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' Bii de foto op de voorpagina: De Fryske Mole heeft weer een molen gerestaureerd. We

zien hier de Edenser molen bij het dorpje Iens.

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie

2l september: Zaanse Molendag
31 oktober: Sluitingsdatum kopij nummer 88 (december/kerstnummer)
1 november: Molenruilbeurs (lokatie: [Jtrecht-Zuilen)

14 november: Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum

Een uitgebreide agenda, gericht op de activiteiten van het Gild Fryske Mounders is
elders in dit nummer opgenomen brj het verenigingsnieuws.



\/?rn de redactie
Na de zomervakantie staat het molenseizoen weer bol van de activiteiten. Centraal daarbij
staat dit jaar de samenwerking die het cild Fryske Mounders kan aangaan met het Gilde
van Vrijwillige Molenaars. U leest er in dit nummer alles over en we raden U aan hier
goed nota van te nemen. ook het bezoeken van de najaarsvergadering speelt in dit gebeu-
ren een belangrijke rol. Met het bestuur hoop ik dat een ieder op basis van goede argu-
menten zijnlhaar stem gaat uitbrengen. Sentimenten zijn over het algemeen een slechte
raadgever. wanneer we de toekomst van onze molens en onze vereniging serieus nemen
dan kunnen we mijns inziens met een gerust hart instemmen met het neergelegde voorstel
aan de leden.

Verder hebben blijde en droevige berichten onze molenvrienden bereikt.
Allereerst noem ik het heengaan van mevrouw P.c. de Jong-Dijkstra, erelid van het Gild
Fryske Mounders. ooit maakte zii ook deel uit van de redactie van De utskoat en als
zodanig heb ik menigmaal met haar aan tafel gezeten. Dat was nog in de periode dat wij in
"De Hersteller" in Sintjohannesga woonden. Op de fiets bracht ze meestal de kopij, genie-
tend van wat ze onderweg tegenkwam. Haar hartelijkheid was treffend. Ze wilde de din-
gen altijd goed doen en gaf daaraan op haar manier inhoud, serieus en met een groot
gevoel voor rechtvaardigheid. Behalve aan kerkenwerk en deelname aan een koor gaf ze
veel van haar vrije tijd aan bestuursactiviteiten van het Gild Fryske Mounders. Zijdelings
was ze betrokken bij "Penninga's Molen" te Joure en "De Deelsmolen" te Vegelinsoord.
Haar man Anne is hier namelijk vrijwillig molenaar. veel te vroeg kwam er een eind aan
haar leven. Na een ziekbed van enkele maanden moest ze uiteindelijk de strijd staken. Ze
wilde nog zo veel en leefde intens mee met het molengebeuren in heel Nederland. Het
heeft niet zo mogen zijn. Namens de redactie wens ik Anne de Jong veel sterkte bij het
dragen van dit voor hem zo grote verlies. Verderop in dit nummer gedenkt het bestuur
mevrouw De Jong in een In Memoriam.

Tevens overleed een oud-leerling in de afgelopen periode, André F. Bakker, voorheen te
Langezwaag, doch sinds jaren woonachtig in Lemelerveld. Het In Memoriam vertelt meer
over deze bijzondere molenvriend die pas op oudere leeftijd molenliefhebber werd.
Positief is het nieuws dat ons bereikte uit Huins. Molenaar Durk Posthumus beleefde zijn
vijftig jarig jubileum a1s molenaar. Dat kom je tegenwoordig niet zo vaak meer tegen.
Verderop een verhaal over het molenleven dat hij deelde met zijn vrouw Sijke.
Redactielid Dick Bunskoeke deed een geweldige historische zaagmolenontdekking. U
leest er meer over in Doorzagen.

Uiteraard is er ook plaats voor de gebruikelijke rubrieken, maar in verband met de uitge-
breide nieuwsberichten van het bestuur Gild Fryske Mounders zijn er, na overleg, wel
enkele bijdragen doorgeschoven naar het decembernummer. Dat hebt u dan nog tegoed.
Veel leesgenoegen met dit nummer.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

In Memoriam Anfué Frits Bakker
Bij de opening yan zijn geliefde "sweachmermole" in
Langweer was hq nog aanwezig. Een dag later moest
hij met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis en
reeds enkele dagen later, op maandag 26 meijongstle-
den, kwam hij te overlijden.
André Frits Bakker, de gedreven molenvriend dre z'n
liefde voor molens niet onder stoelen of banken
schoof en die graag deelde met anderen, waaronder
zijn vrouw Anne Marie. Hij begon in de zeventiger
j aren met de opleiding op "Penninga' s Molen" in
Jourc. Daar lccrdcn wi.j hcrn ook kenncn als een bij-
zondcr aimabcl rncns drc r,' n 65+tijd op een zinvolle
cn bewondcrenswaardigc wij'Le wtst in te vullen.

E,enmaal ge«liplomeerd kwam hU aan dc slag op de zojuist genoemde molen van
Langweer. Hij schreef over deze wiekendrager zelÍs een alleraardigst boekje ter gele-
genheid van het tweehonderd jarig bestaan.

Vervolgens verhuisde hij naar Lemelerveld. De molens werden echter niet vaarwel
gezegd, want gesteund door zijn vrouw wist hrj het nog te brengen tot leermeester op
de gerestaureerde korenmolen van Dalfsen alwaar hij als "ouwe' rot" nog menig
molenvriend wist in te wijden in de geheimen van het molenaarsvak,, dit tot grote
tevredenheid van de plaatsel{ke molenstichting . Zelf s over de landsgrenzen deed hij
zijn molenliefde eer aan, zowel in Denemarken als ook in het verre Zuid-Afrika.
Daar begeleidde hij onder meer de restauratie van de "Mostert se Meul" in Kaapstacl
waarover hij wel schreef in ons blad. Ook hier leidde hij molenaars op en voor zijn
nimmer aflatende ijver werd hij tot beschermheer van deze bUzondere molen uitge-
roepen. Zowel de molen in Dalfsen als die in Kaapstad stonden enige tryd in de rouw.
André Frits Bakker is 84 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie
veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Gerben D. Wgnja
Gerben D.Wrlnja 

-



In Memoriam mevrouw
P. C. de Jong-DUksffa

Erelid van het Gild Fryske Mounders

Dinsdag 12 augustus jongstleden kregen wij het droevige
bericht te horen rCat mevrouw P.C. de Jong-Dijkstra uit
Joure een dag daarvoor op 60-jarige leeftijd is overleden.
Een markante persoonhjkheid vanaf het eerste uur van de

oprichting van onze vereniging is daarmee van ons heen-

gegaan. Gedurende een periode van bijna vijftien jaar is

mevrouw De Jong actief geweest als bestuurslid in de

hoedanigheid van secretaris. Een taak die zlj met grote

toewijding vervulde. Een blik in haar archieven toont ons

niet alleen een zorgvuldige administratie, maar tevens

werden heel attent alle berichten over de leden ingeplakt
met betrekking tot geboorten, huwelijken en overlijden.
Menigeen is in het bezit van het met een keurig hand-

schrift geschreven certif-icaat. Het molengebeuren is een

oud ambacht en daarbij hoort ook het ambacht van het

met de hand schrijven van certificaten en contributie-
kaartjes , zo was haar motto. Diverse leden hebben van
haar ook zeer persoonhlke felicitaties namens het Gild
mogen ontvangen in de vorm van kunstige borduurwerk-
jes die met grote liefde en toewijding waren gemaakt.

Een constante factor op het secretariaat noemde de toen-

malige voorzitter Jan Coppens haar tijdens het aftreden
als bestuurslid tijdens de najaarvergadering in 1988. Als dank voor het vele werk werd
mevrouw De Jong een jaar later het erelidmaatschap van onze vereniging toegekend.

Tijdens de voor- en najaarsvergaderingen werd mevrouw De Jong ook altijd als erelid
welkom geheten.Zlj volgde de ontwikkelingen in de vereniging kritisch en gaf oprecht
haar mening . Zo willen wij haar in dankbaarheid gedenken. Menig molenvriend was bij
de rouwdienst aanwezig welke gehouden werd in de Nederlands Hervormde kerk te Joure

op zaterdag 16 augustus. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de algemene
begraafplaats "Westermeer" aldaar. Verschillende molens in de provincie Fnesland heb-

ben die dag volgens goede molenaarstraditie in de rouw gestaan. Het heengaan van
Petronella Catharina de Jong-Drjkstra betekent met name een groot gemis in het leven
van haar rran Anne Sjoerd de Jong. WU wensen hem in de komende, moeilijke tijd veel
kracht toe overeenkomstig de liefdevolle woorden op de rouwbrief.

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders

Een trotse mevrouw De
Jong ontving het certfficaat
behorende bij haar erelid-
maatschop.

N aJaarsveryadering
Gild Fryske Mounders

Hierbij nodigt het bestuur van het Gild Fryske Mounders u uit tot het bijwonen van de
najaarsvergadertng die wordt gehouden op vrijdag 14 november 1997, in zaal De
Lantearne, Om 'e Toer 8 te Akkrum. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:
- Opening door de voorzitter
- Mededelingen en ingekomen post

- Vaststellen verslag voorjaarsvergadeing 1997

- Verslagbestuursactiviteiten
- Nieuwe gezellen en molenaars

- Eventuelenagekomenagendapunten

pauze

- Uitgebreide presentatie door de voorzitter van de overeenkomst samenwerking
GFM/GvVM

- Uitleg over de gevolgen voor de statuten en het huishoudelijk reglement
- Gelegenheid tot het stellen van vragen - geen discussiemogelijkheid!
- Stemming over het aannemen van de overeenkomst en de wijzigingen in de statuten

en H.R.

pauze

- Bekendmaking van de uitslag van de stemming
- Rondvraag
- Indien de tijd dit toelaat: Molenvideo's uit de collectie van dhr. Wiinja

Eventuele vergaderstukken worden u ter vergadering uitgereikt.

Stemmingsoproep
Op de komende najaarsvergadering wordt een voorstel gepresenteerd en in stemming
gebracht betreffende samenwerking tussen het Gild Fryske Mounders en het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Na tal van gesprekken tussen de belanghebbende partijen en uit-
gebreide briefwisseling, is overeenstemming bereikt. Die overeenstemming is neergelegd
in het voorstel.
Het streven van het bestuur van het Gild Fryske Mounders gedurende de onderhande-
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lingsfase is geweest om tot een aanvaardbaar voorstel te komen. Hiertoe zijn (van beide
zijden) concessies gedaan. Deze concessies hebben ons nu en dan de nodige hoofdbre-
kens gekost. De waarde van bepaalde punten in verhouding tot het te bereiken doel is
echter leidraad geweest om bepaalde concessies wel of niet te doen. Bij het doornemen
van het voorstel is dat wat ik ook van u vraag. Ik heb ondervonden dat het moeilijk is om
bestaande standpunten te verlaten. Na kritische beschouwing blijken sommige standpun-
ten echter minder essentieel dan ze leken. Via die weg is het gelukt dit voorstel te formu-
leren.

Op de najaarsvergadering wordt het voorstel gepresenteerd. Dit wil zeggen dat een en
ander wordt toegelicht en dat vragen kunnen worden beantwoord. Het is op dit moment
redelijkerwijs niet meer mogelijk het voorstel aan te passen. Er is in dit stadium dan ook
geen ruimte meer voor discussie. Na de presentatie wordt het stuk in stemming gebracht,
gelijk met de bijbehorende wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. De
uitkomst zal bepalend zijn voor de toekomst van het Cild Fryske Mounders.

Het wordt een belangrijke vergadering, waarin een proces vanjaren wordt afgesloten. De
mogelijkheid ligt nu open om op onze eigen wijze deel uit te gaan maken van het lande-
lijke geheel. Hiermee verkrijgen we landelijke erkenning en ook invloed, we kunnen
gebruik maken van bestaande faciliteiten en de continulteit van onze vereniging - die zijn
eigenheid houdt - is gewaarborgd. Deze vergadering is bepalend voor de koers die het
Gild Fryske Mounders de komende jaren gaat varen. Daarom roep ik alle leden van het
Gild Fryske Mounders op om op de vergadering te verschijnen en ztjnlhaar stem uit te
brengen.

Bas Kalkman voorzitter Gild Fryske Mounders

7

over u in een vorige Utskoat reeds heeft kunnen lezen. Aangezien hier geen opmerkingen
of commentaren over zijn binnengekomen, zijn we als bestuur er van uitgegaan dat u
hiermee kon instemmen.
Toen dit struikelblok eenmaal geslecht was, konden de besturen verder onderhandelen
over een vorm van samenwerking om tot dat landelijke diploma te kunnen komen. Bij
deze gesprekken is rekening gehouden met reeds bestaande structuren die hun waarde
reeds bewezen hadden en met de gevoeligheden die bij beide verenigingen te bespeuren
waren.

Er zijn concessies gedaan om een overeenkomst mogelijk te maken. Dat kan ook niet
anders in een proces van onderhandelingen. Celukkig kunnen wij melden dat de onder-
handelingen in een goede sfeer zijn verlopen en in gelijkwaardigheid van beide vereni-
gingen. Aangezien wij een provinciale vereniging zijn hebben wij wellicht voor ons
gevoel grotere concessies moeten doen dan de landelijke vereniging. Toch is dit niet hele-
maal het geval. Ook het GvVM heeft moeten besluiten tot grote concessies ten behoeve
van het GFM. Wij houden veel speelruimte om ons eigen beleid vast te stellen zoals we
dat altijd al gewend waren. In grote lijnen komt de overeenkomst er op neer dat we vast-
houden wat we hebben, maar dat we kunnen gaan profiteren van wat men in den lande te
bieden heeft.

De grootste veranderingen zijn wellicht de regelingen rondom het examen, en dit zal
voornamelijk de leermeesters betreffen. Maar als we dit relativeren blijkt ook dit wel mee
te vallen: om hoeveel examens perjaar per leermeester praten we? En voor een leerling
die examen wil doen is het een eenmalig gebeuren.

