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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schrilïclijk

26 sept: Friese molendag(4 molens) voor'
in opleiding Friese Molenkrarrr

uutt tlt rttlttrlit,

viu r lrt'l
Friesch Dagblad

3 okt.: Friese molendag op alle clnriricntlt' rnolt'rrs irr l;r \ st:rrr \ ( )( )! rrllt.
belangstellenden

okt.: Sluitingsdatum kop,j decernhcr ltunurrt.r I)t. Illskolt
nov.: Najaarsvergadering Gild Fryskc M()un(lt'rs tt' Al.krunr
nov.: Molenruilbeurs in Utrecht
nov.: Leermeestersvergadering Gikl liryskt' Morrrrtlt.r s

nov.: E,xcursie voor de leerlingerr, gcor"uturist't'rtt tlt)()r (lt. lt.t.r'nlre sÍt'r's

Bij de .fr»o op tle voorprgina:
Doris Mrtrtlt,sje, een purel oan de Oudegauslcr llrt,kkt,n, in rttttlr, ,glprit, ltt,t't-r,:.t,tt.
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Van de Rcdactie
Ideeën voor een geslaagde l-ricsc rnolcn<lag op 3 oktober a.s.

We vallen meteen maar met het nieuws in huis.
Ook dit jaar heeft het Friesch Dagblad hct pl:rrr ()l)r'('v:rl orrr in september een Friesc
molenkrant uit te geven. Dit is een mooic gclcpe rrlrr'itl orrr onzc rnolens aan een brcctl
publiek te presenteren. Het bestuur heefi gckozcrr ()nr l\()rt lricrna. n.l. 3 oktober, deze d:rg

te bestempelen als een soort Friese Molendag. llct ( iiltl is rrog hczig met een inventarisu
tie van molens welke die dag zullen draaicn. Wi.j lropt'rr (lirl vccl rnolens die dag de vlirg
in top zullen hebben.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

E,en andere bijdrage over particulier initiaticl'rlat nrt't su('('r's is algesloten kunt u
de bijdrage over "Doris Mooltsje". Misschicn k:ur tlt'/('r:ur/('t lrct begin zijn om
jaar een provinciale molendag van de grond tc tillcn.

. De vertegenwoordigers uit de VIER WIIVI),\'l'lll'.'Kl'.'N rtrt't
LOTEIV vun de VIER WIMSTREKEIV LoT'liltl.l.

lezen in
volgentl

tlc uurt hen UITGEREIK'l'li

Naj aarsvergadering Gild F.yske
Mounders

Hierbij nodigt het bestuur van het Gild Fryske Mourrtlcls u uit t()t hct bi.iwencn van tle
najaarsvergadering die wordt gehouden op vri.jcllg (r rrovt'rrrhcr l99ll, in zaal De
Lantearne, Om 'e Toer 8 te Akkrum. De vergaderilrg hcgirrt oru 19..10 trLrr.

Agenda:
l. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Vaststellen verslag voorjaarsvergadering I 9t)7
4. Verslagbestuursactiviteiten
5. Nieuwe molenaars
6. Eventuele nagekomen agendapunten

Pauze

7. Rondvraag
8. Aandacht voor de regelgeving rondorn tlc HAC('1, d«xrr (icurt v.tI. weg speciaal van

belang voor de korenmolenaars oncler «rns

Eventuele vergaderstukken worden u ter vergadering uitgereikt.

Friese Molendagen op 26 september
en 3 Oktober

De molendag op 2ó september is eigenlijk bedoetd voor de collega-molenaars en
molenaars in opleiding. Niet alleen uit Fryslàn, maar ook uit de andere provincies.
op deze manicr kri.jgen op zij de gelegenheid om eens rond te neuzen op een andcr zi.jn
molen en kan cr van crvaring en kcnnis gewisseld worden. Maar ook familie, vriendcn crr
kennissen van de rnolenaars zijn van harte welkom op deze dag.
De volgende molcns zullcn, als er voldoende wind is, op 26 september in vol bedrijÍ'zi.jn:
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o Korenmolen 't Lam in Woudsend
. Houtzaagmolen "De Jager" in Woudsend
. De korenmolen in Sloten
. De spinnekopmolen "Doris Mooltsje" bij Oudega (W)
De eerste drie zijn gemakkelijk te vinden. In deze drie molens zullen op verzoek kaartjes

worden verstrekt die de weg naar "Doris Mooltsje" aangeven.

Op zaterdag 3 oktober zullen in heel Fryslàn de meeste molens draaien. Iedereen
die belangstelling heeft is dan van harte welkom op iedere draaiende molen
De molens kunnen dan vanonder tot boven bezichtigd worden en de molenaar is natuur-
lijk gaarne bereid tekst en uitleg te geven over bouw en werkwijze van de molen, een uit-
gekiend stukje ouderwetse techniek. Ook kan hij U desgewenst inlichten over de oplei-
ding tot vrijwillig molenaar.

Op enkele centraal gelegen molens liggen lesbrieven ter inzage voor leerkrachten en

schoolgaandejeugd. Deze kunnen worden besteld en zijn op school vrij kopieerbaar. Op
populaire wijze worden koren- en poldermolens beschreven.

Dus vanjong tot oud, welkom op onze molens op 4 oktober a.s.

Notulen voorj aarsve r gadering Gild
Fryske Mounders 1998

Opening
De voorzitter begint zijn openingswoord met de mededeling dat de samenwerking tussen

het Gild Fryske Mounders en het Gilde van Vrijwillige Molenaars rond is. Op 12-12-
1997 heeft een meerderheid van de leden voor de statutenwijziging gestemd, waarmee
onzerzijds de samenwerking doorgang kan vinden. Op 27 -03-1998 is in Postiljon Motel
Nulde de definitieve overeenkomst ondertekend door beide partijen. De foto's daarvan
volgen. In wezen was de samenwerking al een feit. De besturen werkten sinds begin dit
jaar al samen, evenals de leermeesters. Aan de examens op de nieuwe wijze wordt
gewerkt. Een hobbel daarin wordt - ondersteund door beide besturen - weggewerkt.
Naast alle vernieuwingen gaat de vereniging gewoon dtxrr, wat ook blijkt uit het feit dat

er zich recent zes nieuwe leden hebben aangemeld.
Verder merkt de voorzitter op dat het Gild Fryske Mounders goed loopt. Molens blijven
in de publiciteit en we krijgen steeds meer naamsbekendheid. We blijven aan de weg tim-
meren en treden duidelijk naar buiten. Voorbeelden hiervan zijn Molendag, de belang-
stelling voor de windmotoren en de open lessen. Ook blijft er nog volop werk over. Er
komt een jubileumviering aan, de viering van Fryslàn-500 nadert, ledenwerving blijli
aandacht vragen en er moet aandacht gegeven worden aan het activeren van geslaagde

leden die niet op een molen draaien.

I)c voo rz.itter besluit
ri.1n opcningswotlrd
tloor tc stcllen dat wc
sl c rk z i.i n (loor sirmen-
wct'liilrg cn clat we
sllttI('n tl()0t' t'ltoctcn
lritilrt. IIii lrecl't hicr ullc
\'('r'lt'()uwcll in.

I\lt'«lt'«lt'lirrgcrr cn irrgc-
liolrrt'lr lx)sl
I)t'tlirrl('/in.! ()ve r tlt.
p;rlllo!,, ( lrorrlzlutg )

nrolt'lt I)t' l,,r'ltl)()()t'n is
Itt'llr:rs ()l) Itt'l lturlslt'
nr () lnt'lt I lt l'! t'lcg rl.
V:ur:rrorrtl /tl cr irr

1ll:r;tls tl:utlvlttt t't'n tlilt
serie over molens in Friesland worden vcrtoorrtl. vt'r'zorltl tloor rllu. Wi.in jlr. l)czc serit'
stamt uit de jaren 70.
Erislesmateriaal overdeAmerikaansewitttlrtrolor \('rviriu(lir,(l t'rr rt.rkli.jlhirllvoor'
Í s,-.

Notulen
Notulen extra ledenvergadertng december t 997: tt.r.rr opn rt'r L irrlr.n
N o tule n v o orj aarsv e rgad ering I 9 9 8 : gee n o1-rr r r c rk i r r 1, r. r r

Waarmee de notulen zijn vastgesteld.

Verslag bestuursactiviteiten
In het kort is er het volgende te melden:
de samenwerking met het GVM is in de prakti.jk vcrtlcr rritrt'rvr'r.kt
er wordt nagedacht over de mogelijkheid van.ictrgtllitlrnrurtst.lr:rp;rt.rr
er wordt gewerkt aan deelname op l3 juni ir.r lilurrcke r trr lrt.l k:rrlt.r virn li-yslÍin .5(X).

Vaststellen jaarverslag 1997
Het jaarverslag wordt ter vergadering doorgcnorrrcn. Not'lr pt'r' posl rroch van cle aanwczi-
gen uitde zaal komen op- of aanmerkingen, wllr'nrcc hct.juurvcrslag is goedgekeurtl cn
vastgesteld.

Vaststellen financieel verslag 1997
Aan de aanwezigen worden twee verslagen uitgcrcikt: [.í'rr vclslag is van het cild Fryske
Mounders, uitgereikt door dhr. Smits, en één vcrslag wortlt uitgereikt door dhr.
Kamminga, en betreft de Íinanciën van het GVM alil. t ricsland.
Dhr. Smits meldt dat er geen begroting opgestcld is v«ror het komende jaar i.v.m. de

Wiebren Siemensma en Nico Roon z,i.jn g(.\'l(t(t,q,tl vt)()t'ltttn
exomen op l3 december 1997. Zi.j ontvun,q(n ltt'r ,qt'ttti,ti
,sc'hri.f't uit honden von de heer Bo,st'hnr(t t,(ttt l)r, l,'t lrÀr,
Mole.
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onduidelijkheden met betrekking tot de samenwerking. In het jaar hierna zal dit hersteld

zijn. Het deposito van het GFM is inmiddels ontgezet naar een maanddeposito, waarbij
wordt aangetekend dat er over 1998 aanzienlijk mindcr rentc r,vordt verwacht in vergelij-
king met de voorgaande jaren. De uitgaven ten aanzien van De Utskoirt waren het afgelo-
pen jaar minder dan het jaar daarvoor, maar een stijging van de kostcn vtxrr het komende

jaar wordt verwacht. De post posters die in het verslag is opgenolncn hangt samcn met de

publiciteit. De conclusie van het geheel moet zijn dat met de huidige stand van zitken er

verwacht moet worden dat we als vereniging op termijn zullen gaan interen op het eigcn

vermogen.
Dhr. Jellema verzoekt dhr. Smits het komende jaar een kolom toe te voegen: namelijk dc

begroting afgelopen jaar en de begroting komend jaar. Dhr. Smits zegÍtoe dit te zullen
publiceren in De Utskoat.

Vaststellen financieel verslag Gilde van Vrijwillige Molenaars 1997

Dhr. Kamminga geeft in het kort uitleg over het verslag. Uit de zaal komt de vraag waar-

om de kosten van de Friese molendag zo hoog zijn. Het antwoord is dat het kosten zijn
voor koffie, kopiëren, porti, ed.

De aanwezige leden van het GVM afd. Friesland verlenen dhr. Kamminga hierop
décharge.

Verslag kascommissie
Mw. Feenstra geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd in de boekhou-

ding van de penningmeester, waarop de vergadering dhr. Smits décharge verleent. Dhr.
Van de Veen is aftredend, en derhalve wordt dhr. S. de Jong wordt aangesteld als nieuw

lid van de kascommissie.

Mededelingen uit de vergadering der leermeesters
In het afgelopen jaar werden er op drie verschillende lesmolens in totaal I I examens

afgenomen, waarbij l0 leerlingen slaagden voor het certificaat gezel molenaar. Op de

koren- en pelmolen De Hoop te Holwerd, onder leiding van leermeester Sije Hoekstra,

werd er door 2 kandidaten examen afgelegd. Helaas zakte één der kandidaten. Op de

korenmolen De Verwachting onder leiding van leermeester Gerard Gremmé en 'hulpleer-
meester' Rinus Heysteck werd er door 7 kandidaten examen aÍgelegd. Allen slaagden. En

op I 3 december slaagden de laatste kandidaten op de houtzaagmolen De Rat te IJlst
onder leiding van leermeester Simon Jellema. Vanavond is in dit opzicht een historische

avond, aangezien hier nu de laatste cerlificaten gezel-molenaar zullen worden uitgereikt.

Voortaan zullen de certificaten voor de geslaagde leden in Amsterdam worden uitgereikt.
Daarnaast werd aan nog drie kandidaten het certificaat molenaar uitgereikt. Dit zal zich
de komende drie jaar nog herhalen, waarna ook dit ttx het verleden zal gaan behoren.

