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AGENIDA

UITNODIGING NAJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op vrijdag 4 november 1983 wordt voor de leden en donateurs van
het@e najaarsvergadering gehouden in gebouw
rrDe Lantearnerr (bijgebouw der Ned. Herv. Kerk) te AKKRUM:
De aanvang is 19.30 uur.
De AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verdere mededelingen van de voorzitter
4. I{at verder ter tafel komt
5. Rondvraag

PAUZE
6. Eventueel een film, diats of een lezing
7. Sluiting

Dit is de voorlopige agenda

xxxxx
IETS VOOR U ?

Wij zoeken voor onze molen op AMELAND een ttwindbuilr'.
Ruilen eventueel voor een koekenbreker,
Stiehting Amelandse molen.
Van der Stratenweg 8, 9163 HT NES op AMELAND, tel.05191 2644.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

DRIE KORENMOLENS IN BAARDERADEEL

Door bemiddeling von mijn schoonvoder, K. de Jong uit Jorwerd,
heb ik weer wat orchiefgegevens op een riitie kunnen zetten. Somen
met het boek " Baerderodiel in geokunde't en de bekende Schotonus-
koorten leverde dit de ingrediënten voor onderstoond artikel .

De korenmolen van Baard.

In 1664 staat op de Schotanusatlas de molen van Baard getekend als
standerd aan de westkant van het dorp, aan de zuidkant van de
Bolswarder trekvaart.
In het trouwboek van Jorwerd staat dat in 1682 Abel Douwes, Meester
molenaar te Baard, trouwde met Trijntje Benedixtus tot Jorwerd. Uit
de proclamatieboeken van Baarderadeel komen de volgende geg€vens:
1-3-1697 rUan Bauckes en Jeltie Pytters echteluiden tot Aedensil kopen
een huis, schuur en rrde heerlijke weitmolen met seylen ende verdere
mollenaersgereetschappen?? te Baard aan de Bolswardertrekvaart van
Willem Jaeobs en Dieuwke Andries te Baard voor 1500 goudgulden
(P5/ 459).
Maart 1701 rrHaye Fockes molenaersknecht op der Bilt onder Vrouwen-
parochie en Tietje Derks echteluidenil kopentreen seekere windmolen,
met zeil en treil sampt huysinge, schuyrer? en grond, van Jan Baukes
molenaar en echtgenote voor 1900 goudgulden. (P5/539). In 1712 bliikt
dat (U14/70) de volgende koper Hessel Meinerts als molenaar is in Baard:
hij en zijn vrouw zijn dan aan een advocaat in Leeuwarden 110 Caroli-
gulden schuldig. ?-3-1718 r?Hessel Meynerts en Jelske Minnes egtelui-
den tot Driesum, dog voor tegenwoordig wonendetot Baardrt kopen I'sekere
huysinge en plaatse sampt wintmolen ende alle toebehoren vandienrt
van itHaye Fockes Mr molenaar tot Baard voor de somma van 2050
Caroliguldens'r. (PIl93). 17-4-1719 Haye Fockes en echtgenote te
Oosterlittens kopen rrsekere wind off rogmolen met seil en treillr en
het huis, de schuur en de grond weer terug van de weduwe van
Hessel Meynerts, Gelske Minnes, voor 1842 Caroliguldens (P71123).
5-6-1719 Sjoerd Tjepkes tot Hijlaard koopt huis en molen van Haye
Fockes voor 1932 Caroliguldens. Haye Fockes kan dus wel handelen!
Het lijkt erop dat Sjoerd Tjepkes en zijn nazaten de molen meer dan
een eeuw in bezit houden: volgens het quotisatiecohier woont in Baard
in 1749 Sjoerd Tjepkes molenaar, wel begoed. Zijn vermogen valt te
berekenen op 2500 Caroliguldens. Een prachtige tekening van de
standerdmolen aan het water staat in de rtTegenwoordige staat van
Frieslandtf deel twee pag. 124 (1786, onlangs herdrukt).
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De volgende gegevens komen uit Baerderadiel- in geakunde (2e dr.
p.318 en 325, L977 Bolsward).ln L782 is Durk Sjoerds Meester mole-
naar. Op 20 maart 1784 biedt hij de bakkerij van Hijlaard te huur aan
(deze was waarschijnlijk van zijn vader) en op 4 december 1785 is de
bakkerij van Weidum - ook al van hem - te koop. In 1832 is de weduwe
van Sjoerd Durks van der Meulen eigenaresse en L. v.d. Molen is
mulder. Op 23 augustus 1834 wordt de rogmolen met erf, hok en het
huis echter publiek verkocht. Er is 2455 goudgulden geboden.
L. v.d. Molen bouwt zícn. een nieuwe koren- en pelmolen in Ooster-
littens. De afbraak volgt in 1856. Zo staat dus bijna 200 jaar molen-
geschiedenis weer redelijk op een rijtje, hoewel over het begin vast
nog wel meer te melden is.