Voor de leden van het GFM zijn er ons inziens als bestuur slechts voordelen aan te wijzen
in de samenwerking. En voor de leden die geen veranderingen in hun persoonlijke situ-
atie wensen: voor hen verandert er praktisch niets. Alleen hun certificaat van het GFM
wordt nu officieel erkend door de Vereniging De Hollandse Molen. Niet dat dit zo
belangrijk is, maar het is een leuke bijkomstigheid.
Beide besturen, zowel van het GvVM als van het GFM hebben hun best gedaan om tot
een overeenkomst te komen die naar we hopen, door beide verenigingen kan worden
geaccepteerd. Realisme gebiedt ons echter ook op te merken dat deze overeenkomst die
nu ter bekrachtiging aan u wordt voorgelegd, de best haalbare is op dit moment. Echter,
een volgend moment waarop over een en ander weer kan worden oirderhandeld zou er
wel eens niet kunnen komen.

Wij hopen als bestuur dat u met wijsheid en inzicht de overeenkomst zult doornemen.
Met stemmingmakerij of emotionele discussies komen we er niet. Dan kan blijken dat we
plotseling met lege handen staan terwijl de wereld om ons heen doorgaat; en dan kan het
telaatzijn. Wij denken dat we het vraagstuk waarvoor we stonden aan alle mogelijke zij-
den hebben belicht en doorgelicht, en wij als bestuur vinden dat het eindresultaat er mag
zljnl

Namens het bestuur,

Bas Kalkman
Roland Rosenkamp

Samenwerking tussen het Gild
Fryske Mounders en het Gilde van

Vrrjwillige Molenaars
Na ongeveer l5 jaar gesprekken over samenwerking met elkaar gevoerd te hebben lijkt
het er nu op dat er een overeenkomst gesloten kan worden ! Het uitgangspunt voor de
gesprekken is steeds geweest te komen tot de invoering van één landelijk diploma,
omdat, zo ts steeds gezegd, we beide met hetzelfd e bezig zijn. De ledenvergaderingen
hebben de opeenvolgende besturen steeds het mandaat gegeven om door te onderhande-
len en de leden zijn dan steeds goed geïnformeerd over de stand van zaken.
Het bestuur onder de vorige voorzitter, dhr. Coppens, en het Gilde van Vrijwillige mole-
naars hebben, toen de gesprekken omtrent de samenwerking vastliepen op het aspect exa-
men, de bemiddeling ingeroepen van de Stichting De Fryske Mole van de Vereniging De
Hollandse Molen. Dit heeÍt geleid tot een overeenkomst betreffende het examen waar-



Hoofdlu nen overeenkomst
samenwerking GvVM/GFM

Doelstelling:
Na ongeveer 15 jaar overleg, waarvan de laatste twee vrij intensief, de weg vrij maken
voor daadwerkelijke samenwerking als waren de beide Gilden één vereniging, waarbij
rekening gehouden moet worden met ieders rechten en plichten, verworvenheden, alsme-
de met de emotionele gevoeligheden zoals die door de jaren heen zijn gevoeld.
Deze samenwerking maakt het mogelijk op landelijk niveau één examen af te nemen, en
één certificaat uit te doen geven.

DEEL I: SAMENWERKING

De beide Gilden na l januari 1998:
Vanaf I januari 1998 wordt de huidige situatie in Friesland beëindigd. Het GvVM
Afdeling Friesland gaat samen met de vereniging GFM, dat als Afdeling Friesland van het
GvVM gaat fungeren.

De Vereniging GFM kent dan de volgende onderverdeling:
De huidige leden van de vereniging GFM die geen lid zijn of wensen te worden van het
GvVM en gebruik blijven maken van de huidige verzekeringen die binnen de vereniging
GFM gebruikelijk z5n. Hieronder vallen voor zover van toepassing ook de huidige dona-
teurs, buitengewone leden/leerlingen van vóór 1 januari 1998.

9

GFM, voor àlle leden onder b verplicht, is een bedrag van / 10,- (1997). Dit bedrag dient
ter handhaving van het huidige voorzieningennivo dat het GFM kent.

Alle leden krijgen de mogelijkheid om ook lid te worden van de vereniging GFM voor
eveneens (1997) Í 30,-, en ontvangen vervolgens De Utskoat als tweede blad. Dit 'twee-
de' lidmaatschap is echter niet verplicht!
De groep vallend onder a zal langzamerhand kleiner worden, terwijl de groep vallend
onder b alleen maar zal groeien. Het voortbestaan van de vereniging GFM hangt vervol-
gens af van het aantal leden dat prijs stelt op het ontvangen van De Utskoat als tweede

blad.
De afdeling Friesland zal in ieder geval de naam Gild Fryske Mounders blijven dragen,

met als toevoeging dat het hier een afdeling betreft van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, en hiermee ook in de publiciteit blijven/gaan komen.

Aanmelding nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen zich op twee manieren aanmelden:

Door in den lande de aanmeldingsbon in te vullen en te verzenden naar de centrale leden-

administratie. Het GFM krijgt vervolgens bij de eerstvolgende mutatiezending hiervan
bericht.
Door zich in Friesland aan te melden middels het publiciteitsmateriaal dat in de provincie
wordt verspreid.

Wanneer men zich in Friesland (Leeuwarden) aanmeldt gebeurt het volgende:
Het nieuwe lid krijgt een aanmeldingsformulier toegezonden van het GvVM met verzoek
dit in te zenden naar de centrale ledenadministratie.

In beide gevallen krijgen de nieuwe leden een welkomstbrief van het landelijk bestuur,
alsmede een welkomstbrief van het GFM. In de 'landelijke' brief staat de nodige uitleg
over de vereniging en de opleiding en het examen. In de 'provinciale' brief wordt de wijze
van opleiding verder gespecificeerd naar de provinciale werkwijze en wordt een introduc-
tie gegeven van de vereniging GFM met een 'proefexemplaar' van De Utskoat. De inning
van de provinciale bijdrage geschiedt ook provinciaal.
Het GFM accepteert het noodzakelijke bijhouden van een 'dubbele' boekhouding.

Rechten leden vereniging GFM onder a:
Deze leden, die kiezen voor het handhaven van het provinciale lidmaatschap, hebben geen

recht op het toezenden van het lesmateriaal van het GvVM. Zij kunnen geen deel nemen
aan de landelijke verzekeringen. Zij hebben hier slechts recht op indien zij tevens lid wor-
den van het GvVM, aangezien enerzijds dit statutair zo geregeld is, en dit anderzijds (de

verzekeringen) op lidnummer geschiedt.

Verder gelden de rechten en plichten zoals die reeds bestonden voor I januari 1998, voor
hen zonder enige beperking.

4. Rechten leden vereniging onder b:
De leden van de vereniging hebben alle rechten en plichten zoals die thans reeds gelden

1.

2.

De leden die lid zijn van het GvVM. Zgn 'dubbelleden', d.w.z. leden die èn lid zijn
van het GFM èn lid zijn van het GvVM vallen hier ook onder.
Nieuwe leden n6 l januari 1998 worden automatisch lid van het GvVM. Deze leden
kunnen daarnaast lid worden van de vereniging GFM, echter dit is geen verplichting
of noodzakelijkheid.

In schema:
Cat. Soort leden Fin. Bijdrage Orgaan
a. lid GFM (en niet lid GvVM) Í 30,- De Utskoat

lid van GvVM èn GFM f 30,- + f 30,- Gildebrief + De Utskoat
lid CvVM (en niet lid GFM) ï 30,- Gildebrief
(GvVM, landelijk) + / 10,- (afdeling, in naam GFM)

Nadere toelichting op het bovenstaande:
De Gildebrief wordt het verenigingsorgaan voor alle leden van het GvVM. De contributie
voor nieuwe leden is (1997) f 30,-. De aanvullende contributie voor de afdeling, het
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binnen het GvVM. Ten aanzien van de vereniging GFM geldt dat zij ook hier volledig
deel van uitmaken en volledige medezeggenschap hebben. Op deze wijze is het mogelijk
een werkelijke integratie tot stand te brengen van beide stromingen.

5. Informatievoorziening aan de leden binnen Friesland:
Binnen de provincie geldt De Utskoat als het orgaan waarmee berichten voor en door de
leden worden verspreid. Er worden geen aparte convocaties voor vergaderingen ed. ver-
zonden. Voor de leden die geen lid zijn van de vereniging GFM, en dus geen Utskoat ont-
vangen, wordt deze functie van De Utskoat waargenomen door de Cildebrief. Echter,
notulen van de jaarvergaderingen zullen niet in de Gildebrief geplaatst kunnen worden.

6. Bestuurlijk:
De huidige besturen van het GFM en het GvVM vormen m.i.v. I januari tot de eerstvol-
gende voorjaarsvergadering van het GFM een interim-bestuur. Hier kunnen de bestuursle-
den zich opnieuw verkiesbaar stellen, met inachtneming van de reeds geldende termijnen
van aftreden. Dit betekent bv voor de zittende voorzitter van het GFM dat deze per
november 1999 dient af te treden. Dit heeft als voordeel een geleidelijke integratie van
beide besturen met zoveel mogelijk behoud van kennis en ervaring van het reilen en zei-
len. De voordrachten gedaan door de ledenvergadering GFM zullen ter bekrachtiging
worden voorgelegd aan het landelijk bestuur.
Jaarlijks, gedurende een periode van drie jaar, vindt er een evaluatie plaats met een
afvaardiging van landelijk bestuur over bijstelling van knelpunten in de samenwerking,
aangezien niet alles op voorhand exact kan worden geregeld en kan worden voorzien.

DEEL 2: OPLEIDING EN EXAMEN
(aan de hand van de eerder te Zwolle vastgestelde uitgangspunten)

Het is mogelijk dnt er hier en daar enige verwarring gaat ontstaan over het gebruik van
de juiste aanduiding van het GFM. Om dit te voorkomen wordt overal waar gesproken
wordt over het GFM, zowel de vereniging als ile afdeling tegelijkertijd bedoeld.

Het examen
Er wordt opgeleid voor één landelijk examen, afgenomen door de examencommissie van
De Hollandsche Molen.

Bij examens in Friesland wordt, op voordracht van het GFM naast twee kemleden van de
bestaande Examencommissie De Hollandsche Molen (ECDHM) één regio-examinator
GFM toegevoegd. De huidige vier examinatoren van de GFM/stichting FM worden alle
als zodanig aangesteld door DHM. Aannemende dat dit een examinator is die als zodanig
reeds bij de examens van de GFM werkzaam was, behoeft deze regio-examinator niet de
gebruikelijke inwerkperiode bij DHM te doorlopen. Verwacht wordt dat in onderling
overleg de examinatoren op korte termijn tot overeenstemming zullen komen over de
wijze van examineren.
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De examencommissie is dus samengesteld uit:
drie examinatoren (2 kernleden + I regiolid GFM/GvVM)
een secretaris.
Net als voor de overige leden van de examencommissie geldt dat een regio-examinator
een door hemzelf opgeleide kandidaat niet mag examineren.

Gedurende de eerste drie jaar, waarbij jaarlijks de bevindingen betreffende het examen
worden geëvalueerd door de DHM, de FM, het GvVM en het GFM, blijft de huidige
Friese regeling m.b.t. de opleiding en examenvoorbereiding onverkort gehandhaafd.
Hierbij geldt voor de Friese kandidaten geen toelatingsexamen, aangezien de vergadering
der leermeesters deze functie reeds heeft. Gedurende deze drie jaar heeÍt de leermeester
van de kandidaat de mogelijkheid om de kandidaat aan de examencommissie te presente-
ren. De leermeester wordt gedurende deze overgangsperiode in de gelegenheid gesteld
mee te lopen met het examen en aanwezig te zijn bij de beraadslaging over de uitslag. De
aanwezigheid van iemand met bestuurlijke verantwoordelijkheid van het GFM is
gewenst, maar deze hoeft niet mee te lopen met het examen als de leermeester dit reeds

doet.

Na de overgangsperiode zullen de examens binnen Friesland in principe op gelijke wijze
verlopen als in overige delen van Nederland, conform het gestelde in het Huishoudelijk
Reglement van het GvVM.

De examenmolen wordt voor iedere kandidaat voorgedragen door het bestuur GFM, reke-
ning houdend met de reisafstanden binnen Friesland, en confbrm de bepalingen in de
'blauwe map' GvVM. Als de reisaÍ.standen dit toelaten en/of noodzakelijk maken, is het
eventueel mogelijk examen tc docn op ccn molcn buitcn dc provincic. Een kandidaat kan
geen examen aÍleggen op de 'eigen' lesmolen, en per examendag worden in principe alle
examens op dezelfde molen afgenomen. De examenmolen zal in een dusdanig vroeg sta-

dium aan de kandidaat bekend zijn dat deze voldoende gelegenheid heeÍt om zich met die
molen vertrouwd te maken.

Voor iedere kandidaat bestaat in principe de mogelijkheid het examen in het Fries af te
leggen, echter onder voorwaarde dat er wederzijds begrijpend gecommuniceerd kan wor-
den. In die gevallen waarin de kandidaat zich nadrukkelijk makkelijker uit in het Fries,
wordt hier bij het aanwijzen van de examinatoren rekening gehouden door de ECDHM.
Het doel hiervan is tevens de Friese molentermen in ere te houden.

Het examen is bij voorkeur op een werkdag, aangezien wij ons neer moeten leggen bij de
mogelijkheden die de leden van de examencommissie hebben.

Na de overgangsperiode wordt de wijze van examineren en voorbereiding tot het examen
geëvalueerd en kunnen bij gebleken geschiktheid de beide systemen naast elkaar voortbe-
staan. Voorwaarde is wel dat er geen kwaliteitsverschillen optreden in de beoordeling of
een kandidaat geschikt is voor het examen. In principe is er vrijheid voor het GFM in de
wijze van opleiding. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het GvVM bieden
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hiervoor voldoende vrijheden. Ook wordt bekeken of de aanwezigheid van de leermeester
bij het examen in een behoefte voorziet en zal worden gecontinueerd.
Hieruit kunnen mogelijk voorstellen worden gedaan voor een landelijke regeling. In prin-
cipe is het streven erop gericht om één uniforme regeling te treffen voor het gehele land.
De voor het examen geslaagde kandidaat heeft de status "vrijwillig molenaar" (statutair
vastgelegd bij het GvVM als "geslaagd lid") en ontvangt het getuigschrift van DHM. Het
onderscheid gezellmolenaar van het GFM wordt afgeschaft, en DHM verstrekt op verzoek
aan de reeds geslaagde leden van het GFM met het certificaat "gezel" een "verklaring van
gelijkheid" van DHM.

