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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redaktie.

30 september: Tweede Friese Molenmiddag en opening m«rlcn Surhuistcrvcctt
12 oktober : Officiële opening molen Wyns
3 november: Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
4 november: Molenruilbeurs in de Bethelkerk te Utrecht (inlichtingcrr

bU dhr. Tersteeg op tel. 010-4808457)
t 1 november: Sluitingsdatum koprj Utskoat nr. 80

week 46 : Presentatie van het nieuwe Friese molenboek

Aangeboden "de Watennolen " Roman uit de Alblasserwaard door J. W. O«rtns.

Als geen ander kende Ooms deze streek met z'n schitterende wipwatertn«llctts. llii
schreef er een adembenemende rolnan over \l/aarvan molenvrienden zeker zulletr gcttit'

ten. Informatie bij de reclaktie.

o Bij defoto op de voorpagina: De molenvan Surhuisterveen is klaar enwordt op ztttrr
dog j0 september fficieel geopend. Daarover echter in een volgend nu,nnrcr nu'(t'
(foto F. Ralten)

Van de redactie
Met bijzonder veel belangstelling wordt zo langzamerhand uitgekeken naar het nieuwe Friese
molenboek "Friese Molens". Niet alleen door de talrijke molenwienden, maar zeker ook door
de redaktiecommissie van het molenboek en de vele medewerkers in het veld. wat is er
terecht gekomen van hun inzet? En wat heeft de drulker er uiteindelijk van gemaalÍ? Die
laatste schakel bepaalt immers in belangrijke mate het aanzien van het boek. Maar ook het
materiaal van de fotografen moet niet onderschat worden. De molen in het Friese landschap is
een plaa{e en die schoonheid moet natuurlijk terugkercn in het bereikte resultaat. Vindt U het
vreemd dat we dan ook met een nauwelijks te bedwingen nieuwsgierigheid het moment
afwachten waaÍop uiteindelijk het eerste exemplaar zal worden overhandigd? Aan wie dat
houden we nog even geheim. U zult het in de provinciale pers kunnen lezen, maar in het
decembemummer van De Utskoat komen we er natuurlijk ook op terug.
IIet jaar 1995, dat overigens in het teken staat van de molenbiotoop, is voor De Fryske Mole
echter vooral het jaar van haar 25-jadg bestaan. Aan het eind van dit jaar zal dit op gepaste
wijze gevierd worden. F.en ander weugdevol moment zal in oktober de wederingebruikname
van de'Wijnzermolen" zijn.
Het zijn stuk voor stuk vreugdevolle momenten uit het bestaan van de stichting, gebeurtenis-
sen die in de annalen zullen worden bijgeschreven als hoogtepunten. Dat houdt in clat er ook
dieptepunten zijn geweest. Het afbranden van de unieke spinnekop in het Groene-Ster-gebied
bij l.eeuwarden in de nacht van 29 op 30 augustus jongstleden is zo'n kiest moment dat aan-
geeft dat een prima zorg voor een molen geen garantie is voor een zo vurig gewenst voortbe-
staan. Wat met veel inzet en liefde gekoesterd werd is in een nacht tijd teloor gegaan door
brandstichting. De molen is weliswaar niet meer eigendom van de stichting, rnaar elk rnolen-
verlies in Friesland wordt als een zwarte bladzijde in de molengeschiedenis beschouwd.
Bovendien bestaat de wees dat door dit ziekelijke vandalisme het eind nog niet in zicht lijkt te
zijn. We houden ons hart vast.

En dan zijn er nog meer zorgen. De bekostiging van moleruestauraties zal steeds meer creati-
viteit vergen van de besfuurders wanneer de subsidiestomen minder uitbundig gaan vloeien.
En daar ziet het ook wel naar uil Particulier initiatief en inzet van vrijwilligers wint steeds
meer terrein, rnaar je kunt je afwagen waar de grens van het maximaal haalbare ligt. op som-
miSe plaatsen in de provincie is die grens al 'pijntijk' dicht genaderd, terwijl elders best nog
wel meer gepresteerd kan worden. Ten aanzien van de zorgelijke situatie van de molenbio-
toop lijkt het op het eerste gezicht in Friesland nog wel mee te vallen. Ook hier zal echter
gewaakt moeten worden voor het behoud van al die elementen die de biotoop van een winrl-
molen in positieve zin beinvloeden: wije windvang, maar ook karakteristieke biigebouwen als
molenaarswoningen, zaagloodsen, motorhokken, stookhutten e.d. maken cleel uit van het tota-
le molenbeeld dat we liefdevol moeten koesteren.
In dit 'nazomernurnmer' hebben we weer heel wat molenwetenswaarcligherlen verzarneld.
Veel leesgenoegen en eh... nog even geduld met het molenboek. Wellicht clat U de tijd kunt
overbruggen met de aanschaf van het provinciale boek over de winclmotoren of met het nieu-
we Overijsselse molenboek. Elders in dit nummer kunt U daarover alvast het nodige lezen.

(GDV/)



NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

De Steenhuistermolen.
Meteen na de vakantie bereikte ons het bericht dat de binnenroede van de

Steenhuistermolen onder Stiens was geknakt en dit dus gevaar opleverde. Inmiddels is de

roede deels verwijdercl en staat de molen stil tot er geld beschikhaar komt voor restaura-

tie. Bij de gemeente Leeuwarderadeel is nog eens aangedrongen om het in 1993 ingedien-
de restauratie-prograrnma bij vooÍïang uit te kunnen voeren. Molenaar Rene Stout is
molenaaÍ geworden op de Wijnser molen

De Himriksmole.
In de nacht van 29 op 30 augustus is door onverlaten de Himriksmole onder Tietf erk in
brand gestoken. De molen was afkornstig uit de Hirnlikspolcler bij Huizum. Na 1952
heeft hij enkele jaren achter boerderij Wielzicht gestaan tegenover cle ingang van de

Kleine Wielen. Daarna ging de rnolen in eigendom over naar de gerneente Leeuwarden.
Tijdens de restauratie, eind zeventiger jaren, is de molen eigendorn geweest van De

Dit bleef er over van de Himriksnrcl.e nadaÍ deze is c{gebrand..

. De Steenhuisterrnolen
staat er op dit mornent
triest bij.

Fryske Mole, waarna hij
op 10 januari 1980 weer
aan de gemeente werd
teruggegeven. In 1991
werden nog nieuwe roe-
den aangebracht. De
rnolen had een rondmaal-
functie op het recreatie-
terrein.
Dit is de tweede molen
binnen een jaar op het
grondgebied van deze

gemeente die afbrand.

De Bullernolen.
De restauratie van de
Bullemolen onder
Lekkurn vordert gestaag.

Aannerner Jellema heeft
een nieuwe vijzel, roede
en lange spruit aalige-
bracht en is nu bezig rnet
de nieuwe onderbonke-
laar'. Verwacht wordt dat
eind dit jaar de klus
gereed is.

De Vlijt te Koudum.
Tijdens het draaien op 18 juli j.l. ziju een aantal kammen uit het bovenwiel gebroken.
Gehoopt wordt dat dit spoedig zal zíjn hersteld, zodat de molen weer kan clraaien.

Molens te Wirdum.
De stichting is begonnen met de verplaatsing van de 2 spinnekopmolenties oncler
Wildurn naar de Zurette. Beide molens zullen weer een functie krijgen in cle bemaling.
Verwacht wordt dat na de winter de molen van Hooglancl weer kan clraaien. Voor cle

molen van Klamer is het wachten op het beschikbaar komen van gelclen uit het meerjaren
restauratieprogrartma van de gemeente Leeuwarden.

Edensermolen.
De Riiksdienst voor de Monutnentenzorg te Zerst heeft cle subsiclie-beschikking voor cle
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restauratie van de Edensermolen afgegeven. Op I april 1996 moet met de restauratie zijn
begonnen. Het werk moet zijn voltooid op 31 december 1997 . Het wachten is nu nog op
een subsidie-bijdrage van de provincie Friesland.

Molenboek.
De titel van het nieuwe molenboek zal worden "Friese Molens". Dit ter onderscheiding
van de vorige molenboeken. Bij het inleveren van de copy voor De Utskoat is de 2e ver-
sie van de drukproef gereed om gecorrigeerd te worden. Verwacht wordt dat het boek ca.

3 weken voor Sint Nicolaas verkrijgbaar zalajn.

. De Bullemolen in restauratie. Links onder het maanluik ligt al de nieuwe vijzel. Rechts
de uit hct werk gezette koningspil zonder onderbonkelaar.

Uitnodiging
De najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders vindt plaats op vrijdag 3 november
1995, 19.30 uur, te Akkruffi, zaal De Lantaerne.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Vaststellen verslag voorj aarsvergadering
4. Verslag bestuurs aktiviteiten
5. Vaststellen begroting 1996
6. Verkiezingen bestuur

Het bestuur stelt voor te benoemen voor een tweede periocle
B. Kalkman, als voorziter.
Tegenkandidaten, ondersteund door ten minste vijf leden, kunnen
cle aanvang van de vergadering.

7. Nieuwe gezellen en rnolenaars

Pauze

van vier jaar, dhr.

zich aanrnelden tot

8. Lezing door Dhr. J. Tollenaar, molenaar
Zwaluw" met als titel: "Malen in 1996".
V/at houdt malen in deze tijd in, aan welke
een vrijwilliger te realiseren?

op houtzaag- koren- en pehnolen "De

eisen moet worden voldaan en is dat voor

Pauze

Diskussie naar aanleiding van de lezing, aan de hand van stellingen.