De korenmolen van Beers.

In de 1?e eeuw bestaat het gehucht Wiel, oostelilk van Beers gelegen
op het kruispunt van de westelijke Middelzeedijk en de Jaanvaart naar
Jorwerd (vanaf de Sneker Trekvaart) uiteen scheepswerfop de noord-
westhoek en de molenaarshieminge er omheen. In 1625 woont hier
Lieuwe Bakker (en molenaar?) (Recesboek N4).
Volgens de Proclamatieboeken van Baarderadeel kopen op 7 december
1657 Dirk Riemers, executeur in Beers en Rixt Feckes het huis en
tuin, Italsmede de backerie en de gereedschappen vandien mitsgaders
de wintmollen met seylen en alle toebehorenl van Jelle Pieters, bakker,
en AIle Feckesdochter voor 1450 goudgulden (P4l75). Op 27 februari
1660 verkopen ze het complex weer aan Jacob Hendrix en Lamckie
Piersdochter uit Wyckel voor 1625 goudgulden. Het bestaat dan uit
tteen wintmollen cum annexis, huysinge, hovinge, schuur, (...),
backerije met backersgereetschap, schip ende zeil, turf ende brandin-
gert. Bovendien bedingen ze vrii brood eten en wonen tot mei 1660.
(P4ll24). Weer drie jaar later, op 21 juni 1663, kopen Klaas Jans en
Griet Jansdochter te Bozum molen, huis, bakkerij en schip voor
1680 goudgulden van Jacob Hendrix en Lamekie Piers (P4l224). Zowel
in 1657 als in 1663 woont Rienk Iscks, meester schuitmaker, ten zuiden.
In 1664, 1687 en 1?18 staat de molen op Schotanuskaarten getekend.
In november 1676 wordt de scheepswerf verkocht met rrde molenaers-
hieminge ten Westen en Noorden ten naestentr (P5/108).
Op 8-3-1686 wordt de helling weer verkocht. Nu is Willem Folckerts
de buurman ten Westen en Noorden en dus de molenaar. (P51252).
ln L728 tenslotte wordt de molen verkocht aan Sipke Widmers,
molemaker te Rien voor 100 goudgulden en waarschijnlijk afgebroken.
In 1749 wordt er in de quotisatiecohieren geen molenaar vermeld van
Beers. In hoeverre provinciale dwang zit achter het verdwijnen van
deze molen kan ik zo niet nagaan, maar het is bepaald niet de enige
molen die in deze tiid wordt afgebroken.

