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Foto: P. Timmermans, Heerenveen
uit het Molenglftenfonds voor
Vernuft en Volharding. Zoels bekend is de van oorsprong Zaanse papiermolen in 1972 weer in bedrijf gekomen. Daarvoor was een grote restauratle nodlg die maar liefst een kwart miljoen gulden kostte. Er werden toen
mensen uit Joure en omstreken opgeleid tot vrijwitlig molenaar.
thans worden er nog steeds opleidlngen verzorgd door de heer A. l)ljkstra,
leermeester van het Gitd Fryske Mounders. Bovendien wordt or rcgclrn:ttig
tarwe gemalen, waarvÍul het meel vooral aàn particulleren vorktx:ht wordt.
Als blijk vaa waardering mocht een bestuursafvaardiglng lxrnl.:urtrde uit de
heren J. Blankestijn (voorzitter), B. Leeneg (pennlngttrooHl.or) en A. de
Jong (algemeen adjunct en vertegenwoordiger van tlo vrl.iwlllige molenaars)
de oorkonde met het geldbedrag ln ontvangst non(,n.

Ope{ring: De voorzitter heet iedereen van harte welkom, oo wel in het bij zonder de heren J. J. Kienstra uit Nes (Amel.and), P.J. Boelens uit Nes
(Ameland), J. Hofstra uit Schraard, A, Zandstra uit zijn nieuwe \4rocnplaats Middelburg en K. Lenstra uit Drachten. Vier leden leerling-motenaars, die in de afgelopen periode geslaagd zijn voor gezel-molenaar
hebben persoontijk een uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering
ontvangen. We zijn blij, dat U aan deze uitnodigrng gevolg hebt willen
geven. Bericht van verhindering is binnengekomen van de heren ing.

Th. Lubbers uit Harlingen, G. D. Wijnja uit Si.nt Johannesga,
L. J. Sierkstra uit Witmarsum, J. J. Boelens uit Nes (Ameland)
B. W'. Langendijk uit Nes (Ameland) .

en

MEDEDELINGEN: De heer Oldenburger verzorgt dia-vertoning na de

pavze.

Nationale

Aktiviteiten werkgroep hoort verrassingspakhet te krijgen.
Op initiatief van De Hollandsche Molen zíjn er molendraaldagen in de
zomermaanden in het leven geroepen, en wel op el,ke 1e zatetdag van de
maand (juni t/m september). De molens zijn dan open en toeganÉe1ijk
voor bezichtiging, ook bij windstil weer. Voor deze molendraaÍdagen
stelt De Hotlandsche Molen gratis een wimpeL ter beschikking,
afm. 4 x 0,75 m. Ook kan men een pakket varr 150 stuks fotdérs gratis
met vergoeding portokosten à Í 8, 50 bestellen bij De Hollandsche Molen
per briefkaart, !ve[ opgave welke moten.
eLke moleneigenaar en molenaat

verschenen is bij het Gilde van Vrijwillige Molen&Írrs:

Informatie XVm Richtlijnen voor de molenbiotoopwachter. In augustus
1983 zal bii De Hollandsche Molen versehijnen: De inrichting van de
omgeving van molens. In de pavze is er gelegenheid om boeken te kopen
en eventueel andere zaken te regelen.
2. INGEKOMEN STïIKKEN: Er zijn geen brieven voor deze vergadering

bij het Secretaríaat binnengekomen.

3. VERSHG WRIGE VERGADERITTHet ver§lag van de najaarsvergadering
1983

d. d. 5 november 1982 heeft men
3 t/m 5 kunnen lezen.

, blz.
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4. JAARVERSI"AG SECRETARIS: De secretarls brengt tn het Janrverslag
Mounders't over het

legrl!!?

de -y'ergadering der Leermeesters.
Over a[ deze onderwerpen van het jaarverslag heeft men uitgebreid in
De Utskoat kunnen lezen.

naar

qp molengebied hebben plaatsgovonden, en
waar het bestuur zich in het afgelopen jaar mee beztg heeft gohouden.
Het aantal, bestuursvergaderingen in het afgelopen iaar 19s2 bedroog ln
totaal 4, te weten op Donderdag 4 maart L982 te.Bergum, oP Dondordag
B iuni 1982 te Berzum, ep Donderdag 16- september 1982 te Bergun5 en

voren, welke activiteiten er

Ter vergadering is aan alle leden
itgereikt.
De penningmeester loopt het hele overzicht/punt voor punt even door.
Ieder lid der vereniglng kan atle financiële bescheiden inzien.
Ook wordt men in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen n. B. v.
dit overzicht.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER:

Ledenvergaderingen geïveest in 1982, t€ weten
op Vrijgag 26 maart 1982 te Akkrum en op Vrijdag 5 november 1982

Br

te Akkrum.

Bestuur van het Gild Fryske Mounders heeft in 1982 verschiltende malen telefonisch vergaderd.
Er zijn vier gezamenlijke vergaderingen gevveest met de Stichting De
Fryske Mirlé op het Provinciehuis te LEEUWARDEN.
Tieniarig bestaan Gilde van VriiwilliBe-Molenaars.
e het Gilde van VrijwiLlige Molenaars in
ein 1 in Arnhem haar tienjarig bestaan.
hot
Ter gelegenheid hiervan heeft het Gild Fryske Mounders een gelukstelegiam gestuurd naar deze bijeenkomst. Het telegram bevatte de

ffis

volgende

-

woorden:

Mede namens de leden van onze vereniglng bieden wij U onze welgemeende gelukwensen aan ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Met de beste wensen voor
de toekomst !
Bestuur Gitd Fryske Mounder§.
HET OFFICIEEL IN GEBRUIKSTELLBN VAN WINDMOLENS OP DE
t<,

ffienuolwerd.
Bij at deze ingebruikstellingen

Koltum, Heerenveen, Sneek,

ztjn één of twee bestuursleden vertegen-

woordigd geweest.
Vergadering van LEERMEESTERS: Er zijn in totaal vier vergaderingen
geweest, te weten op 17 februari 1982 te Marrum,
ffiis
op 13 mei 1982 te Sint Johannesga, oP 9 september L982 te Suameer,
en op 22 novernber 1982 te Woudsend.
E)(AMENS GILD FRYSIíE MOUNDERS: Er hebben in I"982 9 leden

leer-

el-molenaar. Alle negen kandidaten ziin geslaagd.
NATIONAI,-E MOLENIIAG: Op Zaterdag 8 Mei 1982 is de tiende tradi-

ino@udén.

HET AANSTELLEN VAN KORENMOLEN 'IDE HOOP'' TE STTENS ALS

ffi''DeHoopt'teStiensa1s1esmolenmogengaangebruik0tt.

LEDENCERTIFICAAT: Zoals U wellicht gemerkt zult hebben ls lrot
els klaargekornen en hebben de leden dlt rr»ttrl
de feestdagen van vorig jaar (eind 1982) per post thuisgestuurtl goltl'lrprtttr.
1E BUNDEL IryVERKEN MET WINDMOLENS" : WE ZIJN AIg IXIHIIIIII' III'I",
trWerken nrol Wlrrrlrrr,rl.rr"
Ë
geÀchreven door de heer H. J. C. va^n der Woude, iD snïIl(lnwol'ltlttp. tttnl

6. JAARVERSLAG OPLEIDINGSCOMMISSARIS: De opleidingscommissaris

elden heeft.
De vergaderingen der Leermeesters zijn al genoemd door de secretaris,
We zijn hoofdzakelijk bezig ge\ryeest met het behandelen van de vragenlijst voor het examen,
Er zijn in L982 9 leden leerling-motenaars geslaagd voor het examen

voor gezel-molenaat.
7.

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER: Het is moeilijk voor het bestuur
om te weten, hoe de molens in Friesland er materieel bij staan. Er
heeft een draaiuren-overzicht valr de poldermolens en korenmolens in
Friesland over 1981 in De Utskoat nr. 2'l gestaan, samengestel.d door
onze molenconsulent de heer ing. Th. Lubbers.
Aan de hand van de Statuten nagaarr hoe de zaak er bij staat:
- Algehele doetstetling van de vereniging; bemanning van de motens.
Volgens Lijst Lubbers
l3L molens in de provincie
De Utskoat nr. 27
69 draaiurenopgave

m

Opgeleverd L982

_6

56

4L

Niet bedrijfsgereed

volgens

tijst Lubbers

Ib

Tjaskers

rest

r1r. 6L (FMB) Hoekstermoleq
rrr, 38 (FMB) De Hoop
,
nr. 62 (FMB) FroskepöIle ,
nr. 97 (fïUB) Oegeklocster ,
IIr. 106 (FMB) líbema molen ,
nr. L24 (FMB) De Wàlden ,

8

geen draaiurenopgave ingediend

7

Hallum
Roodkerk
Leeuwarden

Hartwerd
Workum
Wolvega

Met deze zeven poldermolens kan eigenlijk niet gedraaid worden, omdat
ze materieel niet alle in goede staat verkeren. Uit één en ander blijkt,
dat het ambacht op de koren- en pelmolen boven middelmaat uitgeoefend
wordt. Opmerkelijk is het, dat jonge leden Íran onze verenigrng beroepsmotenaat worden, o. a. de heer G. H. Klijnstra uit Kubaard op de korenmolen rlDe Hocptr te StÍens en de heer W. Postma uit Broeksterwoude
op de korenmolen "De Jonge Hendrik?' te Den Andel (Gr. ).
De zaagmolens, die Friesland nog rijk is, zijn behoorlijk in bedrijf.
De poldermolens btijven een probleem: sommige van hen verkeren materieel wel in goede staat, maar zíjn toch niet op de betreffende polder
aangesloten. Ook vele van hen zijn niet in staat om water uit te slaan.