9. Sluiting

N.B.

Het bestuur heefi in veiltand met kostenbesparingen besloten om voot' de najctot'svergq-
dering Seen aparte agenda en ctndere vergaderstukken persoonlijk aan U toe te zenrlen.
De eventuel,e vergaderstul*en zullen zonodig ter vergadering worden uitgereikt.

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"



De "Filmotheek" en
Dit kopje staaÍ te lezen boven een verzoek in de Gildebrief van het GVM, juni 1995. WU

verzoeken de leden van het GFM die in het bezit zijn van filnts of infonnatíe over fihns
deze door te geven aan hct adres dat in dit artikel staot. Voor de volledigheid zullenwe
hier de tekst in het geheel weergeven:

Zoals U wellicht in het 4e nummer van vorig jaar van de Gildebrief gelezen hebt zijn we
de afgelopen maanden bezig geweest met het samenstellen van een "filmotheeE', een lijst
van films over molens, die geschikt zijn voor vertoning op kontaktavonden e.d. Die lijst
is nu gereed en elke afdeling van het Gilde heeft inmiddels een exemplaar daarvan ont-
vangen.

Bij het nodige speurwerk naar dergelijke fillns bleek wel, dat er in de loop der jaren heel
wat zijn zoekgeraakt. Als u daarover iets weet, wilt U dan eens nagaan waar zich dergelij-
ke films zouden kunnen bevinden en dit aan ons doorgeven?

Juist van wat ouder en wellicht z.eldzaam materiaal is het belangrijk dat het niet verloren
gaat.

Infussen is ons ook gebleken dat er niet alleen vraag is naar fihns, maar evenzeer naar
dia-series en steeds meer naar videofilms over molens. We willen daarorn proberen om
nu ook een "diatheek" en een videotheek" aan te leggen. Opnieuw dus de vraag: wilt U
ons opgave doen van series of video's die in Uw bezit zijn of waarvan tl weet dat anderen

die hebben en die hiervoor geschikt zijn?
Voor alle duidelijkheid (en misschien ten overvloede): dia's en videofilms worden vaak
gemaakt voor huiselijke- en familiegebruik. Díór gaat het ons natuurlijk niet om. We
zoeken materiaal dat echt over molens gaat, restauraties, verplaatsingen, buitenlandse
molens, verdwenen molens of misschien meer technisch: wieksystemen enz. enz.
Natuurlijk moet de kwaliteit dan ook zodanig zijn dat vertoning vooÍ een geihteresseerd
publiek aantekkelijk is. Wilt U daar eens naar uitki.jken en wat U weet aan ons doorge-
ven?

Bij opgave graag vermelden: titel, tijdsduur, naam, adres en telefoonnummer van de eige-

naar.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking!

Mw. P. D. Scholten-Ballast
Klaverdrcef 2

7006 LP Doetinchem
tel. 08340-60160

verder
MEDEDELINGEN VAN HET BESÏUUR

Gild Fryske Mounders

Notulen van de voorjaarsvergadering 1995

In aanwezigheid van 55 leden en andere belangstellenden opent voorzitter Coppens voor
zijn laatste maal de ledenvergadering en heet daarbij speciaal welkom ons erelid
mevrouw De Jong en de heer Lenstra als vice-voorzitter van De Fryske Mole. we hebben
zeer trouwe leden die ook na verhuizing naar buiten Friesland lid blijven. In onze merk-
waardige vereniging is veel kennis en kunde vergaard en gegroeid en die worclen vervol-
gens intern en extem verspreid. Een mooi voorbeeld daarvan was de telefonische oproep
door leermeester sierkstra aan de leerlingen om op 24 januari op rnolen De onderneming
het pellen van gort te komen bekijken. coppens schetst in bloemrijke taal het genoegen
dat hij daar beleefde aan de atrnosfeer van vakrnanschap en de prikkeling van alle zintui-
gen door geluid, geur en stof (en later de smaak van gortepap). coppens houdt niet van
terugblikken, maar constateert positieve feiten. De voorzitter en de secretaris treden vol-
gens de regels terug voor het aanstormende talent van een verjongd bestuur en ze zullen
hen voorlopig niet voor de voeten lopen. coppens sluit het eerste punt van de agenda gek-
scherend af met "In de toekomst zullen ze nog van ons horen".

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Boschma (vrz. FM), die «le verga<Ie-
ring hartelijk groet vanuit Medan in Indonesië, en van de heren Kuperus, Nijpjes, Stout
Tiedema en Zijsling. Behalve de brief van de heer Boschma is er geen aan de vergadering
gerichte ingekomen post. Traditioneel wordt een deel van de stukken ter vergadering
rondgedeeld, in dit geval het jaarverslag 1994 van de secretaris. De notulen van de
najaarsvergadering 1994 zijn afgedrukt met een kleine letter opdat ze op één velletje pas-
sen. op de inhoud ervan heeft de vergadering geen comment aat zndat ze worden vastge-
steld. Het bestuur heeft zich het afgelopen halvejam bezig gehouden met onder anclere:
de voorbereiding van het komende lustlum (zie de utskoat), bezwaarsctl.ift tegen het
schrappen van de subsidie (op 29/3 is bekend geworden dat de intrekking definitief is, de
penningmeester gaat op zoek naar andere bronnen), overleg rnet de GVM-afcleling
Friesland; andere zaken zijn geagendeerd voor deze vergaclering. De secretaris schu4t op
onnavolgbare wijze uit zijn rnouw hoe de tegenstrijdigheid in de ledentelling in hetjaar-
verslag 1994 kan wolden verklaard; na het schtappen van de 2de helft van cle 2de regel in
de eerste alinea stelt de vergadering het verslag vast.

Betty Grernmé geeft een overzicht van de ervaringen en cle resultaten van 5 jaar
"Hotrbybeurs". Naast een 25-tal nieuwe leden heeft clit evenernent een vergloting van cle
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naambekendheid opgeleverd. De organisatiecommissie is van mening dat de bijdrage van
het GFM niet meer zo goed past in de gewijzigde opzet van de Frieslandhal. De commis-
sie is bereid tot medewerking aan enige vonn van voortzetting elders en ze beveelt het
bestuur aan voor dit doel een vaste stand te maken. Jellema benadrukt het belang van de

inhoud van zo'n stand, ook i.v.m. subsidies. Kalkman stelt voor e.e.a. te bespreken in de

publiciteitsgroep. De vergadering volgt het voorstel de deelname aan de Hobbybeurs te
beëindigen en dankt met applaus voor de werkzaamheden van de commissie. Als de

voorzitter dit punt afsluit met een klap van de azijnhouten kam, roept Sierkstra: "Aha,
dórír is die kam die ik al jaren mis!"

Het overleg Hollandsche Molen en de Fryske Mole over onder andere de organisade van
molenaarsexamens is onlangs in een concreet stadium gekomen na een herhaalde brief
van GFM en GVM die daar gezamenlijk op hebben aangedrongen. De eerste vergadering
had blijkens de concept-notulen niet alleen een oriënterend karakter, mam heeft ook al
voorstellen opgeleverd die tenderen (nog) naar een gelijkschakeling van de Friese werk-
wijze. Coppens omschri.ift de Friese "opleidingsbiotoop" en benadrukt de waarde ervan:

de nieuw (!) te maken vormen van opleiding en exalnen moeten daar bij aansluiten. Iets
dergelijks geldt ook voor een nauwere (stoucturele) samenwerking van GFM en GVM:
een eenheid in verscheidenheid: er zijn immers ook al grote verschillen tussen de GVM-
afdelingen. In verband met een mandaat voor het bestuur van het GFM vraagt Coppens

om reacties van de leden. Zuidstra vraagt of de opleiding in eigen hand blijft (die is in alle
regio's op aparte wijze meer of minder georganiseerd). Cramer, die de FM/HM-vergade-
ring heeft bijgewoond, dlingt aan op enige snelheid orn de overgangsregeling voor de

exarnens tot stand te brengen. Het is gebleken dat het feit dat het GFM een driejarige sta-

tus Gezel kent, tot het misverstand heeft geleid dat onze Gezellen drie jaar zouden moe-
ten wachten voor ze het landelijke Molenams-diploma zouden kunnen verkrijgen. Omdat
dit eigenlijk slechts een kwestie van terminologie is, moet het niet moeilijk ziin deze

plooi recht te bekken. Hofstra vindt dat wel nodig want de praktijk is dat elders het Friese
certificaat vaak niet wordt erkend; daar staat tegenover dat het eigenaren vrij staat geheel

ongediplomeerden als molenaar aan te stellen. De Jong stelt voor toesteÍrming te vragen

de genoemde notulen te publiceren in de Utskoat. Wat het tweede spoor van samenwer-
king betreft (dat van de molenaarsgilden), bepleiten velen de noodzaak van een regionale,
kleinschatge, dicht bij de leden staande, flexibele organisatievorm.
Hiervoor komt een federatie veel rneer in aanmerking dan "het GFM" als Friese afdeling van
een gecenhaliseerde landelijke vereniging. Met veel stemmen voor, 2 tegen en I onthouding
besluit de vergadering het bestuur mandaat te geven de gesprekken hierover te openen.

Na een pauze deelt de voorzitter mee dat op de jaarvergadering van de Hollandsche
Molen het getuigschrift voor Vemuft & Volharding is uitgereikt aan het bestuur van stich-
ting De Oosthoek te Noordwolde, waar een van onze leden, Sake Bergsma, molenaar is.

