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ORGMN VAN DE STICHTING "DE FRYSKE MOLE" EN DE VERENIGING "GILD FRYSKE MOUNDERS"
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Van de reclaktie.

Nieuws van de stichting "De Fryske Mole"

Mcdedelingcn bcst. Ciild Fryskc Mounders

Herbouw K«>renntolen "Dc I loop" tc Sticns

De molens in cn om Gr«lu (skrt)

De bezem moet d«ror de mr>lcn

Over giften gesproken

Uit ons prentenkabinet

Grote molen Akkerwoude staat stil

Korte molennieuwtjes

Zomaar een molenaar

Met molenvriend Bnrnsmann op pad

Uit de Knipseldoos nr. 28

Grubbe MOlle

Zaterdag 26 september, twee weken na de Open Monumentendag, is het opnieuw een dag
die voor molenvrienden in de geschiedenisboeken kan worden bijgeschreven als een bij-
zondere. In Westzaan viert men het 300-jarig bcstaan van de enige windpapiermolen ter
wereld, terwijl in Schiedam het Museum Nederlands Malend Korenmolenmuseum van
start gaat. Twee bijzondere gebeurtenissen die aangeven dat de molens nog volop in de
gemeenschap staan, dat ze gedragen worden door het enthousiasme van gedreven molen-
vrienden en dat ze financieel ondersteund worden door particulieren en bedrijfsleven.
En om dichter bij huis te blijven, hoeven we ons oog maar te richten op de schitterende,
werkendc molens van onze eigen provincie. Wat twintig jaar geleden nog ondenkbaar
was, is nu werkelijkheid. Dat de rol van vrijwillige molenaars daarbij onmisbaar is ge-
weest, zal duidelijk zijn.Zij hebben het vangtouw van de oude vakmolenaars overgeno-
men en koesteren hun monumentale wiekendrager. Hun liefderijke verzorging manifes-
teert zich niet allcen in het. malen met de molen, maar ook het onderhoud heeft hun groot-
ste aandacht. Allecn op die manier kan voorkomen worden dat rust tot roest leidt. De
aandacht van de molenaars dient echter ook op een ander aspect geÍicht te zijn: molens
zijn niet op zichzelf staande monumenten mzrar bouwwerken die een sterke band hebben
met hun omgeving en juist die omgeving is in bepaalde gevallen en 'vernietigende' be-
dreiging. Ongemerkt sluipen bomen zich stellingwaarts en wanneer niet ingegrepen
wordt, ontneemt het groen de levensader van een molen, de vrije windaanvoeÍ waaÍ een
molen niet zonder kan. Plant een bos en de molens zijn de klos ! ! !

Nu het vakantieseizoen weer voorbij is, b,reekt eÍ weer een drukke periode aan: er kan
weer volop gemalen worden eÍl ook de bestuursmolen zal weer volop in aktie komen. Om
onze molens bij het (toer-istisch) publiek te preseÍlteren, heeft De Fryske Mole een start.
gemaakt met de uitgave van aantrekkelijke molenroutes. Elders in dit nummer leest u er
meer over. De eerste route leidt door het noorden van
Friesland en dat gebied is op 26 september ook het reis-
doel van de grote jaarexcursie van de Vereniging de Hol-
landsche Molen.
De deelnemers aan de tocht krijgen o.a. molens te zien
die twaalf jaar geleden, toen Friesland ook bezocht werd,
nog in deplorabele staat vcrkeerdcn. In Stiens zal men
met eigen ogen kunnen zien dat het herstel goed vordert.
Op 26 augustus j.l.werd de stelling in één dug aange-

bracht, waarna in september begonnen werd met de mon-
tage van het achtkant. Het ligt in de planning dat de riet-
dekker in oktober aan de slag is. In Surhuisterveen gaat
het ook de goede kant op en waÍlneer alles meezit is de
rietdekker hier al een heel eind gevorderd. Bijzonder is

het verder te vermelden dat in Grou de Haensmole weer
aan het PikmeeÍ zal verschijnen.

De Feanster Moune is Haar voor
de rietdekker (foto Brunsnrann)

OM TE NOTEREN

31 oktober Molenruilbeurs in de Bethelkerk te Uuecht. Inlichtin-
gen hierover kunt u verkijgen bij de organisator, de

heer J.L.J. Tersteeg (tel. 010-4808457)

6 november Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum

13 november Sluiting kopij kerstnummer

Gerben D. Wijnja

W VAN DE REDAKTIE



NIEUWS VAN DE STICHTING

,,De Frytke Mole"

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

- Op I september is aan molenmaker Th. Jellema te Birdaard opdracht gegeven tot Íestau-
ratie van De Grote Molen te Broeksterwoude. Aanvankelijk kon pas eind 1993 met deze
restauratie worden begonnen. Aangezien de gemeente Dantumadeel bereid is de kosten
van vóórfinanciering voor haar rekening [e nemen, kan de restauratie eerder worden uit-
gevoerd. De molen kdjgt een nieuwe (l:urgere) schroef en een nieuwe uitstroomkoker.

- Omstreeks half augustus hebben alle moleneigenaren ery'of molenaars in de provincie
een vragenformulier toegezonden gekregen omEent voorgenomen restauraties, onder-
houd, draaiuren en algemene toestand van de molen. Tot nu toe zijn een 50 tal formulie-
ren terufl§ezonden. Wie nog niet gereageerd heeft wordt verzocht het vragenformulier
alsnog in te zenden. In de volgende uskoat zullen we een overzicht opnemen van de
draaiuren van de verschillende molers.

- Adres-wijziging:
De voorzitter van de stichting De Fryske Mole is verhuisd naar Lreuwarden. Het nieu-
we adres is nu: H. Boschma, Van Harinxmaplein l, 8931 DM lreuwarden.

- Voor de volgende molens heeft de stichting restauÍatie programma,s opgesteld.
1. De Miedenmolen - Holwerd 5. De Bullemolen - Lekkum
2. De Eendracht - Kimswerd 6. Meerswal - Lollum

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders nodigt de leden en de donateurs uit voor de
najaarsvergadering. Andere belangstellenden zijn ook welkom. De vergadering vindt
plaats op vrijdag 6 november 1992, aanvang hatf acht, te Akkrum, zaal De Lanteame
(Om'e toer, tegenoveÍ de Hervormde Kerk).

