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Stichting Dc Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma.'t Noard 2,8732 BB wommets (tel. 05159 - 1305)
secretariaat' Tweebaksmarkt 52, 891 1 KZ Leeuwarden, (tet. 0s8-- 925671)
gironummer: 22577U1 (t.n.v. de penningmeester)

Vereniging Gild Frysko Mounders:
voorzitter: H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJtst (te!.05155 - 1403)
ecretariaat.' mevr. P.C. de Jong*Dijkstra, Harddraversrrteg 3ï, 8501 CK Joure

(tel" 05138 - 3470)
bnkretatie.' Friesland Bank
reken i ngn u m me r : 29 .80.24.9U
gironummer: 2543900 t.n.v. Vereniging Gild Fryske Mounders

Rsdaktiscommissie:
A"Bokma, drs" D.M. Bunskoeke, mevr. P.C.de Jong-Diiksrra,
G.D. Wijnja (eindredaktie en tay-out)

Loryacte mederverker:
J. van Binsbergen, J. Brunsmann, P. ïimmermans.

Redaktic -adrc:
molen "De Hersteller", Hogedijk 132,84il NZ St. Johannesga

(tet. O5137-1023).

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen of tekeningen en foto,s over te nemen.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Op vriideg 1 november L985 wordt voor de leden en donateurs van het
GILD FRYSKE MOUNDERS de najaarsvergadering gehouden in gebouw
"DE LANTEARNE'r (bijgebouw der Ned. Herv. Kerk) te AKKRUM:
I)e AANVANG is 19.30 uur.
DE (voorlopige) AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening "

2. Ingekomen stukken.
3. Verdere mededelingen van de voorzitter.
4. Wat verder ter tafel komt .

5. Rondvraag.

PAU ZE

Eventueel een film, diaf s of een }ezing.

Sluiting.

Staatsbosbeheer vraagt via bemiddeling van het GiId Fryske
Mounders een of twee vriiwillige molenaars voor haar

K LA A R K AM P S T E R ME E RI\{ O LE N

te Rinsumageeste. Deze poldermolen dateert van 1862 en is op L

januari 1976 in gebruik gesteld door de Hoofdingenieur-Directeur
van de Landinrichting in Frieslarid , dhr . Ir . J. Vtieger. Voor
meer bijzonderheden over deze molen verwii zerl wij naar inventa-
risatieïlummer 24 in het Friese Molenboek van 1980.

flij /zij dient de beschikken over vakbekwaamheid, bliikend uit
het bezit van een getuigschrift vrijwillig molenaar. Uiteraard
dient hij /zij te beschikken over de nodige vrije tijd en plezier
in het draaien met een poldermolen.

Zli rtie hiervocr belangstelling hebben kunnen zich voor nadere
inlicl:tingen wenden tot het secretariaat van de vereniging, p /a
mevr. P . C . de Jong-Dijkstra te Joure. Telefoon: 05138-3470.

Molenaar Dam t
De oud-molenaar Hendrik Dam van de koren- en petmolen Dt:
Hond is overleden. Daarmee is de laatste herinnering aan de meer
dan een eeuw lange relatie van de familie Dam met De l{ond een
eind gekomen.
In 1882 nam Jan Fokkes Dam de molen De H«rncl over cn maalcle er
mee tot zijn dood in 1925. Samen met zijn moc«ler zette zoon
Hendrik het molenbedrijf voort tot na de laatste wereldoorlog.
Toen raakte De Hond gedurende een twintigtal jaren sterk in vcr--
val. In 1969 kwam de molen in eigendom bij lle Hollanclschc Nlolen
die 'iroor d.e restauratie zarg, droeg. In L978 nam de Fryske lVlole
het eigendomsrecht over. De Hond was steeds weer in bedrijf
door de goede zorgen van Hendrik Dam die in het bij de molen ge-
legen boerderijtje woonde. Er was een nauwe relatie van Dam rnet
de molen, hij beschouwde De Hond eigentijk nog steeds als zijn
eigen molen.

A " Bokma.

Molenmaker De Roos t
In het eerste Friese molenboek staat een foto van molenmaker I)c
Roos met als onderschrift : Eén cler laat ste vertngt)r) woor(ligcrs varr
het oude Friese molenmakersgeslacht. Wij hcbbcn altijct grote tre.-
wondering gehad voor De Roos zijn ambachtelijke inzct voor het
molenbehoud. Als een-mans bedrijfje hatl hij het niet gemakkelijk"
FIij verplaatste zich per fiets of met het openbaur vcrvoer en d.at
kostte veel tiid. We zien hen in gedachtcn nog uit de bus stappen
met zijn "aktetas" waarin zrn broodje en enig materiaal of gereed-
schap. Eeït van zijn zorgenkinderen was wel cle laatste Frièse spin-
nekop-schepradmolen, Íru staande in De Groene ster. De Roos
herbouwde deze molen na de verplaatsing uit de Hemrikspolder
naar de boerderij Wielzicht aan de Groningerstraatweg onder Rij-
perkerk. Deze molen was altijd al een aantrekkelijk doelwit voor
de jeugd, maar De Roos ging er steeds weer met nieuwe moed naar
toe. Dat was één van De Roos zijn goede verdiensten: met gerinSlc
middelen en woekeren met de mogelijkheden , zoveel mogelijk recl -
den wat aan molenbehoud te redden viel. 