6

2a Werken met Windmolens

7

in aanrmlling op Wiessner.

zal aan ge$rerkt worden om een tweede bundel te laten verschijnen
eind 1983, uiterlijk begin 1984, 140 blz. afleveringen 6, 7 en 8.
Aan dit punt dieninog [oegevoegd te worden: Stage-begeletdtng loopt
nog niet.
2b Eizat een aantrangsel aarr het Huishoudetijk Reglement met enige
wijzigingen \rnl. over bedrijfsveiligheid moeten komen.
Zc Dé U[skóat. We kururen De Utskoat ook gebruiken om iets te koop
aan te bieden. Bestaat er behoefte aan centraal inkopen, b. v. van
verf, touw? ïanen van Motenzellen?
We zijn bezig met het samenstelten van een handboekje van_het Gild
trryske tvtounOers, ïyaarin alles van onze vereniging vermeld staat.
ZdZoats U uit het verslag van de secretaris hebt kurmen vernemen,
komen de Dagelijkse Besturen van de Stichting De Fryske Mole en
Mounder§ viermaal per iaat biieen.
het Gild Fryske
-bespreking
pgnten valr
waren o. a. het Molenaarscontract en het
vertegenverenigingsorgpan ItDe Utskoat". Dan is de voorzitter nog
f.
woordtgd bii dè besprekingen van de 'Molencommissief
2e We hebÉen éen bezwaarschrift geschreven n.o.v. het planten \xan een
bos in de omgevlng van de korenmolen ttDe Ondernemingrr te \Mitmarsum. Er-heeftlen onderhoud ptaatsgevonden met gedeputeerde
Va11 der Til, de heer Bokma en de heer Van der Woude.

Er

Bijzonder betreurenswaardig is het om te vermelden, dat onze molenconsulent de heer ing. Th. iubbers uit Harlingen, oP 1 maart 1"983
zijn functie heeft móten beëindigen. De provincie heeft deze functie
zich getrokhen en er komt dus geen nieuwe opvolger.
De heer f,ubbers heeft bijzonder veel werk verricht in het belang van
onze Friese motens. We zijn hem daar erg dankbaar vocr !
De voorzitter komt tot de conctusie, dat $/e ons doel redelijk hebben

tit

bereikt !

8. HET UITREIKEN VAN HET

ffiussnN
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V4N RESP' =;;;ï

-heer Otdenburger
^.
reikt aan de heren J. Hofstra
uit Schraard , J..fl Xienstra uit Nes/Ameland het
certificaat voor gezel-molenaar uit en wenst hen

NAen _rN uor,rNe4_n:
pE

ffi

CERTIFICAJT AAN LEDEN

ovERGErvöó uv-bjtíurlÀAnt 1983
1982 g\]§ MAAH'I'
5 NOVEMB_EII:==:;
:; i l; ===;l GEZEL+MOLE, ï7 iï fr
,

van harte geluk met het behaalde suece§. De heer
ontvangt zijn certificaat,
omdat hij per 9 februari L983 overgegaan is naar
de kategorie molenaar.
9. VERKIEZING BESTUURSLEQEN:
zijn aan beurt vtn aftreden
@ster
de heren A. Oldenbrrrger (Opleidingscommlssaris)
te Berguïn en K. Lenstra te Drachten. Er zijn geen tegenkandklnton trtl
de leden bij het secretariaat binnengekomen.
Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergaderlng glttg
akkoord om te stemmen bij handopsteken.
Het bleek uit de vergadering, dat beide heren een grote lrr(!(!t'rlot'lrcirl
kregen, offi herkozen te worden.

K. Lenstra ui.t Drachten

zijn als bestuur erg blij, dat beide heren zich herkiesbaar hebben
willen stellen voor een nieuwe periode bij leven en gezondheld, en dat
de ledenvergadering hler ook mee heeft tngestemd.
10 WAT VERDER TER TAFEL KOMT:
vertelt zéér enthouslast over zijn
poldermolen trDe Volhardingrrte Jislum. Deze molen betekende veel
voor deze molenaar, die reeds de tachtig gepasseerd ls, uit het boeiende verhaat kou men beluisteren, dat deze poldermolen nog veel voor de
hecr De Vries betekent.
In De Utskoat van Maart nr. ?1 - 1981 neeft de heer G.D. Wijnja een
gesprek beschreven, dat hij had met de heer De Vries.
11 RONDVRAAG: De heer Zandstra is speciaal voor deze vergadering naar
YWe

aan het eind van de verga.dering van Akkrum naar het huis van de heer
A. F. Bakker te l-angezwaag. Eén en ander wordt onderting geregeld.

De heer Zandstra begint weer met zijn betoog over vrijwilligers'
rnensen, die geen werk hebben, en misschien aan het werk gezet zouden
kunnen worden op molengebied.
tn de gemeente Ferwerderadeel schijnt men met zorn plan @ één of
andere manier bezig te zljn, dus wijwiLtigers aan het werk met behoud
van ultkering.

Verder worden er door een aantal leden-molenaars kritische vràg€Ít

r

gesteld over de wijze, waarop de molens van Stichting De Fryske Mole
worden beheerd.
In de vergadering blijkt bovendien aanwezig te zljn de heer H. Kroes,
boer te Gotrgahuizen, die, hoewel htj geen lid is van het Gild Fryeke
Moundere, deegevraagd het woord krijgt om uiting te geven aan ziin
bezorgdheid over de inetandhouding van de drie spinnekqrmolens aldaar.
Het beshrur neemt er goede uota van, dat bij de leden van de vereniging
de wens bestaat, dat verbeterlng wordt gebracht ln het beheer van de
molene van Stichting De Fryske Mole.
12 SLUITING: De voorzitter slult nu het officiële gedeelte van de verga-

aïiins.

PAÍJZE:. In de pauze wo.rdt er altijd druk en gezeltig van gedachten gewisseld en verschlllende zaken worden geregetd.
Na de PAUZE hehben we een prachtige diavertoning van de heer Oldenburger gezien, die zeker de moelte waard was ! Wat zijn er toch een
verschillende molentypen! De heer Van der Woude bedankt de heer
Oldenburger hééI hartelijk voor zijn bijdrage aan deze avond. Ook de
overige aanwezigen worden bedankt voor hun komst naar deze vergadering en we 'drensen iedereen wel thuis !

I
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MUTATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS

camping aansluitende boegebied niet zodaulg verdicht zal worden gereallseerd dat dtt een grote wlndbelemmering voor de molen zal gaan

Nieuwe sewone leden:
G 180 L
G 131

L

G L32L
G 133 L
G 134 L

Roptastate 40, 8926 AP Leeuwarden,
d, d. 28 2 - 1983.
mej. H. J,'!V'. Keurentjes, Andringastate 13, 8926 LN Leeuwarden,
d. d. 28 2 - 1983.
mei. F.E,M. Kroets' Andringastate L3, 8926 LN Leeuwarden,
d. d. 28 2 - 1983.
mej. A. E. Visser , Stienserstraat 22, 8917 CE Leeuwarden,
d.d.28 2 - 1,983.
Ameland,
P. J. Boelens
, Molenweg 10, 9163 HP Nes -

J. Ootjers

,

d.d. 8

3-1983.

Nieuwe Donateurs:
Panamakade , a/b Casacara,
1019 AZ Amsterdam, d.d. 28

D 039 Mei. A. van Schaik
Nieuwe buitengewone leden:

BG 032

A.

BG 033

A. Blom

Spoorla:rn L2,

Doornbosch

d.d. 5 -

4

d.d.

-5-

-

glzqfo

2

-

1983.

AdorP (Gr. ),

1983.

Potterzijlstraat 24L, 8608 EL Sneek,
16

L983.

bij de Kroon.

ADRESWIJZIGINGEN:

BG 02L C. Praamstra

,

G 040 G E. Boorsma

,

G 017 M G. D. Wijnja

Beetgumerstraat L5, 8913 AR Leeuwarden,
d.d. 1 - 1 - 1983.
Meyersweg 16, ?556 AD Hengelo (0v. ),

d,d. 18 - 4 - 1983.
, Hogedijk L32, 8464 NZ
xxxxx

betekenen,

GS hebben per brief van 30 november 1982 aan het gemeentebestuur \ran
Wonseradeet aangedrongen op een zodanige aanbreng van beplanting, c.g.
een dusdanlg oaderhoud daarvan (snoeien en ui.tdunnen van de bomen) dat
de hocgte van de beplantlng, met name daar waar deze het dichtst zal aanslulten bij de molen, een zo gering mogelijke belemmering zal vormen
voor de wije windvang v:m deze molen,
- Verder wijzen GS erop, dat gelet qr de overheersende windrichting, de
molen gedurende het grootsbe gedeelte van het jaar geen belemmerlng
van de windvang vanuit de richting van de onderhavige bosaanplant zal
oudervinden.
- Het bestemmingsptan Witmarsum zwembad en omgeving hebben GS nlet
geheel goedgekeurd: de bestemming rhos" liggende op de sloten in het
voormalige elenkengebied langs de noord- en zuidoos0elijke rand van het
plan is uiet goedgekeurd, het onthouden van deze goedkeuring houdt echter
geen verband met de bezwaren die werden ingebracht door het Gild
Fryske Mounders - aldus de brief van GS.
De brief besluit met de mededeling dat gedurende de termijn dat het ptan
met de beslissing van GS voor eeD ieder ter Tnzage wordt gel.egd * dat was
vanaf 18 april 1983 gedurende één maand - beroep kan worden ingesteld

-

Sint Johannesga.

