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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

oo vriidas 21 maart 1986 wordt voor leden en donateurs van de vereni-
sin slËïïIID-FEYSrE-luo u N DE R s de al g.e mele 

Y 
oo R JAA E§ Y E E§ AD E -

ÉtN-C gefrouden in gebouw I'De Lantearneri (biigebouw der Ned' Herv'
Eëítr) te AKKRUM. Aanvang 19.30 uur.
De AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Verslag vorige vergadering
4. Mededelingen van de voorzitter

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester

?. Jaarverslag opleidingscommissaris

8. Het uitreiken van het CERTIFICAAT aan leden, die in de periode
tussen 1 november 1985 en 21 maart 1986 overgegaan ziin naar de
kategorieën van resp. gezel-molenaar en molenaar.

9. Toespraak van de voorzitter
l-0. volgens het rooster is aan beurt van aftreden de penningmeester

de heer J. W. Maurer.
De penningmeester stelt zieh herkiesbaar.

Wat verder ter tafel komt

Rondvraag

Sluiting.
PAU ZE

Na de pAUZE een lezing over veitigheidsaspekten bii windmolens
door dhr. F.J. Schat, veiligheidsdeskundige bii Douwe Egberts,
Joure.

1"1.

12.

L3.

UITNODIGING
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VERSLAG van de ALGEMENE NAJAARSVERGADERINc voor de leden van
de vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op vrijdagavond
l november 1985 in gebouw trDE LANTEARNE" (bijgebouw der Ned. Herv.
Kerk) te Akkrum.

OPENING:
Dë-EóiZifter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
In het bijzonder worden welkom geheten de heren jhr. T.A.J. van
Eysinga uit RIJS, vice-vooraitter van de vereniging DE HOLLAND-
SCHE MOLEN te AMSTERDAM, A. Bokma, voorzitter van STICHTING
DE FRYSKE MOLE en J. van der Vlies, sinds 20 april 1985 buitenge-
woon lid van onze vereniging uit ROTTERDAM.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren
A. Kraakman uit DRACHTEN, A. Oldenburger uit BERGUIVI en
P.J.M. Hoogeveen uit IJLST.

INGEKOMEN STUKKEN:
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering bij het
SE CRETARIAAT binnengekomen.

VERSLAG VORIGE VERGADERING :

ing d.d. 29 maart 1985 heelt men
in DE UTSKOAT van SEPTEMBER 1985 no. 39 kunnen lezen. Hr zijn
geen op- en aanmerkingen aan dit verslag toe te voegen.

VERDERE MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:
bY-tentoonstetling

op de Vliegbasis te LEEUWARDEN, waaraan verschillende leden van
onze vereniging hun medewerking verlenen. Voor meer informatie kunt
U terecht in de pauze bij de heer C. de Vos.
Aangezien we dit jaar ons tien-jarig bestaan gedenken, heeft het
bestuur gemeend een beetje een feestelijk tintje aan deze avond te
moeten geven door in de PAUZE bij het gebruikelijke kopje koffie een
stukje oranjekoek aan te bieden.
Na de PAUZE zal de heer C. de Vos uit AKKRUM ons een video-film
laten zien en de heer J. Brunsmann uit HARLINGEN zal ons diars
vertonen.
De secretaris heeft IDENTITEITSKAARTEN EN LIDMAATSCHAPS-
BEWIJZEN bij zich, noemt de namen van de nieuwe leden en reikt ze
uit aan degenen die ter vergadering aanwezig zijn!
Verder ligt het in de bedoeling om er een gezellige avond van te maken!

WAT VERDER TER TAFEL KOMT:
woord aan de OPLEIDINGSCOMMIS-

SARIS de heer A.S. de Jong.
Namens de OPLEIDING heb ik U het volgende mede te delen:
In het JUBILEUMJAAR 1985 heeft er zich één kandidaat aangemeld
voor het examen tot gezel-molenaar, maar dit examen moet nog plaats-
vinden. Ik had een beetje de stille hoop, om in het JUBILEUMJAAR

lende lesmolens in opleiding zijn.
Missehien zit er vol§end jaàr een mogetijkheid in, dat het getal

6. RONDVRAAG :

ffiokma brengt naar voren,
TING DE FRYSKE tilOLE destiids werd
meer verloren mocht gaan!
C*""g zou hij wat meËr medewerking willen hebben over informatie uit
het v"eld. Hei gebeurt wel eens, daíer iets met een molen aan de hand is'
ír." r"r, helefiaal niet van op àe hoogte gebracht is en dat misschien
toch voorkomen had kunnen worden.
De heer J. Brunsmann vestigt de aandacht op de biotoop rond de

TJASKER in ELSLOO (natuurgebied de Stobbepoel)'
De heer G.D. Wiinia merkt opl dat er vorig iaar in 198-4.vee1-meer molens

àj NetrOnALE MjLENDAG gedraaid hebbèn, dan op NATIONALE MOLEN-

DAG in 1985 (te weten op zaLraag 11 mei 1985), wat blijkt uit cijfers
van de werkgroep Nationale Molenàag,. Hii vindt dit erg belangrijk en

zou graag we1en, wat de oorzaak hiervan is '
Hiitvil gia.g op de nooite gebracht worden van elke molen die gedraaid
neLrt of, Na-ttóNer,B uÓr,rlloac in de provincie Friesland'
iàr 

""isaaering 
worden nog verschillende molens genoemd' die op

,"t""aaË 11 mei"l9gb gedraa'íd hebben, dus de lijst wordt nu toch wat

vollediger ( zie iubileumnummer. red. ) .
De heei R. Lenstra uit WOLVEGA vraagt aandacht voor de poldermolen
rDE WALDEN" in de Lindevallei bij wolvega, die met één wiek staat en

waar nooit mee gedraaid wordt.
Deze poldermolei is eigendom van IT FRYSKE GEA'
De heer Bokma meent Ie weten, dat IT FRYSKE GEA hiermee bezigis..
Verder bedankt de heer R. Lenstra het bestuur voor de prachtige-boot-
tochtmethetm.s.deJANNIEVEENuitLEMMERnaarhetZUIDERZEE-
uusnum in ENKHUIZEN op zaterdag 20 APRIL 1985. De groep WoLVEGA

heeft het als een "rg 
g"r"ilige dag érvaren en uit dank daarvoor werd

mevr. de Jong een Èéét mooi bloemstukje aangeboden'-
De heer r. van Ralten uit Kootstertitle vraagt aandacht voor de Bulle-
*ófà" «pofaermolen), ten oosten van LEKKUM, die in slechte staat ver-
keert.
De heer ir. A.J. IJzerman vraagt, of er al een vriiwillig molena&r is
voor de KLAARKAMPSTERMEERMOTN nabii RINSUMAGEEST '

5

aan de 100ste geslaagde kandidaat het CERTIFICAAT tot gezel-molenaar
uit de mogen réit<en, maar helaas wordt miin wens njet vervuld'
Èoopg"r"Ëd is wel, dat er momenteel 30 leerling-molenaars op verschil-

honderd
ons feesteliik in de oren mag klinken.
KATECORIE MOLENAAR Oi ZA september i.1. deed de heer G.C.Gremmé
ffitrriitetiit<ierzoekbijhetbestuurvandevereni-
gi"g fr"t Ctf,O fnySKE MOUNDiIRS om toegelaten te mogen worden tot de

kategorie MOLENAAR.
Het Ëestuur heeft gemeend de heer G.C. Gremmé te moeten honoreren itl
om het CERTIFICAÀT lraOf,nNeAR aan hem uit te reiken' (/t
Namens het bestuur wensen wii u veel genoeglijke draaiuren op koren-
molen rrDE HONDil te PAESENSi', aldus de opleidingscommissaris.

2. dat de reden, waarom de STICH-
opgericht, was dat er geen molen

3.

4.

5.
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De seeetaris antwoordt hierop, dat er pogingen ondernomen worden,
maar er is nog niets met zekerheid te zeggen.
De heer Van der Woude merkt rf.. a. v. het draaiuren-rapport van
de heer Lubbers op, dat de draaiuren niet zo goed door de mole-
naars worden opgegeven.
Toch is dit een erg belangrijke zaakl
De heer J. Brunsmann uit HARLINGEN houdt een pleidooi voor
eonservering van het molen-onderhoud het schilderen van de
molens en dat men ook het juiste en goede materiaal gebruikt bii
al deze onderhoudsbeurten.
Jhr. T . A . J. van Eysinga uit RIJS houdt een warm pleidooi voor
het weer aanstellen van een MOLEN-CONSULENT bij de provineie
FRIESLAND , waar we eigenlijk niet zonder kunnen !

Dan is er de PAUZE. De PAUZE SPREEKT attijd voor zichzelfl
Na de PAU ZE hebben we eerst naar een video-film van de heer
C. de Vos uit AKKRUM gekeken met o.a. de korenmolen DE HOOP
van SUAMEER en na de video-film heeft de heer J. Brunsmann
uit HARLINGEN ons nog heel wat diars laten zien van verschillen-
de molens met o.a. het binnenwerk . Deze diats werden toegelicht
door het gezellige verhaal van de heer Brunsmann.
De voorzitter bedankt beide heren voor hun bijdrage aan deze
avond , sluit de vergadering, bedankt een ieder voor zlin aan-
wezigheid en wenst allen een goede thuisreis !

Mevr. P. C . de Jong-Dijkstra , secr.

(tiidvak oktober 1985 t/m december 1985)

Zat_erdag 16 NOYEMBER 1985.

Plaats: Korenmolen PENNINGATS MOLEN te JOUItE.

9.30 10.50 uur. Y. Terwisscha van Scheltinga
te SINT NICOLAASGA.

EXAMENCOMMISSI9.:

A. Dijkstrà, Ieermeester.
Ir. A.J. IJzerman, vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
D. Posthumus , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

o-o-o-

Aldus vastgesteld door het bestuur,
KUBAARD , 10 oktober 1985.
Secretaris.
Mevr, P. C . de Jong-Dijkstra 

"

G 161 L MeÍ . J.B. van der V1ugt
Compagnonsvaart 58,

G L62 L B.W. Zeilmaker Oostend 2,

G 163 L E.J. Hoen Rode Klaver 85,

G 164 L M. J. Bakker Grote Beer 24,
G 165 L R. Kok Buorren 25,
G 166L G.M. Franekena KI .Hoogstr' 58

G \67 L P.J. Kuperus v.d.weystraat 31,

G 168 L H.F. Huikeshoven
LePeltjesheide 99,

J. Groen Bremstraat 64,
A. de Jong Noardein l'7 ,
W . van der LeY Brègesleatswei 19,
M. A . J, van den Boseh

Westergoleane 4l , 8651 LA IJLST

-0-0-0-

N IEUWE BU ITENCEWONE LEDEN :

BG 048 Mevr. G.H.v.Druten-Nijhof
Binnebaan 4,

BG 049 H . Brandsma Noard 166,
BG 050 T . severei.n Gerard Doustr. 35,

G 169L
G T,7O L
G LTL L
G L72 L

{)Í

9241 HJ 'ÍVIJNJEWOUDE

9136 RC PAESENS
8607 EK SNEEK
8531 MN LEMMER
8816 HV SCHINGEN
8911 HD LEEUWARDEN
8759 LH EXMORRA

8471 WC WOLVEGA
8471 VJ WOLVEGA
8625 TE OPPENHUIZEN
8624 TR UITWELLINGERGA

8624 TB UITWELLINGBRGA
8711 AL WORKUM
1816 CP ALKMAAR

9950 AB WINSUM (Gr.)
N I EUWE DONAT EU RS :

D 048 H . W. Dijkstra

-0-0-0-

Postbus 66,

-0-0-0-

eXnnneN voor GÉZEL-MOLENAAR

Op zaterdag 16 november 1985 deed de heer Y. Terwisscha van

sàrrettinga íit 5INT-NICoLAASGA examen voor gezel-molenaar
op koreÀmolen 'TPENNINGA 

rS MOLEN '' te JOURE '
De heer Y. Terwisscha van sehettinga legde met goed gevolg-
dit examen af en hoopt zich over de SCHARMOLEN (poldermolen)

te SCHARSTERBRUG te ontfermen.
we hopen, dat ook dit lid nog lang met windmolens in de weer

zal blijven !

