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AGENDA

U ITNODI G I NG VOORJAARSVE RGADE R I NG
GILD FRYSKE MOUNDERS

De nöENDA voor deze vergodering, die zol worden gehouden op vriidog-
ovond 25 moort 1983 in "De Lonteorne " , bíigebouw von de Ned. Herv.
Kerk, ziet er ols volgt uit:

I. Opening.
2. lngekomen stukken.
3. Verslog vorige vergodering.
4. Joorverslog secretoris.
5. Joorverslog penningmeester.
6. Joorverslog Opleidingscommissoris.
7. Toesprook von de voorzitter.
8. Het uitreiken von het Certificoot oon leden, die in de periode tussen

5 lnovember 1982 en 25 moort I983 overgegoon ziin noor de kotego-
rieën von resp. gezel-molenoor en molenoor.

9. Volgens het roosler ziin oon beurt von oftreden de heren A. Oldenburger
( Opleidingscommissoris ) te Bergum en K. Lenstro te Drochten.
Kondidoten hiervoor kon men I4 dogen von tevoren schrifteliik bii het
secre torioot indíenen.
Wot verder ter tofel komt.
Rondvroog.
S luiting.

PAUZE
Wii hebben de heer Oldenburger bereid gevonden om ons dio's te loten
zien von verschi I lende molentypen.

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

VERSLAG van de Najaanvergdering voor de leden van het Gild Fryske Mounderc,
gehouden ip vriidàg 5 november 1982 in gebouw "De Lantearne-'

iUiigeuouw der Ned. Herv' Kerk) te AKKRUM.

opENlNG: De voorzitter heet iedereen von horte welkom, en wel in het

biizonder de heer en rnevrouw Lubbers uit Horlingen en de heer Von der Veen

uit Ternoord von de gemeente Westdongerodeel.
De heer A. Bokmo, voorzitter von de stichtingde Frpke f,r1ole, wos verhinderd

deze vergodering bii te wonen.
oe aoENDl voor dàze ovond heeft enige wiizigingen ondergoon, immers de

AGENDA, zools deze wos ofgedrukt in De Utskoot wos een voorlopige'
Wii hopen dot olle leden hiermee kunnen instemmen.

INGEKOMEN STUKKEN: Er is een brief bii het secretorioot binnenge-

komen von de heer A. Bokker uit Longezwoog, woorin hii vroogt, of hii

in de pouze enkele boekies over de Longweerder Molen te koop mog

oonbieden.
De netto-opbrengst von het boekie komt oon de molen ten goede.

Er wordt oon de heer Bokker gelegenheid gegeven om dit in de Pouze
te doen. Verder ziin er geen ingekomen stukken bii hut secretorioot

bi nnenge komen.

VERDERE I\AEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:

De heer Lubbers, molenconsulent von de provincie Frieslond zol deze

ovond een couserie houden, uiteroord over Friese molens.

De heer Von der Veen uit Ternoord, opzichter bii gemeentewerken von

de gemeente Westdongerodeel, zol ons no de pouze dio's loten zien

von de gerestoureerde koren- en pelmolen "De Hoop" te Holwerd.

Op dinsdog 3l ougustus 1982 nom de heer A. Bokmo, voorzitter von de

Stichting óe Fryske Mole, ofscheid ols hoofdredocteur von het Friesch

Londbouwbtod, vonwege het bereiken von de pensioengerechtigde

leeftiid. Ter gelegenheid doorvon, werd de heer Bokmo's middogs oP

"De Terp" in Wommels von I4.00 tot 17.00 uur een receptie oongeboden.

Ook het Gild Frpke Mounders hod voor deze receptie een uitnodiging
ontvongen. Wii hebben nomens het Gild Fryske Mounders een gelula-
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telegrom, in het Fríes gestetd, nog díezelfde middog noor de heer
Bokmo in Wommols gestuurd; doorvon luidde de teksi ols volgt:"Us herr-
líke lokwinsken .n noch fol le moed en sounens towinske y fou fierdere
libbcn. Wy hoop[e, dot ío no noch meor fon iou tolinten'[oen kínne oonte mounen.
GILD FRYS KE MOUNDERS':
Verder is het boek " Werken met windmolens ", geschreven door de heer
H.J.C. von dtr Woude, gereedg"komen; er is *un beperkt oontol ter
vergodering oonwezig. Het is een verplicht lesboek voor de opleíding
tot geze l-molenoor. ln de pouze wordt men in de ge legenheid geste ld
om eventueel een exemPloor te kopen. Voor leden 

"n 
Jonoteurs von de

vereniging kost het boek f 15, --( per post thuisgestuurd ) "n ols men
het ter vergodering koopt kost het f 10, --. Ookliin ter vergodering
oonwezig de nieuwe lidmootschopsbewiizen voor het ioor I9B3
ln de pouze kunnen ze bii de secretoris gehoold worden.
Al met ol kon het nog een welbestede pouze wordenj

VERS LAG VORIGE VERGADERING: Het verslog von de voorioorsvergo-
dering d.d. 26 moort 1982 heeft men in De Utskoot von iuni 1982, nr.26
kunnen lezen.

WAT VERDER TER TAFEL KOMT: De voorzitter geeft nu groog her woord
oon de heer Lubbers.
Von de ruim honderd molens, die de provincie Frieslond heden nog riik
is, kunnen 39 molens niet drooíen. Dot is erg iommer. Er ziin mol"n, Èii,
die biino nog geheel in toct ziinr eD er ziin er, dio erg bouwvollig ziin.
Dt heer Lubbers pleit er voor, ofir onderd.i"n , die nog-in goede stàot
ziin, te beworen voor de toekomst.
Het beste voor de molen is notuurliik, dot er mee gedrooid wordt, ols er
nog mee gedrooid kon worden. Moor in de proktiik kom ie voor verros-
singen te stoon. De heer Lubbers noemt in ziin betoog een oontol molens,
die niet meer kunnen drooíen. Dot ziin er toch nog h"el wo,t.
Er ziin 24 molens met monkementen, díe eventueel te verhelpe n ziin.
De mol"nconsulent heeft oon olle vriiwi llige molenoors, die op de ver-
schillende molens werkzoom ziin, een drooiuren -ropport gestuurd, wont
hii zou door groog een overzicht von wi llen hebben.
Mtn moet op het ropport invutlen, of de molen mool- of drooivoordig is,
olsmede het oontol beloste of onbeloste drooiuren en er is een kotom
voor opmerkingen. Op di t drooiuren -ropport hebben o I le vriiwil lige
molenoors zeer positief g"reogeerd; er woren bi i sommige ropporten ze lfs
hele beschriivingen weergegeven. De heer Lubbers wos erg bl'ii met ol
deze reoctíes. ln hef oktobernummer' von De Utskoot nr. 27 heeft reeds
een drooi uren -overzi ch t von I 98 I gestoon.
De voorzitter bedonkt de heer Lubbers voor ziin uitgebreid betoog,
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EXAME NS VOOR GEZE L-MOLE NAAR:
De heer Oldenburger brengt onder de oondocht, dot er in de ofgelopen
tiid op de zolerdogen l0 oW)-, )7 a

resp. op de molens "De Fenix" te Morrum, "De Rot" te IJ Ist en
"Penningo's Molen" te Joure exomens voor vri[willig molenoor ziin ge-
houden. Er woren in totool viif exomenkondidoten. Hier volgen de nomen
von diegenen, die gesloogd ziin: mevr. G.G. Wiersmo - Bqrtels te
Ferwerd , mevr. fut fut C liisters te Hogebei ntum, de heer L . Diikstro te
Giekerk, d. heer S.P. Jellemo te Sneek en de heer P. Oosterhof te
Heerenveen. De Opleidingscommissoris verzoekt de ges loogde leden
even op te goon stoon von hun zitplootsen en wenst hen von horte geluk
met het behoolde succes.

RONDVRAAG: De voorzitter brengt noor voren, dot de voorbereidingen
m.b.t. het Certificoot in een vergevorderd stodium ziin, e h dot het ons
plon is, dot de leden geze I -molenoors en molenoors het certificoot
voor de ioorwisseling in huis hebben !

De heer A. Zondstro uit Longezwoog wi lde oondocht vestigen op de
spinnekopmolens in Goëngohuizen die ol weer in slechte stoot verkeren.
Hii pleit er nog steeds voor om werklozen oon het werk te zetten met
eventuele onderhoudswerkzoomheden oon molens. Om dit von de grond
te kriigen b li i kt ni et zo eenvoudi g te zi in.