De vergadering vervolgt met een bespreking van de financiële stand van zaken, eigenlijk
een manier van meten van de activiteiten van de vereniging. Uit de afrekening 1994 blijkt
dat een groot <Ieel van de conhibutie (per lid Í 18,-) doorstroomt naar de drukker van de

Utskoat; daarvoor wordt gezocht naar een alternatief. De uitgaven voor het Krukas-sym-

ll

posium worden praktisch gedekt door de subsidies op nabetalingsbasis van de provincie
Friesland en de gemeente wymbritseradeel. De kascommissie meldt bij monde van
Hoekstra dat men het dubbel zwaar had omdat er in het afgelopen jaar twee penning-
meesters waren. De kascommissie heeft bevonden dat de boekhouding in orde is; de ver-
gadering besluit met applaus het voorstel tot decharge van de penningmeester te volgen.
Niet geheel volgens de agenda, maar dat heeft niemand in de gaten, stelt de voorzitter de
begroting 1.995 aan de orde. omdat tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend
was hoe het besluit over de subsidie zou uitvallen, spreken we nu over een voorlopige
versie in het najaar komt er een aangepaste begroting; eventueel met een conkibutiever-
hoging, maar dat is een heikel punt (Zuidsta). Het bedrag aan contributies is lager
geschat (f 1000,- of 40 leden) omdat een vrij groot aantal leden traag of helemaal niet
(meer) betaalt; een eventueel royement vergt tweejaar. De Jong stelt voor zoals vroeger
de vergaderstukken via de utskoat door te geven en niet per aparte postzending; dit heeft
ook het voordeel dat de stukken bewaard blijven. De voorzitter zegt dat de lange pro<Iuk-
tietijd van de Utskoat het onmogelijk maakt te voldoen aan de eis van tij«lige beschik-
baarheid. Tirnmermans stelt voor te onderzoeken of het mogelijk is de verzending van de
utskoat te laten sponsorcn. De vergadering gaat akkoord rnet de voorlopige begroting.
De vacature in de kascommissie, ontstaan door het reglementaire vertrek van sije
Hoekstra, wordt vervult door de verkiezing bij acclarnatie van Evert Darn te Dokkurn.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn, is de procedure voor <Ie bestuursverkiezing eenvou-
dig' Elles Feenstra wordt bij acclamatie opnieuw vetkozen. De twee kancliclaat-bestuurs-
leden cnossen en Rosenkamp worden voorgesteld door coppens. Het beoogcle vernieuw-
de bestuur heeft al laten weten dat het de bedoeling is de functies in de eerstkornende ver-
gadering zo te verdelen dat Bas Kalkman voorzitter zal worden. Jan coppens vinclt het
een zegen dat er in het GFM een limiet is aan de bestuurstenniln. I-Iij is met Van Driel de
laatste van zijn jaargroep die het bestuur verlaat. Coppens dankt de medebestuursleden
voor het getoonde geduld en de haÍelijkheid en omdat het nieurv te vormen bestuur alle
vertrouwen verdient, draagt hij met een gerust hart de kam rnet toognagel over aan Bas
Kalkman. Deze neemt de voorzittershamer over en hij gaat er eens goe«l voor staan: ..Er

komt een moment en dan is het zo ver". In de vacafures wegens het reglernentaire defini-
tieve aftreden van Jan coppens en Jaap van Driel worden gekozen, eveneens bij acclama-
tie, Johan cnossen te stiens (als opleidingscorrunissaris) en Roland Rosenkamp te sneek
(als secretaris). De afnedende bestuursleden worden waarderend toegesproken en ze ont-
vangen een pen met inscriptie en een fraaie bos bloernen. Onderwijl schrijft de secretaris
maar door; de laatste punt komt pas aan het einde van dit verslag te staan!

[Iit de leermeestersvergadering valt o.a. te mel«len dat voor de leerlingen een oliemolen-
excursie is georganiseerd en dat het weer wordt besproken (anclers dan bij cle kapper.). De
grote groep nieuwe leerlingen op Ameland dlaagt er toe bij dat er op het ogenblik 45
leden in opleiding zijn. Namens de Fryske Mole reikt Lenstra het certificaat Gezel-
Molenaar uit aan P. J. Kuperus opgeleid door Gremrné en sierkstra. van de Gezellen s.
de Jong, B. Grernmé, E. Feenstra, E. R. van Darn en P. de Jong is het bestuur gebleken dat
ze voldoen aan de eisen om bevorderd te kunnen wotden tot de status Molenaar. Lensha
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spreekt de hoop uit dat ze nog langdurig hun belangrijke bijdragen blijven leveren aan het
molenwezen. Dat is te meer nodig omdat de uitvoering van het Strategisch Plan voor de
Monumentenzorg waarschijnlijk wordt opgedragen aan de Monumentenwacht; voor het
goede functioneren daarvan is de inbreng van de molenaars onontbeerlijk.
vervolgens geeft leermeester Gerard Gremmé een toelichting op de organisatie van de
opleiding op Ameland. Eenmaal per maand gaat Gremmé voor de behandeling van de
theorie een hele zaterdag naar De verwachting in Hollum (tijdelijk lesmolendependen-
ce), de andere zaterdagen komen kleine groepjes naar De Hond te Paesens; onderwijl
worden op Ameland praktische vaardigheden geoefend onder begeleiding van de
geslaagde leden Heystek en Stout.

Punt 12 van de agenda (Begroting 1995) is reeds behandeld; de vorige voorzitter had het
ongemerkt gekaapt. In de rondvraag kondigt S. de Jong een molententoonstelling in
veenwouden aan (mededelingen in de komende utskoat). Het nieuwe Fries Molenboek
zal in november verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Fryske
Mole. Wijnja roept de nieuwe certificaathouders op voor de traditionele fotosessie in de
pauze. Verder heeft hij nog enkele exemplaren van "LIs Fryske Mounen" in de aanbie-
ding. Gerard Gremmé vraagt om toezending van de dr.aaiuren. Timmermans beveelt aan
het lustrum aan te griipen voor het naar buiten treden door het GFM. Met zijn eerste
hamerslag sluit voorzitter Kalkman het officiële gedeelte van de vergadedng af.

Na de "bitterballen-pauze" bekijken we een ongeveer twintig minuten durende, aardige
promotiefilm van de Vereniging De Zeeuwse Molen. Om bijna kwart voor elf sluit de
voorzitter de vergadering en wenst ieder een goede thuisreis.

.Iaap van Driel

Kort Fries Molennieuws
* Door de rnolenmakers van Bouwbedrijf Hiemsha uit Tzummarurn is een begin gemaakt

met de wederopbouw van de spinnekopmolenbij Oufuga. Ook veel vrijwilligerswerk is
voor verwezenlijking van dit project inmiddels gerealiseerd, o.a. in zaagmolen "De Rat"
in Ulst.

* ln Dokkum wordt door molerunaker Jellema uit Birdaard restauratiewerk vericht aan de
korenmolen "De Hoop', voorheen eigendom van Broekema, maar thans van de Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel. Het rietdekken is uitgevoerd door vader en zoon Van
der Ze* uit Birdaard. Het herstel omvat vemieuwing van de kap en de stroomlijnneuzen
van het gevlucht alsmede renovatie van delen van het gaande werk.

* Het poldermolentje in Ezwnaziil is weer compleet. "De Gans", eigendom van de Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel, stond al enige tijd zonder kap en wieken, maar molen-
maker Jelkema uit Birdaard heeft hem deze zomer weeÍ in oude glorie hersteld.

* Poldermolen "De Kievit" van de Stichting Molens in Menaldumadeel wordt eveneens
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hersteld. AIs laatste van de zeven molens díe deze stichting in eigendom heeft zal ook
deze wiekendrager van de Berlikumer Polder bij Menaldutn weer een volwaardige molen
worden. wanneer alles volgens plan verloopt kan de officiële ingebruikname begin vol-
gend jaar verwacht worden

* De $asker die al enige tijd aan de weg van ltllyctrcl naar l-emmer ontbrak is terug. Bouw
15 zorgde voor de bouwvak nog voor herbouw en plaatsing zodat we dit ranke molentje,
dat hier zo'n schitterende standplaats heeft, weer kunnen bewonderen. ook de ..Bonne

Brelten" is terug van weggeweest.
* De gemeente Wymbritseradiel wil zich naar buiten toe promoten en cloet dat o.a. in het

miniatuurpark te Appelscha. Burgemeester en wethouders hebben het plan opgevat om
o.a. een model van de bekende zaagmolen "De Rat" van lJlst hier een plaatsje te geven.
De kosten voor bouw en onderhoud bedragen Í 32.000,-. Ander molennieuws uit dit stad-
je heeft betrekking op de bouw van de houEagerswoning die naast deze prachtige
bedrijfsmolen verrijst. Molenaar Simon Jellerna heeft het er maar druk mee. Hij woont tij-
delijk in een caravan op het molenterrein zoclat elk uurse vrije tijd in de bouw gestoken
kan worden.

x Koren "de Phenix" te Nes op Ameland staat voor een omvangrijke opknapklus van zo'n
/ 20.000,-' De gemeente wil de kosten voorschieten. Er dient slechs houtwert vervangen
te worden, enkele ramen en een deel van de kapbe<Iekking.