A . Bokma.

U ITNODIGING NAJAARSVERGADERI NG



4

VERSLAG van de VOORJAARSVERGADERING voor de leden van het
GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op vrijdagavond 29 maart 1985
in gebouw 'rDE LANTEARNE'r (bijgebouur der Ned. Herv. Kerk)
te Akkrum.

1. OPENING:
ffieropentdevergad'eringenheetiedereenVanharte
welkom. Even een punt van orde: Onze penningmeester, de heer
Maurer en de heer K . Visser komen later ter vergadering.
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Harmen
Zwart uit WESTERGBEST.

2, INGEKOMEN STUKKEN :

ijn er geen ingekomen stukken bij het
§ECRETARIAAT binnengekomen .

3. VERSLAG VORIGE VERGADERING :

ing, gehouden op vrijdag 2

november 1984 heeft men in DE UTSKOAT I1r, 36 rran december
1"984, pagina 3 en verder, kunnen lezen.
Aan dit verslag ziin geen op- en aanmerkingen toe te voegen.

4. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:
esluit om af te treden als

voorzitter, is terugkomen om persoonlijke redenen en ook om ande-
re en hoopt de resterende tijd van zijn zittingsperiode te kunnen
volmakell .

Verder vraagt de voorzitter of iedere aanwezige
even wil tekenen.
De 12e Nationale Molendag zal worden gehouden
1gg 5.

5. JAARVERSLACT_§E.CRETARIS OVER 198a:
In het afgelopen jaar 1"984 bedroeg het aantal Bestuursvergaderin-
gen in totaal 5, te wei6ïp woensdagavond 11 januari 1984 te
MAKKINGA, op dinsdagavond 6 maart 1984 te JOURE, op donder-
@ juni 1984 te IJLST, op woensdagavona-26 september
te JOURE, op donderdagalóÏffi5 oktober 1984 te JOURE.
Er ?ïJn twee algemene Ledenvergaderingen geweest-ln m8a , ta we-
ten op vl:iidagavond 30 mqart 1984 te AKI{RUU Oe Y_oorIaarsverga-
delin_g en de Najaarsyerga{ering op vriidagav.ond 2 novembgr 1984
te AKKRUM.
H* van het GILD FRYSKE .MOUNDERS heeft in
in 1984 verschillende malen telefonisch vergaderd.
Vertreugend is te vermelden, dat er in 1984 weer versehillende
ftVergaderingen van Leermeesterst' zijn@eest.
De Vgrga9eriFgen_van Leermeest_qrs zijn zéér belangriiE voor onze
vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS.
Bij AGENDAPUNT 7 komt de Opleidingseommissaris uitvoeriger op
dit punt terug.
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In september 1984 is er een commissie ad hoc samengesteld, be-
staande uit de heren J.M. Coppens, G.D. Wijnia, J.W. Maurer en
mevr. P.C. de Jong om het IO-JARIG BBSTAAN VAN HET GILD
FRYSKE MOUNDERS voor te bereidelr,.
Deze commissie is driemaal biieen geweest in 1984, te weten op
maandagavond 24 september 1.984, op maandagavond 19_ november

g-

0-0 0-
Op verzoek van het STAATSBOSBEHEER hebben twee leden van
orLze vereniging zieh beschikbaar gesteld om iets te doen voor de
herbouw van de Geeuwpoldermolen te OPPENHUIZEN.
De heer H.F" van Druten te UITWELLINGERGA heeft zitting geno-
men in het actieeomité, €r1 de heer J. Hofstra te SCHRAARD verte-
genwoordigt onze vereniging in het techniseh comité.