De Leermeester was de heer A, Diikstra uit TIRNS.

I rvrurATtES LEDENLIJST G.F.M.

EXAM ENROOSTER
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d. een beknopt overzicht van de aktiviteiten van verzoeker als gezel-
molena&r, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de eisen gesteld in lid 2b
van dit artikel , waarbij dient te worden vermeld of verzoeker maal-
boekjes kan overleggen, welke door hem gedurende bedoeld tijdvak
werden bijgehouden, of dat molenjournalen of logboeken voorhanden
zijn aan de hand waarvan het bestuur de in het overzieht vermelde
gegevens zou kunnen verifiëren;
e. een opgave van de personen naam adres, funetie die het be-
stuur desgewenst nadere inlichtingen over de aktiviteiten van ver-
zoeker als vrijwillig molenaar kunnen verstrekken;
f . alle andere gegevens die verzoeker van belang acht om zijn ver-
zoek toe te liehten.

Artikel 4, tweede lid onder b tekst wiizigingen en aanvullen als volgt: -
b. zij moeten aantonen - naar genoegen van het bestuur - dat zij ten-
minste drie achtereenvolgende jaren, men denke hierbij aan wekelijks,
werkzaam zijn geweest op een belast draaiende windmolen, en dat aan
de hand van een door hen biigehouden maalboekje, of aan de hand van
het journaal of het logboek van bedoelde windmolen (s).

Datum van ingang: L april 1986.

D 032 D.J.M. de Boer Ailbertuslaan 384, 6461 TRKERKRADE (L.)
-0-0-0-

Joure , 17 januari 1986.

Ingevolge artikel 4, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement moeten
leden gezel-molenaar het verzoek om te worden toegelaten tot de cate-
gorie molenaar indienen met gebruikmaking van het daartoe bestemde
formulier. Het ontwerpen van een dergelijk formulier bleek echter een
zo lastig probleem, dat het bestuur heeft moeten besluiten daarvan af
te zien, en definitief over te gaan op de tot nu toe gevolgde praktijk:
verzoeken per brief.
De ervaring leerde inmiddels wel dat voor de inhoud van dergelijke
brieven richtlijnen moeten bestaan, om het bestuur alle nodige gege-
vens te verschaffen.
Dit alles overwegende werd in de bestuursvergadering, die werd ge-
houden op 20 januari 1986 te Joure, besloten tot de volgende wijzi-
ging van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel nde
nreuwe

1 Het verzoek om te worden toegelaten tot de categorie molenaar dient
men te doen met een brief gericht aan het bestuur, te adresseren aan
het secretariaat van de vereniging, met vermelding van de volgende
gegevens: -
a. de datum waarop verzoeker werd toegelaten tot de categorie gezel-

molenaar;
b. de datum waarop verzoeker wil worden toegelaten tot de categorie

molenaar;
c. op welke molen verzoeker optreedt als zelfstandig molenaar/beheer-

der, sedert welke datum, door wie hij als zodanig werd aangesteld,
en enige bijzonderheden aangaande hetgeen met de molen wordt
geproduceerd, of: -

G O27G
G O53M
G 064G
G 067G
G O83G
G 141L
G 160L
BG 042
D 045

W. Postma
J.J. Schenk
K.S. Visser
R. P. Jansen
J.C.van Driel
W. A . Bootsma
Joh. Kooistra
K. Punter
T. Zijlstra

Molenstraat 4, 9951
Fogelsanghstate 70, 8296
Kievitdreef 85 , 27 42
p la Kleinzand 54, 8601
Celebesstraat 38A , 97L5
Foamyp 19, 8857
Zuiderveldstr. 18, 850L
Oppers L4 , 847 L
de Boldert 15, 9001

-0-0-0-

AJ WINSUM (Gr. )
NE LEEUWARDEN
ED WADDINXVEEN
BJ SNEEK
JH GRONINGEN
RE WIJNALDUM
KC JOURE
ZL WOLVEGA
MD GROUW

BEDANKT GEWONE LEDEN:

G 069 G J. Keuning Koefenne 3, 9244
G L31 L Mei.H.J.W.Keurentjes Rijpelplein 28, 5709

BEDANKT DONATEURS:

GA BEETSTERZWAAG
BT HELMOND

#/ Op advies van de Vergadering van
het Bestuur van het GILD FRYSKE
van het GFM besloten per 1 ianuari
over te brengen naar de kategorie
De heer Sj. Kingma te BIRDAARD.
De heer J. Kingma te BIRDAARD.

Leermeesters en voorgedragen aan
MOUNDERS werd door het Bestuur
1986 de volgende leerling-molenaars

BUITENGEWONE LEDEN:

EXAMENROOSTER (tijdvak januari t/m mei 1986)

Zaterdag 29 maart 1986:.

Ptaats: Poldermolen "DE FENIX" te MARRUM.
Tijd : I-0. 00 11. 20 uur J. Valk te MARRUM.

Examelegmmissie,:

S . Hoekstra, leermeester.
Ir. A.J. Llzerman, vast lid voor STICHTING DE FRYSKE NIOLE.
J. H . A . van Tilburg , vast lid voor het G ILD FRY SKE MOUNDERS .

o Taterdag 26 april 1986:

Plaats: Koren- en pelmolen 'rDE ONDERNEMING " te WITMARSUM.
Tijd : 10. 00 11. 20 uur W . A . Bootsma te WIJNALDUM .

Exameneommissie :

ermeester.
K. Faber , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE.
D. Posthumus , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS.

4- tekst eerste tid vervalt , daarvoor in de plaats de vol
tekst : -

Huishoudelijk Reglement
lAdvies Vergadering van Leermeesters

Wijzagi ng
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Zaterdaq 24 mei L9.86:

Plaats: Korenmolen !'PENNINGA 
'S

Tijd : 10. 00 11. 20 uur A . M .

Examencommissie :

A. Dijkstra , leermeester.
Ir. A. J . lJzetrnan , vast lid voor
J. H . A . van Tilburg, vast lid voor
Zate.rdag ?1 .me.i 19,86:

Plaats: Korenmolen r?DE HOOPtT te STIENS.
Tijd: 9.00 10.20uur B.G.G.DietzteSTIENS.
Exameneommissie :

F. Felkers , leermeester,
Ir. A.J. IJzerman , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE.
D. Posthumus , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS.

Zaterdag 31 mgi 1.986:

P1aats: Korenmolen rrDE HOOPn te STIENS.
Tijd : 10 . 40 12 . 00 uur D . Kingma te STIEN S .

Exarye{Icommisqie.:

P. Bootsma , leermeester.
Ir. A.J.Ilzerman , vast lid voor
D. Posthumus , vast lid voor
WIJZÍGINGEN VOORBEHOUDEN .

JOURE, 10 februari 1986. A.S. de Jotrg.

De op de voorkant van nr. 39 geplaatste bruisende Ítskoat bleek voor
velen een vrij moeilijke puzzel. De oplossing was: poldermolen de
"Puollenil te Dronrijp. De opname werd door ons gemaakt tijdens de
officiële opening van deze fraai in het landschap gelegen wiekendrager.
Er kwamen slechts twee goede inzendingen binnen en op de najaars-
vergadering van het Gild Fryske Mounders besliste het lot ten gunste
van Gilbert lJsselmuiden uit Joure. Hij kon de prijs, een foto-uitver-
groting in kleur van de spinnekop te Hartwerd, ter plekke in ont-
vangst nemen. G.D.W.

Mededelingen voor deze rubriek gelieve men te zenden naor de redoktie.
21 maart Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum.
2 mei De Jager - Monument van de maand (volg de persberichten!)

10 mei Nationale Molendag (voor de 14,e maal).
24 mei Sluitingsdatum kopii nr. 42 (juni-nummer).

Nieuwe subsidieregeling.

De nieuwe regeling voor de subsidie-uitkeringen voor restauraties van
monumenten is ingriipend.
t'In de Haagse molen" zit een wetswiiziging inzake de bescherming van
monumenten. Min of meer vooruitlopend daarop heeft de minister van
W.V.C. vastgesteld en met ingang van l januari i.l. in werking doen
treden, een nieuwe riikssubsidieregeling.
De gemeenten zijn nu o.a. gedwongen meerjarenprogrammars te maken
en prioriteiten te stellen.
Aanvragen om rijkssubsidie in de restauratie van b.v. molens, die
voorkomen op de meerjarenprogrammats van de gemeenten moeten wor-
den ingediend bij de gemeente, die de aanvragen doorzendt naar het
Rijk. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg houdt wel de supervisie
op de restauratieplannen en de uitvoering daarvan.
Belangrijke punten van de nieuwe regeling zijn dat er geen riikssub-
sidie komt als de gemeente geen meerjaren prog?amma heeft en dat de
gemeenten de prioriteit bepalen om de subsidie verlening binnen het
toegestane budget. De minister beslist over de subsidie-aanvragen,
die bij de gemeente moeten worden ingediend.
Een heel vervelende opstelling is dat de provinciale bemoeiihgen met
molenbehoud op een zijspoor dreigen te worden gezet en het liikt wel,
als ongewenst worden beschouwd. Gezien de verdienstelijke wijze
waarop de meeste provincies de zorgen voor het molenbezit tot de
hunne hebben gemaakt en daarvan doen blijken door aktiviteiten en
subsidiëringen, is het onverteerbaar wat Den Haag nu bekokstooft.
Zorgelijk is vooral ook dat het molenbehoud nu volkomen afhankelijk
is van de gemeenten. Als de gemeente niet een meerjaren-programma
wenst op te stellen en er geen raadsbesluit komt, dan gebeurt er niets.
Dan wordt een molen een wrak, want als hij op de rijksmonumentenlijst
staat mag de molen niet worden gesloopt. Het molenbehoud is overge-
leverd aan de gemeentelijke willekeur. Wij zullen niet moe moeten wor-
den de gemeenten te informeren en eventueel te achtervolgen met onze
wensen voor. een verantwoord molenbehoud.

Technisch adviseur.
Het bestuur van De Fryske Mole is graag ingegaan op een aanbod van
de heer J.I. van Asperen te Hallum om zich in te zetten voor de molens
in onze provineie. Van Asperen is technisch ambtenaar bii de gemeente
Ferwerderadeel. In verband met het voornemen om de aanbestedingen
van het onderhoudswerk aan de molens in het vroege vooriaar te doen,
is het bestuur blij met de hulp van Van Asperen en benoemde hem tot
technisch adviseur.
Er is nog een tweetal aanbiedingen voor assistentie, waarover nader
overleg zal plaats vinden.

MOLEN te JOURE.
IJsselmuiden te JOURE.

STICHTING DE FRYSKE MOLE.
het GILD FRYSKE MOUNDERS.