Opleiding en aanmelding nieuwe examens
Gedurende de overgangsperiode vindt er tussen de besturen GvVM en CFM een nauwe
wijze van samenwerking en overleg plaats waarin het speelveld wordt gecreëerd om de
wijze van samenwerking verder uit te werken en in de praktijk te toetsen en bij te stellen.

De huidige lecrmeesters en instructeur- vakmolenaars van het GFM krijgen een oveÍeen-
komstige status bij het GvVM. De huidige instructeurs van het GvVM zoals reeds werk-
zaam binnen Friesland, worden opgenomen in de leermeestersvergadering van het GFM.

De overgangsperiode:
De overgangsperiode m.b.t. de opleiding en het examen staat in principe los van de nauwe
samenwerking tussen de beide verenigingen, aangezien deze uitgangspunten zijn vastge-
steld in overleg met DHM en FM. Deze periode dient echter nadrukkelijk voor het toetsen
van de praktijk aan de afspraken en voor het eventueel bijstellen van de aÍipraken hierom-
trent. Het gegeven dat het GFM hierdoor mogelijk een uitzondering gaat vormen op de
rest van Nederland, heeft nadrukkelijk te maken met het gegeven dat het GFM reeds
ongeveer 23 jaar als zelfstandige vereniging heeft bestaan. Hierdoor is het niet mogelijk
om in een vrij kort tijdsbestek structuren te veranderen, zo hier behoefte aan bestaat, ten
behoeve van samenwerking. In de toekomst worden de verschillen die bestaan op een aan-
tal punten met de rest van Nederland wellicht van triviaal belang en zullenzij geleidelijk
aan verdwijnen.

DEEL 3: VERDERE VOORTGANG:

10. Yaststelling:
Na vaststelling van deze tekst door de beide besturen van het GFM en het GvVM is er fei-
telijk overeenstemming bereikt over de samenwerking. Ook de Hollandse Molen en de
Fryske Mole zal worden gevraagd om hun goedkeuring te hechten aan deze tekst, met
name om deel 2 te bekrachtigen. Vervolgens zal deze aan de ledenvergaderingen van de
beide Gildes zoals zij momenteel actief zijn binnen de provincie Friesland worden voorge-
legd ter bekrachtiging, zodat het automatisch op 1 januari 1998 kan ingaan. Langs de weg
van de geleidelijkheid zal de dan nieuwe afdeling Friesland: GFM nieuwe werkwijzen en
stijlen assimileren, instellen en indien nodig aan de provinciale behoeftes aanpassen.
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Voorstel tot wijzigingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement
De overeenkomst tot samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft tot
gevolg dat wij onze statuten en huishoudelijk reglement op een aantal punten dienen aan

te passen.

Deels is dit een aanpassing die vooÍvloeit uit de straks feitelijk bestaande situatie, en

deels maken we als bestuur gebruik van de gelegenheid om een aantal wijzigingen aan te

brengen in artikelen die in de praktijk overbodig zijn gebleken. We hebben echter
gemeend de aanpassingen zo minimaal mogelijk te moeten laten zijn. Het eigen oplei-
dingskarakter van de vereniging is onaangetast gebleven. Hieronder geven wij - welis-
waar enigszins schematisch - de wijzigingen weer. Dit voorstel wordt in de komende

najaarsvergadering, tegelijk met de overeenkomst tot samenwerking, in stemming
gebracht.

Statuten:
Artikel 2, Iid d: aanvullen met:
en het Gilde van Vrijwillige Molenaars te Huizen
Artikel 4,lid 2: wijzigen in:
Gewone leden worden onderscheiden in de volgende twee categorieën

Artikel 4,lid2a: wijzigen in:
de categorie leerling-molenaar, waartoe worden gerekend z1j, die zrjn ingeschreven voor
de opleiding tot vrijwillig molenaar;
Artikel 4,lid 2b: vervalt
Artikel 4. lid 2c: wijzigen in:
de categorie molenaar, waartoe worden gerekend, zij, die door het bestuur als zodanig zijn
toegelaten of zij die het examen vrijwillig molcnaar met goed gcvolg hebben afgelegd.

Artikel 5: vervalt
Artikel 6, lid l: wijzigen in:
De in artikel 4, tweede lid bedoelde opleiding tot vrijwillig molenaar wordt afgesloten met
een examen, af te nemen volgens de regels van het examenreglement van de Vereniging
De Hollandsche Molen
Artikel 6,lid 2: wijzigen in:
Aan hen, die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt ten bewijze daarvan
door een examencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollàndsche Molen, een

schriftelijke verklaring uitgereikt.
Artikel l4,lid.4: wijzigen in:
De opleidingscommissaris is belast met de dagelijkse gang van zaken bij de opleiding tot
vrijwillig molenaar, hij is voorzitter van de Vergadering der Leermeesters, bedoeld in arti-
kel 15.

Artikel 15, lid 3: wijzigen in:
De Vergadering der Leermeesters dient het bestuur - gevraagd en ongevraagd - van

advies over zaken die de opleiding tot vrijwillig molenaar betreffen. Taak, bevoegdheden
en werkwijze van de Vergadering der Leermeesters worden nader geregeld bij
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 16: wijzigen in:
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Het examen aan het einde van de opleiding tot vrijwillig molenaar wordt afgenomen door
een examencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen.

H uis ho udelij k Re gle me nt
Artikel 2,lid,2t wijzigen in:
Gewoon lid: de vereniging verstaat onder gewoon lid:
Vrijwillig leerling-molenaar
Vrrlwillig molenaar
Artikel 2, lid c: vervalt
Artikel 7, lid 6: wijzigen in:
De aangewezen vrijwillig leermeester-molenaar zal aanhet einde van de opleidingsperio-
de het bestuur vertegenwoordigen bij de examens die worden afgenomen door een exa-
mencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen.
Artikel 11, lid lb: aanvullen met:
" éénmaal een Amerikaanse windmotor"
Artikel 1.1: aanvullen met lid le:
De stage op de Amerikaanse windmotor wordt verzorgd door een speciaal daartoe op de
Amerikaanse windmotor aangestelde leermeester.
Artikel 11, lid 2b: wijzigen in:
op een molen onder leiding van een gediplomeerd vrijwillig molenaar met toestemming
van de betrokken vrijwillig leermeester-molenaar.
Artikel 12, lid l: wijzigen in:
Het examen aan het einde van de opleiding tot vrijwillig molenaar bestaat uit een prak-
tisch en een theoretisch gedeelte, en wordt afgenomen door een examencommissie aange-
steld door de Vereniging De Hollandsche Molen
Artikel 12: wijzigen in:
Aan het eind van de opleiding tot vrijwillig molenaar volgt een examen, afgenomen door
een examencommissie aangesteld door de vereniging De Hollandsche Molen, en conform
de geldende reglementen voor examens die deze examencommissie hanteert.
Artikel 14: vervalt

Artikel 15: vervalt
Artikel 16: wijzigen in:
Het bijwonen van de examens door de leden van de vereniging als toehoorder is niet toe-
gestaan met uitzondering van de vrijwillig leermeester-molenaar als vertegenwoordiger
van het bestuur.
Artikel 17, lid 1: wijzigen in:
Een vrijwillig leermeester-molenaar draagt de examenkandidaat voor in juni of december
voor een door het Bestuur te bepalen examendatum horende het advies van de
Vergadering der Leermeesters.
Artikel 17,lid2a: wijzigen in:
Het Bestuur stelt in overleg met de examencommissie van de vereniging De Hollandsche
Molen het examenrooster vast voor het komende half jaar.
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Artikel 17, lid 3a: vervalt
Artikel 17. lid 3b: wijzigen in:

De examengegevens worden tenminste acht weken vóór het examen schriftelijk toegezon-

den aan de examenkandidaat.

Artikel 17, lid 3c: vervalt
Artikel 17. lid 4a: wijzigen in:

Eenmaal per jaar, in december, zullen op uitnodiging van het Bestuur de vier regioleden
uit Friesland van een examencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche
Molen samen met het Bestuur bijeenkomen.
Artikel 17, lid 5a en b: vervalt
Artikel 17, lid 6: vervalt
Artikel 18, lid La en b: vervalt
Artikel L9: lid 1, 2: vervalt
Artikel L9, lid 3a: wijzigen in:
De kandidaat ontvangt tenminste zes weken vóór de examendatum van een examencom-
missie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen mededelingen omtrent
plaats en tijd.
Artikel 20: aanvullen met lid lc:
Dit artikel treedt automatisch buiten werking op I januari 2001

Artikel 20, lid. 2z vervalt
Artikel 28, lid 3: vervalt
Artikel 30: aanvullen met lid 3:

Houders van het diploma vrijwillig gezel-molenaar zoals dat in het tijdvak van één januari

1980 tot eenendertig december 1997 werd aÍgegeven door het Bestuur van het Gild
Fryske Mounders, worden geacht de opleiding tot vrijwillig molenaar met goed gevolg te

hebben doorlopen.
Artikel 30: aanvullen met lid 4:
Houders van het diploma als bedoeld in lid 3, hebben het recht op een benoeming tot vrij-
willig molenaar conform artikel 20.

Artikel 31: vervalt
Het bestuur

J aarplanning L997 I 199 8
WEEK 38:
WEEK 39:
WEEK 40:
WEEK 42:

WEEK 43:
WEEK 44:
WEEK 46:

zaterdag 20 september Friese Molendag
woensd ag 24 september leermeestersvergaderi ng

najaar: maalworkshop
zaterdag 18 oktober excursie voor de leerlingen, georganiseerd door de leer-
meesters

vrij dag 24 oktober bestuursvergadering
vrijdag 31 oktober sluitingsdatum kopU Utskoat decembernummer
vrijdag 14 november najaarsvergadering



WEEK 47:
WEEK 50:
WEEK 03:
WEEK 04:
WEEK 06:
WEEK 10:

WEEK 12:

WEEK 13:

WEEK 16:

WEEK 17:

WEEK 18:

WBEK 19:

WEEK 20:

WEEK 23:

WEEK 25:

WEEK 30:
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woensdag 1 9 november leermeestersvergadering
vrijdag 12 december bestuursvergadering
woensdag I 4 januari leermeestersvergadering
vrijdag 23 januari bestuursvergadering
vrijdag 6 februari sluitingsdatum kopij Utskoat maartnummer
woensd ag 4 maart leermeestersvergadering
vrijdag 20 maart bestuursvergadering
vrij dag 27 maart voorj aarsvergadering
vrijdag 17 aprll thema-avond georganiseerd door de leermeesters
woensd ag 22 april leermeerstersvergadering
vrijdag I mei bestuursvergadering
zaterdag 9 mei molendag?
vrijdag 15 mei sluitingsdatum kopu Utskoat juninummer
woensd ag 3 j uni leermeestersvergadering
vrijdag I 9 juni bestuursvergadering
vrijdag I 7 juli bestuursvergadering
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vaardige staat te houden. Recentelijk was er een verontrustend interview hierover op de

radio.
- Het boekje over de houtzagerij op windkracht is vanavond te koop aan de bestuurstafel

- U wordt allen verzocht om de presentielijst te tekenen.

Ingekomen post
De Gemeente Ferwerderadeel laat weten dat onze lesmolen De Phenix nog dit jaar geheel

gerestaureerd zal worden. Wij zijn hier bijzonder verheugd over.

Dhr. Kamerman bedankt alle leden van de vereniging voor het medeleven dat hij heeft

mogen ondervinden als gevolg van het overlijden van zijn echtgenote.

Verslag najaarvergadering 1996

De aanwezigen hebben op het verslag geen op- of aanmerkingen, en hiermee is het goed-

gekeurd. Met dank aan Mw. Gremmé die dit keer het verslag geschreven heeft.

Verslag bestuursactiviteiten
In het kort hebben we ons naast de dagelijkse gang van zaken beziggehouden met de inbed-

ding van de Amerikaanse Windmotoren in de vereniging in het algemeen en binnen de

opleiding in het bijzonder. De stand van zaken is dat het zo gaandeweg al vorm begint te

krijgen. Er zijn enkele waterschappen en eigenaren die toestemming hebben gegeven om
erÍnee te draaien, er is lesmateriaal in ontwikkeling en er is ook een windmotor waar stages

gelopen kunnen worden. De niet-bestaande werkgroep Spinnekoppen is min ofmeergeacti-
veerd door Dhr. Tiedema te vragen en bereid te vinden de tekeningen van spinnekoppen af
te maken. Dhr. Hofstra heeft door tijdgebrek moeten bedanken. Het verdere plan is om het

aanwezige materiaal te verzamelen en mogelijk tot nieuw lesmateriaal om te vormen. Ook is
er lesmateriaal voor de houtzaagmolens in de startblokken gezet. Door tijdgebrek heeft dit
momenteel nog geen verdere uitwerking kunnen vinden, maar het begin is er. De beloofde
maalcursus is zover gereed dat er na de zomervakantie gestart kan worden door een aantal

cursisten. Het hoe en wat wordt nog nader gepubliceerd in de Utskoat. Er wordt gewerkt aan

een activiteitenoverzicht voor de leden, zodat iedereen weet wanneer de vergaderingen zijn
gepland, en er bijzondere dingen op het programma staan. In het kader van de publiciteit
zijrr er een aantal materialen ontwikkeld. De folder en de poster heeft U reeds vernomen,
maar nu zijn we ook bezig om een poster met een doorzichttekening van een spinnekop te

ontwikkelen en uit te geven. Leuk voor de liefhebbers, en hopelijk ook voor de penning-

meester, ook al is het in eerste instantie een investering. En voor de mededelingen over de
samenwerking verwijs ik naar het desbetreffende agendapunt"

Jaarverslag 1996

Ook hierop zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen waarmee het als zodanig wordt
goedgekeurd.

Financieel verslag
Het deposito van de vereniging is ditjaar ten einde. Dit betekent dat de hoge rente die we
hierop ontvingen nu ten einde is. Momenteel worden de gelden steeds vastgezet middels

Notulen voorj aarsve r gadering
Gild Fryske Mounders 1997

Opening
Onder toeziend oog van de ruim 50 aanwezigen opent en de heer Kalkman de vergade-
ring, en heet eenieder welkom. In het bijzonder worden de afgevaardigden van de
Stichting De Fryske Mole welkom geheten. Er zijn ook enkele afmeldingen t.w. de heren
v.d. Veen, Dam. v.d. Gaag en Kamminga.