KOREN- EN PELMOLEN DE ONDERNEMING TE WITMARSUM
In bet vorige nummer van de utsko:It - nr. 29 - werd, op de datum van 17
iebruari wis dat, geschreven dat door de vereniging met brief van 5 mei
1983 bezwarer, *e"-deo ingediend bij Gedeputeerde staten van Frlesland,
en dat deze kwestie nog in behandeling was.
Intusseu werd met Urief dd. 25 maart 1983 van Gedeputeerde Staten aan het
bestuur medegedeeld dat werd bestoten de bezwaren ingebracht door het
Gild Fryske lío.unders ongegrond te verklaren. Blijkens de brief hebben
GS "op àichzelf wel enlg begrip voor de bezwarent?, maar zijn van mening.
dat deze in voldoende mlte zullen worden ondervangen door verschiÍlcncle
eveneens in de brief genoemde maatregelen.
Wat dle maatregeleu betreft blijkt het om het volgende te gaan:
- blnnen een afs-tand van 360 móter tot de molen zirllen geen trncl grrrciende
bomen worden gePlant,
ccn niet
- door de gemeenteraad is het bestemmingsptan zo gewijzlg<I, rl:tl'
onaaozienliik deet van het geplande bosgebied dat aanslrrlt. :t:ttt tltr bestaande camping ook tot kampeeitèrreln wordt bestemd, tor rrlllrrclrllng van de
camptng, waarmee - naar de mening van GS - het orrttrltkk'lliili :rfln de

Iloewel de aktiviteiten die door onze vereniging in deze kwestle werden outplooid de aanleg van een bos vlakbij koren- en pelmolen De Onderneminrg
niet hebben kunnen kereu, meeut het bestuur dat toch wel wat werd bereikt.
Er worden mfurder bomen geplant dan aanvankelijk de bedoeling was, 0erwljl
het bestuur zich vleit met de hoop dat de windbelemmering door ultdunnen
en snoelen van de begroeltng inderdaad binnen de perken zal worden gehouden.
Daarnaaet was het lnbrengen van de bezwaren een goede gelegenheld om
het probleem van de vrije windvang voor gerestaureerde windmolens weer
eens onder de aandacht te brengen, niet alleen van de provlnciale en gemeentelljke overheden, maar ook van inebelltngen en stedebouwkundige
bureaurg werkzaam op het gebied van de tandtnrichting. Het publiceren van
de gang van zaken in deze kwestie in ons verenigingsorga.an heeft hopel.ljk
de aandacht van de molenaarg weer eens gevestlgd op het grote belang van
het zo mogelijk I'In de kiem Bmoren[ van plannen, die verslechterlng van
de wiudvang van hun molen tengevolge kunnen hebben.
Om al deze reCenen heeft het bestuur besloien de zaak hiermede voor de
vereniging als afgedaan te beschouwen.

xxxxx
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en voor één daarvan, de Phenix in Marrum, bouwde hij een nieuwe vijzel
in de echuur van de Frlese Monumentenwacht in het Fjouwerh0s te Menaldum. Er werd nog niet besloten tot het houden van een excursie. Men wll
eeret graag weten hoe groot de belangstelling daarvoor is eu wat het rels-

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Jaarvergadering De FrYske Mole
In zijn openingswoord voor de q 10 mei i.1. gehouden algemene bestuursvergaderlng van de stichting De Fryske Mole te Leeuwarden, zei
voorzltteiBokmidat overheldsorganen het De Fryeke Mole nu onmogetljk
maken ztjn statuaire taak uaar behoren te verrichten. Die taak is: het bevorderen en verzekeren van de instandhouding n molens in Frieslaud.
De Stichttng De Fryoke Mole kwam er (in 19?0) op initiatief van de provinciale overhétd. Hei werkterrein van de toen uog beetaande provlnciale
molencommlssle werd aan de nleuwe stichting overgedragen en die zou
levens kunnen dienen als thezemwagen'r voor die molene, die wat elgeadom
betreft, hrssen wal en schlp zouden vatlen. Bij de installafie van de stichting De Fryske Mole werd gezegd dat de provlncie die zou blijven financleien en ambtettjk bemannen zoals dat al gebruikelijk is en gewenst zou
ztjn. De provincie ig de laatste tijd echter een andere koers gaan varen.
Oà frysyL MoIe moet nog steeds met Í3500, -- per jaar rond zien te komen.
Als màn bedenkt dat inmiddels De Fryeke Mole de grootste moleneigenaar
is geworden met een bezit van 33 moleoe plus nog enkele molens in behandeltng bij de notaris, dan ls het dutdeliik dat er lets mis zit. Blijkens een
meerjarénramtng zou jaarliiks voorlopig één mtljoen gulden n{iS zijn om
de Fiiese molenÀ te onderhouden. Op een brief van De Fryske MoIe gertcht
aan het provlnciaal bestuur oln meer geLd en hulp werd een afwijzend antwoord ontvangen. De provinciale molenconsulent moest ztjn taak beëindigen.
De dlensten op het próvinclehuis zouden beperkt moeten worden en vergaderlngen dlenenvoortaan elders buiten het provinciehuis plaats te vinden.
- Het bestuur spreekt zijn groot ongenoegen uit over deze gang van zaken
en zlet het functioneren vàn De Fryske Mole in gevaar komen. Het dagelljks bestuur werd gemachttgd op hoog niveau de noodzakelijke stappen

-

te doen;
De penningmeester van het bestuur, de heer

J- Wagenaar,

-gaf

de wens te

kennen af te wtllen treden. In zlin ptaats werd benoemd de heer G. ter
Haar, secretaris-ontvanger v'an het waterschap Noardlik Westergoa te

doel moet zijn.
Het bestuur van De Fryske Mole verwacht gra/ag suggesties.
Molenexpositie in het museum Willem van Haren in Heerenveen

Op vrijdag 6 mei waren 'e avonds een groep mensen bijeen gekomen om de
opening van een molenexpositie btj te wonen. Dick Bunskoeke eo Popke
Timmermans zijn de makers van deze tentoonstelling en met hulp van

museummedewerkere is de kl.elne zaal keurig ingericht. Nadat drs. H.J.
Aarts, directeur van het museum, verteld had dat het de eersie keer was
dat deze ruimte voor een e-'<positie zoals de mueeumdlrectie dat wenete
werd gebruikt, kwam Dick aan het wocrd. Hij vertelde waarom er enkele
dagen zo hard gewerkt waa om dat idee te realiseren. Een molen, zo zeí
hlj, le een mo[ument dat kan werken, zowel vroeger als nu. Ook in deze
dagen, nu rnen zoveel hoort en leeet over alternatieve energie, is de molen

een prachttg voorbeeld van het gebruik van windenergie. De tentooustelllng
een beeld geven van wat er vroeger ls geweest. Na deze korte toospraak
werd er niet met een zilveren schaar plechtig een zljden lfurt doorgelioipt I
Met een resoluut gebaar rulmde Dlck de versperring van museumkrukjes
ult de weg en verklaarde de tentoonstelllng voor geopend.

wil

Het materlaal, meest uitstekende fotots, toont de ontwikketlag in verschillende typen en geeft de functles van de windmolens aan. Als apart ouderwerp worden de windmolens van Heerenveen behandeld en ten slotte geeft
de orposltie een beeld van het leven en werken op een molen. Enkele
fraaie modellen zijn opgesteld, waaronder enkele van oud-molenaar J. de
S;wart uit Hallum; vooral het werkende model van een oliemolen, dat in
1952 door de 76-jarige Jelle Postma werd vervaardigd, trok veel aandacht.
De tentoqrstelling duurt tot 1 september en is van maandag tot vrijdag van
10 tot 17 uur en zaterdags van 10 tot 16 uur te bezichtlgen. Een bezoek is
alleszine de moelte waard. Entree: f t,50; klnderen ?5 cent.
Popke en Dick hebben alweer een belangrljke btjdrage geleverd om onze
molens onder de aandacht van het publiek te brengen.
Daarvoor verdienen ze alle tof
lof !!

AFB.

Berlikum;

Tot beetuurslid werd verder benoemd de pas afgetreden molenconsulent
Th. Lubbers te Harlingen.
- Naar aanteiding van een brief van het Gild Fryske Mounders over haar
vertegenwoordigÍng in het bestuur, werd besloten tot een nader overleg.
In daiverband werà het dagetijks bestuur gemachtigd een eventueel nooCzaketijke statutenwijziging voor te bereiden. Benadrukt werd hierbij het
grote Lelang van één of meer beetuursleden met technischc nrolenkennis.
- Éet bestuur-betreurde het |n hoge mate, dat het arbeidsc(),rtract als onderhoudsman van de heer B.J. van der wal te Ferwerd, rt.r.rls wcer beëindigd
moest worden, omdat de beschikbare gelden waren vttrlrrtrikt. Van der Wal
was in het kader van het I. s. P. -arbeidsptaatsenplÍrrr lrlj l)e Fryske MoIein dienst. Hij verrichtte onderhoudswerkàan de nt«tk'tts irr lrt'rwerderadeel
de heer

De Grote Molen aan het Ketting,
een van de zes molens vaJr de trïr.
Groote St. Johannesgaster Veenpclder onder H'veen. (Collectie
D.

M.

