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Restauratie "De Weyert" nadert voltooiing. (foto J. v. Binsbergen)

zie ook elders in dit nummer.



Stichting De Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaaf.' Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden, (tet.058- 92562t)
gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

Vereniging Gild Fryske Mounders:
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bank relafie.' Friesland Bank
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Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen of tekeningen en foto's over te nemen.

IN MEMORIAM JAN C. DE BEER

Geheel onverwacht bereikte ons het trieste bericht dan Jan G. de
Beer uit Tzummarum op 4 maart j.l. is komen te overlijden in de
ouderdom van bijna 86 jaar oud. Hij werd door een hartaanval ge-
troffen .
Jan de Beer is bij velen van ons bekend geworden door zijn in-
teressante herinneringen aan het oude Friese molenaarsleven.
Hoewel hij zelf geen molenaar was, had hij toch een zwak voor die
stoere zwoegers, de windmolens.
Een grote ommekeer in zijn leven kwam in het begin van 1983 toen
de bungalow in St. Jacobiparochie veruuild moest worden voor het
bejaardentehuis van Tzummarum , zijn geboorteplaats. Daar moch-
ten hii en ztn vrouw Richtsje nog hun 55-jarig huwelijksfeest
vieren, maar kort na die heuglijke L6e mei kwam zijn vrouw te over-
lijden.
Ondanks dit verlies en zijn handicap bleef Jan de Beer de moed er-
in houden. Hoe triest het weer buiten ook mocht zijn, bij Jan de
Beer leek het alsof de zon immer scheen. Hij straalde een stuk
optimisme en dankbaarheid uit, daarbij genietend van elke dag die
hem nog werd geschonken.
En werk was er voor deze krasse baas nog in overvloed: hij schreef
stukjes voor ttde Molena&rtt, gedichten in de Leeuwarder Courant ,
bijdragen in de Bildtse taal en... zoals U weet artikelen voor onze
Ittit skoat tf 

.

In het laatste nummer, dat juist voor zijn overlijden verscheen,
nog zelfs twee stuks. Elders in deze r'Íttskoat" haalt Jint de Swart,
zijn grote molenvriend, herinneringen aan hem op.
Op donderdag 8 maart i.l. heeft de crematie plaats gevonden te
Goutum.
Een groot molenvriend is van ons heen gegaan. De familie wensen
wii veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Jan de Beer ruste in vrede. ' 

G.D.W.

VERSLAG van de Algemene Voorjaarsveradering voor de leden van het
GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op vrijdagavond 30 maart 1984
in gebouw IDe Lantearnerr (bijgebouw der Ned.Herv.Kerk) te AKKRUM.

OPENING:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,
en wel in het bijzonder de heer A. Bokma uit WOMMELS, de heer en
mevr. Lubbers uit HARLINGEN, de heer Brunsmann uit HARLINGEN
en de heer A.J. Yzerman uit GROUW.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren
J.H.A. van Tilburg - DOKKUM, P.B. Bouma - MAKKINGA,
H.F. van Druten - UITWELLINGERGA, S.P. Jellema - KOLLUM,
A. Zandstra - MIDDELBURG.
Mededelingen: De punten 4 en 6 van de AGENDA zullen gecombineerd
worden.
De 12e Nationale Molendag zal gehouden worden op zaterdag 12 mei 1984.
Na de PAUZE zal er een film vertoond worden door de heer W. Dijkstra
uit JOURE.
Herbouw molenrrDE ZWALUWil te BIRDAARD. De heer P. Bootsma brengt
naar voren, dat er op donderdagavond 5 april 1984 (benefiet voorstelling)
een optreden is van Rients Gratama in Sporthal rtDe Heechfinnert in
FERWERD. Aanvang: 8 uur (19.30 uur).
Kaarten voorverkoop f. 7,50, aan de zaal f. l-0,--.
Voorverkoop: Rabobanken in Ferwerderadeel, en enkele bestuursleden
Stichting koren-, pelmolen en houtzaagmolen rrDe Zwaluw" te BIRDAARD,
t.w. de heren A. Middelkamp, tel.: 05196 - 2437

G. Kingma , tel.: 05196 - 2413
H. Talsma , tel.: 05196 - 2706

Deze avond wordt georganiseerd om geld bijeen te brengen om de her-
bouw van koren-, pelmolen en houtzaagmolen r?DE ZWALUWT mogeliik
te maken.

2. INGEKOMEN STUKKEN:
Voor deze vergadering ziin er geen ingekomen stukken bii het
Secretariaat binnen gekomen .

3. VERSLAC VORIGE VERGADERING
Het verslag van de najaarsvergadering van vrildag ,4 nqrvember 1983
heeft men in DE UTSKOAT no. 32 van deee
kunnen lezen. De voorzitter vraagt, of iemand op- en aanmerkingen
op dit verslag heeft.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders



4. JAARVERSLAG SECRETARIS :
De seeretaris brengt in het jaarverslag van de vereniging I'GILD
FRYSKE MOUNDERSTTover het jaar 1983 naar voren welke activiteiten
er op molengebied hebben plaat$ffilöèn, en waar het bestuur zich
in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.
Het aantal Bestuursvergaderingen bedroeg in het jaar 1983 in totaal
5, te weten op woensdagavond 2 maart 1983 te BERGUM, op donder-
dagavond 9 juni 1983 te DRACHTEN, op donderdagavond 8 september
1983 Ie^IJLST, op don4erdag 19 mei 1983 te DBACHTEN, op dónderdag-
avond 8 december 1983 te KUBAARD.
Er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen geweest in 1983, te
de Voorjaarsvergadering op vrijdag 25 maart 1983 te AKKRUM
Najaarsvergadering op vriidag 4 november L983 te AKKRUM.
Het Dageliiks Bestuur van het GILD FRYSKE MOUNDERS heeft
verschillende malen telefonisch vergad.erd.
Er zijn twee gezamenlijke vergaderingen geweest van de Dagelijkse
l,esturen van de STICHTING DE FRYSKE MOLE en het GILD FRYSKE
MOUNDERS op het PROVINCIEHUIS te LEEUWARDEN.
Door biizondere omstandigheden zijn er in 1g83 geen Vergaderingen
van Leermeesters geweest.
Het Bestuur doet zijn best om hier in de komende tiid verandering in
te brengen.
De VERGADERINGEN VAN LEERMEESTERS zijn zéér belangrijk voor
onze vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS. 

-

Er zijn in 1983 ook bijeenkomsten geweest van vriiwfllige molenaars,
die op moleÏE-van Stichting De Fryske Mole werkjaa. iiln, met bestuurs-
leden van Stichting De Fryske Mole op het Provinciehuis te Leeuwarden.
Iets wat het bestuur van het G.F.M. erg toejuicht.

AFSCHEI D MOLENCONSULENT :
Op maandag 28 februari 1983 hebben we afscheid van de heer ing.
Th. Lubbers uit HARLINGEN en zijn vrouw moeten nemen, vanwege
het per 1 maart 1983 beëindigen van het molenconsulentschap. Er
schiint voor dit werk helaas geen geld meer beschikbaar te zijn. Wij
betreuren ten zeerste, dat de heer Lubbers ons heeft verlaten, want
hij heeft een start gemaakt met dit werk, begonnen op 15 september
1976, hetgeen voor onze provincie op molengebied er belangrijk was.
Er komt dus geen opvolger voor de heer Lubbers!
Vier afgevaardigden van het Bestuur zijn naar het afscheid van de
heer en mevr. Lubbers op het Provinciehuis in LEEUWARDEN geweest,
te weten de heer Van der Woude, de heer Van Tilburg, de heer
Notenboom en mevr. De Jong. De voorzitter heeft nog een kleine speech
gehouden en zijn teleurstelling uitgesproken over het beëindigen van
de werkzaamheden van de molenconsulent. Daarna heeft hij de heer
Lubbers een boekenbon aangeboden en mevr. Lubbers een bouquet
rose anjers!

6O-JARIG BESTAAN VAN DE VEREENIGING NDE HOLLANDSCHE MOLENII:
Op zaterdagmiddag 5 maart 1983 was de iubileumbijeenkomst van de
verenigingtrDe Hollandsche Molenrr, in de grote zaal van Grand Hotel
Krasnapolsky te AMSTERDAM. Namens het bestuur zijn de heer
K. Lenstra uit DRACHTEN en mevr. De Jong naar deze iubileum-
bijeenkomst geweest.
Het jubileumjaar 1983 stond in het teken van het thema: r?Molens zijn
niet iets vanzelfsprekends, zijn het waard behouden te worden en
daarvoor is brede ondersteuning nodigr'.
Op deze jubileumbijeenkomst is aan Stichting Penningars Molen te
JOURE een jaarpriis 1983 toegekend door de Stichting Molengiften-
fonds voor Vernuft en Volharding. Deze jaarprijs werd rs morgens
uitgereikt.
Dit was een geweldige eer voor Penningars molen, vandaar dat het ook
hier even genoemd wordt.

le BUNDEL TTWERKEN MET WINDMOLENSTT: november 1982 is de 1e
bundel 'rWerken met Windmolensrt, geschreven door de heer H.J.C.
van der Woude te IJlst, in samenwerking met de Vergadering der
Leermeesters, gereedgekomen.
Dit boek wordt door onze vereniging gebruikt als lesboek voor de op-
leiding tot vrijwillige molenaar. Er zijn positieve reacties over de bun-
del bij het bestuur binnengekomen. Er was buiten de vereniging om
ooknogal wat belangstelling voor: de verkoop is zeker niet teleurstel-
lend geweest. Het boek is naar heel verschillende windstreken van
ons land verkocht, o.a. naar Groningen, Zeeland en België.