De korenmolen van Oosterwierum

De ook voor mii eerste vermelding van deze molen kan ieder bekend
ziin: in 1639 kwam hij voor op de lijst van molens die verdwijnen
moesten van Gedeputeerde staten van Friesland omdat ze geen 300
gulden per half jaar aan belasting op het gemaal hadden opgebracht
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(eerste Fries molenboek p 32). Hii verdween echter niet, want op de
Schotanuskaart van 1664 staat hii zuidelijk van Oosterwierum aan de
Westkant van de oude dijk van de Middelzee aan de vaart van Wieuwerd.
Dan wat gegevens uit de proclamatieboeken van Baarderadeel: 4 juny
1673: men laet een ijder weten dat Cornelis Gerlofs Mr backer en molle-
naer tot Oosterwierum ende Bauckien Hansen tot Winsum elcander troue
ende eere hebben belooft (P5/56). Op 12 januari 1685 kopen Gerben
Hayes en zijn vrouw I'seekere huysinge bestaende in een caemer met
het bakhuys cum annexis sampt de windtmolen met zeilentreilrrvoor 1080
goudg. (P51239).ln 17L2 is Hinne Jeltes er sinds kort molenaar en
bakker, want hij is dan gewikkeld in een proces over de gerechtig-
heden bij de koop van de molen en neemt hiervoor een advokaat in de
arm. Hij en zijn vrouw Trijntie Martens zijn ondertussen zijn broer
Pyter in Ytens 600 Caroliguldens schuldig (U14/10 en 23). De Schota-
nusatlas van 1718 toont ook weer de molen, die kennelijk familiebezit
bliift tot 1748. Dan verkoopt Jelte Iiinnes, Mr bakker en koopman te
Oosterwierum rrseekere schoone wel ter neering staande rog- en pel-
moolen sampt erverrmet de grond "die sieh streckt bii het steenen
pad af van des verkopers backeriie'r... Itmet zijn bijbehoorende zeilen,
perlsteenen en gereedschappen sampt jacht en zeil en treil ende t
schiphuystr en twee nog te leveren nieuwe molenzeilen. Kopers werden
Rienk Eedes en Uilkjen Hendrix echteluiden tot Dokkum, voor 2500 car.
gld. (P9/210). Bakkerij en molen werden dus gescheiden. Hij zal wel
kort ervoor herbouwd zijn met pelstenen erin, gezien ook de prijs voor
deze transaktie. Jelte blijft bakker. De Quotisatiecohieren van 1749 ver-
melden Rienk Eedes als molenaar, wel in staat met een vermogen van
200 car.gld. In juni 1750 verkoopt hij de molen weer voor 2500 car.gtd.
aan I'Wijbrandus Jacobs, molenaar tot Makkum en Ruurdie Hoytes egte-
luyden aldaarrr (Pgl246). We vinden Wybren Jacobs dan ook als eige-
naar van de rogmolen (op nummer 36) in het Reëelcohier van 1152. ln
april 1?5? kopen Eeuwe Johannes en Aaltie Jans uit Grootegastrr seekere
schoone rog- en pelmolen met een nieuw aangebouwde huysinge, wort
bij Jelte Hinnes gebruikt'r (P10/55). Verkopers zijn Wybren Jacobs én
zijn vrouw voor 1400 car.gld. en niet Jelte Hinnes zoals A. Bokma in
Baerderadiel schriift. Bovendien gaat de koop wel degelijk door want in
juli1757 alkoopt Jelte Hinnes molen en huis weer terug voor hetzelfde
bedrag. (P10/64). Hij staat in het Reëelcohier in 1758 als eigenaar van
de rogmolen. In hetzelfde jaar nog kopen gedeputeerde staten de
rogge- en weitstenen voor 800 (caroli?)gulden, omdat er niet genoeg
belasting werd betaald. De pelstenen konden wel eens een belasting-
technische foef zijn van Jelte om de opbrengst van de molen te verho-
gen: in tegenstelling tot de maalstenen werd hier voor niet per zak
meel betaald, maar een vast bedrag per jaar. Toch kon dit het tij
niet keren: het Reëelcohier schrijft in 1?63 over Oosterwierum nr.36;
dat Jasper Tiepkes de eigenaar is. rrde rogmolen is nu afgebrokenrt.
Ik kan niet beoordelen in hoeverre konkurrentie door de nieuwe rog-
molen van Wieuwerd (niet op Schotanus 1664, wel in 1718) tot het
verval heeft bijgedragen. Deze molen bij het huis Thetinga werkte
vermoedeliik (voornamelijk?) voor de Labadisten, maar ik heb er nog
geen verdere gegevens over.
Ureterp, De Wine 10 W. Nijlunsing.
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WORDT MOLEN TE NIJEMIRDUM HERSTELD DOOR BILDTSE NOORD_