PAUZE: ln de pouze wos het druk met de verkoop von het boek "Werken
met molens" en tevens woren er nog ondere zoken oon de orde.

No de PAUZE heeft de heer H. von der Veen uít ïernoord ons prochtige
dio's von de restourotie von koren- en pelmolen "De Hoop" te Holwerd
loten zien, welke hii von deskundíg commentoor voorzog. De dio's over
het pe lwerk woren erg interessont.

10. SLUITING: De voorzitter bedonkt de heer Von der Veen héél horteliik
voor ziin boeiende biidroge oon deze ovond.
Ook de overige oonwezigen worden bedonkt voor hun oonwezigheid en
*ii wensen iedereen wel thuis !
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TOELATING TOT DE KATEGORIE MOLENAAR

Cp diens schrifteliik verzoek heeft het bestuur met

olgemene stemmen besloten om de heer Yzermon uit
Grouw, toe te loten tot de kotegorie molenoor, omdot
deze voldoet oon de voorwoordeh, vervot in ortikel25
von het Huishoudeliik Reglement, le lid onder b, Bh

ortikel 4 von het Huishoudeliik Reglement, 2e lid (o)
don we I b.

OVERBRENGING NAAR DE LIJST VAN BUITENGEWONE LEDEN

ln de vergodering die werd gehouden op Ió december 1982 te Drochten heeft
het bestuur besloten, gehoord het odvies von de Vergodering von Leermeesters
ter zoke- en op grond von het Huishoudeliik Reglemenï, ortikel 2, vierde
lid, het lid leerling-molenoor H.A. Verduyn uit Oosterwolde, over te brengen
von de liist von gewone leden noor de liist von buitengewone leden.
De heerVerduyn is hier per brief d.d. 12 ionuori 1983 von in kennis gesteld.

MUTATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS.

Nieuwe gewone leden:

G I23 L B.J. wn derWol,Comminghostroof 33,9172 ND Ferwerd, d.d.
I -l I -1982.

, Shtionsweg 6,
21-l I -1982.

, De Tsiotter 16,
ó-l I -1982.

,Lycklemostraat 37 ,
ó- I | -1982.

G 127 L A. M. Ysselmuiden, Midstroo t 57 ,
20-ll-1982.

,2e Oosterveldstroot
3l - l0- 1982.

Adrelwiizigingen:

G 012 M H. Kingmo

G 027 G W. Postmo

G 031 G G.H.M. Potmo

G 114 L A.K. Sietzemo

G 018 M A. Zondstro

G 071 G C. Looge

G A76 L G.P. Hochmer
BG 031 H.A. Verduyn

G 067 G R.P. Jonsen

Bedonkt qewone leden:
G I 2l L 

^^ei. 
G' H. Bron

G 023 M L. Reints

Molenweg 27 , 8431

d.d. l- l-1983.

Kolmusstroot I 1 ,
I B-12-1981.
Bosweg B,

H P Oosterwolde ,

9t 01 ED Dokkum, d.d-

9956 PT Den Ande I (Gr-) ,
d.d. I-ll-1982.
Eegrocht 97, 8ó5.l EJ lJ lst'

Koortwdld 6 9283 TX Surhui zvm t

d.d. dec . 1982

Henri Dunonrloon 96,4334 BJ Middelburg,

d.d. 24-12-1982.
Kerkstroot 32 , 8Bl2 J P Peins, d'd'
14- I -l 983.
Oosterstree k 71, 8391 NC Noordwolde(FÍ.) ,

Molenwe g27, 8431 HP Oosterwolde'

Kleinzond 56, 8ó0.l BJ Sneek, d'd'
1 ó- I -l 983.

G 124 L J.J. Cnossen

G 125 L J.P.Boumo

G 126 L A. A. Drost

G 128 M A.J . Yzermon

G 129 L H. F. von

N ieuwe dono teurs:

Druten , Binneboen 4,
d.d. 29- l-1983.

, St. Odulphusstroot
d.d. ló- 2-1982.

, Oosthuizerweg 2l ,
d.d. 30-.l0 -1982.

8723 BK Koudum, d. d.

8501 RG Joure, d.d.

B50l LS Joure, d.d.

850ï AE Joure, d.d.

9 r 9001 AZ Grouw, d . d.

8624 TB Uitrarel I ingergo,

26, 8574 SW Bokhu izen ,

I4ó3 LL Noordbeemster

(NH)

D 037

D O3B

G. Hylkemo

H. J . Ootes

Jon von Scorelstroot 21 , 8932 CW Leeuworden,

wegens verh vizing noor Alkmoor'
Aenkormewei 12, 8735 HH ltens (Ft'),
d.d. 3l -l 2-1982.

RECTI FICATIE
ln het december-nummer vqn l9B2 - blz.29, regel23 - is melding gemookt

von de persoon Jo fuloessen. Dit moet ziin Jo lvleesen'

ln hetzelfde nummer is op pogino 5 een foutief bonkrekeningnummer ver-

me ld. Voor beste tling von i-ret studieboek "Werken met windmolens " moet

u het verschuldigde t"drog overmoken op nr. 29.80.24.934 t.n.v. het

Gild Fryske Mounders bii d" Frieslond Bonk te Joure. Het gironummer von

de bonk is 811542.

B G 031 H. A. Verduyn
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EXAMENROOSTER
( tiidvok ionuori t/^ iuni 1983 ).

Zoterdog 2 opri I I983 .

Ploots: Koren- en pelmolen "De Hoop" te Holwerd.
0900 - 1020 uur F. Hoogteyling te Dokkum.
1030 I 150 uur E. Dom te Dokkum.
E xomencommissie:
G. von der Berg, Leermeesterr
K. Fober, vost lid voor Stichtíng De Fryske Mole,
D. Posthumus, vost lid voor het Gild Fryske Mounders.

Zoterdog 9 opril 1983.
Ploots: Koren- en pelmolen "De Hoop" te Holwerd.
0900 - 1020 uur B. von der Sluis te Àfutslowier.
E xomencommissie:
G. von der Berg, Leermeester,
Th. Lubbers, vost lid voor Stichting De Fryske Mole,
J.H.A. von ïilburg, vost lid voor het Gi ld Fryske Mounders.

Zoterdog Ióopril 1983.
Ploots: Korenmolen "De Hoop"
0900 - 1020 uur A. Wever
Exomencommissie:
F. Veenstro, Leermeester,
K. Fober, vost lid voor Stichtïng De Fryske Mole,
D. Posthumus, vost lid voor het Gild Fryske Mounders.

Aldus vostgeste ld door het bestuur
JOURE, Il Februori I983
Secretoris,

-P C. cÀ^- T^t -'D*in^L^-
mevr. P.C. d" 

uJ 
ong - Diikstro

VEILIGE KLEDING BIJ HET WERKEN MET WINDMOLENS

ln de vergodering, die werd gehouden op donderdog 4 moort 1982 te Bergum
heeft het bestuur zich onder meer gebogen over een odvies von de Vergodering
von Leermeesters om het Huishoudeliik Reglement von de vereniging uit te
breiden met voorschriften ten oonzien von kleding en schoeisel te drogen door
leden leerling molenoor bii het werken met windmolens.
Hct bestuur kwom tot de slotsom dot het op deze wiize ofdwingen von het
drogen von veilige werkkleding grote bezworen met zich mee zou brengen,
en dot om die reden de voorkeur moest worden gegeven oon voorlichting en

te S uomee r.
te Mokkingo.

I

opvoeding. ln de onlongs door de vereniging uitgegeven eerste bunde.l von

W"rkun àet *indrolenr b"rloon de eerste dertig blodziiden don ook het

onderwerp Bedriifsveiligheid, woorbii ook de werkkleding en -schoeisel oon

de orde komen - olles behorende tot de exonenstof.
Het lootste is wellicht voor de leerling-molenoors voldoende oonleiding om

dit gedeelte von de nieuwe leerstof terdege te bestuderen, en doorom wil het

b"stir* iuist de ',volleerden" onder de leden oproepen om zich er ook eens

in te verdiepen - en ernoor te leven!

