
Mkm #M?#t##c
ORGf,fiN Vf,N DE STIC}ITI]IG "DE FRYSKE ]'IOLE"
DE VEREI.IIGII.IG "GILD FRYSKE MOONDERS"

o)
C
C§
o)\-
(Ug

o
cÍ)
§l

I

Ft

I

@
o)
O)
r



I

In dit nummer
I Agenda
2 Van de redactie
4 Mededelingen bestuur Gild Fryske Mounders

l3 Wat staat er op de homepage van het Gild?
l4 Nieuws van stichting De Fryske Mole
l6 Draaiuren en omwentelingen
11 Kort Fries Molennieuws
I 8 Over de grenzen
20 Een havenkraan
22 Stichting tot Instandhouding van Bronsmotoren
23 Uit ons prentenkabinet
23 Digitaal
25 Uit de knipseldoos nr. 48 over de "Ho-mole" bij Workum
26 Vraag en aanbod
27 Het blad Molenwereld ingemalen op snuifmolen "De Lelie" te Kralingen
30 Ingezonden
3l Molenliteratuur
35 Weerspreuken als weervoorspellers in de maand maart
36 ColoÍon

Bij de .foto op de voorpagina:
De molen "VijJhuiz,en" bij Hallum wordt op z.'n hisÍrtri,schc ,stundpluuts bedreigd cloor
oprukkende industrie. De "Aylvapolder"bij Burgv'r,rtl lotrkt nuur tlez.e molen, maar oÍ'
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test aantekenen tegen de voorgenomen verpluctt,sing.
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Van de redactie
Wanneer de sluitingsdatum van De Utskoat een feit is breekt er voor de redactie een druk
moment aan. 's Morgens is het vies weer, alles behalve winter. In de middag komt de zon

door het wolkendek, juist op het moment dat ik door het raam in noordwestelijke richting
kijk waar de "Babuurstermolen" vrolijk z'n rondjes draait. Op mijn bureau neemt de sta-

pel kranten en post, computerdiskettes en foto's een uitdagende vorm aan. Net vanmor-

gen haalde zaagmolen "de Rat" te IJlst nog de Reiskrant van De Telegraaf met een wer-

velende impressie over het reilen en zeilen op deze mooie molen. Aan molennieuws geen

gebrek, het moet alleen wel even doorgegeven worden waarna het hier verwerkt kan wor-
den voor de drukker.

Het zal U niet zijn ontgaan dat de fusie tussen het Gild en het Gilde inmiddels een feit is.

In de N.H.-kerk in Akkrum werd aan het eind van het jaar 1997 historie geschreven, want

daar besloot een uiterst kleine meerderheid van de aanwezigen tot een definitief samen-

gaan waarvan we in ons vorig nummer de voordelen reeds op een rijtje zetten. Elders in
dit nummer een verslag van het bestuur alsmede een foto-impressie van deze bijzondere

bijeenkomst. Verder doet het bestuur een oproep om nieuwe leden die zich verdiepen in
de profilering van ons Gild.
Nu het Gild in samenwerking met het Gilde de opleidingen in Friesland gaat verzorgen,

is het mijns inziens zaak om ook eens te kijken naar aspecten die nauw verweven zijn
met het vrijwilligerswerk op de molens. Jarenlang leefde bij het publiek toch de algeme-

ne gedachte dat het werk op de molen uitsluitend bestemd was voor de gediplomeerde

vrijwilligers. Zijkregen daarbij zo'n beetje alles op hun schouders: van het nrolenaarsvak

tot p.r. man/vrouw, van onderhoudsman tot rondleider en van cursusleider tot algemeen

coördinator. Vooral op de koren- en industriemolens is het nauweliiks aan tc bevclcn al

die taken aan één persoon over te laten. Het zou een goede zaak t)jn tlat hct (iild nu ook

aan die neventaken gaat werken. Er lopen in Friesland genoeg mcnscn xrncl dic tiid heb-

ben om zich sterk te maken voor taken als bestuur, promotie, publicatic, puhlieksopvang,

preventiefonderhoud en dergelijke. Zaken die tot nu vaak op tlc schoutlcrs rustcn van de

druk bezette molenaars. Het zijn echter vormen van vrijwilligcrswcrk tlic zonder diploma
prima tot hun recht kunnen komen en die hier en daar al rttcl succes in praktijk worden

gebracht. Voor het grote publiek is het volgen van tlc rninintiral l '/.,.iaar durende cursus

een te grote belemmering. Nu het opleidingsgebeurcn gcrlccltl krtr worden met het Gilde
lijkt de tijd daar om ook deze aanvullende vornr van rn«rlcnhobby te gaan promoten. Het

lijkt me de moeite waard. Wellicht dat dit schri.ivcn dc aartzct daartoe zou kunnen zijn.
Op de Nationale Molendag zou er voorzichtig aan gcwcrkl kunnen worden, om het op de

Historische Dag in Franeker en op de Frieso Molcndag na de zomervakantie wat meer
gestructureerd bij het publiek kenbaar te makr:n. I lct is maar een idee dat weer eens

opborrelt op het moment dat ik de kolommen voor dit blad voltik. Bijgaande foto van

Harm Zuidstra uit Joure toont ons een van dic ongediplomeerde vrijwilligers op
"Penninga's Molen" die door het verrichten van tal van hand- en spandiensten uitermate

nuttig werk verricht voor de molenstichting aldaar.
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De Fryske Mole doet in dit nummer ook het n«rdige nieuws uit de doeken. We blijven in
toepasselijke termen door te melden, dat e r hccl wat nieuwswater schuimspattend en
bruisend uit de Ítskoat komt. Zo speelt de vcrplaatsing van de Hallumer poldermolen een

belangrijke rol in bestuursland. Dat dit de nodigc tonscrr losmaakt ligt voor de hand.
Toch zijn verplaatsingen als deze historisch niet vrccnrd. ln een apart artikel gaat Dick
Bunskoeke hier nader op in. Ook is er aandacht hcstccrl iliul ccn nieuw molenmedium
onder de kop Digitaal. U weet toch dat het Gild ook op intclrrct {c raadplegen is. Over al
deze en nog meer onderwerpen in dit nieuwste nunlulcr wilirnncc we U weer veel leesge-
noegen toewensen.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
Gev raagd : Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het GFM, afdeling GvVM Fricslanrl, hccl't dringend versterking
nodig! In de nabije toekomst worden er bestuursvucu(urcs vcrwilcht en er is allicht
een functie of taak die u leuk zult vinden. We roepcn nu rccds kandidaten op om zo

een goede inwerkperiode te kunnen garanderen.

Het bestuur vergadert eens per zes weken, meestul tc Lccuwrrrlcn. I-euk en atwisse-
lend. We verwachten van het nieuwe bestuurslid (lcrlcn)tlll lri.i o|'ri.j rneedenkt en

meepraat over het te voeren beleid.

Kom naar voren en ga eens een gesprek aan.

Gezien de veranderingen per I januari j.l. is er vccl wcrk le vt'r'zeltcn in lrct bestuur.
Het is niet doenlijk voor de huidige bestuurslcclcn ()nl irllcs lc tloc tt '/,otrls steeds
gezegd, is het van belang dat de verenigit'rg'r.ich clc korrrcrrtlc tiitl tluirlcli.ik gaat pro-

fileren en haar kwaliteiten naar voren brengt in lrc( srolt'r't'sclrt't' I viur hct GvVM.
Ook daarom is het dringend noodzakeli.ik clat cr nictrwe nlr'nsr'rr irr hct hcstuur zit-
ting nemen" Als er geen mensen naalr vorcn trcrlcn zullcn cr he palrlrlc zukcn bli.f ven
liggen en dat zal niet direct in het belang vurr tlc ve r'('nigirrt ziirr.

I le t bestuur

Llitnodiging voorJ aars vergaderi ng
Het bestuur van het Gild Fryske Mounders nodigt de leden cn rlc tkrnlcurs uit vrxrr de te

houden openbare voorjaarsvergadering. Zowelde leden dic lirl zi.jrr v:rrr tlc Vclcniging
GFM als de leden die lid zijn van de Vereniging GvVM zi.jn wclkont, cvcrtals attdcre
belangstellenden. De vergadering vindt plaats op vrijdag 27 maarl 1997 onr 19.31) uur
in zaal De Lantearne, Om te toer 8 (tegenover de Hervormde Ktrk), tc Àkkrultt.

AGENDA
l. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post

3. Vaststelling verslag najaarsvergadering 1997

4. Verslag bestuursactiviteiten
5. Vaststellingjaarverslag 1997

Financieel verslag over 1997 en verder
Verslag kascommissie, en aansluitend de verkiezing van een nieuw lid vtxrr tlc kas-

commissie. Korte pauze. Bij het bestuur is de fraaie tekening varr rlc spirrrrckoprrto-

len Doris Mooltsje verkrijgbaar. Voor nadere inÍbrrlrtic vclwi.izor wc rraar clc

rubriek molenliteratuur.
8. Mededelingen uit de vergadering der leermeesters

9. Uitreiking certificaten nieuwe gezellen (geslaagtl in 1997), cn rnole naars
Vereniging GFM. door Dhr. Boschma, voorzittcl van tlc Sliclrting l)c Iilyskc Mole
Verkiezing nieuwe bestuursleden vereniging (iliMr
Voorgedragen worden de heren P. van de Gaag, (1. viut tlc Wcg cn l). Kanrminga.
Alle kandidaten zijn 'oud'-bestuursleden van dc alilcling liricsland van het GvVM
zoals dit tot 3l december 1997 actief was.

EvenÍuele tegen- of andere kandidilen kuttut'rt :.it lr trrtltlttr lol t't'tt lrull uur voor de

vergadering bij het bestuur.

I l. Eventuele nagekomen agendapunten

12. Rondvraag
Korte pauze. Dialezing met als ondcrwcr'1.r rlc paltrokmolen "De Eenhoorn" te
Haarlem (onder voorbehoud, indien nict hcschikbaar wordt er een andere film of
lezing gehouden). Sluiting van de vergadct'ing.