Yoorlopige agenda
l. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Verslag bestuursactiviteiten
4. Vasstelling verslag voorjaarsvergadering
5. Nieuwe gezellen en molenaars
6. Rondvraag

PAUZE
Lrzinglfilm
Sluiting

Het bestuur staat uiteraard open voor aanvullingen op de agenda. Een uitgebreidere defi-
nitieve agenda met de bijbehorende stukken zullen we u nog doen toekomen.

Nieuwe leden behorende tot categorie L

3. De Kleilànsmole - Marrum
4. De Achlumermolen - Achlum

7. De Edensermolen - Edens
8. De Westermolen - Winsum

van een aantal van deze molens liggen de programma's al geruime tijd bij de gemeeÍlte.
- In de vorige utskoat spraken we de hoop uit dat we door het uitgeven van een 3-tal fol-

ders met fietsroutes langs verschillende molens, de publieke belangstelling voor molens
konden vergrol-en. We kunnen nu berichten dat het gelukt is de financiering rond te krij-
gen. Eind september/ begin oktober komt de eerste fiersfolder uit. Deze route gaal langs
l1 molens boven Dokkum en is zowel per fiets als per auto te rijden. De tocht begint in
Dokkum (De Hoop) en gaar langs wesrergeest (Beinremapoldermolen), EE, E:.rtmazijl
(De Gans), Anjum (De Eendracht), Peasens (De Hond), McLslawier (Ropta), Hanrum
(De Hantumermolen), Holwerd (De Hoop en De Miedenmoren) en terug naar Dokkum
(De Geestmeermolen en Zeldenrust). In de folder is een route beschrijving en informa-
tie over de molen opgenomen.
De route heeft een lengte van ca. 65 km.
De routebeschrijvingen zijn te verkrijgen bij de VVV en op een aantal molens.
In het voorjaar hopen we de routebeschrijving voor een fietsroute bovcn l,ccuwar«lcn cn
Bolsward gereed te hebben.

G 241 L Dhr. M. Heijstek
Van categorie L naar G
G 225 G DhÍ. J. Koehoorn
G 215 G Mevr. M. v. Veenen
G 202 G Dhr. L. Poepjes
Adreswijziging
Adres Gild Fryske Mounders

De Meer 4

G. Japiksweg 51

Diepenbrockstraat 51

Spanjaardsdijk 27

Postbus 1059

9161 DR Hollum/Ameland

8748 CL Witmarsum
8916 EH L,eeuwarden
8556 AK Sloten

8900 CB Leeuwarden

NIEUWE LEDEN EN
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"Er zit schot in de herbouw"

DaÍ zei molenmaker R. Velsma tegen de heer Brunsmarur die onderstaande foto's voor
ons blad maakte. Het ligt in de bedoeling om na de bouwvak het achtkant en de kap op de
molepöle af te bouwen

Wat voor velen de start van een "gcltrkkig 1992"
moest worden, werd voor molen "Dc I ltxrl)" ccn
ramp. Een aantal minuten na de jaarwisscling
werd hrj op een ongelukkige wijze getroÍ'Ícn cltxrr
een vuurpijl. Op de gemetselde onderbouw na
brandde de molen geheel af.

De in 1978 herbouwde korenmolen wa*s sinds
1980 als ambachtelijk bedrijf in werkirg. De mo-
len (eigendom van de gemeente Leeuwardera-
deel) wordt geëxploiteerd door een b.v. van echte
bakkers.

Met. de uitkering van de verzekeringsmaatschup-
pijen kan de gemeente de molen in oude staat

herstellen. Hier worden de voorbereidingen inmiddels voor getroffen.
Voor de herbouw hebben de molenaars c.q. exploitanten aangegeven graag het wieksys-
teem te willen verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan "Ten Have" kleprpen. De extra kos-
ten van dit systeem zijn berekend op f 25.000,-. Het inmiddels opgerichtte actiecomité:
"Help molen De Hoop" heeft zich tot doel gesteld om hier hun bijdrage aan te verlenen,
dus het realiseren van dit verbeterd wieksysteem. Zij willen dit o.a. doen door de verkoop
van pentekeningen van de molen. De
aktie werd op 9 maart gestart door ÍHll-
bieding van de eerste tekening aan de
Commissaris van de Konir,gir,, de heer
Hans Wiegel. De pentekening is ge-
maakt door de heer J. Veltman uit Dron-
rijp. De aktie verloopt prima, toch is het
gestelde doel nog niet behaald. U kunt
ons steunen door het kopen van een

pentekening (formaaL 28 x 39 cm). Dit
kan door overmaking van Í 12,50 (incl.
verzendkosten in een koker) op rek.m.
29.66.05.050 t.n.v. actie "Help molen
De Hoop" onder vermelding van pen-
tekening.

Namens actiecomité

"Help molen De Hoop",
A. Veenstra,

Elzebeamhof 17

9051 SG Stiens

tel. nr. 05109-1132

Het ondersle gedeelte van het gentetselde
achtlunt is met een ring van beton ver-
sterlo. Als darnligger fungeert een oude
roede van de verbrande rnolen.

Molerunaker K. de Groot bezig met de pen-
balk. Op de grond de l<ruiring.

De molenlcap in wording.

Bij houthandel Posthumus te Harlingen
worden de diverse ringen voor de molen-
l<ap en de uitbrelcers gezaagd (Bankirai-
lnut).

Molervnakcr R.Velsma bezig ntct het af-
schrijven van de ball<cn.

ffiuw KORENMOLEN "DE HOOP" TE STIENS (Fr.)DEHOOP"TES'@t-

c
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Over de oliernolen, die aan de overkant van de Grouw ston( is niet zo veel bekend dan
dat hij eigendom was van Tjitte Hommes Dijksua die naast molenaar ook nog bankier
was. Veel boeren, feinten eÍt fammen brachten hier hun spaargeld heen; de rente was niet
hoog maar de zaak safe. Vroeger had men meer gelegenheid tot sparen, want loen kwa-
men de feinten en fammen weinig van 't hiem (erf) af.
De oliemolen werd 17 maart 1920 voor aÍb,raak verkocht aan een aannemer van Hantum.
En hiermee verloor Grou zijn laatste indusEiemolen!