In de het afgelopen jaar is de samenstelling van de examencommissie ook aan verande-

ring onderhevig geweest. De heren Hofstra en Posthumus gaven aan te willen stoppen. In

de plaats hiervoor zijn benoemd de heren Coppens en Van Reeuwijk.
Door de samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars is het aantal leermees-

ters in Friesland toegenomen tot in totaal l8 personen. Vanuit het Gild Fryske Mounders
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zijn dit de heren Notenboom op De Rat te IJlst, Terpstra «rp Penninga's Molen te Joure en
dhr. Heijck op de Weijert te Makkinga.
Vanuit het Gilde van Vrijwillige Molenaars zi.jn tlir dc hcren W. Hofkamp op
Welgelegen te Heerenveen, P. Hofkamp op dc Puollcrr tc l)ronrijp, en De Jong en
Veenstra op de Marsummermolen te Marsum. Hicrnrcc is rxrk hct aantal lesmolens uitge-
breid tot in totaal dertien stuks. Al deze leernreestcrs zi.in irrrnidclcls bi.i elkaargekomen
en de toekomst wordt met vertrouwen tegcnroct gczicrr.
Al eerder is in verschillende vergaderirtgcn dc zorg uilgcsprokt.rr rlut hct aantal lccrlingen
terugloopt. Ook in de leertneeslcrsvcrgatlcling is dil llroblccrrr bcsplokcn. I)«xrr clhr. Dc
Jong werd hier het idee gc«rppcrtl ottt luurl hcl voorhccltl virn tlc alilcling (ironingen
zogenaamde openbarc lcsse n tc orgltttiscrcrr. llcl korncrrtlc.ia:rr zll tlil ntccr ltcsllllc giuln
krijgen.
Morgen wordt er een thetnadag gcrlrgunisccltl voor ictlcrc be lrrrrgstcllcrrrle irr tlc wcr.k
plaats van bouwbedrijf Dijkstra te Sl«rtcn. Hicl wolrll rrrorrrcrr(ccl hct irclrlkirrrt gcrcstils-
reerd van de korenmolen te Meppel.

Uitreiking certiÍicaten
Het woord is aan dhr. Boschma, voorzitter van de Stichting I)c lrryskc Molc:
Laat me vanavond eens beginnen met wat bestuurlijke zaken, dan is icrlcrccn wccr-bi.j.
Zoals u weet hebben we in het afgelopenjaar niet een beleidsplan voor tlc toekorrrst lan-
genomen, maar is er ook gewerkt aan een andere bestuurlijke opzet.
Het algemeen bestuur bestaat niet meer. Er is nu nog één bestuur dat zelfstanrlig allc
beslissingen kan nemen en dus vlug kan handelen. De nieuwe statuten hebben veel ti.lcl
gekost, maar zijn goedgekeurd.
Dan enkele andere bijzonderheden:
De rekening moesten we afsluiten met een tekort van ruim / 5000,-, ondanks het fèit dat
we van de Provincie bericht ontvingen dat van de opgelegde korting van / 25.000,- toch
nog / 16.000,- terug ontvangen mocht worden.
Maar we mochten ons ook in de handen wrijven met de volgende giften die we mochten
ontvangen: van de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland voor de restauratie van mslcn
De Phenix: een bedrag van ruim Í 7000,- en van de Stichting Dorpsherstcl
Ferwerderadeel een bedrag van f 45.000,- voor de molens victor te wanswerd. dc
Genezareth Kloosterpoldermolen te Hallum, voor het rietdekken van de kap, een kortc
spruit etc. voor de Phenix bij Marrum.
Van polder Lutkewierum kregen we Í 360,- zijnde de pot die er nog over was rra dc
opheffing.
Van het Meindersma-Sybengafonds werd ontvangen een bedrag van / 5(XX), vrxrr tlc
Phenix te Marrum.
Maar er is ook een andere kant van de medaille! Het rietdekken van tlc llulle rlolcn vcryt
een bedrag van f 42.000,-. In Elsloo werd de molen verplaatst tusscn tlc i.jsbaan cn «.le

rietvelden. Hij heeft nu een perfecte plaats en heeÍi een oprnaallinctic gckrcgen voor het
nathouden van de rietvelden. De verplaatsing van molen Vijlïuizen in Hallum heefi heel
wat tongen losgemaakt, maar ook veel werk voor het bestuur. we hebben een inspraak-
ronde meegemaakt, en hebben een bezoek gebracht aan tle lirma Hellema en meerdere
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aan B en W in Ferwerd. We hebben eveneens bezwaar aangetekend tegen het ontwerpbe-

stemmingsplan in recreatiegebied Tjongervallei, omdat aan de overkant van de Tjonger,

tegenover de molen, een aantal forse recreatiebungal«lws moeten worden gebouwd. Hier

gelden dezelfde regeltjes als in Hallum, maar was mcn vcrgeten de molen in te tekenen

omdat deze in een ander gemeente ligtl
We hebben als bestuur ook bezoeken afgelegd aan de Gcdcputccrdc Mulder en hebben

hem en de leden van Provinciale Staten ons nieuwe beleidsplan v«xrrgelegd. Naderhand

hebben we nog een gesprek gevoerd met de FNP fractie in de Statcn die toegezegd heb-

ben een initiatiefvoorstel te zullen indienen om een gesprek te vocrcrl ovcr de nieuwe

subsidieregelingen van het Rijk.
Ook de Vereniging van Friese Gemeenten hebben wij verzocht hun aangcsloten gemeen-

ten te adviseren de nieuwe Rijksregeling te volgen. De laatste berichten die we gehoord

hebben tuiden dat er een positief advies naar de gemeenten is gegaan. We zullen nu de

gemeenten opnieuw moeten bewerken. Een paar hebhen inmiddels al hun medewerking

toegezegd.
Dan nog iets over onze werkplaats in Merutldum:

Van de eigenaar/gebruiker de Monumentenwacht kregen wij het verzoek eens te komen

praten over een eventueel vertrek uit hun werkplaats in Menaldum omdat ze die wel van

de hand wilden doen om zich later wat meer centraal in de Provincie te vestigen. Zij heb-

ben de meeste klanten in het midden en zuiden. Omdat wij de meeste molens in het noor-

den van de Provincie hebben leek het ons beter alvast om te gaan zien naar een plek

elders. Die menen we gevonden te hebben in de nieuwe loods bij de molen in Birdaard.

De besprekingen met de Stichting daar zijn soepel verlopen en we hebben daarom beslo-

ten de huur van de werkplaats in Menaldum per l-1-'99 op te zeggen. We hopen op een

even goede samenwerking als we in Menaldum hebben ondervonden.

Dan volgt nu de uitreiking van de twee allerlaatste certificaten tot gezel-molenaar. Deze

historische eer valt te beurt aan de heren Wiebren Siemensma en Nico Roon die beide

zijn geslaagd voor hun examen op l3 december 1997. Het examen werd afgenomen op

houtzaagmolen de Rat te lJlst o.l.v. leermeester Simon Jellema.

Proficiat!

Verkiezing nieuwe bestuursleden GFM
Afscheid BETTY GREMMÉ
Naar aanleiding van het afscheid van Betty Gremmé merkte de voorzitter op dat Betty

haar twee bestuurperioden van in totaal 8 jaar geheel heeft vol gemaakt. Dat is een hele

prestatie, zeker in de turbulente tijd die het GFM heeft doorgemaakt. Betty verrichte veel

werk achter de schermen en deed dat bescheiden en goed. Zij zat steeds in de organisatie

van de Hobbybeurs en van de Friese Molendag. Verder werd bij haar thuis meestal ver-

gaderd, waarbij de bestuursleden goed werden verzorgd met koffie en koeken. Maar ook

toen de ledenadministratie vacant werd, nam zij dat zonder blikken op blozen over.Zli
regelde ook dat gezellen en molenaars hun certificaat op tijd kregen. In de Fryske Mole

vertegenwoordigde zij het bestuur. In de laatste bestuursvergadering, waar Betty toeval-

lig verhinderd was, viel het de voorzitter op dat er plotseling alleen nog mannen in het

bestuur zaten. Daarbij moest hij denken aan een stuk in de Friesland Post vanjaren gele-

' De nieuwe hestuursleden met v.l.n.r. hercn l'ttt't t'(til (l(r (iutrg, oeurÍ vun tle weg en
Dirk Kamminga.

slechts één jaar te willen aanblijven als een vorrn viul ()vcrglngsregeling.
De vergadering geeft door enthousiast te applauclissclcrr tc kcnnen ingenomen te zijn met
de voordracht van de nieuwe bestuursleden. Hur.r hcnocrning in het bestuur van het Gild
Fryske Mounders is een feit! Ter informatie declt dc voorzitter mee aan de vergadering
dat de huidige bestuursleden van het GFM tevens zijn benoemd als afdelingsbestuur
Gilde van Vrijwillige Molenaars door het landelijk bestuur van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars.

den. waarin Betty aangaf dat
het GFM wel wat een mannen-
clr"rb was. Nu weet de voorzitter
wat Betty daarrrree bedoelde.
Hij geeft aarr dat Betty ger-nist
zitl worden in het bestuur en hij
bedankte haar voor alle mede-
werking irr de afgelopen acht

.jaar. Dit werd onder"streept mct
een boeket en een presentje. De
leden benadrukten dit met eerr

applar-rs.

Voorgedragen voor een
bestuurszetel worden de hererr
Peter vÍ.tn der GaÍig, Geurt varr

de Weg en Dirk Kantrringr.r.
Dirk heeft reeds aangegevcn

. lJ r' I I \' ( i t' t' t t t t t t ( ' t' t ' t I t t t t I

Voot':iIlt't' ljrrr Ar tILntrttt
('ll ('('il lt t't'.sr'ttl jr'.

Itt' t ltt',\' I tt tt t' t,(ttt ltet G iltl.
t tt't' t'l ttt tttl i,ql ltrtu r bloetnen
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Rondvraag
Simon Jellema maakt de vergadering erop attent dat op l3 juni a.s. Doris Mooltsje weer

compleet maalvaardig is. Een artikel hierover vindt U in De Utskoat.

De draaiuren van de verschillende molens worden niet meer gepubliceerd. Het is jammer

dat het bestuur dit besloten heeft. Het Gild Fryske Mounders pretendeert zoveel mogelijk
molens te bemensen, maar dan zou je ook gegevens moeten verzamelen om dit streven

met feiten te kunnen onderbouwen. Een lijst geelt een stimulerende werking. Ook het

onderhoud kan meteen vermeld worden. Dhr. Jellema houdt een betoog voor het behoud

van de lijst draaiuren.

Het bestuur staat open voor een goed plan, maar de vergadering dient zich wel te realise-

ren dat men hiermee terugkomt op een eerder ingenomen stellingname, m.n. v.w.b. de

kosten. De vergadering besluit evenwel op een eerder besluit terug te komen en de kosten

voor lief te nemen. De heren Coppens, Van Driel, Notenboom, Kooistra, Sierkstra en

Jellema vormen een werkgroep die met voorstellen zal komen. Dhr. Jellema neemt het

voortouw. Sjerp de Jong wil graag weten wat het bestuur heeft gedaan om het examen op

een zaterdag te behouden. Het bestuur wil ook graag het examen op een zaterdag houden.

Echter het eerstvolgende examen zal op een werkdag worden gehouden. Er wordt nog

gesproken met de landelijke examencommissie, maar we zijn nog niet bij elkaar geweest.

Johannes Kooistra wil weten of er een systeem kan komen voor het bijhouden van de

asomwentelingen in relatie tot een subsidieregeling. De Provincie Fryslàn vindt een

draai- en maalgeldregeling niet gewenst. Bovendien is het mogelijk dat met een dergelij-
ke regeling de onderhoudsbijdragen omlaag gaan, waar vooral de molens van te lijden
hebben die weinig draaien.

Gerben Wijnja vraagt het bestuur na te denken over de mensen die geen diploma (kun-

nen) behalen, maar wel belangrijk zijn voor andere activiteiten.

R.G.H. Rosenkàmp, secretaris 

-
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WEEK 36: woensdag 2 september leermeestersvergadering. Aanvulling agenda: vast-

stellen benoemingslijst nieuwe molenaars t.b.v. de najaarsvergadering

WEEK 37 z zaterdag l2 september Open Monumentendag

WEEK 39: zaterdag 26 september Friese Molenmiddag t.b.v. de molenaars

zaterdag 26 september Friese Molenkrant verschijnt als bijlage van het

Friesch Dagblad

WEEK 40: vrijdag 2 oktober bestuursvergadering vaststellen begroting 1998 t.b.v.
naj aarsvergadering

zaterdag 3 oktober Friese Molendag t.b.v. het publiek

WEEK 44:

WEEK 45:

WEEK 46:

WEEK 47:

WEEK 51:

WEEK 03:

WEE,K 04:

WEEK 05:

WEEK 07:

ll

vrijdag 30 oktober sluitingsdatum kopij Dc Utsk«rat decembernummer
zaterdag 3 I oktober sluitingsdaturn kopij Cildebrief decembernummer

vrijdag 6 november najaarsvergadering Gilcl trryskc Mounders

woensdag I I november leermeestersvct'ga(lcl'ing

vrijdag 20 november bestuursvergade ring ugcndcrcn: thema voorjaarsverga-
dering
zaterdag 2l november excursie voor tlc lccr'lingt'r), gt: organiseerd door de
leermeesters

vrijdag I 8 december bestuursvcrgaclcrirrg rrgt'rrtlcrcrr: halÍ'iaarlijkse evaluatie
samenwerking

woensd ag 20 j anuari leermeestcrs vc rglrtlt' l'i l r t vast stc l l cn l i.f st examenkandi-
daten voorjaarlzomer

vrijdag 29 januari bestuursvergarlcri!)g; irg('rrtk'r'e rr: .jalrvcrslag I 998
mededelingen voorjaarsvergadcrirrg rrotrrlr'n rur.ilriu'svcrgadering; agenda
voorjaarsvergadering, algentenc voorhcrc itling vool'iiult'svct'gadering

maandag I februari sluitingsdaturtt koprij ( iiltk'lricl' rruurrtnLlllrner
vrijdag 5 februari sluitingsdaturn kopii l )e t Ilskorrt nuurrtnLunlner

maandag I5 februari sluitingsdatunl ol)lllve e xan)cnkandidaten

WEEK 10: woensdag l0 maart leermeestersvcrgirtlcrirrg. Alrrvullirrg agenda: vaststellen
benoemingslijst nieuwe moleni.turs l.h. v. voorjrarsvcrgadcring