Jaarverslag Gilcl
Fryske Mounders 1997

Voor de vereniging is het afgelopen verslag jaar een.jaal gcwccst wrurrirr historisch te noe-
men beslissingen zijn genomen. Ook is de noodzaak ()rrtstaur) l()t cL'n v(x)ruitkijken hoe de

toekomst van de vereniging eruit zou kunnen gaan zicn. I)c lerlcn lrebbcn ictlcr voor zich
hun verantwoordelijkheid genomen die het voortbestaan vun tlc vclcniging op ccn nieuwe
wijze vorm zullen moeten gaan geven. Hierbij moet dan vooml wortlcn gcdachl aan de
gesprekken over de samenwerking met het landelijk functiorrclcrrtlc (iiltlc van Vrijwillige
Molenaars. In de najaarsvergadering en de vergadering ovcr (lc staiutcnwi.jzigingen in
december hebben de leden gekozen om de voorstellen dic d«xrr hct bcstuur ziln aangedragen

aan te nemen. Dit betekent dat per I januari 1998 de vercnigirrg llilut optrcden als ware zij
een afdeling van het landelijk GvVM. Voor de leden betekcnt tlit rllt zil ccn actievere rol op
zich moeten gaÍm nemen om de vereniging GFM te laten vrxríbcstaan.
De nieuwe ledenaanwas zal nteÍ meer zo automatisch zi.jn als tlit v«xrrheen was. Nieuwe
leden zullen het nut moeten gaan inzien van een blad als 'De Utskoat'.
In het verslagiaar is van deze ontwikkeling nog weinig te rncrkcn. Na enkelejaren van gesta-

ge terugloop van het aantal ingeschreven leden en donateurs, is het ledenaantal nagenoeg
gelijk gebleven:234 op I januari 1997 tot een aantal van 233 op 3 I december I 997. Wel is
het aantal donateurs gestaag aan het teruglopen, maar dit kon vrijwel worden gecompenseerd

door het aantal nieuwe leerlingen dat aan de opleiding is begonnen.Het bestuur
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Een eerste bijdrage aan een langer bestaand idee om de jeugd enthousiast te maken voor toe-
komstig molenbehoud is geleverd door de heren de SchiÍÍhrt en Bos uit Sneek. Zij hebben
op een zgn. Roefeldag, een kennismakingsdag voor kinderen van de basisschool de polder-
molen bij Sneek opengesteld, zodat kinderen nader geïnÍormeerd werden over molens. Gelet
op het succes van deze dag zal dit initiatief waarschijnliik ook in 1998 een vervolg gaan krij -
gen. Mogelijk dat hiermee de eerste stappen voor een toekonrstige jeugdafdeling zijn gezet.
Het overzicht van de draaiuren heeft in het verslagjaar een rtrcmloos einde gevonden. Door
het stopzetten van de provinciale subsidie enkele jaren eenler bleek het al moeizaam te wor-
den om van iedere molen het aantal draaiuren te ontvangen .ln 1997 kwamen er zo weinig
opgaven van de leden binnen dat het bestuur heeft besloten te stoppen met het publiceren
van dit overzicht. In het verslagiaar is er ruim aandacht geweest v(x)r cle opleiding van nieu-
we leerlingen zo moge blijken uit de volgende gegevens. Na de zomer hebben de heren
Kalkman en Klijnstra een workshop korenmalen opgezet. Nadat in overleg met de «leelne-
mers de opzet van de workshop enigszins is aangepast werd het geheel een groot succes.
Nagedacht wordt dan ook hoe dit ook een nader vervolg te geven. ook de groep leerlingen
op het eiland Ameland heeft in 1997 met goed gevolg het molenaarsexamen aÍgelegd. De
heren Gremmé en Heysteck mogen in dit kader speciaal worden genoemd, gelet op de
inspanning die ze hebben moeten leveren om het zover te kunnen laten komen. ook met
betrekking tot de Amerikaanse windmotoren zijn er ontwikkelingen te zien geweest in de
afgelopen periode. Het lesmateriaal voor de leerlingen is in een vergevorderd sta4ium geko-
men, en het bestuur heeft dhr. Bergstra benoemd tot speciale leermeester op de windmotor.
voor de leerlingen betekend dit dat zijn verplicht stage zullen moeten gaan doen op dit type
poldermolens. Naar verwachting zullen de waterschappen in 1998 de nodige windmotoren
vrij geven zodaÍ er naar hartelust kan worden gemalen. De windmotor zal evenwel geen exa-
menstof zijn. Aangezien er op korte termijn een verwacht tekort zou gaan ontstaan aan exa-
minatoren, heeft het bestuur in overleg met de vergadering der leermeesters een tweetal
nieuwe examinatoren benoemd. De heren coppens en van Reeuwijk, beide met een ruime
ervaring in de molenaarswereld zullen in de nieuwe opzet deel gaan uitmaken van de exa-
mencommissie van De Hollandsche Molen als regio-examinator. Ook de examinatoren die
reeds langer actief waren binnen Friesland, zullen van deze commissie deel gaan uitmaken.
De vergadering der leermeesters heeft zich in het verslagjaar gebogen over het activiteiten-
aanbod voor de leerlingen. Vanafde zomer 1997 zullen de leermeesters tweemaal perjaar
speciaal voor de leerlingen in opleiding een excursie of een activiteitenavond organiseren.
Ook heeft de vereniging weer de nodige aandacht gegeven aan het verkrijgen van publiciteit.
Naast de gebruikelijke persberichten over molendag is er ook een molentekening vervaar-
digd in opdracht van het bestuur waarmee we onder de aandacht kunnen komen. Het gaat
hier om een perspectief/doorzichttekening van de spinnekopmolen Doris Mooltsje in
Oudega, welke momenteel in een vergevorderd stadium van restauratie is. Ook is de vereni-
ging benaderd om deel te nemen aan de presentatie 500 jaar Friesland, komend jaar te hou-
den in Franeker. Al deze activiteiten werden mede mogelijk gemaakt doordat in het verslag-
jaar het deposito vrijkwam. Deze gelden zijn velejaren eerder vastgezet door het bestuur.
Door de lage rentestand loonde het niet om opnieuw deze gelden in deposito vast te zetten,
en heeft er nagedacht over een bestemming. Helaas is het bestuur door alle werkzaamheden
met betrekking tot de samenwerking er nog niet toe gekomen de gedane voorstellen in de
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voorjaarsvergadering te verwerken en tot een voorstel om te zetten. In 1998 zat ook dit zijn
beslag moeten gaan krijgen. Verder zal de aandacht van het bestuur het komendejaar vooral
gevestigd zijn op een concretisering van de voorstellen die zijn gedaan omtrent de samen-
werking met het GvvM. De presentatie van het GFM in Franeker zal moeten worden voor-
bereid en de Amerikaanse windmotoren zullen ook de nodige aandacht vergen.
Eveneens zal zo zoeÍ1es aan nagedacht gaan worrlen over de viering van het 25-jarig jubi-
leum van het GFM. En op verzoek van dc Fryskc Mole zal ook worden bekeken hoe meer
molenaars ertoe bewogen kunnen worden om ee n nrolcn tc gaan beheren. Al met al lijkt het
in 1998 opnieuw een heel intensiefjaar te worden.

R.G.H. Rosenkamp, secretaris

Notulen naj aarsve r gadering
Gild Fryske Mounders

Opening door de voorzitter
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van de heren van de Gaag, De Jong uit Joure, Tiedema
en De Vrueh. Bij een opening hoort een welkom. De voorzitter heeft echter de droeve eer
enkele woorden te spreken ter nagedachtenis aan ons erelid mw. De Jong en ter nagedachte-
nis van dhr. Bakker. De vergadering neemt op voorstel van de voorzitter enkele momenten
van stilte in acht. overigens wordt het een historische vergadering: er wordt een keuze
gemaakt over de samenwerking met het GvVM waarover al zo lang wordt gesproken.

Mededelingen en post
Er is geen post voor de vergadering ontvangen.
Als mededeling vermeldt de voorzitter dat de affiches van de vereniging bij de bestuurstafel
zrjn af te halen. Ook is het boek over het zaagmolensymposium te koop bij de bestuurstafel.
De prijs hiervan is / 31,50.
In verband met de te houden stemming vanavond worden er leden aangezocht om zitting te
nemen in de stemcommissie. Door het bestuur is dhr. Van Driel, oud-setretaris, aangezocht
om als voorzitter van de commissie deel te nemen. Mw. Feenstra biedt zich aan als lid, ter-
wijl dhr. Gremmé ook zijn diensten aanbiedt.
De commissie heeft meteen tot taak de puntjes met betrekking tot de stemming op de I te
zetten. Er zijn enkele stemmen per briefbinnengekomen. De vergadering accepteert het
voorstel van dhr. Van Driel om deze stemmen mee te laten tellen bij de uiteindelijke stem-
ming. Ook gaat de vergadering akkoord met een schriftelijke stemming over het voorstel,
ondanks dat dit een afwijking betekent van het gestelde in het huishoudelijk reglement. Voor
het aannemen van het voorstel is overigens slechts een meerderheid der stemmen nodig.
Voor het aannemen van de statutenwijziging is een 213 meerderheid nodig van het totaal
aantal leden. Wordt dit niet gehaald, dan is bij een tweede stemming waarvoor het bestuur de
leden zal oproepen, een2l3 meerderheid nodig van het totaal aantal aanwezige leden.
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Vaststellen verslag voorjaarsvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, en daarmee wordt hct door de vergade-
ring goedgekeurd en vastgesteld.

Verslag bestuursactiviteiten
In het kort samengevat heeft vooral de samenwerking het bestuur stcvig hcziggchouden.
Daarnaast heeft er weer de Fryske Molendag plaatsgevonden en zi.in cr vorderingen
gemaakt met het ontwikkelen van het lesmateriaal t.b.v. de instructie op de Arncrikaanse
windmotoren. Dhr. Bergstra is door het bestuur benoemd tot instructeur op dczc tnotoren.

Nieuwe gezellen en molenaars
Dhr. Boschma vertelt ons weer enige wetenswaardigheden over de stand van zaken in
beheersland.
"We zijn Fryske Mole en Fryske Molenaars; datzalzo blijven en daarom houd ik mijn ver-
haal in het Fries!".
De FM heeft ditjaar een beleidsplan opgezeÍ dat inmiddels ook aan de Provincie is verzon-
den. In dit plan staat keihard te lezen dat de Provincie er goed aan zal doen een andere hou-
ding aan te nemen t.o.v. de molens: er moet meer geld komen voor het beheer en onderhoud,
of anders moet de Provincie maar aangeven welke molens zullen moeten sneuvelen door
geldgebrek. Wij als bestuur van de Stichting De Fryske Mole willen hier niet verantwoorde-
lijk voor zijn. Er is inmiddels een nieuwe Rijksregeling voor molens. De subsidie wordt hier-
in verhoogd. Het Rijk neemt echter slechts 507o voor haar rekening. De andere helft zullen
de gemeentes en de Provincie moeten gaan opbrengen. De Fryske Mole heeft echter geen
andere bron van inkomsten, maar het zal wel moeilijk worden om alle gemeentes over de
streep te trekken. Al met al een niet echt positief verhaal, ondanks de subsidieverhoging!
Vervolgens licht dhr. Boschma de wijzigingen in het bestuur en de organisatie van de
Stichting De Fryske Mole toe aan de aanwezige leden.

De uitreiking van de certificaten is dit keer wel een heel bijzondere: nog niet eerder heeft de
vereniging zoveel geslaagden in één vergadering mogen begroeten. Vermeldenswaard is een
zeer gemotiveerde groep op Ameland. Deze leerlingen zijn opgeleid onder leiding van leer-
meester Gerard Gremmé en molenaar Rinus Heysteck. Voor hen was het heel intensieve
opleiding, omdat de lessen niet alleen op Ameland plaatsvonden, maar ook op de vast wal,
waarvoor de Amelanders dan ook regelmatig veel hebben moeten reizen.
De geslaagden zijn: dhr. Brouwer, dhr. Engels, dhr. Kiewiet, dhr. Russchen, mw. Wijnberg-
de Jong, en de heer IJnsen.

Verder is dhr. De Groot geslaagd voor zijn examen. Een enthousiaste leerling die reeds in
zijn leertijd regelmatig draaide op de Miedenmolen nabij Holwerd.
Het certificaat molenaar krijgen de heren Heysteck, Criffioen en Posthuma uitgereikt. Allen
van harte gefeliciteerd! Nog slechts éénkeer zal de uitreiking van certificaten op deze wijze
kunnen geschieden. Na vanavond zal er sprake zijn van een landelijk examen?!
Zorgelijk is echter wel dat niet alle molens een molenaar hebben. Er moet in de komende tijd
worden nagedacht over hoe we meer mensen ertoe kunnen bewegen op deze monumenten te
gaan draaien.
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Dhr. Heysteck wordt ter vergadering nog eens extra in het zonnetje gezet wegens zijn
inspanningen om de opleiding op Ameland nrogelijk te maken. Hij heeft veel assistentie en
energie in de opleiding gestoken waardoor cr nu zovcel geslaagden begroet konden worden.
Waarvoor de hartelijke dank van de vereniging!