KOREN. EN PELMOLEN "DE ONDEBNEMING" TE WITIIIARSUM

ln een poging de vriie windvong voor De Onderneming niet verder te loten

,".r1""i'tà,i, werd door het bestuur per brief von 20 oktober l98l oon het

col lege von Burgemeester en Wethoud'ers von Wonserodeel bezwoor gemookt

tegen het verlenen von een oonlegvergunning oon de Hoofdingenieur-Direc-

teJr voor Londinrichting, Grond- en Bosbeheer in de provincie Frieslond

voor de oonleg von beplonting von een ols beschermd notuurgebied oonge-

wezen strook weilond gelegen ten NOen tenZO von het compingterrein te

Witmorsum, zie onder meer De Utskoot nr. 25 von moort 1982'

lntussen ontving de vereniging von Gedepuieerde Stoten von Frieslond een

ofschrift von de brief dd. 30 november 1982 von GS, gericht oon B&W von

Wonserodeel, welke brief onder meer bevot de benodigde verkloring von

geen bezwoor tegen het ofgeven von de oonlegvergunning, echter-wel met

àe volgende ,oor*oord.n,...', ln verbond met de tegen het beplontingsplon

zo*elLil U ols bii ons ingediende bezworen, verzoeken wii U er bii de

oonvroger von de oonlegvergunning op oon te dringen het beplontingmoteri-
ool zodlnig oon te brengen c.q. in de toekomst zodonig te (doen ) onder-

houden (snoeien en uitdunnen von de bomen ), dot de hoogte von deze be-

plonting, met nome door, woor deze beplonting het dichtst zo.l-oonsluiten

Li1 p"tJun korenmolen De Onderneming, een zo gering mogeliike belem-

*ring zol vormen voor de vriie windvonger von deze molen' Wii menen,

dot of deze monier in voldoende mote wordt tegemoetgekomen oon de

bezworen ".... oldus de brief.
Kort doorop werd ontvongen een ofschrift von brief dd. 20 december l9Í11

von B&W von Wonserodeel gericht oon de Hoofdingenieur-Directeur voor

Londinrichting enz. in de provincie Frieslond. Hieruit bliikt dot vergunning

wordt verleenà ,oo, het beplonten von een tweetol strengen oon de oostziide

von de comping, woorbii de volgende voorwoorde wordt gesfeld:"""Wii
dringen er overigens bii U op oon de beplonting zodonig oon te brengen

c.q.-in de toekomst dusdonig te onderhouden ( snoeien, uitdunnen von bomen),

dot de hoogte von de beplonting met nome op het gedeelte dot het dichtst

bii de molen is gelegen, de vriie windvong von pel-en korenmolen De

Onderneming zo weinig mogeliik belemmert"....oldus B&W in de brief.

Aonnemende dot dit oondringen de gewenste uitwerking zol hebben, meent
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het bestuur dot er reden is tot enige tevredenheid met hetgeen tot dusver
werd bereikt. Ten oonzien von het eigenliike bosplon, onderdeel von bestem-
mingsplon Witmorsum, zwembod en omgeving, werden door de vereniging per
brief von 5 mei 1982 bezworen ingediend bii Gedeputeerde Stoten von
Frieslond. Deze kwestie is tot op heden - l7 febrtrori 1983 werd dit geschreven -
nog in behondeling.

TOELATING TOT DE KATEGORIE LEERLING.MOLENAAR

Het is gebleken dot op de lesmolens von de vereniging soms ionge mensen in
opleiding worden genomen, die zich ( noS ) niet hebben oongemeld ols lid
leerling-molenoor von het Gild Frpke Mounders.
Dit kon in verschillende opzichten oonleiding geven tot problemen, biivoor-
beeld wonneer de leerling letsel zou oplopen, of wonneer door ziin toedoen
schode of letsel zou worden toegebrocht oon derden ( verzekering! ) Ook kon
dit leiden tot teleurstellingen bii het bepolen von de tiid gedurende welke de
leerling in opleiding wos, zie het eerste lid von ortikel ó von het Huishoude-
liik Reglement, welk punt een rol speelt bii de toeloting tot het exomen voor
gezel -molenoor.
Om deze reden wil het bestuur nog eens de oondocht vestigen, voorol von
leermeesters en leerlingen, op wof stooi in het eerste lid von ortikel 2 von
het Huishoudeliik Reglement over de toeloting tot de kotegorie leerling-
molenoor. Dit kon uitsluitend sFbeuren met het invullen en ondertekenen von
het oonmeldingsformulier, welk formulier doorno terstond noor het secretorioot
von de vereniging moet worden gestuurd. Als oon die voorwoorden wordi
voldoon, geldt de dotum woorop het formulier werd ondertekend ols begin-
dotum von de opleíding.
Blonco oonmeldingsformulieren ziin verkriigboor bii het secretorioot von de
vereniging en worden op oonvroog toegestuurd, in tweevoud, opdot de oon-
vroger een kopie voor zichzelf kon houden.

CERTIFICAAT - AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT art. 1

Sedert met de ingriipende wiiziging von de stotuten dd. l4 februori 1980 het
ofgeven von een eigen diplomo ols vri[willig molenoor door onze vereniging
werd beëindigd, is gebleken dot onder de leden een sterke behoefte is bliiven
bestoon oon een popier dot wordt uitgereikt oon de leden die ziin gesloogd
voor het exomen gezel-molenoor. Het bestuur stelt zich echter nog onveronderd
op het stondpunt dof het uireiken oon gesloogden von wot voor document don
ook, buiten de verkloring voorgeschreven in het tweede lid von ortikel ó von
de stotuten von de vereniging, ochterwege moet bliiven, dit om te voorkomen
dot toch weer, misschien in een ondere gedoonte, een regionool molenoors-
diplomo of een onder bewiis von voordigheid ols vriiwillig molenoor zou
worden ofgegeven.
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Wel meent het bestuur dot het een goede zook is om in de olgemene leden-
vergoderingen geposte oondocht te schenken oon diegenen onder de leden,
die in het ofgelopen holfioor een belongriike miilpool in hun loopboon ols

lid von de vereniging bereikten, omdot dit het soomhorigheidsgevoel stellig
ten goede zol komen.

Zools ol tiidens de olgemene ledenvergodering von 5 november 1982 werd

medegedeeld, heeft het bestuur besloten in de duideliik bestoonde behoefte
te voorzien met het instellen von een certificoot, uit te reiken oon de gewone

teden behorende respectieveliik tot de kotegorieën gezel-molenoor en molenoor.

Dit certificoot behelst uitsluitend een verkloring von het bestuur terzoke von

de dotum von toeloting tot de kotegorie in kwestie, en von de gronden wooroP

de toeloting geschiedde.

Bedoeld certificoot werd inmiddels, met een begeleidende brief , per post uit-
gereikt oon de volgende drie groepen leden: - (l) de leden, die per 1 ionuori
1980 in het bezit woren von het getuigschrift von de Hollondsche À4olen c.q.
von het diplomo von het Gi ld Fryake Mounders, en oP grond doorvon bii de

reorgonisotie von de vereniging met ingong von die dotum, ol noor gelong von

hun ervoring, werden toegeloten tot de kotegorieën gezel-molenoor en

molenoor,
(2) de leden, die no I ionuori 1980 het exomen voor gezel-molenoor met goed

gevolg oflegden en op grond doorvon werden toegeloten tot de kotegorie
gezel-molenoor,
(3) de leden, die no I ionuori l9S0werden toegeloten totde kotegorie
molenoor.

Het ligt in de bedoeling de leden, die no 5 november 1982, de dotum von de

noioorsvergodering, werden toegeloten- of nog zullen worden toegeloten -
tot een von meergenoemde twee kotegorieën , uit te nodigen om het certificoot
uit honden von het bestuur in ontvongst te nemen op de eerstvolgende leden-
vergodering no de dotum von hun toeloting.

fulet het oog op het voorgoonde werd in de vergodering, die werd gehouden

op ló december 1982 te Drochten, door het bestuur de volgende oonvulling op

het Huishoudeliik Reglement von de vereniging von krocht verkloord: - Aon

ortikel I toevoegen een vierde lid, luidende ols volgt: - " 4 Aon de gewone

leden behorende tot de kotegorieën gezel-molenoor en molenoor wordt een

certificoot uitgereikt, houdende een verkloring von het bestuur terzoke von de

dotum von toeloting tot de kotegorie in kwestie, en von de gronden wooroP
die toeloting geschiedde. leder nieuw tot een von de kotegorieën toegeloten
lid wordt tiidig per brief uitgenodigd om het certificoot voor hem of hoor

bestemd uit honden von het bestuur in ontvongst te nemen tiidens de olgemene
ledenvergodering volgend op de dotum von toeloting. ln het gevol een Iid
deze uitnodiging niet oonvoordt wordt hem of hoor het certificoot Per Po§t

toegestuurd, doch eersï no de betreffende ledenvergodering."
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EEN AFSCHEID