WEEK 11: vrijdag l9 maart bestuursvergadering: ugcntlcrcn: publiciteit molendag 1999
vrijdag l9 maart thema-avond voor rlc lccr'lingcn, gcorganiseerd door de
Ieermeesters

WEEK 12: vrljdag 26 maart voorjaarsvergadering ( i i lrl Iiryskc Mounders

WEEK 16: woensdag 2l aprll leermeestersver-gadcring

WEEK 17: vrijdag 30 april bestuursvergadering
zaÍerdae I mei sluitingsdatum kopij GildebrieÍ'.iuninummer

WEEK 18: zaterdag 8 mei molendag
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WEEK 19: vrijdag l4 mei sluitingsdatum kopij De Utskoat juninummer

WEEK 22: woensdag 2 juni leermeestersvergadering vaststellen lijst examenkandidaten
najaar/winter

WEEK 24t vrijdag I 8 juni bestuursvergadering; agenderen: voorbereiden najaarsverga-
dering
notulen voorjaarsvergadering
agenda/algemene voorbereiding

WEEK 28: donderdag 15 juli sluitingsdatum opgave examenkandidaten

vrijdag I 6 juli bestuursvergadering; agenderen: halfjaarlijkse evaluatie
samenwerking

WEEK 31: I augustus sluitingsdatum kopij Gildebrief septembernummer

WEEK 32: l3 augustus sluitingsdatum kopij De Utskoat septembernummer

Dagje Franeker
Het was fris, doch gelukkig droog tijdens de viering van 500jaar Fryslàn op I I juni j.l in
Franeker. En dus was er veel publiek op de been in Franekers binnenstad. Er was van
alles te zien en te horen op de wel zeer uitgebreide markt. Hoewel onze stand zich niet in
het centrum van de markt bevond, hadden ook wij niet over gebrek aan belangstelling te

klagen. Jammer was het wel dat er niet meer oude ambachten werden gedemonstreerd in
onze hoek voor de kerk. Dat weerhield Jaap en Hielke er echter niet van om zich
ambachtelijk uit te sloven. Jaap liet zien hoe een zaag van een houtzaagmolen moest wor-
den geslepen en Hielke toonde hoe een houten vijzel (nog) wordt gemaakt. Dat daar veel

interesse voor was bleek wel uit het feit dat Hielke aan het einde van de dag nog slechts

aan zijn derde duig toe was en Jaap nog maar met zijn vierde tand bezig was. Het "praat-
werk" heeft die dag kennelijk bij hen overheerst en dat is op zo'n dag een goed teken. Op
"molendagen" zou het een slecht teken zijn want dan zou de conclusie moeten zijn "
teveel koffie gedronken en te veel geouwehoerd".
De anderen, André, Betty, Gerard, Jan en ik zei de gek hadden zich voornamelijk op
praatwerk en natuurlijk ook op uitdeelwerk van folders e.d. en pakjes pannenkoekmeel
gestort. André was uiteraard De Fryske Mole aan het propageren, daarbij moreel
gesteund door de aanwezigheid van voorzitter Boschma. Jan Bergsma gaf uitleg over de

Amerikaanse windmotor en de anderen maakten reclame voor het Gild(e). Zoals jullie op

de foto kunnen zien was vooral Gerard daarbij volijverig - om meer snelheid te krijgen -
bij het zich verplaatsen van belangstellende naar belangstellende: hij had z'n pet maar
andersom gezet.

Het is mij niet bekend hoeveel donateurs André heeft kunnen inschrijven. Als belangstel-
. Overzicht voor de kerk met links de

wording en rechts de Gild-stand.

l3

Gerard zoefr heen en

Wirdumcr spinnekop, in het midden de schroe.f in

weer; Betty en I)irk kill't'tt t'ttttttit tlt'l,t'ttttnt ,\ttt'rl ,q('tnttl,\'l'lot,.
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lenden voor het Gild(e)
hadden wij aan het eind
van dag tien namen
genoteerd. Dez e zullen
nadere informatie over
de opleiding voor vrij-
w illig molenaar ontvan-
gen.

Iets later op de ochtend
arri veerde Ro land met
ietwat lodderige ogen
cr-l een stapel
Gilclfirlders op de stand.

Al spoedig slaagden wij
crin orl hem helemaal
wakkcr te krijgen. Hij
hacl ccn hele drukke
wcck g"had en j e zag
lrclrr als het ware tn z'n

element (cte molens) groeien. Op de geplaatste foto kan.f c cluiclcli.jk zicn dat hij op dat
moment even aan het "evalueren" is.

Ook de tentoongestelde
kap van de spinnekop
had veel bekijks en
maakte de uitleg over
deze molen gemakkellj-
ker. Jammer dat we niet
konden (en kunnen ! )

beschikken over een
paar hanteerbare model-
molensteentjes, zodat
we een en ander om-
trent het maalproces
aanschouwelij k konden
maken. E en h int voor
wie daarvoor een oplos-
sing weet. Toen aan het
einde van de dag de
kraan arriveerde om de

zware attributen op te halen en Jan Coppens per auto en aanhanger de zagen (en bijna
ook nog de trottoirband) kwam inladen, konden we met z'n allen terugzien op een
geslaagde dag.

Eerste molenexamens
in kader van fusie

Op vrijdag l2 junij.l. vond in korenmolen "De Hoop" in Surlar hct cerst examen plaats in
het kader van de fusie van de beide gilden. Het was wcl cvcn wcllllcn, vooral voor de kandi-
daten, want al kan je de knopen van de molenzcilt«lrwcrr rrog zo gocd leggen, als er zoveel
mensen op je vingers staan te kijken dan willen dc vingcrl.ics wcl ccns wat trillen. En als het
dan ook nog mensen zijn die je voor het eerst zict, rlarr hchbcn tlc zcnuwcn helemaal de nei-
ging om door je strot te gaan gieren. Maar jc wls irrrrrrcrs rxrk zo gcwcnd aan je eigen ver-
trouwde leermeester. En als al die vreemde mcnscn tlurr ook rrou irllcllci rnoeilijke vragen
gaan stellen over molens, terwijlje hoofd dat gistcr rr«rg hxr«lcvol rrxrlcnkcnnis zat zo verrek-
te leeg aanvoelt, dan zijn de rapen helemaal gaar. (iclukkig wus lrct allcrrraal niet zo erg als ik
het nu voorstel, want hoewel ik als een van dc twcc tlicnsttltrrrrlc rrrolcnaars uiteraard niet bij
het examen aanwezig mocht zijn, had ik wcl dc irrtlr-trk tlrrl hcr i.js na rlc ccrste kop koffie al
spoedig gebroken was en de "vreemden" gccn "vrccnrtlcn" nrt'cr wlrcn. Logisch, want een
van de eerste belangrijkste taken van de cxarncrrcorrrrrrissir' is lot'lr wcl oln dc kandidaten op

. De examenploeg bestaande uir v.l.n.r. Yolt l.l:.tnnan, regionool examinator; Bos
Kalkman, leermeester van Jan Bruuk,snta; l,ccn Vellekoop, examinotor De
Hollandsche Molen; Evelien Pouw, secrctur(s,\c (.romen(.ommissie; de heer Van Es,
besruur De Hollandsche Molen; Gerhrand dc Vries, examinator De Hollandsche
Molen; Jan Braaksma, de laatste kandiduot van tle dog en een van de dienst doende
molenaars Dirk Kamminga. (foto Jctttp Boendar).

o fielangstelling voor het werk van molenmuker H iclkc
(rec'hts) met link,v stic:hting,svoorz,itter Boschntu irt gc,sprck
met Gerard.

. Roland (rechts) achter de zuug,hok, terwijl Jaap uitleg geeft
aan een belang,stellende ntevrouw.

Dirk
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hun gemak te stellen. Want hoe rustiger hij is hoe meer je d'r uit krijgt, nietwaar? En dat de

vragen soms moeilijk zijn is te begrijpen, want als je geslaagd bent ga je straks wel met een

object ter waarde van minstens een miljoen spelen, toch? Jaap Boender en ik hadden ons als

dienstdoende molenaars uitgesloofd om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Ofwe daarin geslaagd zijnlaaÍ ik gaarne ter beoordeling van onze gasten op die dag. In de

middagpauze was er voor een lunch gezorgd bij het op drie wiekafstanden gelegen cafetaria

"de Molen". Onze eigen Johan Cnossen trad daarbij als gastheer op en maakte uiteraard, han-

dig als hij is, van de gelegenheid gebruik om uitvoerig met de examencommissie te discussië-

ren. Hij had eveneens lange gesprekken met de heer Van Es van De Hollandsche Molen. Van

de kandidaten slaagden er twee en een helaas net niet. De geslaagden, ook al hebben we ze op

de dag zelf reeds omarmd, nogmaals van harte gefeliciteerd. Tegen de net niet geslaagde zou

ik willen zeggen: "Nog, even doorzetten en je bent er." Er niet te zwaar aan tillen, maar
gewoon doorgaan. Het molenaarschap is een hobby, dus het moet ten allen tijde plezier
geven. Na voor de vijfde maal een grote kan met koffie te hebben gezet (waarmee weer
bewezen is dat molenaars ongeveer I op 5 lopen) konden Jaap en ik de molen inpakken en

huiswaarts gaan, voorzien van een door Jan eigenhandig van "de Hoop-meel" gebakken

brood. ( " Lekker broodje Jan. Kunnen we klant bij je worden? " ).

Dirk Kamminga

Mutattes ledenbestand
Verhuizingen:
G 158 G. J. Veenstra , Wev erij 4, 9341 BZ Veenhu tzen

BG 305 Mevr. S. M. Evertsen, Wergeasterdyk 56, 90tt4 Goutum
M 049 S. Jager, Ubemastins 3,8925 GB Leeuwarden

Nieuwe leden:
L 156 Mevr. A. Soer, Koeplein I 9, 8921 LZ Leeuwarden

L 157 Mevr. J. Tania, C. Franckstraat 4,8916 HG Leeuwarden
L 158 Dhr. M. Sybesma, Jourumerleane 3,8132 EC Kubaard

L 242 Dhr. M. v.d. Werff, Aisemawei 20, 8501 TX Joure

L 246 Dhr. K. Koopmans, W. Santemastraat 3J , 8629 PP Scharnegoutum

Diverse mutaties:
Opgezegd: J. H. Kooy, Dwerssteech 8, 855 I SB Woudsend
Correctie: G161 P. J. Kuperus, H. Postmastrjitte 9,8159 LV Exmoffa
Van M095 naar D405: Mevr. Wiersma-Bartels, Fonteinstraat20, 39l3 CX Leeuwarden
Van L052 naar G052: N. van Roon, Kalmoes 53, 8935 PB Leeuwarden

Van L068 naar G068: W. J. Siemensma, Heerenhoogweg 60, 8563 AL Wijckel

Ledenadministratie:
P. J. van der Gaag, Dr. Hornstrasingel 60, 9251 AM Bergum
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Nieuwe Molenfolder
Zoals reeds vermeld krecg dc Histolischc I)tg lc liuurt'ke r op l.j.iuni.i.l. de prinreur.
Toen namelijk presentecrdc dc stichting zich rrct llurr nicuwc lirltlcr. l)ut cr vccl belang-
stelling voor deze Í'raaic klcurcrr lirlrlcr wls hli.jkt wcl rrit hct li'it rlat ruitn tl(X) loldcrs
werden uitgereikt wat, Ilalr wi.j hopcrr, zal lcirlcrr l()l cen sr'()lelc rlurrrrsbckcrrtlhcid van
De Fryske Mole.
Daarnaast mochten wij een aantal nieuwc cklnirtcurs n()lcrcn.

De Himmole te Sneek

Uit de pers vernamen wij dat de gemeente Sneek plannen op stapcl hccl't vorrr tlc iurrrlcg
van geluidswallen voor de (nieuwe) rondweg te Sneek. Dit zal ongclwi.ili'l(l tol gcv()lg
hebben dat de toch al niet zo beste molenbiotoop voor deze molen rr«rg vcrrlcr zal vcr-
slechteren. Op l7 juni heeft ons bestuur de gemeente gevraagd om eell gcsplck ovcr tlc
zaak.

Molen werkplaats
De stichting is voornemens eind ditjaar de werkplaats, nu nog gevestigd op Fjouwerhus
te Menaldum, te gaan verplaatsen naar het houtstek van molen "De Zwaluw" te Birdaard.
De gesprekken hierover zijn reeds in een vergevorderd stadium.

Molen VijÍhuizen te Hallum
Tegen de door de gemeente Ferwerderadeel te Ferwerd algegeven beschikking tot het
verlenen van een vergunning voor het demonteren en vcrplaatsen van genoemde molen te
Hallum naarBurgwerd is een bezwaarschrift ingediend. Op 30 junij.l. is dit bezwaar-
schrift behandeld in de vergadering van de commissic vrxrr de bczwaur- en beroepschriÍ'-
ten van de gemeente Ferwerderadeel
De stichting heeft op 25 mei aan de betreÍÍendc advocaat van belanghebbende laten
weten dat zij op basis van de door de gemeente verstrektc Monumenten-vergunning van
7 april j.l. de procedure zal voortzetten.
De zaak ligt nu bij de Arrondissementsrechtbank te Lccuwarden.
Wij hopen dat aan deze nu al bijna 2 jaar lopende zaak spoedig een einde zal komen.
Wordt vervolgd.