Nagekomen agendapunten
Dhr. Kamminga, medeorganisator van de Fryske Molendag maakt dc uitslag van de wed-
strijd bekend. De vraag was zoveel mogelijk verschillen te ontdekkcn tussen tle molens in
wolvega en Noordwolde. van de vele inzendingen waren er twee die eruit sprongen. Na
veel wikken en wegen kwam er dan toch een winnaar uit de bus: dhr. H. Noot. GeÍèliciteerdl
Een geschenkenbon als beloning valt hem ten deel.

Uitgebreide presentatie van het voorstel tot samenwerking met het GvVM
Aan de hand van een overheadprojector en sheets wordt aan de vergadering uit de doeken
gedaan wat de voorstellen tot samenwerking inhouden en welke consequenties deze kunnen
hebben voor de vereniging.
De volgende vragen worden gesteld naar aanleiding van de presentatie:
dhr. Ralten uit zijn bezorgdheid over de wijze waarop het bestuur bij het GvVM wordt
samengesteld. Blijft er een instemming door de vergadering mogelijk? Hier hoeft geen zorg
over te bestaan. Dhr. Timmermans wijst het bestuur cr nogrnaals op dat er voor iedere grote
verandering een bepaalde rrrccrdcrheitl van slcnlrlrcn moct zijn ont tot bijvoorbeeld statuten-
wijziging te kunnen overgaan. Het geste ldc in dc hLridigc statutcrr cn huishou<Ielijk regle-
ment wordt nog eens door het bestuur toegelicht. Met dank overigens aan dhr. Timmermans
voor het correct bewaken van de te volgen procedures.
Dhr. Sierkstra geeft aan het spijtig te vinden dat er geen examens meer op cle eigen molen
zullen kunnen plaatsvinden. Het examen op een andere molen doen lijkt hem enigszins ach-
terhaald. Dhr. IJzerman, examinator bij de vereniging, antwoordt dat hij er juist voor gepleit
heeft dat diÍzo zou gaan worden. Het examen moet worden gezien als een examen op een
molen in het algemeen. Het is een winst in objectiviteit. Overigens heefi het bestuur haar
best gedaan om het examen op de eigen molen te behouden.
Dhr. De Jong maakt zich zorgen over het door de week aÍnetnen van het examen en de extra
belasting voor de leermeesters. Is hier ook aan gedacht'l Het bestuur blijÍt <le zater<lag als
examendag pre[ereren.

Moet er wel een loskoppeling komen van de opleiding en het exar.nen'/ wanneer je aan de
exameneisen voldoet kunje als leerling examen doen. Hierin is geen verandering met het
huidige beleid.
Dhr. De Jong eindigt met een stelling dat de nadelen van het exarnen in de nieuwe vorrn gro-
ter zijn dan de voordelen, waarbij hij als nadeel ziet de dag en de tijd van het examen en het
gegeven dat de leermeester niet kan deelnemen aan het Íèitelijke examengedeelte.

Stemming over het doorgaan van de samenwerking met het GvVM
Het bestuur heeft gekozen voor een schriftelijk stemming, en bij binnenkomst heeft ieder lid
een stembriefje ontvangen. Donateurs zijn helaas niet stemgerechtigd.
Na beraadslaging en tellen van de stemmen door de stemcommissie wordt de uitslag mede-
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gedeeld door de voorzitter, dhr. Van Driel:
In totaal hebben 66 leden een stem uitgebracht.
Voorstel samenwerking: voor zïjn 53leden,, tegen l0 leden, er is I onthouding en
zijn ongeldig verklaard.
Voorstel statuten/huishoudelijk reglement wijziging: voor r.ijn 53 leden, tegen
zijn 2 onthoudingen en 2 stemme n zijn ongeldig verklaard.
Het vortrstel voor cle ,samenwerking i,s aangenomen!
Het voorstel tot statutenwijziging kon niet worden aangenomen, aangezien de vereiste 2/3
meerderheid van het totaal aan leden niet is gehaald in de stemuitslag v<itír het voorstel.
Daarom wordt er op vrijdag l2 december a.s. een tweede stemmingsroncle gehoutlen.

Rondvraag
Dhr. smits wijst de aanwezige leden er nogmaals op dat het boek van het houtzaagmolen-
symposium nog steeds te koop is. Eventueel zou hct ook gekocht kunnen worden om het op
de eigen molen aan de man/vrouw te brengen.
Dhr. Wijnja vraagt traditiegetrouw alle geslaagde leden te komen voor de foto!
Dhr. Heysteck maakt de aanwezige leden attent op een apparaatje, schoorstoeltje genaamd,
waarmee de schoren van de molens veilig geschilderd kunnen worden. Dit is ontwikkeld
door een lid van het bestuur van de molen op Ameland. Belangstellenden kunnen bij dhr.
Heysteck nader informatie verkrijgen. ook zal hierover in De utskoat nog een stukje ver-
schijnen.

Notulen extra ledenvergadering Gild
Fryske Mounders, gehouden

op L2 december L997 te Akkrum
De voorzitter opent de vergadering die eigenlijk uitsluitend tot doel heeft de stemming over
het voorstel tot statutenwijziging te houden. Deze vergadering wordt gehouden in de
Hervormde Kerk te Akkrum, niet omdat het bestuur hiervoor opteerde, maar omdat er in de
afstemming met het verkrijgen van de zaal, iets mis is gegaan. Dankzij kordaat optreden van
de koster konden we deze avond toch door laten gaan. Waarvoor onze dank!
De voorgestelde wijziging in de statuten zijn reeds door een notaris doorgenomen, en deze
heeft enkele kleine aanpassingen verricht die overigens ook niet in de huitlige statuten staan.
Het betreÍt dan verenigingstechnische zaken die verder op het door het bestuur gedane voor-
stel geen betrekking hebben. De wijzigingen hebben betrekking op artikel 9,lid2:
Ieder tid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, en op artikel I 3, lid l:
Tweemaal perjaar zal een gewone ledenvergadering worden bijeengeroepen door het
bestuur. Vanavond zal de stemcommissie bestaan uit voorzitter dhr. Van Driel, en lid dhr.
Timmermans, welke zo vriendelijk was om zich hiervoor vanavond beschikbaar te stellen.
De uitslag van de opnieuw schriftelijk gehouden stemming is:

2 stemmen

8 leden, er

De stentcotnmissie bestoonde uiÍ dc ltct't,n Vtttt l)ricl ut'l'irttrtt(t'tlt(tn,\'tt((ntÍ cttthott-
sitrsr de stembiljetten in ontvrtn,q,\Í.

De extra ledenverg,o(lering yon(l pluuÍ,s in dc u(lttÍientle eeuwse hervormde kerk in
Akkrum. Ann weer,\kuntcn vun (lc pr('ck,\Íoal :.ian we.f'ruuie gebrctndschilderde rotneLt
van Th. E,n Tj. Gonggri.jlt vctrt Sneck (176 I en '62). Het interieur van de kerk gekiekt
vanaf cle kreake bij het orgel.

ll
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Aanwezige leden:32leden, en 2
leden hebben schrifrelijk
gestemd. In totaal zijn er 34
stemmen uitgebracht.
Hiervan zijn er voor het voor-
stel: 24leden, en tegen het voor-
stel 9 leden. In totaal zijn er 33

stembriefjes geteld.
Helaas werd er door de stem-
commissie een onregelmatig-
heid in de procedure vastgesteld,,

waardoor het tellen der stemmen
opnieuw gedaan moest worden.
Leden moeten namelijk bij een

stemming over wijziging van de

statuten in persoon aanw ezig
zijn om te kunnen stemmen.
De definitieve uitslag van de
stemming wordt dan als volgt:
voor het voorstel: 24 leden,

Adreswijziging:
G 158

BG 305

M 049

Opgezegd:
L 269

van L 056 naar BL 056
van MO95 naar D405

van L052 Naar G052
van L068 naar G068

L 242

L 246

Mutatres ledenlii st

G. J. Veenstra, Weverrj 4,9341 RZ Veenhuiz,en

Mevr. S. M. Evertsen, Wergeasterdijk 56, 90tt4 AT Goutum
Dhr. S. Jager, Ubemastins 3,8925 GB Leeuwarden

. Ook in de kerk werd door de koster truditiegetrouw
koffie geschonken. Rechts de klok die in de oorlog
door de Duitsers was weggehaald, maar die later
we liswaor ge scheurd te rugkee rde.

Aangemeld als lid:
G 158 G. J. Veenstra, Weverrj 4,9341 BZ Veenhutzen
L 156 Mevr. A. Soer, Koeplein 19,8921 LZ Leeuwarden
L 151 Mevr. J. Tania, C Franckstraat 4,8916 HG Leeuwarden
L 159 Dhr. M. Sybesma, Jourumerleane 3, 8732 EC Kubaard

Dhr J. H. Kooy, Dwerssteech tl, 855 I SB Wou,Csend

T. P. Hoekstra te IJlst
Mevr. Wiersma-Bartels, F«lnteinstraat 20,
8913 EX Leeuwarden

N. van Roon, Kalmoes 53, 8935 PB Leeuwarden

W.J. Siemensma, Heerenhoogweg 60, 8563 AL Wijckel

Dhr. M. v/d WerÍ', Aisernuwei 20, tt50l TX Joure
Dhr. K. Koopmans, W. Santernastraat 3l , 8629 PP Scharnegoutum

tegen het voorstel 8 leden.

Hiermee is het voorstel aangenomen en

kun de stcrtutenwijz,iging door de notaris
worden geffictueerd.
Het bestuur zal tnet de uitvoering van de

aangenomen voorstellen aan de slag
gaan. Terwijl de leden genieten van de

videofilms Molens in de Zaanstreek en

Molens in Engeland, vertoont door dhr.
V/ijnja, gaat het bestuur meteen in con-
claaf met enkele leden van het bestuur
van de afdeling Friesland van het
GvVM om een en ander nader te bespre-
ken.

R.G.H. Rosenkamp, secretaris

De telling vond half geknield plaats
voor de fraai versierde preekstoel. Op
de t.v. zouden later 0p de avond
monume ntale mo lenbe elden w o rclen
ve rtoond.

Correctie:
G 161 P. J. Kuperus, H. Postmastrjitte 9,8159 LV ExmoÍra

Wat staat er op de homepage
van het Gild?

Op de homepage van het GFM (z,iu colofon) is momenteel tle volgende inf'ormatie te

vinden:
Gild Fryske Mounders, molenliteratuur, opleiding tot vrijwillig molenaar, tijdschriften,
wat staat op de agenda, molenmusea, koren- en pelmolens in Noordoost Friesland, The
Dutch Windmill, Beintema poldermolen, Russian page en statistieken.
Indien er lezers zijn die hun molen-homepage aan de lezers bekend willen maken dan
verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons door te geven.
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2004. Voor de Achlumermolen is de subsidie .f 262.500.- (

met als jaar van uitvoering 2006.

Als gevolg van de nieuwe restauratie-regeling zijn de jÍiren
Deze lagen eerst op 2021 t/m 2023.

in de jaren 2006 tlm 2010)

van uitvoering vervroegd.

Diversen
De timmerman de van stichting, H. Kloosterman, heeÍi het hout gekocht en is druk bezig
met het maken van 3 nieuwe vijzels voor de molens "Victor" te Wanswerd, "De
Genezareth Kloosterpoldermolen" te Hallum en "De Volharding" te Jislum (zie hieron-
der). Wij hopen dat deze vijzels alle drie nog dit jaar geplaatst kunnen worden.