Mededelingen
- Veel molenaars zijn sportiever dan gedacht. Dhr. Kalkman heeft vele collegamolenaars,

al draaiend op zijn korenmolen langs zien schaatsen tijdens de laatste elfstedentocht.
Een indrukwekkend gezicht!

- De nieuwe folders en affiches zijn gereedgekomen. In de komende periode zullen deze
ook worden verspreid onder de VVV-kantoren binnen de provincie. De resterende fol-
ders zullen vnl. worden verspreid onder de lesmolens, maar belangstellenden kunnen
uiteraard bij het bestuur folders bestellen. De affiches worden onder alle molenaars ver-
deeld, indien hier belangstelling voor bestaat.

- Ook dit jaar wordt er omtrent molendag extra publiciteit gemaakt
- Actief met de Amerikaanse windmotoren zijn de heren Bergstra en Hengst, dezelfde

heren welke ook het boekje hebben geschreven over dit molentype. De windmotor zal
onderdeel gaan uitmaken van het lespakket binnen Friesland.

- Hoewel wij als molenaars het heel erg leuk vinden om met de molens te draaien, heeft
de Stichting De Fryske Mole steeds grotere moeite om alle molens voor ons in maal-
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een maanddeposito tegen 3vo renÍe. De grote vraag is nu wat er met de gelden van het
deposito moet gebeuren.

Er zijn enkele mogelijkheden: het geld besteden voor activiteiten. een poster uitgeven.
gelden reserveren voor het25-jaig bestaan van de vereniging.
Hierop volgt meteen de vraag of er al een idee bestaat over hoe zoiets gevierd zou kunnen
worden. De suggestie om een dag van de Fryske Mounders te houden volgt direct. Leuk
idee dat het bestuur zeker in overweging zal nemen. Andere suggesties zijn o.m.: een
GFM vlag laten maken voor iedere molen; geld reserveren voor het ontwikkelen van les-
materiaal. Dit laatste is geen nieuwe suggestie, en het bestuur denkt hierbij concreet aan
lesmateriaal voor de windmotoren en de (o zo Friese) spinnenkopmolens. ook excursies
voor leerlingen wordt geopperd als doel voor de gelden. Dhr. Kalkman roept de leermees-
ters op om aan te geven wat er bij hen aan wensen leeft. (naast de video van TELEAC
over de Wereld van het Weer).
Dhr. van Driel oppert ter vergadering om (een deel van) de gelden te besteden aan het
vastleggen voor de toekomst van de Friese molenkennis door o.a. een rubriek in de
Provinciale Friese Bibliotheek. Hier zouden dan sponsoren bij gezocht kunnen worden
om de Friese molenliteratuur onder de aandacht te brengen en te houden. Een andere
mogelijkheid is het stimuleren van een archiefrubriek bij het Provinciaal Archief of de
Fryske Akademy. Bovendien zou het mogelijk moeten zijn om legaten voor deze molen-
zaken te verwerven.
Dhr. de Jong geeft vanuit de zaal aan dat hrj bij de begroting een balans mist van bezittin-
gen van de vereniging. De penningmeester beaamt dit en zal bij de volgende begroting
een dergelijk overzicht publiceren.

Verslag kascommissie
Helaas hebben beide leden van de kascommissie zich afgemeld voor de vergadering van
vanavond. Er heeft echter wel een controle plaatsgevonden en er zijn geen onregelmatig-
heden aangetrofÍèn.
Dhr. Dam is afireden commissielid, en Mw. Feenstra biedt zich aan als nieuw lid voor
twee jaar.

Mededelingen uit de vergadering der leermeesters
Momenteel kent de vereniging maar liefst l0lesmolens, waarvan er 6 koren-,2 polder-,
en 2 zaagmolen zijn. om de restauratie van De Phenix in Holwerd te bespoedigen, is er
een briefuitgegaan naarB en w van de gemeente Ferwerderadeel. Dankzij de inspanning
van vooral de Stichting De Fryske Mole wordt de restauratie dit jaar een feit.
Dhr. Koehoorn is op 31 maart 1996 benoemd tot leermeester, met als 'standplaats' molen
De Onderneming te Witmarsum.
In het afgelopen jaar zijn er maaÍ liefst 12 gezellen tot molenaar benoemd, en 9 leerlingen
zijn geslaagd voor het examen en werden aldus gezel. In de maand mei zullen er examens
plaatsvinden in Holwerd en op Ameland, waama de verwachting is dat er in 1997
opnieuw veel gezellen bij zullen komen.
De leermeesters hebben in 1996 opnieuw een excursie voor de leerlingen georganiseerd.
Deze werd gehouden in november, leidde naar de provincie Groningen, en werd ook druk

t9

bezocht door reeds geslaagde leden. Voor het komendejaar staat er in oktober een excur-
sie op het programma, waarna er in april 1998 een activiteitenavond zal worden georgani-
seerd. Wat er precies gaat gebeuren blijft voorlopig nog een verrassing. Verder zijn er ver-
gevorderde plannen om de Amerikaanse Windmotor op te nemen in het stageprogramma
van de leerlingen.
In afwijking van totnogtoe gebruikelijk, zo heeft het bestuur besloten, zal dit agendapunt
i.p.v. iedere vergadering, slechts nog op de voorjaarsagenda verschijnen.

Uitreiking certificaten nieuwe gezellen en molenaars
Dhr. Boschma vertelt ons allereerst op zijn gebruikelijk onderhoudende wijze over de ver-
schillende zaken die de laatste tijd naar buiten zijn gekomen.
De Fryske Mole kreeg onder meer bericht van de Stichting Dorpsbelangen of er belang-
stelling bestond voor een zekere hoeveelheid middelen. Wel moesten er dan een aantal
molens worden gerestaureerd. In samenwerking met een aantal andere gulle gevers en

stichtingen kunnen er dit jaar maar liefst drie molens onder handen worden genomen: De
Victor, De Phenix en De Hond.
De molen in Edens is klaar! Er wordt nog overleg gevoerd met de boer waar hij precies
moet komen te staan. De molen in Roodkerk is in restauratie, maar de gelden hiervoor
benodigd zijn nog niet helemaal rond. Een betere watertoevoer voor de Grote Molen te
Mamrm en twee molentjes aandeZweÍte'. het komt eraan! De tjasker in Elsloo wordt ver-
plaatst vanwege de slechte biotoop. Al met al een hele serie verheugende mededelingen.
Maar ook:

Het bestuur van de Fryske Mole is aan ingrijpende veranderingen onderhevig. De
Algemeen Bestuur-vergaderingen worden slecht hczocht, waarschijnlijk omdat het goed
gaat met de stichting. Daarom is er ecn nicuw hcleidsplan dat voorziet in één bestuur,
i.p.v. het huidige algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
De huidige loonkostenontwikkeling is dusdanig dat in dit licht bezien de verschillende
overheden per molen eet --. laag subsidiebedrag (Í 5000,-) toekennen. De Fryske Mole
doet een oproep aan de verschillende overheden om de financiën op peil te houden, zodat
de molens draaiend gehouden kunnen worden. Verschillende overheden geven helaas
blijk te weinig belangstelling te hebben voor hun (en ons) cultuurgoed.
Het nieuwe bestuur zal straks deels uit andere deskundigen bestaan en zal dan met een
nieuw beleidsplan naar de provincie gaan. Duidelijk is dat de Fryke Mole een andere
koers in zal slaan.

En dan nu het uitreiken van de certificaten: tot molenaar worden benoemd de heren
Boersma en Wijnsma. Beiden hebben gedurende 3 jaar tijd gevonden om zoveel extra
ervaring op te doen dat we ze nu het certificaat molenaar kunnen uitreiken.

Een woord van dank
Aansluitend bij de woorden van dhr. Boschma maakt dhr. Kalkman gebruik om de heren
Boschma en Cramer nog even voor het voetlicht te halen. Er hebben veel onderhandelin-
gen en gesprekken plaatsgevonden, waarbij de Fryske Mole betrokken is geweest. Er is
veel werk verzet om de samenwerking tussen het GFM en het GvVM meer tot de moge-
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lijkheden te laten behoren. Deze heren zijn hiervoor vaak afgereisd naar Amsterdam;
allerlei avonden ter beschikking gesteld en toen op 9 december jl. het laatste overleg
plaatsvond, waren we weer een stukje dichter bij de concretisering van de samenwerking
gekomen. En hun aanbod blijft: wij blijven meedenken.

Om al dit werk niet ongemerkt voorbij te laten gaan maakt dhr. Kalkman, namens de ver-

eniging van de gelegenheid gebruik om de heren Boschma en Cramer nadrukkelijk en

tastbaar te bedanken voor alle inspanningen die zij zich hebben getroost.

Verslag huidige stand van zaken m.b.t. de samenwerking
In de maanden november en december is er druk overleg gevoerd met de FM en later met

de DHM, FM en GvVM. In essentie is er een principeakkoord bereikt over de examine-
ring. Dit akkoord hebt U feitelijk al kunnen lezen in een eerdere Utskoat. Er zijn kleine

aanpassingen, maar grotendeels komt het hier wel op neer. Het lidmaatschap is echter nog

een punt van discussie gebleken, waar we zo een twee drie ook niet uitkwamen.
Om ook dit punt verder onder de loep te nemen en te zoeken naar mogelijke oplossingen,
hebben we in overleg met de afdeling Friesland van het GvVM een interbestuurlijke
werkgroep samenwerking opgericht. Deze werkgroep heeft als taak met voorstellen te
komen om de samenwerking tussen de beide Gilden mogelijk te maken, zodat enerzijds
het nieuwe examenreglement in werking kan treden, en anderzijds wellicht er één lande-

lijke vereniging kan ontstaan. De voorstellen waarÍnee de werkgroep zal komen dienen in
principe voor beide verenigingen aanvaardbaar te zljn. Desalniettemin is het wel de

bedoeling dat deze werkgroep creatief en vernieuwend te werk zal gaan. Het streven is er

op gericht om het een en ander in te laten gaan op 1 januari a.s.

Iederjaar volgt er een evaluatie van de examens en de samenwerking, en na driejaar volgt
een eindevaluatie, waarbij verder dient te worden besloten hoe met elkaar verder te gaan.

Binnen Friesland wordt in ieder geval gepoogd om zo snel mogelijk tot een nauwe vorm
van samenwerking te komen. Hoe dit zich dient te gaan verhouden tot het landelijke is op

dit moment nog niet geheel duidelijk, maar is dan ook de werkgroep voor.
In de najaarsvergadering, zo is het de bedoeling, zullen de uiteindelijke voorstellen aan U
worden voorgelegd ter stemming. In de Utskoat van september zult U de informatie waar-

over Uw mening wordt gevraagd, kunnen lezen.

Rondvraag
Dhr. Gremmé: stelt een vraag aan de vergadering over de draaiurenenquëte. Ongeveer 50

molens draaien regelmatig, maar er zijn slechts 23 inzendingen voor het overzicht. De
vraag is of je de draaiuren nog wel moet vermelden als er niet meer inzendingen komen.

De ingezonden uren kunnen van belang zijn voor bv. Subsidiegegevens. Mogelijk is het

ook een stimulans om vaker te gaan draaien. Op dit punt ontstaat er enige discussie over
het nut en de betrouwbaarheid van de ingezonden uren. Er zijn uitgesproken voor en

tegenstanders van het overzicht te kenschetsen. Uiteindelijk volgt er nogmaals een oproep
om de uren in te leveren involge de gevoelde wens van de vereniging om erÍnee door te
gaan.

Dhr. Van Driel: leest een stukje voor over examens naar de mening van dhr. A. Einstein,

die dit horende het stukje allemaal maar onzin vond, deze momentopname.
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Dhr. Coppens, (hoewel) afwezig: wil graag dat de leden meer geinformeerd worden t.a.v.

de ARBO-rvet.
Dhr. Wijnja: Stelt voor om Omrop Fryslàn te bedanken, met de wens dat zij ook aandacht

besteden aan het 25-jarig bestaan van de vereniging.
Onze collega-vereniging bestaat nu reeds 25 jaar. Dhr. Kalkman zal namens onze vereni-
ging een gelukwens uitspreken.
Dhr. Timmermans: heeft enkelejaren geleden op een vergadering enkele boeken aan een

collega-molenaaÍ teÍ inzage gegeven. Het betreft o.a. werken over de vrijwillige brand-
weer. Helaas heeft hij deze boeken nooit terug mogen zien, en daarom doet hij een klem-
nrend beroep op de aanwezigen om hun boekenkasten nog eens na te zien. Mogelijk dat ze

noÍJ ergens 'vergeten' staan!

Lezrng door dhr. Bergstra
over de Amerikaanse Windmotor als poldergemaal in Friesland

Het hieronder weergegevene is de 'ondertiteling' voor de leden die geen Fries kunnen
verstaan, zoals dhr. Bergstra dit ludiek bracht ter vergadering.

Inleiding
Omdat de Amerikaanse windmotor ook een molen is en lange tijd het ondergeschoven

kindje onder de molenÍàmilie is gewccst, maar dc laatstc tijd toch wat meer in de publici-
teit komt, wil ik deze hier te midden van vrijwilligc molcnaars cn rnolcnliefhebbers even

onder de aandacht brengen. Zoals ik al zei, de laatste tijd is dc windnrotor weer wat meer
in de publiciteit.
Het wordt nu door belangrijke instanties toch ook gezien als een stuk industrieel erfgoed.

Die witte, blikken veelwiekige Amerikaanse molens, dat was voor velen geen molen, en

paste niet in het landschap.

Misschien is ook wel één van de oorzaken dat de windmotor eigenlijk maar hooguit 50
jaar operationeel is geweest,zegÍnaat globaal van 1900 tot 1950. Na de 2e wereldoorlog
wilcle men niet meer aftrankelijk zijn van de wind, vandaar dat er in die periode vaak een

motor werd ingebouwd, evenals trouwens bij de traditionele houten poldermolens vaak

het geval was. Gelukkig zijn echter 4 stuks grote windmotoren in Friesland geheel geres-

taureerd, te weten de molens bij Stroobos, Weidum, Tims en Molkwerum. Op deze laatste

molen hebben Willem Hengst en ik toestemming om te gaan draaien.