STICHTING DE FRYSKE NIOLE.
het GILD FRYSKE MOUNDERS.
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Gift met een traan.
Gecommitteerden en ingelanden van de Hrinserpolder hebben De Fryske
Mole verbliid met vijf duizend gulden.
De polder is opgegaan in het waterschap De Middelsékrite. Ook mole-
naar Durk Posthumus, die met zoveel inzet en zorg de polder al veer-
tig jaar bemaalt, werd met een gift verrast. Hartetijk dank HÉnserpolder!
Het is te betreuren dat de polder, die zijn zaakjes zo goed in orde had,
niet meer bestaat. De molen had altijd haar bijzondere zorg. Verwacht
mag worden dat het waterschap alle "noed" zal staan voor het funkti-
oneren van deze prachtige molen.

Gedichten bundel .

De Fryske Mole loopt al lang rond met het plan een bundel met molen
gedichten, rijmwerk enz. te laten verschijnen. Er heeft zich nu een
sponsor gemeld. Het bestuur besloot de uitgifte voor te bereiden als
een iets verlaat verjaardagsgeschenk bij het 15-jarig bestaan van
De Fryske Mole.

Monument van de maand.

Houtzaagmolen rrDe Jagerrt wordt uitgeroepen tot het "Monument van
de maandrr in mei a.s. Wij komen daar nader op terug.

Us Frvske M0nen.

U ?rUs Fryske Mirnen" is de titel fan in alleraardichst boekje ( 20 siden)
' skreaun troch en mei fotors en tekeningen fan Gerben D. Wiinia. Dit

boekwurkje is der kommen op fersyk fan de Algemiene Fryske{nder-
rjocht Kommisje, AFUK. De priis is f . 4.90.

Dit boekje is benammen op it trnderwiis rjochte en dat is de fakman
Wiinja tige goed tabetroud. Hy beskriuwt de moletypen, de wichticn-
ste trnderdielen fan in mole, mar ek it biljen, de biotoop en it Gild
Fryske Mounders en de Stifting De Fryske Mole.
Op de omslach pronket Penningars Mole.

Jubileum Kgrpgr?hoek.

Het hoofd van de afdeling Molens van de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg te Zeist , d€ heer W . A . Korpershoek , vierde zijn zilveren
jubileum. Nog voor de monumentenwet van kracht was werd Korpers-
hoek aangesteld om de technisehe molen zorg vanuit het Riik gestalte
te geven. Een groot aantal moleninstanties en molenvrienden kwam
het eehtpaar Korpershoek zijn gelukwensen en kado's aanbieden .

' Begt?qraties:
Een volgende keer weer iets meer
over de molenrestauraties.
Popke Timmermans stuurde ons
d,eze mooie foto van Binnema's
molen in aanbouw op het erf van
molenmaker Tacoma te Stiens.

Meer don 150 iaor tong heeft de Polder Huins het volgehouden. Provin-
ciole Stoten stoken eiige iaren geleden een stokie voor het .voortbestoon
von olle polders en woíerschopiès en koos voor onderbrenging in grote
waterschoppen. Op vrildogovond 24 ionuori viel het doek over de pol-
der. Het woterschop ttde Middelsékrite" heeft de took overgenamen.
ln onderstoand verhool nemen we lJ mee terug in de tiid noor het ioor
1937. Een vergeeld knipsel vertelt over de striid von 'tde koning von
de ruimtet' en-gaqt noder in op de vroog of de Huinser poldermolen
zol bliiven besioon. De molen is er gelukkig nog steeds en ols,het
aon molenoor Dirk Posthumus ligt, de molenoar die ol vonof 1946 het
vongtouw in honden heeft, dan zql de stoere zelfzwichter nog long
blijven drooien en molen.

UIT DE KN I PSELDOOS ( 3)

EEN STRIJD OM DE KONING VAN DE RUIMTE
ZAL DE HUINSER POLDERMOLEN BL]JVEN BESTAAN?

I937. Ongeveer zuid van Huins en noord van Baiium en u,est van Baard
maar het dichtst bij Huins daar staat hij midden in het veld. Trots
steekt hii ziin kop omhoog, statig spreidt hij zijn lange wieken in de
lucht, net aisof trij trem vàn zijn waardigheid bewust is. Want de eerste
de beste is hij niet. Sedert onheugelijke tijden is hij onder de. water-
molens in de omtrek de koning geweest. Hii was altiid de glorie van de
Huinser polder, zijn gecommitteerden en ziin molenaars. Als.het ge-
sprek ovèr molens giig dan konden de Huinsers, al hoe klein hun
dorpje was, wel meedoen. Wat een vlucht of die molen had dat was ge-
welàig en wat hij niet uitmaalde als hii goed de wind in de zeilen had,
dat wàs ook geweldig. Welke molen had eerder het overtollige water
weg als hij en had het beter in de macht?
In 

*het 
huiije bij de molen wonen Kees en Jantje. Een jaar of viiftien

geleden toen er een nieuwe molenaar moest zijn, werd Kees daartoe
àangeweren, hem werd de molen toevertrouwd. En dat die keus niet
mis was is in de afgelopen vijftien iaar wel gebleken. Als. men Kees
een koning onder de molenaars zou noemen zou niemand in Huins dat
tegenspreÉen. Als er teveel water in de polder was en er was wind
bii dag of bij nacht, zelfs Zondags Kees was present. Op tijd en zo
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vlug als het kon het water uit de polder te hebben dat was Kees en ziin
molen de grootste eer. In al die jaren heeft de molen voor Kees meer ge-
weest dan een ding dat water uitgooide en hem brood bezorgde. Maar
tiiden hebben tijden. De glorietijd van de molens is nu voorbij. De een
na den ander moet nu zijn plaats ruimen voor andere krachten die niet
of minder van de wind aÍhankelijk zijn. Maar de koning van de Huinser
polder zou voorlopig zijn plaats nog niet behoeven af te staan zoo werd
veelal gedacht. Op de jaarvergadering van ingelanden i.l. kwamen an-
dere geluiden naar voren. De schroef was versleten, hetbintwerk van de
schroefbak niet best meer, de roeden werden oud, ook boven in de kop was
alles niet meer in orde. De gecommitteerden hadden zich al eens afge-
vraagd of nu ook de tijd was gekomen om hem af te breken. Een des-
kundige was geraadpleegd en die had rapport uitgebracht. Dit rapport
werd door de voorzitter voorgelezen en toegelicht. Het kwam ongeveer
hier op neer, als de molen helemaal in orde zou wordeí gebracht zoo
als het behoorde zou het maalgeld dat nu gemiddeld 93 cent bedroeg
op 105 cent komen. Bij aanschaffing van een electrisch gemaal kwam
men op 120 cent en met een ruw olie moter op 108 cent. Het belang van
de polder zo meende de voorzitter zou wezen aanschaffing van een
motor. Het maalgeld kwam maar even hoger en dan had men te allen
tiid het water in de macht. Vooral de ingelanden met het laagst gelegen
land waren het hiermee eens. Voor het laagste lands is de beste bema-
ling niet te goed, daar hangt voor dat land veel van af. Maar Kees,
die ook ingeland is, denkt er wat anders over. Hij is het er lang niet
mee eens dat ziin molen zo maar zal verdwijnen. Hij komt met critiek.
Met de voorzitter gaat hij in gesprek over de roeden. Volgens de des-
kundigen hebben roeden als in deze molen zitten een levensduur van
dertig ó vijfendertig jaar. Maar deze hebben er al vijf en veertig jaar
in gezeten en hij gelooft er niets van dat ze zo min zijn. Nou Kees,
van onderen zijn ze niet best meer. Nee, maar boven in het kruis daar
komt het op aan en daar zijn_ ze nog zo gaaf als krijt. Met de voorzitter
wordt hij het niet eens over de roeden. Nu begint hij de deskundig-
heid van de deskundigen aan te vallen.
Zulke menschen zullen van motors wel verstand hebben maar voor de
molen zou hij liever een ander man raadplegen en bovendien, zijn die
menschen wel onpartijdig? Nu Kees het over onpartijdig heeft, begin-
nen sommige aanwezigen te lachen. Niet dat men het hem ten kwade
duidt dat hij zelf niet onpartijdig is. Te Huins neemt men elkaar en
vooral Kees niet zo gauw iets kwalijk en daarbij, de man vecht voor
zijn brood nietwaar?
De voorzitter die de reden van het gelach ook wel begrijpt zegt. rrWij

zijn niet gebonden aan het cijfer dat in het rapport voor de bediening
van de motor staat; goede bediening van een motor is ook nog wel wat
waard. Kees moet nu niet denken dat het voor hem een grote strop
zal wordenr'. Maar hier reageert Kees niet op hij doet alsof hij het niet
hoort. Hij is immers een koning onder de molenaars, hij spreekt niet
over zichzelf, hii vecht voor het leven van zijn molen. Maar hebben
die gemalen zo gaat hij verder ook niet veel tegen, hebben jullie daar
wel eens over nagedacht? Die luchtbeschermingsgrappen eergister,
viel daar ook wat van te leren? Een bom op de centrale en alle gemalen
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staan stil. Maar wii willen geen gemaal Kees wii willen een motor, Goed
maar hoe komt het dan in die tijden met de olie voor de motor. Ja als
het zover komt dan zal het allemaal wel niet veel meer kunnen schelen
denk ik? Maar Kees wil ook dan nog het land boven water houden. Hij
zet ziin betoog voort. Hij zou wel eens willen vragen. rrDoethijziin werk
soms niet goed meer? Is er een van de aanwezigen die een winter heeft
meegemaakt, dat er meer water viel dan in deze dan moet hij het maar
zeggen. En is er een van de aanwezigen die deze winter last van het
water heeft gehad. Dan moet hij het maar zeggen. Maar dat kan hij
niet zeggen want dan zou hij moeten liegenrr. Ja hoor eens Kees jongen
zegt een laaglander dat is allemaal heel mooi gezegd maar ie moet ook
niet uit het oog verliezen dat er deze winter altijd flink wind is geweest,
Dat kan ook anders. Ik weet nog best hoe of een paar iaar terug mijn
lage elf pondemaat zo verkleumd was van het hoge water dat ik mijn
hand maar vrij wat diep in de zak moest steken voor kunstmest om toch
nog een goed gewas te krijgen en zoiets past je niet zo goed in deze
tijd. Ook andere laaglanders komen met dergelijke verhalen. Laat dat
nu allemaal maar eens r4raar wezen zegt Kees dan weer maar moet hij
daarom nu zomaar plotseling worden opgeruimd. Hebben jullie er ook
wel eens bij stilgestaan dat er aan hem ook wel wat kan worden ver-
beterd, hebben jullie wel eens gehoord van het systeem Dekker?
Kan daar eerst nog niet eens over worden gesproken. Kees bliift ook
niet helemaal alleen staan. Nu vraagt een boer het woord die tot dus-
ver nog heeft gezwegen. Toevallig heet hij ook Kees. Bij zijn plaats
behoort een kleine dertig pondemaat laag gelegen land. Hij gaat het
malen best naar de zin zegt hij ik zou zo zeggen het hoeft niet anders.
En daarbij onder het werk op het land en als ik in huis zit, altijd heb
ik het gezicht op de molen, ik zou die molen niet graag willen missen.
Ja menschen lach daar maar om, ik houd van die molen en al moest het
maalgeld ook nog een kwartje het pondemadt hoger, zou ik die molen
nog niet willen missen. Nou Keesboer dat is nog al wat een dikke
twintig gulden per jaar voor het gezicht op een molen en dat in deze
tijden. De man die nu aan het woord komt heeft niet zoveel over voor
dat gezicht. Als in de herfst de natuur eens een keer royaler is met
water dan met wind en zijn laag stukje bij huis, waar hij van grasvoe-
ren wil, dreigt onder te lopen ziet hij ook vaak naar de molen en als
die dan alweer stilstaat, in zorn gezicht hem nog geen twee cent waard.
Dan had hij liever dat daar een ding stond dat ook zonder wind zijn
laag land droog kon houden. Maar het praten van boer Kees levert
molenaar Kees stof voor nieuwe actie. Wat boer Kees daar heeft gezegd
behoeft niemand om te lachen dat de man zoiets durft te zeggen strekt
hem tot eer. Het kon helemaal geen kwaad als jullie de zaak ook eens
van die kant bekeken. Men hoort tegenwoordig veel praten denk maar
eens aan Landbouw en Maatschappij over ten achter stelling en ver-
armen van het platteland. Wat willen jullie nu doen? Jullie willen zelf
het platteland, jullie willen jullie zelf verarmen. Is het dan niet meer
dan skande dit pronkstuk van het veld daar weg te breken terwijl dat
helemaal niet nodig is, Nu kan de dorpsvakman er nog eens wat aan
verdienen, dat is dan ook voorbij, al weer verarming van het platte-
land.
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Meer ingelanden zijn er niet aanwezig die luisteren naar de naam
Kees. Maar er zijn nog wel bij die, laat ons zeggen, ook iets Keesigs
over zich hebben. Zij gooien het over een andere boeg. Zij stellen
voor een nieuwe schroef aan te schaffen, een houten, die zijn het
goedkoopst en naar een van hen beweert, draaien ze ook het lichtst,
daar heeft hij ondervinding van. Dan de kap onknappen, de roeden
zullen nog wel even mee gaan is hun gedachte. Die kan men dan met
een jaar of vijf wel weer eens bekijken.
Daar moet de voorzitter evenwel niets van hebben. Ja zegt hij als wij
nu beginnen te knoeien dan gaan wij nog veel verder van huis dan
gaat het lijden aan, daarvan zijn voorbeelden te over. De roeden mo*
gen nog zo best zijn geweest, ze ziin zo oud als de weg en eenmaal
komt de tijd dat ze zich begeven en die tijd kan wel eens niet ver af
wezen. Nu is het een vaste gewoonte van molenroeden.om nooit te bre-
ken in de zomer als de sloten droog zijn. Altijd bedenken ze dat als
de polder aan de nek
toe vol is en dan zit
je met de gebakken
peren, daar wil hij
niet verantwoordelijk
voor zijn. Na nog wat
heen en weer gepraat
wordt op voorstel van
de voor zittet besloten
nog eens een andere
deskundige te raad-
plegen , de heer Ris-
pens van de Friesche
Mij van Landbouw . Zo 