Historische Dag in Franeker
Uit de pers hebt u kunnen vernemen dat men van mening is dat in 1998 de provincie
Fryslàn 500jaar bcstaat. Het cerste wat dan wordt gedaan is een projectgroep in het levcn
roepen. Zo ook hier dus. Deze groep zal op I 3 juni a.s. een Historische Dag in Franeker
gaan organiseren. De openingstijden van deze dag zijn van 10.00 uur's ochtends tot
18.00 uur 's middags. Het accent van deze dag zal liggen op hertog Albrecht van Saksen,
Dekemastate en andere historische gebeurtenissen. Voor dit historisch gebeuren zijn
inmiddels een lS-tal instellingen benaderd, waaronder ook de stichting De Fryske Mole
en het Gitd Fryske Mounders, de afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. Zo kan men van De Fryske Mole cle nieuwe kap van de spinnekopmolen van
"Kramer" te Wirdum gaan heki.lken en zal de nieuwc vi.jzel van de molen "De
Volharding" ter plaatse worden voltooid. Ook het Gild zal zich rnet een aantal activitei-
ten manifesteren.

Nieuw bestuur "De Fryske Mole" geformeerd
Nadat het bestuur vorig jaar het "Beleidsplan 1997" had geproduceerd werd in de
Algemeen Bestuursvergadering van 24 jluni 1997 besloten te komen tot een slagvaardiger
organisatie voor de stichting. De stichting had tot dan een Algemeen Bestuur dat bestond

uit 14 afgevaardigden van I 1 instanties en daarnaast werden de dagelijkse taken uitge-
voerd door het Dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmees-

ter, als mede 6 overige leden.

Dit besluit had tot gevolg dat na 22 jaar het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
van de Fryske Mole zouden aftreden en een nieuw bestuur geÍbrmeerd moest worden.
Deze wijzigingen hadden tevens tot gevolg dat de statuten veranderd moesten worden.
Op de AB-vergadering van 22 decemberj.l. konden de nieuwe statuten worden goedge-

keurd en enkele dagen later op 28 december passeerde de akte bij notaris Rademakers te

Leeuwarden.

Het bestuur van de stichting wordt nu gevormd door:
Voorzitter: H. Boschma, zonder beroep, Van Harinxmaplein I te Leeuwarden.
Penningmeester: G. ter Haar, secretaris-directeur waterschap "De Waadkant",

Hofsleane 54 te Berlikum.
A. Cramer, zonder beroep, Van Leeuwenhoekstraat 3 te Leeuwarden.

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen "VijÍhuizen" te Hallum
Het overleg tussen de verschillende partijen om te komen tot een verplaatsing van de
molen "Vijfhuizen" te Hallum naar de Aylvapolder onder Wommels is nog steeds niet
afgerond.
Inmiddels heeft de stichting op I 8 novemberj.l. een verzoek verzonden aan het college
van B&W van Ferwerderadeel om de molen op grond van artikel I I van de
Monumentenwet 1988 te mogen verplaatsen. Nadat hierover een openbare kennisgeving
heeft plaatsgevonden, kreeg de stichting een waarschuwing van een comité uit Hallum
"dat zij de molen beslist niet willen missen en dat wanneer de plannen wel zullen door-
gaan de Hallumers ztch zeer gegriefd voelen en acties niet zullen uitblijven".
Hieropvolgdeop l3januarij.l.eenhoorzininginhetTrefpuntteHallumwaareenieder
tegenover het college van B&W zljn zegle kon doen. Tijdens deze bijeenkomst deelde
het comité mee dat zij de molen voor een formeel bedrag van / 1,- wil overnemen en

met een bijdrage van de gemeente Ferwerderadeel de molen voortaan wil onderhouden.
Inmiddels heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist op 28 januari j.l. laten
weten dat bij een verplaatsing "de (cultuur-)historische waarden niet wezenlijk worden
aangetast en er vanuit bouwtechnisch oogpunt geen opmerkingen zijn, zodat de gevraag-
de vergunning vanuit een oogpunt van Monumentenzorg kan worden verleend."

Molen (6De Hond" te Paesens
Op 5 februarij.l. vond de oplevering van de restauratie uit 1997 plaats. De vrijwillige
molenaars zullen zelf de molen in het voorjaar gaan schilderen.

Molen "Phenix" te Marrum
Rietdekker Van der Zeeuit Birdaard zalnaar verwacht binnenkort een nieuw rietdek op
de kap gaan aanbrengen. Daarmee is ook deze restauratie voltooid.

Gemeente Franekeradeel
Deze gemeente heeft ons laten weten dat in het nieuwe concept-Uitvoeringsprogramma
t.b.v. de restauratie van de "overige monumenten" (hieronder van de molens) een jaar-
budget beschikbaar is van / 56.000,-. Dit programma moest worden vastgesteld in de
raadsvergadering van 6 februari j.l.
Als de raad hiermee akkoord is gegaan, is voor de Schalsumermolen beschikbaar een
subsidie van/28.000,-(inhetjaar2005 Í ll.l19,-en 2006Í 16.881,-), uitte voeren in Secretaris:
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2eYoorzitter: A. Lok, directeur Fries Bureau voor Toerisme, Rijksweg 137 te
Jirnsum.

2e Secretaris: S. Smits, leraar aan de Noordelijke Hogeschool, Trasmune 5 te
Dokkum.

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.

84. "De Pankoekstermolen" heeft eind ianuari de oude kruilier weer terug gekregen.

Bij Strikwerda in Schraard onderging de kruilier een deskundige renovatie waarbij
het oude karakter bewaard is gebleven. Kortom een fraai staaltje vakwerk.

102. Voor molen "De Rat" in lJlst werd deze winter in de Gaasterlandse bossen hout
gekapt waarbij de gerestaureerde mallejan goede diensten bewees zoals dat op de

foto te zien is. Een beeld uit vervlogen jaren.

tl

Algemeen adjunct:

Adviseur:

Mr. P. Veltman, werkzaam op het kantoor van Boclnstra Rademakers,
DelistraaÍ 24 te Leeuwarden.

G. van Reeuwijk, werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, Grauwe Kat 23 te Arum.

Cramer

Plaats

Kimswerd
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Bolsward
Hartwerd
Tjerkwerd
Wolvega

Bel. Onbel.

55,25 6l ,7 5

40.,5 64,5

62 1

50 3,5

640

35

Totaal Omwentel.

123 79904
12261 I

l 05 55508
69 66259

53,5 43267

64 45668
249 94826

663l

124. "Voor poldermolen "De Gooyer" bij Wolvega was de septembermaand een top-
maand", zo schreef vrijwillig molenaar Hendrik Hachmer ons. " De molen werd voor-

zien van nieuwe hekwerk. In maart 1997 besloten Sake (Bergsma; red.) en ik geen

zeilen meer voor te leggen i.v.m. de slechte toestand van het hekwerk. In april vloog

zelfs nog een deel van het hekwerk in de rietlanden. Voor de zomervokantie had It
Fryske Gea alles al weer klaar tot grote vreugde van ons. De windvong, vun de molen
werd aanmerkelijkverbeterd door het halveren van een bij het outle molenctarshuis
staande schuur. De molend draait daardoor aanmerkeli.jk beter hii IVW-wind."

125. Het is dit jaar precies dertig.iaar gelerlen dat de Stichting "De Oosthoek" de
korenmolen "Windlust" in Noordwolde in handen kree g. Deze niet-molenstich-
ting heeft de molen tot op de «lag van vandaag goed onderhouden, wat volgens de

vrijwillige molenaars een unicum in Nederland is. Hendrik Hachmer hoopt er in
een volgend nummer op terug te komen.

148. Zag U het ook op de voorpagina van de Leeuwarder Courant? Onverstoorbaar zat
Simon Jellema, zaagmolenaar te lJlst een zell te naaien voor de spinnekopmolen

Draaiuren en omwentelingen
Onder andere van molenaar Teernstra van de molenaarsgroep Witmarsum-Bolsward ont-
vingen we een overzicht van de maaluren en omwentelingen over het afgelopen jaar. Hij
tekent erbij aan het belangrijk te vinden daÍ deze cijfers niet alleen in maalboeken wor-
den opgetekend, maar dat ze ook openbaar worden gemaakt. De redactie houdt zich aan-
bevolen ook de cijfers van de andere molens te ontvangen. Dat zou prima kunnen op de
voorjaarsvergadering. De eerste inzending was een registratie per maand, maar dat is
voor onze opzet te uitgebreid. Natuurlijk is het wel van belang dat in de maalboeken
maandoverzichten worden vastgelegd. Zeer uitgebreid was bijvoorbeeld het overzicht dat
Jan Hofstra van de "Stommeermolen" te Aalsmeer aan molenaar Sierkstra van "De
Onderneming" zond: hij had nog een aparte kolom voor het gemiddelde aantal enden!
Hieronder dan het eerste overzicht.

Nr.

12

83

84

85

90

97
100

124

Molen

De Eendracht
Onderneming
Pankoekstermolen

Hiemertermolen
Klavermolen
Oegekloostermolen
Babuurstermolen
De Gooyer
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die op de Nationale Molendag,g mei aanstaande,, brj Oudega in gebruik zal wor-
den genomen. En dat nog wel op's werelds grootste watersportbeurs Boot
DÉsseldorf in Duitsland. Een prachtig stukje Wymbritseradiel- en molcnpromotie
in het buitenland. Simon zalhet misschien tijdens de zomer op zaÍrgrnolen "De
Rat" merken aan een toename van Duitse toeristen. Begin februari legde molen-
maker Durk Posthumus trouwens de laatste hand aan de schroef die weer een
juweeltje is geworden.

Over de grenzen
Wie dacht dat hergebruik echt iets was van deze tijd, heeft het helemaal mis. Ook onze
voorouders hadden in de gaten dat sommige dingen best een tweede leven kon worden
gegund. Een typisch voorbeeld daarvan was de windmolen. Tegenwoordig praten we al
snel over verplaatsing van een molen als die niet meer op een geschikte plaats staat,
maar met de moderne hulpmiddelen is dat ook niet zo vreemd. Des te meer valt het op
dat men daar in vroeger eeuwen evenmin zwaar aan tilde, hoewel de inspanningen die
men zich moest getroosten bij het verplaatsen van een molen aanzienlijk groter waren.

In Friesland zijn, vooral in de vorige eeuw, ook molens van buiten de provincie binnen-
gehaald. Traditioneel kwamen vele daarvan uit de Zaanstreek, de nationale markt voor
tweedehands bedrijfsmolens . ln 1762 verhuisde zo de paltrok "de Gideon" yan Zaandam-
wz. naar Franeker. Rond 1797 kwam wellicht "de Bonte Ekster" uiÍZaandam-wz. naar
Lemmer om daar verder hout te zagen. Daarna volgden o.a. de volgende:

t9

\
/

ï
,l

Kloosterburen (Gr.), pel- en
oliemolen in Gerkesklooster
(+ I U93 ) kwam uit de stad
Gxrningen (cementmolen) en
clc korenmolen van Appelscha
in lttgtt r"rit Oldehove (Gr.). De
T,Llilgnlol() n van veendam ging
vcrclcr uls watermolen bij
Kol I u rn ( I ti93 ). Ook die van
Haulcrwi.fk (IU50) kwam
crgcns Ltit Groningen, maar die
bi.i Hct:rcnveen (lB8l) kwam
uit Amsterdam, die in Idzega
( I tlS l ) kwam uit de omgeving
van Leimuiden (2.H.) en die in
Wolvega ( 1888) uit Mijdrecht.
De nog bestaande watermolens
van Roodkerk ( 1863 uit
Scharmer), Birdaard ( 1867 uit
Oostwold) en Buitenpost ( 1959
uit Oosterhoogebrug) kwamen
allc uit de provincie Gro-
ningen, maar er zijn nog meer
wilte rrnolens naar Friesland
ovcrgcbracht van elders.