Voor 6 stuks zijn er heel vage plannen voor restauratie. Dit zijn de molens zijn Mantgum,
Lytse Wierum, Jousterp, It Heidenskip, De Veenhoop en Uitwellingerga. Restauratie is
echter een dure zaak. Voor een grote windmolen is dat al gauw 150 tot 200.000 gulden.

En dat is niet niks. Zo is de windmotor in Spannenburg welke bij het Prinses

Margrietkanaal stond, in revisie bij de gemeente Heerenveen en wordt daar in de buurt
van Heerenveen/Heideplan weer opgesteld. Al met al is er dus de kans dat de windmotor
voor het nageslacht bewaard blijft, en dat is een goede zaak vind ik.
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Geschiedenis
Vanwaar nu de naam Amerikaanse windmotor? Halverwege de vorige eeuw ontwikkelde
in de Verenigde Staten van Amerika ene Daniël Halladay een geheel stalen prototype van
de latere windmotor, die reeds bij zeer weinig wind in staat was water uit de grond te
pompen.

Daarna werd door een zekere Mr. Steward deze windmotoren in grote aantallen vervaar-
digd.
Ik heb sinds ruim een jaar contact met Mr. Baker uit Texas, waarvan ik elk kwartaal een
blad, de "Windmiller Gazette" ontvang. Vergelijkbaar met de ons welbekende "Utskoaf'.
Deze meneer Baker is eigenlijk de Gerben Wijnja van de Verenigde Staten.
Wat opvalt is dat die windmotoren daar geen hoge toren hebben en in verhouding een
klein windrad en meestal uitgevoerd met één vaan. In Amerikaanse cowboyfilms zie je ze

nog regelmatig.
le ziet ze meestal vlakbij de farm voor het oppompen van drinkwater voor het vee of
andere zaken. Meestentijds voorzien van een plunjerpomp. Toen in begin van deze eeuw
dit type molen ook in Nederland in omloop kwam werd spoedig duidelijk dat deze niet
zonder meer geschikt was voor het doel hier in Nederland, namelijk geen water uit de
grond op te pompen, maar juist een overvloed aan water uit onze polders te verwijderen.
Dus vanuit de polders naar het boezemwater. Bij het doorsnuffelen van oude tekeningen
vond ik er zelfs eentje die rechtstreeks op de waddenzee loosde door een duiker door de
Zeedijk.
Duitse firma's, zoals o.a. de "Vereinigte Windturbine Werke" in Dresden, hebben de
windmotor ingrijpend verbeterd en daarmee geschikt gemaakt voor polderbemaling.
Hier in Friesland waren het o.a. Koelstra uit Balk die de "Herkules" fabriceerde. De
gebroeders Bakker uit IJlst de "Record" en Hartelust uit Leeuwarden de "Energie".

Omschrijving van onderdelen en werking
In het algemeen kan men stellen dat er 2 soorten windmotoren zijn, nl: die met enkel één
hoofdvaan, welke ik gemakshalve maar even de halfautomaat noem, en die met een
hoofdvaan en een zijvaan, welke volautomatisch werkt.
De eerstgenoemde met één vaan dus, zijn altijd uitgevoerd met een centrifugaalpomp
(Record van Bakker). Men kan hem op de wind zetten d.m.v. een ketting of staaldraad
middels een lier te laten vieren zodat de trekveren ontspannen worden en de vaan dus
haaks op het wiekenrad staat. Hij zal zich dus als een windwijzer steeds op de wind gaan
richten.
Bij toenemende wind kan men het toerental in de hand houden door de vaan een kleinere
hoek te laten maken t.o.v. het windrad middels de lier, zodat het windrad dus minder wind
vangt.
De grotere jongens met een raddiameter van 10 tot 12 meter (15m) zoals de "Herkules" en
de "Energie" hebben zoals gezegd een hoofdvaan en een zijvaan en zijn meestal voorzien
van een vijzel.
De reacÍie van Mr. Baker op die grote windmotoren hier in Friesland was: It is hard to
believe that they are so large. Alles is hjir grutter, behalve rts wynmotor.
De hoofdvaan is als daarnet besproken, dus voor de windrichting en de zijvaan is de regu-
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lateur, dus voor de windsterkte. Aan de hand van dit meegebrachte model zal ik even
demonstreren hoe dit werkt, ter verduidelijking van de vaanbeweging.
De overbrenging vanaf het wiekenrad naar de vijzel is in principe hetzelfde als bij de tra-
ditionele houten poldermolen. Het in en uit het werk zetten geschiedt hier echter middels
een geleidebuis, uitrukmof en uitrukspie, hetwelk op de video-opname vrij duidelijk is te
zien.

Voordelen
Voordat we zo meteen naar de video-opname gaan kijken zou ik, zonder de traditionele
molens te kort te doen, i/< zou dat in dit gezelschap ook helemaal niet durven, wil ik toch
een aantal kenmerkende voordelen noemen t.o.v. de traditionele houten molens.
Ze behoeven niet gekruid te worden. Ze richten zichzelÍ op de wind door de hoofdvaan,
het windwijzerprincipe. Indien voorzien van een zijvaan vindt zelfzwichting plaatst, waar-
bij dus bij zeer harde wind de radsnelheid constant blijft en nog bemaling kan plaatsvin-
den. Bij storm gaat de zijvaan zonder menselijke handeling evenwijdig aan de hoofdvaan
staan, zodat het geheel geen wind meer vangt en de motor dus automatisch stopt.
Uit overlevering heb ik dat de windmotor ook een lichte gang heeft: bij een windsnelheid
van 4 m/s kan er al gemalen worden. Bij een houten poldermolen eerst bij 6-7 m/s (wind-
kracht 4).
Hij kan niet in brand vliegen, want er is wat afgebrand aan molens, en het gebeurt nog
steeds, jammer genoeg. Geen tijdrovende werkzaamheden met zeilen: meer of minder zeil
voorleggen.
Een groot nadeel tot slot, en tevens een waarschuwing: Kom nooit of te nimmer tijdens
het in bedrijf zijn van een windmotor op het platlbrm van een windmotor als je leven je
lief is ! Hy makket gehak fan dy !

Hierna demonstreert dhr. Bergstra zijn meegebrachte model en toont hij de video-opname.
De vergadering reageert enthousiast en verrast op de voordracht. Er is meer te vertellen
over deze molens dan menigeen had verwacht. Dhr Kalkman bedankt dhr. Bergstra met
de gebruikelijke attentie en wenst alle aanwezigen een goede thuiskomst en veel wind.

Mutattes ledenlij st
Adreswijzigingen:

J. Tiedema, Tsjerkestritte 5 ,9041 JV Minnertsga
H. Talsma, Hoofdweg 138, 9ll2 HT Birdaard
A. Boersma, Canandezenlaan 306, 8923 AB Leeuwarden
H. Kloosterman, Hoeksterlaan 29,9104 GZ Damwoude
B.Bos, Heemstrastraat 20,,8521 KH St. Nicolaasga
R. van Schayck, Rigedyk 22, 8614 XA Oudega
B. Kalkman, Meidoornstraat 52,8922 CM Leeuwarden
E. Boorsma, Kerspel 13,7921 V/D Zuidwolde
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M 189

M t42
BL 204
M t43
G 266
BG 319

M 198

G 040



Lid af:
BG 268
L 286
BG 331

M 048

BG 304

Wijzigingen:
L 201 W. G. Dijkstra
L 27 6 S. Evertsen

L 274 N. Postma

L 2l5 A. Ter Veld
L 280 H. A. Wijnberg
L 262 D. van der Spoel

L 069 A. Wentink
L 206 E. Adema
L 261 M. Ridder
L 272 H. G. de Groot
L 219 J. D. Engels

L 291 C. J. T. Brouwer
L 217 J. Russchen

L 288 G. IJnsen

L 283 A. B. G. Brouwer
L 278 A. F. Kiewiet
L 284 G. A. Wijnberg-De Jong

G 228 A. Boersma

G 229 J. Wijnsma
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E. Kuipers, De kamp ll ,9151 KA Holwerd
D. S. Barf, Oranjeweg 8 ,9161 CA Hollum
N. Dijkstra, De Meer 33 ,9161 Hollum
F. Felkers, N. Haismawei 32,8915 DS Leeuwarden
H. Kl|nstra, De Gaest 4, Kubaard

Overleden:
BG 303 Erelid mevr. P. C. de Jong-Dijkstra, Harddraversweg 31,8501 CK Joure

naar BG 304

naar BG 305

naar BG 330

naar BG 331

naar BG 336

naar BG 331
naar BG 344
naar BL 206
naar BL 261

naar G 212

naar G 219

naar G 291

naar G 271

naar G 288

naar G 283

naar G 218
naar G 284
naar M 228
naar M 229

Nieuwe leden:
M 071 G. van de Weg, Haedstditte 9, 9008 SM Reduzum
L 154 S. Buma, Gabbemastraat28,8602 VD Sneek

Attentie
In verband met de grote hoeveelheid koprj van het bestuur Gild Fryske Mounders is

na overleg besloten de bijdrage van de leermeesters te laten vervallen. Gremmé ziln
verhaal over riet kunt U aantreffen in het decembernummer.
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen Vijfhuizen te Hallum
Over de verplaatsing van molen "Vijfhuizen" is het angstvallig stil geworden. Op 25 aprtl
heeft de gemeente Ferwerderadeel ons bericht dat zij de helft van de verplaatsingskosten
wil dragen. Mogelijk dat de vakantie verdere plannen in de weg staat.

Molen De Hond te Peasens

Deze restauratie ligt goed op schema. Hierbij moeten 2 grenen achtkantstijlen worden

vervangen van 27 x2J cm met een lengte van 8.10 m. Om dit mogelijk te maken moeten

3 velden van de rietbedekking moeten worden verwijderd en een aantal korbeels en krui-
sen worden uitgenomen. Voorts krijgt de molen een nieuwe staartbalk en een lange

spruit. Daarnaast zullen enkele stellingdelen worden vernieuwd. Deze hele klus moet

voor de winter zrjn uitgevoerd omdat de molen niet open de winter kan doorstaan.

Molen De Eendracht te Kimswerd
De gemeente W0nseradiel berichtte ons dat bij deze molen nog een olietank in de grond

zit afkomstig uit de periode dat er nog een dieselmotor in de molen stond. De stichting

heeft inmiddels opdracht gegeven deze tank op korte termijn te laten verwijderen. Na 1

maart 1998 worden eigenaren verplicht tot een sanering waarbij de kosten volledig voor

eigen rekening komen.

Molens Hoogland en Kramer te Wirdum
De molen "Hoogland" is herplaatst en kan "voor de Prins" draaien. Aangezien het onder-
houds-geld voor dit jaar verwerkt is moet het graven van de Ítskoat onder het fietspad

door en het aanbrengen van de walbeschoeiing wachten tot volgend jaar.

Voor de molen van "Kramer" heeft het rijk de subsidiabele restauratiekosten vastgesteld

op í 82.625,-. In het kader van het onderhoud zljn vier poeren gemetseld en is de onder-

toren hierop geplaat st. Zoals reeds eerder vermeld is het wachten op het schip met subsi-

die-geld wanneer die door de Swette komt varen. Beide molentjes zijn van nabij te

bezichtigen via het fietspad langs de Swette.

Edens
Deze gehele restauratie is nagenoeg uitgevoerd. Binnenkort zal de molen worden opgele-

verd.
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De Phenix te Marrum
Aannemer Kolthof is druk bezig met het aanlassen van nieuwe voeghouten en het aan-

brengen van een nieuwe windpeluw aan deze molen. Over enkele weken moet dit werk
gereed zijn waarna de molen nog een nieuwe rieten kap krijgt.

Onderhoudsregeling monumenten
aangepast

Kort vooÍ het sluiten van de datum voor het inleveren van de kopij van deze Utskoat wer-
den alle moleneigenaren in Nederland door De Hollandsche Molen aangeschreven dat het

kabinet beginjuli bekend heeft gemaakt dat de onderhoudsregeling voor monumenten en

dus ook voor molens aangepast is. Dat mocht ook wel want de oude regeling is al l5 jaar
van kracht zonder dat rekening werd gehouden met een verhoging voor lonen en prijzen.
Kort samengevat komt deze nieuwe regeling er op neer dat de onderhouds-subsidie door
het rijk voor een maalvaardige molen wordt verhoogd van 40Vo van / 5000,- = Í 2000,-
naar 50Vo van / 7500,- = f 3750,-. Voor een niet maalvaardige molen wordt de bijdrage
verhoogd van 407o van f 3000,- = f 1200,- naar 5OVo van / 4500,- = f 2250,-.
Uit de regeling is niet op te maken wanneer deze van kracht wordt. Navraag bij de rijks-
dienst in Zeist leert dat de regeling op 23 september van kracht is geworden. Dat betekent

dat alle aanvragen voor een onderhouds-subside die na deze datum worden ingediend
onder de nieuwe regeling vallen. Het is van het grootste belang dat nu ook de provincie en

de gemeenten hun subsidie verhogen, minimaal tot dezelfde maximale bedragen als het

rijk. Voor stichtingen die zelf geen inkomsten hebben is het dus afwachten of deze over-
heidsinstellingen bereid zijn hun bijdragen aan te passen.

Als "tip" kan nog wctrden vermeld dat als de eigenaar dit jaar Í 6000,- onderhoudsgeld
verwerkt aan een maalvaardige molen hij geen problemen krijgt want het rijk betaalt dan

de volledige Í 1000,- die meer wordt uitgegeven. n.l.

Oude regeling Nieuwe regeling
Rijk 40Vo van f 5000,- - f 2000,- 50Vo van Í 6000,- = Í 3000,-

André Cramer
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Durk Posthumus vijftig jaar in weer

en wind met Huinsermolen
Huins - Het was 12 mei precies vijftig
j aar geleden dat Durk Posthumus
benoemd \ryerd tot molenaar van de
bekende Huinsermolen. Enkele weken
later werd het vijftig jarig huwelijk fees-

tetijk gevierd in Winsum, samen met
vrouvy, kinderen, familie, vrienden en
kennissen. Voor ons voldoende reden om
het echtpaar te yragen voor een inter-
view. "Moat dat no? Och, it sil der ek wol
by heaïl," liet de bescheiden molenaar
ons telefonisch vveten. We vyaren welkom
en op yrijdagavond 1 augustus bezoch-
ten we de bewoners van het molenhuis
naast de Huinsermolen. Het onderwerp
van gesprek zal duidelijk zijn. De tijd
vloog om.