,..i':,ii

staan nu de papierelt .

Nog staat hij daar , ',,i

skerp afgetekend tegen
heldere voorjaarsluch-
ten, van ver in het
rond te zien, Kees
ziin pronkstuk van
het veld. Hoe lang nog?
Wie zal het zeggen?
Maar binnenkort moet
er een besluit worden
genomen. Moeten zijn
reehters uitspraak
doen. Dan is het voor
hem to be or not to be.
Wat is het beste ? Wie
weet het ? Maar drie
dingen heeft hij mee.
L. Al zou hij dan niet
meer de beste zijn de
goedkoopste is hij toch
nog wel .
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2. Zijrr drijfl<racht is met bommen en granaten niet te vernietigen,
ook embargors en blokkaders kunnen die niet teniet doen. Tot op
heden kan het menschelijk vernuft de wind nog niet aan banden leg-
gen. Ook is de wind nog niet belast. 3. Dan zijn er nog de Keesen
die van hem houden en voor hem vechten durven.
Een raad zouden zijn rechters wel mogen aannemen. Onderzoek voor-
af jullie zelf eens goed of jullie mogetiik zelf ook nog iets Keesigs over
jullie hebben. Als dat later al. bleek en dat komt wel vaker voor dan
was het te laat. _0_0_0_

aoor GoÀcn D.t/ilgt

o?,enlíterctuur

Mededelingen voor deze rubriek
gelieve men te zenden naar de
redaktie.

.jfl;C MOLENS lN EN OM WARGA - een 22 pogino's tellend ortikel over de
polder- en industriemolens die eens in en rond Worgo hebben gestoon;
geillustreerd met 23 foto's; schriiver Sioerd Spykstro; te vinden in
'tlen en oor 0t'e skiednis von Wergeo"; een uitgove von de l4lurkgroep
'tWerregeo Ald & Wergeo Nii"; september 1985; priis f. 10,--.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het dorpsblad ?'De

Havensbankrr verscheen dit 91 paginars tellende boek waarin een zes-
tal artikelen over het Wargaaster verleden is opgenomen. Vooral van-
wege het belangwekkende artikel over de molens ter plaatse brengen
wij dit onder uw aandacht. Wie ooit de streekroman rrDe Hornstrars[
van U.G. Dorhout heeft gelezen, zal ongetwiifeld zijn geboeid door de
molens die als sfeervol achtergrond-decor het beeld van het oude
Warga bepaalden.
S.J. van der Molen schrijft in de Heérenvèense Koerier van 2?-10-1950
dat in een toekomstige 'rgeakundet' van het dorp een bladziide over de
drie oliemolens en de korenmolen niet zal mogen ontbreken. Misschien,
zo stelt hij, dat het artikeltje over de vier molens nog een paar pennen
in beweging zal brengen. Daarvan uitgaande kan zonder meer worden
gesteld dat Sjoerd Spykstra zich bijzonder van ziin taak heeft gekwe-
ten.
Hij begint met een beschrijving van de poldermolens die onder meer
de meren rond Warga hebben drooggelegd. Alleen de molen van de
Hempensermeer priikt nu nog in het landschap; een goede onderhouds-
beurt lijkt ons daar echter niet misplaatst.
Vervolgens komen de industriemolens aan de beurt. De eerste verrees
hier tussen 1823 en 1826. Het was een roggemolen van het type spinne-
kop met stelling, die later ook als oliemolen dienst deed. Dat was om-
streeks 1860, In 18?7 werd deze molen, genaamd itHet Fortuinrr, door
brand verwoest.
De drie oliemolens waren van het type achtkante bovenkruier met stel-
ling. De eerste werd t 1829 gebouwd, de tweede in 1854 en de derde
in 1868. Deze laatste heeft slechts dertig jaar stand kunnen houden.
In de jaren 191? en 1918 verdwenen respectieveliik de eerste en de
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tweede oliemolen. De slopershamer had daarbij gevoelige tikken uitge-
deeld. Het betreurenswaardige gevolg is dat zich tot op de dag van
vandaag gevoelens van spijt en leegte voordoen. Wat zouden we wijs
op Warga zijn wanneer daar nu nog een werkende oliemolen het imago
van ons Friese molenbestand extra zou kunnen versterken. Het zijn
van die bespiegelingen die bij je opkomen bij het doornemen van der-
gelijke artikelen.
Spykstrats studie houdt de herinnering aan aI dat molenschoon echter
levend.
Tot slot een paar korte opmerkingen. Het boekje ziet er piekfijn uit.
De biigevoegde kaart is een goede zet geweest. Doorsneden van een
water-, olie- en wipkorenmolen zouden voor de leken op molengebied
een welkome aanvulling zijn geweest. Maar al met al is met deze bij-
drage weer een belangriik stukie Friese molengeschiedenis vastgelegd.
In meer dorpen zou de molenhistorie eens zo gedegen uitgeplozen
moeten worden.
Zij die voor dit boek belangstelling hebben, kunnen telefonisch kon-
takt opnemen met S. v.d. Vlugt te Warga, tel. 05105-1269. De vraag
naar deze uitgave was gnoot: reeds bij verschijnen was de eerste druk
zo goed als uitverkocht. Een herdruk wordt overwogen.

,. t 'rMolens in de gemeente Staphorst" door J.A. Rossing.
. t In nummer 39 maakten wij U al attent op deze uitgave. Daarbij is de

prijs weggevallen. Het boek is, zo lang de voomaad strekt, te bestel-
len door overmaking van f. 19,50 (incl. porto) op postgiro 4323681
t.n.v. de Hist. Ver. Staphorst o.v.v. het gewenste.

?rDe stenen reus op de Zoester Engtt door mr. Janzn. van Hees.
We ontvingen een boekaankondiging van de Stichting tot behoud van

., .., de stellingkorenmolen 'rDe Windhondrt te Soest die ter ondersteuningr' van haar doelstelling dit boekwerkje uitgeeft dat geheel gewijd is aan
de betreffende molen die in 1930 werd afgebroken en wiens geschiede-
nis in feite reeds in 1474 begon. Bestelling kan geschieden door over-
schrijving van f. 20,-- op postgiro 4403522 van bovengenoemde
stichting o.v.v. rr.1.ex. Stenen Reust?; dit is incl. porto.

trDe Vlieger-Wieringerwaard. Van water- naar korengemaalrt door
A.M. van Dop.
Ook van dit boekje ontvingen wij een boekaankondiging en wel van

':' de samensteller zelf, die wij bij onze lezers nauwelijks meer te hoeven-' introduceren na zijn publicàtie in dit blad over de Èorenmolen van
Buitenpost. In zekere zin is het daarop zelfs een vervolg. Immers na
de periode Buitenpost werd het graanmaalbedrijf door molenaar Van
Dop in Noord-Holland voortgezet.
Het boekje is eigenlijk in twee delen te splitsen: het eerste behandelt
korenmolen rrDe Vliegertt (geschiedenis van molen en graanbedrijf als-
mede een beschrijving van de werksfeer rond 1950 in het maalderij-
bedrijf), het tweede de historie en de bemaling van de Wieringerwaard.
Een viertal bijlagen besluit dit 48 paginars tellende boekje, dat ge-
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illustreerd is met 7 fotors en 10 tekeningen en kaarten of situatieover-
zichten.
Het geheel is gefotocopieerd en voorzien van een omslag in linnens-
papier. Tot 1 mei 1986 bedraagt de prijs incl. porto f. 13,--, daarna
f. 14,50. Te bestellen op giro 651579 t.n.v. A.M. van Dop te Naald-
wijk o.v.v. rrboekje De Vlieger".

t' 
W orkumer wi ndmolen s, zes eeuwen gesch iedeni s von bed ri jfsmol en s " ;

ortikel von drs. D.M. Bunskoeke in het kerstnummer von "de Mole-
noertt, B9e joorgong nr. 51/52, l8 december 1985.

In dit historische artikel , dat geillustreerd is met 3 oude fotors en
een kaart, geeft ons redaktielid Bunskoeke een interessant overzicht
van de bedrijfsmolens van weleer in dit voormalige Zuiderzeestadje.
Hij komt op een totaal van maar liefst 14 stuks! Een waar windmolen-
centrum dus. De eerste vermelding dateert van 1399; het betreft hier
de zgn. rrSuydermolen" die eind 18e eeuw is verdwenen. In die eeuw
was de concentratie ook het grootst met 11 stuks waaronder 3 koren-
molens, T zaagmolens waarvan er later een tot pel- en mosterdmolen en een
tot cementmolen werd ingericht, alsmede 1 oliemolen. Vijf molens wisten
hun bestaan tot in deze eeuw te rekken: de Westerrogmolen (een koren-
molen die in 1818 ook pelstenen mocht hebben en rond 1880 zelfs water-
malen als taak erbij kreeg), zaagmolen De Koe waarvan de zaagschuur
nog resteert, oliemolen De Liefde die in 1931 verdween, de zeemleer-
molen van 1808 die zotn 5O jaar later korenmolen werd en in 1907 rrde

vuurdood stierf rt, en tot slot zaagmolen De Engel , later cementmolen,
waarvan de zaagschuur als laatste aandenken omstreeks 1970 verdween.
Al met a[ een boeiend artikel in een boeiend kerstnummer waarin we
verder o.a. nog artikelen aantroffen over molens op kerst- en nieuw-
jaarskaarten, molensteenfabricage, de schipmolen en radarboot, wat
Zaanse molenaars in 1891 vertelden (met fotors van Penningars Molen
en een tekening zoals deze bekende molen er in Westzaan bijstond als
pelmolen I'De Jonge Dolfijn"), en de romantiek van de (standerd)molen.
'rde Molenaar'r verschijnt wekelijks als vakblad van de graanverwer-
kende en veevoederindustrie. Een jaarabonnement kost f. 70,-- (excl.
5% btw). Redaktieadres: postbus 55, 7720 AD Dalfsen (tel. 05293-1L22),
Van harte aanbevolen.