. Franeker, zaagmolen " De Gideon" Ltit I 7()2 ( col-
lectie DMB).

I 806 zaagmolen "de Swarte Hengst" , Zaandam-wz.
I 8 l0 zaagÍnolen "de Jonge Kat", Zaandam-oz.

Sneek, zaagmolen
Bergumerdam,
zaagmolen

IJlst, zaagmolen
Leeuwarden, oliemolen
Joure, oliemolen
Ureterp, korenmolen
Balk, koren- en

oliemolen
Dokkum, zaagmolen
Harlingen, korenmolen
Joure, korenmolen

I 828
l 830
r 852
t\l2
l8l1

l88l
r 899
l 900

zaagmolen "de Walrot" , Zaandam-wz.
papiermolen "de Herderin", Zaandljk
oliemolen "de Nachteg aal" , Wormerveer
zaagmolen "de Zwarte Bruinvisch",, Zaandam-wz.
oliemolen "de Pelikaan", Koo g ald Zaan

oliemolen "de Reus", Koog aldZaan
pelmolen "de Tol", Zaandam-oz.
pelmolen "de Jonge Dolfijn", Westzaan

Vermoedelijk kwamen korenmolen "de Eendragt" te Akkrum en zaagmolen "de Valk"
bij Franeker eveneens uit de Zaanstreek en vrijwel zeker waren er nog wel meer dergelij-
ke gevallen.
Ook uit andere streken kwamen molens naar Friesland. Zo kwam de molen van Hemrik-
Sparjebird in I 884 uit Overijssel. De korenmolen van Oosterwolde ( 1862) kwam uit

Molen "de Nuc'htegaul" op zijn plaats in Joure. Links in tle verte de nog bestaande
korenmolen " Penninga's Molen", eveneens een voormctlige Zaankanter.
(collectie DMB)



Zelfs tegenwoordig komen er
nog molens van buiten
Friesland: de korenmolen van
Hollum op Ameland, die in
l99l verrees, stond vroeger in
Brucht bij Hardenberg. Het
was deze molen die mij deeC

nadenken over de herkomst
van sommige Friese molens.
Misschien kunnen de lezers
helpen bij het samenstellen van

een uitvoeriger oYerztcht van
dit soort geïmporteerde
molens?

Bij een volgende gelegenheid
kan daar op worden teruggeko-
men" Tevens hoop ik dan een

oveÍzrcht te geven van Friese
molens buiten de provincie,
alsmede van verhuizingen (met

name van bedrijfsmolens) bin-
nen de provincie.

20

De korenmolen in Ureterp,
resteert de onderbouw nog.

zie uit Zaandam kwam. Nu

( collectie P. Timmermans ).

D^\18

Ecn havcnkraan
In de lTde tot de l9de eeuw werden havenkranen gebruikt voor takelwerkzaamheden. Het
leuke ervan is, dat er afgeleide karaktertrekken en uiteraard constructies, afgeleid van de

standerdmolen, in terug te vinden zijn.
In Vlaardingen staat al weer enige jaren een kopie van zo'n kraan, gebouwd door de molen-
makerij van de Schiedamse Molens. Meerdere steden hadden vroeger zo'n zware jongen in
de haven staan, in diverse constructies en ontwikkelingen.
In Breda is een havenkraan met dubbel tredrad in bedrijf geweest. Met een dergelijke molen
werden de per schip aan- of afgevoerde goederen ten behoeve van de Bredase markt gelost
en geladen. Deze kraan heeft tot het eind van de I 7de eeuw dienst gedaan. In 1 696 werd de

bouw van een nieuwe aanbesteed. In het in 1977 verschenen tweede deel van de geschiede-
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. De hctven van Breda, gezien
vonaÍ de wal van het kasteel
omstreeks I 825. De in 1696
gebouwde kraan was onmis-
baar voor de aan- en afvoer
van marktgoederen en bleef
tot I 864 in gebruik. Op de

linkerkant van de prent z,ien

we de rivier- en zeevismark-
ten.
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nis van Breda wordt precies uit-
gelegd hoe de 'machine' werkte:

deze stadshefkraan behoorde tot
een type dat zrch het beste laat
omschrijven als een bovenkrui-
cr. Dc ondcrhouw van het
kraanhuis was gcrnetseld en

daarin stond cen zware houten
spil up een tap in een gemetse[-

de pot diep in de grond. Met die
spil was de draaibare (met leien gedekte) houten kap vast verbonden: op ronde houten
lagers kon zij met de spil op het ronde bakstenen huis gedraaid worden, met behulp van een

lange staart. Op de spil en tevens op de top van de kap rustte in schuine richting de lange
hefboom, waarvan het onderste uiteinde met de staart verbonden was. De top van de boom
werd nog door een schoor neerwaarts naar de kapvoet gesteund. De hefboom kon dus van de

waterkant naar de kade worden gewend, maar de op- en neerwaartse beweging werd alleen
door de reep langs de toprol bovenaan en de windas onderaan bewerkstelligd; de windas had
aan beide uiteinden een rad met handspaken.

De reep -het hijstouw- was tegen regen en

wind beschermd door een grote houten kap.

Dit type hefkraan was tot in het midden van

de l9de eeuw vrij gebruikelijk en men trof
het ook aan in Alkmaar, Middelburg,
Haarlem, Deventer, ZuÍphen en aan het
begin van onze eeuw zelfs nog in Lochum en

Vlaardingen.

. De stadskraan z.oals die gestalte moet
krij gen op de Vlaardingse Westhaven-
kade.
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. Het meest bekende plaatje van een stadskraan vinden we op de bekende geschiedenis-
schoolplaat "De Hanzestad Kampen" die een beeld geeft van de handel en het vertier
langs de lJssel ter hoogte van het Middeleeuwse Kampen. We zien hier een detail waarop
een Brote kogge wijn heeft aangebracht. De hijskraan brengt twee fusten omhoog. Deze
kraan, waarvan de windas door mannen, die in de tredmolen lwoegden, werd bewogen,
werd als Vlaamse miniatuur gevonden in de Staatsbibliotheek in Mönchen. De oude
Bruegel pktatste twee van deze hijskranen in de machtige expositie "De grote toren van
Babel " , die in Wenen wordt bewaard. Het geweldige houten gevaarte draaide om een
verticale spil en werd door ringvormig gestelde wielen gesteund. (GDW)

A.M. van Dop

Stichtirrg tot Instandhouding van
Bronsmotoren opgericht

De heer Van Dop uit Naaldwijk meldde ons de oprichting in Appingedam van de
Stichting tot Instandhouding van Bronsmotoren. Deze stichting beheert niet alleen
Bronsmotorer, ffiaar probeert daarnaast eenieder die in het b ezit is van een
Bronsmotor met raad en daad terzijde te staan om zijn of haar motor in draaiende
conditie te houden. Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opne-
men met Jan de Jong, Tolweg 7 5 A119, 9902 AC Appingedam. Telefoon 0596-
62025 4: fax. 05 9 6-62567 4.
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I-Iit ons prentenkabinet
We kregen een reactie op de onbekende molenfoto uit ons vorige nummer. De heer S.

Andringa uit Heerenveen wist te melden dat de foto ooit gepubliceerd werd in Fan
Fryske Groun en wel in het nummer van 25 juni 1931 . De foto werd destijds ingezonden
door ene D.H. Reitsma uit Lollum. Volgens Andringa zou het een muonts bij Schettens

geweest kunnen zijn. Hij herinnert zich dat de fundamenten ervan in de zeventigerjaren
nog in een weiland aanwezig waren. Wie er meer van weet mag het melden. Op de ach-
terkant opnieuw een onbekend molenplaatje, dit keer uit <.le verzameling van de heer ter
Horst uit Scheemda. We houden ons overigens aanbevolen voor toezending van nieuw
onbekend fotomateriaal.

Digitaal
We leven in een digitaliserende tijd. Ook de belangstellenden in zoiets ouds als een wind-
molen ontkomen daar niet aan. Wie gegevens over molens verzamelt of vastlegt, zal daar-
voor soms al wel de computer gebruiken, maar dat nu ook informatie wordt aangeboden in
digitale vorm is nieuw. De Friese Pers bracht onlangs de CD-ROM "Friesland, digitaal
toonbeeld van de Zuidwesthoek" uit met claarop veel inÍbrmatie over dat deel van de pro-
vincie. Voor molenlieÍhebbers is v«xrral de aandacht voor molen "de Rat" in IJlst interes-
sant. In een filmpje wordt het zaagproces op die molen get(x)nd, terwijl b.v. ook een fraaie
oude opname is te bewonderen. Overigens is dit natuurlijk geen molen-CD bij uitstek, maar

wie weet wat er allemaal nog gaat komen op dit terrein. ln elk gcval zijn de mogelijkheden
duidelijk: (bewegend) beeld, geluid en tekst laten zich moeiteloos combineren.

Een heel ander digitaal product is de diskette van de tiende druk van "Het Nederlandse
Molenbestand" (het "rode boekje"), die in september 1997 het licht zag. Voor het eerst zijn
de gegevens die ten grondslag liggen aan het bekende boekje in digitale vorm verkrijgbaar.
De samenstellers hebben de gegevens in twee programma's opgeslagen, n.l. in het aloude

dBase III en in het veel nieuwere MsAcces 2.0. Dit laatste vereist het stuurprogramma
Windows van dezelfde firma Microsoft. Ook diverse andere programma's kunnen echter de

gegevens (vooral uit dBase-bestanden) inlezen. Mensen met een niet al te moderne PC kun-
nen de diskette gerust aanschaffen, mits ze de zogenaamde dbf-bestanden (dBase) kunnen
inlezen in een programma. Voor het draaien van de genoemde CD-ROM is echt een moder-

ne, snelle PC nodig.
Heeft men alles eenmaal op de PC staan, dan zijn er legio toepassingen te bedenken.
Bijzondere vragen, zoals hoeveel Friese achtkante watermolens hebben een vlucht van min-
der dan 17,5 meter? leiden met een druk op de knop tot het antwoord: 31. Daarvan zijn er
I 8 met een vlucht minder dan I 5 meter. Het aantal (op de ingevoerde gegevens gebaseerde)

te beantwoorden vragen is vrijwel onbeperkt. In een gedrukte uitgave is dat ook zo,maar
kost het soms erg veel tijd. Wanneer men b.v. de bovenstaande vragen op heel Nederland
van toepassing laat zijn, is het wel even doorzetten! In heel ons land zljnmaar 44 dergelijke
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molens, waarvan er slechts de helft een vlucht onder de l5 meter heeft. Hieruit blijkt het
beeld van de kleine "monnikmolen" die voornamelijk in Friesland staat te kloppen. Het
altijd onbekend gebleven recente plaatje van de wipmolen met achterop "anno 1803"
geschreven leidt nu automatisch tot de oplossing Hellouw (Gelderland nr. 97), omdat dit de
enige bestaande molen van dit type en bouwjaar is. Kortom: een zeer handig digitaal hulp-
middel voor de yerzamelaar en molinoloog. Voor de geringe prijs van 25 gulden kunnen
leden van "De Hollandsche Molen" (niet-leden 27,50) de diskette bestellen op gironummer
5285850 t.n.v. Werkgroep Nederlands Molenbestand te Alkmaar, onder vermelding van
"diskette molenbestand". Stichting "De Overijsselse Molen" is eveneens aan de slag
gegaan met het medium computer en wel voor leerlingen van de hoogste klassen van de
basisschool. Onderwijsmensen, bekend met informatica en molens, hebben een diskette
ontwikkeld waarin de molens in Overijssel centraal staan. Men omschriiÍt het doel van de
diskette als volgt: "De kinderen ervan bewust te maken dat het met veel zorg en energie
gerestaureerde molenbezit, waar iedereen van mag genieten, bewaard moet blijven."
Gekozen is voor het programma Globes dat deel uitmaakt van het pakket Comenius. De
diskette bevat vooral tekst en slechts een aantal tekeningen van watermolentypen en wiek-
standen. Voor foto's wordt verwezen naar het boek "De Wind- en Watermolens in
Overijssel". Er wordt informatie verstrekt over molentypen, de functie van molens, de
molenbiotoop, het werk van de molenaar, restauraties, het Gilde van Vrijwillige Molenaars
etc. Tevens zijn enkele gedichten, raadsels, liederen, recepten en opdrachten opgenomen.
Kaartenmappen brengen de kinderen bij alle molens in Overijssel, zowel de wind, als de
water- en rosmolens. Ook worden naburige molens in Duitsland genoemd. Spreekwoorden
en gezegden en een boekenlijst ontbreken evenmin.
Kinderen kunnen met het programma bijvoorbeeld kaarten veranderen (bewerken), sorteren
en bewaren. Door middel van het schrijfprogramma kunnen teksten worden vastgelegd,
bewaard en geprint.