Op24 december 1982 verhuísde de heer A. Zondstro, noor eigen zeggen
"bekend von de rondvroog bii de olgemene ledenvergoderinge-n',,
geboren op 4 iuli 1909 en docrmede in ioren het oudste lid von de vereniging,
von Longezwoog noor Middelburg, dot is dus in de provincie Zeelond.
Hetwos een goed idee von de vriiwillige molenoors von de korenmolen
welgelegen te Heerenveen - "oongevoerd" door de heer p. Hofkomp - om op
zoterdog I8 december in die molen een biieenkomst te orgoniseren om ofscheid
te nemen von de heer Zondstro en zijn echtgenote. Beholve een oontol goede
molenvrienden von de heer Zondstro woren uitgenodigd vertegenwoordigers
von het provinciool bestuur von Frieslond, von de gemeente Heerenveen en
von de besturen von Stichting D" Fryske Mole en Gild Frpke Mounders.
Heel goorne heeft ons bestuur deze uitnodiging oonvoord, en de vereniging
werd vertegenwoordigd door secretoris en voorzitter.
onder het genot von koffie met gebok werd een oontor toesproken gehouden,
woorbii de heer Zondstro enige frooie stoffeliike bliiken von woordàring
werden oongeboden. Onze voorzitter hod doornoost nog een ondere verrossing
voor de heer Zonds+ro, door hem mede te delen, dot het bestuur hod beslotei,
ols bliik von woordering voor ziin verdiensten voor de vereniging, hem -
ongevroogd - per l8 december 1982 toe te loten tot de kotegorie molenoor,
en wel op grond von ortikel 4, fweede lid onder b von het Huishoudeliik
Reglement, en hem het biibehorende cerfificoot uit te reiken.
Hoewel de heer Zondstro zich buiien de provincie heeft gevestigd, hoeft de
vereniging hem nog niet helemool te missen: met enige piechtigÀeid heeft hii
beloofd bii de olgemene ledenvergoderingen de rondvroog te bi-iiven verzorgen.
Het bestuur hoopt door nog vele molen getuige von te mogen ziin !

" De Hollondsche Molen ", Vereniging tot behoud von molens in Nederlond,
bestoot dit ioor zestig ioor.
Op vriidog 4 februori il. is het stortsein gegeven voor het iubileumioor in
het plootsie Zuid-Schermer, woor een begin is gemookt met de restourotie
von de zogeheten molen K. lr4olen K., die vroeger de ofdeling K. von de
polder bemoolde, mookt deel uit von het beroemde Schermermolencomplex.
,Al vonof de oprichting von " De Hollondsche lvlolen " in lg23 hebben de
Schermer Àlolens de biizondere oondocht von de vereniging. Toen in 1924
werd besloten de polder mechonisch te doen bemolen, dreigden olle 52
Schermer Molens verloren te goon. lvlet veel insponningen echter ziin er mede
door " De Hollondsche Molen " nog l0 behouden gebleven.
Het iubileumioor 1983 stoot voor " De Hollondsche Molen ", die zich inzet
voor het behoud von olle molens in Nederlond ongeocht type of regio, in
het teken von het themo:
- Molens ziin niet iets vonzelfsprekends, ziin het woord behouden te worden

en doorvoor is brede ondersteuning nodig -
lr4et diverse londeliike en regionole octiviteiten, herkenboor oon het molen
vignetie meï de slogzin " lr4olens drooien niet von wind olleen " zol de ver-
eniging - in somenwerking met ondersteunende orgonisoties - in de loop von
'1983 het belong von het behoud von molens onder de oondocht brengen von
een breed publiek.
Ter illustrotie: in 1883 woren er nog 10.000 molens in Nederlond, in ll23
ongeveer 3.000 en nu in 1983 nog geen 1.000. Het regelmotig onderhouden
von de molens, die veel te liiden hebben von weeren wind, kost in de eerste
ploots veel geld, moor ook is er dringende behoefte oon vriiwillige monkrocht
voor de diverse onderhoudswerkzoomheden.

Vonof deze ploots willen wii de vereniging von horte geluk wensen.
Wii spreken de hoop uit dot zii hoor oktiviteiten tot in lengte von ioren zol
kunnen voortzetten. Dot doorbii de steun von een groot oontol leden nood-
zokeliik is ligt voor de hond. Wii zouden ol onze lezers die nog geen lid ziin
von "De Hol londsche lr4olen" don ook willen oonroden om dit olsnog te
worden. De contributie bedroogt minimool f 25,-- per ioor ( t/m 17 ioor
f 12,50 ) en doorvoor ontvongt U vier mool per ioor het tiidschrift "Molennieuws"
olsmede een ioorboeki". lvlog de iubilerende vereniging ook op ów steun
rekenen ? !

Voor nodere informotie kunt u zich richten ïot

" De Hollondsche Molen " Herengrochr 476, l0l7 CB Amsterdom,
telefoon: 020 - 23 87 03.

{t**{ËtttittlÉlÉtc

EEN WELKOM

Vonof deze p loots w il het bestuur een horte I iik we lkom
in de molenwereld toeroepen oon Jelmer Doede WiÍnio,
geboren 20 ionuori 1983, en sinds 2l io*r*i *""enae
in de poldermolen "De Hersteller" te Sint Johqnnesgo.
U begriipt het ol, het goot hier om de Zoon von lefke
en Gerben Wi[nio, de lootste voorol bekend qls eind-
redokteur von dit tiidschrift . Prof ic iot !

,, DE HOLLANDSCHE MOLEN " 60 JAAR
,, MOLEruS DRAAIEN NIET VAN WIND ALLEEN "

" De Hollandsche Molen " start jubileumjaar

met restauratie van molen in Zuid-Schermer.
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,, AS IK UNDER IT WURK SKITE MOAST GONG
IK ACHTER DE ROGGESTIEN SITTEN"

* HOLWERDER PELMOLEN IN ERE HERSTELD
* FRAAIE AANWINST VOOR FRIESLAND

door Gerben D. Wijnja

Tijdens de afgelopen zomer werd er op 30 juni in het noorden van Friesland een
fraaie molen in werking gesteld. Het betreft hier de Holwerder koren- en pelmolen
" De Hoop " waaraan vanaf 1967 restauratietwerkzaamheden in fasen uerden uit-
gevoerd. Gezien het belang van deze iltans voltooide herinrichting, besteden ive
daaraan op deze plaats graag de nodige aandacht, zodat tlve met dit doel op
4 drcember naar Holurerd gingen.

q"s.*bitl-@eel
ln lome slierten kropen dichte nevelsluiers over de vole kole kleistreek.
Heloos belemmerden zii het uitzicht op de zo frooi gelegen molen volkomen,
zodot we zelfs nog even moesten zoeken. Eindeliik bii de wiekendroger oon-
gekomen, troden de kippen ons kokelend tegemoet, terwiil een groep eenden
luid snoïerend opvloog. Door de roompies von de molen pinkte het licht von
electrische lompen en in een nobiigelegen stol trokken koeien oon hun rin-
kelende ketting. Een vieze kille kou hield " De Hoop " in z'n beklemming,
moor in het op de stellingzoldor getimmerde schofthokie wos het behoogliik.
lnstrukteur Giolt von der Berg wos bezig met het geven von theorieles oon
twee ospiront-molenoors, toen we door iuist met koffietiid binnenstommelden.
Loter orriveerde ook de heer Von der Veen ( die von gemeentewege het toe-
zicht op de molen heeft) met z'n broer. Zo werd het gezellig vol en rolden
de " smoute peteoren " over en weer.