BESTUURSVERKIEZING: Volgens het rooster waren aan beurt van af-
treden de heren A. Oldenburger (Opleidingscommissaris) uit BERGUM
en K. Lenstra uit DRACHTEN. Er waren geen tegenkandidaten uit de
leden bij het secretariaat binnengekomen.
Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergadering ging
akkoord om te stemmen bij handopsteken.
Het bleek uit de vergadering, dat beide heren een grote meerderheid
kregen, om herkozen te worden.
We ziin als bestuur erg blij, dat beide heren zich herkiesbaar hebben
willen stellen voor een nieuwe periode bij leven en gezondheid, en dat
de ledenvergadering hier ook mee heeft ingestemd!

BENOEMEN BESTUURSLEDEN STICHTING DE FRYSKE MOLE:
Dat vrijwillige molenaars en dus ook de leden van onze vereniging,
een niet onaanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot de instandhouding
van molens, zal ieder die is betrokken bij het molenbehoud wel willen
beamen. Naar de mening van het bestuur echter zouden deze mogelijk-
heden, zeker nu het molenbehoud het steeds meer zal moeten hebben
van particulier initiatief , door Stichting De Fryske Mole beter kunnen
worden benut, en dit punt werd dan ook bij verschillende gelegen-
heden van de kant van ons bestuur met nadruk naar voren gebracht
bij de stichting.

weten
en de

in 1983

Tevens heeft de heer Lubbers te kennen gegeven zie}:. uit
COMMISSIE terug te trekken vanwege ztir. leeftijd!
ffie als Bestuur ook erg jàmmer!

4
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Er is een brief uitgegaan naar Stichting De Fryske Mole, d.d. 3 mei
1983, waarin een voorstel om twee leden van het GFM in het bestuur
van de Stichting De Fryske Mole te benoemen door het bestuur van
het GFM en een voorstel tot wijziging Statuten van Stichting De
Fryske Mole.
Omdat voor het door onze vereniging benoemde lid van het Stichtings-
bestuur, de heer H.J.C. van der Woude te lJlst, de statutair vast-
gestelde zittingstermijn van vier jaren was verstreken, en deze zich
niet herkiesbaar wilde stellen om de handen meer vrij te hebben voor
ander werk op het gebied van molenbehoud, diende een vervanger te
worden gevonden.
Ons bestuur vond de heer K. Lenstra te Drachten bereid zitting te
nemen in het Stichtingsbestuur, en in de bestuursvergadering, die
op 19 mei 1983 werd gehouden te DRACHTEN, werd met algemene
stemmen zijn benoeming ingaande 30 mei 1983, bekrachtigd.
Het bestuur is blij, dat de heer Lenstra deze taak op zich wilde nemen.
N.a. hiervan is er een brief uitgegaan naar Stichting De Fryske Mole,
d.d. 27 mei 1983.
Tot genoegen van ons bestuur werd met brief van 26 juli 1983 van
Stichting De Fryske Mole gericht aan ons bestuur, onder meer mede-
gedeeld dat het dagelijks bestuur van de Stichting er graag mee
accoord gaat om het Gild Fryske Mounders twee leden van het algemeen
bestuur te laten benoemen, en dat de procedure voor een wijziging
van statuten, waarbij ook dit punt aan de orde komt, reeds in gang
is gezet.
Of die twee door ons bestuur te benoemen bestuursleden inderdaad
zullen worden aangewezen in het dagelijks bestuur van de stichting,
en of zij, zoals ons bestuur ook nog in overweging heeft gegeven,
zullen worden belast met materieelsaangelegenheden, hangt af van wat
het algemeen bestuur van de stichting hierover te zijner tijd zal be-
sluiten.
De heer J. Hofstra uit Schraard is door ons bestuur benaderd om
eventueel zitting te willen nemen in het Stichtingsbestuur. De heer
Hofstra stelt zich beschikbaar.
"Wij hebben er behoefte aan Uw Gilde te complimenteren met de grote
bijdrage aan het levend houden van de molens en aan het molenbehoud
in onze provincie en U te danken voor het meeleven met het wel en
wee van De Fryske Molett.

EXAMENS GILD FRYSKE MOUNDERS:
Er hebben in 1983 vijf leden leerling-molenaars examen gedaan voor
gezel-molenaar. Alle vijf kandidaten zijn geslaagd. Het waren de heren:
F. Hoogteyling te DOKKUM, E. Dam te DOKKUM, B. van der Sluis te
METSLAWIER, A. Wever te MAKKINGA en J.J. Cnossen te KOUDUM.
Dit was de eerste ledenvergadering, waarin aan geslaagde leden hun
welverdiende certificaat werd uitgereikt! Het CERTIFICAAT is gereed-
gekomen eind november begin december 1982.

VERVANGER VOOR DE HEER ING. TH. LUBBERS UIT HARLINGEN,
VAST LID VAN de EXAMENCOMMISSIE VOOR STICHTING DE FRYSKE
MOLE:
Het is erg jammer, dat we ook op deze plaats de heer Lubbers zullen
moeten missen!
Het is niet zo eenvoudig om een vervanger voor de heer Lubbers te
vinden.
Eigenlijk zou het een bestuurslid kunnen zijn uit een grote molen-
stichting of iemand uit de waterschapskringen.
Een vervanger voor de heer Lubbers te zoeken is een taak voor
Stichting De Fryske Mole.

KORENMOLEN NDE WIJERTII TE MAKKINGA:
De Landbouwbank heeft de molen overgedaan aan de gemeente Oost-
stellingwerf met een bruidschat van f. 150.000,--.
Het is zeer verheugend hier te mogen vermelden, dat met de restau-
ratie van korenmolenrrDe Wijert'r is begonnen op 3 oktober 1983.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het zover te kriigen.
Het werk zal dus geschieden door leerling-bouwvakkers in een leer-
lingbouwplaats.
Er worden verschillende akties gevoerd om geld bijeen te verzamelen
door het verkopen van stickers en ansichtkaarten van de molen
De Wiiert.

KOREN- EN PELMOLEN TDE HOOPN TE HOLWERD - BEZWAARSCHRIFT:
Onlangs werd de voorzitter door iemand van de gemeente Westdongera-
deel benaderd, vanwege het zich zorgen maken over het plaatsen van
een silo nabij koren- en pelmolen ItDe HOOP|? te HOLWERD.
Er is een brief uitgegaan, d.d. 3 november 1983 naar het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Westdongeradeel te
TERNAARD, waarin we formeel bezwaar aantekenen tegen het afgeven
van een bouwvergunning voor de silo, als deze de hoogte van 7,1-1
meter zou overtreffen. Hoewel de hoogte van 7,1-1 meter op die plaats
de windvang van de molen niet ernstig zal belemmeren, indien althans
het ons bestuur ter beschikking staande gegeven, dat zowel de hoogte
van de stelling van de molen, als de nokhoogte van de bestaande
gebouwen bij de molen zes en half tot zeven meter bedragen juist is,
vervult dit bericht ons bestuur, en vanzelfsprekend ook de vrijwillige
molenaars van DE IIOOP, met zorg.
Er is door het bestuur bezwaar aangetekend met enige schroom.
Een afschrift van deze brief is uitgegaan naar Gedeputeerde Staten
van de provincie FRIESLAND en naar de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg te ZEIST.

KORENMOLEN trDE FENIXII TE NES - AMELAND:
Er schijnen plannen te bestaan om een bos aan te leggen in de omge-
ving van de korenmolen rrDE FENIX".
De vereniging zal actie ondernemen, als er meer exacte gegevens
bekend zijn.



LEERMEESTER IN HET HUWELIJK GETREDEN:
Op vrijdag 25 november 1983 is leermeester S. Hoekstra uit Marrum
in h@mej. A. Rondaan.
Namens het bestuur van het GFM zijn de heer Oldenburger en mevr.
De Jong naar de receptie in Leeuwarden geweest en heb-ben een
passend geschenk aangeboden. Wij wensen hen veel geluk en goede
maalwind op hun nieuwe levensweg.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER :

Ter vergadering is aan alle leden een exploitatie-overzicht over 1g83
uitgereikt.
De penningmeester loopt het hele overzicht punt voor punt even door.
Ieder lid der vereniging kan alle financiële bescheiden inzien.
Ook wordt men in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen n.a.v.
dit overzicht.

6. JAARVERSLAG OPLEIDI NGSCOMMTSSARIS :
In het jaarverslag van de secretaris is verwerkt het jaarverslag van de
Opleidin gscommissaris .

7. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER:
Na de zakelijke verslagen van secretaris en penningmeester wil ik nog
graag wat dieper ingaan op een paar zaken, waar het bestuur inten-
sief mee bezig was en is, o.a. het afgelopen jaar de relatie met DE
STICHTING DE FRYSKE MOLE: belangrijkste zaak was het benoemen
bestuursleden STICHTING DE FRYSKE MOLE - door wie wordt bestuur
benoemd? Het bleek, dat het GILD FRYSKE MOUNDERS niet in de lijst
genoemd werd. Er is een Statutenwijziging voorgesteld, waarin we
vragen om twee leden van het Gild Fryske Mounders te benoemen in
het Dagelijks Bestuur.
Pas als de Statutenwijziging een feit is, kunnen we er op ingaan.
Hierover zijn natuurlijk brieven geschreven.
In de brief d.d. 3 mei 1983 van het G.F.M. aan het dagelijks bestuur
van Stichting De Fryske Mole werd onder meer Uw algemeen bestuur
voorgesteld in artikel 4, tweede lid van de statuten van Stichting De
Fryske Mole onder punt j onze vereniging op te nemen in plaats van
de Friese Molencommissie, en dan niet voor het benoemen van één,
maar van twee leden van het bestuur.
De heer K. Lenstra uit DRACHTEN is reeds benoemd in het Dagelijks
Bestuur van STICHTING DE FRYSKE MOLE.
Alshet tweede lid van het bestuur stellen we voor de heer J. Hofstra
uit SCHRAARD.