Toeval
Het lag aanvankelijk helemaal niet in de
bedoeling van de jonge Durk om molenaar
te worden. Het verre Amerika lonkte en tot
driemaal toe was getracht te emigreren.
" lk koe mar Sjin boat krije en de fleanma-
sine koe ik net betelje. Ik krige ferkearing
en doe woe de moolner der wei. Hoitsma
wie clat. Hy hie 26 jier by de mole wenne.
Mar Si.jke (de frou va'n Durk GDW) sei
eloe: " Dot wol ik net " ,e J'oar in jier-
ntannich te besykjen fansels. Dat ik op in
sneintemoarn der hinne. It wie min, sute-
rich waar. Wylst de mole mealde, siet de
moolner yn't keammerke wat te ierdappel-
skilen. Och, de mole draaide wol wat troch.
Hoitsma makke him der net sa drok om.
Doe ha wy eeJkes by de mole sjoen."

Zonder enige verdere instrtrctie vertrok Durk weer, verrijkt met de nodige indrukken. Het
molenaarsberoep leek hem wel wat. De gecommitteerden werden vervolgens bezocht om
zijn belangstelling voor de molen kenbaar te maken. Er waren weliswaar meer gegadig-

. De Huinsermolen spiegelt zich sierlijk
in het water naast het molenaarshuis o1t

een fraaie septembermiddag in I992. Zo
vredig is het niet altijd, warut tijdens ruw
herfstweer kan het er ook spoken.

:]l]:]: l] ]::::]::::: ?
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den, maar Durk kwam uit Huins en hij was bovenal een natuurman. Zo kreeg hij de baan,

zonder enige kennis van het molenaarsvak. Dat zou vanzelf wel komen. De machtige
zelfzwichter werd toevertrouwd aan een enthousiastejongkerel die bereid was de handen

uit de mouwen te steken. Reeds toen voelde hij zich vergroeid met weer en wind en het
vrije beroep van molenaar had zonder meer aantrekkelijke kanten.
"Heit wie it der net mei iens. Hy sei: "Wat silst' fuhelje. Hieltyd dy boeren om'e kop te
seuren." Ja, rts heit hie altitenfëst-arbeider west by de boer, mar soks like my wol op

fleanen. Ik woe frij wë2e."

Instructies
Bij de benoeming moest een " Instructie Molenaar" ondertekend worden. In een fraai
handschrift hadden de gecommitteerden W.R. Keestra, P.H. Kingma en A.H. Rienks de

rechten en plichten van de molenaar vastgelegd. Vrouw Sijke zoekt het bewuste papier
op dat al die jaren zorgvuldig is bewaard en dat nu als tijdsdocument een glimlach op het
gezicht doet verschijnen.
" Hij is verplicht den molen met de meeste nauwlettendheid en voorzichtigheid te behan-
delen.
Tijdens het malen mag hij zich niet verder dan op 500 meter afstand van den molen ver-
wijderen.
Als zulks noodzakelijk is moet hij ook op Zon- en feestdagen malen.

Het is ten strengsten verboden in den moLen te roken."

rtfoÍenaar l)urk FcssÍhumLds en zijn vrouw, Sijke PostÍwtmus-Fokkemo ki.íkerc uit over hei
l,and rlur ile Íiuinsermolen al meer dan een eeuw,heefï bewraÍen.
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Ook het bergen van hooi, stro, riet of iets dergelijks werd niet toegestaan, maar " her is
hem gegund het benedengedeelte van den molen re gebruiken tot bergplaats van zijn
benodigde brandstof."
" Mocht hij zich in de uitoefening van zijn bedrijf aan plichtsverzuim schuldig maken of
zich op andere wijze ergerlijk gedragen dan hebben de Gecommitteerden het recht hem

onmiddellijk te ontslaan, in welk geval hij de molenaarswoning binnen den tijd van vier
weken na zijn ontslag, met zijn gezin moet verlaten."
Tot zijn plichten hoorde ook het hekkelen van ongeveer l2 kilometer molenaren. Dat
diende voor 1 5 oktober af te zijn. Zo nteÍ, dan volgde er een boete van 25 gulden. " Dat
ha'k noait krigen hear. Mar ik hn wol ris ien dei te let wesr", verontschuldigt hij zich.
Per jaar stond voor de bemaling van de molen een loon van / 400,- en / 200,- duurtetoe-
slag op papier plus vrij wonen en beweiding met schapen van de molenpöle. Andere
werkzaamheden in de polder zoals het repareren van stekken werd tegen uurloon ver-
goed.

"Los dat ding"
In de eerste zomer kwam Posthumus bij de voorzitter in de 0ngetiid. Eén der gecommit-
teerden raakte zijn arbeider kwijt en die vroeg of de jonge molenaar ook kon melken. Dat
wilde hij wel met uitzondering van 's avonds omdat hij dan vaak bezig was met hekke-
len. De zomer was droog, maar er volgde een natte herfst.
" De noardwestewyn brocht suterich waar. Der foel in protte wetter dat der moast meald
wurde. De àld-moolner hie my wol wat ferteld, mar dat gie net lykas no mei de oplieding.
Los dat ding dus. Ik hie it noait probearue. As ik wat witte woe, koe ik him wol freegje. It
moast wol wenne. Men wit ommers noch net wat it lije koe. De mole hie gjin seilen, dat
de kleppen wiene gau iepen. Mei seilen is it gAns nuodliker en moast mear op'e tiid
wë2e."
Het waren de vrijheid en de ruimte die het hem deden op de molen. Bovendien was er
nauwelijks druk. Last van de gecommitteerden heeft Posthumus nooit gehad. Er was wel
eens hoog water en geen wind, maar de boeren wisten ook wel dat er dan gewacht moest
worden op een kracht van minstens vier Beaufort. De aanschaf van een hulpmotor deed
zich in die perioden gevoelen. Nadat vele polderbesturen de Huinser waren voorgegaan,
kwam aan het eind van de jaren vijftig ook bij Posthumus een hulpbemaling. Nu hoefde
er 's nachts geen nachtmaler als assistcnt meer te worden aangesteld. Dat was voorheen
steeds gebruikelijk.
"Men koe ris wat krije no en hy moast my ek wekker hölde sa nachts", vertelde
Posthumus.

llulpbemaling
In het begin werd er heel wat geëxperimenteerd. Omgriemen, noemt Posthumus dat van-
wege het bijkomend ongerief.
" Earst krige ik in motor fan in heapers mei in oandriuwing mei rimen. Sa ha'k twa jier
omgriemd. De rimen rfrnen hiehydfan't standerrëd öf. Boppe moasten derfansels kam-
men ilt en dan siet ik by jfintiid yn 'e kap by't ljocht fan wat lampeboel oan 'Í griemen om
dy kammen der fit te heljen."
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. Met zijn drie cilinder Lister-motor heeft Durk Posthumus de polder onder controle.
Het aandeeL dat deze motor opeist is ongeveer 50Vo.

De volgende Íase was ook al geen succes. Huisman van Witmarsum had een motor geïn-
stalleerd die de kammen aan de achterkant aandreef met bronzen rolletjes:
"Dat hat ek in pear jier rfrn, mar de kammen rekken los of stikken en dan wie't hielendal
mis."
Uiteindelijk bracht de firma Cram uit Leeuwarden uitkomst. Zij plaatsten een drie cilin-
der Lister motor. Daarvoor werd de hele zaak omgebouwd. De schroefas werd verlengd,
de spil ingekort, op de muren werden stukken beton gegoten en op een stalen'wale'
kwam de stander te staan. Deze investering blijkt een succes te zijn geweest want hij
staat er nog steeds en al lijkt hij in de ogen van de installateurs afgeschreven, hij voldoet
Posthumus nog uitstekend
" It giet sa'n bytsje om'e helt en nachts kin der maklik oerskeakele wurde op'e motor as
dat nedich ls. " Of de molenaar dat niet prettig vindt zo vragen wij ons af.
"Och, mei ljochtmoanne lit ik him noch wol ris in jfrn trochdraaie. " Nee, dat nachtmalen
lijkt Posthumus nooit een bezwaar gevonden te hebben. Het is eerder zijn vrouw die er
nu nadrukkelijk op wijst met "dat geknoffel wolle wy no net mear ha hear."

Traditie
Toch heeft ook zij het al die jaren weten vol te houden op de molen en werd met gemak
een traditie in stand gehouden van molenaars die langdurig aan de molen verbonden
waren. Sinds de oprichting van de polder is Posthumus pas de derde molenaar. In de
beginjaren vanaf 1828 namen de boeren de bemalingstaak voor hun rekening, maar in
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1873 werd een molenaarswoning gebouwd waarin achtereenvolgens Reinsma, Hoitsma
en Posthumus huisvesting genoten. Het was wonen op de ruimte, ver buiten het dorp met
alleen een voetpad als verbinding. De molenmaker kwam met z' n schip om reparaties uit
te voeren want hier gold het 'recht van varen'.
Posthumus had in het begin alleen 's winters wat vee. Van de Baaiumer kerk huurde hij
een stukje skarland waarop koemelkers konden inschrijven. Hierop mocht alleen de eer-
ste snee verwerkt worden tot hooi. Dat werd eerst los bij een boer in de schuur opgesla-
gen, maar later kwam bij het molenhuisje een hooiberg. Tenslotte had de molenaar acht
koeien, wat konijnen en kippen. Bovendien deed hij aan 'wilsterflappen', ving hij mollen
en later ging hij ook nog uit jagen.

Duizenden keren is hij 's nacht via de plank over de sloot het land in gegaan als een
schaap moest lammen.
" En de strontbult hie ik ek oer de feart. Mei de bítslamp op't boarst sette ik yn't tsjuster
de planke oer. Dy lamp skynde dan op'e planke sadat ik seach hoe't ik mei de kroade de
oare kant droech helje koe. Ik die dat alryd sa betiid mooglik, om't ik dërnei te wilster-

flappen moast."

Oude reus
Op 5 maart 1977 werd Posthumus door De Hollandsche Molen onderscheiden. Het fraaie
certificaat hangt in het molenaarswoonkamertje aan de muur. Deze officiële gebeurtenis
is de molenaar nog niet vergeten. In al zijn bescheidenheid laat hij dan ook weten: ",Softs

is niks foar my. Dat offisjele gedoch yn sa'n djoer hotel. " Toch ging hij erheen, samen
met zijn vrouw in de auto van zoon Durk die deze gelegenheid aangreep om in
Krasnapolski de molensfeer van zo'njaarvergadering ook eens op te snuiven. In de ogen
van de molenaar is zo'n bijeenkomst te deftig. "Men kin der ek wol moleboeken keapje
mar dy lës ik dochs net. De Utskoat dy lës ik noch it faakst. Dy is it gewoanst no."
Lyrisch zal Posthumus van een molen niet gauw worden. " Ikfyn it prachtich as de wyn
sa'n machtige mole yn't wurk bringt en dan sis ik wol ris tsjin him: "Alde reus wat dochst
it wer bëst." Ik ha de mole ek noait ferwinske. Ik hóld ek wol fan in wylde hjerst."
Na vijftig jaar vindt de molenaar het nog altijd een boeiend beroep. "Salang Sijke mar
net begjint op Íe spaÍten, " want de mening van zijn vrouw kan hij niet negeren. Zij heeft
hem al diejaren gesteund, in ieder geval veel langer dan zij ooit van plan was toen ze in
het huwelijksbootje stapten. Sijke Fokkema, die het gesprek al die tijd met genoegdoe-
ning heeft aangehoord en afen toe een aanvullende opmerking liet horen, is in deze dui-
delijk:
"De minsken sizze altyd wol "Wat wenje jim dër moai", mar dan moatte se hjir hjerstmis
ek ris komme as de stoarmwn gfrlend om de mole en it his beart. En winterdeis as der in
prakke snie leit. Froeger wie it fansels folle minder doe't de dyk der net lei. Oars hiene
wy it grif sa lang net folholden hear. "
In de afgelopen vijftigjaar is het de molenaar eigenlijk altijd goed vergaan. Ook de
molen gaf weinig problemen. Posthumus was een vakman in hart en nieren geworden en
de 400 hectare grote polder had over hem geen klagen. Ook niet toen er tijdens een
mooie molenwind eens wat heklatten afwaaiden. Dat was tijdens het malen. "De heklat-
tenwiene kleare spoens, saweakas brij," veronÍschuldigt hij zich.
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Leermeester?
Ooit is hem wel gevraagd als leermeester toe te treden tot het Gild Fryske Mounders.
" DaÍ paste my noait, want dat moast altyd op sneon. It keatsen en flappen gong dan foar.
Boppedat, dat teorygedoch dër hie'k wol oan. Fansels, it gong fueinlik om it waar en de
praktyk, mar yn prinsipe stie ik der wol posityf foar oer."
Bovendien toont hij zich een waar molenambassadeur als het gaat om de bevordering van

de molen als toeristische trekpleister. Belangstellenden uit alle landen van de wereld
heeft hij wel op het erf en in de molen gehad. Een Vlaamse reisorganisatie heeft de
molen zowaar opgenomen in haar programma. Kan de molenaar bijvoorbeeld op een
bepaalde dag niet dan wordt het programma van de reisorganisatie omgegooid en afge-
stemd op Posthumus' agenda. Bijzonder is ook de trouwreportage van Russen die op de
Huinsermolen de dag van hun leven beleefden.
" Soks bringt wol ferdivedaasje fansels" , vindt de molenaarsvrouw, die enige jaren gele-
den ook volop genoot van de kerkepadgangers. De molen was in het programma opgeno-
men en dat betekende op een zaterdag de toeloop van wel 2000 belangstellenden. Ook
scholen weten de weg naar de molen te vindeh, zodat de molenaar in allerlei opzichten
meewerkt aan de instandhouding van de molen als toeristisch-educatief monument van
bedrijf en techniek. Zijntaak verzaken is er nimmer bij. Toen we hem op vrijdagavond
opzochten, een dag voordat hij met vakantie ging, vertelde hij dat hij de molen die dag
nog had laten malen. " It làn nimt net safolle mear sjoch. Oars moatte wy simmerdeis

faak ynrinne litte, mar dit jier is oan de wiete kant."
Zo blijft de molenaar waken over de waterstand in de polder van het waterschap Marne-
Middelsee. We hopen dat hij dat samen met zijn vrouw nog menig jaar in gezondheid en
met voldoening zal mogen en kunnen voortzetten.