De samenstellers zijn zich ervan bewust dat de ontwikkeling op het terrein van software
razendsnel gaat en dat ons ondertussen sneller en dynamischer materiaal voorhanden is.
Scholen in Overijssel hebben allemaal gratis een diskette ontvangen. Een prima stukje
molenpromotie! Mocht U ook geïnteresseerd zijn dan kunt u de diskette bestellen door
overmaking van f 12,50 op rekening 12.86.90.429 t.n.v. Stichting De Overijsselse Molen re
Heino o.v.v. Molendiskette en het adres waar het naar toe gezonden moet worden.
In de hobbywereld van het spoor zijn elektronische boeken al verkrijgbaar. We denken
daarbij aan de nieuwe reeks "Photo-Bibliothek" die op CD-ROM honderden foto's van
stoomlocomotieven e.d. met beschrijvingen aanbiedt. Deze serie werd vooraf gegaan door
een stortvloed aan treinvideo's. Met de molenvideo's is een begin gemaakt. De digitaal
bewerkte "Stoere Werkers" is er een goed voorbeeld van, maar sindsdien is er, voorzover
wU weten, niets nieuws op de markt gekomen.
Voor de molenvrienden is het waarschijnlijk nog een kwestie van tijd. Zo zou bijvoorbeeld
"Het Nederlandse Molenbestand" gekoppeld kunnen worden aan historische en actuele
foto's. Levende beelden, zoals op de Friesland CD-ROM te zien, kunnen het beeld vervol-
gens completeren. De mogelijkheden zijn in ieder geval verrassend en bijna onuitputtelijk.

DMB/GDW

Llit de knipseldoos rlr. 48
door: Popke Tirnnlcnnans
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We gaan nu eens naar de Zuidwesthoek van de provincie. Daar ligt de stad
Workum. Sinds 0l-01-1984 valt deze onder de gemeente Ni.iefurd. Hier stonden
eens vele molens, zowel koren- en industriemolens als watermolens. Voor de afwis-
seling nemen we nu eens een watermolen op, de zogenaamde "Ho-mole". Onlangs
kreeg ik van de heer Willem Hengst uit It Heidenskip een krantenknipsel toege-
stuurd over deze molen. Hij is een van de samenstellers van het boek "De windmo-
tor als poldergemaal" (1995). In de Workumer krant stond het volgende vermeld
over deze molen:

"Fyftich jier lyn
Molen afgebrand. In de afgelopen nacht werden vele ingezetenen door de bransirene
gewekt. Het bleek dat de watermolen van S. IJ. Haagsma aan het zogenaamde Vierkant,
nabij het voormalige kamp van de Arbeidsdienst, in lichte laaie stond en daarna geheel
afgebrand was. Vanmiddag werd de omgeving waar de watermolen stond aan een scherp
onderzoek onderworpen, hierhij werd gcbruik gemaakt van een speurhond. Van bevoeg-
de zijde werd bevestigd dat dc watcrrnolcn door hrandstichting in vlammen was opge-
gaan. Jammer dat dit aardige molentje uit hct lanclschap is verdwenen."

Aanvulling
De standplaats van de molen was 700 meter ten o.z.o. van clc l6c ccuwse hervorrnde Sint
Gertrudis Kerk, tussen de Stationsweg en Emmingaburen in hel zogenaarnde Vierkant.
De molen had een houten bovenas met houten roeden van 12,40 nreter lengte. Hij was
uitgerust met een vijzel en bemaalde polder 21 die 50 ha. groot was. De opvoerhoogte
bedroeg in 1943 1,90 meter en het waterverzet was volgens opgave 420 mr/uur. Het
onderhoud van de molen werd verricht door de plaatselijke rnolenmaker Willem Visser
die woonde aan de Algeraburen. Oud-Workumers noemden het kortweg Buren. Ene K.
Horjus uit Eelde was in 1943 de eigenaar. Als huurder werd S. Haagsma opgegeven. Dit
zal wel de man zijn die ook in het knipsel wordt genoemd. Kadastraal stond de molen
bekend als Workum, sectie A, nr. 983.
Op deze plaats stond volgens een stafkaart al een molen in I 854. Zoals van vele kleine
watermolens weten we niet wanneer en hoe ze zijn verdwenen. Wat het laatste betreft
vormt de "Ho-mole" hierop een uitzondering, mede dankzij be richtjes als hierboven
weergegeven die bij molenspeurders dan ook bijzonder welkom zijn. Ik vraag me echter
wel af hoe de molen aan die vreemde naam is gekomen. Wie geett de oplossing?

Bronnen en dankv erschudiging
* Dhr. W. D. Hengst uit It Heidenskip die bijgaande foto beschikbaar stelde.
* De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland te

Amsterdam.
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Rijksinventarisatie uit 1943 welke in bezit is van

Moleninventaris (omstreek I 928129) door wijlen
dezelfde vereniging.
De Molenaar nummer I van l98l .

. Een van de bewaord gebleven u.f'beeltlingen
Workum uit de collec:tie van Willern Han,q,sl.

Heerenveen, februari I 998

bovengenoemde vereniging.
de heer A. ten Bruggecate in bezit bij

t,ttn tlc " Ho-tnole" bi.i

Popke TimmermAns

Vraagen aanbod
Bij de redactie zijn enkele boeken en andere verzamelobjecten bezorgd voor de verkoop
aan een liefhebber. Wij verstrekken zo nodig de gewenste inlichtingen. Het gaat om cle

volgende exemplaren: Molens van Nederland door Herman Besselaar, het boek van de

maand uit I 97 4. Vraagprijs: .f 50,-.
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De Tjasker, een zeldzaam molentype door L.H. Blom. Vraagpriis / 35,-.
Molenspiegel van A. Bicker Caarten. Vraagprijs / 65. .

Met de kuierstok langs de molens van A. Bicker Caarten. Vraagprijs Í 65,-.
Pieter Boorsma. Een molenvriend l87l-195 l. Vraagprijs./ 15.-.
Vakblad De Molenaar, bijna twee hele jaargangen. Norrnalc pri.is .1 125,- per jaargang.
Nu als aanbieding f 70,- voor beide jaargangen samen.

Plakboeken vol Friese molenknipsels en kalenderplaten../ l-5,- pcr plakboek gevraagd.

Te koop gevraagd
Molenbouw van Anton Sipman.
Bouwpakket achtkante stellingmolen van hout (merk Authcntic Modcls Holland)
Molens van Friesland (uitgave l97l)
Aanbiedingen via de redactie (tel. 05 l5-579348).

Gezocht
* Oude nummers van De Utskoat worden gezocht door vri.jwillig molenaarJaap

Terpstra, Stylstrastr. 1,9112 HM Birdaard. Het bctrcli dc rrunlrncrs 2,3,4,6 en 42.

:n De heer Willem Hengst uit It Heidenskip is op zoL)k naar ccn oude foto van de polder-
molen die ooit heeft gestitan in Oostcr'/,cc (iictcrsc:t-x'trg, tcgeÍrover cle zuivelfabriek.
Dit naar aanleiding van ccn ltcsprck rlut hii hutl rrrct l'iurrilic van de oud-molenaar
aldaar. Harmen Lr"rincnburg wus hic:r'nlolcnaar cn in rlc pcrioclc tussen 1901 en l913
zïjn op de molen enkele kirrderen gchorcn. Llw reactic grilag naur de heer Hengst,
Ursuladijk 3a, 8124 HR It Heidenskip (tel. 05 l5-54 1506)

Het blad "MOLE,NWERELD"
ingeÍnalen op de snuifmolen

"De Lelie" te Kralingen
Op donderdag 15 januari is het eerste nummer van "Molenwereld" officieel overhan-
digd aan minister A. Jorritsma-Lebbink en haar moeder. Dit gebeurde op molen 'De
Lelie'te Rotterdam. Popke Timmermans was er als eerste abonnee van het nieuwe blad
bij uitgenodigd en doet hieronder m.b.v. de heer Coops verslag van dat heuglijke feit.

Het bleek nog niet zo eenvoudig de minister te strikken voor een vo«rr haar relatief een-
voudige gebeurtenis. Het voorstel van Stichting Molenwereld was om het eerste exem-
plaar aan te bieden op de molen in Dalfsen, waar het immers ooit allernaal is begonnen
met 'De Molenaar'. Al in november van 1997 zi.jn de eerste pogingen ondernomen.
Meteen al werd samen met het ministerie de datum van l5.ianuari 1998 vastgelegd,
alleen Dalfsen vond men te ver weg, en zo werd Rotterdam uitgekozen. Er leek dus geen
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vuiltie aan de lucht, totdat haar secretaresse de week ervoor per mobiele telefoon de heer

Coops belde met de mededeling dat de minister helaas toch was verhinderd. Dat was

natuurlijk een enorme domper op de feestvreugde. maar Stichting Molenwereld liet zich
niet uit het veld slaan. Het alternatief was dat allce n haar moeder zou komen. Op zich
was dat ook best interessant geweest, maar dan was het hele effect van de cadeaus verlo-
ren gegaan. Zodoende is met het ministerie druk ovcrlcgd hoe toch tot een oplossing zou

kunnen worden gekomen. Uiteindelijk kwam l3 januari hct vcrlossende woord: de minis-
ter kwam toch zelf, en ook nog samen met haar moedcr, clus bcter had het niet gekund.

Slecht weer
Hoewel de weermannen van radio en televisie het er allen ovcr ccns waren dat die l5e
januari een stralende dagzou worden, hadden de weergoden iets andcls in gedachten. Tot
kort voor de aankomst van de minister regende het niet al te zachtjcs, nraar.juist voor ze

het erf van molen 'De Lelie' opreed, hield het op met regenen. Het enige dat nog zorgen
baarde was het feit dat er bijna geen wind stond, toch een noodzakelijk iets om de rninis-
ter te laten doen wat de stichting in petto had, maar dat had ook nog even tijd.
De minister werd door het bestuur van de stichting - de heren Bakker, Roose en Coops -
welkom geheten en begeleid naar de 'karottenfabriek', de ontvangstruimte naast molen
'De Lelie', waar al ca. 40 gasten op haar komst zaten te wachten.