"Vereniging "De Zaonsche Molent' 1925-198sil door Ton Neuhous; oblong-
boekje in de bekende oude ansichten-reeks von de Europese Bibliotheek
en uitgegeven door de iubilerende vereniging; omvong 76 genummerde
fotopoginots voorof gegaon door een twee poginots tellende inleiding.
Priis: voor leden f. 17,50, voor niet leden von de betreffende vereni'
ging f. 22.50; vermeerderd met f. 3,-- portokosten. Te bestellen door
overmoking op giro 563469 von De Zoonsche Molen te Zoondiik, o.v.v.
het gewenste.

De leden van de inmiddels aI weer 60 jaar oude Zaanse molenvereni-
ging hebben onlangs een waardig molenboekie aan hun verzameling
Zaanse molenliteratuur kunnen toevoegen. Het betreft in dit geval een
publicatie in woord en beeld over het wel en wee binnen deze vereni-
grng.

", .;
it:
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Daarvoor kon men putten uit het afbeeldingenarchief over een periode
van maar liefst 60 jaar. Rampenfotors, herstelopnamen, kiekjes van
doofpotten, groepsfotors van bestuursleden, deelnemers aan excursies,
aktieve leden e.d., maken dan ook deel uit van een boeiend beeld-
verslag. Als aanvulling op de beide deeltjes over Zaanse molens iÍr
oude ansichten kan het door de verzamelaar dan ook niet worden ge-
mist.
ttMolens, gemolen en ondere woterstoatkundige elementen in midden-
delflond - een inventorisotie von hun cultuurhistorische woordentt
door C. Ottevonger e.o.; uitgove von de Provinciole Woterstaot Zuid-
Hollond; omvong 277 pogino's wooroon toegevoegd diverse biilogen en
2losse koorten; formoot A-4; priis f. 26,50 (incl. porto); telefonisch
te bestellen bii het bureou drukwerken 070-116082.

In een tijd waarin volautomatische computergestuurde elektrische
gemalen langzaam maar zeker terrein winnen, is het zaak zich te be-
zinnen op de vraag wat er nog rest aan waterstaatkundige elementen
die architectonisch, industrie-archeologisch of landschappelijk waarde-
vol zijn. In het reconstructiegebied Midden-Delfland heeft men onlangs
al die elementen geihventariseerd en verwerkt in een lijvig rapport.
Molens, diverse soorten gemalen, bruggen en heulen, trekpaden en
overtomen ziin vanuit verschillende invalshoeken beschreven.
Voor de historisch geÍnteresseerde molenliefhebber bevat het rapport
tal van wetenswaardigheden. Maar aangezien een belangrijke doelstel-
ling is geweest thet ontwikkelen van toetsingscriteria die ook voor
andere gebieden bruikbaar zijnr, zouden wij deze belangrijke uitgave
vooral willen aanbevelen bij diegenen die beroepshalve te maken heb-
ben met waterstaatkundige zaken. Het rapport kan prima als riehtlijn
worden gebruikt bij reconstructie van gebieden, zodat men kan komen
tot een gefundeerde besluitvorming t.a.v. sloop, verbouwing of be-
houd van de in het betreffende gebied voorkomende waterstaatkun-
dige elementen, zoals hierboven genoemd. Jammer vinden we het dat
er voor zorn slap omslag is gekozen, maar verder niets dan lof voor
Gerard Ottevanger en zrn helpers die een waardig stuk werk hebben
afgeleverd.

Wat in waar?
Een boekje in een oblong-formaat behandelt het weer en werd speciaal
voor de Frysl6n-rige geschreven door de bekende weerman Hans de
Jong uit Gorredijk (nummer 15 en het ISBN is: 90-62?3-322-0).
Het boekje gaat in op klimaten, op vraag wat een wolk is en daaraan
gekoppeld diverse wolkensoorten; het ontstaan van wind is eveneens
een onmisbaar element, alsmede de schaal van Beaufort (windkrachten,
windsnelheden in meters per seconde, in knopen en in kilometers per
uur); onweer, weerlicht, de begrippen lucht en luchtverontreiniging,
zure regen, en radio-aktiviteit worden eveneens helder en eenvoudig
uitgelegd zodat we deze uitgave voor beginners, en onder hen zeker
de jeugdleden van ons Gild, kunnen aanbevelen.
De prijs bedraagt f. 4,90 en per post f. 7,--.
(Zie uitgoven Ui Fryske Mlnen).

2t

,./ ,è Us Fryske Mtrnen.

-g.11g Het heeft nog even geduurd, maar begin dit jaar ver-
OY*v scheen dan als nr. 15 in de edukatieve Fryslàn-rige
,o9' 

trg" Fryske Milnent', een oblong-formaat boekje van 20

rS' paginats met omslag. De Friese tekst behandelt in vogel-
§-vlucht onze molengeschiedenis, van opkomst tot verval, van

Fryske Mole en Gild Fryske Mounders. Uiteraard ook aan-
dacht voor de examens en de belangrijke rol van de oude vak-

molenaars waarvan een aantal met naam eÍr toenaam is genoemd.
Voorts is gewezen op het belang van werken met windmolens en
op dat van de biotoop. Het boekje besluit met het herstel van de
unieke kombinatiemolen ttDe Zwaluwtt van Birdaard.
Het zal duidelijk zijn dat dit boekje, dat in principe bedoeld is
voor de jeugd van 11 tot zeg maar 18 jaar, ten dele in de verha-
lende vorm is geschreven. Voor de jeugdleden van ons Gild is dit
boekje dan ook een must, terwijl anderen er eveneens hun voor-
deel mee kunnen doen, voor zich.zelf of voor de jeugd thuis.
Wist U biivoorbeeld wat ?rmealle foar it neakene ramttrof
trmealle mei opstrirpte boksenrr is? Het staat in rrUs Fryske Mfrnenrt,
dat geschreven werd door Gerben D. Wijnja, in opdracht van de
jubileumcommissie van het Gild Fryske Mirnders en de AFUK.
Het boekje is voorzien van 11 fotors en 6 tekeningen.
De prijs bedraagt f. 4,90 en per post f. 7,--.
Uitgever: Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, Postbus 53,
8900 AB Leeuwarden. ISBN 90-6273-323-9. (tel. 058-138045).
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

i
'i NlEUW.... MoLENS.

De Vereniging rrDe Hollandsche Molenrr kwam begin dit jaar met een
nieuw tijdschrift voor haar leden. Het blad ?rMolensr verschijnt vier
keer per jaar. Leden ontvangen het blad gratis, terwijl er in de losse
verkoop f. 3,50 per nummer voor moet worden betaald. De vereniging
hoopt met dit nieuwe blad ?rnog meer over molens te vertellen en zo de
bestaande band te verstevigen?'. Tevens hoopt men dat rrMolens?r kan
bijdragen tot het vergroten van de groep molenvrienden door het wek-
ken van nieuwe interesse.
We waren reeds geruime tijd op de hoogte van de komst van een ver-
nieuwde uitgave van |tmolennieuwsrr. We waren dan ook benieuwd naar
het uiteindelijke resultaat. En eerlijk gezegd, het valt ons niet tegen.
Het blad is groter en doet volwassener aan, dit in vergelijking met
rrmolennieuwsrr.
Ook is er meer plaats voor interessante artikelen. De oude vertrouwde
rubrieken restauratienieuws, molenpuzzel, reeensie en molentjes (op-
roepen en mededelingen e.d.) heeft men ook nu weer opgenomen.
Verder maken advertenties (wat ons betreft niet storend omdat ze
grotendeels gericht zijn op de molenaars) deel uit van de 24 pagina?s.
Wel zouden we het blad graag wat dikker zien, want we hadden het
vrij gauw uit. Maar dat zal financieel wel niet haalbaar zijn, tenzij er
nog meer ruimte wordt ingeruimd voor adverteerders.

)

)
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Vanaf deze plaats wensen wij de redaktie veel succes met het verwezen-
lijken van de aan I'Molens" toegedachte taak!
Mocht uw interesse gewekt ziin, het lidmaatschap van de vereniging
bedraagt f . 26,-- per jaar, jeugdleden tot en met 1? jaar f. L2,50.
De Hollandsche Molen is gezeteld aan de Herengracht 476, 1017 CB
Amsterdam. Tel. : 020-113590.

BOEKJE OVER HARLINGER MOLENS IN DE MAAK.
Er wordt al jaren gewerkt aan een boekje over de historie van de
Harlinger molens. Daarmee heeft de oud-Harlinger de heer T. Severein
zic}:. bezig gehouden. Mocht U nog over interessant materiaal beschik-
ken dan zou de heer Severein dat graag van U vernemen. Ziin adres
is Gerard Doustraat 35, 1816 CP Alkmaar. (tel. : 072-LL4220).
We hopen U hierover t.z.t. nader te informeren.

EIGEN UITGAVEN.
Wist U dat U onze uitgaven ÍÍLangs Oude Friese Windmolensrr en r?Ut- \
skoat-special?'nog steeds kunt bestellen voor slechts f. 10,-- per stuk?
Voor dat bedrag wordt het U ook nog gratis toegezonden. Hebt U deze
boekjes al, bedenk dan eens dat het een best aardig (molen)relatie-
geschenk is. Het is maar dat U het weet.
Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde
bedrag op giro 2257734 t.n.v. penningmeester Stichting De Fryske
Mole te Leeuwarden o.v.v. het gewenste.

xxxxxx

Sint Victor is de schutspatroon van de molenaars en zijn naamdag valt
op 21 juli.
Hij behoorde tot een aanzienlijke familie in Marseille en leefde in de
derde eeuw nó Christus.
Als jonge man was hij soldaat in het Romijnse leger van keizer Maximia-
nus en hij nam deel aan verschillende campagnes tegen de Barbaren.
Daarbij werden heel wat Barbaren in de pan gehakt en dat strookte
helemaal niet met de aard van Victor.
Hij was een goed Christen en in zijn geboorteplaats zocht hij zijn ge-
loofsgenoten in de gevangenis op, waar hij ze troostte.
Hij keerde het ruige soldatenleven de rug toe.
Victor werd molenaar !

Victor was een vroom molenaar. Hij maakte nooit ruzie, kon met alle
mensen goed overweg en hij bad veel.
In die dagen hadden de molens geen vier wieken, maar slechts twee,
een soort propeller, dus.

Op een dag, terwijl Victor druk aan het malen was, verscheen de duivel
en die probeerde Victor te verleiden.
Natuurlijk had hij bij onze molenaar geen schijn van kans.

DE LEGENDE VAN SINT VtCTORI

EEN STERK VERHAAL UIT LANG VERVLOG EN ÏIJDEN ]

l
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Verschillende keren kwam de duivel terug met nieuwe verleidings-
kunsten, evenwel zonder sukses.