Bunskoeke)
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in Friesland

DRAAIUREN -OVERZICHT

draaiuren

naam en plaats van de moten

numïner molenboek 1980

l9l5 -Dc Hollandrche llolen -t9t5

onbe-

6d

19

82

opmerkingen

last

CË

cd
cd

i

Zoals bekend viert f fDe Hollandsche Molen" dit jaar haar 60-jarig
bestaan. Dat dit niet onopgemerkt voorbij zal gaan zult U inmiddels
wel hebben vernomen. Ondanks de economische malaise worden er
tal van aktiviteiten ontplooid, aktiviteiten die vooral mogelijk gemaakt worden door de financiëIe steun \xan eveneens jubilerende
organisaties. De 1O0-jarige ANWB heeft een molenaktie op touw gezet waarvalr de opbrengst ten goede kom t aan de restauratie van
vler motens in verschillende delen van het tand. Ook de reeds lange
tijd in desolate staat verkerende poldermolen De Poe1en bij Dronrijp,
eigendom van de stichting Molens in Menaldumadeel, zal ter gelegenheid hiervan worden gerestaureerd. De eveneens 60 jaar bestaande A\IRO heeft DHM begunstigd. Aangezien de geldelijke steun
van de overheid met rasse schreden terug loopt, zijn particuliere
bijdragen en initiatieven van uitermate groot belang voor onderhoud
en restauratie van onze molens. Daarom ook moeten alle zeilen
worden bijgezet om goodwill aan te kweken bij het Nedertandse publiek. Om dit te bewerksteltigen worden er naast de Nationate Mo.lendag op 7 mei in de zomermaanden een aantal draaidagen georganiseerd die onder de naam mol enzaterdagen in de publiciteit zullen
worden gebracht. Het is de bedoeling dat er dan z.,a-veet mogelijk
molens zullen draaien. Daarbij zal de toegankelijkheid voor publiek
kenbaar gemaakt worden docr het uithangen van een vlag of wimpel.
Voor dit doel heeft DHM een speciale donkerblauwe wimpel taten
vervaardigen die voorzien is van een wit molenembleem, bekend
van de aktie 'Molens draaien niet van wind alleen", Lengte 4 m.
Degenen die op hun molen deze wimpet wil,len voeren, worden verzocht een briefkaatt te zenden aan f rDe Hollandsehe Molenrr, Herengracht 476, 1017 BC Amsterdam, met vermelding v&rr: "Moienvlao
wimpeltt, voor welke molen, itr welke plaats. De wimpel wordt
gratis beschikbaar gesteld.
De molenzaterdagen worden gehouden op: 7 mei (tevens Nationale
Molendag), 4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september ( tevens uitgeroepen tot Korenmolenaarsdag door de Stichting Ambachtetijk
Korenmolenaarsgilde ) .
G. I). W.

7 HanturnermoLen Hanturn
8 Miedenmolen
Holwerd
9 de Gans
Ezumazïjl
11 Kteilànsmole
Marrum
Marrum
L2 Grote Molen
Marrum
13 de Phenix
L4 de Non
Ferwerd
1 5 Hogebeintumermolen Hogebeintum

L7 de Votharding
Jislum
Dokkum
L8 Marmeermin
22 de Victor
Wanswerd
24 Klaarkamps termeerm olen Rinsumagee st
29 Gen. Kloosterpld. m. Hallum
30 Tochmaland
Kollum
33 de Otifant
Birdaard
37 de Oudkerkermolen Oudkerk
40 de Broelarrolen Broekstenroude

43 Tjasker
46 de M0nts
47 Arkens
49 Schalsumermolen
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Schalsum

x

100

x

70

x

60

L5

1;
3

32

x

LL4

x

25

Marssum

x
x
x
x
x
x
x

30

Winsum
Huins

Lollum
Tzum

Oosterlittens

Bolsward
Grouw

x

84 Pankoeken
Witmarsum
85 Hiemertermolen Hiemert
86 Himmole
Sneek
Grouw

5

50

23
184

75

;
50
8

t:

15

;
105

3
532_

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wartena

40

92

Augustinusga

Grote Wielen

5

20

4L

Rijperkerk

7

23

x

Tzum

88 de Borgmolen

31

95
15
73

x
x

;
19

106

x

74

90 de Klaver
92 de Bird

,,,

Buitenpost
Franeker

Kimswerd

Fatum

x

69

4
60

Veenwouden

7L Huinsermolen
72 de Eendracht
73 Meerswal

75 Teetlum
76 Wieuwens
77 de Ikkers

x
x

15

x
x
x
x
x

50 de Rentmeester Menaldum
51 Marssumermolen Marssum
53 Himriksmole
Tietjerk

54 Tjasker
58 Terpzicht
60 Ype;r-m0ne
6L Tjasker
70 v. d. Meersmolen

xlx
x lx
xtx
-lx
xlx
xlx
xlx
xlx

10
80

23

3

2;

38
11

20
39

8

I

2

39

8

2

geschat
geschat
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I"13 Penninga's molen
LL4 Welgelegen
115 het Lam
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naam en plaats van de molen

nummer molenboek 1980

1 Formerum
2 de Phenix

Terschelling
Ameland

Paesens
3 de Hond
Holwerd
4 de Hocp
Metslawier
5 Ropta
Anjum
6 de Eendracht
Dokkum
L9 Zeldenrust
Dokkum
20 de Hoop
Birdaard
23 de Zwatuw
Stiens
26 de Hocp
27 Vrouwbuurtstermolen
Munnikezijl
31
Burum
4L de Windlust
Sexbierum
42 de Korenaar
Suameer
67 de Hoop
Witmarsum
83 de Onderneming
Makkinga
107 de Wijert

111 Svreachmermole
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1
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22L8 3-
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8681
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Het totaal aantal draaiuren steeg derhalve van 8681 naar 9159, dat is
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Goëngahuizen l* x
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Lonjéé
lx x 26;
x x 100
Hartwerd
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riahuizen onder Oldeboorn
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l- xx 349
lx
Tjerkwerd
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Babur
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Polmc
l* x
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x
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rip
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lx
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:
,ersteller St. Johannesga l- l*
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96
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100
101
105
109
110

Cd

draaiuren

geschat
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toename van plm íVa. Het aantat werkende poldermolens steeg van 47 naat
51 tenuijl het aantal industriemolens gelijk bleef op 23. Het gemiddetde
aantal draaiuren per moten over het gehele jaar bleef gelijk op L24.
Met dank aan al diegene die door het inzenden van de gevraagde gegevens
hun medewerking aan dit overzicht hebben verleend.

Th. Lubbers

16
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OOK HEERENVEEN HAD EEN VOLMOLEN

Als reactie op de naspeuriugen van Wiebe Nljlunsing naar volmolens
(nummers 28 en 291 , wil ik graag doorgeven wat lk vqrd ln het archief van
het nedergerecht Schoterland, berustende in het Rijksarchief van Friesland
in Leeuwarden. In 1650 is er voor het eerst sprake van een volmolen rrop
het Hererrsfeen op het west van de Drachilt (Qg). Jencke Aebes en vrouur
Antie Ot0es kochten toen een vierde deel van deze molen én varr de rrseijlen
ende pro quota tgene wes meer daer den behoortrt. Verkrrpere waren Ebe
Wijtses en vrouw Aucke Douwes. De 'rerkoop van een kwart van de molen
(eind februari) leverde hen 800 carolusgulden van 20 stuivers op. De molen
was toen pas gebouwd en er moest een eeuwige grondpacht betaald worlen
vao 6 car. gulden aan de cornmandeur van Oudeschoot. Waarschijnlijk had
Jencke of Jentje A1e)bes de rest van de molerr al in bezit, want na zijn
failliesement verkochten zijn crediteurs de hele "schouen volmor:Iea'r ln
januari 1656 (Q10) &an Peter Jellee voor 776 goudgutden (= 1086 car.gulden
en 8 stuiver). De kcopbrief werd op 5 februari 1656 gezegeld door het gerecht van Schoterland. Op <Ie bekende Schotanuskaart van 1664 staat de
moleu ook aangegeven: het is de zuidelijkste van de twee in het Schoterlandse deel van Heereaveen, want hij stond "op ttuijteijnde" van de Dracht
(Q10). In april 1667 kocht Jan Eijloff, meester chirurgijn te Heerenveen,
de ttwint/voll molentt te Heerenveenttopt snijdt van de dracht?t weer van
Pyter Jelles (die dan in lrnsum woont) voor 249 goudgulden (QLl); de
molen is dus aardig in prijs gedaald !
De verdere levensloop is nog niet bekend, maar zeker is dat deze volmolen
voor 1718 is verdwenen. Later kwam er ongeveer op deze plaats de houtzaagmolenrrDe Forhrynrt te staan. Wanneer er meer mocht worden gevonden over deze volmolen, dan zult U dat zeker nog horen.
Dick Bunskoeke.
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ELFZIilI CHTI NG GAF HOOP OP VOORTBESTAAN MOLENS ROND
FRI ESE MOLENAARS LOOFDEN EEN NIEUW WIEKSYSTEEM

door Gerben D.