Actie "Vier Windstreken"
Zoals bekend werd op l5 mei 1923 in Amsterdam "De Hollandsche molen"
opgericht.Omdat de molens een voortdurende bron van zorg en aandacht betreft heeft

rodt
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genoemde vereniging in haar jubileum jaar een actie opgezet om een 4-tal molens geres-

taureerd te krijgen. Hiervoor werden in noord, zuid, oost en west één windmolen uitge-
zocht waarvoor steun wordt gevraagd. Vier molens dus als symbool van de vier windstre-
ken.

Voor het noorden heeft men het oog laten vallen op de Steenhuistermolen te Stiens.
Sinds enkelejaren is een roede uit deze molen verwijderd om ongelukken te voorkomen
en draait de molen alleen bij een stevige wind. Mct ccn bctrckkelijk klein bedrag kan de

molen weer worden gerestaureerd.De gemeente Lecuwardcradeel heeft evenwel op ons

verzoek negatiefgereageerd om mee te werken aan een vcrsnclde restauratie.

De andere molens zijn:
Zuid: de korenmolen "De Twee Gebroeders" te Aalburg;
Oost: de molenromp "De Sevink Mölle" te Winterswijkl
West: de stellingkorenmolen "De Adriaan" te Haarlent.

Door een bedrag van f 25,- over te maken aan de Hollandschc Molcn tc Amsterdam op

giro 89.56.04.019 doet u mee aan deze actie en maakt u karrs «rp ccn c«rrnpleet verzorgde
vliegreis naar het land van de molenwijn Moulin a Vent.
Op 22 meij.l ging de actie van start in de kerk van Wijk hi.i I)Lrurstcdc waar Prins Claus
aan de vertegenwoordigers van genoemde vier molens ccn ccltil'icaitt ovcrhandigde.
Ook het bestuur van de stichting was hier vertegenwtxrrdigtl.

Wederopbouw "Doris Mooltsj e"
monument van

daadkracht vrlj w i lligers
Oudega (W) kreeg het "wfrnder" dat zij verdient

Oudega (W) - Wie had gedacht dat hct slrevcn vitn ccn plaatseli.ik clubje molenlief-
hebbers gelijk staat met luchtÍictscri.i, die kwanr hedrogen uil. I)e onverzettelijkheid
van het bestuur en de daadkracht van ccn aantal vri.iwilligers nraakten opnieuw
duidelijk dat de inzet van velen op allerlei gehicd Íot succcs kan leidcn. ()p zaterdag
13 juni waren we getuige van de feestelijke ingebruiknanlc viln mn bi.izondere spin-
nekopmolen die onder de naam "Doris Mooltsje" al landelijke bckcndhcid heeft
verworven. De halsstarrige weigering van het rijk om de molen als monument te
erkennen is eigenlijk de enige smet op dit geslaagde molenwonder.

Pronkstuk aan de oever van Oudegaaster Brekken
wat heeft de oever de oudegaaster Brekken er weer een beeldbepalend pronkstuk bij
gekregen. Het stichtingsbestuur ontving de genodigden dan ook met gepaste trots bij de
prachtig herrezen spinnekopmolen. De ligging is buitengewoon fraai en het mooie weer
accentueerde dat in niet geringe mate. Bovendien deden oude zeilschepen op het meer de
sfeer extra verhogen en dat kwam de feestelijkheden zeker ten goede. In haar openings-
woord sprak de voorzitster, mevrouw Lies Miedema. Zij begon met een citaat van onze
Friese cabaretier Rients Gratema: "Wat bezielde die koppige Friez.en eigentijk om juist
hier in dit drassige land te willen gaan wonen. overul kt»t het, ruimte genoeg, merur juist
hier moest het gebeuren. Met heel veel moeite houwtlen z.i.j terpen om droge voeÍen te
houden."
wat een ondernemingslust. Generaties lang heeÍt men hard gewerkt om Friesland droog
te maken en te houden. De molen speelde een hooÍdrol bij het in cultuur brengen van ons
Frieseland.Devoorzitsterhaaldehet gezegde aan: "A/.r tlcwintl drouit,moeÍjedemolen
kruien". Met andere woorden: je moetje aanpassen aan veranderende omstandigheden.
En dat deed men.

Een stukje geschiedenis
rn 1934 werden de wieken van de molen gesloopt. Het overtollige water uit de polder
werd met een dieselmotor de Brek in gepompt. Er was niemand die zich daar druk over
maakte. Alleen het onderhuis bleef staan, verscholen tussen de wilgenbomen. Voorjonge
Oudegaasters "het vrijersplekje." Andere tijden, andere waarden. De polders moesten
heringedeeld worden. Daarmee veranderden de waterlopen en ook het waterpeil. Er
moesten super watergemalen komen. Het beste grasland moest weer drassig worden en
Doris Mooltsje kon gesloopt worden. Het eerste heeÍt niemand kunnen keren. Maar de
vereniging van Dorpsbelangen oudega had oog voor het historisch landschappelijk ele-

r9
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ment en wilde de molen restaureren. Zo werd in de zomer van 1992 de stichting "Doris
Mooltsje" opgericht.
De gemeente Wymbritseradiel was een van de eersten die subsidiegelden verleende. De

stichting wilde heel graag zo gauw mogelijk beginnen. maar het geduld werd op de proef
gesteld. De inwoners van Oudega, ldzega, Sandfirden, de recreanten en nog meer spon-

soren gaven gelukkig de financiële ruimte om voorzichtig van stafi te gaan.

2l

Vrijwilligers
Uiteraard werden de vrijwilligers in dat ope ningswoord nict vergeten. Zonder hen was er
immers ook geen opening gcwecst. Pitsscrtcl in hct schcrrra van de technische commissie
was er op veel zaterdagen ccn pkrcg nlcnscn bi.i dc rrrolcrr "De Rat" in lJlst o.l.v. Simon
Jellema aan het werk. Hout spijkervri.i rnakcn. schuvcrr cnzovoort. Later steenbikken.
Bikken en bikken en sterke verhalen vertcllcn.

' Sttrnen met Theo Gunneweg lic'ht Jun Hrlf's'lrtr tlt' rtrrt,q vttrr " l)rtri,t' MoolÍs.je".

Mevrouw Miedema prees alle vrijwillige rs rlarr ook vt)or w:lt r,i.i v(x)r de molen hebben
gedaan: "Jim ynset is net te beteljen. Wol kirtrrt' tr'.t'.jirrttnt' 1tt't,.\'ltttr,s.je.s yn sifers títtlrukke.
Jim hawwe 28,3 %o.fan it restauraasjeherlru<'lr .li,rt,s jirrrtr,. l\tt futrnt tlcl op.f'84.900,-."
Ook verschillende bedrijven hebben hand- cn spantlicrrstcn vcrricht voor de molen. Als
symbool van dank voor alle medewerking, inzct cn l-rcschikbaarheid van materiaal en
arbeidskracht werd vervolgens de vang gelicht rkror'.lrrrr lloÍ'stru. Hij werd hierbij gehol-
pen door Theodoris Gunneweg, achterachter-klcirrkirrtl vlur oud rnolenaar Doris Hoekstra.
Toen kon er genoten worden van de malendc rrrolcn, vun het feest en"eigenlijk van de
gehele entourage. Een groep charmante darncs in oucl kostuum zorgde voor hapjes en
drankjes en dat werd wel gewaardeerd. Sornnrigc hezoekers waren van heinde en verre
gekomen om dit bijzondere moment mee te rnakcn. In het dorpshuis werden de feestelijk-
heden enige tijd later voortgezet.

Cultuurprijs
Het was duidelijk dat in Oudega de dag in het teken van de molen stond. Maar de feeste-
lijkheden kregen nog een extra stuk glans toen de wethouder van de gemeente

. Een beeld van de restauratie: Gijs Wassenaar, Lourerr:i Sirrk:;1ru, Auke Bootsma en
Durk Posthumus helpen bij het steken van de binnuttttada. l)it ,qalturde op traditione-
le wijze, met handwerk dus. (foto: Eise Adema).

Van één stichting (die anoniem wilde blijven) kreeg rncrr ccn bcdrag waarmee men echt
de vaart erin kon zetten. In eerste instantie zou de rcslauratic.[ 3(X).000,- moeten gaan

kosten. Dat is heel veel geld voor een kleine stichting cn tlc arnhitieuze molenvrienden
uit Oudega zagen het toen nauwelijks meer zitten. In 1993 wcrd gclukkig het initiatief
genomen een ploeg vrijwilligers in te zetten. De reslauralic vordcrde gestaag; de resulta-
ten werden zichtbaar en dat werkte inspirerend. Eind 1997 wcrtl besloten dat de molen in
1998 zou moeten draaien.

Het financiële plaatje was echter nog niet rond. Maar als de wind draait, moet men de

molen immers kruien. Dus werd het doorzetten geblazcn cn bleef er werk aan de molen.

Een onkostenvergoeding van Wetterskip Marne-Midtlelsee, een renteloze lening van de

vereniging van Dorpsbelangen en een flink bedrag van de Friesland Bank hebben er in
grote mate toe bijgedragen dat op de l3ejuni 1998 een opgetogen bestuur haar pronkstuk
kon presenteren.
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Wymbritseradiel. de heerGerben de Jong, aan alle vrijwilligers van de molens in zijn
gemeente een oorkonde overhandigde. Deze hoordc bij de cultuurprijs van dit jaar. Een

bijbehorend geldbedrag van duizend gulden wcrcl door de onderscheiden vrijwilligers
geschonken aan de molenstichting in Oudega. Dat wils natuurlijk een gebaar waarmee de

voorzitster geweldig in haar sas was.
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tloe't it.jild o1t irt g(g('t'(tt nt()trtittt rtrt'i lttrkkctr ltirtnt'rt ktturrt,

tluÍ lttt tt'.1'tlictt. Mttr iÍ tlottt,s'lc ltic rloc t'r'.\/ ttttt tttt'i tlc cut'tn,\

ottt ttt'i l5.jiar Ír' ntcrkctt tlttl nt(n ttt'ttl .f icnlcr kttttttttt'n t'i(."
Gelukkig wcr-cl nlcn nlccgczogcn irt ccrt hrok lurrhitic orn clcze

rrtottst de kop der.f'our. En

oer elkour .sitten te bliuwen

klus te klaren. De kennis is

ï

/

. In "it Jors" v,enlen de molenuars tut de wiekarulrugcr.s itt rlr ,quttatttlt' ondcr.scheidett

met rle Culruurprijs. V.l.n.r. w'ethouder Gerban de.lttng, t'rt vtrt'ttlgur:; dt'ntolenuurs
Gijs Wussenaur, Cees Nolenboom en Sinu»r Jellctrrtr.

Na een optreden van het gelegenheids-Shantykoor sprak tlc hccr Mictlcrna, voorzitter van

het waterschap "Marne-Middelsee". Hij deed de takcn varr hct wltcrschap uit de doeken.

Miedema noemde daarbij ook een beperkte taak in cur lirttcliottclc rlcnrocratie wat hij
omschreelals "hetreoliserent,uttlebretlekiik".T,ostiultcrittccuttotitit-vanhetcolle-
ge en volmachten van het waterschap dat zij mee wil hclpcrr hi.i hct instandhouden van

een beperkt aantal windmolens. "Ik beloo.f niks, nrur ik lrtr lcr vttl in grted ge.ftsel oer",
zo sprak hij de aanwezigen moed in. Immers de watcrhuishotrding hi.i dc m<llen geeÍi nog

problemen. In een mum van tijd maalt de molen namcli.ik tlroog. Iirgens schijnt nog een

verborgen potje te staan waarvan de inhoud volgens Mictlctttrt kan helpen "om de mole

wetÍer.Íodr de bek te juun".
Vervolgens kregen enkele personen een aandenketr. Thco (iuntrcweg werd verblijd met

een molenlei waarop de spinnekop geschilderd was en Jan Jlol.stra ging ook niet met lege

handen naar huis. Drie zomervakanties lang ha«l hi.i zi.ln bcstc kunnen gewijd aan de

wederopbouw, hij stelde het bestek en voorwaarden op en levertle de bouwtekening. Met
een prachtig schilderij van Johan Mulder werd hij bedankt voor de geweldige inzet en de

geleverde prestaties.

Tsjalling Hoekstra en Simon Jellema werden eveneens naar voren geroepen om te wor-
den bedankt. Simon zei bij die gelegenheid "It is eins in wfrnder d«Í de mole not'h net op

tle monumintenlist stiet. Ik wie earst sels negeatyf. Mar ik.iutte de boel op vn Aldegea en

ï

IJit hunclen von voorT.itster Lies Micdun(t ()tttt'(tn,qt .ltrtr llrtf'strtr cen prochtig schiltleri.j
von (le nrulende (!) spinnekopmolen.

nog steeds aanwezig om een monumentaal bouwwcrk uls een spinnekopmolen te bou-
wen. Bovendien is het een voorbeeld van ccn gr'(x)[ cxemplaar van het achtkante type,
met leien gedekt en als zodanig een unickc vcrschi.f ning ter wereld.'
Onbegnlpelijk is het dan ook dat de ovcrhcid de inspanningen van al die vrijwilligers niet
heeft kunnen belonen met het opnernen van dc molen in het officiële monumentenregis-
ter. Dat zou de kroon op het werk van al die vrijwilligers, bestuurders en geldschieters
geweest zi1n.