In een droom zag Victor ziin molen met vier wieken. Die kruisvorm
was een prachtige afweer tegen de kunsten van de duivel.
De volgende dag ging Victor direkt aan het werk en hij voorzag zrn
molen van twee extra wieken.
Het rendement werd daarbij flink verhoogd, maar daar had Victor nog
nooit van gehoord.
Toen de molen met vier wieken draaide vertoonde de duivel zich nooit
meer in de buurt.
Nu had Victor meer tijd voor andere zaken en hij begon afgodsbeelden
te vernielen.
Daar hadden de Romijnen ernstig bezwaar tegen.
Hii werd gegrepen en veroordeeld om in zijn eigen molen fijngemalen
te worden.
Maar, oh wonder, de molen weigerde te draaien!
Keizer Maximianis vond dat het recht zijn loop moest hebben en onze
brave molenaar werd onthoofd.
Toen het hoofd van de romp was gescheiden hoorden de toeschouwers
- voor het merendeel Romijnen - de engelen zingen: Victor, je hebt
overwonnen !

Wat is nu de moraal van deze legende'/
In de loop van de eeuwen zijn er veel goede en ook wel een stuk of
wat slechte molenaren geweest.
Wij moeten het goede voorbeeld van Victor volgen en wel in zoverre dat
we vriendelijk met alle mensen moeten omgaan en geen ruzie maken. . . !

Vrij naar: The Winged Watchman by Hilda van Stockum - Marlin.
en De Molens in ons Volksleven door A. Bicker - Caarten.

\ André F. Bakker Lan gezwaag, jan. 1986

Foto I. toonl. ons de Amsterdamse korenmolen rrSint Victor[. Deze
molen is gebouwd in 1685, op het bolwerk Riik, tegenover de Rozen-
graclrt. Oeze fraaie molenrrSt. Victorrrmoest in april 1898 worden af-
geb.«,i-.:r:. Hij was ook bekend onder de naam t'De Vegter" of "De
§pge.ri-rotrr. De laatste eigenaar, de heer G. Boxman, verweerde zich
zowel voor de rechtbank, als voor het gerechtshof tegen ontruimings-
bevel van de gemeente Amsterdam.
Let eens op de gevelsteen boven de toegangsdeuren, die we vaag zien
op deze opname uit 1893.
Op de fotors II en III zien we 2 verschillende gevelstenen van deze
molen.
Foto II komt voor in het boek Onze Hollandsche Molen, 2e reeks, door
C. Visser, A. ten Bruggeneate en J. Schregardus (Ardam, 1929).

foto: I I foto: lll
Dezelfde opname komt voor in het boekje: De molens van Amsterdam
in oude ansichten, deel I, door Mr. J.H. van den Hoek, Oostende.
Dit geld ook voor foto I.
Meestal is St. Victor afgebeeld als krijfsman, maar hier in bisschoppe-
lijk gewaad. Deze steen maakt deel uit van de collectie van het Konink-
lijk Oudheidskundig Genootschap. Het onderschrift luidt:

St. Victor
Een prins die treckt in rt veld
om victori te behaalen
door Godes seegen ben ick gesteld
tot burgerdienst te maalen.

anno 1685

victor in ffil

25
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Foto III vonden we in het boek ?rDe molen in ons volkslevenrr, doorA. Bicker Gaarten. De steen bevindt zich thans in de tuin van het
Stedelijk Museum (Amsterdam), aldus de heer Bicker Gaarten.
Het opschrift is iets anders dan van foto nummer II, d.eze luidt:

St. Victor
Een prins die treckt te velt
om victorie te behaalen
door Godts seegen ben ik gestelt
tot burgerdienst te maalen.

anno 1685.

In het voornoemde boek van de heer A. Bicker Gaarten vonden we ook
een voorbeeld van st. victor als krijgsman (foto IV), te vinden in het
koor van de Grote Kerk te Dordrecht. Hier zien we hem met zwaard en
standerdmolen in de trTriomphtocht der zegenpralende kerkr?. Het is
gemaakt door Jan Terwen in de jaren 1588-1541.

#I
I
II ..:

i\ i.!.é

f!
r,. ;.in r,

.:.

foto: lV.
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Er zijn meer plaatsen die een I'St. Victormolenil hebben gehad, bijv.
De Mortel (Noord-Brabant), Zeeland (Noord-Brabant). Kelpen-Leveroy
(Limburg) om een paar te noemen.
Zelfsin onze eigen provincie Friesland wordt de naam van deze bescherm-
heilige van korenmolenaars in ere gehouden. Wat is er aan de hand?
WeI deze naam is nog te vinden op de wettermfine rrVictort' te Wanswerd
(gemeente Ferwerderadeel). Zie in ?rMolens van Frieslandtr (1971) en
Fries Molenboek (1980), onder nr. 22. De molen bemaalde de Wans-
werderpolder en is gebouwd in 1867. Hoe en waarom de molen deze
naam kreeg is mij niet bekend helaas.
De fraai gelegen molen is thans eigendom van onze eigen provinciale
molenstichtingrrDe Fryske Mole'r. Zij hebben nu 36 molens in eigendom,
om ze te behouden voor ons nageslacht.

Verantwoording van boeken en fotors:
De molen in ons volksleven, door A. Bicker Gaarten (Leiden, 1958),
oud-bestuurslid van Ver."De Hollandsche Molen" en oud.medewerker
van Rijksdienst voor Monumentenzorg (onderafd. molens).
De molens van Amsterdam in oude ansichten, deel I, door Mr. J.H. van
den Hoek Ostende (Amsterdam, 1981), o.a. bestuurslid Ver, 'fD.H.M."
en adj .-gemeentearchivaris van Ardam.
Molens van Friesland (1971) en Fries Molenboek (1980).

Foto I, uit de colleetie historisch-topografische atlas van de Gemeente-
lijke Archiefdienst van Amsterdam.
Foto II, uit de collectie van Mr. J. van den Hoek Ostende, Ardam
(adj.-gemeentearchivaris van Amsterdam en bestuurslid van Ver.
rrDe Hollandsche Molenrr).
Fotors III en IV zijn reprodukties
leven.

Popke Timmermans

uit het boek: De molen Ín ons volks-

Heerenveen , januari L986.

WITMARSUM

In de koren- en pelmolen "De Ondernemingrr te Witmarsum, vonden de
afgelopen tijd enige, zij het minder spectaculaire veranderingen plaats.
Vorig najaar werd het pokhouten halslager door D. Posthumus en
J. Hofstra door een stenen vervangen. Van het koppel blauwe stenen,
werd de loper met een laag beton van t 8 cm verzwaard. Van deze ge-
legenheid werd tevens gebruik gemaakt, om de smering van de
steenbus/bolspil weer in orde te maken.

Verder is men bezig, om het koppel kunststenen te vervangen door
een koppel blauwe stenen. rrDe Ondernemingil heeft vooral bij winden
tussen N. en W. nogal wat last van windbelemmering door o.a. de
dorpsbebouwing. Hierdoor is het lang niet altiid mogelijk om met de
blauwe stenen, welke iets zwaarder lopen, te werken.

IMoLENNTEUWS
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1. De blouwe steen koryt vonof de Arumerweg bii de molen oon. ! 1400 kg.
Duideliik is het opgevulde kropgat te zien.

2. De kunststeen (loper) wordt ofgevoerd noor de Arumerweg.

Om deze reden wordt dan ook vaak met iets lichter lopende kunststenen
gemalen.
Hoewel het meel, dat door deze stenen wordt geproduceerd van redelijke
kwaliteit was, wilde men toch nog eens iets anders proberen.
Geruimetijd geleden, werd er al een koppel l?-er blauwe stenen aan-
geschaft.
De ligger is afkomstig uit de korenmolen rt Lam te Woudsend. Of hij
daar ooit gebruikt is, valt te betwijfelen, dit omdat er links scherpsel
op was aangebracht. De 30 c/m dikke loper, (ook met links scherpsel)
kwam oorspronkeliik uit een smederij te Schraard. Op deze steen is het
jaartal 1742 vermeld. Hii lag in de vloer van de smederij en werd, zoals
dat wel meer gebeurde. gebruikt om de ijzeren hoepen om wagenwielen
te krimpen. Crm de tullen van deze wielen te kunnen bergen, was het
kropgat wat groter gemaakt. In eerste instantie werd deze loper aan-
gekoeht door Y. Sehakel te Exmorra. De gemeente Wonseradeel
(Sierkstra) had er wel belangstelling voor, maar de prijs welke Schakel
er voor vroeg vond men te hoog. Later werd de steen door Schakel
verkocht aan de gemeente Wymbritseradeel.
Na weer enige tijd werden beide stenen, nu voor een schappelijker prijs,
toch door Wonseradeel aangekocht en opgeslagen in de garage aan de
Arumerweg.
In <ie *rt,p der tijd ziin ze hier door Sierkstra weer gebruiksklaar gemaakt.
Het';crgrote kropgat werd met een soort kwartsspecie weer op de juiste
maat gemaakt, het oude scherpsel werd verwijderd en een nieuw aange-
bracht. Toen dit alles zover was gevorderd, werd een aanvang gemaakt
met het verwijderen van de kunststenen en het aanvoeren van de
blauwe exemplaren. Dit was nu niet direct eenvoudig, want door het
pelwerk onder de vloer van de maalzolder, was er weinig ruimte over
om de stenen door te voeren. Met enig kunst- en vliegwerk is het uit-
eindelijk toch gelukt, al moest er zo nu en dan nog wèl eens even ge-
wrikt worden. Zaterdag 26 januari werd als laatste de 30 c/m dikke
loper opgetakeld en voorlopig op de steenzolder opgesteld.
Als nu de steenbus, bolspil enz. weel zijn gesteld en de stenen.in
balans zijn gebracht, hoopt men een nog beter product te kunnen maken.
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3. De steen wordt biigestuurd op ziin weg noor boven. ln dit gevol
wos een bezemsteel voldoende, iets hoger moest er wel eens een
bolkje oon te pos komen.

4. Hijsen, de nieuwe ligger is ol boven. Piet Couperus goot er
tttsiin oontt.
Verder woren Reindert Kok - Joop de Jong - en notuurliik L. Sierk-
stro hierbii "yr't spier't. Loter kwom Freek Felkers (Stiens) ook
nog even kijken.

Er is dan door de Witmarsumer molenaars wel weer een stukje
Itmonnikenwerk" tot stand gebracht. Maar ia - als de molenkoorts ie
eenmaal te pakken heeft.

CORNWERD.

Onlangs verrneldde de Leeuw. Courant, dat mogelijk de rtCornwerder-
moler in ruilverkavelings-verband kan worden gerestaureerd. Hoewel
er op dit moment nog niets met zekerheid is te zeggen, lijkt er voor
deze prachtig gelegen molen toch weer enige hoop te bestaan.

HARTWERD.

De ttOegekloosterpoldermoleil heeft de afgelopen tijd zijn diensten al
weer bewezen. De sinds het vorige jaar mei weer geheel bedriifsklare
molen, wordt door J. Hofstra geregeld in bedrijf gesteld, iets wat bii
de hoge waterstanden in deze polder mooi meegenomen is.
Door de diepere zeeg draait het gevlucht veel regelmatiger. Dezelfde
zeeg heeft uiteraard wel gevolgen bij het vangen. Er komt soms rook
van de vang.
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LOLLUM.

De as van de in zeer desolate staat verkerende molen Zathe Triolum
is woensdag 12 febr. j.l. door molenmaker Westra naar beneden gehaald.
De ioeden werden als oud-roest aan de schroothoop toevertrouwd.
De as is voorlopig opgeslagen, wachtend op betere tijden.