000
HERBOUW EN RESTAURATIE VAN KORBN-, PEL. EN HOUTZAAG-

ARP:
UW" te BIRDAARD weer in

ere te herstétlen. Het bestuur van het GILD FRYSKE MOUNDERS
heeft bij de moleneigenaar gepleit om deze molen zó te restaureren,
dat hij geëxploiteerd kan worden door eventueel een beroepsmole-
naar ( zie cle doetstel.ling in de Statuten art. 2, no. 1. )

000
BESTUURSVERKIEZING VERVANGING OPLEIDINGSCOMMISSARIS:

aa
te MAKKINGA.
De heer Bouma stelde zich niet herkiesbaar -

De heer A. Oldenburger te BERGUN{ kon vanwege drukke werkzaam*
heden zijn functie als Opleidingscommissaris niet meer vervullen,
maar de heer Oldenburger witde wel graag lid van het bestuur
blijven.
De heer A.S. de Jong
zer' in het bestuur, in
Dit was in de algemene
maart 19§4._

VERVANGER VOOR DE HEER ING. TH. LUBBERS UIT HÀRLINGEN
ALS VAST LID VAN DE UXANAENCOMMISSIE VAN S?ICHTING DE

FRY SKE MOLE :

Dé_ffi-ilng. Th . Lubbers had te kennen gegeven zich uit de ExA-
MENCONIMISSIE terug te willen trekken-
De heer Ir. A.J. Yzetman uit GROUW is bereid gevonden om de
heer Lubbers op te volgen in de EXAMENCOMMISSIE.
We zijn verheu§d, dat àe heer Y zerman deze taak op zieh wil nemen
en heten hem hartelijk welkom !

de presentielijst

op zaterdag 11 rnei

te JOURE werd met grote meerderheid geko-
de functie van Opleidingscommissaris.
Ledenvergadering van vriidagavond 3!

000

000
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BENOEMEN VAN BESTUURSLEDEN STICHTING DE FRYSKE MOLE

de FRY SKE MOLE in
met ons verzoek de heer Ing. J. Hofstra te SCHRAARD voor te
stellen tot lid van het DAGELIJKS BESTUUR van de STICHTING
DE FRYSKE MOLE.
Wii benoemen de heer Ing. J. Hofstra te SCHRAARD tot lid van
het Dagelijks Bestuur van STICHTING DE FRYSKE MOLE.

0-0-0-
IO-JARIG BESTAAN GILD FRYSKE MOUNDERS:
Op donderdag 23 mei L985 hoopt onre nèrèniglng tien jaar te be-
staan.
De eerste inzet om hierover van gedachten te wisselen is reeds
geweest op woensdagavond 1 augustus 1984 door enkele bestuurs-
leden.
De vraag werd gesteld, op welke wijze we ons L0*jarig bestaan zuL-
len gedenken?
Er werd een commissie ad hoc samengesteld, bestaande uit de heren
J.M. Coppens, G.D. Wijnja, J.W. Maurer en mevr. P.C. de Jong-
Dijkstra.
Er zijn heel wat suggesties naar voren gekomen en alle mogelijkhe-
den zijn uitvoerig uitgediept en besproken !

Na veel wikken en wegen heeft het bestuur besloten om op zaterdag
20 april 1985 een tocht te gaan maken met het motorschip deTJÀN-_--
ffitLBMMER.BiJzonderistevermelden,datàedoe1ste1-
ling van het m.sffiN NIEVF.EN veel met die van het GILD
FRYSKE MOUNDBRS overeensternt .

F*g belangriik voor onze vereniging is de saamhorigtr_eid van onze
leden en de onderlinge bandversteviging.

n, buitengewone leden en
donateurs een uitnodiging met een porto-vrije antwoordkaart voor
de JAN N IEVEEN thuisgestuurd gekregen !

000
KORENMOLEN I'DE HOOPI' TE STIENS ALS LESMOLEN:

om de ko-
renrnolen 'rDE HOOP" te STIENS als lesmolen te mogen gebruiken!

0- 0 0

KORENMOLEN I'DE WEYERT'' TE MAKKINGA:
Op ?aterd_agryi{4ag- 1r5 septem-ber 1991 heeft de officiële ingebruik-
neming van de Makkingaster korenmolen t'DE WEYERTil plaatsge-
vonden.
Een erg belangrijke dag voor het dorp MAKKINGA, maar ook voor
onze vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS.
Bij deze ingebruikneming was een delegatie van het bestuur van
het GFM aanwe zig!

7

KORENMOLEN IIWINDLUST'' TE WOLVEGA:
Op zaterdpgmiddag 15 deeember 1984 is in deze molen de tweede
maalstoel officieel in gebruik gesteld!
EeíEffingrijke mijlpaal voor de groep vrijwillige molenaars van
korenmolen DE WINDLUST te WOLVEGA i
Ook hier was een delegatie van het bestuur van het GFM ter plekke
om één en ander in ogenschouw te nemen !

000
IN MEMORIAM:
Op maan-da$ 3"0gpril !9§_{ is overleden mevrouw N.A. Muysken-
Schmidt te PURMEREND . Mevr. Muysken was voor verschillende
leden van onze vereniging geen onbekende. Mevrouw Mysken zaL
bij velen een lege plaats achterlaten, vanwege haar persoonlijkheid,
die spontaniteit en warme gastvrijheid uitstraalde. Dat zii ruste
ïn-VnUDE !