Molenmakers uit Grou
Eén van de bekende molenmakersfamilies was de familie Van der Schaaf, wijlen lende
en Klaas van der Schaaf maar vooral hun vader. Hun bedrijf stond in de Kerkstraat te

Grou. Schrijver van dit artikel heeft zo'n acht jaar naast het oude timmerbedrijf gewoond.
Hier werd menig onderdeel voor muonts en spinnekop gemaakt, o.a. voor de Haensmolen
en de Minnefinnemolen. Het waren echte vaklui en wat kon het er lekker ruiken naaÍ teer
en grenenhout! Oude Jen§e kon smout vertellen over de belevenissen in hun loopbaan als
molenmakers. Het maken en restaweren van molens moest meest 's winters gebeuren.
Dan had men het razend druk.
Dan immers stonden de molens stil en trok men met de slee naar de boer. Soms onder bar
koude omstandigheden en meestal had men een klein flesje in de zak om de kou uit het
lichaam te houden en ziekte te weren. Want er was geen tijd om ziek te zijn. Machines
wilen er toen niet. Alles moest. met de hand gemaakt worden. Nieuwe molens werden
vaak per praam over hel waLer vervoerd en ter plaatse opgebouwd.
Stond de molen er eenmaal dan volgde meteen de afrekening en ging men met de 'b0s fol
jild'naar huis. "lk weeL me nog best te herinneren", vertelde de oude baas, "Vader was
eens naar de Hommerts geweest om een nieuwe molen te zetten. Met. flink wat geld op
zak ging hij 's avonds naar huis terug. Opeens liep er een man achter hem; vader werd
bang en begon nog harder te lopen, zodat ze beiden naar adem snakten. Maar toen de
man naast hem liep bleek dat hij alleen maar gezelschap zocht onderweg".
Jentje van der Schaaf was al de zeventig gepasseerd toen hij ophield met weÍken en het
oude timmerbedrijl'werd verkocht. Ook timmerbedrijf De Wal uit Grou heefi verschillen-
de molens gerestaureerd, o.a. de Borgmolen en niet. te vergeten de molen van St. Johan-
nesga. Hiermee willen we ons molenverhaal van Grou besluiten in de hoop dat de lezers
het interessant vonden.

S. Andrirrgu, Heerenveen

Bij de foto's op de linl<er blz.
B oven: de oliemolen van T .lI . D ij kstra
Onder: nog een mooie foto van de beruchte pelmolen n(uï een oud schilderij
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De bezem moet door de molen
Op woensdag 20 mei j.l hietd het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde in Wer-
vershoof haar voorjaarsvergaclering. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken
van de innovatie, vernieuwing in de breedste zin van het woord dus.
In 'Van haver tot gort", de tweemaandelijkse uitgave van het AKG, nr. 106
wordt in dit kader de nadruk gelegd op de hygiëne op de molen. Sinds enige tijd
is in de bakkerij de actie 'Hygiëne Code' gaande die bakkers waÍïn moet maken
voor een grondiger schoonmaakhouding. Het zal duidelijk zijn dat dit gevolgen
zal hebben voor de toeleveranciers, de molenaars incluis. Vastgesteld wordt dat
een beetje vegen in de molen niet genoeg is omdat juist in kieren en hoeken het
kwaad huist. Eén keer per maand moet alle rommel van zijnplaats is het parool.
Je zult eisen moeten gaan stellen aan de produktieruimte: die dient gemakketijk
en snel schoongemaakt, te kunnen worden. Troep in een hoek is een bron van el-
lende. Ongedierte, ratten en rnuizen moet je geen kansen geven; een molenkat
mag, maÍu wordt desondanks omschreven als het mindere kwaad.
Jute zakken worden als niet optimaal beoordeeld, want zelfs de zakkenklopma-
chines zijn heus niet zo verschrikkelijk betrouwbaar. Duidelijk wordt, om hygië-
nische redenen, de voorkeur gegeven aan eenmalige, papieren verpakkingen.
Orde en netheid zullen in de toekomst voor de molenaar nog nadrukkelijker aan-
wezig moeten zijn, wil hij zich kunnen blijven scharen onder de toeleveranciers.
Vanzelfsprekend blijft een constante kwaliteit ook zeer hoog scoren!
En hoe zit het dan met de afzetmarkt in de toekomst? De heer Boers van de
Stichting lnnobak (een Technologisch sÍunenwerkingsproject van een aantal gro-
te bakkers) hield op de voorjaarsvergadering een warm pleidooi voor molenpro-
dukten.
In het ju* 2000 zal nog slechts 30% van alle broodverwerkers uit ambachtelijke
bakkerijen best.aan. Daarentegcn zal bruinbrood in alle mogelijke variaties t.z.t.
TOVr van alle broodprodukten omvatten. Volgens Boers is de tijd rijp voor de am-
bachtefik" korenmolenaar om zich niet meer uitsluitend te richten op de ambach-
telijke bakkerij, maar daarnaast zijn marktaandeel bij de groothandel te vergro-
ten.

N.B. De vereniging Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde is in anderhalf decennium uitgegpoeid tot een
volwassen vereniging, mede dankzij haar donateurs. De bij het AKG aangasloten molénàars, in Fries-
land die van Stiens en Birdaard, doen er onder de schaduw van de zo vaak mogelijk wentelende wieken,
alles aan om inhoud te geven aan het stÍeven de bedrijfsmatig geëxploiteerde mblenaarsbedrijven gerzond
te houden en uit te bouwen.
lJ kunt dit nobele streven steunen door U aan te melden als donateur. Met 30 gulden als minimumbe-
drag per jaar ontvangt U dan tevens het vercnigingsblad Van Haver Tot Gort. IIet adres van het AKG:
Postbus 3086, 3101 EB Schiedam. 

G.D.W.
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. GiÍt voor "De I-loop" Sumnr
Bij de opening van de nieuwe bedrijfshal van de papierfabriek Mölnlycke kreeg
burgerneester drs. Jaap Mulder van Tytsjerksteradiel van de directeur van de
vestiging,de heer Mats Andersson, twee cheques aangeboden van elk í 5.000,-.
Hij mocht deze, naar eigen inzicht, voor een goed doel gebruiken. Molen "De
Hoop" te Sumar was een van de gelukkigen. De overhandiging van de gift vond
plaats op woensdag 1 juli j.1., uiteraard bij de molen.

. G ift voor "Vr ouwbuurt st erm.olen"
Vrijdag 10 juli opende de machinefabriek Kooi in Vrouwenparochie officieel
de deur en ter gelegenheid daarvan had het bedrijf van de beroemde Kooi-aap,
een meeneem-heftruck, voor een bedrag van / 17.500,- aan giften binnen ge-
kregen. Directeur Kooi maakte molenaar Wouter Colijn van de Vrouwbuurt-
stermolen hier wel zeer blij mee, want het gehele bedrag bestemde hij voor de
restatratie van de nu nog met twee wieken wentelende korenmolen.