H._oe "De Noordster" was: links vele jaren geleden, rechts onlanp

Op het moment dat we dit schrijven wordt de poldermolen '?De Noord-
sterrrte Nieuwebildtdijk gesloopt. In het 21e nummer van "de Ítskoat"
besteedden we reeds enige aandacht aan wat we toen noemden tthet
zorgenkind van De Fryske Moler?. Restauratie zat er gezien de
financiële problemen niet in en De Fryske Mole was dan ook best wel
ingenomen met het idee om dit wrak, dat een gevaar voor de omge-
ving begon te worden, beschikbaar te stellen voor het weer in oude
glorie terug brengen van de molenromp van de Huitebuursterpolder
bij Nijemirdum.
Ter plaatse is inmiddels een stichting in het leven geroepen zodat
we de verdere plannen met volle belangstelling willen blijven volgen.
Jan de Beer, kenner van Het Bildt bij uitstek, hoordc als molen-
vriend uiteraard al gauw van de sloop. Hij liet zijn dichtader
vloeien hetgeen resulteerde in het rijmstuk op pag. 11 in ....
natuurlijk de Bildtse taal.

NIEUWS VAN DE
STICHTINC DE FRYSKE MOLE
door A. Bokma

Nog-oor de vakantietijd aanbrak beraadslaagde het dagelijks bestuur
zich o.a. over de aangekondigde statutenwijziging. De samenstelling
van het D.B. is nu: A. Bokma, Wommels, voorzitter; T. van Eysinga,
Rijs, vice-voorzitter; A. Cramer, Leeuwarden, secretaris; G. ter Haar,
Berlikum, penningmeester; K. Lenstra, Drachten (deze heeft de
plaats van H. van der Woude in het bestuur voor het Gild Fryske
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Mounders overgenomen) en ing Th. Lubbers, Harlingen. Zo mogelijk
woont J. Heijdra, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de vergade-
ringen bij.
Wat de statuten betreft werd in principe besloten voor te stellen dat
de Provincie in het stichtingsbestuur twee vertegenwoordigers aan-
wijst. Door het niet meer bestaan van de Friese Molencommissie is de
bestuurlijke band met het provinciaal bestuur er niet meer.
De heer D. van der Til is wel bestuurslid gebleven maar op per-
soonliike titel. Gedeputeerde Staten hebben nog niet geantwoord op
dit voorstel.
De suggestie van het Gild Fryske Mounders werd graag overgenomen,
om hun afvaarCiging in het bestuur te verdubbelen, dus van één naar
twee bestuursleden. Deze bestuurlijke samenwerking is zeer waardevol.
Overwogen werd dat de in Friesland wonende leden van trHet (landeliik)
Gilde van Vrijwillige Molenaarsrt ook hun vertegenwoordiging in het
bestuur van ItDe Fryske Moleft zr.ruden moeten hebben en daarvoor is
één bestuurszit gereserveerd.

De Friese Bouwkring was in de persoon van de heer A. Baard,
architect te Leeuwarden, vertegenwoordigd.
Na zijn overlijden is er ondanks gedane pogingen geen kontakt meer
met de Bouwkring en daarom wordt overwogen deze bestuurszit
statuair te laten vervallen.
In deze D.B. vergadering werd de opstelling van een molenaarscon-
tract voor het malen met de molens in eigendom bij de Fryske Mole,
opgesteld in een vergadering met deze molenaars, nader besproken.
Een model-molenjournaal zal door de heer Lenstra worden opgezet.
Dit zijn enkele bestuurlijke zaken. Belangrijker zijn eigenlijk de
aktuele zaken voor het molenbehoud. Deze namen dan ook een
groot deel van de vergadering in beslag. Bij herhaling kwam ter
tafel de negatieve opstelling van het college van Gedeputeerde
Staten tegenover het funktioneren van '?De Fryske Molerr en in het
bijzonder t.o.v. het molenbehoud in onze provincie. Ook gemeente-
liike bestuurders geven soms blijk van weinig positieve medewerking
aan het molenbehoud. Het D.B. verbaasde zich over de gang van
zaken in de gemeente Hennaarderadeel met betrekking tot de
Rispersermolen. Opnieuw werd de grote teleurstelling verwoord over
de oplossing van de problemen rond de plaatsing van de nieuwe molen
u tt Opt' die grotendeels kant en klaar staat bij molenmaker Van
Zuiden in Tjerkwerd.
Besloten werd medewerking te verlenen aan het afbreken van de
watermolen rrDe Noordsterrr aan de Nieuwe Bildtdijk en zo mogelijk
herbouw op de nog bestaande romp van een watermolen bij Nijemirdum.