000
NTOLENAAR IN HET HUWETIJK GETRHDEN:
Op E e Schiffart in het huwe-
lijk getreclen met Harmke Hiltje de Groot te IJLST.
Namens het bestuur zijn de heer Van der Woude en zijn echtgenote
en mevr. De Jong en haar echtgenoot ts avonds naar de receptie in
IIOMI\,IERTS geweest. Wij wensen het jonge paar.reel getruk en goede
maalwind op hun nieuwe levensweg!

000
NATTONALE MOJ,EN!-AG:
Op zaterdag 12 mei 1984 werd
houden. I\'laar liefst 55 Friese
gen van de ze rlag .

0

TEDEN VAN DE VERENIGING:
TeïTelenaantal van onze vereniging er als

volgt uit: gewone leden 115, buitengewone leden 37, donateurs 29.
Joure , 28 maart 1"984.

JAARVERSLAG PENN INGMEE STER :

De pen ering het financieel verslag
over het jaar 1"984 uit en men wordt in de gelegenheid gesteld om
\rragen over dit verslag te stellen.

7 . JAARVEA.SLAG OPLEIDINGSCOMMISSARIS :

ÍÏet ii een première voor
het GILD FRYSXU MOUNDERS en Aaarom zal ik mij speciaal bezig-
houden met de OPLEIDING voor MOLENAARS.
Wat betreft de overige feiten, die heeft U al van onze secretaris
gehoord.

de twaalfde Nationale Molendag ge-
molens werkten mee aan het welsla-

00

6.



EXAMENS:
ffizieh 5 kandidaten
naar, waarvan 3 kandidaten
afgewezen en één kandidaat
De geslaagden waren:
De heer Thijs de Vries
de heer Ate Siezema
de heer Jelle Bouma

LEDEN:
de heren Hendrik Seheenstra

Kornelis Punter
Laurens de Haan

8

aan voor het examen tot ge zelmole-
geslaagd zijn, één kandidaat werd
moest het laten afweten wegens ziekte.

te HARDEGARIJP,
te SURHU IZUM,
te JOURE.

overgegaan naar de kategorie

te UITWELLINGERGA,
te HEERENVEEN,
te LEEUWARDEN,
te MAKKINGA,
te OUDEHORNE,
te MAKKINGA.

)

I
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LEERLINGEN:
ËÏA-ÏAar-m4 waren er 2? LEERLINGEN ingeschreven bij
het SECRETARIAAT.

EXAMENCOMMISSIE:
De-EffiME-NCöÏIMISS-IE kwam in 1984 tweemaal biieeen. Gezien het
aantal LEERLINGEN in 1984 en de zeer gemotiveerde Leermeesters,
mogen we 1984 als een goed jaar beschouwen en we hopen, dat het
in 1985 ook zal mogen lukken!

8. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER:
vereniging het GILD FRYSKE

MOUNDER§ 10 jaar te bestaan; het is nog geen respectabel aantal
jaren, maar eigenlijk wel een mijlpaal om op terug te blikken.
De gewijzigde STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENï
zijn sedert 14 februari 1980 in gebruik!
De voorzitter loopt alle artikels van de STATUTEN na, die beho-
ren bij het doel van de vereniging, en licht enkele daarvan wat
nader toe.

Zes leden gezel-molenaars zijn
MOLEï.ïAAR . Dit zijn de heren:
Reinold de Sehiffart
Dirk Timmermans
Jan Sehenk
Pieter Bouma
Gemit Met
Wim Sjouke

B.UITENGEWONE LEDEN.-
Op Avies van de Vergadering van Leermeesters en voorgedragen
aan het Bestuur van het GILD FRYSKE MOUNDERS werd door het
Bestuur van het GFM besloten per 1 april L984 de volgende leer-
ling-molenaars over te brengen naar de kategorie BUITENGEWONE

te WOLVEGA,
te WOLVEGA,
te SNEEK.

VERGADERING VAN LEERMEBSTERS :

Er werden in het jaar 1984 in totaal 3 Vergaderingen van Leermees-
ters gehouden.
Tevens werd begonnen, onder leiding van de heer Jan Coppeos,
met een uiteenzetting over WEERSVOORSPELLING, een opzet van
kursusinhoud voor LEERLINGEN .

Zoals U zopas gehoord hebt van onze seeretaris is er een lesmolen
bijgekomen en wel korenmolen DE HOOP te STIENS. Hiermede is
het aantal lesmolens van het GILD FRYSKE MOUNDERS in de pro-
vineie FRIESLAND tot I gestegen.
Als Leermeester fungeren op korenmolen DE HOOP te STIENS de
heren F. Felkers te LEEUWARDEN en P. Bootsma te LEEUWARDEN .