Gerben D. Wijnja

uitgeleend en nooit meer
teruggekregen

Dhr. Popke Timmermans heeft naar aanleiding van de brand van de molen in Stiens
een tweetal boeken uitgeleend aan dhr. Cnossen. Deze boeken zijn keurig aan dhr.
Timmermans teruggegeven op een voor- of najaarsvergadering. En toen zijn ze
opnieuw "uitgeleend" en helaas nooit meer teruggezien Het gaat om de volgende
boeken: "Brand" en "Brandalarm" door H.L. van Heynsbergen Dit alles is ongeveer
3 à4 jaar geleden gebeurd.Zoals ook al aangegeven op de voorjaarsvergadering wil
dhr. Timmermans ztjn boeken heel graag terugontvangen. Wil degenene die de boe-
ken in zijnbezrt heeft en ze vergeten heeft terug te bezorgen bij dhr. Timmermans
zo vriendelijke zijn dit alsnog te doen? Indien zebij één van de redactieleden wor-
den ingeleverd wordt borg gestaan voor de anonimiteit van de lener!

Het bestuur

')-JJ

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van "Friese
Molens". Een nummer met ster (*) verwijst naar het boek "De Windmotor als
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriftelijk aan
de redactie.

72. "De Eendracht" bij Kimswerd is ondergronds een stuk schoner geworden. Maye
Teernstra uit Bolsward heeft de oude dieseltank opgegraven die na de bouwvak met
een kraan is verwijderd.

79. "De Edensermolen" is terug van weggeweest. Nog voor de zomervakantie stond hij
weer in alle schoonheid te pronken in het land, niet ver verwijderd van de provin-

ciale weg Bolsward-Leeuwarden. Op de foto de
molenmakers Posthumus en Rodenhuis aan het
werk bij de pas geplaatste molen. De andere foto
toont ons een fragment van het interieur dat bin-
nenkort weer aan het oog onttrokken zal zrjn.
Molenmaker Posthumus kiekte de zware steen die
aan de achtkantstijl hangt. Er wordt namelijk nog
grond in de molen aangevuld waarna de steen niet
meer te zien zal zrjn. De hier gebruikte steen heeft
al eerder een molen op zijn plaats gehouden. Dit
was de spinnekop van Bakker te Fatum onder
Tzum, welke verplaatst is naar de Princessenhof te
Eernewoude.
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84. "De Pankoekstermolen" heeft beginjuni een nieuwe lange spruit van bilingahout ge-

kregen. Tijdens het vernieuwen maakte Durk Posthumus van bouwbedrijf Hiemstra
deze foto. De oude spruit was een stalen profielbalk welke ter plaatse van de scho-
ren sterk verroest was. Op de foto is de spruit al doorgeschoven zodat de kraan hem
er zo uit kan pakken.

109. De heer Willem Hengst uit It Heidenskip meldt ons dat de molenmakers Hugo
Landman en Iwan Salverda van Bouw '75 in de maand juni molen "De Snip" in It
Heidenskip van een nieuwe bilinga houten schroefbak hebben voorzien. Tevens
werd de één meter brede schroef opnieuw geteerd.
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L42. De romp van de voormalige koren- en pelmolen "Wielinga-stam" te Joure is aan

sloop ontsnapt. "Het steenen ondergedeelte van den molen waarin stalling, erf en

kampje land nabij den Scheenweg aan de trambaan te Joure" zoals het object in de
notariële koopakte van 1921
wordt omschreven, was over-
bodig geworden na beëindi-
ging van Zijlstra's handel in
landbouwonderdelen. De
grond leek geschikt voor
woningbouw. Da vid Zijl stra
daarover: "We hebben over-
wogen de boel maar te verko-
pen en hebben een makelaar
ingeschakelcl om alles te taxe-

ren. Het bod viel ons wat tegen en we vonden het ook wat een vervelend idee, dat
alles zou worden afgebroken, om plaats te maken voor bijvoorbeeld woningbouw.
Ik dacht, als er toch gewoond gaat worden, dan liever door ons." Daarmee is de
romp voor het nageslacht bewaard gebleven als aandenken aan de eens zo fiere
zelfzwichter die in l92l werd aÍgebroken om in de Makkumer "Weeren" dienst te
gaan doen als polderrnolen. Daar zoeken we hem thans trouwens tevergeefs.

152. De molenromp aan de zecdijk tc Zwartc Haan zult u hicr nict meer kunnen aantref-
fen. Hij is gesloopt, maar de onderdelcn wachtcn op hcrgcbruik bij de plannen voor
herbouw van de korenmolen in Dc Blcssc (nr. I 37). Molenaar-molenmaker
Johannes Kooistra uit Sloten heeti toegezegd hicrovcr ccn speciale bijdrage te
schrijven. We zijn benieuwd.

*4, De inl92l bebouwde windrnotor van
Lutkewierum is met zijn totale hoogte
van 20 meter (torenhoogte 14 meter en
raddiameter 11112 meter) de hoogste van
Friesland. Hij staat aan de Oude Rijd tus-
sen Lutkewierum en Roodhuis (ten noor-
den van Sneek). Hij wordt momenteel
gerestaureerd door de firma Bakker uit
lJlst. Het streven is tegen het einde van
dit j aar hiermee klaar te zijn. Het is te
hopen dat het wiekenrad weer in zijn oor-
spronkelijke toestand wordt terugge-
bracht; namelijk drie bladen per segment
zodat het totaal aantal bladen weer dertig
zal zijn. De foto van deze in bedrijf zijn-
de windmotor is van omstreeks 1965.
(wDH)



36

MolenschatkAmers
De Leeuwarder Courant kwam deze zomer met een alleraardigst idee om de Friese musea
in kaart te brengen. Bij deze beoordeling werd gelet op de originaliteit van het tentoonge-
stelde, op voorzieningen als restauratie en toiletten, op de presentatie en de toegankelijk-
heid. Per onderdeel waren maximaal 3 sterren te behalen. Een drietal molens ontkwam
niet aan de aandacht van de redactie. Koren- en pelmolen " De Eendracht" in Anjum
kwam van de drie als beste uit de bus. Op originaliteit en voorzieningen werden drie pun-
ten gehaald, terwijl de presentatie en toegankelijkheid met twee werden gewaardeerd. De
"Babuurstermolen" te Tjerkwerd deed het met acht sterren ook niet slecht. Hier scoorden

met name de originaliteit en de presentatie het hoogst. Vooral dat laatste zal molenaar
Zijsling goed hebben gedaan. Tenslotte werd de oudheidkamer in de korenmolen van
Wolvega onder de loupe genomen. Het molengedeelte zelf werd buiten beschouwing
gelaten. Wellicht dat daardoor slechts vijf sterren toegekend werden. Met twee sterren
was de presentatie hier het beste onderdeel. We zijn wel benieuwd hoe de zaken ervoor
zouden staan als alleen de molens aan een kritische toets onderworpen zouden worden.

GDW

DOORZAGE N . . . Fout ! B ladw tlzer
niet gedefinieerd

Over sommige zaken kun je eindeloos blijven vertellen, doordat er telkens nieuwe feiten
onder de aandacht komen. Dit "doorzagen" gaat bij mij op als het zaagmolens (hoe toe-
passelijk!) betreft. Reeds verschillende keren werd er over deze molens en hun rijke ver-
scheidenheid in onze provincie geschreven, maar opnieuw kwamen er nieuwe feiten aan

het licht. Niet alle nieuwe feiten zullen direct langs deze weg naar voren worden
gebracht, maar in dit geval zijn de gegevens zo bijzonder het in hoofdletters mag worden

Coffectie
ln ons vorig nummer namen we een bijdrage op over de oudste energie van de
wereld. Hoewel in de inleiding wel de juiste naam van de schrijver genoemd werd,
stond de naam onder de foto's op blz.28 als een storende fout vermeld. Pier Zijlstra
moet natuurlijk zijn Pier Zijsling, de molenambassadeur van de Babuurstermolen die
met zijn minimuseum in het molenaarshuisj e zoyeel toeristen uit binnen- en buiten-
land weet te informeren over de eeuwenlange strijd tegen het water. We hopen de
fout hiermee rechtgezet te hebben. GDW
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geschreven. Het gaat over de oudst bekende windgedreven houtzaagmolen in Friesland,
zoals deze in 1616 in werking kwam bij Harlingen.

Maar laten we bij het begin beginnen. Hoewel iedere liefhebber altijd de archieven
afspeurt naar nieuwe molenfeiten, zijn er toch zaken die je normaliter ontgaan. Dit is met
name het geval als deze feiten zich op een totaal andere plaats (fysiek) bevinden, dan
waar deze normaal zijn vastgelegd. Gegevens over Friese molens worden nu eenmaal
meestal het uitvoerigste in de Friese archieven teruggevonden. Het was daarom maar
gelukkig dat mijn broer zich met geheel ander onderzoek bezighoud en zodoende het
huisarchief van Vilsteren (Ov.) bij het Rijksarchief in Zwolle doornam. Tot zijn verba-
zing vond hij onder inventarisnummer 1401 een stuk dat over een Friese molen handelde
en dateerde van l3 november 1619. De beschrijving van het stuk in de inventaris was

niet geheel juist, maar gelukkig deed hij mij een fotokopie van het stuk zelf toekomen
zodat ik mij er zelf in kon gaan verdiepen.

Het bleek dat de bewoners van hct Huis Vilsteren bij Ommen te maken hebben gehad
met Friesland en met namc mct dc Liauckema's van Sexbierum. Om die reden was het
archiefstuk uiteindelijk in Zwolle beland. Het vertelt over de huur van een stukje grond
van ongeveer drie einsen (een kwart pondcmaat ofwel ruim 900 vierkante meter) aan de
vaart bij Harlingen, ter hoogte van het tichclwcrk van Baucke Syercxzoon. Dit land,
"daer op bij mij Jan Corneliszoon een holtsagcrs meullen gesettet is met een bequaem
voetpadt omme aende voorszeide meullen te voct te mogcn geraecken", werd op 1 mei
l6l6 voor tienjaar gehuurd van jonkheer Schelto van ,rEbbinga. Jan betaalde daarvoor
ieder jaar tien goudgulden huur en gaf verder zestig daalders ineens als geschenk.

De reden dat het stuk werd opgerakeld in l619 was gelegcn in het feit dat dejonkheer
was overleden en dat zijn weduwe, jonkvrouw Gerlandt van Liauckema (wonende te
Hallum), het stuk diende te ratificeren. Zij verklaarde dat alles geldig bleefen dat Jan het
geschenk van negentig gulden reeds voldaan had. Wel moest hij twee jaar achterstallige
huur afdragen "sonder enige cortinge van arbeijtsloon van het holtsnijden bij mij voor
wijlen jr. Ebbinga gedaen". Ook beloofde Jan zijn leven lang gratis hout te zagerr voor de
jonkvrouw, "soo vele op mijne meullen gesneden can worden". De huur van het molen-
land zou telken kunnen worden verlengd, maar indien dat niet gebeurde moest ook de

molen worden afgebroken. Wel kreeg Jan de toezegging dat hij de molen na vier à vijf
jaar mag afbreken als de zaken niet beter zouden gaan lopen; hij zou dan ook van het
huurcontract af zijn, mits het land in oude staat werd teruggebracht. Kennelijk was het
nog niet zeker of de molen voldoende zou gaan opleveren!
Nu we weten dat er een houtzaagmolen was gebouwd door Jan Cornelisz. zou het ook
aafiig zijn om te weten waar die nu precies heeft gestaan. Gelukkig was het mogelijk dat
te achterhalen. De Prekadastrale atlas fan Fryslàn 170011640 (deel l, 1988) vermeldt in
1640 een stukje land ten oosten van de stad, dat eigendom was van de overste Liauckama
en een Eebinga. Dit land heette "Gratinga" en de gehele buurt langs de vaart heette daar
later ook Gratingabuiren ofGratingabuurt. Gezien de eigenaars moet dit het betreffende
perceel zijn geweest. In 1700 was er ene Aise Aeriens, houtkoper van beroep, die hier
bezittingen had, die werden gebruikt door Pyter Cornelis de houtmolenaar: hier moet de

zaagmolen hebben gestaan. Of dit dezelfde was die ook al in 1668 werd genoemd
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(Harmen Grettinga's "holdtmeulen"), is onzeker want in 1700 was er nog een tweede
zaagmolen: Jetske Piers was "houtmolenaersche" en exploiteerde samen met de houtko-
per Goitien Claessen Braem de molen die in I 7l 8 werd ingetekend op de kaart van
Schotanus/Ha1ma. Deze laatste molen stond ten westen van de trekvaart, juist voor de
bocht in oostelijke richting. De andere molen stond iets noordelijker aan de overkant van
de vaart (later kadastraal Sexbierum sectie A nummers 384 en 385) en was er in 1718 al
niet meer. Misschien was de molen van Jan Cornelis toch in de atlas van Schotanus ver-
eeuwigd, maar dan als aÍbeelding bij de kaart van Barradeel. Daarop staat namelijk een
wip-zaagmolen bij een tichelwerk afgebeeld...

Dick Bunskoeke

Herinnering aan de Westerrog(ge)
Molen te Workum

Onlangs zijn tijdens graafwerkzaamheden in verband met een verbouwing van een pand
aan het SÍd te Workum een koppel maalstenen aangetroffen. Zeer waarschijnlijk zijn
deze afkomstig van de omstreeks 1905 afgebroken Westerrog(ge) Molen, die in de
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onmiddellijke nabijheid van dit te verbouwen pand heeÍi gestaan. De betreffende molen
wordt al in 1664 genoemd. In 1 81 8 wordt bij een verkoop vermeld dat bij de korenmolen
ook het recht op het leggen van pelstenen hoort. Bij de verkoop op 3l maart 1904 blijkt
de molenaar tevens / 80,- aan maalgeld voor omliggende landerijen te ontvangen. Hij
was toen blijkbaar ook ingericht als watermolen. Bij deze laatste verkoop wordt genoemd
dat een eventuele koper de molen af mag breken wat d:rn ook gebeurt.

De maalstenen zijn ondergebracht op de twccde ctagc van hct museum Warkums Erfskip,
dat in de Stadswaag is gehuisvest.