. Gift voor de Fearuter Moune-Surhuisterveen
In nr. 66 schreven we dat de gemeente Achtkarspel^en voor het herstel van de
korenmolen van Surhuisterveen met í 7.500,- over de streep kwam (blz. 23).
De heer A. van Dop meldde ons dat dit f 75.000,.-moet zrjn! Heel bijzonder is
hier ook de gift van een rietdekker die geen tijd had de molen van riet te voor-
zien, maar die wél duizend gulden schonk! Een collega verricht nu het rietdek-
ken.

Zulke goedgeefse gebaren verdienen navolging! ! !

We kregen een anonieme reaktie op de onbekende molen achterop de vorige Utskoat, De
originele foto schijnt eigendom te zijn van ene heer F. J. Harterink uit Eastermar, De op
narne zou van 1940 dateren, hoewel erachrer op staar ll-2-1971. Nu blijkt dat het blad
Actief van 2l-2-1992 de foto ook al heeft gepubliceerd. De redaktie trekt de vermelde
datum in twijfel: "Het lijkt niet aannemelijk dat de schone, schaarsgeklede nimf in de
maand februari een plaasje had gez.ocht tegeÍl de romp vaÍl de molen. De laaste datum
betreft vrijwel zeker een herdruk. Afgebeeld is het molentje bij Winrerswijk." Wie van
onze lezers weet nu met deze gegevens meer duidelijkheid te geven? Op de achterkant
van de omslag opnieuw een onbekende. We voegen eraan toe dat het landschap op de
achtergrond gestileerd is !

G.D.W.

LgyER GIFTEN GESPRoKEN

UIT ONS PHENTENKABINET
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De markant in het landschap gelegen poldermolen "De Grote Molen" onder Ak-
kerwoude staat sinds enige tijd helaas stil. Vrijwiilig molenaar Fred Ralten be-
richtte ons in juni over de aanlopende vang en de zwakte van het linker voeghout.
Eind jrri voegde Fred er in zijn briefschrijven bedroefd aan toe: "slecht nieuws:
m'n molen is kapot. Gebleken is dat de hele voorkeuvelens verrol is. Na ongeveer
drie jaar 'wachten' op gedwongen stilstand is het nu zover. Het ziet er niet naar
uit dat herstel spoedig zal plaatsvinden."
Tot zover Fred Ralten.

In ons vorige nurruner heeft U in het nieuws van de Stichting DFM op blz. 6 kun-
nen lezen dat er inmiddels overleg is geweest met de gemeente en de provincie en

dat er ook een bijdrage in de restauratie is toegezegd, zodat verwacht wordt dat er
op korte termijn met de res[auratie kan worden begonnen.

l
J

Witmarsum - Op 13 j*i slaagde voor
het exarnen gezel-molenaar Job Koe-
hoorn. Job, die als jongen altijd al op de
molen te vinden was, heeft" zo kan men
wel stellen, het vak spelenderwijs geleerd.
Volgens de collega's slaagde hij dan ook
"Cum Laude".
Examinatoren waren A. IJzerman en G.
Klijnstra. Het examen werd afgenomen op
de "De Onderneming" te Witmarsum.
Daar werd ook bijgaande foto gemaakt.

Links de geslaagde Job, rechts zijn leermeester Sierksrra.
Marssum - Er wordt vaarl gezet achtEr de restauratie van de "Marssumer molen'. Plaat-
sten wij in de vorige Utskoat nog een foto van de geheel vervallen oude inmaal-schroef-
bah op dit moment (22 juli) is het metselwerk voor deze schroefbak vrijwel klaar.
Hemert - Wat met veel poldermolens het geval is, speelde ook bij de "Hiemertermole",
nl. de lage waterstand door de diepontwatering.
Door J. Hofstra en D. Posthumus is de schroefspil aan de bovenkant verlengd. De onder-
kant van de gemetselde schroefbak is ook uitgebreid. De molen heeft het nu weer "voor
het opscheppen".
Oosterend - De romp van de poldermolea "Rispens" onder Oosterend was vorig jaar
verpakt in zwart plastic. Op dit moment is dez-e verpakking oranje gekleurd. Of dit een

Wellicht kunnen we beter stellen, niet zomaar een molenaar. lmmers, het bemalen van de
stadskorenmolen van Sloten vraagt best wel wat inzet. Sterker nog, je zult tot de doorge-
winterde molen'gekken' moeten behoren om duizend draaiuren of zelfs nog meer per sei-
zoen op papier te krijgen. Johannes Kooistra uit Joure is zo iemand. Elk vrij moment be-
steedt hij aan 'zijn' molen. Hij neemt schilderwerk en klein onderhoud voor zijn reke-
ning, maaltpannekoekmeel voor de duizenden vakantiegangers die jaarlijks de fraaie mo-
len bezoeken en ga zo maar door. In feite is hij een prima molenambassadeur voor Fries-
lands kleinste stadje.
Hij overbrugt de afstand Jotre-Sloten per hets, maar hij b,rengt het zomerseizoen door in
een caravan die in de buurt van de molen staat.
Op de foto hierboven zien we hem staan achter de toonbank van de gezellig ingerichte
molen. Daarnaast hebben we zijn lievelingsplekje in de molen gekiekt: de luizolder. Hier-
van kan hij bij wijze van spreken lyrisch worden. Hieronder zien we de steenzolder met
naast de deur naar de stelling een stofzuiger. Over hygiëne gesproken. Zie ook "De be-
zem moet door de molen", elders in dit nummer!
Tot slot een foto van J. Brunsmann die Johannes op de foto z.ette op 29 mei toen antieke
auto's de Elfstedentocht aflegdcn en ook Sloten aandeden. Na gedane arbeid houdt
Johannes even 'skoft'. [,et U eens op zijn Friese klompen die rusten op een ouile hals-
steen van kennelijk een houten as.

G.D.W.

