kwamen in januari 1981 over de brug.

VANG VAKKUNDIG GELICHT
Vervolgens ging het in optocht naar de molen, daarbij vergezeld door
de drumband met majorettencorps. Toen iedereen zo'n beetje op het
winderige erf van ttde kening fan de kriterrwas gearriveerd, etaleer-
de burgemeester J. Maris rond drie uur een waardig stukje vakmans-
schap door als een'rbet0ft mtrnder" de vang los te gooien.
Machtig zwaaiden de 23.46 meter lange roeden rond. Vooral de brui-
sende Étskoat kreeg de volle aandacht van menigeen, want dat zorn
oud-hollandsche windmolen nog zoveel water kon verzetten was voor
menigeen een openbaring, Velen maakten van de gelegenheid gebruik
om de wiekendraaier van binnen te bekijken. Het door bouwbedrijf
Tacoma verriehte molenmakerswerk oogstte veel lof, hetgeen ook ge-
zegd moet worden van het rietdekkerswerk van Kleinjan. Ook mag op
deze plaats wel even worden gewezen op het feit dat de firma Buurma
uit Oudeschans voor deze molen zijn 11,1e en 115e roede in successie
heeft geleverd.

STEDEBOUWKUNDIGEN STAPPEN TE LICHT OVER MOLENBIOTOOP
HEEN
Terug in rrDe Collett werden een tweetal geschenken aangeboden.
Allereerst was dat een smeedstuk, voorzien van datum, voorstellende
geloof, hoop en liefde, hetgeen geschonken werd door roedenmaker
J. Buurma. Verder werd de verlichting rond de molen tijdens de feest-
week gratis ter beschikking gesteld door een plaatselijke midden-
stander.
De heer De Koning yan ttDe Hollandsche Molen'r was de eerste spreker.
Hij betreurde de afwezigheid van de heer Wassenberg, met wie hij in
de vijftiger jaren al correspondeerde inzake herstel. Voorts zei hij
geschrokken te zijn van de bebouwing die de molen al zo dicht heeft
genaderd: "De molens zijn erg gevoelig voor de biotoop; tal van ste-
debouwkundigen zijn hier te licht over heen gestapt." Ook vestigde
hij de aandacht op het geweldige werkkapitaal dat I'De Hollandsche
Molen" in 1977 van de RABO-bank kado kreeg, t.w. 1,5 miljoen, en
waardoor tot nu toe 55 molens vervroegd gerestaureerd konden worden,
waaronder deze.
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De heer Hulshof sprak zijn gelukwensen uit namens het waterschap
Lits en Lauwers. Hij memoreerde de hechte samenwerking tussen zijn
waterschap en molenaar Kuitert; zii ziin al bijna een eeuw lang een
begrip voor Kollum e.o. Hij liet verder een positief geluid horen om,
in overleg met het college van B. en W., de molen weer te laten
funktioneren. De heer Heydra bracht de felicitaties over van de
hoofddirecteur van de monumentenzorg. Ook hem was het deskundige
trekken aan het vangtouw niet ontgaan; maar dat was slechts een
kleinigheid. Immers: I'Ik wist dat U een goede touwtrekker was bii
C.R.M. U hebt daar zó vaak aan de bel getrokken dat het grote voor-
trekkerswerk al was verricht'r, daarmee de pluim aan het adres van de
burgemeester benadrukkend. Tot slot sprak de burgemeester een
woord van dank en wenste ieder wel thuis. Daarmee kwam dan een
einde aan een Friese molenfeestdag, een dag die wel heel bijzonder ge-
noemd mag worden vanwege het feit dat er twee molens weer ofÍicieel
in werking werden gesteld. Wij spreken de hoop uit dat zij hun leven
nog lang zullen mogen rekken.

*rc**r.*

HERTOG ALBRECHT VAN BEIEREN EN DE OUDSTE
FRI ESE MOLENVERMELDI NC

door D.M, Bunskoeke

Onlangs boorde ik op een plaats, waar men het niet gauw zou zoeken,
een belangrijke bron op molengebied voor onze provincie aan.
In 1869 verscheen er in Utrecht een boek getiteld: 'fDe oorlogen van
hertog Albreeht van Beieren met de Frie zen. . . . tt , geschreven door
Dr. E . Verwijs.
In dit boek nu vond ik de oudste mij bekende molenvermelding in
Friesland: 1399. Daarmee wordt de oude "topper" Joure ( 1466; zie
G.F. Baron thoe Schwattzenberg en Hohenlansbers, ttGroot plaeaat
en charterboek van Vriesland dl. ltt, Leeuwarden 1768 blz.615)
ruimschoots onttroond .