De heer P. Bootsma te LEEUWARDEN is door het Bestuur van het
GFM per l" november 1984 als Leermeester benoemd.
Het aantal Leermeesters die lesgeven is nu gestegen tot 8. Op koren-
molen t'DE HOOPTT te HOLWERD is helaas geen Leermeester aanwezig.
De opkomst van de Leermeesters op de Leermeestervergaderingen
is uitstekend; er zijn biina geen absent€rr, vandaar mijn erkente-
lijkheid en een eompliment aan het Bestuur GFM !

OPLEIDING te verbe-
met lVindmolens-,

produetieve functie.
9. VOLGENS HET ROOSTFR I§ AAN BEUryT VAry AFTREDEN DE SE-

CRETARIS MEVR. P.C. DE JONG-DIJKSTRA:
f)e secretaris stelt zieh herkiesbaar.
De voorzitter brengt naar voren, dat de secretaris zic}:^ getukkig
herkiesbaar heeft gesteld.
"Waar zouden we eigenlijk een nieuwe secretaris vandaan moeten
halen?rr aldus de voorzitter. Er zijn ook geen tegenkandidaten bij
het SECRETARIAAT binnengekomell . De secretaris wordt dan ook
bij aeclamatie (met handopsteking) herkozeÍt.

10. WAT VERDER TER TAFEL KOMT :

houdt een pleidooi voor ttDE

ZWALUIV?! te BIRDAARD.
De heren K . S . Visser uit SNEEK , Brunsmann uit HARLINGEN en
Y. Terwisscha-van Scheltinga uit SINT-NICOLAASGA voelen veel
voor een KASCOMMISSIE.
Er wordt door de LEDENVERGADERING besloten om een KASCOM-
MISSIE in het leven te roepen.
De heren K . S . Visser uit SNEEK , R. de Schiffart uit UITWELLIN-
GERGA en P. Oosterhof uit HEERENVEEN (als reserve) stellen
zich beschikbaar om zitting te nemen in deze commissie.
Er wordt afgesproken, dat één lid van de cornmissie elk jaar blijft
zitten. Met ingang van het boekjaar 1985 zal dit ingaan , ingevol-
ge de wet.

In de toekomst houden we voor ogen om de
teren, door middel van de lesstof - Werken
taken-boek en leermiddelen.
Aandacht voor rnolenbehoud en economisehe

)

)
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VIERING IO-JARIG BESTAAN:
rschip de "JAN NIEVEEN, uit LEM*

mer op zaterdag 20 APRIL 1985, hebben zich intussen een groot
aantal deelnemers opgegeven.
Er is door het bestuur besloten om géén JUBILEUMBOEK uit te
geven. Wel is het bestuur ermee akkoord gegaan om een HAND-
BOEKJE uit te geven waarin allerlei zaken van het GILD FRYSïíE
MOUNDERS vermeld worden.
Ook wordt ernaar gestreefd om een EXTRA UTSKOAT n.a.v. het
L0-JARIG bestaan samen te stellenrt, aldus de seeretaris.

RONDVRAAG:
ffiraagt,ofiedereenintu.sSendeabsentie1ijstheeft
getekend.

§LUITING:
ffirs1uitnuhetofficiëlegedeelteVandevergadering
en kondigt de PAUZE aan. De PAUZE is altijd even gezellig. Er
worden allerlei zaken besproken en er wordt van gedachten ge*
wisselrl. Na de PAUZE heeft de heer J. Brunsrnann uit HARLINGEN
ons prachtige diafs van verschillende molens uit OOST-FRIESLAND
laten zíen " HiÍ hield daarbij een boeiende causerie. De voorzitter
bedankt de heer Brunsmann héét harteliik voor zijn bijdrage aart
deze avond" trVe zijn aan het einde gekomen van de voorjaarsbijeen*
komst. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en wenst
hen een goede reis naar huis !

De seeretaris, rnevr. P. C . de Jong-Dijkstraffi

We weten op dit moment von slechts 17 molens dot z ii hebben meege-
draoid op de dertiende Nutionole Malendog. Dit moeten cr ortgctwiifele
meer ziin geweest. We wachten doorom de afficiële verslaggeving viln
de WerkgrCIep Notiortole Molendqg moar of en hopen U t. z. t. het resul*
taot doorvon mee te delen. Llleigeteld éen reoktie hebben we tegemoei
rnogen zien n.o.v. onze oproep. Deze laten wii hieronder volgen.

Langwse[§e_r Molel.

De zeitren van deze rnolen waren naar de zeilmaker geweest, voor een
grondige opknap-beurt. Op 4 mei hebben we ze weer net jes opgehan*
gen. Het bezoek op 11 mei viel mee. De molen ligt niet aan een door*
gaande route en als er dan toch nog 24 mensen komen (groot en klein)
dan zijn we al bij " Onze molen heeft 6 uur lang gepavoiseerd gedraaiC
en we waren bijzonder verheugd onze secretaresse Mevr. de Jong als
bezoeker te mogen begroeten.
Natuurlijk hopen we volgend jaar weer op veel belangstelling.