)

Ï

)

)

H9e "De NoordsteÍ"

A. B.
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DE fuIUONTS TE BRUCCEBUREN ONDER WI!..ISUM

Von vriiwillig molenoor
Bouke von der Meer uit
Kubqord ontvingen we
cnderstoon d orti keltje.
Hii schreef ons: "Door deze
f rooie molen de vri jwe I en ige
drooiende muonts vqn
Frieslond is, leek het mii
goed de oondscht eens op
dit pronkiuweeI te vestigen. "
Een uitsteken d idee dot
novolging verdient.

Wie wel eens via de provinciale weg Leeuwarden-Bolsward Winsum ge-
passeerd is, zal ongetwijfeld de fraaie muonts opgemerkt hebben.
Op de muonts plaats waar thans de huidige muonts staat, heeft eerder
een andere muonts van vrijwel dezelfde afmetingen gestaan. Deze
muonts, die dateerde van L863, verkeerde ondanks vernielingen aan-
gericht door baldadige jeugd, nog in een redelijke toestand. Er waren
plannen tot herstel van de vernielingen en verdere gebreken, maar
helaas brandde de molen op 13 maart 1974 totaal af.
Gedurende een viertal jaren gaven alleen de fundering met uitschoot
en schroefbak en de kruipalen aan, dat op de [molepólerr eens een
molen pronkte. Gelukkig kwam hierin verandering dankzij het besluit
van de gemeente Baarderadeel om op de huidige plaats een nieuwe
muonts te doen herrijzen. Om dit te realiseren werd o.a. het oude
achtkant van de muonts te Tjilbert onder Winsum (Fries molenboek
1971 nr. 68) op de huidige plaats geplaatst en gerestaureerd.
Daar kap, roeden en staart etc. ontbraken, heeft bouwbedrijf
B. Strikwerda eigenUjk een geheel nieuwe molen gebouwd, hetgeen
uiterst vakkundig geschied is. Het binnenwerk: asrad, bovenbonke-
laar, onderbonkelaar en vijzelwiel , zijn door de firma Westra uit
Franeker vervaardigd hetgeen te merken is want het raderwerk
Itrint as it spoarrr.
De molen, die geheel maalvaardig is, wordt niet meer gebruikt voor
polderbemaling. Deze funktie is overgenomen door een electrisch
gemaaltje, maar dankzii de mogelijkheid van een waterinlaat kan de
molen ten allen tijde rondmalen wat dan ook geregeld geschiedt.
Dat de molen met ziin 11,70 meter vlucht heel wat water kan ver-
zetten bleek de afgelopen winter, toen het water in de polder een
paar keer vrij hoog stond. Binnen korte tijd had de muonts, die
met een snelheid van dik 100 enden maalde, het waterpeil een fors
eind laten zakken.
Laten we hopen dat de I'Van der Meers Molenrr (genoemd naar de voor-
malige molenaar M.E. van der Meer), die te zamen met de enige kilo-
meters verderop gelegen poldermolen van Posthumus (de Huinser-
molen, red.) het landschap in grote mate verlevendigt, nog lang in
stand kan worden gehouden.