De hertog was verscheidene malen in Friesland om zrirr aanspraken op
dat gebied te laten gelden. Op het hoogtepunt van zijn succes hier
( 1399) beloonde hij diverse edelen en steden met privileges.
Daarbij waren Jan van Heenvliet (kreeg Hindeloopen), Gerrit van
Camminga (kreeg Leeuwarden e.o. ) Jouke Doinga (Irnsum en Aa1sum
bij Akkrum), Willem Simon Vrederiksz. (Nijemirdum), Gerrit van
Heemskerk ( Koudum ) Klaas Vraukijnsz. van Stellingwerf (Oldeber-
koop), de burggraaf van Leiden (Heeg erl IJIst) en de heer Feye van
Dokkum (Oostdongeradeel) en ddk de steden Workum en Bolsward,
Rij al dezen was in de privileges de clausule n'mitten winde vander
muelenrropgenomen. Het lijkt in de context waarschijnlijk dat er toen
al molens waren in Oostdongeradeel, Leeuwarden, Irnsum of Aalsum ,

Bolsward, Workum , en Oldeberkoop , offidat daar verderop telkens
staat: rrals dat gelegen is".



Bij de anderen staat: "als die ambochts heren in onsen lande van
Rijnland hebbenrr. Waarsehijnlijk waren daar dus windmolens en water-
molens onbekend. BIj Bolsward en Workum staat nog wat anders, nl.:
rrdie wint vander molen bynnen der vryheit der stede voirscr. ;
ende dair uij sullen sy redelike multor ende nutscap (=maalloon en
voordeel) moghen koeren; ende sulc profijt, als dair of comen sal,
sal onse stede voir§cr. upbueren, oritfaen ende besighen in onser
stede orbair (=aan onze stad toegestaan), dair sijs te rloen sullen heb-
ben". Er was dus vrijwel zeker al een molen binnen de stad en er
mochten er zes zijn. Was dit al heel wat, er stond nogmeer in het ge-
noemde boek!
)o blz. 504 wordt namelijk vermeld, dat ene rtVrederic van Zueringhen"
de hertog ttvan sinen eyghenen goede een halve muelen, staende
bynnen onser stede van Staveren aen die westzide vander haven nef-
_f_ens den gastuze overr had geschonken, ttwelke goede voirscr. wy
Vrederic voirn. weder verlyet hebben ende verlyen mit desen brieve,
te houden van ons (nl. de hertog) ende van onsen nacomelingen, him
ende sinen nacomelingen, tot enen onsterfliken erflien, behoudeliken
ons ende enen yegeliken sijns rechts."
Deze acte dateert van 13 maart 1399, waarmee nu dus (eindelijk) met
zekerheid te zeggen is dat er al 67 jaar eerder dan 1466 een windmo-
len in Friesland was!

Misschien is dit de bedoelde molen von Stovoren (verzomeling:
P. T immermons, Heerenveen ),
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DE FRANSE FAMILIE VAN HET I'IDSI' MOLENTJE

door A. Zandstra

Eenvondst als die van het "Idstt-molentje, waarover ik in het vorige
nummer van de Étskoat een artikeltje schreef, is een prikkel om meer
van dit molentje te weten te komen, en dit voordl als er van lezers-
zijde geen reaktie komt. Voor mij stond wel vast dat dit molentje uit
Dantumadeel een zeldzame verschijning was (informatie leert me dat
er twee van zulke molentjes waren): de Nederlandse lÍteratuur rept
niet over dit molentype! Toch kwam het me als onwaarschijnlijk voor
dat het hier een alleenstaand geval betrof. De uitgebreide bibliotheek
van ItDe Hollandsche Molen" in Amsterdam gaf m.i. de oplossing.
l{et een uitvoerige en geillustreerde beschrijving wijdt Claude Rivalt
aan de Franse afkomst van de rrlds"-molentjes in t'Molinoloy 1969tr on-
der de titel "The saltmakers portable windmills in ile de Moirmoutier"
een artikel.
Zoutwinning in Frankrijk met molentjes.

Ile de Nloirmoutier ligt bij de uitmonding van de Loire, dus onder het
schiereiland Normandië. Twee maal per dag, bij eb, is het verbonden
aan het vasteland. De bevolking leeft van visvangst en oesterteelt
en.... zoutwinning en hierbij verrichten hun molentjes zeer nuttige
diensten. Er is geen standaard-type van deze molentjes, maar omdat
ze allemaal met een tametijk eenvoudig oogmerk zijn gemaakt, is een
algemeen type ontstaan.
Eerst even in het kort hoe deze zoutwinning werkt.
In het westen van Frankrijk heeft men zouttuinen geëxploiteerd en
waarschijnlijk sinds de elfde eeuw. Sindsdien heeft dit zout zijn weg
naar Noord-Europa gevonden. Voorwaarden voor zoutwinning zijn een
warm zonnig klimaat en ligging aan de zee. De tuinen zijn omgeven
door dijkjes en doorsneden door afwateringskanalen, Bij vloed wordt,
indien nodig, een sluisje in zo'n dijk geopend en stroomt het zeewater
over dat deel van de velden; daarna wordt de dijk gesloten en ver-
richt het warme klimaat en de zon zijn werk door verdamping van
het water. Om nu de concurrentie van tropische gebieden het hoofd
te kunnen bieden, maakt men van de molentjes gebruik, die, geplaatst
over een dijkje, het water dat zijn zout alheeft afgezet, wegpompen
in een afwateringskanaal. Per jaar wordt zo op 1.000 tot 1.200 hectare
10.000 tot 12.000 ton zout gewonnen.