Mevr " J. Wildervanek en André F' . Bakker,

vrijwillig molenaars.

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Gedurende deze zomermaanden wordt er door de molenmakers druk ge-
werkt aan het onderhoud van de bij De Fryske Mole in eigendom zijn-
de molens.
Met uitzondering van een enkele die nog volledig gerestaureerd moeten
worden, zoals de kleine monnikspoldermolen bij Edens die helaas nog
steeds wachtende is op het tot uitvoering komende ruilverkaveling
Wommels.
Samen met zes andere molens is de Edenser molen in de voorbereidings-
plannen opgenomen. Of alles te realiseren is, is nu nog een groot
vraagteken.
Inmiddels is de spinnekopmolen bij Hartwerd weer gerestaureerd.
Dit is één van de vier spinnekopmolens met een achtkant onderhuis in
Friesland en is een sieraad in het wijde land. De gebroeders Knol, in
wier boerderij de spinnekop staat en nuttig is, droegen bij legaat de
molen in eigendom over aan De Hollandsche Molen.
Onder haar auspiciën werd de restauratie ter hand genomen met finan-
ciële steun van Provincie, Gemeente, Comité Zomerpostzegels, Prins
Bernhardfonds en A.N.W.B. Een groot aandeel in de restauratie-werk-
zaamheden had, de nu dubbel gediplomeerde H.T.S.-er Jan Hofstra te
Schraard en bestuurslid van de Fryske Mole.
Hii maakte o.m. in zijn stageperiode de werktekeningen en vervaardig-
de eigenhandig een nieuwe houten schroef.
Eens was het stamboekveefokkersbedrijf van Knol wereldberoemd door
de bekende stier Adema 197, nu mag de plaats trots zijn op deze
mooie spinnekop.
Aan twee andere molens van De Fryske Mole wordt naarstig gewerkt
om ze uit de t'astt te doen herrijzen.
Voor de onderbouw van de Geeuwpoldermolen bij Oppenhuizen en de
spinnekop-graanmolen voor Koudum zijn concrete plannen uitgewerkt
waaraan wellicht op korte termijn uitvoering kan worden gegeven.
De herplaatsing van de Geeuwpoldermolen op de Monumentenlijst, na
de onverwachte iladministratieve afvoering'r lijkt weer dichter bij .

A.B.
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Bijna 10 jaar lang hebben wij U inmiddels op de hoogte gehouden van
molennieuwties en andere wetenswaardigheden uit onze provincie.
Indecember hopen we met een extra dikke Utskoat te komen. Bijdra-
gen over het tienjarig bestaan van het Gild Fryske Mounders,
Friese molenhistorie, molenmakersverhalen enz. zult U hierin kunnen
aantreffen. Wetende dat er bij U ongetwijfeld nog materiaal aanwezig
is, doen wij door middel van deze oproep een beroep op een ieder die
over fotors, anekdotes, persoonlijke herinneringen, knipsels of wat
verder maar interessant kan zijn, beschikt en die betrekking hebben
op het Gild Fryske Mounders.
Ook zijn wij nog op zoek naar oude fotors die we kunnen plaatsen bii
een artikel over molenmakersherinneringen van wiilen Hendrik Westra
Kzn uit Franeker. Jaren geleden hebben wij de hiervoor benodigde
herinneringen reeds opgetekend. Het betreft afbeeldingen van het
molenmakersbedrijf in aktie en van de volgende molens die in het ver-
haal voorkomen:
Franeker (Stadspolder, spinnekop rt War, Oostermolen), Kiesterzijl
(windmotor), Makkum (oliemolen van Kingma), Leeuwarden (rt Lam),
St. Jacobiparochie (De Welkomst), Zurich (poldermolen van molenaar
Sybenga), Wijnaldum (Riedpolder, molenaar Tichelaar), Sexbierum
(poldermolen van molenaar Douwe Hoekstra), Broeksterwoude (Broek-
molen), Witmarsum (Ypmapolder) en Jellum (poldermolen van De Jong).
Liefst fotots die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Ook fotors van mo-
lenaars (in aktie), -echtparen, -knechten, rekeningen, oude adver-
tenties e.d. betreffende bovengenoemde molenmakerij en de zojuist
genoemde molens zijn uiteraard seer welkom.
Door deze tiidelijk af te staan (in bruikleen) kan men ons en de lezers
van de ftUtïË6?tïreen groot plezier doen. Reakties worden dan ook met
veel belangstelling tegemoet gezien door de redaktie voor 1 oktober.
Er is wél haast bij, want de vooorbereidingstijd is zéér kort.
We zijn benieuwd! De redaktie.