Bauke van der Meer.

door G"*"^ D.tr/jg.,

o%ení,itrratuur
NIEUW BOEK OVER WINDMOLENS IN NEDERLAND EEN VERRIJKINC

t'Windmolens in Nederlond" door drs. P. Niihof
met foto's von Ger Dekkers ; 1 92 pog inots met
meer don 200 illustroties ; formoot 21 x 28 cm;
gebonden .uitvoering met stofomslog ; lS B N
9066 300027 ; uitgeverii Woonders-Zwolle ;
priis f. 49,50.

Na het 'rmolenboek van de maandt' en "Kijk op
molensrt opnieuw een uitgave waarin de wind-
molens van ons land onder de loupe worden ge-
nomen. U zult zieh misschien afvragen of er na
die twee prima ogende boeken nog veel nieuws
onder de zoÍt is. En om dan maar meteen met de

deur in huis te vallen, zeggen we ronduit: ja! Na het voorgaande
deel over watermolens waren onze verwachtingen hoog gespannen en
daarin werden we gelukkig niet teleurgesteld. Auteur Nijhof is erin
geslaagd ons een geheel nieuwe kijk op molens voor te schotelen.
Hij vertaalt het verleden naar het heden. Zijn verhaal heeft educa-
tieve waarde en bovendien benadert hij zijn onderwerp vanuit een
nieuwe invalshoek: zo besteedt hij bijvoorbeeld ook aandacht aan
molenslopers, -stormen en -branden; de windbelemmeringsproblema-
tiek, de economische waarde voor recreatie en toerisme. Niihof zou
graag zien (en wie trouwens niet) dat er vanuit deze sectoren aan
het behoud van molens zou worden bijgedragen. Verder springt hij
in de bres voor een positieve benadering van het begrip molenromp.
en -stomp; in vele gevallen immers boeiende restanten van historie
en techniek. Natuurlijk ontsnapt de hernieuwde belangstelling voor
windkracht, opgewekt m.b.v. moderne turbines, niet aan zijn aan-
dacht,
Uiteraard komen de soorten windmolens en het werk dat ze verricht-
(t)en als inleidende hoofdstukken aan de orde. Daarnaast leze we
over regionale karakteristieken en versieringen, we nemen een duik
in de geschiedenis, we worden geconfronteerd met de molen en het
kerkelijk leven, molenaarsvaktaal, geheime cijferschriften, sagen e.d.,
molennamen en ga zo maar door. Ook het leven en werken op de wind-
molens is een bijzonder boeiend hoofdstuk. Interessant is het om te
Iezen hoe al in het begin van deze eeuw gevochten werd voor molen-
behoud. Veel is er ook te vertellen over verbetering van windmolens;
door dit onverdroten sleutelen heeft de vierwieker zich immers ont-
wikkeld tot een spil van ambacht en industrie! Het boek besluit met
cen kijkje in de toekomst met beleidsvisie en een compleet overzicht
van het vaderlandse windmolenbestand.
IIct boek laat zich vlot lezen en de biigeplaatste fotors van foto-
gr:raf Dekkers zijn vaak erg fraai. Wel hadden we graag gezien
dat er wat meer molens in de zeilen zouden staan.
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Dan tot slot nog enkele opmerkingen over de inhoud. Pag. 7: in de
provincie Groningen staan toch 2 standerdmolens; pag. 10: Amster-
dam heeft op de Floriade ook een tjasker; pag. 58: jammer dat in de
tekst niet verwezen is naar de nummering van het wiekenstanden-
overzichtje; pag. 66: vreemd dat de schitterende streekroman rrDe

Watermolen'r van J.W. Ooms niet genoemd wordt; pag. l?22 dit zijn
de molens van Groot-Ammers i.p.v. Streefkerk; pag. 148: dat de
spinnekop rr tt Opli naar de Houkesloot zal gaan is alles behalve zeker
en pag. 26: in Woudsend staat echt niet de bovenkruier-houtzaag-
molen rrHet Lamtr, de plaatselijke korenmolen draagt deze naam wél
terwijl de zager bekend staat onder de naam rrDe Jageril. Jammer is
het verder dat de fotors op pag. 84 (stoomhoutzaagmolen), 89
(dnogende visnetten bij wipmolen) en 3 (kruirad) niet getraceerd
zijn. lVe konden het kruirad thuisbrengen als dat van een der twaalf-
kanters van Rijpwetering.
Verder niets dan lof over
gave.
GROEN LICHT