onmiddelliik bij het verschijnen ge-
uit Huins. Hrj herkende de zelfzwich-
als die van de Kolthofpolder onder

van 13 novernber 1972 ornwaaide en

I-Iit ons prentenkabinet
op de onbekende molens uit nurnrner 78 wercr al
reageerd en wel door molenmaker Durk Posthumus
ter op blz. 45 van het vorige nuruner meteen
Oosterbierum.
Hij schreef ons dat de molen door cle zware storrn
geheel verwoest werd.
Een uitgebreid schrijven ontvingen we hierover van mewouw A.M. Jaarsma-swart uit
Tzummarum. Zij schreef ons het volgende:
"Alk kearen bin ik wer bliid as de post in nije utskoat bringt, nrci nrolenijs, moaie foto's
enferhal.en en altyd tige fersoarge! Ek "uit ons prenlenkabinet,' hat myn belangstelling
en ta mytferrassing seach ik dër dige kear in tige bekend ptaaÍsje en wol {tt myn doarp
Tsjummearum! sels ha ik diae foto, fan orn en de by 1940-1946. h is de Kobhoftnole by
pleats Hegesylsterwei 16. Doe wenne dèr boer wigle Anenn. (no yn ,,Nij Bethanië" -
Tsjummearum). Diue mole stiet noch yn it earsÍe Fryske moleboek (1971) as nhmer 43
op side 164. Eignerwie itwenerskip "De Koltlwfpokter", boujier 1g70, ntonnihnole, net
mear yn bedriuw, tastàn nin, restauraasje "in voorbereiding", mar dit ka.am te let: de
swiere novintbersÍoamtÍan 1972 wie syn Antlergong!
us ferstoarne doarpsgenoaÍ Jan westra hie yn desimber 1972 bygearul. ryntke yn de
Frjentsjerter krante. Earder moat ís ferstoame moleÍreon Jan de Beer ek al in gedic.h*je
hjiroer yn é krante hàn ha (8 jannewaris I 97 I ).
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ze niet over een foto van clie vercl*"n",, winclmolen, maar wellicht is er oncler cle lezers
iemand die haar daaraan kan helpen. 'We zien uw reacties, ook op bljgaande onbekencle
molenfoto die achterop dit nurlmer staat, weer met belangstelling tegemoet.

GDV/ 

-

. Molenvricnd J.G. de Beer legde op 22-12-72 dit troosÍeloze beeld vast.

Yn 1972 stie it mokhrtske der noch. lt wie doe ek al yn ferfal en is lener ek öfbrutsen. Ik
ha nóch twa lqkjes fan deseldc mole. It iene stiet cle fanrylje Post op dy't fan 1936-1943
yn it molehrtslw wenne. Op dc foto yn De Utskoat stiet Joh. Post twadde fan lofts. De
narnmenfan de oare seis manrun binne nry ek bekend. Se soene achÍer de mole oan iÍ
earte-sichtsjen, is nry der by ferteld troch ienfan harren dy's yntusken ek alferstoarn is."
Mevrouw Jaarsma schreef verder dat de molen al eens eerder in De Utskoat gestaan heeft
en wel in nurlmer 61 op bladzijde 23 en 26 (maart 1991). Daar staat een spreuk weerge-
geven die we graag nog eens herhalen. Op de lange spruit was boven in de kap te lezen:

Wie hier konr kijkcn naar míj en de mijnen

' 
::: ;;ï ; 

"Y; "::' 
:'1:': :: "f '::#:L "kam dan over mij en dc mijnen spreken.

De zoon van Johannes Post werd door z'n vader geregeld de kap ingestuurd om dit te
lezen als hij boos was. Mevrouw Jaarsma vraagt zich af of deze spruit met 'preek"
bewaard is gebleven. Wat wel bewaard bleef van deze molen is de as. Die kwam later
namelijk terecht in "De Snip" in het Heidenschap bij Workum.
Mevrouw Jaarsma schreef tot slot nog dat ze woeger bij hun boerderij aan de

Hoamestreek onder Tzummarum ook een poldermolen hadden. Jammer genoeg beschikt

Tsjurnmearurn,
.r.H.w.

Schoolkinderen op molenbezoek
Vlak voor de zontervakarfiie is het voor schoolkinderen ideaal om er eens lekker op uit
te trekken. En wat ligt er dan n eer voor de hqnd dan ,rret ,rreester, die ,molengek, is op
hezoek te gaan hii een windmolen die op fietsufstand v&n de school is gelegen. Groep 7
vctt "De Bron" uíÍ Bolsward was op 29 juni op bezoek hij molenaqr Kees Posthutrrd itt
fierkwerd. De "Bahuurstertnolen" draside vrolijk en ,rret de jeugd erbij werd het al
nret al een heel gezellige middag. Hieronder enkele impressics t,an kinderen die de
,rrolcrutar nd afloop trrocht onh,angerr.

"'s Middags gingen we metiuf naar de rnolen. Die molen was in ïerkwerd. De meester
was er al dre zat bii de molen te wachten op orls. In de verte is cle molen heel kleip rnaiu.
van dichtbij is het heel groot. (Sibel Palali)
Het was een zonnige rniddag en we fietsen naar cle Babuurstennolen. Daar stoncl rneester
op ons te wachten. Toen klegen we een overheertijk ijsje en dat smaakte erg goed.
Daarrra werden we in groepen verdeeld en onze groep mocht eerst in de molen kijken.
Dat was echt te gek. Daarna mochten we in het huisie bij cle molen kiiken. Daar kregen

Ta oantinkeft...
Jierrenlang ha wy dy kinnen,
Sa kreas en fier, nids yn it làn.
Altyd o(tn, m,ei al dyn krïfien,'
Soargest foar rts boerestàn.

Hjerst etx winter brochten oerl.ëst,

Stikken wetter hast ferslein.
Mctr nrci de lëste ffile hjerstwyn,
Kaem ekfoar di, it ivich ein.

Wy soenen wakkerom dy tinke,
Sa neaken, dër yn, wyn en rein.
Hwant dou nrccltt onxftters net.fordwine...
In praetsje - dïrutei wie ek all.es sein,.

'k Sil dy misse, àlde tnoune,
As ik op nei Frjentsjer gean.
Sa yn it fiild, tusken de tuor*es,
Sjuch ik dyn byld, dan nét nrcar stean.

In l,ëste groet, oan dy - àld moune,
Yn tinzen - tusken nöt erx kU -
Hwu earst Íoar rts sa hiel gewoan wie,
Is nouforgetten. en -Íoarb| -
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Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden

Op het moment dat U dit leesl is er waarschijnlijk net een boek verschenen oveÍ de Friese
windmotor. Twee van onze lezers, de heren J. Bergsha uit sneek en w. D. Hengst uit It
Heidenskip, hebben jarenlang de hele provincie afgereisd om alle nog resterende windmo-
toren vast te leggen op de gevoelige plaat. Op de monumentenlijst staande en gerestaureer-
de exemplaren maar ook veel minder florissante windgemaal$es die nauwelijks meer her-
kenbaar zijn. Kortom alles wat er anno 1995 nog aan windmotoren aanwezig is, staat in de
door beide molenliefhebbers sarnengestelde inventarisatie die als het ware een oproep is om
te behouden wat er nog aan windmotorenschoons resteert. Het boek telt ruim 150 blaclzij-
den en bevat behalve de reeds genoemde inventarisatie nog enkele inleiclende artikelen. De
prijs is op het mornent van dit schrijven nog niet bekend. Het boek is voorzien van zwart-
wit foto's alsmede tahijke kleurenopniunen. De titel is "De windrnotor als polclergemaal in
Friesland". Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en kan uitsluitend besteld wor<len
via drukfter Weissenbach in Sneek. In ons komencle nuÍnmer besteden we in «le rubriek
molenliteratuur wat meer aandacht aan deze uitgave die door de rnolenvrien«len zeker met
belangsteltng zal worden ontvangen.

GDW

. Eenwindntotor die erZo op he! oog n.og actrdig bijstaat is die van lousterp. Schijnbeclriegt
want de toestand is dennaÍe sl.echt daÍ het waÍerschap heefi besl.oten de Anrcrikaan te stà-
pen. [Jiteractrd ntaalct ook clcze nrolen cleel uit van àe inientarisatie clie eigentijk meteen
een cuulkl.acht is tegen het wegllatijnen vqn heÍ winrlntotorenbestantl in Friesl,an1.

we uitleg over het water. En het was een hele fijne middag. (PieÍer Kooistra)
We kregen een ijsje om wat uit te puffen. Meester had verwacht dat we er een half uur
over deden maar we hadden snel gefietst en dus waren we er in een kwartier. Als eerste
ging meester allemaal dingen uitleggen en vertellen. Daama werden we in twee groepen
verdeeld. De groep vraar ik in zat ging eerst naar het museum. Daar werd over de water-
stand verteld, daama gingen we naar het achterste zaaltje en daar werd over de terpen van
vroeger verteld. (Sabina Hoeksta)
Met meester gingen we de molen in. Hij zette eerst de molen stil toen gingen we naar bin-
nen. Meester legde ons van alles uit wat er allemaal was. Toen liet meester de molen even
draaien dan konden we zien hoe het van binnen er allemaal werkte. Daama gingen we
naar buiten. Toen haalde meester het zeil van de wiek af en hij klom er ook nog in. Damna
ging de andere groep met meester mee en wij met de molenaar. We gingen een huisje in
dat't PolderhÍske heette. Hij vertelde van alles over dijken enz. (Marijkc Bosma)
In de molen zat een hele grote schroef en ook twee grote tandwielen die raakten elkaar net
niet want het waaide niet genoeg om de tandwielen in elkaar te zetten (Johan Buikstra\
Ook gingen we op het hek voor de molen op de foto. Ik ben met Marjan en Bianca op de
foto gewees! en later nog met de klas. Ik kocht ook nog wat en ik kreeg ook nog een fol-
dertje en een sticker. Het was heel leuk!!!" (TrijnÍje Postma)

N.B. De beheffende meester is gediplomeerd vrijwillig molenaar!