(Willem D. Hengst)

Oude tradities
Op 17 augustus j.l. trof ik op één van m'n vele molentochten in Friesland de molen De
Klaver bij Bolsward in de rouwstand. Als rasechte molenliefhebber treft je dat toch. In
een gesprekje met de heer Bos Jr. zei deze d.esgevraagd dat z'n vader was overleden.

Hierbij een foto van de
situatie. In deze tijd van

knopjes en toetsen
(links op de foto) is het
nog prachtig dat onder
ons molenliefhebbers
nog steeds lieden zijn
die de oude tradities in
ere houden. Pluim op de

hocd van de betreffende
m()lenaar.

J.A.E,.Kamerman



H LIit de knipseldoos Ílr. 46
door: Popke Timmermans

4A

We plaatsen nu eens een algemeen knipsel. Van een niet-Étskoatlezer kreeg ik pas
geleden dit knipsel in de handen gedrukt. Deze persoon wil niet bij name genoemd
worden maaar hij vroeg mij of ik iets meer wist van de "Windmachine" die uitge-
vonden is door ene P.S. Schneider. Helaas weet ik hier ook niets van af. Misschien is
er onder onze molenvrienden een technische kornuit die ons verder kan informeren.
Alvast hartelijk dank voor uw spontane hulp. Dit krantenbericht komt oorspronke-
lijk uit de Leeuwarder Courant van 28 januari 1851 en is geschreven door ene
meneer K. Heerenveen, 29 augustus 1997, Popke Timmermans

Wind-machine
De heer P.S. Schneider, Arrondissements-ijker te Dordrecht, heeft uitgevonden eene
Windmachine met horizontale V'leugelrocdcn, tocpassclijk op molens en schepen, en geeft aan

alle belanghebbenden vrijheid om haar te komen bezigtigen. De toestel bestaat uit twee horizon-
tale roeden, die elkander regthoekig snijden, en de eene even onden den andere door eene regt-
standige spil gaan, waarin zij draaijen; terwijl de zeilen van elke roede zoodanig geplaatst, dat
zij beurtelings staande voor den wind af, en liggende of horizontaal snijdende tegen denzelven
ingaan, zoodat de roeden met hunne zeilen of vleugels, behalve de rondgaande om de regtstan-

dige spil, gelijktijdig ook nog eene beweging in een kwartcirkel volbrengen. Teneinde die
beweging te regelen, is vooreerst de zwaaÍte van elk zeil (dat zich altijd slechts aan eene zijde
van elken arm der roede uitstrekQ op die armen in evenwigt gebragt door een stuk lood ofijzer,
verbonden aan het uiteinde van een dwars liggend staa{e. Voorts is elk uiteinde der roeden door
middel van een koord aan het boveneinde der voornoemde regtstandige spil verbonden. Deze
koorden dragen min of meer de roeden, zonder derzelver draaijing in de spil te belemmeren;
doch zij bepalen die draaijing volstrekt tot den kwartcirkel, daar de zeilen, in den vertikalen
stand tegen dezelve rusten en alzoo niet voor den wind kunnen overslaan. Even eens zijn ook de

uiteinden der roeden onderling door eenigzins slap hangende koppel-koorden verbonden, ten

einde de werking der zeilen tot éénheid te brengen. Ook deze koorden belemmeren niet. Zij ver-
deelen de momenten der windkracht over den geheelen toestel en bevorderen daardoor de
gelijkmatigheid in de beweging . Zodanige beweegtoestel is niet alleen op molens maar ook op
schepen toepasselijk, welke men door die inrigting, onder aanwending der archimedische
schroef, of van slagraderen, tegen den wind kan doen inzeilen. Proeven met een tot dat einde
vervaardigd, doch al te klein scheepje, hebben den vervaardiger daarvan reeds overtuigd. Men
zal, volgens dit toestel, molens met vier, zes, acht en twaalf roeden (of armen) kunnen samen-

stellen, die, door den zachtsten wind reeds bewogen, meer dan een tienvoudig vermogen der
tegenwoordige wind-molens kunnen uitoefenen. - Men zal het insgelijks kunnen toepassen op
grutters-molens en dergelijke, alsmede op de dorsch-werktuigen der landbouwers enz.
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LIit ons prentenkabinet
Er zijn helaas geen reakties binnengekomen op de vorige onbekende molenfoto. Dit betekent

dat we inmiddels vier foto's op rij hebben toegevoegd aan de la met niet thuis te brengen

molens. We geven de moed niet op en plaatsen opnieuw een oudje.

Molenliteratuur
De lezers van het vakblad 'de Molenaar'hebben al vernomen dat er met dit blad iets
gaat veranderen. Molennieuws en informatie voor de mengvoederindustrie samen in
één blad gaat niet langer meer samen. Het resulteert in twee aparte bladen en dat zal de
molenvrienden over het algemeen als goed nieuws in de oren klinken. Daarbij komt nog
dat deze verandering de prijs in gunstige zin beihvloedt. Van de Stichting Molenwereld
ontvingen we een persbericht dat we hieronder laten volgen.

De Molenwereld gaat voor u open
Molens fascineren. Veel mensen zijn geboeid geraakt door de molen.Ze willen ervaar genie-

ten en ze zijn geihteresseerd in hun lotgevallen, hun geschiedenis, hun techniek, hun cultuur
en hun toekomst. Wellicht wilt U ook nog mccr wctcn over molens en er regelmatig over
geihformeerd worden. Dan is er goed nieuws voor u! Mct ingang van januari 1988 verschijnt
er een nieuw tijdschrift over molens: de 'Molenwereld', een blad boordevol molens. De
'Molenwereld' wil u informeren over molens in de actualiteit. Daarnaast treft u er reportages

en artikelen in aan over allerlei denkbare facetten van het molengebeuren in verleden, heden
en toekomst. Er is ruimte voor meningsvorming en meningsuiting. De 'Molenwereld' wil ook
een verbinding zijn tussen mensen en organisaties die zich bij molens betrokken weten.
Bepaalde specialiteiten krijgen eigen rubrieken. U en de molens verdienen niet alleen een

tekst van niveau, maar ook beeld in de vorm van gevarieerd afbeeldingenmateriaal, zowel van
nu als van heel erg toen. Kortom, de 'Molenwereld' wil een boeiend lees- en kijkblad zijn
over molens en alles wat ermee samenhangt.

Achter de tMolenwereld'

De 'Molenwereld' mag dan een spiksplinternieuw blad zijn, maar dat betekent niet dat het
een beginnetje is. Achter het blad staat tientallenjaren ervaring. Die ervaring is voor een

groot deel opgedaan bij 'de Molenaar', het vakblad voor de mengvoederindustrie. De basis
voor deze industrie werd gelegd met molens. Molens die hun plaats in dit blad bleven hou-
den. Maar de molens en de industrie raakten zover van elkaar verwijderd dat de uitgever van
'de Molenaar' eind 1996 aankondigde met de molens te gaan stoppen. Daarop staken de
redacteuren van 'de Molenaar' de hoofden bij elkaar en besloten een maandblad over molens

uit te geven via de Stichting Molenwereld. Het dagelijks bestuur van deze stichting wordt
gevormd door: M.G. Coops, voorzitter en telg uit een van de oudste molenaarsgeslachten van

Nederland; verder J.S. Bakker, secretaris / penningmeester, een man van wie eens gezegd is
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dat zijn kennis van molens encyclopedisch is; en tot slot W. Roose, beroepsmolenaar op de
korenmolen 'De Roode Leeuw' in Gouda. Zij vormen met hun grote ervaring ook de redactie
van de'Molenwereld'.

Omvang en prijs
Het is de bedoeling dat de 'Molenwereld' elf maal per jaar uitkomt in een omvang van mini-
Ínaal 24 pagina's. De definitieve uitvoering, en eigenlijk ook de prijs, is afhankelijk van facto-
ren als het aantal abonnees. De Stichting hoopt u.dan ook in de toekomst nog aangenaam te
kunnen verrassen, wanneer de 'Molenwereld' er'de gang in krijgt'. De Stichting
Molenwereld wil de prijs voor het blad zo scherp mogelijk stellen en bovendien de betaling
zo soepel mogelijk regelen voor iedere molenlieflrebber. De abonnementsprijs voor hetjaar
1998 is daarom voor Nederland vastgesteld op f 97,50. Maar wij hebben ook nog enige inte-
ressante kortingsmogelijkheden: wanneer u al lid bent van 'De Hollandsche Molen', het
Gilde van Vrijwillige Molenaars of het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde dan mag u / 5,-
aftrekken van deze abonnementsprijs. Als u er eigener beweging voor zorgt dat uw abonne-
mentsgeld voor I januari 1 998 voldaan is, dan betaalt u nog minder: Í 87 ,50. Mensen die
donateur worden van de Stichting Molenwereld tegen een minimumbedrag van Í 125,- ont-
vangen het blad geheel gratis! Mocht u desondanks een betaling ineens een te groot bedrag
vinden dan mag u ook volstaan met het insturen van twee betaalkaarten ofeurocheques elk
ter waarde van de helft van het abonnementsgcld of donatie. De ene kaart wordt dan door ons
direct gerhd, de andere op een door u aan te geven datum, maar niet later dan I juni 1998. Als
u achterafeen nota voor uw abonnement wilt ontvangen, vermeerder dan het bedrag met

Í 2,50. U kunt uw abonnementsgeld of donatie overmaken op girorekening 4506935 of bank-
rekening 3750.30.867 t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle o.v.v. uw naam en adres.
Tarieven buiten Nederland worden op aanvraag verstrekt. Als u meer informatie wilt hebben,
bijvoorbeeld over advertenties of advertentietarieven, neem de (schrifteljk) contact op met de
Stichting Molenwereld te Moerdijkstraat39,2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303 of
(telefonisch) met de voorzitter van de stichting, de heer M.G. Coops (tel. 0566-621086).

Vraagen aanbod
Te koop aangeboden: A.Bicker Caarten - De molen in ons volksleven (214 pagi-
na's met diverse foto's en tekeningen; kunstleren band; prima exemplaar.
Vraagpnjs / 60,-.
Te koop aangeboden: G.D. V/ijnja - Strijd in de veenpolder (95 blz. met diverse
foto's en tekeningen; nieuw exemplaar. Vraagprijs / 15,-.
Te koop gevraagd: Fries molenboek(1980) en Molens van Friesland(1912)
Uit voorraad nog leverbaar: De windmotor als poldergemaal in Friesland

Inlichtingen bij de redactie
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Molenliteratuur
Molenkalender 1998 weer een plaatje aan de wand

Voor ons ligt de wederom fraai uitgevoerde molenkalender, alweer de derde in succes-
sie. Onze complimenten aan het adres van de fotograaf , de heer J.L.J. Tersteeg die er
opnieuw in geslaagd is een pakkend doorsneebeeld te vervaardigen van ons nationale
topsymbool de molen. De voorplaat van de met volle zeilen malende, ambachtelijke
korenmolen te Biggekerke is oogstrelend. Zeer terecht dat deze "molen van Brasser" de
eer toekomt het voorblad te sieren. De Achterlandse Molen te Groot-Ammers, een fraaie
wip, staat daar onwrikbaar in de vreugd langs het ijzige water, de januariplaat sierend.
De Schermer molen D is fraai ietsjc van ctpzij gekiekt, maar de aanwezrgherd van de
beide auto's stoort wel iets. Maar, de molen maalt in ieder geval en dat doet het hem
toch wel ! De koren- en zaagmolen "Agneta" te Ruurlo is prachtig vastgelegd, zo temid-
den van al dat hout. "De Sterrenberg" te Nijeveen rnaalt ook al, met dichte kleppen, en
met pavoiseerlijn. Dat laatste blijkbaar t.g.v.een Íeest, maar voor ons hoeft dat niet. Het
neigt naar kits en persoonlijk houd ik daar niet van op molenfoto's. Jammer dat de wind-
roos achter op de kap slecht zichtbaar is. De Kockengense Molen, een beauty van een
wip,is al evenfraai vereeuwigd, zo malend met volle zeilen. Complimenten voor zo'n
prent!De eveneens onder vol zell malende standerdmolen "Dye Sprancke" te Sprang-
Capelle is wel fraai onder een hoek van 45 graden in de lens gevangen, maar die geblok-
te vlag stoort erg, evenals het autopark. De plaat van "De Peilmolen" van Oud-Alblas is
weer een topper; zo mooi met die gezwichte zeilen en ietsje onscherp in het wiekenkruis
vanwege de snelheid. De korenmolen op de achtergrond kan zelfs zonder zerl rondko-
men, maar die heeft dan ook fokken zo te zien. Jammer dat hij in de tekst niet genoemd
wordt. Over de fraaie stenen stellingmolen "de Hoop" te Loenen aan de Vecht heb ik
maar één opmerking: de molen had moeten draaicn, maar ja, je kunt ook niet alles mee
hebben als fotograaf. Gelukkig doet korenmolen "De Roosdonck" te Nuenen dat wel. De
windmotorvrienden wordt een ware dienst bewezen met de plaatsing van een fraaie
afbeelding van de Hercules te Tirns. "De Witte Molen" te Meeuwen, bekend van de
Nationale Molendagsticker, staat onder vol zeil, jammer genoeg net recht. Een waterrad-
molen mocht natuurlijk niet ontbreken. Gekozen is voor cle "streythagermolen" in het
Limburgse Schaesberg, ingezoomd op het middenslag-waterrad. Het gaaswerk voor het
rad ontsiert wel, maar daar kan de foto graaf natuurlijk niks aan doen. Een passend win-
terplaatje derhalve. Verdeeld over heel Nederland, heeft de fotograaf allerlei molentypen
aan bod laten komen. Voor een kalender ben ik echter minder gecharmeerd van opna-
men die gemaakt zijn bij officiAle openingen en dergetijke. Zo puur als de molen te
Biggekerke, zo zte ik het het liefst daarbij de aantekening makend dat smaken uiteraard
verschillen. Kort samengevat kan ik opmerken dat deze kalender er weer mag wezen en
naar meer smaakt! Ik hoop van harte dat de uitgeverij La Rivière & Voorhoeve ermee
doorgaat de schoonheid van onze molens bij velen in de huiskamer te brengen. Als ver-
zamelobject is de kalender trouwens ook een schitterend hebbeding!Voor f 18,95 is de
kalender in de boekwinkel te koop. Aanbevolen ! GDW
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