MOLENAARSCONTRACT :

Ten onrechte schijnen er wat misverstanden gerezen te zijn n.a.v.
het molenaarscontract.
Op de molenaarsvergadering bleek, dat verschillende molenaars niet
voor zotn contract voelden.
Het standpunt van het bestuur is in deze: Wij als bestuur vinden een
molenaarscontract zeer nuttig.

8

Eigenlijk moet er een algemeen contract komen en in iedere molen een
reglement.

OPLEI DI NGSCOMMISSARIS :

lfat zijn taken van de Opleidingscommissaris?
a. voorzitter Vergadering van Leermeesters;
b. opstellen Examenrooster;
c. Examencommissie organiseren;
d. brieven aan moleneigenaars;
e. oproepen voor examens.
Het is niet beslist noodzakelijk, dat de Opleidingscommissaris als
reizend inspecteur optreedt.

MOLENRESTAURATI E:
Spinnekopmolen 't Op staat nog steeds bij Van Zuiden in TJERKWERD
op het erf. DE FRYSKE MOLE wil graag, dat deze molen als koren-
molen gebouwd wordt in KOUDUM, maar de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg wil hier beslist niet van weten.
De GEEUWPOLDERMOLEN: Er is een brief van Staatsbosbeheer binnen-
gekomen, d.d,. 22 februari 1984 over de herbouw van de Geeuwpolder-
molen te OPPENHUIZEN, waarin ons gevraagd wordt, of wij ook twee
vertegenwoordigers kunnen leveren, één persoon voor het actiecomité
en één voor een technische werkgroep.
Wij zijn zeer ingenomen met de uitnodiging van het Staatsbosbeheer
om twee personen te mogen leveren. We hebben de heer H.F. van
Druten te UITWELLINGERGA en de heer J. Hofstra te SCHRAARD
bereid gevonden deze taken op zich te nemen. De heer Van Druten
zal zitting nemen in het actiecomité en de heer J. Hofstra zal zitting
nemen in de technische werkgroep.
Koren-, pel-, en houtzaagmolen lrDE ZIVALUWx.
Op zaterdag 3 maart 1984 heeft een delegatie van het bestuur van de
stichting rDE ZWALUWTT een bezoek gebracht aan houtzaagmolen rrDE

RATi? te IJLST om zich te oriënteren.
Er zijn al verschillende contacten gelegd.
Welke rol zal deze molen in de toekomst gaan vervullen?
Wordt het een toeristische molen, waar je alleen aan de buitenkant
kunt zien, dat het een molen is, of een bedrijfstechnische molen, die
een economisch-productieve functie zal hebben?
Het laatste is zeer aan te bevelen in alle opzichten, omdat het hier
gaat om een belangrijk monument van bedrijf en techniek.
NEDERLANDSE VERENIGING VAN MOLEMAKERS (NVVM).
Rapport Struktuurschets van de Nederlandse ambachtelijke molen-
makerij en een prognose van haar toekomstige ontwikkeling. De heer
H.J. Verbij pleit in zijn toespraak voor molenbehoud, o.a. door te
zeggen: zinvol, op economische gronden gebaseerd molenbehoud.
(Zie verder De Utskoat no. 33, pag. 3 en verder.



8. HET UITREIKEN VAN HET CERT!FICAAT AAN LEDEN, DIE IN DE
PERIODE TUSSEN 4 NOVEMBER 1983 en 20 MAART I984 OVERGE-
GAAN ZIJN NAAR DE KATEGORIEEN VAN RESP. GEZEL-MOLE-
NAAR EN MOLENAAR:
Op diens schrifteliik verzoek is met algemene stemmen besloten in
de vergadering van 11 januari 1984 van het bestuur de heer R. de
Schiffart te IJLST toe te laten tot de kategorie molenaar, en wel
met ingang van 19 december 1983, en op grond van het H.R., ar-
tikel 4, 2e lid onder b.
De heer A. Oldenburger reikt het nieuwe certificaat aan de heer
R. de Schiffart uit.

9. VOLGENS HET ROOSTER IS AAN BEURT VAN AFTREDEN DE HEER
P. BOUMA TE MAKKINGA.
DE HEER BOUMA STELT ZICH NIET HERKIESBAAR.
HET BESTUUR STELT ALS KANDIDAAT VOOR DE HEER P.B.BOUMA,
DE HEER A.S. de JONG TE JOURE VOOR.
Er zijn geen tegenkandidaten bij het secretariaat binnengekomen.
De voorzitter vraagt, of iedereen de presentielijst getekend heeft,
dit is belangrijk i.v.m. het tellen van de stemmen.
Er wordt een stembureau samengesteld, bestaande uit de heren:
A.J. IJzerman uit GROUW en J.E. Brunsmann uit HARLINGEN.
Stembriefjes worden uitgedeeld om schriftelijk te stemmen.
De heer A.S. de Jong te JOURE wordt met grote meerderheid ge-
kozen in het bestuur, n.l. 46 stemmen voor en 2 blanco stemmen.
De heer A.J. IJzerman maakt van de gelegenheid gebruik om zich
even aan de vergadering voor te stellen, omdat hij voor de meeste
leden nog een onbekende is.

10. WAT VERDER TER TAFEL KOMT: Helaas moeten we ook afscheid
nemen van de heer ing. Th. Lubbers, die te kennen heeft gegeven,
om zieh uit de Examencommissie terug te willen trekken.
Dit vinden we als bestuur erg jammer!
De heer Lubbers gaat nog niet helemaal de molenwereld verlaten,
maar is benoemd in het Dagelijks Bestuur van STICHTING DE
FRYSKE MOLE.
De voorzitter bedankt de heer Lubbers voor het vele werk, dat hij
voor onze vereniging verricht heeft en biedt hem een boekenbon
aan en wenst hem en zijn vrouw alle goeds toe!
De heer A.J. IJzerman te GROUW is bereid gevonden om de heer
Lubbers op te volgen in de Examencommissie.
We zijn verheugd, dat de heer lJzerman deze taak op zich wil nemen
en heten hem hàrtelijk welkom!
De heer A.J. IJzerman is ook als bestuurslid benoemd bij de vereni-
ging rrDE HOLLANDSCHE MOLENTT.
De heer K. Lenstra vestigt nog eens de aandacht erop, dat de mole-
naar op de molen het met het molenaarscontract niet zo direct ziet
zitten.
De Statutenwijziging van de STICHTING DE FRYSKE MOLE is nog
niet helemaal rond.
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Verder noemt de heer Lenstra een aantal molens, waarvoor een
bedrag aan geld beschikbaar is, om iets op te knappen.

RONDVRAAG: De heer A:F. Bakker uit Langezwaag merkt op, dat
er een fout in de Utskoat is geslopen; er staat n.1,, dat de LZe
Nationale Molendag op zaterdag 5 mei 1984 is, maar het moet zijn
zaterdag U .rpei 19§4. Dit even voor de goede gang van zaken .

Ook brengt hij naar voren, dat het GILD volgend jaar 10 jaar be-
staan heeft. Wie voelt er voor, om iets hiervoor te organiseren?

SLUITING: De voorzitter sluit nu het officiële gedeelte van de
Ledenvergadering en kondigt de KOFFIEPAU ZE aan.
De KOFFIEPAU ZE is een zinvol onderdeel van de Ledenvergadering.
Na de KOFFIEPAUZE heeft de heer W. Diikstra uit JOURE ons een
film laten zien over "PENNINGA'S MOLEN rr te JOURE en een film
over jonge torenvalken, die zijn uitgebroed in een nest aan de
DEELSMOLEN te VEGELINSOORD. Dit gebeuren was van het begin
tot aan het eind gefilmd.
Dit was werkelijk een praehtig gezicht !

Als toegift had de heer Dijkstra nog een film over de Niagara water-
vallen en een tekenfilmpje.
A1 met aI zeer de moeite waard om te zien !

Onze voorzitter bedankte de heer Dijkstra hééL hartelijk voor zijn
komst naar deze vergadering en voor zijn bijdrage en bood hem een
boekenbon aan.
Ook de overige aanwezigen worden bedankt voor hun komst en we
wensen iedereen wel thuis !

-o-o-o-

MUTATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS

Nieuwe Quiten$er,_vone leden :

BG O 37 Mej . D. Hoeve Annabuorren 2 8632 WP TIRNS
BG O 38 K. Faber Kanaalweg 110 8872 KV MIDLUM
BG O 39 J.E. Brunsmann Zoutsloot 94 8861 TA HARLINGEN
BG O 40 H.J. Scheenstra de Pötte 28 8471 HE WOLVEGA
BG O 41 L.J. de Haan Windbord 13 8608 ZW SNEEK
BG O 42 K. Punter Kerkstraat 51 847L CE WOLVEGA

Nieuwe Ponateqls:

ll.

12.