Red.
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Merkw aardige gevluchten (6)
We kregen een reaktie op de vorige bijdrage en wel over het door windmolens opwekken
van energie. De heer Van Dop uit Naaldwijk sckijft dat de huidige gang van zaken op dit
gebied kleinschalig van aard is. Hij noemt molen "De Traanroeier" op Texel als traditio-
nele windmolen die nog electriciteit voor de gemeenschap opwekt. Wij voegen daar aan

toe dat in het verleden nog twee korenmolens in Nederland voor dat doel gefunctioneerd
hebben. Het waren die in Wervershoof (NH) en Westbroek (Uh.). Alleen de voormalige
Zaanse wiekendrager in Oudeschild kan nu nog energie leveren met behulp van een gene-

rator die sinds 1964 heeft gedraaid.

Van Dop voegde een Duits artikel toe uit de Neue Westfàlische van 18-6-95 ("Knarrende

Balken die Strom erzeugen") over de molen van Ost-Grossefehn (Ost-Friesland) die
thans ook is ingeschakeld bij de energiewinning. Men is daar zo optimistisch dat men
t.z.t. in samenwerking met de Fachhochschule Emden hoopt te kunnen concurreren met
de modeme windturbines! Het eenmalige project bestaat uit de bouw van een windmolen
die uiterlijk een historisch aanzien geeft, maar van binnen wordt volgepropt met de

modernste techniek. Dat is een ontwikkeling die we rnet wel heel veel belangstelling zul-
len volgen. Daarin geloven doen we echter nauwelijks. Vertrouwen in de Griindlichkeit
van onze oosterburen hebben we zeker wel, maar dit optimisme grenst in onze ogen toch
aan het onwaarschijnlijke. Thans lukt het al om l0 KW op te wekken bij windkracht 4,

maar verbeteringen in de aandlijving moeten het rendement aanmelkeliik verhogen.

Afijn, we horen het t.z.t wel.

I

I

t

I

Molenliteratuur
De provincie Overijssel heeft het van Friesland gewonnen. Ruim twee maanden voor de

verschijning van het Fries molenboek rolde "De wind- en \[atermolens in Overijssel"
bij uitgever Waanders in Zwolle van de persen, een provinciale inventarisatie met een

inleidend historisch overzicht. We hebben het bij het ter perse gaan van deze Utskoat nog
niet kunnen inzien, maar beschikken wel over de basisgegevens. Het boek telt 144 pagi-
na's en is voorzien van 55 kleuren - en l2O zwart-wit foto' s. Voor de tekst tekenden Frits
David Zeiler en Gerit J. Perfors, terwijl Ger Dekkers zich over de fotografie onffermde.
Kortom een boek om naaÍ uit te kijken. In een volgend nummer van De Utskoat komen
we er nog op terug. Het is verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 90 4N 9'154 2) voor

f 49,9s.

In ons vorig nummer brachten wij het rapport "Rulmte voor molens" van de

Hollandsche Molen onder uw aandacht (zie blz. 3lB2). Dít rapport geeft het onderzoek
naar de inrichting van de omgeving van molens in NederlaÀd weer en kan besteld worden
bij de vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam door overmaking van f 7,50 op
postbankrekening 1 13590 o.v.v. 'ruimte voor molens'.

Evenals vorig jaar verschijnt er weer een fraai uitgevoerde molenkalender bij Uitgeverij
La Riviéra & Voorhoeve. De foto's zijn gelqverd door de heren A. J. de Koning en J. L. J.

Tersteeg. De kalender kost in de boekhandel / 18,90. Net als vorig jaar zal dit voor iede-

re molenvriend weer een pronkstuk aan de wand zijn.

'We ontvingen het Molenaarsrapport van de §tlchttng Houtzaagmolen De Rat UIst
over hetjaar 1994. Was de toonzetting in het rapport over 1993 nog negatief wat het aan-

tal wijwiligers aangaat, in het nieuwste rapport blijkt het tegenovergestelde. De inge-
bruikstelling van het smalspoor vormde uiteraard het hoogtepunt van het jaar. Wanneer
we de overzichten betreffende draaiuren, bezoekers en gezaagd hout naast elkaar zien dat
blijkt dat er in elke sector een opgaande Lijn zit.Zo draaide de molen in 1994 795 uur, er
kwam 3905 bezoekers en er werd 105,591 kubieke meters hout gezaagd. Het rapport
geeft verder een artikel over het taatslager van de koningspil, over de nieuwe droog-
schuur, tekeningen voor de te bouwen molenaarswoning alsmede eenjaaroverzicht. Het
rapport wordt verstrekt aan donateurs van de de stichting.

GDW

"Doris-mooltsje" te Oudega (V/.)
in opbouw

In de werkplaats van aannemer Hiemstra te Tzummarum hebben de molenbouwers Durk
en Jan in het voorjaar een nieuwe schroefbak gemaakt. Deze is geheel van Bilinga-hout
vervaardigd en bestaat uit 6 kozijnen en met een inwendige diameter van 102 cm.
Op de bouwplaats aan de Oudegaster Brekken is intussen met een rupskraan van loonbe-
drijf Attema uit Heeg de oude fundering gedeeltelijk uitgebroken en de betonnen schtoef-
bak verwijderd.
De nodige beschoeiingen werden met een trilblok aangebracht evenals de steunpalen

voor de schroefbak.
Hierna werd de schroefbak opgesteld en de funderingsplaat van l5 cm dik beton gestort.

Deze betonplaat rust op de oude palenfundering met een deel van het oude metselwerk

wat is blijven zitten. Op de dag van het betonstorten stond er een harde wind uit het zuid-
westen, waarbij de golven over het gemaakte keerdammetje sloegen.
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. Het opstelkn van de 6 kozijnen van de schroeJbak op de bouwplaats dan dc Oudegaaster
brelrken. Durk Posthumus en Jan Rodenhuis be2ig ,rxet een kozijn. (Íoto Kloostennan)

2L

.DeÍundering voor het "Dorts Mooltsje" en uiÍschoot zijn ongeveer 7000fiese geehjes
g eb ruikt. (fot o's Klo o s t e nnan )

Na een natte periode werd met het metselwerk begonnen. De vrijwilligers hadden voor
een 7000 oude friese gele steentjes gezorgd. Hiervan zijn de 8 klippen met veldmuurtjes
en de binnen- en de buitenuitschoot gemetseld. Eind augustus is de fundering met grond
aangevuld en heeft de molepölle weer vonn gekregen.

De vrijwilligers zijn intussen druk bezig met de ondertoren en hebben reeds een gedeelte
van het geboomte verwijderd.
Voor de molen draait en z'n eerste water uitslaat zullen we nog wel even geduld moeten
hebben.
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Koren- en pelmolen
"'Windlust" te Burum

Gerard Gremmé ging voor het Frics molenboek op inventarisatiebezoek en hoorde
zoveel interessants dat niet allcs op de betreffende pagina in het nieuwe boek geplaatst
kon worden. Vanfuar opnieuw, nel als in nr. 78, een wat uiÍgebreider verhaal Nu staat
de molcn van Burum centraal

BURUM - De vader van de huidige eigenaren kocht de de molen in 1941 voor / 4000,-
van Thijs de Vries uit Burum.
Vader was vrachtrijder met als nevenbedrijf een fourage-handel. De Bremers kwarnen

niet uit een molenaars-
familie, en hebben zich
het bedrijf zelf aangeleerd.
Vooral in de oorlogsjaren
werd er volop gemalen en

gepeld, altiid als loonma-
lerij en gort voor de rnelk-
fabriek. In zijn beste jaren
bezat de molen 2 koppels
stenen 16der's, t koppel
voor de tarme en 1 voor de

foulage-produkten.
Tevens 2 pelstenen, een

zeverii, waaierij, olie-
persjes een elevator en een

rnengketel.
Aan de vele wielen en

driifriemen is dit nog
altiid terug te zien. Dat de
molen en zijn eigenaren
niet voor een kleintje ver-
vaarcl waren, hlijk wel uit
het gegeven dat er bij
harde wind met alle werk-
tuigen gewerkt werd. Op
zulke momenten stonden

cle twee jongens aan de

. De heer en nrcvrout4)
Bremer in hun won,ing
bij de molen.
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meelpijpen en bediende vader samen met een knecht de pellerij.
Eigenhandig heeft Bremer de hele molen voorzien van gorthokken, die via pijpen door de

elevator gevuld werden.
De molen getuigt nog altijd van een hard bestaan, en is door ziin robuuste bouw uiterlijk
nog altijd indrukwekkend. Doch het verval neemt snel toe, met narne door de houtworm
die in de gehele construktie zit. Uitwendig is de molen goed geconserveerd, doch de stel-
ling en het gevlucht zljn ín zeer slechte staat.

Aanvulling bouw
De achtkantstijlen staan op een lage gemetselde en later na een restauratie betonnen

onderbouw. De achtkantstijlen zijn van de fundatie tot het boventafelement onderbroken.
De betonnen onderbouw is door Bremer eigenhandig aangebracht. Aan de zijde waar de

molen verzakt was, heeft hij hem opgevijzeld en rechtgezet.

Op de begane grond is te zien dat de korbelen die de legeringsbalken van de eerste zolder
ondersteunen, ook nog een verbinding naar beneden hehben gehad. Dit, orndat op de eer-

ste zolder alle opslag plaats vond.
Boven de toegangsdeur is voor het transport, een extra luik gernaakt naar de eerste zolder.
De bouwwijze is de normale bouw (gebouwd op de binnenschreven).