»

AGENID A

Z
)

Mededelingen voor deze ogendo gelieve men ti!dig te zenden oon de
redoktie, plo molen De Hersteller, Hogediik 132,
8464 NZ St. Johonnesgo.
7 mei: Nationale Molendag, tevens eerste molenzaterdag
7 mei t/m 31 augustus: Molententoonstelling in het Museum Willem van
Haren te Heerenveen
4 juni: Molenfietstocht georganiseerd door de Langweerder Molenstichting
4 juni: Tweede molenzaterdag
2 juli: Derde molenzaterdag
6 augustus: Vierde molenzaterdag
1 eeptember: Stuitingsdatum kopij nummer 3L
I septembe.r: Vijfde molenzaterdag, tevens uitgeroepen tot Korenmolenaarsdag door de Stichting Ambachtel.ijk Korenmolenaarsgilde
4 november: Najaarsvergadering Gild Fryske Mouders

)

90Ö

ijnja

krachtbroníen het hoofd te kunnen
bieden, werd het zelfzwichtsysteem - dat via Engeland en Duitsland
in 1890 in het Groningse Usquert voor het eerst in ons land werd aangebracht - in de noordeliike provincies al spoedig op verscheidene
molens toegepast, het eerst in Groningen. Tegen het einde van de
negentiende eeuw begonnen ook Friese molenaars de zeilen te verwisselen voor kleppen. (1)
Dit systeem schiint voor het eerst bij Tiemstra op "De Welkomstt' té
St. Jacobiparochie te zijn aangebracht. Het is niet bekend wanneer
dit precies is geweest. Voor de eeuwwisseling werden trouwens nog
de molens te Oudebildtziil (De Leeuw) en te Drachten (De H*p)
(in 1899) van zwichtkleppen voorzien. Molenaar Knol, in 1902 werkzaam bij Wed. Bos te Koedijk (N.H.) maar voorheen molenaar op een
van de Franeker molens, weet het systeem nog toegepast bij Berghuis
te Stroobos, bij Vosman te Leeuwarden op "het Lom", bii Steenhuizen
te Birdaard op "De Zwoluw", bij G. Kuiken te Harlingen en inFraheker
zijn er zelfs vier mee uitgerust. In zijn brief aan "De Molenoor't - h'et
weekblad voor koren- en pelmolenaars, olieslagerijen, handelaren in
lijn- en raapkoeken, graanhandelaren, er:.z. enz. - die geplaatst werd
in nr. 28 van het jaar 1902, noemt hii geen jaartallen, maar het zal
ongetwijfeld rond de eeuwwisseling zijn geweest.
Molenaar M.D. Knol schrijft dat het eveneens de eerste ijzeren as was
die bij B. Tiemstra te St. Jacobiparochie werd geboord,,-4fr6ímet
ontzettend veel moeite en kosten gepoord ging, wont collego's, stelt
u voor een iizeren os von 20à 22 voet lengte juist door het midden
te boren, von ochteren in en von voren weer uit, boven in den molen,
't is om von te schrikken. Moor, de oonhouder wint, dot is ook hier
weer gebleken."
Knol schrijft trouwens dat hij persoonlijk zes à zeven jaar ondervinding
heeft opgedaan met zelfzwichting. Dat was dus op een van de Franeker
molens, zodat in die stad rond 1895 al een molen met zelfzwichtende
wieken werkte. (2)
van Tiemstra zou dus nog in of voor L895'tVerkleptt'
"De l|lelkomst"
ziin. t'Onze os werd in 2 korte dogen geboo,rd, moor: 't was eenhouten.
Dit werk werd verricht door den heer J. Westro en ziin drie bekwome
,zoons, zools de heer Vosmon schreef", aldus Knol .
Deze H.A. Vosman, molenaar van de Wind en Stoomkorenmolen t"tLomtt
'te Leeuwarden, had in 1901 zelfzwichting door demolenmakersWestra
laten aanbrengen. ln t'De Molenoor" nt.22 van 1902 zwaaide hij de
loftrompet over de verrichtingen van deze vaklieden:
",...het is mii eene behoefte hierbii openliik te verkloren, dot een en
onder miine verwochting verre heeft overtroffen, olles is sterk én
solide én neties. Bii het minste koeltie drooien wii, terwiil bii het
Om de concurrentie met nieuwe
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stormochtigste of buïgste weder zich olles regelt of hod men het oan
een touwtie. Alle eer oqn den lieer Westro, welke met ziin drie bekwome, eenvoudige z@ns zoo iets goeds en degelijks var ons molenoors kon doorstellen. "
Knol weer: "!k Heb 12 joor ondervinding von die heeren, moor op
't gebied von molenmokersvok, moet ze zoo gezocht worden; doorvoor
komt hun olle eer toe. De eerste ijzeren os door de heeren Westro geboord, wos hun eigendom, wont ze houden er zelfeen grooten woterwindmolen op no (3) Dot ging ol ols von een leien dokie. De boor
werd geplootst met een hefboom erochter en met tegenwicht; zii lieten
nu den nplen moor drooien en olles redde zichzelf , zoo, dot met een
week de boor er iuist door het midden, voor weer uitkwom."
De molenaars Knol en Vosman kenden aan het nieuwe systeem grote
voordelen toe. Eerst laten we Knol weer aan het woord over malen met
bufg weer:
t'Men Laat moor loopen, onverschillig wot lucht er zich ook vertoont,
n.l. ols men de nieuwste methode von ofleider (4) bezit. Al onweert
het don dot alles krookt, ol wooit er een storm, men stoot op post,
men loat moor loopen, gevoor is er niet. Schiet de wind plotseling uit,
don zet men de ketting vost, olles open notuurliik, loot de pol voor
teruggoon vollen, de vong erop en er is olle tiid voor kruien, wot alleen
zwoorder goot, ols de wind iuist von ochteren is bii zware stormen.
Goed is het om den molen bii stoon in't kruis te zetten, don heeft de
wind er zooveel krocht niet op en 't is best doenliik.'t
Vosman verwondert zich erover "dot nog nooit een zoo nuttige zook
en biikans het voornoomste von den molen", voor zover hij weet, beschreven is. Hij neemt die taak dus op zich en verschaft zodoende
inlichtingen " aan menig collega:
'loongenome
nVur eenige weeken reisde
ik von Leeuworden noor het zuiden en tot
miin verwondering trof ik geen enkele molen oon, woorvon de roeden
voorzien woren von zelfzwichting. lk sprok miin verwondering hierover tegen een poor collego's uit. Toen bleek het, dat de meeste
molenoors in het zuiden des londs nog niet of sommigen zelfs nog geheel niet de zelfzwichting kennen; terwiil in Friesland en Croningen
elke molen von eenige beteekenis von zelfzwichting voorzien is."
.- Vosman zegt verder dat er in Friesland en Groningen meer dan één
molenmaker zijn die de zelfzwichting kunnen aanbrengen, maar blijkbaar is niet iedere bekwame molenmaker in staat een góed werkende
zelfzwichting te maken. Vosman raadt zijn collegars aan om eerst goed
te informeren of de fabrikant er meerdere met sueces heeft gemaakt
en ook mogen zii zic}: niet door zuinigheid laten bedriegen.
"lk heb de zwichtings gezien, welke meer don tien ioor gewerkt hebben en wel voor molens, welke dog en nocht doorwerkten en nog
werken zoo gred als de nieuwe. " Wanneer de klepjes zuiver sluiten
en de roede goed opgehekt is "don is het minste koeltie voldoende
om den molen te doen goon, en de molen houdt een rustige gong. Voorol voor molens, welke niet vlok stoan is de zelfzwichting een woor genot, men heeft niet het geklep der zeilen en wot meer is de molen en
roeden worden bii rukkerigen wind niet geploogd, wont bii te groote
winddruk zetten de bordies zich open, hetwelk een grote verlichting

voor den molen is. Von groot belong is het, dot de molenoor het zelf
in ziin mocht heeft om het open zetten der bordies noor willekeur te
doen ploots hebben, zoodot het hetzelfde is of men met 2 of 3 poor
steenen wil molen of dot men den molen voor het ledige kruis loot
goon, olleen behoeft men de reguloteur der zwichtin.g te_ verzworen of
Íe vertichten. Etke molen moest m.i. von een zelfzwichting voorzien
ziin, voor den potroon-molenoor een gr@t voordeel doordot de molen,
wonneer hii op den wind stoot, oltiid gereed stoot tot drooien' tiidverlies voor het biileggen en wegtrekken der zeilen bestoot er niet
en wot nog wel von het meeste belong is, dot is, dot men niet bong
behoeft té zijn voor buien, wont bii meerderen winddruk regelt olles
zich zetf; men behoeft om te zwichten nooit geen molen stil te zetten'
zoodot het lostige vqngen geheel ochterwege kon bliiven en ongelukken
bii buiïg weder niet voor kunnen komen."

Het sysleem heeft door deze faktoren een gunstige invloed op de
produktie en...... natuurliik kan ook de molenaarsknecht er ziin vooróeel mee doenz "Hii behoeft nooit noor de roeden, dus ook geen not
woor het zoopok,
'long hetwelk bii buiig weder voorol op drukke molens,
mogetiik gewoogd m@t worden en de molenoorsknecht soms vook
no{bezweet, aiXwiits geen tiid om een ios oon te trekken, zwichten
npet; voor hem is ook-de zelfzwichting een woor genot" aldus Vosman
die aan het eind van zijn brief nog verhaalt over een bezoek aan de
molenmakerswerkplaats van Westra.