D 042 B.T. Sikkens
D 043 C. Bangma
D 044 J. A. de Boer
D 045 T. Ziilstra

D 046 De redaktie van

Poorthoek 2

Gernierssté 7

Nylàn L4

Kanaalstraat 37

Wiek en Rad , p la de
Poolmansweg 40

9853 PM MUNNEKE ZTJL
9153 NN ANJUM
9036 JR MENALDUM
9001. KB GROUW

d . d. 30- 3- 1984
heer ing. J. Meinema,

7545 LS ENSCHEDE
d.d. L maart 1984.
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D 013 Workumer Molenstichting pla
R. H . Galema

G 099 G S.P. Jellema

ADRESWI JZIGINGEN :

G 044 M S. Hoekstra Prof . Holwardastraat 9,

Ftkepaed 2

G ruttostraat 44

Kleingouw L7

Buomen 70 8624 TP

Franekerweg 2L

9151 KT HOLWERD
d. d . 25- 11- 1993.

8711 GM WORKUM
d. d . 28-L2-L993.
9291 BD KOLLUM
d. d. 1- 4-L984.
16].9 CA ANDIJK
d . d. 1- 3- 1984,
UITWELLINGERGA
d.d. 11 mei 1984.

8804 NA T ZUM

G 063 G J.G. Tollenaar

G 062 M R. de Schiffart

Eedankt buitengewone leden :

BG 038 S. van der Sehaar

Bedankt. Donateur:
D 043 J.A. Veening Dalkruid 38, 8445 RM HEERENVEEN

EXAMENROOSTER (tijdvak januari t/m april 1984)

Zaterdag 14 april 1984

Plaats: Poldermolen rrDE FENIX rr te MARRUM.

10.00 - LL.20 uur Th. de Vries te HARDEGARIJP.

Examancommissie :

S . Hoekstra, leermeester
K. Faber, vast tid voor Stichting DE FRYSKE MOLE
J.H.A. van Tilburg, vast tid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

Zaterdag 28 .april 1.98_4

Plaats: Koren- en pelmolen ilDE HOOPn te SUAMEER.
j

10.00- l-1.20uur A.K. Sietzema teSURHUIZUM.
Exameneompissie :

Ir. A.J. IJzerman , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
Th. Lubbers, ing. , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
J.H.A. van Tilburg, vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

x Aangezien de heer ir . A . J. IJzerman de heer Lubbers in de
Exameneommissie zal opvolgen, is ook de heer Th. Lubbers bij
dit examen aanwezig.

Aldus vastgesteld door het bestuur
JOURE, 6 maart 1984
Seeretaris,
mevr. P. C . de Jong - Dij.kstra
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INGEZONDEN : WATERVERVERSING DOOR LIOLENS.

Bij het lezen van het laatste nummer van ilDe Utskoatrr waarin naar
aanleiding van het rapport trStructuurschetsr wordt benadrukt dat het
wenselijk is de economisch-productieve functie van de molens uit te
breiden, schoot me te binnen dat ik jaren geleden eens een stelling
had gemaakt over windwatermolens met de gedachte te wijzen op een
mijns inziens mogelijke functie - zij het met enige technische aanvul-
lingen - bij de kwaliteitsverbetering van de dikwijls nogal vervuilde
binnenwateren. Door middel van rondmalen van het water of wel door
het in beweging brengen van eenvoudige luchtpompen moet het moge-
lijk zijn de vaak beperkte zuurstofvoorraad van het water door be-
luchting aan te vullen. Het is duidelijk dat zulks de waterflora en
-fauna (vissen), maar ook de conditie van de betreffende molens te
goede komt.
Indertijd kreeg ik geen reacties op deze stelling. Mogelijk dat de ware
molenliefhebbers er iets in zien.

Hierbij ingesloten zend ik U de betreffende stelling toe.
(Proefschrift A.D. Adamse, Wageningen, 30-9-1966).

'tHet verdwiinen von windwotermolens uit het Nederlondse londschop zou
mede kunnen worden tegengegoon door deze molens tevens te gebruiken
voor het beluchten von polder- en boezemwoterent'.

A.D. Adamse.

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

STICHTING DE FRYSKE MOLE

Vorstelijke gift
De op 8 mei gehouden bestuursvergadering had een feestelijk begin.
Penningmeester Ter Haar kon verheugd mededelen dat de bankrekening
van de Fryskg Mole verrijkt was met een gift van 5000 gulden. De op-
draehtgever of -geefster wordt aangeduid met N.N. Wii kunnen dus niet
rechtstreeks bedanken, maar wij willen wel graag op deze plaats die
dank hartelijk uitspreken en daar bij aantekenen dat deze vorstelijke
gift zeer welkom is.
Onze geldelijke zorgen inzake het molenonderhoud worden er door ver-
licht. Wij spreken op bescheiden wijze de wens uit dat ook anderen
zich door dit gebaar geihspireerd voelen.
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Koudum gaat door.
Er werden veel zorgen van deze bestuurstafel geveegd door de inge-
komen brief van de Rijksdienst voor Monumentenzorg van het ministe-
rie van WVC. Namens de minister deelt plv. hoofddirecteur Jhr.ir.
L.L.M. van Nispen tot Sevenaer in zijn schrijven van 17 april j.l. mede
dat hij de beslissing van 24 nov.r82 met correctie van 4 jan.r83, waar-
bij De Fryske Mole de vergunning werd geweigerd tot het verplaatsen
van de molen rt Op te Sneek naar Koudum, intrekt en de gevraagde
vergunning alsnog verleent.
Bij zijn afweging van de betrokken belangen heeft Jhr. Van Nispen tot
Sevenaer met name gelet op enerzijds het functionele aspect van de
molen en anderzijds de in deze zaak in het geding ziinde financiële
middelen, alsmede aspecten van werkgelegenheid, en dat aan laatstge-
noemde belangen doorslaggevende betekenis moet worden toegekend.
De werkzaamheden betreffende de verplaatsing dienen te worden uit-
gevoerd in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Verder spreekt de plv. hoofddirecteur de verwachting uit dat nu door
deze nieuwe beslissing de grond is ontvallen aan het door De Fryske
Mole ingestelde Kroonberoep bij de Raad van State, ons bestuur dit
niet zal handhaven.
Met dit laatste had ons bestuur weinig moeite. Wij hebben de Raad van
State inmiddels reeds laten weten dat ons beroepschrift wordt inge-
trokken.
Na de uitvoerige berichtgeving hierover in de vorige De Utskoat heb-
ben wii geen behoefte om meer over deze vervelende kwestie te schrij-
ven. Wij zetten daar onder een dikke streep en beginnen vol moed aan
de opstelling in Koudum. Molenmaker Van Zuiden is de verhuizing uit
Tjerkwerd reeds aan het voorbereiden. De bedoeling is dat de Lagere
Technische School te Koudum zich eerst over de molen ontfermt als
leerlin g-bouwplaatsen-project .

Wij hebben nog wel de behoefte om iedereen die ons heeft gesteund en
bemoedigd om deze oplossing na te streven, daarvoor hartelijk dank
te zeggen. Het was "vijf voor twaalfrr, maar het is gelukt.

Op bezoek.

De bestuursleden van rrDe Fryske Molerr gaan twee bij twee op bezoek
bij de molenaars die de molens, in eigendom bij de stichting, bemalen.
Ter plaatse wordt overlegd over zaken die de aandacht vragen, zoals
onderhoudstoestand molen, biotoopkwesties enz. In dit verband mag
ook worden opgemerkt dat medewerkers van de Monumentenwacht twee
maal per jaar over deze molens rapporteren. Zo mogelijk willen de
bestuursleden ook andere molens in hun rondgang opnemen.

Molen Mildam klaar.
Na veel tijdverlies rond de oplevering van de nieuwe watermolen bii
Mildam, die zijn wedergeboorte dankt aan de ruilverkaveling Tionger
Vallei, is een en ander nu goedgekeurd. Er zal voortaan regelmatig
met de molen gemalen worden.
t4

Molen lezingen.

Voorzitter Bokma houdt af en toe een inleiding over de historische
kant en de aktualiteiten van het Friese molenbezit. Onlangs was erte YI

optreden in de stad Groningen voor de Fryske Krite. De grote belang-
stelling uitte zich in een prettige gedachtenwisseling en in de verkoop
van 18 boekjes friese molens op oude ansichten. De hiervan nog aan-
wezige vooraad wordt uitverkocht tegen de goedkope priis van één
tientie per boekje.

Biotoop.

Het bestuur van rrDe Fryske Molerr stelt zich daadwerkelijk achter het
indienen van bezwaren als de omgeving een aanslag doet op de vrije
wind voor een molen. In de ruilverkaveling Leeuwarderadeel zijn daar-
over een paar problemen. 

A.B.

BLI KSEMAFLEI DER trNI JLANNERMOLEN

De heer J. Brunsmann uit Harlingen zond ons een drietal fotors van
het bliksemafleidersysteem op de rrNijlannermolerr bii Workum. Dit n.a.v.
onze oproep in nr. 32. Op de foto zien we het sleepcontact dat op de
pen van de as drukt. Van hier gaat een brede koperen band langs het
trappetje, dat tijdens het kruien met de molenkap meedraait, en een
balkie naar het sleepcontact dat tegen de koperen ring drukt. Deze
ring is weer met eenzelfde koperen band met de aarde verbonden.
Let trouwens op de op de kapzolder liggende vangbalk!