Aanvulling kap
De kap heeft een losse iizerbalk onder de lange spruit, poortstokken ontbreken. In het voor-
keuvelens ontbreekt de keerschoor naast de keelstijl. De weerschoor is d.m. een houten slot
te verwijderen. De kap kruit op een engelsrollen kruiwerk met 4O rollen. De as is van

'Ysergieterij de hins van Oranje 'Hage 1892 no 1401 (in het friese molenboek staat 1461).

Aanvulling maalstenen
De beide l6ders liggen op engelse riinen. I koppel heeft een houten steenbus en I een

gietijzeren. Het koppel net de houten steenbus heeft een gebarsten ligger.
De steenkuipen zljn bii bei-
den van zink. De lichtebo-
men zitten niet op zolcler-

hoogte maar hangen boven
de stenen.

De meelpijp van de ene

steen komt uit naast het lui-
luik en de ander naast de

stelling deur.

Naschrift
Net als in Mun,nekezijl.

hoopt de finna Brenter, dat

. Maalstoelen in de
'Windust'.
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ook hun molen behouden l<an worden door hem in een stichting onder te brengen.
Bremer zou het zeer op prijs stellen, als er één of meerdere vijwilligers hem na een even-
tuele restauratie kunncn helpen om de molenweer regelmatig te latenfunktioreren.
Net als bij Sil*,ens wordt je hier ookweer gegrepen, over de moeite en het geld dat de
eigenaren er hebben ingestopt om hem te bewaren

Verslag van de bespreking, gehouden op 3 januari 1995 op het gemeentehuis, ter
oprichting van een stlchtlng ten behoud van molens en kerktorens in de gemeente
Kollumerland.

Het volgende ls besproken
Men was het er met zijn allen over eens, dat het wenselijk is i.vm. de achterstand in het
molenonderhoud en het behoud van de korenmolen "Windlust'' te Burum, deze op te
nemen in een nog te voÍmen stichting.
Er bestaat overigens nog geen zekerheid, dat de korenmolen dan ook zal kunnen worden
behouden. Dit zal geheel afhangen van de te verkrijgen subsidies.

De korenmolen verkeert momenteel in een zaeÍ slechte staat en een dringende restauratie
is noodzakelijk. Momenteel wordt de molen niet meer aangemerkt als z.g. werkende
molen. Er is een roe gebroken, de stelling is verrot en het binnen-houtwerk, waaronder
het gaande werk, is sterk vermoLnd.
In verband met de hoge kosten van restauratie en onderhoud kan de molen, zodra de stichting is
gevormd, aan de stichting in eigendom worden overgedragen tegen een symbolisch bedrag van

f 1,-. De gebr. Bremer begr{pen diten willen met dit voorstel dan ook wel akkoord gaan. Men
wil graag dat de molen voor Burum behouden blijft De gebr. Bremer zouden graag zien dat
één hunner als lid in de te vormen stichting zou kunnen worden opgenomen. Mogelijk
kan er een beheerscommissie worden samengesteld, waarin de gebr. Bremer of één hun-
ner in vertegenwoordigd zou zijn.
In een te zijner tijd op te stellen koopakte dient de toegankelijkheid tot de molen te wor-
den geregeld, en om de molen voldoende grondoppervlak voor het uit te voeren onder-
houd en het eventueel parkeren van een auto van bijvoorbeeld de vrijwillig molenaar(s).
De gebr. Bremer stellen er prljs op, dat het onderste deel van de molen bij hen in gebruik
zou kunnen blijven.

G. Gremrné
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Het verhaal van het zoutmolentje
Heel heel lang geleden woonde er in een Arabisch land een man, die niets anders bezat

dan een paar schapen en geiten. Dag in dag uit piekerde hij zich dan ook sufom in zijn
armoedige omstandigheden verbetering te brengen. En warempel op een dag kreeg hij
een briljant idee en bouwde een molentje dat zout kon malen. Hij maakte het zó, dat het
slechts door het uitspreken van een toverformule, die niemand anders kende dan hij
alleen, kon ophouden met malen.
Een rijke man, die het was opgevallen dat de arme man steeds rijker werd, besloot op
zekere dag het molen$e te stelen, zette het op zijn schip en voer er mee weg. Het molen-

§e maalde zout dat het een lust was en het ruim van zijn schip was al bijna geheel gevuld.
Maar. omdat de rijke man de toverformule niet kende om het molentje tot stilstand te
brengen, bleef het maar doorgaan rnet zout te malen. Het ruim van zijn schip werd steeds

voller en voller en het kon dan ook niet lang meer duren of het schip zou gaan zinken.
Volgens de Arabieren kornt het door dit molentje dat het zeewater zout is.

Willern D. Hengst

Molens in de kadastrale
atlassen van 1832

Met enige regelmaat verschiinen bij de Fryske Akaderny oude kadastrale gegevens

bestaande uit de rond 1832 voor het eerst opgemaakte minuutplans (de kaarten) en de bij-
behorende aanwijzende tafels (de tabellen met eigenaars). Voor lieftrebbers van o.a.

molenhistorie vormen deze Kadastrale Atlassen een interessante bron van informatie. Aan
de hand van deze atlassen is een compleet molenbestand anno 1832 te Íeconstrueren. Zo is
de bijgaande tabel met de aantallen molens per gemeente samengesteld uit deze oorspron-
kelijke aanwijzende tafels van het kadaster, voor zover deze op dit moment zijn versche-

nen. Sinds de laatste gemeentelijke herindeling zijn een aantal gemeenten sarnengevoegd,

in de tabel staan echter de gemeenten van voor de herindeling. Voor de situering van de

oude gemeentegrenzen ziln de atlas van Eekhoff van omstreeks 1850 of de gemeente-atlas

van Nederland deel 7 (Friesland) van J. Kuijper uit 1865 goede bronnen, beide zijn een

aantaljaren geleden herdrukt en liggen in de meeste Openbare Bibliotheken ter inziiqe. De
kadasterkaarten (minuutplans) bevatten echter niet veel meer dan de perceelgrenzen en

het perceelnummer, zij ziin bovendien getekend op een grote schaal. De atlas van de

gemeente Hennaarderadeel ornvat bijvoorbeeld niet minder dan 38 kaarten op A3-for-
maat. Dit komt de overzichteliikheid niet ten goede. Om deze reden zijn van de stand-
plaatsen van alle opgenomen molens ook de RD-coöordinaten (Riiks-Driehoeksmeting)
bepaald, hierdoor wordt het mogelijk deze standplaatsen op de huidige topografische
kaarten nauwkeurig aan te geven. Daarnaast is ook een verbinding tussen de aanwijzénde
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tafels van het kadaster en het archief Ten Bruggencate gelegd. Bij voldoende belangstel-
ling bestaat er wellicht de mogelijkheid, deze belangrijke, maar omvangrijke, moleninfor-
matie in een aantal delen in De Utskoat te publiceren, zodat de lezers na een aantal jaren

een compleet overzicht verkrijgen van de molens en hun standplaatsen in hetjaar 1832.
Onlangs verscheen deel 8 in deze reeks; beschrijvende de voormalige gemeente

Hennaarderadeel. Nu blijkt uit deze atlas een gedeelte van de aanwijzende tafel te zijn
weggevallen. Zo ontbreken vier bladzijden van het deel Wommels sektie F. Na hierop te
zijn geattendeerd, heeft de Fryske Akademy een erratum doen verschijnen met deze ont-
brekende bladzijden, te weten: blz. 88a tot en met 88d. Bezitters van deze atlas waar dit
eÍatum niet is bijgevoegd kunnen zich hiervoor wenden tot de heer J. H. P. van der Vaart
van de Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX lreuwarden, telefoon 058-131414.

WE

Aantal en soorten molens per gemeente anno 1832

Bron: Kadastrale atlassen 1832 wr95
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De molenbrand van SuAmeer
In de toog van de zuidelijke toegangsdeur van korenmolen 'De Hoop' te Suameer komt
een sluitsteen voor met hetjaartal '1867', vermoedelijk aangevend hetjaar van oprichting
van de molen. De beide Friese molenboeken vermelden dit jaar als bouwjaar van de hui-

dige molen, ten onrechte zoals later zal blijken.
Suameer kende al vele jaren een z.g. Grootmolenland. Hierop stond eerder een molen

waarvoor de Staten van Friesland op 23 juni 1772 een vergunning tot aankoop op afbraak

verleenden. Het is deze molen die voor de naamgeving van het Grootmolenland zorgde.

Tot 1867 bleef dit stuk land onbebouwd zoals blijkt uit een verkoopakte uit datjaar. In
1867 koopt Geert Harmens de Jong aÍkomstig uit Hardegarijp een gedeelte van dit per-

ceel land. Aangenomen wordt dat hij op zijn kortelings aangekochte grond een korenmo-

len liet bouwen en gezien hetjaartal op de bovengenoemde sluitsteen, gebeurde dit al in
1867. In de jaren daarna kende de molen verschillende eigenaars en zo wordt op 4

november 1876 Jouke Hedzers Looijenga, wonende te Garijp de nieuwe eigenaar. Zes

jaar later, in 1882, duikt de molen op in een advertentie in het 'Weekblad voor het Kanton

Bergum' van 4 maart (de latere Bergumer Courant) waarin de verkoop van enkele onroe-

rende goederen te Suameer wordt aangekondigd.