Bcschrijving van het molentje.

De opbouw bestaat uit een houten schraag die het dijkje tussen het
afwateringskanaal en de zouttuinen overspant. De vertikale holle buis
is in het midden van deze schraag bevestigd en hierop is het molentje,
gelijk aan dat in f)antumadeel , gemonteerd.
AIs pomp wordt wel de zuiger gebruikt, als bij de "Ids"-molentje,
maar ook wel de zg. emmerpomp waarbij het emmertje de inlaatklep
bij de zuigslag sluit en weer opent bij de persslag.
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Zoals gezegd staat dit molentje op zijn schraag over een dijkje en pompt
het water dat grotendeels het zout al heeft afgezet in het afvloeiings-
kanaal.
Naar de herkomst is door Rivalt een onderzoek ingesteld ook al omdat
ze zo primitief zijn en er middeleeuws uitzien. Maar, zoals Rivalt zegt,
jammer voor de geschiedenis, er zit niets geschiedkundigs in. Door
snelle onderzoekingen is hij er nu van overtuigd dat dit een nieuw type
is, ontworpen en gemaakt door een handige man uit Moirmoutier die,
door noodzaak gedwongen, ontwerper werd.

Ook op de Kaap Vc.rdische eilanden.

Na deze Moirmoutier-vondst dezelfde molentjes in een zoutwinning dui-
zenden kilometers verder, nl. op het eiland SaI van de Kaap Verdische
eilandengroep. Ze zijn de opvolgers van de omstreeks 1800 geihtrodu-
ceerde molens voor het oppompen van water, maar volgens traditie
waren deze molens te groot en overleefden ze niet het zoute water en
de zoute atmosfeer.
De windmolentjes van Sal zijn, op enige bronzen delen na, geheel van
tropische houtsoorten gemaakt en zij blijken tegen het harde klimaat
bestand te zijn.
De molentjes zijn demontabel zodat ze elders in de zouttuinen kun-
nen worden opgesteld; dit maakt de trdraagbare molen" zeer effectief .

Hoe een dergelijk molentje in Dantumadeel verzeild raakt, zal wel voor
altijd een vraag zijn. Dat de herkomst Frans is, Iijkt me meer dan
waarschijnlijk. Niet onwaarschijnlijk Iijkt me, dat het idee in Napole-
ontische tijd in Nederland is gekomen en in Dantumadeel zijn weder-
opstanding beleefde.
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RECENTE ARTIKELEN UIT DAG- EN WEEKBLADEN ALSMEDE
VEREN IG INGSORGANEN

- Gild Fryske Mounders boos op gemeente Wonseradeel
rrBosplan zet molen van Witmarsum uit de windt'
Artikel van Sije van den Bosch in: Friesland Post nr. 95 van
maart 1982. 2 paginars met 2 fotors.

- rrSwaechmer mounett, twee eeuwen trouwe wachter.
Historisch artikel met 1 oude foto in: Leeuwarder Courant
dd.31-03-1982.

- Winsumer molen verplaatst en herbouwd.
rGrepen uit de molenhistorie van Winsum e.o.'r
In dit artikel veel aandacht voor het in 1938 (75 jarig bestaan
van de molen) door de toenmalige mölenaar M, v.d. Meer geschre-
ven herdenkingsschrift. Zie: rrde Molenaarrr nr.14 van 7 april 1982:
2 paginats met 3 foto's en 1 tekening.

Mededelingen betreffende deze rubriek worden door de redaktie
met belangstelling tegemoet gezien.

KOPY NR. 27

Bijdragen voor
augustus a. s .

dit nummer gelieve men te verzenden vóór 2L

(ADVERTENTTE)

LANGS OUDE FRIESE WINDIT{OI,ENS BLIJFT IN DE AANBIEDING
rrDe Fryske Mole" beschikt nog over een aantal oude-ansichten-
boekjes, waarin de molenschoonheid van weleer in 150 oude
fotors en ansichten wordt getoond. Een en ander werd destijds
verzameld en van tekst voorzien door de heer G.D. Wijnja.
Hebt U dit boekrryerkje nog niet in uw bezit, verzuim dan niet
het te bestellen. Bent U reeds de gelukkige bezitter, verblijdt
dan uw molenvrienden en -kennissen eens met een origineel
presentje dat nu extra goedkoop is. Afgehaald bij het Provin-
ciehuis op het kantoor van de heer Cramer, slechts f . 10, --.
Per Post f. 1 3, -- .

Stort dit bedrag op gironummer 22577 34 t. n . v. penningmeester
Stichting De Fryske Nlole te l-,eeuwardcn, onder vermelding
van het gewenste. U stcunt hiermee onze stichting.
Doen dus! !!
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