Het oude pglb"drfff - " it mocht gj in_ tí id kosti" "

Zo kwom biivoorbeeld meesterknecht Yme de Hoon ter sproke die destiids
nog diende bii molenoor Honricus Hoeksemo. Dot wos nog in een periode met
volop werk voor de pelmolens hier, terwiil elders in het lond fobrieken hun
ploots innomen. Bii voldoende wind werd er op de koren- en pelmolens in het
noordoosteliike deel von Frieslond groon gemolen, moor bii oonwokkerende
wind ( ó Beoufort ) werden een of meer moolstenen uit het werk gezetrzodot
olle windenergie voor de pe lstenen oongewend kon worden. De zelfzwicht-
ketting werd met een extro gewicht verzwoord woordoor de kleppen zich pos

bii een nog grotere winddruk zouden openen, h"tgeen extro trekkrocht op-
leverde. Het zol duideliik ziin dot molen ondergeschikt wos oon het pellen.
De gepelde gerst ( gort genoomd ) wqs vroeger don ook een belongriik
consumptie -ortike l. Het pe llen wos echter een ui terst zwore orbeid voor
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molenoor en knecht, terwiil von de molen ook veel werd gevergd.
Von leermeester Giolt von der Berg hoorden we een frooie uitsprook die of-
komstig is von de thons 87-iorige oud-meesterknecht De Hoon en die de
werklust von toen treffend illustreert: " As ik 0nder it wurk skite moost,
gong ik net nei Onderen to mor gong ik ochter de roggestien sitten mei wof
kronten en pisien die ik yn in blikie. lt mocht giin tiid kostie, sioch!"

Restourotie en speurwerk

lVlet de gemeente Westdongerodeel ols eigenoor ( sedert 25-6-'63 ) goot de
molen een goede tiid tegemoet. Dot is zeker niei in de lootste ploots te
donken oon de mensen von gemeentewerken die zich met groot enthousiosme
op de herinrichting hebben geworpen, in somenwerking met molenmoker
Jellemo. Biizonder verheugd kon men ziin over de beschikboor gestelde sub-
sidies. De kosten von het uitrvendige herstel bedrogen over de ioren 'ó7 tot
'71 f 70.000,--. ln de ioren'77 tot'82 vindtde herinrichting ploots. De

eerste fose omvot het moolvoordig moken von de molen: onderdelen ols
spoorwiel, luiwerk, steenkuip, steenkroon en steenspil met schiifloop ziin op
oonwiizingen von dhr. Heydro von líonumentenzorg door de lvlonumenten-
wocht Frieslond vervoordigd en door de molenmoker in " De Hoop " oonge-
brochf. Drie koppel blouwe stenen koopt men von de gemeente Horlingen
oon voor zo'n f 500,--. Deze stenen ziin woorschiinliik ofkomstig von de
in de oorlog gesloopte molen " De Bozuin ". Een koppel wordt in de Holwerder
molen oongebrocht. ln 1979 wordt de stelling vernieuwd. Een en onder komt

f ló0.000,-- te kosten.
ln I98l wordï begonnen met de uitvoering von de tweede fose welke het
complete pelwerk behelst. Aongezien olle onderdelen hiervoor ontbreken,
besluit men zoveel mogeliik gebruik te moken von oude onderdelen die men

probeert door ruil of oonkoop te verkriigen. Dit levert niet olleen een finon-
cieel voordeel op, moor het oogt ook beter! Bii molenmoker lr4edendorp in
Zuidloren wordt door ruiling een zondstenen pelsteen op de kop getikt, welke
uit een gesloopte Duitse molen ofkomstig schiint te ziin; deze fungeert in
" De Hoop " ols noloper. Voorts worden de niivere speurpogingen hier nog
beloond met twee riinen, ofkomstig uit de werkplooh en uit Orvelte, 2 stook-
iizers,2 toppen voor boven in de steenspillen, ó iizeren steenspilstroppen
en l2 kuipklemmen, dit olles ofkomstig von de ofgebronde " De Zwoluw "
von Birdoord. lr4edendorp wordt hierdoor een kol lergong riiker, die men in
Holwerd toch niet kon gebruiken. Vio een odvertentie in " De lvlolenoor "
komt men op het spoor von iokobslodders die eens in de molen von Vorwiik
in Gromsbergen hebben gezeten. De molenromp ter plootse is in een woning
veronderd en de inboedel ligt elders opgeslogen, in primo stoot overigens.
De gedemonteerde lodders met riemen worden voor f 300, -- oongekochg
ol weer voor een koopie dus! Voor de oondriiving von de iokobslodders ziin
von smid Diikmon in Holwerd enkele logerblokken, ossen, rïemschiiven en

)
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wot oude riemen overgenomen; deze worpn toch overcomPleet wegens sone-
ring von het bedriif. En don herinnert molenoor Von Tilburg uit Dokkum zich,
dot de gemeente ook nog een wooier riik is die omsirecks 1973 door een boer,
die tussen Brontgum en Wooxens woont, beschikboor is gesteld op voorwoorde
dot hii in de Holwerder molen zol worden geplooht. No enig zoeken bliikt
deze in de oude brondweergoroge von Nes ( W.D. ) te ziin opgeslogen, woor-
no snel voor overplootsing wordt gezorgd. Hii kon immers prochtig fungeren
in de pclmolen! De totole kosten von deze tweede fose bedrogen f 110.000,--
Ook het pelwerk stond weer onder supervisie von Heydro; men mookte echter
eveneens donkboor gebruik von de bestoonde literotuur en tekeningen, ols-
mede von odviezen von molenoor Von Tilburg en molenoor Sierkstro uit
Witmorsum.

Cursus

Vonof eind iuni l98l , ten tiide von de tweede restourotiefose, wordt er op

verzoek von de gemeente door het Gild Frpke Mounders een molenoors-
cursus gestort o.l.v. leermeester G. v.d. Berg. Er ziin drie cursisten; Evert Dom

en Frits Hoogtiiling uit Dokkum en Bort von der Sluis uit lvletslowier. Zii
hopen in dit voorioor hun opleiding of te ronden. Vonof deze ploots wensen

wii hen olvost veel succe§.
Hopeliik goot de wens, om de molen weer regelmotig in bedriif fe zien,
doormee in vervulling. Dot hieruit ook een bedriifszekere exploitotie zol
mogen voortvloeien, in somenwerking met de bewoners von Holwerd bii-
voorbeeld, is wenseliik. Misschien dot er don ook nog eens zelfzwichting
met fokwieken en remkleppen oongebr6cht kon worden. Heloos poste dit niet
meer in het budget, moor deze wens bliift hoog op het verlongliistie stoon.
Vonwege de holle os bestoot er een goede mogeliikheid om dit te reoliseren.
Dus...... wie weet!

Beschri ivlng von dg-[g1g!

l. We zien hier de lzolder met v, l.h.r. de pelspi l, de koor, d" schuif en het
ronde deksel wooronder zich
de schootemmer bevindt. ln
de koor zi t eveneens een
schuïf. Trekt men deze open,
don volt de in de koor ge-
storte gerst op de drooiende
pelsteen. Dit wordt in mole-
noorstermen "een schoot in -
loten " genoemd. De gerst
bliift co. Ià minuut tussen

steen en pelblik schuren.
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2. Leermeester Von der Berg heeft de schuif

:li::ï:ïïiJ,*, :ï;l:: 
I'l hi i een schoo'f-

3. Kiikie onder de deksels. Duideliik zichtboor is de ploots woor de schuif zot.
Vio een gootie volt de schoot in de emmer. ln één beweging wordt deze open-
getrokken en geleegd in de koor von de noloper. Een pelmolen wos eigenliik
oltiid uitgerust met 2 koppel pelstenen, om voorol ook de belosting geliik-
motig te houden. De eerste schoot wordl nomeliik pos uitgeloten ols de tweede
steen bii het inloten "pokt",d.w.z. dot de ingeloten schoot tussen steen en
pelblik ferechf is gekomen; eerst zol de schoot nomeliik, bii het openen von
de koorschuif, op de stenen donsen, woorno het door de centrifugerende wer-
king vonzelf z'n weg noor de buitenomtrek zoekt.

4. Hier ziin de deksels von de noloper gehoold. ln het midden stoot de pelspil
die met ziin stookiizer in de gietiizeren riin (niet zichtboor) griipt woordoor

de zqndstenen pe lsteen wordt
oongedreven. Om de stee n zit de
kuip met doorop oongebrocht het
geperforeerde pe lblik dot met de
broom noor binnen gekeerd is. De
kuip is met kuipklemmen oon het
ringhout bevestigd.
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5. Het verloogde gedee lte von de pe lzolder heet
het holfschilhok. Deze noom is ontleend oon de

eerste possoge von de gerst over de stenen; de

gerst is don gedee lte li ik kloor oftewe I "holf ge -
schi ld ". ln dit hok stoot de zeverii opgeste ld.