"Lootst wos ik te Froneker bii den Heer Westro en tot miin groote verik dot b.g.n. Heer bii ziin molenmokerii een groot fobriek hoii geiticht ter grootte von ruim 30 Meter long en p.m. 10
Meter bree1; in deze kolossole ruimte zog ik knip- en ponsmochines,
drooibonken, werkbonken, groote ploten i'1zer en stoal , enfin, te veel
om op te noemen en tot miin ollergrootste verwondering zog ik kont en
kloor tiggen een door hem zelf gemookte stolen molenroede, volgens
miin veiitond een prochtstuk, hii wos gelaf ik ruim 20Meter lqng;
't wqs hun eersteling, doch ik kon het oon de mokers zien hun trotslk heb hun don ook getuk gewenscht met hun nieuwe fobriek, hetwelk
voor ons molenoars in Frieslond een gr@t gemok zol worden, te meer
door er bii de fobriek een flinke smederii gebouwd is met ee! gryot9.
iizerdrooibonk, woorop olles wot in ons vok thuis behoort ofgedrooid
kon worden. Zeer zeker zal deze fobriek noost die von de Heeren Gebr.
Pot old Kinderdiik een sierood von Nederlondsche industrie worden."
Een betere advertentie en aanbeveling kon de Franeker molenmaker
zich eigenlijk niet wensen.
Tot sloi latón we Knol nog weer even aan het woord over de aanschafkosten die destiids golden. Hii antwoordt: ".. ...dot deze ofhongen
von de grootte von den molen, von een houten of een iizeren os enz.
doch voór vier honderd gulden is men een eind op reis en deze som
is met een poor ioor weei verdiend, op een molen die drukte heeft.
Het kost niets meer, ols olles solied is gemookt, don olle ioren vervenMaor, doorvoor heeft men don ook een netten molen, wont zworte
roeden en voorhek met witte zeilen geeft een oordig effect.t'
wondering zog
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In Franeker waren door toedoen van molenmaker \Mestra verschillende
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zelfzwiehtende (industrie) molens.
We zien hier v.t.n.r. zaagmolen flDe Haanf?. de koren- en pelmolen van
de Gebr. Van Rozendal en de Steenen watermolen van de Stadspolder die
naast de molenmakerswerkplaats vaJl Westra stond.
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Deze fraaie tekening van G. J. Pouw is ontleend aan het boek
is opgenomen
'\Mieksystemen't rwaarvan elders een boekbespreking

in dit nummer.

Moien ttHet Lamt' van Vosman te Leeuwarden. Op rle stelling een aantal
molenaars (knechten) . Misschien wel belangstellende eollegars.
(collectie: G. D. Wijnja).
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t'De Molenoqr" hebben hun uitwerking

Deze ingezonden stukken (5) in
zonder meer g€had, want al op 15 augustus grngen een aantal Brabantse mulders op weg naar het verre Friesland om bii Vosman te
kijken hoe de zelfzwichting nu eigenlijk werkte . Of ze toen ook tot de
ontdekking kwamen dat er natuurlijk ook nadelen aan dit nieuwe
systeem kleefden, is niet bekend.
Ongetwijfeld is wind van achter hét grote gevaar: immers dan kunnen

de klepies van de zelfzwichting dicht gedrukt worden en om dan zo
"onder vol zeil" te staan, met harde wind of zelfs storm, lijkt alles
behalve bevorderlijk.
Menig molen in Friesland is op die manier vroeger aan zijn eind
gekomen.

Toeh vond het systeem, ondanks

hoewel het nooit

Friesland.
Noten:

1.
2.
3.

4.
5.

in die grote

mate

dit nadeel, zijn weg door Nederland,
is aangebracht als in Groningen en

'tDe opmors von de zelfzwichting in ons londtt door
J, S . Bakker.
in : " molenn ieuws " jrg . 26, Dr . 87, april 1979.
Wie kan ons meedelen om welke molen het hier gaat

?

Een foto van deze molen met molenmakerswerkplaats is
opgenomen in het door ons samengestelde ansichtenboek
ttLongs oude Friese windmolens.
"
Welk bliksemafleider-systeem zou hier bedoeld worden?
Met dank aan de heer J. S . Bakker uit Moerkapelle die
ons de inhoud van deze ingezonden stukken deed
toekomerl
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OPNIEUW LEEMTE IN MOLENUTERATWR OPGEVULD

Wieksystenten voor polder- en industrienplens door G.J. Pouw;
ll8 bladziiden met ruim 120 foto's, tekeningen en diogrommen; formoot
28 x 22 cm; ISBN 9020114794; uitgove von Kluwer Technische Boeken

B.V. - Deventer - Antwerpen; priis fl . 29,50.
Eeuwenlang waa er op de Nederlandse windmolens eigenltjk maar één wiekvorm en wel het I'Oudhollande tuigrt. Tegen het elnd van de vorige eeuw
kwam daar enige verandering in toen de zelfzwichting vooral iu het noorden
van ons land een opzienbarende q)mars begon. Bij dit systeem kon het
windvangend oppervlak bij wtseetende wlndsnelheden automatisch worden
gewijzig§, zodat het ingestelde toerenlal werd gehaudhaafd zonder de molen
te laten stqpen. Bij menig molenaar en polderbestuur werden de mogelijkheden en voordelen van dit nleuwe wlekeysteem enthousiast ontvaÍrgen elr
. ... toegepast, vooral in Groningen en Friesland dus. In een redaktimeel
artikel, elders in dit nummer, bes0eden we hieraan uitgebreid aandacht,
waarblj onze interesse zich vooral bepaalt tot de toepassing in onze provincie

rod

1900.

In de twintiger en dertiger iaren varr dlze eeuw realiseerde men zlch opnieuw, alleen ln bevtger mate, dat wanneer er niet zou worden ingegrepen,
de windmolen gedoemd zou zijn ten onder te gaan. In 1923 werd rlDe Hollandsche Molen" opgerlchh deze vereniging schreef een jaar later een
prljsvraag ult met als doet het verbeteren van de windmolen te stimuleren,

waarbij men zich vooral rlchtte op nieuwe wiekvormen, ter verhogÍng van
het rendement en veiligheid. AI dle syetemen worden in dtt boek behandetd.
We noemen bijvoorbeeld Von Baumhauer, Dekker, Van Bussel, Bilau,
Van Rlet, Teu Have eu FauëI. Nog niet eerder ls deze maberie in boekvorm
voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Wel hebben de leden van het
Gllde van Vrijwillige Molenaare hiervan reeds ten dele kennis kunnen nemen in de informatlebulletine. Auteur Pouw komt de eer toe dat hij, dank-

zlt talloze gesprekken met molenaars en molenmaker§, erin is geslaagd
een belangrijke leemte in de (technische) molenliteratuur te hebben opgevuld. Pouw heeft talloze opmetingen verricht die hebben geresulteerd ln
zeer fraaie tekeningen, waarbij de nodige detaits niet over het hoofd zijn

gezien. Dit waardevolle boek bevat dan ook een schat aan technische informatie en mag als zodanig dan eigenlijk ook nÍet ontbreken op de boekenplank van (vrijwillige) molenaars en molenmakersJ Tot slot een tweetat

I

Tijdens het draaien gaat de klep
van de fokwiek open.
Foto: G.D. Wijnja (april 1980).

Het systeem in tekening gebracht
d,)of G. J. Pouw.
Uit het boek: Wieksystemen,

opmerkingen. De eerste heeft betrekking op de titel die doet vermoeden
dat ock buitenlandse systemen tot de inhoud gerekend mogen worden. Dit
is echter niet het geval zodat o. a. liefhebbers van de molens langs de
Middellandse Zee en van de in Frankrijk toegepaste Bertonwieken teleurgeetetd moeten worden. De tweede heeft betrekking op de benaming van
enkele zwichtvormen. Het is een goede zaak om deze als traditie in ere te
houden, maar het gaat ors te vér om typische streekgebonden benamlngen
zoals de Zaanse'Íblote benenr en 'rgelicripte nagelstr als v6ste benamingen
aan te duiden. Dit even terzijde want deze uitgave verdient auders niet
dan lof !
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H. v.d.

- Herinrichting molen "De Hoopn te Holwerd,
gefotocopieerd boekwerkie, formoot A-4 met onbedrukt omslog,
39 pogina's. Priis fl . 10,-. Uitgove von gerí,eentewerken ltlestdongeraradeel, tel. 05198 - 445 (vrogen noor de heer Von der Veen).
Veen

Na een korte tnleidtng geeft de samensteller, die zetf aktief deelnam aan
de restauratie, een overzicht van de voorbereiding en de uitvoerlng van
de algehele herinrichting van koren- en pelmolen rlDe Hoop'r. Het geheel
ie boeiend en terzake deslondig beschreven. De 43 fotots en een bouwtekenlng sluiten goed aan blj de tekst en zijn als zodanig dan ook onmlsbaar. Eigenlijk zou zotn uitgave ln drukvorm moeten verschijnen, zodat
de fotors beter tot hun recht komen. Misschien zou het Gild Fryske
Mounders deze verhandeling kunnen opnemen in de tweede bundel
|rWerken met Windmolensil.

Hieronder volgt een overzicht van diverse molenboeken die thans, voor
zovet nog voorradig, tegen 'rafbraakprij zen" door uitgevers op de markt
worden gebracht. IJ kunt er well,icht uïff voordeel mee doen.
* Bij uitgeverij L. Jansma te Augustinusga (tet. 05123 - 2066) de
herdrukken van oude molenmakersboeken t. w. :
Votledig Molenboek van J.H. Harte van f n5, - voor-f 65, -.
Th
ctisch Molenboek van Krook van Í tlg,- voor f 75,-

giro

883309):

Molenaarstermen en mglengeschiedenis door
Zwaaiende wieken door

drs. H.A. Visser

Molenleven in Rijnland door

* Het monumentale

dr.

van

f

J.