bii Wyckel ( foto Gerben D . WijnjaPaalt ja sker

In de najaarsvergadering van 2 november 1984 werd o.a. voorgesteld
om meer aan edukatieve voorlichting op scholen te doen. Gedacht werd
aan een film- en videoproduktie. Een prima idee, doch erg duur.
Trouwens... zij die over opname-apparatuur beschikken, hebben er
ongetwijfeld goed aan gedaan de AVRO-produktie rrFriese molensr',
die maar liefst twee keer op het scherm is geweest en voor een prima
stuk Friese molenpromotie heeft gezorgd, op te nemen voor de
( school- )videotheek.
Ook werd het idee van een lesbrief gelanceerd, zoals dat in de provin-
cie Groningen is uitgewerkt,
We wilden de kunst echter niet van een ander afkijken, zodat we be-
sloten een boekje te gaan schrijven voor de oudste kinderen van de
basisschool en de brugklassers van het voortgezet onderwijs.
In de jubileumcommissie was besloten dat het géén geld mocht kosten.
Dus moest een uitgever worden gezocht die dit idee wel zag zitten.
We kwamen terecht bij de AFUK te Leeuwarden. Het boekje zou prima
passen in de door deze uitgever van Friese onderwijsmiddelen op de
markt gebrachte trFryslàn-rigerr. Voorwaarde was natuurlijk dat het
in de Friese taal geschreven moest worden. Op zich geen probleem.
Immers, het boekje is bedoeld voor Friesland en aangezien de Friese
taal een verplicht vak op de basisschool in onze provincie is en vele
scholen een abonnement hebben op de zojuist genoemde reeks, zal
hetboekjerrUs Fryske Mfinen" zrn weg in onderwijsland wel vinden.
Hetboekje behandelt de Friese molenhistorie in vogelvlucht en sehenkt
vervolgens aandacht aan de stichting De Fryske Mole en de vereniging
Gild Fryske Mounders. De uitgave verschijnt in het kader van de ju-
bilea van beide provinciale molenorganisaties. Tekst en illustratieve
verzorging was in handen van ondergetekende die lid van de jubileum-
commissie is. Zowel bij de AFUK-winkel in Leeuwarden als in de boek-
handel kan men rrUs Fryske MtrnenrÍ verkrijgen. Gerben D. Wijnja.

Geen onderschrift bii de foto van de voorpagina zult U wellicht heb-
ben gedacht . Een juiste constatering. Het is al weer enige jaren gele-
den dat we een foto van en Friese Utskoat op de voorpagina haddèn
staan. I)eze keer hebben we er in het kader van ons jubileumjaar een
puzzel aan verbonden. Wij willen namelijk van U weten welke molen
bij deze irtskoat hoort. Onder de juiste inzenders verloten we een
kleurvergroting, De echte speurders zullen hier vast geen moeite mee
hebben.
Redaktieleden en medewerkers alsmede hun familieleden ziln van
deelname uitgesloten.
Stuurt U uw oplossing aan de redaktie vóór l- oktober a. s.

EDUKATIEVE UITGAVE 0VER FRIESE MOLENS enz.



Via via bereikten ons onlangs vragen van mevr. M. Soetens-Menagé
uit Tiel. Zelf konden we er geen antwoord op geven. Bij deze dan
het probleem dat voor deskundigen misschien ontrafelt kan worden.
Op 21 mei 1795 werden te Hindeloopen 56 manschappen van de 23-ste
demi brigade 7e comp. uit het Franse leger ingekwartierd. Eén daar-
van was de voorvader van mevr. Soetens-Menagé, Thomas Menagé,
die op 20 oktober van dat jaar onderdook in de molen te llindeloopen.
Hij leerde daar een doopsgezind meisje kennen, genaamd Jeldouw
Wiebes.In 1796 werd een dochter geboren, genaamd Sipk. De familie
Menagé heeft veel onderzoek gedaan naar bovengenoemde Thomas.
Na 16 jaar ( ! ) hadden ze succes en wel in het archief "Service his-
torique de lrarmee frangaise" te Vincennes bij Parijs. Thomas werd ge-
vonden en dus klopte de familieoverlevering tot zover. Nu wil men
echter graag weten wie in 1795 de bewoners waren van de molen te
Hindeloopen. Was Jeldouw Wiebes de dochter van de molenaar of mis-
schien de dienstbode? Jeldouw werd op 7 februari i.789 doopsgezind
gedoopt en overleed op 28 april 1805 te Hindeloopen. Haar ouders wa-
ren onbekend. Ze had toen twee kinrleren Sipk (geb. 1796) en Pieter
Thomas (geb. 19-10-1802) te Hindeloopen.
Reakties zien we met belangstelling tegemoet.

* dat in Witmarsum een basisschool staat die de naam van ons blad
draagt? En dat die school staat aan De Tjasker 4?