Linksboven op de foto zien we een vliegwiel dqt
door een riem vonof de pe lspi I wordt oongedreven.
Dit vliegwie I is oongebrocht op een vertikole os,

we lke beneden von een excen triek is voorzien
woordoor de driifstok de zeef in een schuddende

beweging brengt. ln de zeef liggen drie losse

zeven boven elkoor, w€lke noor beneden toe met

steeds fiiner goos besponnen zi in. Vonof de no-
loper komen de ho lfschi I len over de zeef, Het
ofvol (g.broken korrels en doppen) wordt over
de onderste twee zeven ofgevoerd noor het dop-
penhok von de wooierii. No de tweede Possoge

over de stenen goot de doordoor ontstone lichte gort niet over de zeef noor

het holfschilhok, moor door een koker noor de wooier. Hierno wordt de lichte
gort opgezokt en omhoog geluid voor de derde bewerking: von voor- op no-

loper, von noloper op zeef en soms ook nog weer over de wooier.

6. De wooierii met doorochter het dop-
penhok. De piip boven dit hok dient
ervoor om ofvol en dust von de zeverii
te bergen. Linksboven de koker voor
de I ichte gort .

i .- D. qchterz iide von de wqo ier i i
met du ide I i ik z ichtboor de schoepen

die het vuil en de doppen door een

windstroom vqn de gort scheiden,
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N.B. ln een volgend nummer hopen we terug te komen op de Holwerder
molenhistorie en het boek over deze wiekendroger.

KOMT DE BABUURSTERMOLEN OP NON.AKTIEF?
MOLEN lOO JAAR

MOLENAARSECHTPAAR 40 JAAR GETROUWD
WIEBE KOOPMANS RUIM 16 JAAR MOLENAAR

door Gerben D. Wijnja.

Ëen van Frieslands mooiste poldermolens staat onder de rook van Bolsward in het
voormalige waterschap Exmorn dat in 1879 voortkwam uit de polder "Exmoarcter-
him". Deze polder werd bemalen door diverce molentjes van uiteenlopende grootte.
Bij oprichting van het watercchap werden de boerenmolens aangekocht, gesloopt en

vervangen door twee force achtkante$ met een vlucht van 20 meter. Een van die
twee was de"Babuuntermolen" die door molenmaker G. van Wieren uit Janum voor
de prijs van f. 7850,- was gebouwd. Op 30 november 1882, een half iaar na de

aanvang van de bouw, werd er feest gevierd waarbii het bestuur viif gulden beschik-
baar had gesteld "voor onthaal van het perconeel bij het malen van het eerste

water".

Een von de loohten der mohiconen

Eigenliik is het best een wonder dot deze molen nog dogeliiks moolt in tiiden
von hoog woter. Ziin collego verbrondde ol in l913 door blikseminslog. ln
I 929 kwomen er gebreken oon het licht die stemmen over een windmotor of
een electrisch gemool deden opgoon. Een nieuwe roede von f 4000,-- in 1948
brocht het voortbestoon wederom in gevoor. Vele ondere polders en woter-
schoppen keerden in de loop der ioren de wind de rug toe en schokelden over
op moderne krochtbronnen. Thons ziin de doodwerkeliik funktionele polder-
molens op de vingers von één hond te tellen, olthons in Frieslond. En doortoe
behoort ook de frooie, met leien gedekte Bobuurstermolen. Dot hier de krocht
von wind nog steeds wordt benut om de viizel oon te driiven is, zo dochten
wii, niet in de lootste ploots te donken oon de iiver en de liefde von de vok-
bekwome molenoor Wiebe Koopmons die op Só-iorige leeftild, op l7 ougustus

l9óó, uit viif sollicitonien werd geselecteerd.

o@i de molenoor en ziin vrouw

ln een von de donkere dogen voor kerst brengen we een bezoek oon de mole-
noor en ziin vrouw. Het hod de ofgelopen nocht behoorliik gestormd. Doorbii
wos ook nogol wot regen gevollen zodot molenoor Koopmons die ochtend in
olle vroegte de vong hod opgehoold. ln de loop von de dog zwokte de wind
iets of zodot de molen rond het middoguur met twee holve zeilen stoot te

molen. Het poodie dot door het weilond noor de molen voert, is keurig verhord
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mei schelpcn die kroken onder onze schoenen. Wonneer we het witte klophekie
ochter ons loten vollen, stoot de molen iuist stil in kruisstond. lMpvrouw Koop-
mons komt bii de deur. "O, binne io it Wynio, kom fierder. Wot is it poodsie

opknopt, net ? ln hiele ferb.ttering heor: it wie ek so'n drekboel de lëste tiid."
TerwiIl wo dit beömen goot de vrouw ons voor noor de komer. Door feliciteren
w. het echtpoor. "lt wie in hiele drokte heor", oldus de molenoorsvrouw,

"eorst ís 4O-iierrích houliksfe"st op 25 novimber en doe doliks dér wer ochter-
oon it feest fon de mole," ln de komer is hat heerliik worm: gretig gloeien de
koolties vuur ochter de ruities von de kochel. De klok sloot iuist holf een; het
eten is ol op. De molenoor en ziin vrouw hebben hun troditionele ploots voor
het venster weer ingenomen, zittend in een gemokkeliike stoel rnet het uitzicht
over de wiide londen en....op de molen" Gestoog drooien de roeden rond.

"lk moot der eins wer hinne, der soe wol wot meor seil op kinne. ltlor der wurdt
tonger opi0n, lk ho it dér net so op steon, no? ! " 

^iet 
deze woorden spreekt

Wiebe Koopmons ziin verontrusting uit over het slechte weer dot op komst is.
Voorolsnog bliift het rustig. Uiteroord behoeft het geen noder betoog dot de

stormwinden hier op de vlokte enorm te keer kunnen goon en dot de molen
slechts gediend is von het wokend oog en kundig hondelen von een rosmolenoor
ols Wiebe. Als kind hod de molen ol ziin belongstelling. Hii is geboren op
28 moort l9@ in Midlum. Ziin voder bemoolde hier verscheidene molens. Het
is don ook geen wonder dot uit Wiebe een notuurmens groeide met veel belong-
stelling voor weer en wind, dieren en plonten. Een schoolgebouw wos oon hem
eigenliik niet besteed:"lk bosocht oltiten mor om oer de twee meter hege
motglézen ót te sien, ik hold de loft goed yn de goten en trok myn konkl0zies
os de wyn omr0n. En don siet ik d6r mor yn so'n hok ochter motglës. Dot wie
dochs giin libben foor in bern!"

Mon von de EgIIiiI
Met weinig genoegen denkt Wi.be dooroon terug. Timmeren, dót wos ziin lust
en zifn l"ven. "Mei in toffelmes en in 6ld stik seoge mokke ik yn Hortwert
lytse mooltsies. Dy ferkoft ik oon de skoolbern foor 25 sinten of so. Op in dei
hold ik boelguod. Der stiene wol so'n 20 by ós op it stek te drooien. De iOns
yTio ik se ollegeorre kwyt. Doe koe ik wer op 'e nii begiinne." No de ombochts-
school werd Wiebe timmerknecht bii Feenstro in Niilond. Toen hiI zo'n22 ioor
werd, kwom hii ook in het grote molenmokersw"rli terecht, "lk hie d6r in protte
nocht oon. lt wiene ek qlleg-6;14 molen, lk koe der wol 45 om ós hinne telle."
Toen Wiebe op 25 november 1942 in het huweliik trod, verhuisde het ionge
poor noor Longerhouw. Het bleef hord werken, von 's morgens vroeg tot 's ovonds
loof. Er brok een tiid oon woorin de molens biI tientollen werden gesloopt.
"Aonst sille se der spyt fon kriie, soe't net?" loot Wiebe weten, terwiil hii de
molen secuur in de goten houdt. Spiit dot hii in l9óó molenoor werd, heeft hii
nimmer gehod. Hii wos immers de iuiste mon op de iuiste ploots! Nu begint de

le"ftiid ol wot porten te sPelen, moor de biino 75-iorige boos redt het nog
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steeds op. En hoe! ln en om de molen is olles oltiid even keurig. Het woter-
schop hod het niet beter kunnen treffen met zo'n "molemon',.