N.B. De eerste 3 foto's werden op Nationale Molendag gemaakt

ï
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voorbode is van een nadere ïestatratie?? Afwachten. (vervolg op blz. l6)

KORTE MOLENNIEUWTJES 
I

verzameld door J. Brunsmam 
I

I zonnann eeu naoleruaan 
I
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Tijdens de Nationale molendag ben ik met mijn zoon per auto het noorden ingetrokken.
"De Korenaar" te sexbierum stond stil. Hetzelfde gold ook voor de "vrouwbuurtstermo-
Ien" welke nog steeds met een roede staat. overigens stond er in de l,eeuwarder courant
(11 juli) een goed bericht. Bij gelegenheid van de heropening van de fatniek Kooi-aap
vlak bij de molen, kreeg molenaar w. Kolijn van de directie van deze fabriek een cheque
ter waarde van f 17.000,-- aangeboden. voor dit bedrag had het bedrijf giften binnen ge-
kregen. Kooi bestemde het voor de noodzakelijke resrauratie van de molen. Dat derge-
Iijke initiatieven van directies zeet op prijs worden gesteld behoefi geen betoog,
Iets verder stond ook de "Hoekstermolen" bij Hallum stil.
De "Grote Molen" te Marrum stond op het moment dat wij daaÍ passeerden met "volle
zeilen" ook stil, mogelijk om enige bezoekers een blik in de kap te gunnen.
"De Phenix" te Mamrm stond met "volle zeilen" te draaien. via het rondmaal-cirquit
verzette de molen heel wat water. Door de in de nabijheid staaÍrde (woon)boerderij trad
er nogal wat zeilslag op.
op de molen roffen wij molenaar s. Hoeksua aan plus twee bezoekers nl. R. velsma en
D. Schuurmans (omke Douwe) (oud molenaar).

R. Velsma vertelde dat
men al druk met de her-
bouw van "De Hoop" te

Stiens bezig was.

Uit de verte was te zien,
dat de "Hogebeintumer
molen" stil stoncl. Vol-
gens Hoekstra had deze
molen de gehele morgen
gedraaid. Ook zou dit
het geval z.ijn geweest

met "De Olilant" en de
"Victor". Mogelijk wa-
ren de molenaars gestopt

doordat de wind het later
op de dag af liet weten.
Bij "De Zwaluw" te Bir-
daard was het een drukte
van belang. Onder in de
molen was er in het win-
keltje van alles te k ij-
gen, en er werden pan-
nekoeken gebakken.

Ook molenaar J. Tolle-

'oml<c Douwe' Schuururutns uit Stiens draagt de m,oleru een
warm hart toe. Als molenaarszoon groeide hij bij een zelï-
zwichter op die helaas het veld ruimde voor een windntotor.
Tot op de dag vo,n vandaag spijt het hem dat die stoere pol-
dermolen er niet nleer is. IIet herstel van De Hoop in Stiens
l<nn hij nog genlotoriseerd op slofjes volgen.
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naar was hier &uk mee bezig. Ook de zagerij had veel bezoekers. Jammer was, dat door
de afnemende wind de molen zo af en toe maar eens een rondje &aaide, maar verder
meestal stil stond.
Verder ging het weer. Nu naar Broeksterwoude, waar de "grote Molen" met twee grote
halven voor de prins slond te draaien. Door de afnemende wind kwamen daar later nog
twee bij. Molenaar Fred Ralten lcidde juist twee bezoekers rond. Aan sporen in de molen
is nog op te maken, dat er ooit twee schroeven werden aangedreven door een spoorwiel.
De molen heeft nu nog slechs éen schÍoef, welke in zo'n slechte staat verkeert, dat er
niet meer mee gedraaid kan worden.
Achteraf schreef Fred mij, dat de molen door geconstateerde gebreken niet meer verant-
woord kan draaien en dat het wachten was op een restauratie. De volgende week l«eeg ik
weer een brief van hem. Hij vertelde toen dat men inmiddels met de restauratie was be-
gonneÍI, iets wat later ook bleek uit het verslag van "De Fryske Mole" in De Utskoat
nr. 66.
Hoewel het weer er niet beter op werd, toch nog maar even verder. Nu naar Kortwoude
waur men bezig is de in "in verrcgaande staat" verkerende korenmolen weer te restauÍe-
ren. Inmiddels waren de dreigcnde luchten overgegaan in fikse.regenbuien. Toch nog
maaÍ een paar fo[o's van dit "t eerling projekt" gemaakt en ook van de in een bijgebouw-
de staande oude "Brons" dieselmotor.
Het achtband van Kortwoude is per 16-8 zover gevorderd, dat de rietlatten erop zitten.
Het nieuwe riet kan dus worden aangebracht.
Het ligt in dc "planning" om dezc unieke oude motor mettertijd te restaureren. De
"Brons" dieselmotor was toen de enige motor (2 takt) waarvan de spoellucht via een rote-
rende compressor en in de cylinderkop geplaatste kleppen in de cylinder werd geblazen.
Deze constructie bleek zeer economisch te zijn, en de naam "Brons" Le Aprpingedam was
dan ook zeer bekend. Een voordeel van dez.e constructie was, dat de zuigerbodem beter
werd gekoeld. Het door de heer Dop genoemde nadeel, dat warme lucht optijgt" kan in
deze situatie: grote luchtsnelheden en daarnaast voorgecomprimeerde spoellucht worden
verwaarloosd. Een ander voordecl was, dat de van bovenuit de cylinderkop aangevoerde
spoellucht beter is dan bij de constructie, waarbij de spoellucht via de in de cylinderwand
aangebrachte spoelpoorten de verbrandingsgassen uitdreef. Op dit punt ben ik het niet ge-

De Feanster Moune heefi inmiddels een
nieuwe stelling en ook het achtl<antvordert.

De oude Brons-tnotor heeft een losse com-
pressor voor de aanzetlrcht.

MET MOLENVRIEND BRUNSMANN OP PAD
NATIONALE MOLENDAG 1992 (9 mei)
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heel eens met de heer Dop (Uskoat nr. 66 blz. 19).
overigens verbeteringen gaan steeds door. vijftig P.K. zit tegenwoordig al in een motor
van een motorfiets, vaak nog meer zelfs.
Te Kortwoude had ik nog een gesprek met de eigenaaÍ van een in de nabijheid van de
molen staande winkel. Ik vertelde hem, dat ik voor 7-8 jaar terug het gehele molencom-
plex incl. de oude motor op dia's had vastgelegd.
Hij vertelde: "Wij hadden indertijd geld beschikbaar voor de restawarie, maar de eige-
naar lag dwars. Nu hebben wij de molen voor een symbolische som in bezit gekregerl
maar hebben wij grote moeite om het benodigde geld bij elkaar te krijgen."

N.B. In de Harlingu lerfabriek (Rmda) welke dze maand om economische rcdenen gaat sluitm, stmden inder-
tijd ook twee'tsrons"motom opgsteld, welke zu gad voldedm. De vliegwielm van dse morom haddm en
diamaa van ongwq 3 m. Moroten van motom, welke overigm maar m bqcheidm aanul P.K.'s opleverden.