Gelukkig is de stichting vol elan, er zijn vrijwilligers opgeleid om de molen te laten
draaien,, het waterschap staat achter het behoud van een stukje waterstaatsgeschiedenis en

last but not least mag de gemeente als zijnde molenminded in dit rijtje van wakers over
ons "erfskip" niet ontbreken.

Wij van onze kant feliciteren het bestuur en de vrijwilligers met het behaalde succes en

we spreken de hoop uit dat de molen tot in lengte van jaren zag mogen prijken als een

parel aan de oever van de Oudegaaster Brekken.
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' De genodigden waren in goed ge:,cl,st'http t,rtn tlc clttrr-
mante dames van de catering.

Gcrbcn D. Wijnja 

--
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Doris Mooltsje

By de Hannen troch de hikke

en oer de polderdyk

op 't mooltsje Óf

De Brek rfikt as earder

nei fisk en nei it swimpuk

wiet yn in handoek röle.

Beweechlik is it weÍÍer
yn 'e slctch mei leu.f'rcid.

P ispotsj e,s e n wv I gc r( )(t,\'Ar',t'

bloeie der cn,s.jot'lr irr ltitl
AH stikje pcul,skt' rnt ltr',s' i ktt

weug,en no('lt lc ltrckkur.

It is itseltle bleuun u,;

jierren lyn doe 't Aldegeusters

op snein hjir hinne setten

en lizzen giene yn it gers,

frij en lui nei wat it
Doris Mooltsje neamd waard.

Hy mei in stoere fetkuif
bebob of Beatle hier.

l'rtcltctr ,skrutkken fan de

x'(t(t t'nt( 1tt'ukett, lëste stikjes

/lo t l ol Chie.f Whip.

IIt' tlntttk not'lt umper bier

('/, .\'.\' \t'i( ttlt.vd ,sneins

tttr' i trt'I t ttt,s'kt ttt kur Itic I .frrur,sichtic'h
()('t'tlt ltikl;(n, .\'n n(w look

1tt' I l.\'t'r ttt I r tf' ttt i tt i rok.

ll.t' ,s'lit'l tlcr v'(t' nai .jiat'r(tt
i,t' it t'('t' l'l' l)ORl,S MOOL'l'S.l E,

lY t tt,q.jt'ntlr' vr.ju kkcn outt

(n (('ltIc :;1tittnekop.

ln grttÍ,;kc.f uum, de kunte leu

i c rqll I d i c h rnur by s finde r
boppe ulles ilt en.fo, fierren
al te sjen; swaaiend winkentl

kom hjirhinne want ik

stean hjir wer kompleet.

Jou ji* hjir even del

like Írij en lui as doe.

gryt witbraad juny 1995
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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
poldergemaql in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriftelijk aan
de redactie.

41. In 1996 heeft de raad van de gemeente Kollumerland c.a. besloten de koren- en

pelmolen "Windlust" te Burum en de korenmolen "Rust Roest" te Munnekezijl
aan te kopen van de toenmalige particuliere eigenaren. Vervolgens zijn de beide
molens in eigendom overgedragen aan de Monumentenstichting Kollumerland en

Nieuwkruisland. De molen te Burum is bijzonder omdat deze is voorzten van
stroomlijnwieken volgens het systeem Dekker. Beide molens zijn landschappelijk
zeer waardevol. De molens verkeerden bij de overdracht niet in een goede staat.
De stichting heeft daarom direct restauratieplannen laten opstellen en pogingen in
het werkgesteld om voor de restauraties subsidies te verkrijgen. Deze pogingen
zijn thans geslaagd: de Staatssecretaris van O. C. en W. en Gedeputeerde Staten
van Fryslàn hebben voor beide molens bijdragen in het vooruitzicht gesteld. De
gemeenteraad heeft op l8 juni a.s. een positief besluit genomen over een gemeen-
telijke bijdrage van 100.000 gulden, zodat met de restauratie van beide molens
kan worden begonnen. De totale kosten worden geschat op / 381.000,- voor de
"Windlust", terwijl men voor "Rust Roest" uitgaat van 230.000 gulden.
Het voornemen bestaat de restauratie van de molen in Burum door molenmaker
Dunning-Bremer te Donderen te laten uitvoeren, de restauratie van de
Munnekezijlster molen door molenmaker Doornbosch te Adorp. Dit zijn de
bedrijven die ook voor de vroegere particuliere eigenaren de molens onderhiel-
den.

Voor de "Windlust" zijn inmiddels leerlingen aangemeld. Vijf Burumers, waar-
onder een vrouw, gaan naar Stiens in opleiding bij Hendrik van der Veen. Zij
starten op 5 september van dit jaar. Met aanmeldingen uit Munnekezijl is het nog
even afwachten. Voorzitter van de beheerscommissie, de heer Paul Hendrik
Loonstra, is in ieder geval erg ingenomen met bovengenoemde aanmeldingen.

89. Het lijkt erop dat de molen bij Cornwerd gerestaureerd zal worden. G.S. hebben
een aanvullende bijdrage op een al eerder gedane subsidie toege zegd van

f ll.5 I l,-. De totale kosten zijn geraamd op f 316.000,-.

100. De "Babuurstermolen" bij Tjerkwerd staat er weer keurig bij. Molenmaker Durk
Posthumus heeft met behulp van molenaar Kees Posthuma het hekwerk, de voor-
zomen, klampen en windborden vernieuwd. Tevens werden de roeden doorge-
haald om ze ter hoogte van de askop te bewerken tegen roestvorming. Een hele
verbetering daar er nu weer vertrouwd met zeilvoering gemalen kan worden.
Molenaar Pier Zijsling werd voor de zomervakantie verblijd met een aanwinst
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De Burumer molen z.ocrls

Stroetinga).
hi.i er voor de restuurutie bi.jstutrÍ. ( I;oto1t(r,vltrtt't'trtt llot'lo.f'
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voor zijn waterschapsmuseum. Kinderen van basisschool "De Bron" uit Bolsward
hadden een maquette van een getrapte bemaling gernaakt om die ter gelegenheid
van een educatieve excursie te schenken.

128. De tjasker bij Elsoo is verplaatst naar een pleKie in de buurt waar hij beter tot z'n
rechtkomt. U kon de nieuwe locatie van het rnolent.jc rceds z)en op de nieuwe fol-
der van De Fryske Mole.

136. De stenen onderbouw van de voormalige van polclcr Iloohcl, gelegen aan de

Twibaksdyk bij Bolsward, is deze zomeÍ afgebrokerr. In l94l was hi.j als windmo-
len buiten gebruik gesteld waarna in 1956 gedeeltelijkc aÍbraak volgde. Nu herin-
nert ter plekke niets meer aan de molen van weleer.

. Molenaar Pier Zijsling neemt de maquette in ontvangst van Moiko Wolfert, Auke
Attema, Taetske Jansen, Jorn Woudstra en Richard van der Sluis.

150. De romp van de voormalige veenpoldermolen van hetZesde enZevende
Veendistrict uit ca. 1854 wordt een beschermd monument. De watermolen aan de

Ulesprong in Trjnje zalin de toekomst weer worden teruggebracht in de oude glo-
rie van weleer dankzij de inspanningen van eigenaar Jelle Kinderman uit Gytsjerk.
We hopen er binnen afzienbare tijd meer over te kunnen vertellen en wensen
Kinderman alvast veel succes met zrjn plannen.

2L)

We zien hier de toestand von rlr' ,s'l('n('tt ()tttlt't l,(,ttt' itt rttt'i 1997. (.f'ttttt: Dick
Bunskoeke ).
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Fryslàn 500: Ook molens
spelen een ro1

Na al het tumult van de viering van Fryslàn 500, die cigcnlijk meer een herdenking was
van de gebeurtenissen een half millennium terug, is hct wcllichr aardig om eens bij de
positie van de molens in die tijd stil te staan.

We zijn over de tijd van rond 1500 het beste ingelicht via de overgcleverde kronieken uit
die tijd. Over deze ook voor molens interessante bronnen schn:cÍ'ik lang geleden al eens
in dit blad, maar nu wil ik speciaal op het jaar 1498 terugkomcn. Ik basccr nrij daarbij op
hetVierde boek der kronijken van Friesland, bevattende tle geschiedenis wrn de vijftien-
de eeuw van Worp Tyaerda van Rinsumageest (uitgave Leeuwarden llt-50), in het bijzon-
der deblz.269-303.

Tjerk Walta
De Friese balling Tjerk Walta uit Tjerkwerd, die voor de partijstrijd in Friesland was
gevlucht en in Zwolle verbleef, trok begin 1498 met een legertje huurlingen over ijs bij
Lemmer Friesland in. De huurlingen waren beschikbaar, omdat Karel van Gelre en Filips
van Bourgondië een bestand hadden gesloten en de ca. 1500 man bij Harderwijk plotse-
ling werkloos waren. Door de gunstige winterse omstandigheden trok de groep via Sloten
en IJlst verder de provincie in en de stad Sneek sloeg alarm.
Op l0 februari 1498 werd er een overleg geregeld met de Schieringer heerschappen uir
Westergo, die in Sneek bijeen waren. Dit zou plaatsvinden buiten de Noorderpoort, bij de
aldaar gelegen korenmolen. Ondanks het feit dat het zo mistig was "dat men die moelen
uut die stat nauw mochte sien" kwam men toch bijeen. De doortocht van het legertje
werd echter geweigerd en daarom trok'Ijerk met zijn troepen richting Bolsward.
De Snekers waren toch wel geschrokken en vroegen steun aan Leeuwarden. De
Leeuwarders wilden echter binnen de veilige stadswal blijven en ook hun daar aanwezige
bondgenoten uit Groningen lieten weten dat het wel niet zo erg zou zijn als de Snekers
dachten. In werkelijkheid hoopten zowel de Croningers als de hertog echter dat de troe-
pen grote schade zouden aanbrengen (brandschatting!), zodat zij de macht zouden kun-
nen grijpen in Friesland.

Omdat behalve de Groningers ook de Leeuwarders en de Woldfriezen het met'ljerks par-
tij hielden en het legertje aangroeide tot 4000 man, werd de toestand desastreus. Zo
kwam het verzoek van de overige Friezen uit Westergo aan hertog Albrecht van Saksen
tot stand: op 2l maart verzocht men hem om in te grijpen en te zorgen dat de huursolda-
ten zouden vertrekken. Het legertje trok daarna naar Oostergo en maakte de streek rond
Dokkum onveilig. Omdat deze streek Westergo niet te hulp was geschoten toen daar de
troepen waren, gebeurde dat omgekeerd nu evenmin...

Een verloren slag
De hertog kon zich nu richten op overig Friesland en moest eigenlijk alleen de
Zevenwouden nog onderwerpen. De "woldluiden", ook afkomstig uit Stellingwerf,

3t

De ïrloordermolen bij Sneek in ltct rrtitltlt'n t'(rtr tlt' /,\ r't'('ut'.

Opsterland, Smallingerland err (iluurslt'r'lrrrr,l. I'irrlt'n ('('lrtcr irr tlc aitnval en trokken op

naar de bij Stavoren gelegcrdc tl'ocl)cn viln (lt' !rt'r'lol. l'r'r'horlc wcrd ook Leeuwarden

opgeroepen mee te doen cn clc stirtl v()t. lrlt'tlrurr nu wcl v()()l'.'/,i.1 ricp Rauwerderhem,

Leeuwarderadeel en Idaarderaclccl o1l ()nl ()()k nuuurt'n lt'lcvcrcr.r orn "die Duytsche uttt

den lande toe slaan".
Zokwam het op l0 juni tot dc slag bi.i l.raksunr. wiuu'(lc liriczcrt werden verslagen door

hun slechte slagorde en het te laat kor))cn viln (lr' l.t't'uwiu'(lct'trocpen. De Leeuwarders

trokken onveÍTichter zake terug naar tlc stll(l cn tr'ol'li'rr bi.i rlc lllolen van Wirdum een ver-
gadering aan. Hoofdeling Aukc Kcnrl)cs Uni:r uit Wirtlunl ovcrlegde met de Wirdumers

en inwoners van Idaarderadeel ol' r,i1 nlocslrn nlcc(locrt. I)ut was moeilijk, omdat zowel

Auke als Ede Jongama, hootdeling viul l{lluwcrtl, z,iclt itl nrct de Saksers hadden verbon-

den! De confrontatie met de Lccuwat'(lct'si kwltnl hctr ckrn ook slecht uit. De Wirdumers
stonden "by die moelent afr beitle i..\'tlur t'utt (li( d.vck, tluer Leeuwerders duer mosten,

ende sy wolden huer niet vers('h(,idctr". llct or)vcnnijdelijke gevecht werd gewonnen

door de Leeuwarders, die daarop "r,y.l.'Í'htt.\,,st'n by tlen moelen" in brand staken en een

nieuwe vete veroorzaakten: tussen Aukc Kernpes Unia en de stad Leeuwarden.

Tot besluit
Zoblijken er twee molens als vergaderplaats voor te komen in het zo belangrijke jaar

1498, toen Friesland werd onderworpen aan de hertog van Saksen. Die van Wirdum
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' De plctctts van de molen v,an Wirclum en de huiz,en van Unia en
Juwsma in l7l B.

onder Wijtgaard werd in l5 I 5 verwoest tijdens gevechten van de Leeuwarders met Juw
Juwsma uit Wirdum. Hij herrees later echter en wordt in 1639 als onrendabel genoemd"
In ll l8 stond hij er nog, maar voor 1750 is hij definitief verdwenen.
De Noorder molen bij Sneek sneuvelde bij een mislukte poging om de stad in te nemen
in 1517. Ook deze herrees toen de rust was weergekeerd om tenslotte pas rond 1152biJ
werkzaamheden aan de stadsgracht te worden gesloopt.