Penloger + sleePcontoct
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Ring.+ sleepcontokt

Ring + oording met links de vongbolk

Uit het artikel van Jan Wierstra in nr. 8 van dec. r77 weten we dat de
poldermolens rrPhenixtr en rrHolwerdermiedenrr met zorn systeem waren
uitgerust. Brunsmann voegt daaraan toe: "Voor zover mij bekend, is
dit de enige molen in Friesland (de "Nijlanner., red.) die dit systeem
heeft.
Alleen de?rHuinsermolenrrschijnt het ook te hebben gehad. Hier is
alleen de ring nog aanwezig. ttWe zijn benieuwd naar verdere reakties.
l6

12 MEI
,,AFtsRAAK II MOLEN GEEUIVPOLDER
STARTSEIN VOOR RENOVATIE

Uitwellingerga - Een molen op de Nationale Molendag afgebroken - voor-
waar een vreemde gebeurtenis! Toch blijkt het allemaal vrij logisch te
verklaren. In rDe Utskoatrrnr. 33 kon U al lezen dat er hoop op her- 

-stel was voor deze sterk vervallen molen. Staatsbosbeheer bleek berelct
een zeer groot deel van de kosten (bij herbouw) voor haar rekening te
nemen. Om het resterende bedrag bijeen te kriigen werd het Comité
Herstel Geeuwpoldermolen opgericht. Dit heeft thans ca. f. 45.000,--
'rbijeengebrachtrr, maar komt nog f. 30.000,-- tekort. Daarom
werd bésloten aan het opruimen van de oude molen veel ruchtbaarheid -te geven om de aandachl van een groter publiek te kriigen. Tegen half
elf waren er dan ook wel zotn vijftig man in Uitwellingerga verzameld;
vanwaar men per boot naar de molen ging. Na het demonstratief omvef-
trekken met een graafmachine sprak voorzitter Bokma van de trFrysk?
Molerr(eigenaresse) de hoop uit, dat de molen het volgende jaar weer
zou draaien op Molendag. Daarvoor was echter nog wél wat geld nodi9-
Een talrijk persgezelschap dat aanwezig was, kon daarbij helpen. Het
ligt in de bedoeling dat Staatsbosbeheer de molen gebruiken gaat voof
het bemalen van het natuurreservaat De Geeuwpolder, waardoor de
molen na goed 60 jaar weer in bedrijf zal komen. Wie de herbouw van
de molen íil steunen kan dit doen door geld over te maken op bankrek.
nr. 127.598.685 van de RABO-bank te Leeuwarden, ten name van het
genoemde Comité (gironr. bank is 840?01). Van harte aanbevolen!

D.M.B. IP.T.

It moot eorst op syn slimst eort it bettert
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FRIESE MOLENROMPEN EN -RESTANTEN
INVENTARISATI E E OPROEP

6e en 7e Veendistrict U ilesprong

:,' .,..,,,,,,,':-!-|'. :' |'

r!: :: i: :,:.::

i::;tl::::l ::.::::ll:

.'. :ill-:::::l:. 
...11:.;:;.....11.t..,.

:,,,:.i':l',:,:,:,:,:,',:,',:,,,,:::,,:'

, 
, ,' , 

I 

' 

, 
,: , 

:, : 
, 

, 
, :, , 

, 
, 

, 
: 

, 
I 

, 
, 

, 

' 

, 
I 

' 

, , 
, ,, , 

, 

'

Kleine W iske Koudum

Op initiatief van de Stichting Molendocumentatie en de Rijksdienst voor
monumentenzorg zullen alle molenrestanten in ons land worden geihven-
tariseerd. Sommige provincies ziin zo gelukkig al een inventarisatie te
hebben middels het provinciale molenboek, maar Friesland vormde nog
één van de witte vlekken op de kaart.
Uiteindelijk werden ondergetekenden gevraagd om de taak, deze vlek
in te vullen, op zich te nemen. Dit deden wii met veel plezier en het
resultaat was een drietal tochten (17, L8 en 26 april) door de provin-
cie, waarbij in totaal wel 800 km werd afgelegd; het bestaan van sommige
rompen werd bevestigd, andere werden nieuw rrontdektrr.
Wat waren nu de restanten? Allereerst kunnen we via het ttFries Molen-
boekrr enkele achterhalen. Dat zijn de nummers:

23 - Birdaard , koren-, pel- en zaagmolen ?rDe Zwaluwrr

1. Poldermolens
a) achtkante bovenkruiers:

Bolsward, muurwerk molen Roohelpolder
Brandeburen (Heidenschap) afgeknot achtkant
Brandeburen (Heidenschap), idem Heidenschapsterpolder
Gersloot, afgeknot achtkant 4e en 5e Veendistrict
Kleine Wiske (Heidensehap), afgeknot achtkant
Uilesprong (Tijnie) , achtkant 6e en 7e Veendistrict
Zwarte Haan, achtkant polder 4

b).spinnekoppen:
Bolsward (Eekwerd) Oegeklooster, achtkante ondertoren
Friens (Irnsum), ondertoren polder 176
Oudega (W.), ondertoren (achtkantig) polder 34
Teerns, ondertoren polder 41
Warga, ondertoren polder 54 (?)
Wartena, ondertoren polder 80 (Petten-noord)

2. lndustriemolens
Bergumerdam, onderbouw korenmolen uit 1905
De Blesse, onderbouw korenmolen uit 1834
Dokkum, schuur houtzaagmolen uit t 1820
Drachten, onderbouw oliemolen uit t 1850
Engwierum, tot en met half achtkant koren- en pelmolen uit 1866
Joure, onderbouw koren- en pelmolen uit 1867
Kootstertille, onderbouw koren- en oliemolen uit t867
Kortwoude, romp koren- en pelmolen uit 1864
Leeuwarden, onderbouw olie- en trasmolen rrDe Haanr?
Leeuwarden, onderbouw (balken) koren- en pelmolen uit 1830
Leeuwarden, onderbouw oliemolen rrDe Eendragtrr
Oldeholtpade, onderbouw korenmolen uit 1874
Oudega (Sm.), onderbouw korenmolen uit 1907
Oudwoude, gedeelte onderbouw koren- en pelmolen uit 1858
Ureterp, onderbouw korenmolen uit 18?2
Veenwouden, onderbouw korenmolen uit 1885
Workum, schuur houtzaagmolen ItDe KoeÍr

Met de reeds genoemde rompen geeft dit een totaal van 37 molenrestan-
ten. Mogelijk zijn dit er echter meer. Hierbij vragen we een ieder even-
tuele aanvullingen door te geven op onderstaand adres. De noodzaak
van inventarisatie blijkt wel uit het snelle verdwijnen van enkele
restanten de laatste tijd (Makkum, Swichum, Kortehemmen, Nijetrijne,
Leeuwarden-Huizum, Tzum, Schrins, Huizum, Giekerk, Teerns, Nes
(W.D.) en anderen) en het hard achteruit gaan van herstelbare restan-
ten, zoals te Nijemirdum. Bij de inventarisatie worden zoveel mogelijk
gegevens opgenomen in de trant van het molenboek (onderhoud, ligging,
landschappelijke waarde, interieur, functie (nu), eigenaar), maar vaak
zijn die moeilijk achterhaalbaar (bouwjaar, tijd van onttakeling op gedeel-
telijke sloop, eigenaar). Daarom ook een oproep om gegevens betreffen-
de genoemde molenrestanten. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking,
mede namens de genoemde instantie".p. Tirrermans en

D.M. Bunskoeke, Roerdomplaan 4,
8446 JS Heerenveen.

34 - Finkum
45 Jelsum
48 Achlum
80 Wommels

, poldermolen rrSlagdijksterpolderrr
, molen bij 'fDekamastaterÍ
, poldermolen rfAchlumer Noorderpolderrr
, poldermolen ttWarntilletl

dat boven

L26 Nijemirdum, poldermolen frHuitebuurster binnenpolder".
Na het verschijnen van dit boek werden nog tot romp gedegradeerd:

65 Wirdum , poldermolen 'rBarrahtrstt ( spinnekop)
91 - Hidaard , poldermolen trRispenserpolder"

Andere molens zijn er soms zéér slecht aan toe, maar hebben toch nog
tenminste een halve roede in de as - zoals bij de molen van de Geeuw-
polder onder Oppenhuizen .
Nu dan de minder bekende restanten. Als richtlijn geldt,
het maaiveld het geheel nog herkenbaar moet zijn.
Resten zoals Burgwerd/Wommels (Aylvapolder), Nieuwebildtdijk
(rrDe Noordsterrr) en tot voor kort te Oudeschoot betreffen alleen de
waterlopen c.a. van de molen beneden het maaiveld en werden dus niet
opgenomen.
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JAN DE BEER