(vewolg van blz. 12) Korte molennieuwtjes van Brtursmann

Marssum - Een pracht staal-

de vakmanschap, het metsel-
rverk van de nieuwe inmaal-
schroefbak die vrijwel klaar
is. We zien hier de voegers

aan het werk.

Op d" volgende bladz,jd" zien
we hoe de inmaalschoef via
een lange as vanuit de molen
in bedrijf gesteld zal worden.

ln de nieuw gemetselde koker
zien we een gedeelte van die
as; het andere deel ligt naast
clc koker in de modder.
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Holwerdermieden - Rechtsboven zien we de molen van de Holwerdermieden die mo-
menteel al zijnzelÍzwichtborden en een gedeelte van de windborden mist.
Voor het beter oppakken van het water is de spil van deze molen verlengd. Ook de onder-
kant van schroe[bak moest hiervoor worden verlengd. Dit had tot gevolg dat ook het
krooshek moest worden aangepast.
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\iy'e gaan deze keer eens l«is-kras door de provincie Friesland, door o.a. mijn onderzoek
naar de zg. potroeden. PotroedeÍr zijn roeden die gemaakt zijn door de firma pot. Het is
niet een compleet overzicht dat ik ga geven. Het zou al gauw een "Utskoat" vullen met
alle bijzonderheden erbij. Het zijn nu meer getallen die ik u geef met een korr toelichting
hierop.
voor historische en meer uitgeb,reide gegevens van bestaande molens verwijs ik naar:
"Molens van Friesland (in dit verslag MVF genoemd) en het "Fries Molenboek (ge-
noemd als FMB) met de inventarisnummers.
Een andcre keer ga ik er meer op in wie de heer Pot eigenlijk was. over deze familie
weet ik we het een en ander, ntaar ik moct nog belangrijke details vcrder uitzoeken. I)us,
dat houdt u van mij nog tegoed. voor we van start gaan eerst nog een leestip: in het art!
kel wordt met bi.roede een birmenroede bedoeld en met bu.roede een buitenroede.
Als molens werden afgebroken, dan werden diverse onderdelen doorverkocht. Zoals ook
de gebruikte Potroeden van de koren- en pelmolen "De onderneming" van \ffitmarsum
(FMB nr. 83); deze zijn verwijderd 9-11-1988. De bi.roede had m. 1665 uit 1892 en de
bu.roede had nr. 1795 en was uir 1897. De lengre was 18,76 m.
Een andere bi.roede die in ieder geval verhandeld is, was de roede die het polderbestuur
van "Haskerhome", gelegen nabij Joure, besteld heeft op 2l-10-1904 hij keeg nr. 1995
mee. Deze werd in 1936 gestoken in de nog bestaande korenmolen "vogelzicht" te Kui-
taart, gem. Houtenisse, zeeland. De watermolen van Haskerhome is omstreeks 1910 ver-
dwenen. De lengte van de roede is 22,10 m. Het is voor mij nog steeds een vraag, waÍr
deze roede gebruikt is tussen ca. 1910 en 1936.
Nu een ander geval. De volgende roeden komen uit een wipwatermolen uit het westen
des lands. Plaas en jaar zijn geheel onbekend. Dat is de bu.roede 1227 en de bi.roede
1228, beide uit ca. 18t10. Dcze roedcn zaren tot en met zomer rg42 n «le koren- en pel-
molen "Minisrcr Thorbecke" van molenaar Douwe Kok. De molen is toen gesloopt. I)e
lengten van de roeden z.ijn 22 meter. Deze roeden heeft molenmaker Meindert van de
Meulen uit Dokkum gesroken in de bestaande watermolen van Hallum, de zg. "vi-ifhui-
z.en" of de "Hoekstermolen" (FMB nr. I ó). oudmolenaar J. «le swart uit Hallum deelde
mij mee, dat daarin daarvóór ook al vrijwel zeker 2e-hands potroeden zaren. Deze waren
gesloken in 1906 maar De swart kan mij helaas geen nuÍnmers meedelen, maar wel de
Iengten, nl.2l,2o m. Uit nog bewaard gebleven adminisratieboeken blijkt, dar molenaaÍ
B.B. Tijmstra uit sint Jacobiparochie (MVF nr. 26) op z4-7 -1894 een bi.roede mer nr.
1715 en op 4-9-1894 een bu.roede met nr. l7l9 besteld heeft voor zijn koren- en pelmo-
len "De welkomst" (of "'t Hoekje"). Helaas ging deze fraai gelegen molen op 3-ll-1975
in vlammen op. Toen zaten vrijwel zeker de Pouoeden nog in deze molen. Deze waren
gestoken door timmerman/molenmaker R. Beekema uit Dronrijp. Deze roeden waren al
bestemd voor een zelfzwichter; de bi.roede had een lengte van 21,49 m. en de bu.roede
21,67 m.
De roeden van de zaagmolen "'t Goet vooruytzigt" van de heer E.B. Boleman uit
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Drachten hadden een lengte van 19,30 (bu.) met nr. 1811 en 79,25 m. (bi.) met nr. 1812.
De roeden waren besteld op 14-10-1898. Ze werden gestoken door molenmaker Dirk
Klaver uit Drachten. Het is meestal niet vermeld dat de juiste bestemming aangegeven
staat.'Zo ook de bestelling van molenmaker J.H. Westra uit Franeker. Hij heeft op l4-7-
1903 een bu.roede met ru. 1958 en een bi.roede met nr. 1959 besteld. De boeken geven
niet aan voor welke molen dat betrof. wel wordt vermeld dat de roede voor een zelf-
zwichter bestemd was, met een lengte van 22,10 m. (bu.) en 21,90 m. (bi.). Dankzij o.a.
de boeken van MVF en FMB nr. 73 weeL ik, dat deze Westra een nieuwe watermolen ge-
bouwd heeft voor het v.m. waterschap "Arumerpolders" onder (Ruige-) l,ollum, nu ge-
naamd "Meerswal" en bovendien eigendom is van orze eigen molenstichting "De Fryske
Mole" en nu bemalen en onderhouden wordt door molenmaker en molenaar Durk Postu-
mus jr. uit Huins. Het gevlucht en het bouwjaar van deze molen komt overeen met de ge-
gevens uit de molenboeken. Daarom zijn volgens mij deze roeden naar dez"e molen ge-
gaan. Helaas, tijdens een zware sLorm van 3 op 4 november l97O zijrrde kap en het wie-
kenkruis neergekomen eÍl daarmee de roeden verloren gegaan. Maar gelukkig is de mo-
len gerestaureerd in ruilverkavelingsverband n 19781'79 door de molenmakers van de fa.
Westra.
ook heeft mijn pake Jacob sakesz. Timmermans, timmerman/molenmaker uit Ferwerd
een Potroede besteld, narnens het v.m. warerschap "Ferwerd", op 14-1925, Deze bi.roe-
de met nr.25X) was eens voor de molen "De Fhenix" (FMB nr. 13) te Mamrm. Zijn