J. Brunsmann

Mededelingen in deze rubriek ziin voor lezers von 'de ïtskoot' geheel
kosteloos. U gelieve uw wens schrifteliik kenboor te moken oon de
redoktie.
o In verband met een onderzoek naar het doorboren van assen ten be-

hoeve van zelfzwichting wil J. Brunsmann, Zoutsloot 94, 8861 TA
Harlingen, gaarne zo veel mogelijk informatie.
Mededelingen over hoe dit precies in zrn werk ging, uit overlevering,
en/of fotors zijn dan ook zeer welkom, in bruikleen uiteraard. U zult
begrijpen dat het hier gaat om de periode van rond tot na de eeuw-
wisseling.

o Op de afgelopen ledenvergadering in Akkrum kregen we een boekje
aangeboden over korenmolen trde Hondrrte Paesens.
Het telt 5 pagina's in gekleurd omslag (groen) en is voorzien van
een drietal fotors; dit alles in A-4 formaat (ter grootte van I een
opengeslagen ttskoat) .

Het boekje is bedoeld als leidraad gedurende een rondvraag door
de molen en kan bij het betreden van de molen gekocht worden.
Wanneer er na afloop nog vragen ziin, kan men zich desgewenst
wenden í:ot de molenaar.
Wtinneer vrijwillige molenaars dit idee aanspreekt en iets dergelijks
voor eigen molen willen samenstellen, dan kan men contact opnemen
met de heer Gremmé, PauI Krugerstraat 43 te Leeuwarden,
(tel.: 058-151758), of met de heer C. de Vos, Koarte Miente te
Akkrum (tel.: 05665-1266). Zij kunnen het drukwerk verzorgen.
Per 4ft stuks bedragen de kosten zorn tien gulden.
In geplastificeerde uitvoering het dubbele.
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ttAfbeelding von J. Gordenier Visscher uit co. 1789 von Hindeloopen.tt

ln nummer 39 von ttDe Utskoot" vroeg mevr. M. Soetens'Menogé gegevens
over de molen von Hindeloopen in verbond met één von hoor voorouders,
lJiteroord is de redoctie nodien in touw geweest om een oplossing te
vinden voor de gestelde vrogen.
Allereerst werden nospeuringen gedoon noor Thomos Menogé, moor
deze leverden niet meer gegevens op, don ol bekend woren oon mevr.
Soetens. Wat betreft de molen(s) von het stodie is wel het e.e.o. te
zeggen en uiteindeliik zol toch één ontwoord kunnen worden gegeven
(over de molenoor in 1795).

De oudste molen.
Reeds rond 1560 was er een korenmolen in Hindeloopen, die stond bij
de Indijksbrug en voorkomt op de kaart van Jacob van Deventer uit
die tijd. Later komt deze standerdmolen ook voor op kaarten; tegen-
woordig moet men zijn plaats zoeken op de hoek Nieuwstad/Indijk. Rond
1638 werd het stadje vergroot en tot ergernis van de molenaar kwam de
molen tussen de huizen te liggen.

GEVRAAGD/AANGEBODEN

DE HINDELOOPER MOLENS
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ttDe oudste molen op de koort von Von Deventer, co. 1560't.

De magistraat van Hindeloopen regelde echter met de ingezetenen van
Hommerts, dat de molen mocht worden verplaatst naar tthuntt stuk van
de Zuiderzeedijk ten oosten van de stad. In die tijd had ieder dorp dat
van een eventuele doorbraak van de dijken last zou hebben n.l. een
deel ervan in onderhoud. Vanuit de Meenschar werd er een vaart naar
de nieuwe standplaats gegraven, zodat de molen goed bereikbaar bleef
voor de ingezetenen van de stad.
De oude moleípolle werd als kerkhof ingericht voor lijken, die de zee
prijs gaf : het zogenaamde 'rNieuw Kerkhofil.
De lrekende kaarten van Schotanus en Halma (1664 en 1?18) geven de
molen op zijn nieuwe standplaats aan, waar hij vrije windvang had.
De Leeuwarder Courant van 15 augustus 1758 omschrijft de molen als
een !'Heerlijke Rogmolen met zyne Heerlyke Huizinge c.a., staande optt Oost van Hindeloopen.r'ln L777 waren Claas en Jacob Hendriks
Leegen eigeriaars van de molen en richtten toen een verzoekschrift tot
de Stalen van Friesland, waarin onder andere stond: rrdat die Molen
en het molerraars Huis in de stormen van den 14 November 1?75 en 20
Novcrnl-rer 1?76 soo veel hebben geleden, dat daeraen grote reparatien
soucicn moeten worden gedaan; dog deselve daer geensins veilig sijnde,
wijl bij stormweer het water van tijd tot tiid hoger word en de grond
waer cle Molen op staet, schoon rede met palen beschoeit, het op den
duur niet sal kunnen houdentt.
Derhalve wilden zij de molen graag verplaatsen en wel naar een terrein
binnen de stad aan de westzijde. Dit terrein wilde de magistraat wel
aan hun afstaan, maar de molen zou dan niet tenminste 8 roeden van
de weg af komen te staan wat volgens de wet moest.
Hun verzoekschrift betrof dan ook een ontheffing van die wet, welke
ze ook kregen op de l,le maafi 1777.
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Een nieuwe molen.
De beide broers verkochten nu de oude standerdmolen in de komende
jaren (het vlotte niet zo! ) en lieten in de zgn. Sasker Palseshoek een
geheel nieuwe stellingmolen bouwen. De oude molen had een vlucht van
66 voet gehad en de nieuwe werd van ongeveer diezelfde afmetingen.
Hij verrees in 1?79-f780 en werd naast korenmolen ook tot oliemolen
ingericht. Volgens de Leeuwarder Courant van 6 oktober 1787 was het
een'rwelbeklante Oly, Rogge en Weit Moolenrt en erbij hoorden 5 kamers
voor knechten en een wagenhuis. In die tijd tekende J. Gardenier
Visscher de molen, waardoor we een goede indruk ervan kunnen krij-
gen. Als oliemolen was het bedrijfje van de Leegens waarschijnlijk niet
zo succesvol en die tak werd dan ook afgestoten. Wanneer Klaas Hendrik
Leegen in 1794 een knecht vraagt, dan is dat ook alleen maar voor de
rogge- en weitmolen (zie de aÍbeelding). Nadat de familie Leegen haar
bemoeienissen met de molen had gestaakt, was er waarschijnlijk niemand
meer die er brood in zag en zo kon molenmaker Sipke Widmers uit Rien
in,1815 adverteren dat men van plan was "om den Oly- en Rogmolen te
Hindeloopen na den eersten Augustus af te breken, en daarbij zijnde
pakhuizen en dan alles uit de hand te verkoopenrr. Blijkbaar waren de
oliebakken van de oliemolen nooit verwijderd uit de molen, want deze
werden met de rog- en weitstenen en andere voorwerpen te koop aan-
geboden. De molen had een achtkante vorm, maar een vierkante onder-
bouw blijkens de verkoop. Met deze afbraak kwam er een einde aan de
Hindelooper molengeschiedenis.

Een antwoord.
Uit het voorgaande kan men afleiden, dat de molenaar van Hindeloopen
in 1795 Klaas Hendriks Leegen was, zodat Jeldouw Wiebes, vrouw v&n
Thomas Menagé, géén dochter van de molenaar kan zijn geweest.
Hooguit was zij een dochter van de knecht, die Leegen in 1794 per
advertentie had gevraagd. Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzingen
in die richting gevonden, zodat dat gissen blijft. Het is ook heel wel
mogelijk dat Jeldouw een klant van de molenaar was en zo Thomas
Menagé ontmoette. Wie weet komt dat ooit nog eens boven tafel!
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"lJit de Leeuworder Couront, 6 ougustus 1794't.

literatuur: - Leeuwarder Courant 9 augustus 1950 rrHindeloopens molen:
driemaal verhuisd, toen afgebrokenrr door Lector.

- Tegenwoordige Staat der Ver. Nederlanden, 15e deel
2e stuk (Friesland), p. 344-345, uitg. Amsterdam e.d.,
L787.

drs. D. M. Bunskoeke-
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Molenonderhoud.
Op de vrijdag 1 november gehouden vergadering van het rrGild Fryske
Moundersr te Akkrum, werd o.a. gediscussieerd over de staat van
onderhoud enz. van onze Friese molens. Op deze vergadering waren
o.a. ook aanwezig de heren Bokma uw voorzitter, en jhr. Van Eysinga,
vice-voorzitter van trDe Hollandsche Molenr'.
Naar aanleiding van deze discussie verzocht de heer Bokma eventuele
misstanden van molenbiotoop-afbraak en dergelijke verwaarlozin g enz .

te melden bii het secretariaat.
Gedurende deze discussie, heb ik aandacht gevraagd voor de tjasker
van Elsloo. De stand van dit molentje is veel te steil, en de boomgroei
er om heen vormt een voor een molen onnatuurlijke biotoop.
Verder is ter sprake gekomen en door mij met diabeelden toegelieht de
toestand waarin sommige molens verkeren. Het betrof hier o.a. de
MiedmoLe te Holwerdermieden. Het asrad is zwaar aangetast door hout-
worm.
De lassen achter aan de voeghouten schijnen het gewicht van staart en
schoren niet te kunnen dragen, met als gevolg dat de zwiehtstang ge-
heel verborgen was. Vermoedelijk door de wringing welke hierdoor op-
trad, en ook door het veel te grote gat in de spin, was de hele zaak
uit elkaar gewrongen zodat de gehele zelfzwichting niet meer werkte.
Dit laatste euvel is inmiddels door J. Cnossen en J. Hofstra verholpen;
blijft m.i. nog dat de lassen versterkt moeten worden.
Doordat de as naar voren is gebracht, liepen de kruisarmen van het
asrad tegen de ijzeren beugel, welke de ezel van de vang vast hield.
Om deze reden is deze beugel verwijderd en ligt op de kapzolder. Ten-
gevolge hierr.an kon de ezel behoorliik heen en weer bewegen en het
gevdar, dat bij zwaar vangen de kruisarmen er op zouden slaan, met
alle gevolgen van dien, was dan ook zeker aanwezig.
Door J. Cnossen is inmiddels een schuin stuk van de ezel afgezaagd,
zodat het gevaar iets minder is geworden. De rust van de vang is met
allerlei stukjes hout opgehoogd, iets wat zeer provisoriseh aandoet.
Blijft bovenriien het gevaar dat, als gedurende het draaien dit geval-
letje het begeeft, de molen met slepende vang verder zou draaien. Op
het g,-,va.ar van brand in zoÍn geval, zal ik u wel niet behoeven te wijzen.
Ook rl .: i.rijze waaröp de halssteen vast zit, roept vraagtekens op. Een
blik in de schroefbak wijst aan, dat de schroef een en al roest is;
bovendien is hij bij verschillende lassen gescheurd, dit zou op metaal-
moeheid kunnen wijzen.
De rrVictorÍf te Wanswerd. Ook hier is de as naar voren gebracht; hier-
door zit het buikstuk van de vang minstens 4 cm. naast het rad. Zote
zien is, omdat de kammen door deze handeling niet meer goed ingrepen,
ook met de poort geknoeid.
In de bonkelaar zijn enige nieuwe kammen aangebracht, waarvan som-
mige, omdat zij blijkbaar niet pasten, met een stukje hardboard zijn
opgevuld.
Uw voorzitter heeft dit alles via diabeelden kunnen vaststellen.
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Naar aanleiding van dit alles komt de vraag op, of er in het verleden
wel genoeg toezicht is geweest op reparaties enz. welke aan de molens
hebben plaats gevonden.
Ook het schroefrad van de ?tVictor'r heeft een beurt gehad. Vermoede-
lijk door verzakken van de onderbonkelaar liepen de kammen van het
schroefrad tegen de velg van de bonkelaar. Dit is eenvoudig opgelost
door schuine stukken van de kammen af te zagen.
Natuurlijk is het gemakkelijk om alleen maar met kritiek op dit alles te komen.
Zonder iets te willen opdringen, wil ik toch enkele gedachten naar voren
brengen, zoals ik dat ook heb gedaan in het Motel te Bolsward b.g. van
de weer in gebruikstelling van de Hartwerder spinnekop.
Op de eerste plaats het schilderwerk aan diverse molens.
Zeer zeker met de beste bedoeling, wordt er van alles op de molens
gesmeerd.
De gedachte om eens door (een) (enige) deskundige(n) te laten onder-
zoeken wat voor een molen op dit gebied het beste is, is inmiddels door
Dr. v/d Waal (vz. "De Hollandsche Molenr', red.) meegenomen.
Hii zou dit voorleggen aan een technische werkgroep van de H.M.
Er zou dan een advies hierover kunnen uitgaan naar moleneigenaars en
evtl. molenaars. Vooral een slecht onderhouden molen, waarvan het
houtwerk op veel plaatsen is gescheurd, heeft weinig aan een kwastje
verf.
Omdat er tegenwoordig veel nieuwe conserveringsmiddelen op de markt
zijn, en mogelijk nog komen, zou een dergelijk onderzoek en advies m.i.
zeker aan te bevelen zijn. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor houtworm-
bestrijding.
In de omgeving waar ik het meeste op de molens kom, m.n. Witmarsum,
is een aantal molenaars, welke ook de molens in de omgeving onderhou-
den en in ieder geval er enig toezicht op houden. Hetzelfde geldt in een
andere opzet ook voor Menaldumadeel. Men zou hier kunnen spreken
van een soort ?rbasismolenstt.