DMB 
-
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Nasjonale moledei 1998
Eltse mounder sjocht ót nei Nasjonale Molcdci. Sa ck irnderskreaune. Ik hie de moarns
reserveard foar De Rat yn Drylts en de nritltlcis s«re ik nei de Skarrenmoune yn
Skarsterbrëge gean. Sa sein, sa dien. Yn Drylts wic it sntoardrok. In sk0tsje yn de hout-

kolk om te besjen, r0nritten mei hyndcr cn wcirr, r0nli'artcn nrei de molepream en fansels

in seagjende mole. Spitichgenöch wie tler nct itt soarl wyn tnar dochs koe der seage

wurde. Genöch te sjen en te dwaan en in pnrttc lirlk. Mirklcis nci Skarsterbrëge.Ekdizze
mole koe draaie ek al stie der wol gauris stil. Ik hic tlc ll ou rttcir.totnmen. Sy siet oan de

Skarsterrien te fiskjen. Ik siet moai nei dc ntolc tc sicn.

Yniens beg0n drok te wurden. Allegearrc hclungslt'llcrttlt'rr rly't tlc trtole wol ris besjen

woene. De ien nei de oare kaam làns Op in hcpatltl strril k«rc ik sc nct mear hàlde op de

molepöle. Doe beg0n ik de minsken yn gr«rcpkcs birrrrcrr it stck tc litten. Tsjin fiven
waard it réstiger. "Silst ek nochris wekke r wttrtlt"J" lte itrrlc ik. Ik skrok en seach

omheech. Gjin minske te sjen. Ik hie dreanrtl. tlcr ltic rtoe lt gjirricn wcst. Spitich! Ik ha de

mole ynpakt en wy binne nei hOs gongen. I)oclrs hrr ik irr skittcrcrrtlc rnolcdei hàn. Mar it
oare jier woe ik graach wat mear besite ha.

Bar"rkc Bos

De Aldeweister Moune (deel 2)
Verplaatsing van "De Beschermer"
De Beschermer is in 185 I verplaatst rriurr tlt' Wcstpoltlcr'<li.jk cn wcrd tevens vergroot,
zodat behalve een vlucht van20,l5lil, rlc rrr«rlcn txrk vrxrrzicrr kon worden van woonge-
legenheid. De reden hiervoor ligt in hct Ícit tla( "l)c llcsclrcrrner" het water loosde naar
het westen buiten de polder. Met het ontstaln vun lrcl 4c Vccndistrict in 1834, dat grens-

de aan de westkant van de Oudewegstcr poklcr ltxrsdc "l)c Bcschermer" het water dus op

de polder van het 4e Veendistrict. Met hct rxrg op tlc v(x)rgenomen droogmaking van de

6e enTe kavel van het 4e Veendistrict is tlaartrrc lxrvctt gcnoemde molen verplaatst.

De aanbesteding hiervoor vond plaats op l2 auguslus, bii kastelein Wolter Koops Klaren
te Gersloot. Laagste inschrijver was Lubbcrt lighcrts Smilde, molenmaker te Heerenveen,

met een bedrag van 3945 gulden. De Pol«lcr van (icrslotÍ droeg 500 gulden bij en de rest
werd door het 4e en 5e Veendistrict bekostigd. I)c vcrplaatste molen zou tevens gebruikt

worden om een gedeelte van het 4e Vecndistrict droog te malen. In de overeenkomst tus-

sen beide polders werd de molen de Pijl (Hersteller),per 12 mei 1852, overgedragen aan

het bestuur van het 4 e en 5 e Veendistrict. "De Beschermer" bleefna verplaatsing eigen-
dom van de Gerslooter polder.
De ingelanden/eigenaren van de polder te Gersloot, verklaren op I I December I 85 I dat
de verplaatste molen naar behoren is opgeleverd.

N.B : Op dezelfde dag en dezelfde plaats als bovengenoemde aanbesteding, werd ook de
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bouw van een achtkante windwatermolen aanbesteed door het 4e en 5e Veendistrict, te
plaatsen in Tjalleberd, voor droogmaking van de 6e en 7e kavels. Hier werd ook L.E.
Smilde de aannemer en wel voor / 7985,-. Deze molen bevond zich ongeveer 435 meter
westelijk van de verplaatste Beschermer en werd "De Droogmaker" genoemd.

In 1854 vond er een ramp plaats met de molen "De Beschermer". Op l9 oktober I 8 brak
de as van de molen, waardoor de roeden naar beneden stortten en verbrijzelden. De
Ingelanden vergadering vermeldt dat onderhandelingen van 2 novemberl854worden
gevoerd voor twee nieuwe roedebalken, terwijl een nieuwe molenas in bewerking is bij
molenmaker De Haan. In een overeenkomst, gesloten met het 4e en 5e Veendistrict, zou

de molen de Droogmaker, in geval van nood, het uitmalen van het water uit de polder
van Gersloot over moeten nemen. Deze molen blijkt slechts nret harde wind die taak te
kunnen uitvoeren, terwijl tevens op dat moment deze technisch niet in staat was datgene
te doen wat hij geacht werd te doen. Besloten wordt de molen "De Pijl", in 1852 overge-
nomen door het 4e en 5e Veendistrict, op kosten van de polder van Gersloot weer in
bemaalbare staat te brengen.

In de Ingelandenvergadering van 2l juni 1855 komt men op bovenstaande terug.

In een verklaring van de Directeur wordt gesteld dat op 26 augustus I 854 de molenmaker
Hendrik de Haan de staat van de molen "De Beschermer" had onderzocht en schriftelijk
verklaard " dat de molen-as zeer gevaarlijk was en wel spoedig door eene nieuwe mog;t

worden vervangen. " Na verwittiging hiervan aan de Ingelanden, heeft de Directeur Geert
Jans Ruiter de opdracht gekregen zo spoedig mogelijk een nieuwe balk aan te schaffen en
deze tot molenas te laten verwerken. De as was reeds in bewerking toen de oude het
begaf. Op 7 december 1854 was de molen weer geheel maalvaardig.
Een ongeluk komt zelden alleen zegt het spreekwoord. Dit bleek hier ook op te gaan .De

Pijlmolen (Hersteller) verloor dadelijk een der roeden, zodaÍ deze weinig hulp heeft kun-
nen bieden. De buitengewone uitgaaf' voor herstelling van "De Beschermer" enz.
bedroeg Í 985,-.

I ) Briefport werd in die tijd betaald bij ontvangst, er waren nog geen postrygels; dery
verschijnen pas in /,852.

Verplaatsen van De Pijlmolen
Overeenkomst tussen de Polder te Gersloot en het bestuur van het 4e en 5e Veendistrict
van 8juli l85l:
Art.5 "Wordt door de Ingelanden van de Polder te Gersloot in eig,endom afgestaan aan
het bestuur van het 4e en 5e Veendistrict: de opstal van de Pijlmolen, te rekenen met I
Mei 1852, staande in den polder van Gersloot, met de bevoegdheid om daarvan gebruik
te maken bij de droogmaking van de kavels, echter onder voorwaarde dat deze molen
binnen de tijd van eenjaar, na de gehele droogmaking van die kavels afgebroken en
opgeruimd wordt." Het Bestuur van het 4e en 5e Veendistrict besluit in de vergadering
van l6 december I 854 de molenmaker Hendrik de Haan een begroting op te laten maken

voor de eventuele verplaatsing van "De Pijlmolen". Een begroting voor enkel verplaat-
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sing en een waarbij de molen tevens wordt verg«lot. Van de verkregen goedkeuring van

Gedeputeerde Staten van Friesland, is in aLrgr-rstus lU57 nog geen gebruik gemaakt,

omdat men overweegt een "stoout potnpgettrutrl" tc stichten, zodat. men ook bij windstil-
te kan malen. Later dat jaar wordt "De Pi.f lrnolcn" vcrplaatst naar Luinjeberd, op de zelf-
de hoogte als molen "De Beschermer", mairr circa 2l(X) meter westelijker.
In 1816 wordt besloten ten behoeve van de rrrolcnar.rr Douffi&, op "De Pijlmolen" een

nieuwe woning in de onmiddellijke nabi.ihcicl vart rlcz.c molen te stichten, omdat deze

molen voor hem en zijn gezin als woning ongcschikt is.

"De Pijlmolen" blijft te Luinjeberd in functic tot cintl lt't90 en wordt in 1897 op afbraak,
voor 175 gulden,, verkocht aan de winterpolclcr var) Aknruri.ip.

Laten we terugkeren naar de molen "Dc []csclrcrnlcr'", itttussen de enige molen in de

Polder van Gersloot, ook wel Oudewegstcr'poltlcr'gcnocntcl. De onderhoudskosten en

salaris van de molenaar blijven voor rekcning vun tlc ingclandcn van deze polder. Trouw
doet de molen zrjn werk, maar in 1924 bevinrlt tlc rrrolcrr z,ich in een slechte staat en zal

binnen afztenbare tijd grote financiële ol'l'crs gluln vnrg,crr. Ilr wordt dan besloten een

ander bemalingswerktuig aan te schaffcn. I)c kctrzc vllt op ccn "Energie"-motor, een

windmotor. Ook overweegt men de molcn [c vcrlrouwcrr lol woonhuis, maar dit wordt te
duur bevonden. Het resultaat is dat in 1925 tlc roetlt'n cn tlc stuurt worden afgenomen en

de aftakeling duidelijk zichtbaar wordt.

In 1932 ontvangt het Polderbestuur een bricl'virn Ii cn W van Aengwirden, met het ver-
zoekte zorgen voor een drinkwatervoorzicnirrg bi.i tlr: tttolcn, naar aanleiding van een

schrijven van de Gezondheidscomrnissic. I)c ntolcnlurr M. Vclkers moet gebruik maken

van slootwater als drinkwater.

In 1938 wordt besloten het bovenstc gcrlccllc vun tlc rrrolcn tot de 2e zolder te verwijde-
ren daar het rieten dak slecht is. lir worclt rlan ccn nrwoliemotor (dieselmotor) aange-

schaft voor f 1435,- ter vervanging van clc wilttltttotot'.

Na het verlaten van de molen door de «ludc rnolcnaar Mitrten Brink, in de loop van 1951,

wordt de bovenverdieping van de molen gchaald cn worclen grote herstelwerkzaamheden

verricht, inclusief de aanleg van opvang van rcgcrrwuter voor drinkwatervoorziening.
Deze was nog steeds niet aanwezig.Z<tlang dc orldc rnolenaar daar woonde, werd er
door de buren water heen gebracht in melkbusscn. Op zich een schande dat er al niet
veel eerder een voorziening voor drinkwater wus gernaakt.

De huur van de woning in de molen worclt vcrho«rgd tot f 15,- per jaar, terwijl de jaar-
wedde van de molenaar eveneens f 15,- bedraragt De huur en jaarwedde waren in 1925

aan elkaar gelijkgesteld en op Í 50,- bepaald.

Het molenhuis staat vanaf 1963 leeg en wordt in 1965 verkocht voor Í 8000,-.

( Slot volgt)

Jan W. Dijkstra
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{.Iit de knipseldoos Ítr. 50
door: Popke Timmermans

Het is alweer de 50e aflevering en we gaan wederom naar een stad namelijk
"Sneek", in het Fries "Snits", dat ondermeer bekend is «rm zijn fraaie Waterpoort
uit ca. 1613, die deel uitmaakt van de grachtengordel, waaraan eens ook de vele
koren- en industriemolens stonden.

Hierover is in het verleden veel geschreven, zo ook door clns reclactielid Dick Bur"rskoeke

in het vakblad "De Molenaar".l.Jit "De Molenaar" komt ook rrrijn historisch inleiclend
stnkje. E,r is vast meer te schrijven over deze molen. maar we houden het kort. Helaas is
achteraf het slot niet helemaal juist, maar dit is juist mijn "knipsel" voor deze aflevering.
Ondertussen zijn door diverse (nrolen)sner"rpers nog meer rnolengegevens gevonden. Het
zou mooi ziln als b.v. alle rnolengegevens centraal terug te vinden zouden zijn.

In Sneek stond eens de "Pelmolen", die later uitgebreid werd met een koppel rogge- en

weitstenen. die eens in de Zuidwesthoek van de stad stond.

"Reeds in l59l u,enl toestemrning verleend yoor ltet opri<'ltten vdn een molen op ele?,e

ploots, ,tldor in het begin vun de i.eventiende eeuw bleek hij niet op studsltlatteÍlronden te

sÍrtttn. Toch kwam hi.j er wel. v,utrÍ i.oëven noeruden v'e reeds het stad.sgeT.it'ht vun lTlB
n'ourop hij voorkw'ottl en utk undere aanw'i.j:.irt54,en ontbreken niet. In.februuri l7l2 t'yertl
Iti.j als pelmolen verkocltt voor.f 28t17,-en in l75l v,us hij recds cert bovenkruier gev,or-
rlen. ln die ti.jd v:us Jan Kornelis Pel molenaur op de:.e pluuts; in 1780 yerkocht de wedu-
we ,t,urt Alle W1:bes Wouters cle nnlen, misschien w'el oon Tjeerd Wy-brens Feenstru. Nu
he t overlijtlen wut tliens r.oon Folke rt Tjeerds VeensÍra hleek de molen wm 7.íjn vntuw en

Jot D. Gorter te i.ijn en 78 wteÍ vlucht te hebhen. Zij hoden hem in l8l5 te koop oan,

tnoor we weten niet oftlut lukte. Op B juni l[]43 deed de weduwe Ohbema,nudat we in
1832 Djurre Elz,es Kiestra als eigenuar tegenkwamen.