FERSTOARN

JINT DE SWART
SJOCHT WEROM OP SYN
HECHTE FREONSKIP MEI HIM

Snein, fjouwer maart 1984.
Moarn is it myn (Írs) grutte mtrnefreon Jan de Beer syn jierdei, dat ik
brocht de jtrns in kaart foar him nei it postkantoar yn ?e bus. Sisa,
dy komt moai op te tiid te plak.
Ik bin noch gjin healoere thris en dèr giet de tillefoan en dèr fertelt
syn dochter Jelma dat Heit is net mear, wie krekt ien dei foar syn jier-
dei hinnegien.
No, dér steane jo dan hè. Krekt de kaart yn re bus falle litten en no
dit berjocht. Ja, dan binne jo der al efkes goed foarwei hear. En dan
geane de tinzen in ein tebek nei 1966.
It wie in moaie simmer, mar yn augustus krigen wy in wiete rite dat
de mCtnen moasten efkes yn it spier. It wetter waard te heech. En doe
op in dei kaam Haeije.Heslinga, want dy wie nei Jan Faber op ris mtrne
kommen. (fan de polder '?Vijfhuizenrrby Hallum, red.) Hy woe graach
dat ik de oare deis, as der wyn wie, foar him mealle koe want syn
broer troude. Wy hiene it net sa drok dat Damsma woe it wol skikke.
En ja hear, de oare deis in moaie mànewyn, dat ik der nei iten op ta.
Tsjonge, dit wie wat! Ik wer op dat stuit mei myn eigen mtrne mealle.
D6t wie wat. Gau efkes nei it rinnende wurk lÍrsterje. Ja hear, it spul
rtrn wol goed. Noch in gewichtsje oan de swichterij en doe hie er dé
gong der moai yn en ik stie mei beide fuotten wer midden yn it ferline.
Alles gie as yn in revu jin wer foarby.
Anne brocht my dy middeis wat thee efter de mirne. En doe, op 'e nei-
dei, kaam der noch ien it paadsje del. It wie al net mear sarn jonge
man, mar wol in fikse, rizige grutte man. Doe tt hy der oan kaam tocht
ik, dat koe wolris in boer wëze. Hy hie in fototastel by him. En doe
foel it my fuort op dat it suver in herhelling wie fan jierren tebek,
doert Goffe Brouwer by my efter de meallende mtrne kaam. Dy begtrn
doe samar oer mtrnen te praten. En sjoch, dat die dizze man suver krekt
gelyk.
Dat doe helle ik de boer der foar wei en sette der in mtrnder foar,
want dit wie fuort wol te fernimmen dat dizze persoan wol wat fan
mtrnen öfwist. Mar doe 't wy fierder praten, koe de mtrnder der wer
foar wei en boer der wer foar. Dizze persoan stelde him foar as
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Jan de Beer, réstend boer yn St.Japik, mar hy hie syn hiele libben
fan mfrnen beseten west. En ik fernaam al gau oan hiem dat it mei syn
mtrnepraat moai tiik by de wierheid wie.
En... ik fernaam ek al gau dat er noch wol graach mear witte woe.
En doe fertelde ik him dat ik de mirnder net wie, mar dat ik dizze dei
ynfoel omrt de mtrnder yn ferbàn mei it boaskjen fan syn broer net
thírs wie en dat ik dizze mfrne 22 jier bemeald hie.
De man hearde mei sàn pear earen. ??Tsjongett, sei er, ttdat tref ik wol
want ik ha altyd bewtrndering foar in t?alroundtr milnderr?. rrEnrr, sei er,
'tik sjoch wol jo doarre him noch wol oan. Tsjonge, wat hat er de gong
der moai yn netrt. En doe ik wer: rrJa, hy kin it wol hawwe hear, want
dit is in sterke hufter. En jo moatte tinke, myn liifspreuk hat altyd
west: sparje as it kin mar brtrke as it moat.tr
Strnder erch hie ik it sein, mar it waard fuortendaliks opskreaun. En
dit siske soe suver in leginde wurde, want it wie sa dat Jan de Beer
ek in protte krante-artikels skreau. Foaral yn it fakblèdr?de Molenaarrr.
En dan kaam yn dy stikies, dytt er skreau en my dër yn behelle, dy
siswize der altyd wer by. Folle letter soene oare mtrnefreonen it ek
fan him oernimme en brtrke foar harren skriuwen. Ja, Jan de Beer en
ik hawwe doe op it mtrnehiem hiel wat bepraat. En it kaam al sa dat
Jan de Beer my frege wër rt ik tahàlde, en oft er wolris by És komme
mocht te praten. Jonge ja! Dat moast attyd wèze, hè.
En doert ik him fertelde dat ik mei in mtrne oan it bouwen wie, nou
doe trof ik it alhiel want hy hie ek ien by htrs dy't er sels makke hie.
Dus ek in nifelder. Koe it moaier want dèr siet ik ek fol fan.
Doe hat er noch in pear fotors fan 'e draaiende mtrne knipt mei És der
by op en doe is Anne wer nei htrs ta pandere. (Dizze fotots binne noch
öfprinte yn it lëste desimberntrmer, red.)
Wy hawwe noch it ien en oar bepraat, de mtrne noch efkes fan binnen
besjoen. Dèr hie de man al sarn niget oan om't de rëden tapsk kamwurk
hiene. Dat sjocht men net safolle yn è mfinen. Dat doert de man wer
fuort gie, sei er ta dat sadreert de fotors klear wiene, soe er wol in
pear bringe. Hy wie tige nijsgjirrich hoe fier ik mei myn m{rne wie.
Dat doert er öfskie fan my naam wie it: "No oant sjenrr en dat hie ik net
mis sjoen, want it soe bliken dwaan dat wy hiel wat oan elkoar krigen.
It duorre al net iens salang, doe kaam myn (És) freon al delsetten,
ridend yn syn moai Dafke. Ja, en doe kaam it grutte wurk pas, en om-
dat ik in protte spul oer myn mtrnderjen opskreaun hie, kaam de skriu-
werij fansels op re tafel.
Anne gau in bakje kofje ree meitsje, dat de tiid wie wer fierstente koart,
mar it lek wie ftrn oan wjerskanten.
Wat hawwe wy faak in reiske by mtrnen làns makke, nei Sird-Hollàn mei
as hichtepunt ?'de KinderdijkÍr, nei Eanjum dèr tt Goffe Brouwer syn
graanmirne wer opknapt wie en de grutte Marssumer net te ferjitten dértt Van der Kooi mtrnder west hie en dytt ek in grutte mtrnefreon fan Jan
de Beer wie; in pear moaie boatreiskes by de mtrnen làns, trnferjitlik
moai! ! !
En ek in hichtepunt wie dat wy yn Sumar it nije Fryske mirneboek oan-
bean krigen. En sa spilet dy hiele moaie tiid my wer troch de holle.
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En de kearen as er wer efkes by tis kaam, wiene altyd in geniet, àl-
tyd fleurich en b1iid, ja it wie in grut freon en dër is dan no in ein
oan kommen.
Doe tt wy op de kondolaasjejtrn west
en ik nei syn fredich oantlit stie te
te grtrn fan myn hert betanke foar
nea ferjitte, sa mei it wëze.

HALLUM

hawwe en öfskie nommen hawwe,
sien, haw ik him yn mysels tt

dy moaie freonskip. Wy sille him

JINT DE SWART.

MOLENVAKANTIE OP HOUTZAAGMOLEN "DE JAGERII

Een unieke en aktieve recreatie Ínogelijkheid in Woudsend

Midden in een wonderschoon wotergebied ligt, oon een kruispunt von
voorwegen, een von Frieslands mooiste dorpen, Woudsend. Al von
verre valt het tweetol schitterend gerestoureerde windmolens op:
korenmolen "'t Lom" oon de Molestriitte die ol meer don 200 ioar oud
is en nog regelmotig door vriiwillige molenoors in bedriif wordt gesteld
en houtzoogmolen t'De Joger't die in 1719 zou ziin gebouwd, in een
periode von economische ochteruitgong in de Zuidwesthoek von Fries-
lond. Opmerkelijk genoeg leidde dit in Woudsend tot een sterke groei
omdat steeds meer Amsterdomse reders hun opdrochten bii Woudsender
werven plaotsten. Met de bevolkingsgroei nom de behoefte oon hout
voor scheeps- en huizenbouw eveneens toe. Ook kwom er hondel met
de Scondinovische londen. NoostttDe Joger" werd er nog een tweede
zoogmolen gebouwd.
Toen we onlongs een prootie mookten met de vriiwillige molenoors-
zogers von deze frooie wiekendroger, hoorden we von een uniek
vokontieplon voor een groep von zo'n 15 molenliefhebbers.

HOE HET IS ONTSTAAN

Er is een overweldigend aanbod aan aktieve en passieve vakantie-
bestedingen.
Een vakantieweek besteden aan een molenkursus lijkt toch uniek
genoeg om onder uw aandaeht te brengen.

Gediplomeerde molenaars/instrukteurs van het Vriiwillig Molenaars-
gilde en het Gild Fryske Mounders bedienen al jaren de zeer komplete
zaa€fmolen ItDe Jagertt .

Iedere zaterdàg, het gehele jaar door, is de molen in bedrijf te be-
zichtigerl .

De molenaars bespeurden een grote weetgierigheid bii veel bezoeker§
en daaruit is het initiatief tot een kursus "Molinologierf geboren.

22 23

Het doel wat voor ogen staat is:
a. Weetgierigheid bevredigen.
b. Toekomstige vrijwillige molenaars te werven voor het bedienen vanonze 1.000 Nederlandse molens.
c. De molen een stukje ekonomische basis te geven hetgeen van be-lang is voor het behoud.

I MOLEN EN RECREATTESTTCHT,*" 
"*a*oo_1| .'-'-'-- |

Tot 1967 is er onafgebroken bedrijfgevoerdin de houtzagerij,de laatste
34 jaar met elektromotorin plaats van met windkracht.In 1968 werd de
Stichting voor Zon en Vrijheid eigenaresse van het hele komplex van
molenaarshuis, molen en kolk, in verband met uitbreiding van de
zeilschool.
Hoewel het hier in de eerste plaats het doel van de Stichting voor Zon
en Vrijheid is mogelijkheden voor waterrekreatie aan jongeren te bieden,
en het molenhuis daarvoor is ingericht, wilde men toch niet voorbijgaan
aan de grote kulturele en landschappelijke waarde van de houtzaag-
molen en werd besloten de molen te restaureren. De groots opgezette
restauratie leidde in 1976 tot heropening van De Jager, door detoen-
malige minister van CRM, de heer Van Doorn.

EN DE MOLENAARS

Omdat het beste onderhoud van een werktuig regelmatig gebruik is
(rust roest!), zocht de Stichting voor Zon en Vrijheid kontakt met
het Gild Fryske Mounders en werd een groep vrijwillige molenaars rond
De Jager gevormd. In het Gild Fryske Mounders zijn oud-molenaars,
vrijwillige molenaars en andere molendeskundigen verenigd en vanuit
het Gild wordt een opleiding voor vrijwillige molenaar verzorgd.
Momenteel zijn er drie leerlingen op De Jager en twee molenaars zijn
na hun opleiding op De Jager voor het examen geslaagd.