Huis en Molensteed c. a.
lrID ÉIU.N.NATEEL
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Belangrijk voor de geschiedenis van de rnolen is hietin de zin: 'alsmede de nog staande

MUREN van de onlangs afgebranden Korerunolen'. De molen was dus enige tijd daar-

voor afgebrand, maar de datum van de brand bleef tot nu toe onbekend. Enig speurwerk

in het gemeentearchief van Tytsjerksteradeel en het Rijksarchief te Leeuwarden bracht

hierin meer duidelijkheid. In het gemeentearchief zijn boeken met uitgaande missives
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(officiële brieven) van de Burgemeester aanwezig. Sinds 1842 bestond er voor de
gemeenten de verplichting melding te maken aan de gouvemeur (toentertijd de
Commissaris des Konings) van bijzondere gebeurtenissen, die in de gemeente voorvielen.
Een grote brand behoorde tot deze te melden voorvallen, want in een van de eerder
genoemde boeken lezen we:

Bcrgum, den 24 December 1881.
Ter voldoening aan het in de margirc gernemd besluit heb ik de eer UHEg. (uwe

hoogedelgcstrenge) mede te deelen, dat in den nacht tusschen den l8e en 19e December
jl (zondag op maandag) een koren en pelmolen te Suameer, toebehoorende aan J.H.
Lo o ij en g a aldaar, is v e rb rand.

De molen en de losse goederen zijn voor f 6000 en het daarin a.uwexige meel en
grumen voor t 150O in de Brusselsche Maatschappij A.G. venekerd. Van het meel en
graan is vennoedelijk voor f 18OO verbrand. De brand, waaryan de oorzaak onbekend is,
is vermoedelijk ontstcutn boven in den molen. De zplcen van den verzekcrde staa.n slecht.

den heer Corunissaris des Konings in Friesland.

Opmerkelijk is de zin met betrekking lot de toestand van de zaken van de molenaar.
Suggereerde men soms enig verband met de brand? Het 'Verslag aangaande den toestand
der gemeente Tietjerksteradeel over het jaar 1881' maakt slechts met een enkele zin mel-
ding van de brand: 'Bovendien is er in den loop van hetjaar te Suameer afgebrand een

korenmolen'. Een datum ontbreekt hier.
De gedupeerde molenaar zat echter niet bij de pakken neer, want Íeeds op 9 januari 1882
vraagt J. Loijenga (hier geschreven met één o) in een brief aan de gemeente oln een ver-
gunning voor de herbouw van de molen en ook toestemming om stoom in de molen te
mogen gebruiken. De arme man kende echter de wet onvoldoende, want sedert 1875 was

. Een plaatje uit cle jaren twintig clcrt ooit sÍoncl in "Fun Fryske Groun"
(collectie P. Tinunenrruns )
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namelijk de hinderwet van kracht geworden en het aanvragen van een dergelijke vergun-
ning betekende meer dan het schrijven van een briefje aan de gemeente. Burgemeester en
wethouders van Tytsjerksteradeel namen zijn aanvraag niet in behandeling omdat hij niet
voldaan had aan de wettelijke formulering voor een dergelijk verzoek. Op 12 januari
1882 sturen zij pelmolenaar J.H. Looijenga te Suarneer dan ook de volgende brief:

Bergumden 12 Januarij 1882.

Artikel 5 dcr wet van 2 lulij 1875 eischt van hem die vergunning aanvraagt tot hct
oprigten vctÍ7 eene dcr in artiliel I dier wet bedoelde inrigtingen dat hij overlegge:
1. Eene nattwkeurige beschrijving in dubbel van de plaaÍs waar de inrichting zal wor-

den gesteld, eene opgave van hetgeen in de inrichting zgl wordcn verrigt, verl,cuu-
digd of venameld benevens van de beweegkracht, die daarbij wordt aangewend.

2. Eene platte grorulteekcning in dubbel op eene schaal van minstens een op twee honàerd
vijftig aanduidenrle de uit en invvendige Tanenstelling dcr inrtgfing en toel>ehoren.

3. Een uíttreksel uit de kadastrale leggers, aanduidende de gebouwen of localen
bestemd tot ziekenverpleging, uitoefening der openbare eeredienst of scholen binnen
een king van twee horulerd nrcÍer van het gebouw of locaal der inrigting gelegen.

De stukkcn derhalve, die Uw aan ons gerigt adres van den 9den dezer naand behoorden
te verge2ellen zijn nièt aanweTig. Eerst als gij die behoorlijk met inachtnening van het in
art. 5 der bovenstaande wet bepaalde, hebt ingezonden kunnen wij naar aanleiding van
Uw verzoek dugene doen, waÍ de wet voorschrffi.

BurgenteesÍer en Weïhotulers va.n TieÍjerksterodeel.

Aan J.H. Loijenga
Pelmolenaar te Suameer-

Of de molenaar ziin huiswerk heeft overgedaan is niet bekend. Van een hemieuwde aan-
vraag door hem voor een vergunning tot herbouw is niets terug gevonden. De eerstvol-
gende vermelding is de eerder genoernde advertentie in het 'Weekblad voor het Kanton
Bergum'. Op donderdag 23 maart 1882 vindt in de herherg bij de wed. Atsma te Suameer
de finale verkoop plaats van'Huis en Molensteed c.a. te Suameer'. Eigenaar van het
geheel wordt Jacob Jans Fonnsrna vooÍ een bedrag van / 22-50. Ook van hern is geen aan-
vraag voor een vergunning tot herbouw van de molen in het gemeentearcief te vinden.
Toch herbouwde hij de molen (waarvoor gemeentelijke goedkeuring noodzakelilk was),
waarbij volgens overlevering het bii de herbouw gebruikte achtkant afkomstig was van
een molen te Kootstertille. Dit zou dan de koren- en pelmolen geweest kunnen zijn van
T.L. Veenstra staande aan het Kolonelsdiep aldaar.
Van de volgende twintig jaren is weinig bekend over het reilen en zeilen van de molen.
7-eker ís, dat in deze periode de eigenaar van de molen Jacob Jans Formsma is overleden.
Op 25 november l9O2 verkoopt zijn weduwe, ljitske Eldering, de molen met het huis en
een stuk land aan Sipke Rienks Kuipers. Deze was molenaar van beroep en had sinds
1899 de stellingkorenmolen 'De Welkomst', staande ten zuiden van de toenmalige
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Dorpsweg te Ureterp, in eigendom. Het molenbedrijf in Suameer wordt op dat moment
nog volledig door middel van windkracht uitgeoefend. Dit blUkt uit §tu}&en, die aanwe-
ng zijn in het gemeentearchief: Op 8 februari 1906 richt Sipke Kuipers zich tot het
gemeentebestuur van Tielierksteradeel met het verzoek om een vergunning tot het plaat-
sen van een petroleummotor in zijn molen. Hij omschrijft zijn verzoek alsvolgt:

Omschrijving.

De inrichting voor welkcr oprichting ondergeteekentle vergunning noodig heefi èn
krachtens de Hinderntet èn krachtens de veilighcidswet zpl besÍaan in het als beweeg-
kracht aanwend.envan het petroleum-m.otor in zijn reetls bestaande wind-leorenntolen, op
hct perceel kadastraal bekend gerneente Oostenneer Sectie E No. 665, plaatselíjk bekencl
wijk N No. 38.

De motor zal 16 paardenkrachten sterk zijn en worden geplaatst ín een naast de
bestaande molen op te trekken gebouwtje, groot j,90 bij i,20 M van halfsteens diklie
muren en gedekt met mastiek.

De mol.en zal hare gewone wijze van bewerken en7.. oveigens behouden en bestend
blijven tot korenmolen.

Suameer, I Februari 1906
S. Kuipers

Tegen de geplande uitbreiding worden geen bezwaren ingebracht. In de loop van datjaar
wordt aan Sipke Kuipers dan ook toesterÍrming verleend de rnotor bij de molen te plaat-
sen. De bij deze aanvraag behorende ontwerptekening van de aanbouw bij de molen bleef
eveneens bewaard.
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Molens in Leeuwarden anno L786
UIT DE TEGENWOORDIGE STAAT VAN FRIESLAND

Leeuwarden bevat doorgaans ruim veertienduizend inwooners, en daar onder veele lieden
van vermogen. Ook is de Stad in goeden bloey, door de groote meenigte van neeringen en
handreeringen, die hier gedreeven worden; by welke men moet voegen een aanzienlyk
aantal van Fabrieken, zo binnen als buiten de Stad. Onder anderen behooren onder de
Stad vier Olymolens; te weeten een aan den Noordkant der Harlinger vamt, een half
kwartier uur gaans van de Stad; een op Kleyenburg, ten Noorden der vaart; een op
Pietersbuuren, aan 't Zuidelyk einde van 't Vliet, welke teffens tot een Eekmolen,
Cementmolen en Plaatflypery dient, en daarenboven, met een Zoutkeet, Zeepziedery en
Loojery voorzien zynde, de fraaifte en kostbaarfte Fabriek van de geheele Provincie uit-
maakt. Eindelyk is 'er nog een aan den Oostkant der Dokkumer Ee, een kwartier uur
gaans van de Stad.