Bij de verkrx4t in 1843 was de molen ook korenmolen, woÍ opnieuw bleek in een verktxtp-
odvertentie uir 1856. Op 7 januari I857 zou de b|j R. J. Rinsma (voor .f 750,- juarlijks)
in huur r,ijnde rog-, weit en pelntolen opnieuw verktcht worden, waarbij voorof slechts

Í 4869,- was geboden.

Koper D. Hemming deed de molen aan de g,emeente over, die hem meteen liet slopen op
28 augustus 1869."

Tot zover het stukje van Dick Bunskoeke.

Bron met dank aan:
Vakblad "de Molenaar", nr. 5 I , van I 7 december 1987

Dhr. D.M. Bunskoeke

Heerenveen, augustus I 998
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LIit dc oude doos
Molenmaker Hugo Landman
bracht ons een oude molenfot«r
die hij in de fotodoos van familie
vond. We zren daarop de grote
spinnekop met achtkante onder-
toren van de Westeli.fke
Oosthemmer Polder. Hij is afge-
broken in 1921. Een jaar daar-
voor was het elektrisch gemaal
klaar gekomen en in gebruik
genomen. De molen werd toen
overbodig. Als aandenken kregen

de ingelanden in 1921 een f0to
van de oude watermolen. Daar
was de volgende tekst in dicht-
vorm aan toegevoegd.

De ingelanden der W.O.P. alear
Binoar de lëste kear, in goed
petear.
Besletten d6s, stjfir rts kint yetris
lye 'n foto.fan, dy swigtte musst

for't nye.

Easthim 14-5-1927

't Vrm. Bestuur.

Molenaars van de molen en het opvolgcrttlt'11t'nlr:rl wrr'('n:rclrlcrer:nvolgcns:
Van 1896- 1926 Nolke Bergstra, rnolcruuu' vilrr t[' outlc rrrolcn.

Van 1926-1940 Wypke Feenstrit liur tlc Nyesyl.
Van 1940-1910 Sybren W. Abrrra.

Van 1910-1919 Wybren S. Abnra

Van 1979-heden Jap Osinga.

Wij houden ons aanbevolen voor ilartvtrllcrrtk: inlirnrurtic. lrn mocht U in uw oude doos
of fotoalbum een aardige molenfoto aantrcl'il'n rlic u voor publicatie geschikt lijkt, aaruel
dan niet en laat het ons weten. (GDW)
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De opleiding onder de loep
door twee jonge leermeesters

Het is nog niet zo heel lang geleden dan Frank Terpstra (Penninga's molen, Joure) en ik
(Job Koehoorn; molen "de Onderneming", Witmarsum) het eens over de opleiding had-

den. Erg vreemd is het ook niet dat zoiets ter sprake kwam aangezien er de laatste tijd
heel veel veranderd is in opleidingsland. Dit leidde natuurlijk tot allerlei discussies over
inzichten en opvattingen die te maken hebben met de oplciding tot molenaar en met de

molens in het algemeen. Hoe moet je opleiden en met welk systeem'? Wat zijn daarbij je
uitgangspunten en wat wil je bereiken? Allemaal vragen tlie rnec horen te spelen bij het

inrichten van de opleiding.
Uitgangspunt bij de huidige opleiding is vooral het vakkundig met molens om kunnen
gaan. Maar zijn er niet meer punten die aandacht horen te krijgen binnen de opleiding tot
molenaar? Is de opleiding ook niet van wezenlijk belang voor het bchoud van molens.

Molenbehoud
Een molen is een dynamisch cultuur-historisch monument. Een werktuig waarin niets

functioneert voor de show. Te vaak worden molens echter gezien als een mooi plaatje

voor het toerisme en als landschapsvulling. Maar een molen moet draaien, dan wordt het

pas echt een dynamisch monument. Vandaar ook het opleiden tot molenaars van draaien-

de molens. Maar om een molen te kunnen malen moet alles wel in goede conditie zijn en

blijven. Het goed onderhouden van de molen is dus even belangrijk als het laten draaien

van de mo-lens. En goed onderhoud kost geld, veel geld. Daarom is het van belang om zo

veel mogelijk maatschappelijk draagkracht te vinden. Daarbij is het van belang dat het

publiek de molen op zijn waarde weet te schatten en deze niet ziet als een "dood" onder-

deel van de horizon maar als een belangrijk en waardevol onderdeel van het landschap.

Naast onderhoud moet men ook de omgeving van de molen in het oog houden. Dus ook
de biotoop is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de molen.

Eigenlijk zijn voor het behoud van molens de volgende drie punten van belang,:

Er moeten vrijwilligers (molenaars en andere vrijwilligers) zijn die met de molens wer-

ken, de kennis van het werken en het maken van een molen handhaven en de molen
onder een breed publiek kenbaar maken door promotie. Verder verzorgen deze vrijwilli-
gers de opleiding tot molenaar en doen zij klein onderhoud.

Er is geld nodig voor het onderhoud van de molens. Waarbij het beleid moet zijn gericht

op het zo oorspronkelijk mogelijk houden en bedrijfsvaardig maken van de molens.

Om deze gelden bij elkaar te krijgen zal er bij het grote publiek draagvlak moeten zijn.
Wat betekent dat er een redelijke kennis moet zijn van wat er allemaal op de molen
gedaan wordt/werd en welke functie deze heeft/had.

Verder is het handhaven van de biotoop of beter nog de verbetering van de molenbiotoop

van belang. Als een molen door bebossing of bebouwing niet meer kan draaien is hij fei-
telijk ten dode opgeschreven.
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Deze drie punten krijgen elk afzonderli.ik aantlacht crr worden vaak los van elkaar gezien.

Dat is echter onjuist. Alle drie punten zi.in cvcn bclangrijk, valt een van de drie punten

weg dan is het voortbestaan van de molcrt in hct gcding. Het is dus belangrijk om alle

drie strijdpunten in samenhang te zien. Vrxrr dc oplciding betekent dit dus aandacht voor

alle drie speerpunten van het molenbehoucl wllrbi.j rratuurliik de nadruk zal liggen op het

verantwoord laten malen van molens. Dc kcnnis tlic cr over molens is, is er niet alleen

voor een paar molengekken. Maar moct wottlctt uittlragen zodat ook jan-publiek weet

waarvoor de molens dien(d)en en hoe zc wcl'kctt. Op tlic n-ranier bereik je dat men ook

financieel het een en ander over heeÍi vtlor hct hclt«rtrtl vitn molens.

De inrichting van de opleiding zou daarbi.i gchccl atttlcrs kunnen en aangepast moeten

worden aan de huidige opleidingsvorrncn. 'l'c tlcrrkcrt valt daarbij aan een modulair sys-

teem (zoals dat tegenwoordig in al het v«rortgczcl outlcrwi.is wordt gebruikt). Men stu-

deert niet meer voor één examen maar wortlt slccrls pcr otttlcrdeel beoordeeld. Dit heeft

als groot voordeel dat de opleiding in cigcrr tcrrrPtl kutt worden gevolgd. Examinering

bestaat dan uit het halen van alle modulcs wlllhi.j slirllcs cr) inzct allemaal mee wegen in

het "eindoordeel".
In de opleiding zou het verband tussen dc vcrschillurtlc sl)ccrpunten van het molenbe-

houd duidelijk opgenomen moetcn worden. Iir ()nlslrll tlatt ccn hele flexibele opleiding

die je als geïnteresseerde in je eigen snclhcitl kilrr volgcn crr .ic uiteindelijk klaar maakt

om een molen verantwoord te beheren en tc hclltlctlctl vtxrt' vcrval.

Job Koehoorn, Gysbert Japiksweg 5 l,
Koehoorn@yahoo.com en

Frank Terpstr a, Zwettewei 6tla, 8629

ti74ti ('1 . W il ltuu'sttttt.

ljl ) Sclritnteg()ul unt.

Ingezonden (1)
Restaureren is een vak met vele visies

Op het artikel Molenherstel of monumentenzorg? van Yolt lJzerman in De Utskoat no.

90 (iuni jl.) zou ik graag met het volgendc willcn rcageren.

Restaureren is een vak wordt vaak gezegd cn dat is ook zo.Maar zo oud het vak van res-

taureren is, zo oud zijn de zienswijzen hierop.

De oudste restauratieschool, die van Cuypcrs c.s., had een duidelijke visie: restaureer

zoveel mogelijk terug tot de oude toestand en alsje die niet meer exact kunt nagaan, res-

taureer dan zodanig dat het resultaat heel aannemelijk ook zo geleverd zou kunnen zijn in

de tijd waaruit het gebouw stamt. Hierop kwam al gauw kritiek die o.a. uitmondde in de

veel soberder Delftse School, die echter net als die van Cuypers, in de gerestaureerde

gebouwen heel goed herkenbaar is. Dit leidt tot het fenomeen dat een oud gebouw thans

ook het bewaren waard blijft, omdat het zo'n fraai voorbeeld is van de restauratieopvat-

ting van die school !
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Bij molens speelt de scholenstrijd veel minder, daar een molen qua uiterlijk veel mode-
onafhankelijker bleef dan bijv. woonhuizen, kerken en landhuizen. De specifieke vorm
van deze utiliteitsbouwwerken zal daar niet vreemd aan zijn: de mogelijkheden tot
(geheel) andere vormgeving is zeer beperkt door de aard van het gebouw.

Toch moet men ook hier voorzichtig zijn met het restaureren: dan wel niet zozeer wat
betreft het nivelleren van modevormen, als wel het wegwerken van streekeigen kenmer-
ken. Wat dat betreft ben ik het met de schrijver eens, dat men bij sommige restauraties
steken heeft laten vallen. Hij noemt de Venemansmolen qua uiterlijk; De Wijert te
Makkinga en De Twee Gebroeders te Aalburg zijn goede voorbeelden van het wegrestau-
reren van latere technische ontwikkelingen die ook m.i. bewaard hadden moeten blijven.
De talloze verbeterde wiekvormen, zelfzwichting en kruilieren die het in de jaren zestig-
zeventig hebben moeten afleggen tegen Oudhollandse voorzomen, zeilroeden resp. krui-
raderen zijn legio en alle molenlieftrebbers kunnen er wel een of meer opnoemen.
Het dilemma: wat restaureer ik terug en wat niet, blijft een moeilijk vraagstuk. Bij boer-
derijen en woonhuizen speelt dit bijvoorbeeld nogal eens ten aanzien van de voorgevel.
Vaak zijn die in de loop der tijden ingrijpend veranderd. Moet daarom een zeventiende-
eeuwse boerderij die eind negentiende eeuw een (fraaie, passende) nieuwe voorgevel
heeft gekregen, teruggerestaureerd worden naar zljn oorspronkelijk model? Moet dezelf-
de boerderij met aquariumramen uit de jaren zestig teruggerestaureerd worden? In het
eerste geval lijkt me van niet, in het tweede van wel. De wezensvreemdheid van dat type
ramen (geen enkele oude boerderij is daar ooit mee uitgerust geweest) maakt dat het een

storend element blijft, schade doet aan het uiterlijk en de historie. Maar de opvatting dat
in het eerste geval ook teruggerestaureerd zou moeten worden, bestaat ook. Er is dus wel
iets over te zeggen, maar er is te dien aangaande geen wet van Meden en Perzen te geven.

Voor molens geldt dit mutatis mutandis ook: is de later aangebrachte verandering in strijd
met het wezen van de molen, dan dient dat weggerestaureerd te worden (als de mogelijk-
heid zich voordoet uiteraard!). Droeg de verandering bij tot het instandhouden van de
molen als werktuig, dan is behoud ervan veelal een verrijking van het geheel. Dat wil
overigens niet zeggen, dat daarom alle ooit geplaatste elektromotoren, silo's e.d. bewaard
moeten blijven, maar negentiende-eeuws gietijzeren drijfwerk bijvoorbeeld weer wel. De
zeldzaamheid en de industrieel-archeologische waarde van een en ander speelt hierbij een

grote rol: gietijzeren drijfwerk wordt niet meer gemaakt in die vorm, elektromotoren nog
bij de vleet (alhoewel sommige elektromotoren en diesels door hun ouderdom en ouder-
wetsheid juist weer wél het bewaren waard zijn). Geen pasklaar antwoord dus, maar
maatwerk!
Men dient echter wel te bedenken, dat veel later aangebrachte wijzigingen nu niet in eer-
ste instantie tot stand zijn gekomen met in het achterhoofd van de bedenker om er een

historisch-architectonisch passend geheel van te maken. Nut en gemak waren de hoofd-
doelen, waarbij de beschikbare hoeveelheid geld heel vaak de vormgeving medebepaal-
de.