lengte was 21,40 m. en hij is ondertussen vervangen. (Wanneer?)
"De Grote Molen" of "De C)egemoune" onder Akkerwoude nabij Broeksterwoude (nu
Damwoude) heeft nog Potroeden van het v.m. waterschap "De Broek"; deze roeden,
bu.roede nr. 1916 en bi.roede nr. 1917, waren besteld op 18-12-1901. (FMB nr. 39). De
lengte van beide roeden is22,54 m.
De kleine molen genaamd "De Broekmolen" onder Akkerwoude nabij Broeksterwoude
(nu Damwoude) had ook eens Potroeden. Deze zijn verdwenen en de datum is onbekend.
De bi.roede metnr.2422is besteld op 20-3-1918 en had een lengre van 16,40 m. De
bu.roede met nr. 2516, besteld op 19-3-1923, had een lengre van 16,56 m. Ze werden ge-
stoken door molenmaker v.d. Meulen uit Aalsum. Later is deze molenmaker verhuisd
naar Dokkum. De bu.roede heeft totaal ,5ó5,-- gekosr. (FMB nr.40). De laarsre rwee ge-
noemde molens zijn thans in handen van onz.e eigen provinciale molenstichting; deze
roeden waren bestemd voor het v.m. waterschap "De Broekpolder". Architect J.G. Kieze-
b,rink uit Sneek heeft op 6-9-1913 een bi.roede mer ru. 2?97 meteen lengre van 18,80 m.
besteld. De bu.roede metnr.2447 en een lengte van 19,00 m. is op 2-2-1924 besteld door
J.A. de Vries uit Wams, bij Stavoren. Deze roeden waren voor een zeilvoerende water-
molen die stond in de "Keigrlder". Wie kan vertellen waar deze polder gesitueerd was?
Ook heeft de bij velen bekende korenmolen van Makkinga (FMB m. 103) één Porroede
gehad. Dit was een bi.roede met nr. 2573 en was besteld op 19-5-1925 door molenmaker
P. Veensua uit Marum (Gr.). De lengte was 19,2O m en hij was bestemd voor een zelf-
zwichter.
Ook heeft de nog bestaande watermolen van de v.m. Wijnserpolder onder Wijns (FMB
nr. 36) nog een Potroede met ff. 2687. De molen en het wiekenkruis staan er slecht bij.
Uit de administratieboeken van Gebr. B. Pot blijkt, dat deze bu.roede met een lengte van
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19,60 m besteld is door de overbekende molenmaker A. J. Dekker uit lriden, uiwinder
van de zg. Dekkerwiek. De bestelling van de roede vond plaats op 44-L932 en de uitvoe-
ring werd gedaan door molenmaker Arnold Emst, de pake van molenmaker Th. Jellema.
Arnold Emst woonde te Birdaard.
Nabij de stad Workum, in het v.m. waterschap "Het rilorkumer Nieuwland" (FMB nr.
108) staat nog steeds een grote watermolen. Ook deze molen had eens Potroederu die in
juni 1986 verwijderd zijn. In die tijd kreeg de molen een grote restauratiebeurt door
"Bouw '75". De bu.roede met nr. 196l en een lengte van22,65 m is door het waterschap
zelf besteld op 13-7-1903 en is uitgevoerd door molenmaker Ido de Jong uit Koudum. De
bi.roede met nÍ. 2678 en een lengte van 21,60 m. was besreld op 28-5-1931 door S.R.
Dijkstra uit \Vorkum.
Nu weer een "puzzelroede". Dat is een bu.roede met nÍ. 2734 en besteld op 28-8-1935.
Deze bestelling kwam van Meindert v.d. Meulen uit Dokkum. Deze roede had een lengte
van 20,40 m. Voor welke molen deze was, is bij velen niet bekend. We weten wel, dat hij
vanaf 1957 gezeteÍl heeft in de nog bestaande korenmolen "De Lastdrager" te Hoogwoud
(N.H.). Hij is omstreeks 1985 vervangen door molenmaker Poland uit Heerhugowaard.
En nog een ander voorbeeld. De molenmakers S. en P, Dijkstra uit Giekerk hebben een
bu.roede met ru. 2765 besteld. Deze bestelling vond plaas op 19-8-1937. Hij had een
lengte van 14,90 m en was bestemd voor Dekkerwieken met zelfzwichting op deze roede.
7n kaul ik wel doorgaan met onbekende en bekende bestemmingen van diverse Potroe-
den, die eens kwamen uit de roedenloods van de fa. Pot uit Elshout aan de Kinderdijk
(2.H.) en vanaf ca. 1850 Vm 1944 daar werden gemaakt. Omdat de allerlaarsre hoogsr
waarschijnlijk naar Friesland is gegaan, wil ik deze toch opnemen in dit artikel. Deze
laaste bi.roede kreeg het ru.2814 mee en had een lengte van 18,70 m en was voor een
zelfzwichter bestemd. Deze bestelling werd gedaan door molenmaker Dirk Holman uit
Stroobos, Gr., v.m. gem. Grootegast, op 26-4-1944. Dankzij een tip kan ik u ook vertel-
len naar welke molen deze roede is gegaan; naar korenmolenaar H. Sietz-ema van Kort-
woude, onder Surhuizum (nu Surhuisterveen). Helaas hebben deze roede en ecn andeÍ
geheel nieuwe bu.roede uit 1946 niet lang gedraaid. Een windhoos van september 1946
vemielde o.a. het wiekenkruis. Eens een fraaie korenmolen uit ca. 1864, toen veranderd
tot een (motor)maalderij. Anno 1992 zal het hopelijk weer een fraaie molen worden tot in
lengte van jaren. Ons blad, "De Urskoat" houdt u op de hoogte!
Een noot naar aanleiding van "De ULskoat" nr. 66 opblz.72:
De nog bestaande "Deels- of Grevensmolen" ten noorden van Vegelinsoord is niet van
1869, maar van 1860. (Dit is namens de vrijwillige molenaars meegedeeld). De oude Pot-
roeden met de ws.767 en 768 zijn I 19 jaar in gebruik gewcest. Ze zijn gemaakt in t 872.
Om niemand over te slaan, vermeld ik deze keer geen namen van informaÍlten. U allen
hartelijk dank. Ik moest helaas een kleine keus maken uit tn'n125 nrs, Misschien een an-
dere keer meer.
Ik houd mij altijd aanbevolen voor aanvullende gegevens of nieuwe feiten, 't liefst met
het roedenummer erbij. Dit geldt ook voor roeden buiten de provincie Friesland. Zoals u
gelezen hebt, zijn er ook roeden verhandeld naar andere gewesten. Ook feiten over het
bedrijf Pot en haar personeel en over de familie Pot zijn altijd welkom. Mijn leus is: 'ïk
weet veel, maar het meeste weet ik nog niet." De puzzel is nog niet afgemaakt; puzzelt u
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mee? Ja toch!!!
Ik heb, zover bewaard gebleven, de adminisrade-roedenboeken van Gebr. B. Pot mogen
doomemen op zoek naar gegevens van Friesland. Daarvoor ook mijn dank; ook voor de
uren behulpzaam sneupwerk. Deze boeken berusten bij een particuliere kenner en molen-
wiend.