P.A.

f

Z+,50

A. Bicker Caarten vuln f +t, - voot f

boek Molens

in Noord-Holland is bij boekhandel

zicht van de bedrijfsmolens ter plaatse; 5 paginars met overzlchtskaartje
en 6 fotors; rlDe Molenaattt r$. 5L/52 d.d. 22 - 12 - 1982.
* Gerben D. Wijnja - Een strijd ln de veenpolder; een verhaal uit het
harde leven van een veenpoldermolenaar; 2 pagina's; rlDe Molenaar?t nr.
n/sz a.a. 22 - L2 - §a2. Een abonnement op dit weelÖtad kost f 60,(excl. 4%b.t.w.). Admlnlstratie-adres: Postbus 55, 7720 AB Dalfsen.
* Pier Zijsling - 100 jier Beabuorster mole; de geschledenls vau de Babuure0ermolen bij Tjerkwerd; 1 paglna met 1 foto; Bolswarder Nleuweblad d.d. 26 - lL - 1982.
* 'rsels oan sleatten ha de boaren in hekeltr - Wiebe Koopmans molenaar
van honderdjarige; betreft de Babuurstermolen; à pagina met 1 foto;
Leeuwarder Courarrt d.d. 7 - LZ - L982.
rrNieuwe gigant maakt molens overbolig"; de Oudkerker poldermolen
komt buiten bedrijf door het nieuwe electrlsche gemaal bij Giekerk;
! pagina met 3 foto?s: Leeuwarder Courant d.d. 10 - 1 - 1983.
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Zwaan te Alkmaar (teI.
róor f S0,50
(excl. porto). Voorheen was de prij s f t+2,50 ! "r
*' Bij lcOB-boekhandels werden onlangs ook diverse oude-ansichtenboekjes tegen sterk gereduceerde prijzen aangeboden. Ook zagen ïve
hier een tweetal uitgaven van Waanders, Zwolle, t.w.:
De Tjasker door L.H. Blom rÉn f 22150 voor Í ?,90
MóIens in oqenthe van f 52,50 voor f s,oo
*
i$lgglggg] van f ts, - voor f 10, -.
Voor f tg, - (óp giro àzslís4J-n. v. pe-nningpéester De Fryske Mote
te Leeuwarden onder vermelding van het gewenste) wordt het per post
verzonden. Hiermee steunt U onze stichting uiteraard !
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VRIJWII,LIGE M OLENAARS
OOK AKTIEF IN Z-AFRII(A

Atberts Meule weer in gebruik
+,F

Stoop

S0,50 voor

* D.M. Bunskoeke -Molensteden van Leeuwarden; een hlstorisch over-

*

Sla uw molenboekenslag diverse uitgaven in prijs verlaagd

*
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In de Kaapprovincie (Zuid Afrika)

ligt,

op 72 lsrr van Oudtshoorn,
een slaperig stadje dat Prince
Albert heet. Daat zort - zo had
ik ergens gelezen - nog een
u/erkende watermolen zijn.
Half maart 1983 reden we tangs
de prachtige ilTuin-roete't, die
dicht langs de kust van de
Indische Oceaan loopt, van Natures Valley naar de h»re bad-

ptaats George. Daat verlieten
we de kust om naar het noorden
naar Oudtshoorn te rijden, \ryaar
we zouden overnachten. De vo[gende dag gingen we verder.naar
Prince Atbert. Ons Datsun-busje kreeg het op de beruchte Swartbergpas
zwaat te verduren. Veel steile hellingen en haarspeldbophten, maar we
haalden het ! Zonder moeite vonden we "Alberts Meulerrhet kleine watermolentje. Maar er \/erd niet gematen. Wel werd er hard aan de restauratie, die bijna voltooid was, gewerkt.
De watermolen werd in 1850 gebouwd en kwam in 1865 in het bezit van de
familie Alberts. Tot L972 heeft de molen gewerkt, maar toen het wiel
stilstond raakte hij in verval. Het stadje raakte zijn grootste toeristen-
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EEN ZATERDAGMORGEN OP MOLEN 'WINDLUST' WOLVEGA

dttraktie kwljt. In 1965 was het molentje onder Monumentenzorg gekomen.
( Monument = Nasiorale Gedenkwaardigheid ).
Er werden wel pogingen gedaan om de molen te laten reetaureren, maar
het nodige geld ontbrak. Door tussenkorrst van enkele vooraanstaande
personen werd er een bedrijf gevonden, de 'rUnle Staal Ko-operasie van
Suld Afrika'r, dat de restauratle voor zijn rekening wilde nemen.
In november 1980 werd het oude, half verrotte wlel naar het opleidingscentrum van de Unie in Vereeniglng (Trausvaal) gebracht. Daar zou een
nleuw wiel. gemaakt worden. De naaf ls van assegaaihout en dat ls heel
moeilijk te krijgen. Het werd uiteindelijk op een veillng op de kop getikt.
De andere delen van het wiel zijn van Oregon dennehout dat in de Kaap
overvloedig aanwezlg is en o. m. in de meubelindustrie wordt gebrulkt.
Het duurde lang voor het nieuwe wiel er was. [u de Oudtshoorn Courant
stqrd dan ook:'lDie mense in Prince Albert het onrustig begin raak, oor
die wiel wat wegbly". Maar in februari 1983 kwam het toch. Toen gingen
F.W. le Roux, een vakbekwaam bankwerker en draaier en drie van zijn
vakleerlingen, Steyn, Stnit en Koen, gedurende de weekeinden aan het
werk. 'Uulle word seker goed oortyd (=overuren) betaal?'r woeg een be-

zoeker die het viertal otr) een zaterdagmiddag zag zwoegen. Het qrgeruimde
antwoord $rag:rlNee, ons doen dit uit tiefde vtr die saak'r. Er zijn dus ook
in Zuid Afrika wijwitligers die hun vrije tijd opofferen om een molen te
restaureren. We maakten kennis met deze enthousiastelingen en ik vertelde over het NeCerlandse molenbestand en het werk van de vrljwittige
molenaars in Frlesland. Er werd aandachtig geluisterd !

In Zuid Afrika zljn nog wel wat molens (meest watermolens) maar die
verkeren over het algemeen in slechte staat. Eet molentje in Prlnce
Albert ls door de vrijwilligers helemaal qgeknapt. Ze hebben de muren
qmieuw gepleisterd en gewit. Het, bruggetje over de waterloop is vernieuurd
en de ene kleine maalstoel is weer zo goed als nieuw. De inwoners van
het stadje zijn bllj dat het wiel, na 11 jaar stilstand, weer gaat draaien.
Het meel dat lndertijd verkocht werd was zeer gezocht, omdat er erg
lekker brood van gebakken kon worden.
Op 17 maart 1983 heeft de heer Jan de Waal, dlrekteur van Unie §taal,
de molen weer in gebruik gesteld.
Laten we hopen dat de huismoeders in dat kleine Zuldafrikaanse stadje
nog jarenlang lekker volkorenbrood kunnen eten !
De fotois, die mijn Zuidafrikaause wiend Jan Kamp maakte, zljn niet
geschikt voor reproductie in de Utskoat.
De heer T. Groen, die verleden jaar een prachtige penbekening van de
Langweerder molen maakte, was bereid om van de foto?s een tekenlng
te maken. Waarvoor mijn hartelijke dank.
AFB.

Het is zaterda$norgen 7 uur. Ik stap uit bed, wae mij, pak mtjn
Philishave en eet wat. Daarna trek ik mijn jao aan, pak de auto- en molensleutels eu ga naar buiten. Het eerste wat lk nu doe ls: de lucht bekijken.
Het lijkt goed, de toppen van de bomen bewegen, dus is er alle kans, dat
de molen kan draaien.
Ik koppel de aanhangwagen achter de auto en rijd naar de molen. Op
straat ls het nog erg rustlg. De meeste mensen ltggen nog op bed op dtt
tijdstip. Maar kapper Henk Fledderus heeft reeds zijn eerste klant, even
een clanonnetje en hij eteekt zijn hand op. Bii de molen aangekomen doe
ik de deur open en Btap naar binnen, steek de lichien aau en haug de bordjes itq)en" en 'lhier bellen aan het touwtr aan de deur. Zie zo nu weten de
mensen dat de zaak qlen is. Maar tegen achUen zal er nog wel niemand
komeu. Maar je weet maar nooit.
De deur wordt weer op slot gedaan en ik ga naar boven. Op de maalzolder trek ik mljn overal aar.. Zo en nu eerst maar eena op de sielling
gekeken. De wtnd komt ult het westen en ik schat hem q een kracht van
vijf. Genoeg voor onze molen om te kunnen draaien. Ja, nu moet lk eerst
nog even het belletouw laten zakken. Dan ga ik naar boven, de blokken uit
het bovenwiel gehaald en de brandplug er uit. Nu de knlevang nog losgemaakt en dan ie deze afdeling verzorgd. TVee trappen lager haal ik de
steenspll uit het opoorwiel.
Opeens een luid belgerinkel. Ik loop naar de stelllng om te kijken wie
het is. Ja, het is Cor, die met de 8 uur trein uit Akkrum ls aangekomen.
Hij wll nu graag aaar binnen. De eleutel wordt in een handschoen gedaan
en naar beneden gegooid.
Even later komt Cor al door het luik van de maalzolder te voorschijn.
Ook hij verkleedt zlch nu eerst. Na een poosje weer belgerinkel. Deze
keer is het Sjoerd, die naar blnnen wil. Als hij boven ls, waag Ik hem:
tUa dte komt wat laberrr, zegt Sjoerd rhij is
'I(omt Hendrik Jan niet?tr
vannacht @eter vanmorgen) laat thuis gekomen en ligt nog op bedrt.
Er wordt nu even beraadslaagd wat we gaan doen. Eerst moet er meel
naar de bakkers gebracht worden. De bok wordt op de stelling geplaatst
en even later g"aan de zakken al naar beneden. Al gauw zit de vracht op
de aanhang. Cor zal in de tijd, dat Sjoerd en ik het meet naar de bakhers
brengen, de borden er voor zetUen en de zeilen voorleggen.
Als we na een half uur terugkomen van de bakkers, kunnen we beginnen
met malen. Hendrik Jan ls lntussen ook gekomen. Hij gaat alvaet bij de
lichteboom staan, rommelt wat met zijn gewichten err zegt, dat hij zo vet
is. Sjoerd heeft al graan in het kaar gegooid en Cor zal eerst op de maalzolder helpen. Ik loop naar de vang en gooi hem er af. Traag begint de
molen te lopen. Het tijkt, of hij er nog niet zoveel zin in heeft. Een kraai
vliegt luid krassend van een wiek.
At gauw zoeft de molen, dat het tn lust is. Hendrik Jan zet nu de
stenen bij en al gauw komt het eerste gebroken graan uit de meelpiip.
Het is nu even hard werken bij de meelpijp. De molen heeft de gang er
flink in en een zak is zomaar vo[. Cor begint vast met het afwegen. Na
een poosje zegt Sjoerd:ttZal ik eerst maar eens koffie zetten, ats dit er
door is ? " Niemand heeft daar bezwaar tegen. 'Tk bel wel als de koffie
klaar is", zegt Sjoerd. Hij gaat naar beneden en na een kwartiertje tuidt

28

29

de bel al. De molen wordt op de vang gezet en even later zitten we met
zrn allen beneden aan een heerltjke kop koffie.