HET WERKEN OP DE JAGER

Het molenaarswerk omvat in de zaagschuur onder andere het inspannen
van de zagen in de zaagramen, het opspannen van het hout op de
sleden, waarmee de zagen gepasseerd worden en de kontrole op het
hele zaagproces. Maar ook het onderhoud, het smeren van de langs
elkaar bewegende houten delen en het zetten en viilen van de zagen
is telkens letterlijk rrstrijk en zetrt.
Juist doordat er het hele jaar door, in alle seizoenen, gewerkt wordt
krijgt de molenaar een indruk van het werken in vroeger tijden:
werk dat klaar moet en de wind die het laat afweten, zetten en vijlen
van de zagen zonder bij somber weer even het elektrisch licht aan te
kunnen doen, e.d.
Hoe groot de rol van weer en wind in het hele molengebeuren is,
wordt niet alleen in de zaagschuur duidelijk, ook in de konstruktie
van de molen en niet in het minst op de stelling krijgt de molenaar te
maken met de gevolgen van wind, regen, zon en vorst.



Ieder geluid, iedere beweging geeft informatie die soms heel snel
herkendmoet worden en moet leiden tot een vakbekwame reaktie.
Hier, op de stelling, bepaalt de molenaar die ook een goede kijk op
het weer moet hebben, de windrichting en de weersverwachting op
korte termiin, kruit de molen in de juiste stand en legt de goede
hoeveelheid zeil voor de wieken. Ook de houten rem, de vang, boven
in de kap van de molen, wordt vanaf de stelling bediend.
Het model van de wieken en van de molenromp zorgen voor een zo
goed mogelijk overbrengen van de windenergie naar de assen en
houten tandwielen. Hoger in de molen, op de zolders, zorgt de mole-
naar voor het goed gesmeerd lopen van assen en lagers. En vanaf de
hoogste zolder, de smeerzolder, wordt de vlag gehesen ten teken dat
bezoekers welkom zijn: iedere zaterdag van I tot 12 uur. Voor bij-
zondere gelegenheden kan de molen, na overleg met de beheerder van
het molenhuis, ook op andere tijden opengesteld worden.

EEN WEEK IIMOLI NOLOG I E II

Hebt U al altijd meer willen weten van zorn oer Hollandse molen (van-
ouds toch een beetje mysterieus en letterlijk moeilijk toegankelijk),
dan is daarvoor op houtzaagmolen "De Jagertt te Woudsend een schit-
terende gelegenheid gecreëerd.
Ten eerste door U een week lang in te wijden in alles wat des molens is.
Ten tweede door U de weg te wijzen naar eventuele opleidingsmogetijk-
heden voor molenaars.

Gedurende één week, van zondagmiddag 29 juli 14.00 uur tot en met
zaterdagochtend 4 augustus 14.00 uur, kunt U worden ingewijd in het
molengebeuren op die historische windzagerij.
Een molendeskundige vertelt U over:
* Molengeschiedenis - werking van de molen.
* Konstrukties - wind en weer - wiekvormen.
* Namen etc.
Een molenaar laat de molen draaien en laat U aan den lijve het werk op
een molen meemaken. Praktijk dus.
Excursies naar andere molens en molentypen liggen in de mogelijkheid
als U dat wenst.
Een pakket informatie krijgt U mee.
In het molenhuis ligt een uitgebreide schat aan literatuur.
Dit is wat de molen U biedt.

WAT VERDER

Het molenhuis en
len met of zonder
toeht kan ook.
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de molen liggen zo mooi
instrukteur zeker moet

aan het Friese water dat z,ei-
worden beoefend. Een kano-

Het verblijf is in dat vanouds sjieke herenhuis met aangrenzende
huisjes. Het is stijlvol verbouwd en zodanig ingericht íat er drie af-
zonderlijke akkommodaties zijn die elk bestàan uit een eetzaal, rekre-
atieruimte, keuken, alsmede slaapkamers en voldoende toiletten en
douches.
De.g-astvrouw zorgt voor de maaltijden waarbij een afscheidsdiner opvrijdagavond behoort. Van de deelnemers wordt wel verwaeht aat zii
behulpzaam ziin bij de afwas en hun kamer op orde houden.
Verder is het molenhuis zelf zo gezellig dat de vrijetijd met r?mede
molengekkenrr zeker gevuld zal worden.
Een kans om er eens tussenuit te gaan op een aktieve manier; om nu
eindelijk eens grondig kennis te màken met zo'n oer Hollands werktuig,
begeleid door deskundigen die net zo gek zijn van molens als U.
Dit alles voor een bedrag van f. 475,--, waarbij moet worden aange-
tekend dat de molenaars/instrukteurs dit alles belangeloos doen.
!eu! !-uetgngstelling? N99m in dat geval contact op -met vincent veeger(bedrijfsleider van trhet Molenhuis'Í), Aldwyk 16, 8551 pR Woudsend(tel. 05141-375) of stiehtingtrVoor Zon en Vrijheidr', plein '40-'45, nr.b,
Postbus 8112, 1005 AC Amsterdam - Slootermeer (tel. 020 - 1gg5g8,
dag en nacht bereikbaar).
Aangezien de deelnamemogelijkheid beperkt is, raden wij geinteres-
seerden aan om spoedig wat van U te laten horen.
Alvast een fijne molenvakantie toegewenst!

Gerben D. Wijnja

HOE ZOUDEN DE MOLENS ERBIJ STAAN ZONDER VRIJWILLIGERS ?

IMPRESSIES VAN EEN MOLENTOCHT

Op de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders van vrijdag
30 maart te Akkrum had ik van Durk Posthumus gehoord, dat hij op
zijn molen Meerswal te Lollum op 2 wieken de zelfzwichting klaar had.
Toen wij de volgende morgen in de molen waren, werd besloten om die
middag daar eens een kijkje te gaan nemen. Wij, vrijwillige molenaars
van molen irWindlust" te Wolvega, vinden het aftijd erg leuk om ook eens
bij kollegats te zien. Zo hadden wij in de afgelopen zomer met ons jaar-
lijks rrpersoneelsreisje" nog molens in Twente beken. Maar je weet hoe
dat gaat, meestal ontbreekt de tijd om dat wat vaker te doen. Klaas en
Hendrik Jan wilden ook wel mee. Cor en Sjoerd hadden thuis nog wat
karweitjes op te knappen.

Om kwart voor twee reden wij richting Heerenveen. De zon scheen,
maar donkere wolken pakten zich voor ons samen. Het zou vast niet
lang meer droog blijven. De molen in Heerenveen stond op het zuid-
westen. Waarschijnlijk had hij die morgen niet gedraaid. Maar dat had
onze eigen molen die morgen ook niet. Wij moesten nogal wat meel naar
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de bakkers brengen en bovendien regende het ts morgens nogal, zo-
dat wij weinig zin hadden om de zeilen voor te leggen. Ook zijn wij
bezig met het monteren van de tweede maalstoel en dan kan de molen
niet altijd draaien.
Even voor Sneek kregen wij een fikse bui. Het spinnekopie daar stond
wat mistroostig in de regen te kijken. Graag hadden wij die ook even
bekeken, maar nu hij niet draaide, was er ook niemand bij. Misschien
hadden wij een volgende keer wat meer geluk.
Wii wilden eerst even naar de trOndernemingrt te lVitmarsum en toen wij
dat plaatsje naderden, zagen wij al dat de molen in de zeilen stond.
Wij reden het vriendelijke dorpje binnen en bij de molen gekomen
zagen wij molenaar Lourens Sierkstra al druk bezig. Hij was aan het
pletten en omdat wij dat sinds 1È jaar zelf ook doen, konden wij dat
mooi even bekijken. De tarwe kwam nadat zij door de rollen was ge-
gaan, prachtig geplet te voorschijn. Ook bij Lourens was tegenwoordig
veel vraag naar geplette tarwe. Het wisseldieet van brood, dat zo in
is, zal daar wel niet vreemd aan zijn .

Omdat wij ook nog wel eens een schudzeef in onze molen willen hebben,
werd ook deze nog eens goed bekeken. Op het ogenblik hebben wij
geen tijd om daar mee te beginnen, maar als de tweede maalstoel klaar
is, krijgen wij hopelÍjk wat meer tijd. Van Lourens kregen wij alvast
de tekeningen mee en op het ogenblik zijn wij bezig deze eerst maar
eens wat te bestuderen.
Op de I'Ondernemingtr hadden wij de Pankoekstermolen al zien draaien
en ook daar wilden wij nog even kijken. Wij reden eerst mooi de ver-
keerde weg in en belandden tenslotte bij een boer op het erf, waar
wij niet verder konden. De auto werd gedraaid en even later stonden
wij al vlak bij de molen. Het laatste stukje moesten wij door een weiland
lopen, maar dat was helemaal niet erg. De zon was intussen weer be-
gonnen te schijnen en hoewel er een matige noordwestenwind stond,
was het toch wel fijn de benen even te kunnen strekken.
De molen stond op vier volle zeilen en maalde dat het een lust was.
De molenaars Jan Hofstra en Johan Cnossen hadden nieuwe windborden
gemaakt en deze nu aangebracht. Alles paste prima, maar wie de prach-
tige vijzel van Jan heeft gezien, had ook niets anders verwacht.
Wii hadden geluk vertelden ze, want na 1 april mocht de molen niet zo
maar meer water uitslaan. Dan moest dat eerst gevraagd worden aan
het waterschap. Wij hadden gehoopt John Hutchinson ook nog even te
treffen, maar uit een telefoontje enige dagen later vernam ik, dat hij
door omstandigheden een tijdje niet op de molen was geweest.