Door het wegvallen van de heer Lubbers als molenconsulent, zou het
misschien aan te bevelen zijn, om te trachten deze situatie op meerdere
molens te creëren. De molenaars-groepen van deze molens zouden dan
mogelijk (d.m. van een cheque-list) de molens op gezette tijden moeten
controleren op evtl. gebreken en zeker op waterdichtheid.
Nadien zou er rapport uitgebracht moeten worden aan een centrale in-
stantie, welke deze gegevens verzamelt en indien nodig maatregelen
neemt.
Mocht de eigenaar zijn medewerking onthouden, dan zou zorn groep
(misschien nog beter dan een centrale) eens met de eigenaar kunnen
gaan praten.
Ook zou van zo'n basismolen het initiatief kunnen uitgaan, om de
(polder) molens in hun omgeving op gezette tijden eens te laten draaien.
Al was het ook maar eens een keer ttvoor de prins?r.
De heer Bokma sprak op de vergadering wel over het feit, dat de molens
van de Fryske Mole (lid) zijn van de monumentenwacht, welke dan toe-
zicht hierop houdt, blijft voor mij de vraagi, (ik kan dit uiteraard niet
beoordelen) of de in deze brief genoemde situaties, u via deze instantie
reeds hebben bereikt.

INGEZANDEN
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Uiteraard is voor dit alles een hecht samenwerkingsverband nodig, en
zonder medewerking van molenaars en/of eigenaars niet mogeliik.
Er zal dus in eerste instantie een discussie hierover op gang moeten
worden gebracht, op de eerste plaats bij de diverse moleninstanties.
Ik ontveins het niet, dat het gemakkelijk is, dit alles op papier te
zetten dan het in de praktijk uit te voeren, maar het behoud van onze
Friese molens moet het toch waard zijn.
Tenslotte, in de afgelopen tijd zijn 3 afgeknotte achtkanten (molen-
rompen) in het Heidenschap onder Workum geruisloos afgebroken.
Deze rompen herbergden nog een motor met een hierdoor aangedreven
sehroef.
Hoewel men over de kultuurwaarde van deze rompen van mening kan
verschillen, blijkt het toch mogelijk dat zij zonder meer worden afge-
broken.
Harlingen J " Brunsmann.

Woensdag 25 september brachten de molenaars van Stiens een bezoek
aan de Oost-Friese molens. Er was nog plaats in het busie en daarom
kreeg ik de aanbieding om mee te gaan. Naast enige van de door ons
vorig jaar bezochte molens, (zie nr. 36; red. ) werden ook nog een aan-
tal andere bezocht, o.a. de tweeling-molens te Greetziel . De ene is in-
gericht als restaurant (we hebben daar koffie gedronken), de andere
is nog geheel bedrijfsvaardig.
Naast een aantal meer moderne machinerieën was de klassieke installatie
nog geheel aanwezig. Opmerkeliik was ook de zware houten insteekas,
een minstens 75 c/m. dikke eiken balk.
In een gesprek met de molenaar kwam o.a. naar voren, dat terwijl bii
ons in 1930 al het grote molensterven was begonnen, dit in Duitsland
eerst 20 jaar later (nach dem Krieg) was begonnen. Als reden noemde
hij: 1'oen A. Hitler aan de macht kwam, was het parool "Jede Energie
nutzen". Dit had tot gevolg dat de molens in die tijd goed onderhouden
werclen.
Bij ons kwam echter weer vroeger o.a. ook door bemoeienis van de
molensilchtingen, het molenbehoud op gang.
In Diritsltnd wordt eveneens met Zuschiisse (subsidies) gewerkt om de
nog br:s,c.eande molens te behouden.
Bij ti,., rn.lseummolen te Pewsum stond een aantal grafstenen tegen de
murí.n. De molen was op slot, kon echter wel worden bezichtigd, maar
men rnoest zich dan telefonisch ergens melden. Dus maar weer verder.
Als op een na laatste, werd de rrMariënhafener Miihle" bezocht. Deze
stond rrvoor de prins te draaienr?. In 1983 was deze molen nog zonder
gevlucht (22 m. ). Er zijn nu nieuwe borstroeden gestoken. Het hier-
voor gebruikte hout (Azobé) is zeer zwaar (SG tot 113). Naar schatting
weegt zorn roede minstens 17 ó 1800 kg., behoorlijk zwaar dus. Het
moleninterieur was zeer interessant. Naast de klassieke waren ook
moderne machines opgesteld, o.a. een verticale pellerii. De zaak is zo
vol gebouwd, dat er bijna geen ruimte meer overblijft. Hoewel de kap
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in 1983 ook geheel is vernieuwd, zijn de kammen van asrad en bonke-
laar totaal vermolmd, zo erg dat men er tussen de handen wel meel van
kan malen. Op het programma staan dan ook nieuwe kammen. De zolders
verkeren in zeer slechte staat; men moet oppassen waar men loopt.
Er waren echter twee molenmakers bezig deze te vernieuwen, iets wat
gezien de dicht op elkaar staande machines nu niet bepaald een gemak-
kelijke opgave is. In de bijgebouwen van deze molen is van allerhande
te doen, o.a. worden er cursussen gegeven, er was gelegenheid voor
tafeltennis enz. Een soort volkshogeschool. Op deze wijze probeert
men de zaak te runnen.
Molenaar-eigenaar Herr Scheveling, heeft de uitnodiging om ook eens
een kijkje bij ons in Friesland te nemen niet op de lange baan geschoven.
Na eerst in Stiens te zijn geweest, kwam hij zaterdagmiddag ook nog
even op ttDe Onderneming" te Witmarsum om de zaak te bekijken.
Dat was op 28 september.
Mogelijk kan door deze gang van zaken ook nog iets groeien als inter-
nationale betrekkin gen tussen diverse molen-instanties.
Ik zou mij slechtere dingen kunnen voorstellen.

J. Brunsmann

t'Een medisch teom in lsroël heeft een tot nu toe onbekende vorm van
loodvergiftiging oon het licht gebrocht, die de mysterieuze dood von
vermoedeliik duizenden bewoners von het Midden-Oosten en gebieden
rond de Middellondse Zee in de ofgelopen ioren verkloort.
Verpulverd lood uit gereporeerde oondriifossen von molenstenen wos
tijdens het vermolingsproces von groon in het meel terecht gekomen.
Zonder het minste vermoeden eten mensen uit deze streken nog steeds
brood woorin een dodeliike hoeveelheid van het giftige metool kon
zitten. 't
Dit bericht hebben we ontleend aan de Leeuwarder Courant van 23
november 1985. Het artikel maakte melding van een onderzoek dat zich
in de afgelopen jaren concentreerde op drie dorpen in de buurt van de
stad Nabloes van waar 43 patiënten met dezelfde loodvergiftiging waren
opgenomen in het Shaare Zedek-ziekenhuis in Jeruzalem. Een onder-
zoek naar de dagelijkse etenswaren leerde dat er in het zelfgebakken
brood een soms dodelijke concentratie lood zat. rrHet meelt', zo bleek
volgens het krantenbericht, "was betrokken uit twee molens uit de
omgeving, waarvan de gaten in de versleten ijzeren koker rond de
aandrijfas ter hoogte van de granieten molensteen met gesmolten lood
waren opgevuld. tt

Van de overige 146 molens op de westeliike Jordaanoever bleken er
33 hetzelfde kwaadaardige euvel te hebben, overigens zonder dat de
molenaars hiervan ook maar de flauwste notie hadden. Het fijngewre-
ven graan nam ook hier de afgeschuurde stofdeeltjes lood mee op haar
weg door de stenen naar de meelzak.

IREIS 
NAAR OOST.FRL KREEG EEN V ERVOLGr
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Professor Hershko hierover: I'Ongetwijfeld zijn er de afgelopen iaren
duizenden mensen aan het eten van vergiftigd brood overleden, ter-
wijl de artsen in het ongewisse bleven over de exacte doodsoorzaak of
over de herkomst van het giftige metaal in het lichaam".
De verschrikkeliike gevolgen van een tientallen iaren lange gewoonte
bij oriëntaalse molenaars, om in geval van gebreken aan het aandrijf-
mechanisme gesmolten lood toe te passen, heeft niet alleen de plaatse-
lijke bevolking doen opsehrikken, doch ook in ons land vielen zorg-
wekkende geluiden te beluisteren.
Daarom hier ook enige aandacht voor deze zaak.
Allereerst is het gebruik van lood bij het vastgieten van de rijn in
de molensteen ten strengste verboden! Hoewel het sneller te verwerken
is en geen lange droogtijd vereist, moet de (vrijwillige) molenaar uit-
sluitend gebruik maken van aluin of gips. Immers wanneer lood bij
de rijn loslaat, gaat het door de steen en vermengt zich dus met het
meel. Wanneer de molenaar beneden bij de meelgoot keurend met zrn
vingers door het stuivende meel schuift, zal hij de stofdeeltjes lood
onmogelijk terug kunnen vinden met alle kwalijke gevolgen van dien.
En hoe zit het dan met lood in de blanceergaten van de steen, hoorden
we iemand vragen. Uiteraard hoort dat lood niet los te laten.
Maar stel dat het wel gebeurt. Het zal dan niet in het kropgat terecht
komen, doch door de middelpuntvliedende kracht naar buiten worden
geslingerd. In z'n geheel glijdt het dan naar beneden alwaar de op-
lettende molenaar het eruit vist. Mocht men de betreffende zak meel,
die op dat moment onder de goot hangt, niet vertrouwen vanwege
mogelijke loodschilfers en/of loodmeel, dan doet men er verstandig
aan de zak buiten de produktie te houden en de steenkuip met toe-
behoren schoon te maken.

Gerben D . Wijnja.
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Tot nu toe ziin er geen reokties binnengekomen op de onbekende
molens in voorgoonde nummers. Ook ni weer vrogen wii uw oondochtvoor twee molenfotots die ons werden toegezondei door de heren
T . Ziilstro uit Grouw en P. Timmermons uit Heerenveen. Wie hetpt demolens thuis te brengen.
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