{< dat in hetzelfde Witmarsum de koren- en pelmolen gezelschap heeft
gekregen van een 24 meter hoge windmolen die voor een flink deel
bijctrraagt in de elektriciteitsvoorziening van het zlvembad "[/loune-
wetter?r' Het gaat hier om een alternatief energieproject "

:& dat de gemeenteraad van Gaasterlàn-Sleat zich in principe heeft uit*
gesproken voor de verlening van subsidie t.b.v. restauratie van
de molenromp in de Huitebuursterpolder te Nijemirdum?

:r dat onze redaktiemedewerker Brunsmann in de Leeuwarder Courant
van 13 juni j .I. een gloedvol betoog hield voor het behoud van de
vakkennis in het mol.enmakersbedrijf?

* dat de kopij voor het dikke decembernummer al voor 1 oktober in
het bezit van de redaktie moet zijn? We verlvijzen naar de oproep
elders in dit nummer.

aoo' Gcrbcn D.1/5gt

a?,eofite ratuur

Mededelingen voor deze rubriek
gelieve men te zenden naar de
reCaktie

ttDe Wotermolens von Volkenburg aon de Ceultt (zie de bespreking in
nr. 38 blz. 24) kon beter direkt bij de schriiver besteld worden.
Stort don f. 24,-- (incl . porto) op giro 11 94 693 t.n.v. M. Meermon
te Kerkrode onder vermelding von ttWotermolens Volkenburg,t. Eerst
bellen met de schrijver (tel. 045-410928) en pos don gireren is ge-
wenst i.v.m. de mogeliik von uitverkoop.

"Molens in de gemeente Stophorsttt door J.A. Rossing; 95 poginats tel-
lend boek mct zotn 50 meest oude fotots en div. andere illustroties;
formoot 21 x 14,7 cm.; uitgove von de Historische Vereniging Stop-
horst; prijs f .

Bovengcnoemde uitgave verscheen als speciaal nummer van rlOlde Stap-
horstr'. Na een algemene inleiding, waarin de ontwikkeling van de
maaltechniek voor de leek duidelijk geschetst wordt, doet de schrijver
ingreep uit allerlei wetenswaardigheden - molenvaria - die met het be-
grip t'molcn" te maken hebben. We noemen: wiekentaal, zeiluitvoering,
wiekverbetcring, versieringen, billen, enz. Vervolgens wordt inge-
gaan op de typen en werking der Staphorster windmolens. In het voor-
laatste hoofdstuk is de vroege molenhistorie in enkele hoofdlijnen uit-
eengezet, terwijl het laatste en grootste hoofdstuk is gewijd aan de
Iotgevallcn clcr wiekendragers in Staphorst, Staphorst-Meppel, Bou-
veen en IJhorst. Met dit boek is niet alleen een belangrijk stuk streek-
historie vastgelegd. Ook voor completering van de próvinciale molen-
historie is deze uitgave een waardevolle aanwinst.
ttTwt,t; ccuwcn molen de Vriiheid - von brondersmolen tot bokkersmo-
len't door J.T.M. Cunneweg e.o.; 56 blz. tellende tentoonstettingsgids
in A-4 formoot met vele fotots en ondere illustroties, olsmede een ocht-
lol bijlogen; uitgegeven door de Stichting De Schiedomse Molens; priis
f.12,50 (incl. porto); te bestellen per giro 42 65 934t,n.v. genoemde
stichting onder vermelding von het gewenste.
Van lL mei tot 17 juni werd in het Stedelijk Museum te Schiedam de
tentoonstellin6l rrTwee eeuwen Molen de Vrijheid - van brandersmolen
tot bakkersmolenrr gehouden als onderdeel van de Schiedamse molen-
maand-aktiviteiten. De hierbij behorende tentoonstellingsgids die thans
voor ons ligt, schenkt in de vorm van tekst, tekeningen, fotors, doku-
menten, enz. aandacht aan het boeiende molenverleden. We lezen over
de molens in het Schiedam van de 13e tot de l?e eeuw, over coornwijn-
branderijen, brandersmolens, over het personeel op deze molens, zorn
8 à 9!, over heiers, metselaars, timmerlieden en molenmakers, over
frDe Vrijheid'r als brandersmolen, de langzaam maar zekere neergang,
gevolgd doorde wedergeboorte als bakkersmolen van 1971 tot heden.
Al met al een zeeÍ verzorgde uitgave die we met veel genoegen heb-
ben gelezen.

enealogie Men age Hi n del openen de molen
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De poldermolen die we in nr. 38 afdrukten heeft geen reacties opgele-
verd. Wellicht dat deze fraaie muonts bij gelegenheid nog eens getra-
ceerd kan worden, Hierbij weer een nieuwe onbekende. Reakties graag
richten aan het adres van de redaktie' En mocht U een onbekend mo-
lenplaatje hebben, dan kunt U die inrrde Utskoat" laten plaatsen.

-l__--l