De Zaagmolens zyn vyf in getal: te weeten twee aan de Zuidzyde der Harlinger vaart by
Schenkefchans; een op het Slot ten Zuiden der vaart; een aldaar ten Noorden der vaart, en
nog een aan den Oostkant der Dokkumer Ee op de Oude Galileën.
Op de Schilkarnpen vindt men een Zeemleermolen, aan den Zuidkant der vaart, en insge-
lyks een aan den Noordkant der vaart aldaar. Ook is 'er in die buurt aan den Zuidkant een
Snuifmolen.
De Pelmolens zyn vijf in getal; te weeten een op 't Slot en Zuiden der vaart, twee aan de
Westzyde der Dokkumer Ee op Kamftrabuuren, en twee aan den Oostkant dier vaar.t op
de Oude Galileën.
Buiten de Wirdumer poort, in de Schrans, zyn twee Koornmolens, en een op 't Vliet aan
den Zuidkant der vaart; terwyl 'er vyf op de Stadswal worden gevonden; zo dat 'er in 't
geheel acht zyn. Nog vindt men in de Stad één Oly- en twce Cernentmoens, die door
paarden gedreeven worden.
Behalven de reeds genoernde tlojery op Pietersbuuren, vindt men nog eene in de
Schrans; eene in de Stad, ten dienfte van 't Schoenmaakers Gild, en eene op het Slot ten
Noorden van de vaart.
Op 't einde van 't Vliet, aan den Noordkant, is een Tichelwerk, en insgelyks een op
Snakkerbuuren, aan den Oostkant der Dokkumer Ee. Voorts vindt men eene
Pannebakkery aan den Zuidkant van't Vliet, en twee Pottebakkeryen aan denzelfden kant.
Behalven de reeds gemelde Zeepziedery en Zoutkeet op Pietersbuuren, vindt men nog
eene ZeepzierJery binnen de Stad, en eene Zoutkeet op 't Vliet. Ook is 'er eene
Suikerrafineerdery ten Noorden van 't Vliet, en eene Meeftoof op Kammingabuurt, ten
Noorden van 't Vliet.
De Kalkbranderyen zyn drie in getal, eene aan den Oostkant der Dokkumer Eee, eene aan
den Westkant van dezelve, en eene op 't einde van 't Slot buiten 't Vliet, ten Noorden der
Vaart.
Voorts wordt 'er nog in de Stad gevonden eene Lakenweevery, benevens eene
Bonheedery, en Dekenfabriek in 's Landfchaps Tuch! en Wer.khuis.

H ï-Iit de knipseldoos ïtr. 38
door: Popke ï'immermans
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Voor we doorgaan met een nieuwe aflevering gaan we nog even terug naar aflevering 34
(en 33).
Daar hebben we een foto opgenomen van de verdwenen zaagmolen van Munnekezijl.
Deze foto was mij ter hand gesteld door de heer J. S. Bakker (Moerkapelle Z.H.).
Ondertussen ben ik erachter gekomen, uit welk boek de foto afkomstig is. De titel luidt:
"Friesland weerzien in foto's van 1860 tot 1920" (Leeuwarden 1977), door G. Elzinga.
Dit is verschenen ter gelegenheid van 150 jaar bestaan, van het Fries Cenootschap van
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

De laatste afleveringen van mijn rubliek zijn vrij groot geweest. Daalom deze keer een

niet te groot artikel. Bovendien spelen wij in op het feit dat de molen van het artikel
onlangs weer een pronkjuweel is geworden. Het is namelijk de "Wijnzerpoldermolen",
gelegen bij het dorp Wyns, ten noordoosten van lreuwarden in de gemeente
Tytsjerksteradiel. Voor de reformatietijd vond men hier het nonnenklooster Betlehem
van de orde van Prémonhé. Eens was het het centrum en de hoofdplaats van het dishikt
Wininge aan de Dokkumer Ee. Deze poldermolen is thans eigendorn van de stichting
"De Fryske Mole" en is gebouwd in 1871. Voor een kort historisch overzicht verwiis ik
naar het Fries Molenboek (L'den 1980), onder inventarisnummer 36. Zo ook in het nieu-
we provinciaal molenboek, dat zeer binnenkort verschijnt. Deze molen isjuist gerestau-
reerd, door molenrnakersbedrijf Jellerna uit Bildaard en is opgeleverd op 4 juli j.l. Het
werk aan de molen was een geheel nieuwe gevlucht, met uitzondering van de oude z.g.
Pot (-buiten-) roede, met nr.2687 (1. 19,60 m). De oude binnenroede (uit ca. 1950?) is
wel vernieuwd, zo ook diverse werkzaamheden aan kap, gaande werk en de staartcon-
structie. Bovendien heeft de molen een geheel nieuw rietdek gekregen.

De heer Jellema zijn pake (grootvader) Arnold Ernst heeft in 1932 het z.g.
Dekkerwieksysteem aangebracht. De z.g. Pot (-buiten-) roede besteld is door A.J. Dekker
(I.eiclcn) op 04-04-1932. IIii heeft ook advies gegeven voor het z.g. "Dekkerwiek-
systccrn" (op hcitlc rocclcn vcrrnocdeliik). Toen is in ieder geval ook op deze roede zelf-
z.wichtirrg aatt8cblacht. Latcr is hct vcrvangcn cloor hct z.g. Fokwieksysteern, wat nu ook
wccr aartgclrlacht is rp hcirlc rocrlcrr.

Nu icts ovcr hct knipscl
We weten niet uit welke klant cn <laturn dit knipsol is. Maar het is ornstreeks 193283
geschreven. Dit knipsel vond ik in een plakhoek over onze Friese molens, van wiilen heer
F. J. de Zee. Maar nu eerst het knipsel en dan de verantwoording.
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(overgenomen knipsel)

Een bezoek aan een verbeterden
molen te V/Uns

In 1931 besloot het bestuur van den
ti/ijnzerpolder tot verbetering van den grooten
poldermolen, die de landen van het water-
schap bemaalt, na bezichtiging van een "ver-
dekkerden" molen onder Wijnaldum.
Onlangs brachten wij een bezoek aan den
molenaar S. V/. Postma, clie daar al zestien
jaar den wiekendrager bedient. Bereidwillig
deelde h,j ons verschillende bijzonderheden
mede.
De molen, in 1871 gebouwd, was in 1931
noo«lig aan een zmr grondige herstelling toe.
Stemmen gingen op om hern maar te sloopen
en te doen vervangen door een electrisch
gemaal" Anderen evenwel raadden aan eens
kennis te nemen van de vertretering volgens
het systeem-Dekker.
Het slot van het liedje was, dat mede door cle

hooge kosten van cle electrische bemalingsin-
richting, besloten werd den molen nlaar te
laten verbeteren. De wieken werden "9.-
stroomlijtrd", schroefdeelen vernieuwd en het
geheel van kogellagers voorzien; kosten onge-
veer J 5000. De verbetering van de wieken
alleen zou f 2000 gekost hebben.
En de resultaten? Molenaar Postrna is opgeto-
gen. De wieken zijn bekleed met zinhen platen,
die aan den voorkant van onderen hol zijn en
geleidelijk naar boven toe bol worclen; aan de
achterziide zijn deze platen geheel bol, waar-
door schadeliike wervelingen en tegenwinden
tegengegaan worden. Deze veöouwing heeft
den gang der wieken zooclanig in gunstigen zin
beinvloed, dat de molenaar als regel zoncler

zeilen maalt. Mà zeilen gaat het àl te snel. Op
clen dag dat wij den molen bezichtigden, was
er zeer weinig wind: de molens in den omtrek

- ook de groote "Olifant" onder Oudlierk, «lie
anders altijd haantje de voorste was - stonden
stil, maar Postma's gewiekte vriend draaide,
dat het floot !

De molen tremaalt ll(X) ponclenraat en "in
0ngeskihte polder" zooals Postnr a zni. "It wet-
ter ót it lege moat hjir troch it hege. Eartiids
koe ik dat stikje dërre net droe.ch kriie rnar nou
bin 'k al klear as «Ie oaren noch begiinne
nroate. Allinne - en dat nroat rninhear wol yn
'e krante sette - ik haw in hopen wirk mear
krige nei «Ie Íorbetterirg."
Ook nog onhosten gehad?
"In bytsje. Foar 1932 gong der ell< jier sa'n
.f 500 oan 'e tinrmerman wei, mar nou hawwe
wy yn trije jier nreiinoar noch gjin I 25 bitelje
hoeven."
Postnra kan zich niet begrijpen, hoe nren, nu
toch gebleken is, dat cle verbeterde molens
tegen electrische genralen kunnen concurree-
ren nóg molens sloopt. En toch gebeurt dit
nog. Op een paar kilometers afstand van den
'Wijnzer polder staat aan de Hallumeruaart een
watermolen, beroofd van de helft ziiner wie-
ken, en wachtende op den slooper. Hij zal ver-
vangen worden door een karaklerlooze ijzeren
windnrotor...
.Iuist in Friesland heeft het systeenr-Deklier
nog weinig ingang gevonden; bij een vijftal
nrolens, nleenen we, is het toegepast. Terwijl
toch de resultaten zoo gunstig zijn.

Bronnen en dank aan:
plakboek F. J. de7,ee, thans in bezit van Museunl V/illenr van Flaren - fleerenveen.
archief Gebr. 's B. Pot, Kinderdijk, via wijlen heer I. .ï. de Kranrer - Leidschenclam.

kwartaalblad "Molens", nr. 39, aug. '95, een uitgave "De Hollandsche Molen" vereniging tot
behoud van nrolen in Nederland (Anr.sterdanr).

Aardrijkskundig Woordentxrek van Nederland, door P. H. Witkanrp (Anrsterdanr 1877).

Encyclopedie van Friesland - Anrsterdan/Brussel 1958, Leeuwarden 1972.

Heerenveen, aug. 1995, Popke 'Iirnmerrnans
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