Itlloe ver ls Klaas met het rljn?[, vraagt Cor. rlllet buitenrijn ls gehoel klaarrr, antwoord tk hem, r![9[ llnnslpijn moet nog een kleinigheid
aan gebeuren. Maar er moet ook nog een nieuwe bolspil gemaakt worden.
De oude voldoet niet aan de ei.genrt. ilWanneer komt htj weer btj ons in de
molen?tt, waagt SJoerd. ItVanaf eind augustus le hij nu elke zaterdagmorgen bezlg geweest met het rijn. Ik hoop, dat hij begin maart weer bij on§

lsrt, zeg lk.

Na een half uurtje gaan we weer naar boven. De rrang wordt weer gelieht
al gauw draait de molen het Juiste aantal enden. Orndat we nu genoeg
grof meel hebben, gaan we over tot fijn meel. De hal,fgebroken tarwe gaat
nog een keer tussen de stenen door en prachtig meel komt uu uit de meelpijp. Na een uur hebben we ook genoeg meel, De bel boven op de steenzolder luidt en dat betekent dat het kaar leeg ls. De molen wordt nu even
stilgezet. Omdat het nog maar net 11 uur is geweest, besluiten we, de
borden en zeilen weg te halen en nog een uur te gaan pletten.
De pletter wordt ingeschakeld en al gauw komt de geptette tarwe uit de
koker. Als het kwart voor twaalf is, wordt de vang er qr gelegd. De molen
wordt op het zuidwesten gekruid. De roekettingen en bliksemafleider vastgemaakt. Boven in de kap worden de blokken weer in het bovenwiel gezet,
de pal erin gedaan, de lolevang wordt vastgezet en de brandplug weer
aangesloten. De steenspil in het spoorwiet gedrukt en de steen er op.
Het is nu reeds over twaalven. We besluiten nog een jonge te nemen.
We gaan rondom de tafel zitten onder de haverpletterkoker. Het rtjonklet'
smaakt best en we nemen er nog één.
Dan gaan we naar beneden en sluiten de molen af. Het is half één, als
we naar huis gaan. Nog even kljken we bulten gekomen naar de wieken.
en

De molen staat goed.

Met elkaar hebben we weer een prachtige morgen gehad.
Roelof Lenstra
DE NATIONALE MOLENDAG 1983 IN WOORD EN BEELD
door Jan van Binsbergen.

Op de Nationale Molendag, 7 mei 1983, welke in het teken stond van het
60-jarig jubileum van de vereniging de Hollandsche Molen, heeft één van
uw redacteurs een aantal molens bezocht. Zoals al vele jareu het geval

is, heeft de wind ons die dag in Friesland weer in de steek gelaten zodat
we wéér geen wolijk draaiende wÍeken hebben kunnen zien.
In Noordwolde bij de ffindlust was geen enkele activiteit te bemerken in
de woege morgen, om 9.30 uur.
Bij zijn naamgenoot, de Windlust te Wolvega (foto 1) barstte het evenwel
van de drukte. Daar was wel even wind (vier volle zeilen), maar helaas,
pal zuid en dus kon het luiwerk niet worden gebruikt om de zalken graan
boven op de stelltng te krijgen; dit gebeurt namelijk via een bok over de
stelltngleuning heen. Maar daar deze bok aan de zuidkant is bevestigd,
moest alles met de hand omhocg trrorden getrokken. Gelukkig genoeg
waren er voldoende mensen om molenaafRoelof Lenstra te hàIpen: Cor
de Vos, Hendrik Jan en Sjoerd Scheenstra atsmede A. de Hurk, een

vrtjwtlllg molenaar ult Zaandam, die rs zomers

is.

op een camplng ln Wolvega

In de molen een nieuwtje: Lenstra heeft een pletter gekocht in Medingen.
vlak bij de Oostduitse grens, en die a&men met zijn broer daar vandaan
gehaald. Deze pletter werd daar aangedreven door een riviertje, via een
waterradmolen. Het meel, dat op de Windlust wordt gemalen, is bij mevrouw Lenstra ln goede aarde gevallen, want ze had er volkoren appelcakes van gemaakt, welke bij de door Jannie ingeschonken koffie heerlijk
smaakte ! De molen heeft een nieuw gekocht koppel 17-der kunststenen,
welke in zes zaterdagmorgens door Cor de Vos werden gebild.
Op de foto ziet u, weliswaar kleln, toch nog Cor de Vos en A. de Hurk
bij het takelen van de graanzak. In Heerenveen (foto 2) was de molen
Welgelegen weer aan het draaien met 4 volle zeilen, na eeo lange perlode
van stllstand. Molenaar P. Hofkamp vertelde, dat julst de dag hiervoor
de molen weer gereed was. De flrma Westra ult Franeker en vooral molenmaker Durk Posthumus hebben hun handen vol gehad aan de vernleuwing
van de lange en korte spruit, alsmede de 4 staartechoren, 0erwijl ook het
voeghout met nieuwe lasseu weer in orde werd geraakt: de koppen waren
verrot. Eveneens werd de slotplaat verrnieuwd.
In St. Johannesga draaide molen de Hereteller (moleaaar Gerben Wijnja)
ónbelast langzaam op kale benen. Later werden een paar zeilen voorgelegd.
Veel fietsers, in het kader van de Landelijke Fietsdag, passeerden Wijnja's
molen.
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In Joure, bij Penninga'e molen (foto 3), waren 4 volle zeilen voorgelegd,
maar helaas was er daar geen wind. Hier was evenwel vóór de molen een
contr0lepxnt voor de fietsers ingericht, waardoor Pieter Bouma, Popke
Timmermans en zijn zuster toch wel bezoekers kregen én menig buittje
meel verkochten;
Redelijk druk was het bij de Groene molen in Joure (foto 4), waar de molcn
onder leiding van molenaar Anne Diikstra met 4 volle zeilen voor de eerste
maal op Nationale Molendag draaide. Diikstra werd bijgestaan door 2
leerllng-molenaars.

In Langweer was de Sweachmermolen door molenaar A. Bakker mooi verslerd met kleine vtaggetjes. Er was evenwel totaal geen wind, zodat hier
geen zeÍlen waren voorgelegd (foto 5).
Foto 6 laat Bakker zien, dle op de stelting aan 4 meisje§ en een jongen
uit Amsterdam uitlegt, hoe een molen in beweging kan komen.
Blj de molen 't Lam te Woudsend was geen enkele activiteit te bespeuren,
de molen was zelfs op slot.
Gelukhig was dat niet het geval met de andere molen in Woudsend nl. dd
houtzaagmolen de Jager (foto ?). Met zljn 2 rode en 2 witte zeilen vol
voorgelàgd, was het een prachtig gezicbt, maar helaas, odk hier geen
wind. Molenaar Coppens was zelfs maar naar Joure gegaan, maar de beide
andere molenaars Freek Felkers en Jaap van Driel waren er wel, evenals
2 wouweltjke leerling-molenaars t.w. Rianne Keurentjes en Ciske Kroets,
die sedert novomber 1982 samen met nog 2 anderen het mooie vak van
molenaar gaan bestuderen.
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De Slotense molen was door de molenaars Gijsbert-Jan van Reeuwijk en
Jan Tollenaar vot aangekleed, maar ondanks die 4 zellen, was er geen
beweging in te krijgen.

Beide molenaars hebben een mooie buillnrlchting gemaakt, met snaaraanop deze molen nu ook bloem kan worden verkocht.
Op deze Natlonale Molendag was daar redelijk veel bezoek.
Voor de geÍnieresseerden: hier is een complete wanner te koop.
Foto 8 toont de beide molenaars, genietend van de zon.
In lJtet (foto 11) was ook geen wind, waardoor gezel Klaas Visser en
leerling Henk van Druten (foto 9) heerltjk ln de zon konden zitten wachten
op de thee, welke door molenaar H. van der Woude met de boot van de
molen werd gebracht (foto 10). De thee werd met lekkere koek geserveerd.
Op de molen werd een redelijk aantal bezoekers geteld.
In Suameer bij de molen de Hoop kwam deze bezoeker om 16.45 uur al te
laat, om de molen nog in bedrijf te zien. Molenaar Frits Veenstra veï'telde evenwel dat de molen met 4 volle zeilen van 11 - 13 uur, belast,
redelijk heeft gedraaid, maar later atleen voor de prins. Hier een redeIijk bezoekers-aantal.
En toen op de terugreis nog even naar de molen in Makkinga gekeken.
tï.et ziet er wel naar uit, dat de restauratie nog dit jaar beeint.
In een votgend nummer hopen we een voltedig overzicht van
ildraalendetr molens te kunnen plaatsen.

.drijving, waardoor