Vanwege het feit dat de minister maar weinig tijd had, was het programma nogal gedron-
gen, en moest alles dus precies volgens schema lopen. De heer Coops nam als eerste het

woord en haalde enkele zaken uit het verleden van de minister aan, waaronder het mul-
dersleven van haar vader. Ook werd met een knipoog de politiek er nog even bijgeroe-
pen.

Eerste exemplaar
Na deze door de tijd gedwongen korte toespraak begaf de minister zich onder begeleiding
van het stichtingsbestuur naar molen 'De Lelie' alwaar de minister werd gevraagd om
samen met haar moeder het luiwerk in gang Íe zeÍten, en zowaar, precies op dat moment
stond er voldoende wind om voldoende snel een zak op te hijsen waaronder de eerste

exemplaren te voorschijn kwamen, onder luid gekletter van de tonnen waarin de tabak
werd fijngehakt. Na deze symbolische handeling kreeg de minister het eerste exemplaar
uitgereikt, en haar moeder het tweede. Vervolgens wcrd een korte rondgang gemaakt
door de molen, waarna de karottenfabriek weer werd opgczocht.

Cadeaus
Daarna was het de beurt aan de heer Bakker orn de minister enkele woorden toe te voe-
gen, en uitleg te geven over de cadeaus. Hij ging daarbij nog in op het feit dat haar vader
regelmatig voor'De Molenaar' had geschreven, en daarbij kritiek bepaald niet had
geschuwd, zeker ook niet op de politici.
Het eerste cadeau bestond uit een - natuurlijk door de heer Bakker - secuur samengesteld

album met daarin alle wetenswaardigheden uit het molenverleden van de familie
Lebbink. Vervolgens kreeg de heer Roose de gelegenheid om haar het tweed cadeau te

overhandigen, namelijk een ingelijste vergroting van de oude molen van Lebbink, toen
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. Minister Annemarie Jorritsma uit Bolsward ontvangt het eerste exemplaar van
"Molenwereld" uit handen van reducteur Coops. (foto P. Timmermans).

nog in volle glorie. De minister - maar ook haar moeder - bleek bijzonder blij verrast met
deze originele cadeaus, en heeft met de heer Bakker nog een poosje staan napraten over
de voorvallen uit het verleden.

Ontspanning
Daarna was het tijd voor de nodige ontspanning, want het ofÍiciële gedeelte was achter de

rug, en was wonderwel precies op schema verlopen. De dag kon dus eigenlijk al niet
meer stuk. Wat vloeibaars en wat vasts tot zich nemend genoot de minister met haar
gevolg zichtbaar van de gebeurtenis, en besloot dan ook ongeveer l5 minuten langer te

blijven dan ze zichhad voorgenomen. Ook bij de overige aanwezigen bleek de stemming
er goed in te zitten.

Alom lof
Nadat de minister uitgeleide was gedaan door het bestuur van Stichting Molenwereld,
werd aan de heer Kloosterman, de oud-hoofdredacteur van'De Molenaar', het derde exem-
plaar overhandigd als blijk van zijn inzet destijds om het molenkatern in 'De Molenaar'
van de grond te krijgen. Daarna was het tijd om de overige aanwezigen van een exemplaar
te voorzien. Alom heerste er lof over uiterlijk en opmaak. Pas later bleek dat er toch nog
enkele slordige fouten in voorkwamen, maar ja, waar gewerkt wordt vallen spaanders.

Toch kon worden gesteld dat het eerste nummer van 'Molenwereld' meer dan aan de ver-
wachtingen voldeed. Er diende zich zelfs onmiddellijk nog een donateur aan!

Niet alleen het blad kreeg lof, ook de heer en mevrouw Bakker werden nog even in de

#' .
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bloemetjes gezet door de medebestuursleden. Daarmee wilden ze hun waardering uiten
voor het vele werk dat de heer Bakker vanaf februari I 997 heeft verzet, daarbij voortdu-
rend ondersteund door zijn vrouw Corry.
Het stichtingsbestuur kon dus terugkijken op een bijzonder geslaagde dag, waarin einde-
liik alle aanloopmoeilijkheden even konden worden vergeten.

Ingezonden
Wat bezielt ze toch?
Enige dagen geleden kreeg ik het eerste nummer van'MOLENWERELD'onder ogen. Door
de aankondiging van het blad in diverse molentijdschriften waren mijn verwachtingen hoog
gespannen.

Bij deze wil ik de redactie van MOLENWERELD mijn welgemeende complimenten maken

voor de keurig verzorgde uitgave, die mij evenwel sterk doet denken aan het molenkatem uit
'De Molenaar'. Toch wil ik enkele opmerkingen plaatsen over de opmaak van het blad. Zo
vind ik de lay-out van het voorblad te druk, en het gebruik van de vele kleuren doet afbreuk
aan de kleurenafbeelding. Voor het merendeel van de tekst is gekozen voor een fraai dun let-

tertype, dat echter snel vermoeiend leest. Zeker voor al wat oudere ogen. Een iets vettere
weergave van deze letter zou hier misschien verbetering in kunnen brengen.

Bij een eerste vluchtige doorname van het blad springen veelbelovende woorden in het oog,

zoals: niveau, uitmuntend, hoge bewaarwaarde, kwalitatief hoogwaardig, waaruit men de

conclusie zou kunnen trekken, dat vele andere molentijdschriften, die al sindsjaren verschij-
nen en met enthousiasme vol geschreven worden door zowel deskundigen op molengebied
als mensen uit het veld, die kwalificaties zouden ontberen.

Een verdere bestudering van de tekst doet mij het ergste vrezen ten aanz\en van het begrip
kwaliteirsblad.
Een redactielid blijkt een tekst als: "Dapper wentelende wieken, klievend door het wijdse
Hollandse luchtruim, terwijl ....." , wellicht door een toegewijde molenliefhebber neerge-

schreven, te bestempelen als een prozaïsch cliché en derhalve ongeschikt te vinden om in
MOLENWERELD te worden opgenomen. Dat is zijn goed recht. Erger wordt het, wanneer

de schrijver een onjuiste spelling in zijn voorbeeld hanteert. Het woord wijds bestaat niet als

adjectief. Wel bestaat het woord weids in de betekenis van: groots, luisterrijk.
Gelukkig heeft een ander redactielid vanuit zijn liefhebberij voor de Nederlandse taal zich
opgeworpen als corrector. Hoe groot was dan ook mijn teleurstelling om in het kennisma-
kings-interview, waarin dit redactielid wordt aangehaald te lezen: "....terwijl ik als voorzitter
optreedt" en een bladzijde verder ".....2ou misschien een ethymologische rubriek ook wel
aardig zijn". Het woord etymologie stamt van het Griekse woord'etymos'(betekenis: waar,

werkelijk) en de spelling ethymologie is dientengevolge onjuist.
Kwaliteit wordt niet alleen door inhoud bepaald. Ook opmaak, stijl en foutloze spelling dra-

ï:ï.," 
n"t" mate bij tot het niveau, dat de redactie van MOLENWERELD zegt na te stre-

Kollum, januari 1998 \il/illem Entrop
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Reactie van de redactie van de Molenwereld
De redactie van de Molenwereld maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid om te
reageren op de ingezonden brief van de heer Entrop.
l. Allereerst danken wij de heer Entrop voor zijn welgemeende complimenten aan ons

adres.

2. De redactie van de Molenwereld onderschrijft zijn slotopmerking over de relatie tussen
opmaak, stijl en foutloze spelling voltedig.

3. De conclusie dat wij als redactie met het'etaleren' van onze doelstetlingen een negatief
oordeel zouden geven over andere molentijdschriften is gezocht en bovendien volledig
in strijd met de waarheid. Het is onzin om te veronderstellen dat onze kwaliteit of ons
streven naar kwaliteit de kwaliteiten van anderen ontkent of uitsluit.

4. De reactie van de heer Entrop in De Utskoat verbaast ons in één opzicht in hoge mate:
het heeft er namelijk veel van weg dat hij bij zijn eigen krant klaagr over het dagblad
waar de buren op geabonneerd zijn. De heer Entrop is namelijk noch abonnee van ons
blad, noch donateur van onze stichting.

Namens de redactie van de Molenwereld,
J. S. Bakker

Molenliteratuur
MOLENTEKENING van SPINNEKOP uitgegeven door het Gild - een juweeltje
Een prachtige doorkijk/perspectieftekening van de spinnekopmolen "Doris Mooltsje", die
momenteel wordt gerestaureerd in Oudega (W.), is te koop! Exclusief voor het GFM
getekend door dhr. Rabe uit Sint Nicolaasga, is hij nu in druk verschenen na een jaar van
voorbereidingen. Het formaat is 42 centimeter breed en 59 centimeter hoog op zwaar
papier (170 grams). De tekening is afgeleid van de originele bouwtekening, gemaakt
door dhr. Hofstra uit Aalsmeer, u allen welbekend. Dhr. Hof.stra is ook zeer nauw betrok-
ken bij de restauratie yan deze schitterende molen. Een unieke spinnekop mag hij zeker
worden genoemd met een vlucht van bijna 16 meter.
U krijgt als lid van de vereniging als eersten de mogelijkheid om deze tekening te verkrij-
gen. Daarna zal hij ook worden aangeboden aan de andere molenaars en molenvrienden
in de rest van Nederland. De prijs die u betaalt is slechts / 7,50. wilt u er ook een stevige
kartonnen koker bij dan betaalt u / I 0,00. Deze prijzen gelden als u de tekening afhaalt
op de ledenvergadering. Bestellen kan uiteraard ook door overmaking van / 18,00 op
bankrekeningnummer 29.80.24.934 t.n.v. Gild Fryske Mounders, onder vermelding van
molentekening en het adres waar de tekening naar toegestuurd moet worden. U krijgt
deze dan zo spoedig mogelijk als postpakket toegezonden. (RGHR.)