Voge toekomst

We werden onlongs opgeschrokken door plonnen von de ruilverkoveling
Wonserodeel-Zvid om tot diepontwotering over te goon. Don zol het peil zo,n
80 cm. zokken en weg is het woter voor de Bobuurtster molen (schroef).Weg
is don ook het levendige oonzien von die schitterende molen met z,n witge-
pleisterde huisie: een regelrechte oonslog op het londschopsschoon ten zuid-
westen von Bolsword. Don kon de molen in de museumroute von "Atdfoerserf"
worden opgenomen ols een dood monument. We zien het ol voor ons in de
folder:"Links von U verriist de stoere poldermolen von Boburen die een eeuw
long streed tegen woteroverlost. Diepontwotering zeite de stoere monnik op
non-oktief. " Wiebe Koopmons is het met die gong von zoken ook long niet
eens: "Se binne net wiis. Kikkerts sitte der ol host net Íneor yn ,e feort h[ir
en oonst bliuwe de f0gels ek noch wei. ln skonde soe it w6ze."
Het zol duideliik ziin dot de molenoor voor het bestuursbeleid in het olgemeen
weinig goede woorden over heeft. "Eorst woord de kronte hiir oon 'e hOs to
brocht. Don heorden io ek nochris wot. lvlor wot nuver is't net: der rinne
ó00.000 minsken om en der is giiníen dy't ós de kronte bringe kin. lt is dochs
te m6l om olle dogen hielendol nei de dykio te rinnen!" Het obbonnement
werd dus opgezegd. Wonneer de molenoor eenmool goed en wel op ziin proot-
stoel zit, volt het ons moeiliik om de knusse woonkomer weer te verloten.
Tenslotte vertrekken we, tegen onze zin, toch moor wont de tiid dringt.
Groog komen we weer eens terug voor een volgend molenprootie.
Tot slof willen we op deze ploots het echtpoor nog vele goede en gezonde
ioren toewensen, hopeliik in het huisie op de molep6le met een molende molen.



MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Afscheid ing. Th. Lubbers

D. provinciole overheid heeft het zo geregeld, dot

de heer ing. Th. Lubbers , Horlingen , ziin took ols

provinciool molenconsulent beè:indigt per I moort

o.s. Dit is voor ollen, die het molenbehoud ter horte

goot, een moeiliik te verwerken feit. Zeven ioor
long immers heeft Lubbers de molens en ook de

molenoors bezig gehouden, Ziin inzet rookte nouw

het werk von Monumentenzorg en dot von De Fryske

Molo. Do heer Lubbers ontwikkelde zich tot een

grote molendeskundigu. Gepoord met ziin diplomo-
tieke goven en een vriende li ik mense liik optreden
gelukte het hem veel te bereiken. Hii redde en

"ber6de" vele molens en losïe kwesties op. Hii inspireerde en formeerde.

Kortom, de heer Lubb"rs heeft no ziin pensionering nog veel en nuttig werk

verricht voor de Friese molens. Wii ollen ziin de heer Lubbers heel veel donk

verschuldigd. Mogen er nog vele goede ioren voor de heer en mevrouw Lubbers

ziin weggelegd. Lubbers werkte ook mee oon de tweede druk von het Fries

Molenboek. Hii mookte von de Stienser korenmolen een procht von een film.
De molens goven hem "libbenswillo"' A. Bokmq voorzitter De Fryske Mole.

Onderhoudstimmerman in dienst van De Fryske Mole

Bert Jon von der Wol (32), wonende te Ferwerd is sinds 1 oktober von het

vorig ioor op orbeidscontrokt in dienst von de stichting De Fryske Mole.
Dit kon worden geregeld in het koder von het l.S.P.-Arbeidsplootsenplon voor

Monumentenzorg. Doorvoor komen in oonmerking werklozen die long zonder

werk ziin. von der wol is onderhoudstimmermon. Hii is begonnen met de molens

in Ferwerderodeel een goede beurt te geven. Tiidens de winter mookt hii in de

boerderii-werkplooh lt Fiouwerh0s bii lvlenoldum, een nieuwe viizel voor de

wofermolen De Fenix onder Hollum. Deze werkplooh is von de Friese lvlonu-

mentenwocht di^ oon het funktioneren von Von der Wol olle medewerking

geeft. Het is olleen iommer dot de geldmiddelen voor het orbeidscontroct
zeer b"perkt ziin en doordoor ook de orbeidsduur.

Ofskie fan m0nder L. M. de Vries

De heor L.M. de Vries, Birdoord, hotde winsk te kennen i0n om op te halden

mei mOnder te wèzen op de mole "De Volhording" by Jislum. Dif fonwegen

syn hege leeftiid. lt doel 'rs dot syn soon De Vriesopfolgie si l. Dér binne wy
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tige bliid om. De reloosie mei boer De Vries fon Groof Hickord, wèr't de
mole long by heorde, hot oltyd tige goed wesf .
Doe't de mole yn eigendom oergongen wie nei De Fryske Mole woord op him
post ol heorde er noch by de pleots. Dér tonkie wy de fomylie De Vries tige
foor. L.ÀÀ de Vries krige in iier of wot ferlyn it sertifikoot fon fertsiinste
ótrikt yn de grutte iiergeorkomste fon de Hol londsche lvlolen te Amsterdom.
Wol fertsiinne ! 

A.B.
Watermolen oÍ poldermolen?

ln het vorige nummer werd, gezien de sprookverworring, voorgesteld om de
woter opmolende molens "poldermolen" te noemen en de door het woter oon-
gedreven molens "wotermolen". Die poldermolens ziin o.o. ruimschoots in Fries-
lond te vinden en worden hier vook "wettermole" of "wotermolen" genoemd.
Ookde noom poldermolen wordt gebruikt.

* Omdot in Frieslond geen door het woter oongedreven woterrodmolens
voorkomen, is in deze provincie geen misverstond mogeliik over de noom
wotermolen. Zo'n begripsverondering komt ook elders voor: koren b.v. is in
Ameriko mois en elders gerst.

* De noom poldermolen is noor onze mening ook niet correct. Als we er
von uitgoon dot een polder een wotersïootkundige eenheid is don klopt een en
onder ten dele. Of een boeren molenkrite hieronder volt is wot onzeker. Een
woïerschop is weer een geheel ondere eenheid. Heeft een boer of een woter-
schop een poldermolen?

* Het is ollemool moeiliik onder één noerer te vongen. Belongriik is dot
de noom "wettermole" in Frieslond erg is ingeburgerd en soms ter onderschei-
ding werd gebruikt von een "echte" poldermolen, dot is een wotermolen in
dienst von een poldergemeenschop.

* lk denk dot wii er mee zullen bliiven moeten leven dot een wotermolen
in Frieslond een woter-opmolende-(polder)molen is en in Limburg een door
het woter-oongedreven-woterrodmolen. ln de vorige "Uhkoot" stoon o.o.
"Miimeringen over oude wotermolens" en lvlolefreon Jon de Beer heeft het in
ziin gedicht ook over de "wettermOne".

A.B.

DE I 1e NATIoNALE MoLENDA;-********

Op 7 mei o.s. loot Nederlond weer zien dot het een molenlond bii uitstek is.
ln somenwerking met de 1OO-iorige ANWB zol de Notionole Molendog en de
Londeliike Fietsdog georgoniseerd worden. ledere molenoor en vriiwilliger
heeft von de ANWB hierover een schriiven ontvongen. Het ligt dit ioor in de
bedoeling om tot een optimole somenwerking te komen hetgeen o.m. zol moeten
resulteren in fietsroutes die ons longs zoveel mogeliik drooiende en/of molende
molens leiden. Alle hoop is uiteroord gevestigd op een grondioze dog.
Vorig ioor drooiden er in ons hele lond moor liefst 599 molens. Er zouden wel
méér kunnen drooien, ook in onze provincie. Of een en onder in dit iubileum-
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ioor inderdood wordt verwezenliikf ,
hongt qf von versch i I lende foctoren .

We spreken evenwel de hooP uit dot
olles wot mee zol zitten, woorbii we

molenoors en molen-bezoekende f iet-
sers een gesloogde dog toewensen.

door G"*" D.L/59.,

o?,en?,ít, rotuu,I
WEEB EET{ NIEUWE UITGAVE MET VERDWENEN FRIESE MOLENS

Molens in Friesland in oude ansichten deel 2 door D.M. Bunskoeke en P. Timmermans;
76 bladzijden met 96 afbeeldingen; oblong - formaat; Priis f. 33,75; uitgave van
Eu ropese B i bl i oth ee k, Zal tbo m mel.