deze goed
xxxxx

VOOR RESTAURATIE

ogende en fraai verzorgde uit-

KORENMOLEN MAK K INCA

Eindelijk is het dan zover. De karakteristieke korenmolen van het
dorp Makkinga zal worden gerestaureerd. De voormalige eigenaresse
van dit markante monument, de Coöperatieve Landbouwbank in Meppel,
heeft een forse subsidie van f. 150.000,-- beschikbaar gesteld. Dat
betekent natuurlijk een hele stap in de goede richting van het vier
ton vergende karwei. Onlangs besloot de gemeenteraad van Ooststel-
lingwerf om eenzelfde bedrag te gaan bijdragen. De resterende
f. 100.000,-- denkt men via subsidies en akties binnen te halen.
De omvangrijke restauratie van molen rrDe Wijertrr zal worden uitge-
voerd onder toezicht van de stichting Vakopleiding Bouwbedrijf in
Den Haag. Jonge werkloze bouwvakkers krijgen zodoende de kans
om aan het werk te komen alsmede ervaring op te doen. Het werk is
gegund aan de plaatselijke aannemer, terwiil de heer Heijdra van
Monumentenzorg voor toezicht en advies zal zorgen.
De eerste akties ziin 27 augustus j.l. gestart tijdens de 75ste vlo-
markt van Makkinga. Op dit "Waterlooplein-van-het-noorden?r was de
plaatselijke molenstichting aanwezig om diverse zaken aan de man te
brengen. Zo verkocht men bijvoorbeeld zelfgemalen molenmeel. Niet
van ItDe Wiiertr uiteraard maar van Penningars Molen te Joure alwaar
de toekomstige molenaars van Makkinga hun opleiding hebben genoten.
De opbrengst kwam ten goede aan de molenkas. En dat de molenmensen
van dit Ooststellingwerfse dorp de toekomst nu echt rooskleurig te-
gemoet zien bleek wel, toen we te horen kregen dat er reeds nu ge-
spaard wordt voor de exploitatie van de molen!
trDe lVijertrtwordt gelukkig dus geen doods monument. De wieken zul-
len weer gaan draaien om het meel te malen, net zoals Wijert Zeephat
dat jaren terug ook deed. Hij vormde samen met zijn trouwe wind-
molen een eenheid, zo hecht dat daaraan pas op zeer hoge leeftijd een
einde kwam. In kringen van molenaars en molenvrienden behoorde
Zeephat tot een der bekendste vertegenwoordigers van een bijna uit-
gestorven ambacht. Dit vak van windmolenaar heeft de laatste jaren
echter een ware renaissance ondergaan. Fijn dat de Makkingaster
molen dat nu ook mag gaan beleven. We blijven U op de hoogte houden.

G.D.W.

ll

MEMORIAM NOORDSTER

Noordster dou most nou ferdwine
Want dyn tyd is nou ferbij
Heel feul minsen selle segge
[Vat beroerd, wat spyt dut mij
Want al meer dan honderd jaren
Stonds rt alle dagen klaarIt Water tt of in te malen
At der maar een wyntsy waar
Water kinne wij niet sonder
Niet te feul in niet te min
Boerfaint is niet gou te fredenIt Is him niet so gou naar tt sin
Maar dou kostte wel fan baiden
Hur wins waar foor dij befel
At de mólner dat maar wistte
Nou dan redden jim dat we1
Hoe feul mólners in dy jaren
Hew op dyn móllen pol omstapt
In al het tt soms een toer weestIt Sonder brokken weer op knapt
Want de wyn foor jim onmisbaar
Dat is een wispeltrireg heer
Je mot him in de gaten houwe
So maar is hij hine in weer
Een goed in betrouwbaar werktuug
Waars rt in de mólner syn hand
At dy maar genog beschikte
Over weer in wyn ferstand
Bij een mooi betrouwbaar wyntsy
O wat konst dan rustug gaan
Lange nachten hest dan draaid wel
Bij een mooie volle maan
Maar de wyn is faak so rimpen
Gongst niet so maar deur de fang
Mólner most op tyd wel swichte
Wagte der met niet te lang
In de hele dyks gemeenschap
Dy had dij wel faak op rt oog
In dy saggen dan met niget
Hoe hard dy móllen dan weer floog
Maar faak gongen ok so statug
Dyn wieken aI maar op in deltt Waar een lust der naar te kiken
Naar dat altyd mooie tfwiekenspel'r
In dat beeld mot wij nou misse
Dy tyd is nou foorgoed ferbij
In dan met een bitsy hartseer
Dinke wij nag faak an dij
Juli 1983. Jan de Beer
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DE 11e NATIONALE MOLENDAG lN FRIESLAND (2)