De Molenwereld is open gegaan
Zoals U elders al hebt kunnen lezen is het eerste nummer van de Molenwereld, waarover
we u in voorgaande nummers al informeerden, injanuari verschenen. Het blad staat open
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voor alle facetten van molens, zowel in woord
als in beeld. Functies en soorten, hun geschiede-
nis en techniek, taal en de cultuur, hun relatie
met mens en maatschappij,, het molenbehoud, de

molenbiotoop, actueel nieuws enz . enz. kri-jgt
een plaats in dit nieuwe blad dat een uitgave is

van de Stichting Molenwereld. De initiatiefne-
mers willen van het blad een blad maken waar
men wat aan heeft. Als naslagwerk kan men er
na jaren nog met plezier naar kilken want aan de

uiterlijke zorg is terecht veel aandacht besteed.
Het blad heeft een frisse uitstraling. E,en kleu-
renomslag, glad papier zoals u dat van De
[Jtskoat gewend bent en veel foto's, waaronder
ook de nodige historische opnamen, zíjn voor de

uitgever een vanzelfsprekendheid. Verder denkt
men aan een jaarlijkse index met diverse ingan-
gen en ook een verzamelband staat op het wen-
senlij stj e. Zo hoopt de redactie een blad met
informatie van blijvende waarde te leveren. Een
prima doelstelling, maar het moet allemaal nog

wel waargemaakt worden.
In het eerste nummer stelt de redactie zich aan de lezers voor. Uitgebreid verhalen ze van
hun bezieling om van de Molenwereld wat moois te maken nu het vakblad "de
Molenaar" het molenkatern vaarwel heeft gezegd. Actuele nieuwtjes ontbreken zeker
niet, maar ook een vragenrubriek, een molenfbtopuzzrcl als Zoeker en een column over
het moderne molenleven, alsmede molenliteratuur, beschreven onder het toepasselijke
kopje Papiermolen zijn vaste onderdelen van het blad. Verder ecn groot artikel over "Een
voorwaterloop teveel in Pijnacker?"
Molenwereld verschijnt maandelijks met een gecombineerd nummer voor juli/augustus.
De omvang van het eerste nummer is 24 pagina's en dat wordt als absoluut minimum
beschouwd. We kunnen dus nog dikkere nummers verwachten, maar dat zal mede afhan-
gen van het aantal lezers en adverteerders. Aan de redactie bestaande uit de schrijvers
Bakker, Coops en Roose zal het niet liggen. De normale abonnementsprijs is / 97,50 per
jaar, maar leden van De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars beta-
len f 92,50.
Wij wensen De Molenwereld een gunstige maalwind. Dat zal zeker ook koren op molen
van de lezers zijn, want die mogen dan nog meer waar voor hun geld verwachten.
(GDW)

Molens vanuit de lucht door C.A. van Hees
Eind vorigjaar schaften we een prachtig fotoboek aan dat is samengesteld door de
molenkenner C.A. van Hees, conservator van de Stichting Molendocumentatie, uit
Amsterdam. Hij selecteerde een dertigtal fraaie luchtfoto's uit het archief van KLM

n Het eerste nLtnlntcr v0n
Molenwereld
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Aerocate. De zwart-wit foto's dateren uit de periode 1923-1970. Bij elke foto is een toe-

lichtende tekst gevoegd, maar een register ontbreekt jammer genoeg. De foto's zijn fraai
afgedrukt op glanzend papier in het formaat A-4 liggend. De afbeeldingen zijn zodanig
geselecteerd dat een groot deel van het land vertegenwoordigd is. Dat betekent dat we
van Friesland bijvoorbeeld de molens van Sloten (met een compleet stadsgezicht uit
1954) en Dokkum (anno 1958) zien afgebeeld. Er zijn werkelijk juweeltjes bij. Daarvan
noemen we bijvoorbeeld nog de malende molens van Kinderdijk, De Schermer in de

sneeuw, "de Adriaan" van Haarlem, "De Vlijt" van Meppel met een indrukwekkend
houtcomplex van de stoomhoutzagerij in het jaar 1927 , en het kittige houtzagertje "De
Nieuwe Onderneming" in de waterrijke Zaanstreek anno 1925.

Wij kochten het boek voor slechts Í 14,95 bij een Boekenvoordeel-zaak in Leeuwarden.
Wellicht is het ook elders te bestellen maar dan betaalt u er waarschijnlijk / 29,90 voor.
Het is een uitgave van Slingenberg b.v.-Hoogeveen.(GDW)

Nieuw boek van John Verpaalen over het bewogen verleden van de Westhoek als
molenland
Reeds eerder brachten we pennenvruchten van de molenauteur John Verpalen onder uw

irirndacht. E, ind l99l verscheen een nieuwe
band. Na "Molcns van de frontstreek" is
"Molerrs van hct Hoppeland" de tweede, knap
gc(locr.ullcntccrrlc uitgave over het molenverle-
dcrr vun dc llclgischc Wcsthoek.

Ooit was dc strcck r'oncl Poperinge en Vleteren
een echt nrolcnlund. Meer dan vi.ifiig windmo-
lens en enkclc wutcnlrolcns waren er bedrijvig.
Opvallend is dat ondcr dc windreuzen de hou-
ten staak- oÍ'stanclcrtlrnolcn vrijwel het enige
type was. Stcncn nrolcns waren in het
Hoppeland zcl Í's onhcstaand !

De meeste van clic rnolens dienden om graan te

malen voor het dagelijks b«xrd. maar er waren
ook verschillende oliestampers. In Roesbrugge

stond een unieke, door wind aangedreven
papierfabriek en in Poperinge-stad een schors-

molen ten behoeve van de leerlooierijen.
Intussen zijn de windmolens in deze streek een

even bedreigcl fenomeen als de hoppeteelt.
Door natuur- en oorlogsgcweld ( 19l4- l9l8)
verdwenen talloze van deze kleinschalige
werktuigen van het toneel. Verreweg de mees-

te molens vielen echter ten pruloi aan economi-
sche factoren. Slechts één vierwieker kon de

dans ontspringen,, rnaar die werd in 1973 uit
een naburige gemeente overgebracht.

De kcft van het boek met een lÍbeel-
ding vun "De Mooie Molen" die in
I 93 5 van Leisele n00r Roesbrugge
werd lvergebracht. Hij werd toen
boven0p een z,even meter hoog
gebouw geplaatst dat als maalderij
diende, een unicum in België. De
molen m00lt met ve rdekke rd
gevlucht.
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Het prima verzorgde boek (formaat 18x25 cm.) is gebonden met harde kaft in kleur en
telt 176 bladzijden met zo'n 120 foto's van molens, rnolenaars, schilderijen e.d. Dit in
België bij De Klaproos uitgegeven boek kan het beste besteld worden bij het Centrum
voor Molinologie Stichting Levende Molens, Vincentiusstra 

^Í 
7 , 41Ol LM Roosendaal

(tel. 0l 65-541661 ). Prijs I 49,7 s. (GDw)

Molenaars van Tjerkwerd beschreven in nieuw boek van Hylke Speerstra
Hylke Speerstra kan het schrijven niet laten. Na prachtige boeken over schippers en boe-
ren is onlangs een nieuw werk van deze geliefde volksschrijver verschenen. Onder de
titel "De koude erfenis" brengt hij behalve talrijke schaatsherinneringcn o.a. T.jerkwerd
en Eemswoude, zijn geboortegrond, in beeld. Het verhaal speelt zich al'in het schemerge-
bied van fictie (verzinsels) en non-fictie (werkelijkheid). Het werk verscheen overigens
in het Nederlands bij uitgeverij Contact in Amsterdam. Volgens de omslagtekst van de
uitgever is het een "gepassioneerd boek over de betovering van het ijs, en over een land-
schap dat zó wordt aangeharkt dat het de littekens van de zee heeft verloren."
Hylke Speerstra: "It giet net allinne oer it feroarjende lànskip en de skaalÍèrgrutting, mar
foaral oer minsken dy't mei harren omjouwing feroarje. De minsken dér't ik de namme
Í'an neam en dërmei herkenber binne, bliuwe yn it boek oaren. Dat fielde ik as in soarte-
mint fan seedlike plicht."
Vooral op de schaats werd hij geconÍionteerd met tal van verhalen. Zo leverde het elf-
stedentraject Workum Bolsward allerlei jeugdherinneringen op. In dit Íiagment speelt de
"Babuurstermolen" met verteller-molenaar Pier Zijsling, maar vooral «rk de oud-mole-
naars uit het verleden, een rol. Ook komen de verhoudingen in het dorp van vroeger en
nu even aan de orde. In het begin van het boek heeÍi Hylke ijstochten mct zijn vader
beschreven, reizen die hij in wezen alleen ntaar in zi.jn Iantasic hcclt gernaakt. "Mar soms
wie de wurklikheid wönderliker en m«raier as de fantasij, cn dan haw ik dy wurklikheid
beskreaun", aldus Hylke Speerstra.
In het boek "Yn de boer syn tiid" vertelde Hylke al sfeervol en met kennis van zaken
over het molenleven van vroeger. Hij deed hiervoor destijds belangrijke informatie op bij
Jint de Swart, de oud-molenaar van de Hallumer molen. Natuurlijk heeft Pier Zijsling
hem voor het nieuwste boek de nodige wetenswaardigheden verteld. Ze zijn het lezen
meer dan waard. Daarmee hoort het boek niet in de reeks molenliteratuur, maar vanwege
de bescheiden rol die de "Babuurstermolen" in het boek speelt, wilden we het u toch
laten weten. Een punt van kritiek hebben we wel: dit puur Friese boek hadden we liever
in het Fries gelezen. "De koude erfenis" is in de boekhandel verkrijgbaar voor de prijs
van f 34,90. (GDW)
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Geeft maart al veel gedonder,
dan is een vitte Pasen geea sonder.

I.
md.eorologisóe

lente
Sint Albinas

2 a 4 rËD Ci 7

C} !g r(o
Lbetig Martelaren

ll L2
Sint gregorius

r8 t4
Sint Mathilde

l€r r(Ei t7
Sint Gertrudis

r€l I.lED
Sint Jozef

Í,1o. 2t
Astronorn lente

Sint Benedictas

22 28 24 2Eí
O.L.L'.Boodschap

218i 2Z
Sint Rupertus

2€'

zgD
Sint Janas

A(O 3l

L. Als het weder is van goede zin,
trekt nu de kou zdn steertje in,
en 's morgens reeds de eerste meert,

zegt men welkom a:rn de lcwiksteert.

lO- Zoals het weer de veertig martelaren vindt,
zo blijft het veertig dagen met z'n wind;
Als de vorst de veertig martelaars brachten,

dan houdt zij die nog veertig nachten.

12,- Is het weer op Sint Gregorius dol,

dan knript de vos reeds uit z'n hol;

Is het mooi en zonder vlagen,
schuilt hij nog veertien dagen.

14- Sint Mathilde komt uit de hoeken,

met hagelstenen bakt zij koeken.

l7. Op Sint Geertui( komt de warmte de grond uit.

l'lC)- Als het helder is op Sint Jozefdag,

een goed jaar dat men verwachten mag.

2l.- Op lentedag de wind in noor{
blaast nog zeven weken voort

TDEI- Onze Lieve Vrouwe roept de zwaluwen,

en sfuurt ze ook weer terug

27 - [s het op Sint Rupert helder en rein,
zo zal het in de zomer zijn:

21§r- Op Sint Jonas, komt dilcwijls vttur van pas.

Tot slot:

Pasen in meert, heel het jaar verkeerd
komt Pasen begin april, dan valt de vriezeman stil

als maarlzacht is in wi!,
venÀracht men een koude april
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"De Utskoat is een uitgave van:

Stichting "De Fryske Mole"
Van Leeuwenhoekst raat 3

8921 TZ Leeuwarden

(tel.: 058 - 266 ll 26)

(giro 2251134)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden

(tel.: 05 I 5 - 42 20 17)

Homepage op internet:

http: I I www. tem. nhl . nl/-smits/index.htm I

(Friesland Bank

rek. nr. 2980 .24.934)

(giro 2543900)

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

8165 LN ljerkwerd
(tel.: 05 I 5 - 51 93 48)

Redaktie:

Namens bestuur de Fryske Mole:

André Cramer (tel.: 058 - 266 11 26)

Namens donateurs De Fryske Mole:

Dick Bunskoeke (tel.: 05 15 - 57 34 50)

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: Roland Rosenkamp

(tel.: 05 I 5 - 42 20 11)

maart I99l
Eindredaktie:
Gerben D. Wijnja (tel. 05 I 5 - 51 93 48)

Ledenadministratie:

Hr. P. J. van der Gaag

Dr. Hornstrasingel 60, 9251 AM Bergum

(tel.: 05 I I - 46 54 53)

Foto's en archiefcollectie

Gerben D. Wijnja

(tenzij anders vermeld)

Aan dit nummer werkten

verder mee:

M. G. Coops Popke Timmermans

A. M. v. Dop

Druk en lay-out:

D.S.W Leeuwarden

Zonder voorafgaande toestemming van

de redaktie is het niet toegestaan artike-

len enlof foto's over te nemen.

N.B.

Adreswijzigrngen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of het Gild Fryske

Mounders.
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