Allereerst willen wii de beide somenstellers complimenteren mei deze tweede
molenuitgove. Uit olles bliikt dor zii met grote zorgvuldigheid hebben gewerkt:
een inlegvel met oonvullingen op deel I (dit zou beslist novolging verdienen!),
een duideliik provinciekoortie met nummers die corresponderen met de genum-
mende pogino's; gedegen onderschriften en vele unieke molenfoto's en -onsich-
ten. Wot verder opvolt is, dot we op meerdere plootsen twee foto's kunnen
oontreffen. O.i. een goede methode om meèr woor voor dezelfde, toch wel
hoge, priis te kriigen.
Moor don nu iets over de inhoud, Het is teveel om olles hier weer te geven
zodot we ons zullen beperken tot de meest in het oog lopende kieken. AIler-
eerst is dot de in I834 gebouwde korenmolen von Schlecht in De Blesse; een

zeer frooie winterploot von de Aylvopoldermolen; drie Dokkumer industrie-
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molens op één foto t.w. de zoogmolens "Het Hert" en "De Fenix" en de koren-
on pelmolen "De Jonge Siitske", de korenmolen von Durksz te Drochten die
in l9O2 noor Rosmolen verhuisde; de in l913 onttokelde koren- en pelmolen
von H"ld"r in Engwierum; een prochtige ploot met twee oude bozen poserend
voor de korenmolen von Houlerwiik welke in ll2o werd gesloopg een werke-
liik schitterende onsicht met twee molende poldermolenties oon de weg tussen
Heeg en Goostmeer; twee unieke foto's von korenmolen "De Hoop" uit Heeren.
veon; de koron- on poldermolen "Hoop op Zegen" von ldsego die in lg20 voor
f 250, -- op ofbrook werd verkoch| de op 4 mei I 915 verbronde olie - en hout-
zoogmolen te lrnsum; do korenmolen von Sietzemo te Kootstermolen; de Kou-
dumel peldplmolen von de Hoonmeeri twee lr4okkumer industriemolensl een
foto von vlok voor de overplootsing in I917 von de korenmolen von Noordwolde
welkc thons nog onder Wolvego ols poldermolen stoo| ïwee spinnekoppen in
eeó winters londschop bii Oldeboorn; de opvolger von de stonderdmolen von
Oldeholtpode; de von één roede voorziene molen rron de Triiegoster Veenpolder;
een heel mooi londschopsplootie met de zoogmolen te Oosterzee; twee foto's
met oude molende ochtkonties bii Oudeterp onder Engwierum; de zelfzwichter
von de So<bierumer Zuiderpolder en de cementmolen von Workum. We zouden
zo nog een poosie door kunnen goon, moor wonneer U belongstelling voor deze
moterie hebt, kunnen wii U de oonschof von dit boekie oonbevelen. Zowel
plootiesiogers, molenhistorici ols ge'rhteresseerden in het verleden von Fries-
lond zullen hun hort opholen! We spreken de hoop uit dot de beide somen-
stellers het hier niet bii zullen lolen; door Bunskoeke is inmiddels een onder-
zoek ingesteld noor de koren- en industriemolens von Frieslond.
We ziin benieuwd!

ETNDELIJK EEN BOEK OVER ALLE NEDERLANDSE WATERMOLENS

Watermolens in Nederland door drs. P. Niihof met
foto's van Ger Dekkers; gebonden uitgave met stof-
omslag; formaat 2l x 28 cm; 176 bladzijden met
meer dan 200 illustraties; prijs f. 49,50; uitgave van
Uitgeverij Waanderc, Postbus I 129, 8001 BC Zwolle
(tet. 05200 - 1711il.

We hebben er long op moeten wochten, moor
eindeliik is het er don. Een boek von ollure
woorin iedere rech tgeoorde molen liefhebber
vee I von ziin goding zol kunnen vinden.
lmmers, olgemene literotuur over wotermolens
bestoot er nouweliiks , zodot deze riik geï1 lus-
treerde uitgove in een grote behoefte voorziet.
Hoewe I de schriiver zich niet heef t gewoogd
oon diepgrovend historisch onde Ízoek en ui t-
puttende technische beschriivingen , behonde lt
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hii de riike vorscheidenheid oon wotermolens zeer uitvoerig: tolriike focetten
von dit boeiendc onderwerp worden duideliik en rnet kennis von zoken oon de

lezer voorgeschoteld. De wotermolens vroeger en nu, de verschillen in bouw-
wiize en moterioolgebruik. De striid om het bestoon sinds de vorige eeuw, de

oude en nieuwe funkties. Wie woren de wotermolenoors, wot voor werk deden

ze en w"lke funktie vervulden molenoor en molen in de plootseliike gemeen-
schop. De schriiver goot in op de vroog op welke plootsen molens werden ge-
bouwd, hoe de relotie wos tussen wotermolens en het londschop en hoe de

toekomst der wotermolens er uit ziet. Niihof schoi dot het overgebleven oontol
wo?ermolens l0 o/o bedroogt von het co. 784 molens tellende bestond von wel-
eer. Aon het eind von dit woordevolle boek vinden we de londeliike inven-
torisotie: Gelderlond mel 22, Overiissel met 10, Noord-Brobont met 9 en

Limburg met 55 vertegcnwoordigers. D" officiele computerliist von "De Hol -
londsche lrrlolen" geeft voor de betreffende provincies respectieveliik 22, 7, I
en 3ówotermolens op, zodot het huidig" bestond in dit boek heel wot oon-
vullin9o6 bevot. Per molen wordt noost noom, ploots en gemeente, ook vermeld
oon welke beek of rivier de molen is gelegen, Verder treffen we informotie oon

over: ouderdom, tyFre, oontol roderen en de diometer doorvon, funktie, mool-
voordigheid, ol of niet in gebruik, biizonderheden en de onderhoudstoestond.
Tot slot willen we fotogroof Dekkers complimenteren met de frooie foto's, die
zowel in kleur ols in zwort-wit ons een uitstekend beeld geven von een monu-

ment dot longe tiid in de schoduw der windmolens heeft gestoon moor dot nu

terecht ook volop in de belongstelling stoot. Het boek is geschreven om de

belongstelling voor wotermolens te vergroten. Doorin ziin de somenstellers
zonder meer gesloogd. We spreken de hoop uit dot het vervolg op deze uitgove
'tWindmolens in Nederlond" von dezelfde goede kwoliteit zol ziin.

DIVERSEN

RESTAURATIENIEUT/US
* Ybemo's Molen te Workum is uitwendig hersteld
* De mol"n bii het Ouddeel ondor Tietierk is opnieuw gerietdekt
* Von het Tiongermolentie te Mildom is de fundering met gemetselde onder-

bouw go16e6l. Het ochtkont kon een dezer dogen gemonïeerd worden.
* Voor Dc Fenix te lvlorrum is een nieuwe schroef in de mook. We hopen hier-

op nog nodor terug te komen.
* Aon molen "ps p66lgn" te Dronriip werd het rietdek vernieuwd.

STORMSCHADE
ln de ofgelopen moonden he"ft de storm wèer eens ongenodig toegeslogen:
de Polslootpoldermolen te Akkrum en de Bolkendsterpoldermolen te Oude Leiie
werden getroffen door roedebreuk, Voor oonvullingen groog een berichtie oon

de redoktie.
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OUDKERK
De kons is groot dot de Oudkerker poldermolen nooit weer goot drooi en en/of
molen. Een nieuw electrisch gemool te Giekerk mookt de molen overbodig.
Het is tc'hop,-n dot e.n mogeliikheid geschopen wordt zodot de molen olsnog
funktioneel g"mookt kon worden.

MAKKINGA
Molen De Wiiert is in ondere honden overgegoon. Voor de symbolische som
von f l, -- is de gep'lsante Ooststellingwerf in het bezit gekomen von dit
belongriike monument. We hopen dot het dorpsbeeld ter plootse spoedig een
dróóiende molen riiker is.

OM TE NOTEREN
* ló opri l: molenruilbeurs te Amersfoort (restouront De Oude Trom oon het

St<rtionsplein nr. 4. Entree f 3,50. Von l0 tot l5 uur.
* 14 m..i : sluitingsdotum kopii voor "de ótskoot".

Itic**tÈ*****

B IJ DRAGE N VOOR DE D IVE RSE RUBR IE KE N GE LIEVE ME N TE SÏURE N
NAAR DE REDAKTIE, HOGED I-'K 2, 84& NP ST. JOHANNESGA.
B IJ VOORBAAT DAN K.

Nie uwe redoktiemedewerker
lvti.v. het volgende nummer kriigt de redoktie ossistentie von de heer Jon von
Binsbergen uit lr4okkingo. Hii is fotogroof von beroep en heeft een opleiding
tot vriiwillig molenoor gevolgd.