- Geen overnarne zonder toestemming -.
Voor reacties en opmerkingen kunt u terecht bij onderstaand adres:
Popke Timmermans, Kempenaerssingel 21, 8442 DK Heerenveen.
Augustus 1992.

Denemarken bestaat uit het schiereiland Jutland en 4(X) eilanden, die lang niet allemaal
bewoond zijn. Het op éón na grootste eiland is Funen, met als hoofdstad Odense, de ge-
boorteplaars van Hans Christiaan Andersen. Aan de zuidkust van Funen ligt Faaborg, een
aardig oud havenstadje met smalle stÍaatjes en nog veel typisch Deense oude huizen.
Een paar kilometer buiten Faaborg staat de grote boerderij van de familie Jervelund.
Niels Erik woonl al meer dan 60 jaar in het ruime huis. Hij en zijn rouw Kirsten zijn de
trotse eigenaars van zowel een watermolen, aan het huis gebouwd, als een grote windmo-
len iets verderop.
Beide molens zrjn voor het publiek geopend en ze zíjn de moeite van het
volle waard. Het echtpaar Jervelund spreekt (behalve nanrurlijk l)eens)
Speciaal voor toeristen hebben ze in hun grote
huis een paar keurige appartemenLen ingericht.
Helemaal kompleet, met keuken, een ruime
douche-gelegenheid en centraal verwarmd"
Heel Funen, "de tuin van l)enemaÍken", heeft
veel mooie plekjes en de VVV in Faaborg
geeft daar graag informatie over.
MUn vrouw en ik hebben ook deze zomer een
paar weken in Denemarken doorgeb'racht en
we hadden een onvergetelijke vakantie, met
mooi weer.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in dat
land (het is niet zo ver weg!) geef ik het adres
van:

Niels Erik en Kirsten Jervelund.
Grube MOlle
5600 Faaborg. DK.
Telefoon 09 - 45 62 61 9108

I-emelerveld, augustu s 1992
André F. Bakker.

bekijken ten
goed Engels.

GRUBBE MaLLE
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De elders in dit nummer ook al genoemde molenvriend Douwe Schuurmans deed ons al
weer geruime tijd geleden moleninformatie toekomen waaruit we voor dit nummer on-
derstaande bijzonderheden plukten. Douwe verzamelde heel wat over molens en een deel
daarvan heeft betrekking op nieuwtjes die hij uit het Friesch Dagblad haalde en die dit
jaar zeventig jaar geleden gepubliceerd werden. ongetwijfeld zal er meer molennieuws
over het. jaar L922 te vermelden zijn, maar voor aanvullingen houden we ons dan ook
aanbevolen. Wellicht dat we die dan in het aanstaande kerstnummer meenemen.
* Op 24 januari 1922 werd gemeld dat een veehouder, wonende bij lrmmer, zes dagen

moest zitten, omdat hij, loen het ijsvermaak in volle gang was, zijn windmotor had
aaÍLgeze\ om zijn 'krite' droogte malen, waardoor in korte tijd een groot wak in de ijs-
baan ontstond. De veehouder hield de kantonrechter staande, dat geen enkele verorde-
ning hem verbiedt om te malerL als hij dat wil.

* Op 21 maart werd gemeld dat in het Workumer Heidenschap veel overlast werd onder-
vonde,n van het hoge water. De grintweg stond 1,5 voer onder water, een arbeidersge-
zin moest voor het water de vlucht nemen, een boer moest zijn vee bij de buren onder-
b'rengen. Door voordurende windstilte waren molens aI vele dagen werkloos.

* Op 5 jurrr 1922 werd gemeld dat door de snel aanwakkerende wind de houtzaagmolen
van de heer Nauta te Woudsend zulk een vaart kreeg, dat een der wieken werd wegge-
slingerd en aan de overkant van de Ee terecht kwam.

* Op I 8 augustus van dat jaar stond in het Friesch Dagblad dat dank zij de regens van de
laatste dagen de poldermolens weer draaien waardoor de stand van het peil van Fries-
lands boezem zodanig is gestegen, dat eindelijk normale scheepvaart weer echt moge-
lijk was.

De llarkemamolen, een spinnekop
t 1938 werd afgebrokcn.
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"De Utskoat is een uitgave van:

Stichting De Fryske Mole

Tweebaksmarkt 52

8911 Y\ZL,eeuwarden

(tel.: 058-925671)

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden

(tel.: 050-71617 4)

(Friesland Bank

rek.nr. 29.80.24.934)

(giro 2543900)

Aan dit nummer werkten verder mee:

S. Andringa

André F. Bakker

J. Brunsmann

Popke TimmeÍïnans

Druk: D.S.W" l,eeuwarden.

Zo nd e r v o o r af gaande t o e s t e mmin g

van de redaktie is het niet toegestaan

artikclen enlof foto' s over te nemcn.

Redaktie: Redaktie-adres:

Namens bestuur De Fryske Mole: Waltaweg 53

A. Cramer 87 65 LN Tjerkwerd

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: J.C. van Driel

Eindredaktie en lay-out:

Gerben D. V/ijnja

(tel.: 05157-9348)

N.B.

Adreswijzigingen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.

I zevENTrc JAARIR GELEDEN 
It'



c(.lit orls prerlten fotbiruet

Redaktie-adres
Waltaweg 53
87 65 LN Tjerkwerd