Als voorbeeld de molen waarop ik maal: de molen van de Grebpolder te Schoorldam (N-
H). In I 956 is de polder verkaveld en de molen werd toen verdiept. Een en ander werd
uitgevoerd in beton en de houten vijzel werd een stalen. In de molen kwam een diesel.
De strakke vormgeving uitgevoerd in modern materiaal (beton en staal) past achteraf
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gezien best in het strakke verkavelingslunrlschap dal tocn is ontstaan en eigenlijk hoor ik
nooit iemand ze1gen dat deze vormgcving hicr rlctorreert Bij een grondige restauratie

verdient het herstel in de huidige vorrn zckcr tlc vtxrrkcur, mede omdat ook deze vormge-

ving een fase in het molenbehoud wecrsl'ricgclt crr in tlcze context een heel acceptabel

beeld oplevert. Maar men bedenke wcl. dat ilc bcwccgrcdcnen van toen in het geheel niet

waren waarom we nu voor behoud crvan plcitcn. I)c ztak is toen zo uitgevoerd, omdat

het qua nut en prijs het beste uitkwanr cn nrcn rlc vri.lc hand had, omdat er geen monu-

mentenvoorschriften of -opvattingen dczc wi.jzc vrrrr rritvocring beletten. En dat we deze

vormgeving niet als storend ervaren. hangt gchccl silnrcn nlct wat dhr. IJzerman in zijn
artikel al stelde: "Her begrip schoottheid is r(,(,r ((tt tlctl gckoppeld aan aspecten als

hurmonie en verhouding, maur daurnuttst hcrl .slrrk u'rlutttrl(n oon wat we 4élf uit onz.e

omg,eving o.f onz.e.jeugd gsv,gnl! 7.i.jn. " (l)it litttstc crv:titt'ik bi.i dcze molen heel sterk: ik
ken hem niet anders dan zo!) Dat zou ook dc rctlcn krrrrncrr zi_jrr, dat sommigen de sloop

van de aanbouw te Makkinga betreuren, rrrlal tril rrrtlrilcclortisch oogpunt lijkt me het

verdwijnen van de toch wel massale aanhouw wirrst. lcrwi.il hct tlat bij de veel passender

aanbouw van meelmolen De Feanster tc Surhuistclvccn vcllics zou hebben betekend. Dit
aspect: harmonie en verhouding, dient nr.i. stcrk rrrec le le llett irr dc beoordeling of iets

bewaard moet blijven of niet. Ik kan rne hi.iv. rrict vorrrslcllcrr tlut tlc nrolen te Harderwijk
herbouwd zou zíjn met de lelijke bedekking van i.izclcrr lolllrlatcn, hoewel dat uit histo-
risch oogpunt wel te rechtvaardigen ztlu t.i.in gcwccsl ( zo'n bctlckking is immers ook een

fase uit de molengeschiedenis: neergang cn rlus weirris gckl vrxrl hcrstel en onderhoud).

De verdwenen meelmolen De Wachter bi.i hct Sclrcrrncrhck tc Alkmaar had ook een blik-
ken bekleding. Deze bestond uit niet-gcgollilc gctaillccrtlc gcschilderde platen en was

niet echt lelijk. De stoomtram had naast dc nrolcrr ccrr slirli«rnttct.ie en hct laat zich niet
moeilijk raden, waarom deze soort bcklctlirrg lurrrgchluchl was. Zouden we dat nu ook
weggerestaureerd hebben'l Mogcli.jk wcl, tttaur cvclr ro nrogcliik niet, omdat "harmonie

en verhouding" (naast het concrcct [c n()cr)lcu lrist«rrisch lspcct vrn brandgevaar door de

stoomlocomotieven ) hier in tcgcrrstc llirrg lot I lllrlcrw i.jk wél aanwezig waren. 't Is zoals

dhr IJzerman stelt: "Jeder Konsctlucnz lirchrt zurr'l'culi'l!" Overigens dient bedacht te

.worden, dat bepaalde uitvoeringsll'i.izcn (zoals ccrr nladloze vloer) later misschien weer
gewaardeerd zullen worden als typisch lrch«rlcntlc hi.i déze tijd. (Men zou dan kunnen

redeneren: "dat moest toen, vanwcgc dc strcttgct'w<trdcndc eisen op het gebied van de

hygiëne en veiligheid"). Maar voorzichtighcid is hicr geboden: haal niet zoals gesteld

werd, de ziel uit de molen!

Bij één aspect maakt dhr IJzerman (en hi.j ovcrigcns niet alleen, waarover straks meer)

een principiële fout. Daar waar hij stelt dat ccn aÍgeknotte molen intrinsieke waarde heefi

om behouden te blijven (steeds met een historische argumentatie, geen architectonische

of landschappelijke) vergeet hij dat de aÍknotting of uitsloping niet tot doel heeft gehad

de molen te blijven gebruiken als windgemaal, maar dat deze juist is gebeurd met totalc
ontkenning van de molen als gebouw én werktuig. Dat een maalderij, gemaal of woning
toevalligerwijze in de ontzielde (al of niet half gesloopte) molenromp werd onderge-

bracht is slechts het toevallige resultaat van overwegingen (meestal van econonisch-
financiële aard) waarbij men aan de molen totaal geen boodschap meer had. Hij (of ziin
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restant) dient toevallig als omhulsel van de nieuwe krachtbron of als woning, meer niet.
En zoals degenen toen blijkbaar geen boodschap meer hadden aan de molen, behoeven
wij geen boodschap te hebben aan de (nu historische) overwegingen die tot deze halve
sloop hebben geleid. Dus: "mooi, dat de onderÍorett vtttt lc Plukkopmolen nog in dié
vorm behouden is g,ebleven. " Maar dan wél om ,als de gelegenheid zich voordoet, er
weer wat moois van te maken. Aan ruïnes of verminktc b«ruwwerken als zodanig is,
dacht ik, geen behoefte. In deze lijn voortredenerend is het clus industrieel-archeologisch
gezien jammer dat de molen van de polder Bombay te D«rezurn (Cr.) nu is uitgesloopt
terwille van een woning. Die hele inrichting had bewaard rroctcn bli.lven ook bij gebrek
aan middelen voor een restauratie. Maar betreurenswaardigcr is hct dat men indertijd
blijkbaar niet tot volledig herstel kon of wilde komen. Dat claar ook in overheidskringen
blijkbaar niet altijd zo over wordt gedacht, bewijst het volgendc vtx»'val: dc (particuliere)

eigenaar van de molen van de voormalige Slootgaardpolder tc Waarland (N.-H.) had bij
de gemeente een subsidie aangevraagd voor algehele restauratic. l)c bctrcl'Íènde ambte-
naar stelde in het ontwerp-raadsbesluit echter voor, slechts de reslrulalic als romp te sub-

sidiëren om reden dat de huidige romp een product was van een hist«rrischc ontwikkeling
en dat die ontwikkeling zichÍbaar moest blijven. En dit, terwijl dezc rn«rle n de enig over-
geblevene is met een gietijzeren haspelkruis en algehele restauratie allcen al ont die reden
voor de hand ligt.
Ondergetekende heeft op verzoek van de eigenaar tijdens de hoorzitting van de raads-
commissie belast met monumentenzorg volledige restauratie bepleit. Hij vond gelukkig
de beide externe gemeenteadviseurs inzake monumenten aan zijn zijde, zodat uiteindelijk
subsidie voor een algehele restauratie is toegezegd. (Uit een en ander volgt m.i. wel, dat
men voorzichtig moet zijn met het ventileren van de mening dat dergelijk soort bovenge-
schetste restauraties historisch gezien wenselijk zouden zijn: voorje het weet wordt het
als argument gebruikt om een goedkopere oplossing door te voeren onder het motto: in
de molenwereld denkt men er ook zo overl)

Ook bij mij is er in de loop der tijd een kentering in denken over deze zaken gekomen: ik
waardeer een in de loop der tijden harmonieus aangepast huis nu wel en vroeger veel
minder. Windmotoren vond ik in mijn jeugd niet zoveel bijzonders, nu vind ik ze uit
technisch en bemalinghistorisch oogpunt het behouden waard.
"...... het is haast Íe laat, veel waardevols is verdwenen! " Laten we daanrm zorgvuldig
omgaan met ons erfgoed maar daarentegen niet schromen om de op een na beste keus te

maken als dit niet anders kan in plaats van geen keus en niet huiverig zijn ook zaken in
zijn oude luister te herstellen die ons voorgeslacht niet ongeschonden kon of wilde bewa-

Bart Slooten, Koedijk
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Hartelijk dank voor de nieuwe r-itskoat. Zccr lczcnswaurdig weer met opvallend het arti-
kel "Molenherstel of monumentenzr)rg". I)iriu'irr wortlt vccl aangehaald wat discutabel is

en zal blijven, want er is veel voor tc z,cggcn on) rrrolcrls cornpleet te herstellen in de

meest authentieke, originele vorm cn constrtrctic. rrrct l'rchoud van 'zoveel' mogelijk de

bestaande onderdelen enz. Toch zal dat nict altijtl krnrrrcn cn r,alhet financiële plaatje er

mee rond kunnen komen? Dat zijn rnccstal tlc slruikclblokkcn en nieuw met oud ver-
enigd kan ook weer breuken geven oÍ'spoctlig lrcrstcl vlrn oudc, opnieuw aangetaste
delen enz. Surhuizum is voor mij toch ccn soctl voorl'rcclrl varr herstel naar oude vormen
met mechanische ontwikkeling (de rnotorcn. cnz. ) t'r'bi.j nlr:cgcnomen. Al met al een
grote opgave en een flinke financiëlc 'uclcrlating'.

Molenliteratuur
Jaarverslag 1997 Stichting Mr»lcns irr Mcnaltlurnarlccl
Het Jaar 1997 was voor det,c stichtirrg ccn vri.l r'rrstig irlu'. ccn.jaar zonder officiële ope-

ningen na ingrijpende restaunrtics. Wcl kr'('r'r: lrcl onrlcrlroutl aan de z.even molens de
nodige aandacht. Bij "Dc Puollcn n)ocst tlc vijze I uit rlc bak vot)r reparatie en i.v.m.
roestvorming werden dc hcklattcn uit tlc buitcnr'octlc gc:haalcl. "De Kievit" kreeg een

nieuw ondertafelement en clric achtkanlsti.ylcrr wcl'tlcrr ingckort cn rnet nieuw hout aange-

last. Voor de molen vÍln clc voonrurligc Mrrssunlcr'lx)ltlcr wi.ls 1991 het jaar van de voor-
bereidingen voor de restauratic cn hcl wickcrrkruis. Ook op dc andere molens werd het
nodige gedaan om de zaak in gocclc conrlitic tc lroutlcrr.'l'cvcns trekt de stichting zich het
lot aan van de laatste Amerikaansc wirrtlnrotor irr tlc scnlccntc. De bemoeienis beperkte
zich overigens tot de papieren proccrlurcs. Voor l99ti staat ccn bi.jzondere activiteit op
het programma: de restaurateurs willcrrr rlc gcrcslilurccrrlc rccde van "De Puollen" weer
op ouderwetse manier, met takels en bokkcn. ililnhrcngcn cn daar.een foto/videoreporta-
ge van maken.

Een leerling wist te slagen voor het exanrcn vri.jwillig rnolenaar. Het aantal donateurs
bedroeg op 31 december 1991 tweehonclcrcl. I)onutcurs ontvangen het l6 pagina's tel-
lende jaarverslag. Op de voorkant pri.ikt ccn pnrchtigc kleurenfoto van de met halve zet-
len malende "Puollen". Belangstellenden kLulncn contact opnemen met het secretariaat:
Dr. Poptastrjitte 3, 9034 HG Marssurn (tel. 05tt-25 41409).

Molenaarsrapport 1-1-1996 t/m 3l -12-1997 Stichting Houtzaagmolen De Rat lJlst
I.v.m. drukke werkzaamheden was er in 1996 geen rapport verschenen. Op de molen
stond het werk echter niet stil. Achterstallig onderhoud werd weggewerkt en op het
gebied van de opleiding werd ook gescoord: twee leerlingen slaagden voor gezelmole-

Ingezonden (2)
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naar en bij het ter perse gaan van het rapport waren zeven mensen in opleiding.Ook
komen er steeds meer vrijwilligers die op een andere manier hun tijd aan de molen
beschikbaar stellen. Gedacht moet worden aan het rondleiden van bezoekers en aan het

varen met bezoekers in de molenpraam.
In het rapport is een uitgebreid artikel opgenomen over het wateren van hout, dit als
reactie op vragen van veel bezoekers waarom hout eerst nat gemaakt moet worden om
het vervolgens weer te drogen.

Prachtig is ook het verhaal van oud-molenaar Willem van Beek uit Voorschoten.Op 9

oktober 1963 stelde deze zager zijn herinneringen aan het leven en werken op de zaag-

molen "de Eendracht" te Leiden op schrift. De mannen van "De Rat" hadden dit relaas

van een collega gekregen en ontdekten de overeenkomst met hun eigen molen. Opname
in het molenaarsrapport was het terechte gevolg.
Her draaiurenoverzicht geeft voor 1996 en 1991 weer een opgaande lijn te zien. Met 193
uren in 1991 werd op twee uren na het record van I 994 geëvenaard. De bezoekersaantal-

len ontwikkelen zich eveneens naar wens. In 1996 trok de molen 4338 bezoekers en een

Jaar later kwamen 3980 mensen een kijkje nemen. Het aantal kubieke meters gezaagd
hout vertoont de laatste jaren een sterk stijgende lijn.Zo werd er in 1996 nog 11.13 I en

in l99l maar liefst 93.780 kubieke meter hout gezaagd.

De komende jaren zullen worden benut om een nieuwe stelling en een nieuwe kap te
maken. De activiteiten gaan gestaag door en zo langzamerhand weet de molen zich een

steeds meer prominente plaatst te verwerven binnen het cultuurtoerisme in Friesland.

Het rapport telt l6 pagina's met op de omslag een pentekening van de molen in de nieu-
we situatie, dus met droogschuur en zonder schiphuizen. Donateurs krijgen het jaarver-

slag toegezonden.
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