In ons vorig nummer beloofden we U om een zo compleet mogelijke
lijst samen te stellen van molens die aan deze nationale molenfeestdag
hebben meegewerkt. Eerlijk gezegd valt ons de opgave wat tegen!
Van 37 molens is het ons bekend dat zij draaiden en/of voor publiek
ter bezichtiging waren opengesteld tegen 50 vorig jaar. Mogen wij
van de molens die in onderstaand overzicht ontbreken alsnog een
berichtje ontvangen? Was er te weinig wind om te draaien, maar
stonden de deuren wel open om bezoekers te ontvangen dan hoort uw
molen wél in de liist thuis. Een berichtje aan de Werkgroep Nationale
Molendag, Antwoordnummer 600, 7900 WB Hoogeveen (zonder post-
zegel) mag uiteraard ook. Aan de werkgroepleden Gerlof Schaap en
Bert van Uffelen komt een woord van dank toe voor het vele werk
dat zij - voor het eerst dit jaar als opvolgers van vader en zoon
Zwijnenberg die maar liefst 10 jaar lang hebben gezwoegd om alles
goed op poten te zetten en daar prima in zijn geslaagd! - hebben
verricht. Het ontbreken van voldoende maalwind kan men deze men-
sen uiteraard niet aanrekenen.
En nu dan de deelnemers:
Anjum - De Eendracht Menaldum - De Rentmeester
Buitenpost - De Muonts Metslawier - Ropta
Burgwerd - Hiemerter'Mole Noordwolde - Windlust
Dokkum - Zeldenrust Oosterlittens - Wieuwens
Ezumazijl - De Gans Roodkerk - De Hoop
Ferwerd - De Non Scharsterbrug - De Scharmolen
Heerenveen - Welgelegen Sloten - De Korenmolen
Hogebeintum - Hogebeintumer- Sneek - Himmole

molen St. Johannesga - De Hersteller
Holwerd - De Hoop Stiens - De Hoop
Huins - De Huinsermolen Suameer - De Hoop
IJlst - De Rat Vrouwenparochie - Vrouwbuurster-

molen
Winsum Zuidoostermolen
Witmarsum De Onderneming
Witmarsum De Pannekoekstermolen
Wolvega Windlust
Wcrkum De Snip
Woudsend Het Lam
Woudsend De Jager

Mogen we nog op enkele aanvullingen rekenen?
G.D.W.

AGENDA
Mededelingen voor deze ogendo gelieve men tiidig te zenden oon de
redoktie, plo molen De Hersteller, Hogedyk 132, 8464 NZ St.Johonnesgo.
29 oktober: Molenruilbeurs in de Bethelkerk, Norbruislaan 1 te

Utrecht-Zuilen. Inlichtingen bij de heer J.L.J. Tersteeg,
Bolkruid 139, 3068 DL Rotterdam, tel. 0L0-2L4203.

4 november: Naiaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum.
19 november: Sluitingsdatum kopij december-nummer (nr. 32).

Joure De Groene Molen
Joure Penningats Molen
Langweer De Sweachmermole
Lollum Meerswal
Marrum De Grote Molen
Marrum De Phenix
Marssum De Marssumermolen