Wij wisten dat op deze molen een rrbovenwielse'r vang zat. Deze bijzon-
dere konstruktie, die door Westra BV uit Franeker wordt toegepast in
molens met een groot bovenwiel werd door ons eens goed bekeken. In
de molen staan nog wat fundamenten van een dieselmotor, maar geluk-
kig is de motor zelf uit de molen verdwenen.
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Omdat het al weer later was, dan wij dachten en wij de molen
Meerswal van Durk Posthumus al hadden zien draaien, vertrokken
wij richting Lollum. In het dorpje bleven wij een ogenblik staan bi!
de windmolen van de binnenhuisarchitect aldaar. Van verre hadden
wij de glinsterende wieken al hun rondjes zien maken. Wij waren het
er over eens, dat het geheel niet storend was in het landschap. Ook
werd nog even een blik geworpen op de er naast staande woning, die
wel wat afwijkt van de traditionele bouwvorm.

Het was even moeilijk het goede weggetje naar Durks molen te vinden,
maar een toevallig passerende fietser vertelde ons, dat wij de betonnen
oprit moesten hebben. Wij parkeerden de auto in het land en gingen
te voet naar de molen. Hij draaide dat het een lust was en van verre
was het suizen van de wieken al te horen. Op de molen werd de
prachtige zelfzwichting bekeken. Durk heeft deze nu op twee wieken
klaar en wil dit ook nog op de twee andere wieken aanbrengen. Het
is een prima stuk vakwerk geworden. Ook boven in de molen liet Durk
ons de stangen, assen en hefbomen zien. Toen wii weer beneden in de
molen waren aangekomen, liet hij ons ziin laatste karwei zien. Hij is nu
bezig om met de molen electriciteit proberen op te wekken. En ook dat
zal hem wel lukken. Als het over enige tijd klaar is, komen wij nog wel
eens terug.
Omdat het intussen al kwart voor zes was geworden, vertrokken wij
snel richting Wolvega. Wij hadden een mooie middag gehad. Drie molens
hadden wij zien draaien en bezocht.

Wat is het toeh fijn, dat er nog mensen zijn, die hun vrije tijd op de
molens willen doorbrengen. Soms staat die molen midden in een weiland
- vaak afgelegen - bezoek komt er haast niet en sommige molenaars
trappen in weer en wind er op hun fietsje naar toe.

Ik vraag me wel eens af, hoe de molens er bij zouden staan, als deze
mensen er niet waren. Want het is net als met een oude fiets: als je
hem niet gebruikt, gaat hij snel van ie af.

Lourens - Jan - Johan en Durk bedankt!
Namens de Vrijwillige Molenaars
van molen ttWindlustrr Wolvega

Roelof Lenstra.



door GoU"" D.t{liiio

o?,en?,it, rotu ur
ttDe Korenmolen von Buitenpost't door A.M. von Dop; 40 pogino's met
zes oude foto's en diverse koarties en plottegronden; formoot l5x2l
cm; gestencild; in eigen beheer uitgegeven; priis: f , 8,-- incl .porto.
De heer A.M. van Dop, zoon van wijlen molenaar W.M. van Dop heeft
zich in de afgelopen jaren beijverd voor het uitzoeken van de historie
van de in 1948 gesloopte korenmolen van het dorp Buitenpost.
Een en ander heeft geresulteerd in een opsomming van feiten die ons
een goed beeld geven van hoe het de molen in de loop van eeuwen is
vergaan.
Hier moet we1 een zeer grondige studie aan vooraf zijn gegaan!
Niet minder interessant is de wijze waarop de schrijver aan de hand
van eigen ervaringen de windmolenjaren L942-1945 op schrift heeft ge-
steld! Van Dop heeft gestreefd naar een zo compleet mogelijk geheel.
Wij kunnen stellen dat hij daarin zonder meer is geslaagd.
In eerste instantie is dit boekje bedoeld voor familie e.d. Molenvrien-
den die deze uitgave echter niet willen missen in hun verzameling kun-
nen deze echter bestellen door overmaking van f. 8,-- op giro 651579
t.n.v. A.M. van Dop, Sweelinckstraat 28, 2671TR Naaldwiik. Wel ver-
melden dat het om dit boekje gaat. Aanschaf van harte aanbevolen.

Striid in de veenpolder - frogmenten uit de molengeschiedenis von de
Sint Johonnesgqster Veenpolder; door C.D. Wiinio; 96 poginots met
biino 70 illustraties wooronder 55 foto's; formoat l5-21 cm; priis bij
het ter perse goon nog niet bekend.
Uitgove van Drukkerii-U itgeverii Hoekstro B . V . Ëmmeloord.

Eindelijk ziet dan dit langverwachte boekje het levenslicht. Immers het
lag in de bedoeling om bii de opening van molen rrDe HerstellerÍrte St.
Johannesga, eind 1981, het eerste exemplaar te kunnen overhandigen.
Diverse omstandigheden hebben er evenwel toe geleid dat pas onlangs
deze wens in vervulling kon gaan.
In deze uitgave treft U informatie aan over het ontstaan van de polder,
over onvrede en strijd, molenbouw en molentaal, bijzonderheden over
de molens, fragmenten uit het leven van hen die met deze molens
moesten malen en er in woonden, alsmede de herinneringen van een
molenaarszoon. Natuurlijk kon niet worden voorbij gegaan aan het eer-
herstel voor?rDe Herstelleril. Diverse bijlagen zijn aan het geheel toe-
gevoegd.
In een volgend nummer zal deze uitgave nader besproken worden.
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Leiden Tijdens de nationale monumenten studiedag maakte mini-
ster Brinkman bekend dat institutionele beleggers, zoals pensioen-
fondsen en het rijk, samen een fonds hebben gevormd om restau-
ratie van monumenten te bevorderen. Jaarlijks zullen zii
f . 100.000.000,-- in dat fonds storten, hetgeen betekent dat me-
nig project nu sneller zal kunnen worden uitgevoerd. De minister
verwacht hierdoor werkgelegenheid te creëreh voor zotn duizend
man. Bovendien zal er volgend jaar niet op monumenten worden
bezuinigd.

Makkinga - Toen ik in juli 1973 in Makkinga kwam wonen, stond de
molen ilde Weijert[ er niet al te best bij. In november 1972, tijdens een
zeer zware storm uit het noorden, stond bij gebrek aan een molenaar,
het wiekenkruis er precies verkeerd voor. Daardoor sloegen de jalou-
zie-kleppen namelijk geheel dicht in plaats van geheel open, waardoor
het wieksysteem naar voren werd geslagen en de as aan de achter- -
zijde werd gelicht. In februari 1973, tijdens een andere zware storm,
werden de sloopwerkzaamheden nagenoeg voltooid.
Na 10 jaarintensief praten en onderhandelen, heeft de CcËp.Landbouw-
en Rabobank te Meppel (de eigenaar) de molen voor het symbolische
bedrag van één gulden overgedaan aan de gemeente Ooststellingwerf,
met a1s voorwaarde, dat de molen gerestaureerd zou worden. De CLM
deed in ruil voor de verkoop een subsidie van 150.000 gulden erbij.
De gemeente Ooststellingwerf legde een veelvoud hiervan op tafel,
want de geraamde kosten bedragen ruim vier ton.
De molen is als houtzaagmolen in Gorredijk gebouwd, maar het bouw-
jaar hiervan is niet meer bekend. In 1913 is de molen door molenaar
W. Zeephat gekocht en overgebracht naar de Twijtel aan de Prikkedam,
onder de rook van Makkinga, ter vervanging van de aldaar in 1912 af-
gebrande molen. ln L92411925 verplaatste Zeephat zijn bedrijf naar
Makkinga en de molen ging mee. Omstreeks 1934 ging de molen over in
eigendom van de CAV te Makkinga, die later deel uit ging maken van
de CLM te Meppel. De molen heeft als korenmolen dienst gedaan tot
ongeveer 19?0 en is toen al gerestaureerd. Na de zware stormen in
1972 en 1973 is de aftakeling van de molen begonnen, welke aftakeling
de laatste jaren steeds harder ging. Dit ging menigeen aan het hart.
De plaatselijke oudejaarsploeg, de MOP, heeft zelfs met oudjaar 1980
een ludieke bezetting gehouden, welke bezetting zelfs de landelijke
pers (de Telegraaf) haalde.
Eindelijk, in 1983, was het zover! !

Op 3 oktober 1983 is met de restauratie begonnen. Plaatseliike aan-
nemer Sjouke Lemstra en vijf leerlingbouwvakkers (schoolverlaters
uit Appelscha, Haulerwijk, Gorredijk en Noordwolde) onder Ieiding
Germ van der Horst zijn met de klus begonnen.



O pnome: november t gg 3 Foto: N ieuwe Ooststettingwerver.

Nadat een bijgebouw werd afgebroken, werd eind november 1gg3 deongev€er ne-gen ton w_egende kop van de molen er af getild door hetkraanbedrijf KBO te Oosterwoldè, gevolgd door het vËn zijn plaats
halen van het twaatf ton wegende molenalchtkant, vanaf de"vièrkante
onderbouw.
De voorbereidingen hiervoor waren genomen door het ervaren molen-
makersbedrijf Doornbos uit het Groningse Adorp, dezelfde molenmaker
die in het gerestaureerde oostgroningsé Bourtange een gloednieuwe
standerdmolen heeft mogen bouwen.
Het nieuwe molenvierkant is inmiddels weer geplaatst.
E-_gnmqal per maand wordt er een bouwkommissiè-vergadering gehouden.
Hierbij zijn aanwezig wethouder Tom Maagendans en-de heràn-Toussaint
van Openbare lVerken, Heijdra van Monumentenzorg, de Vries van de
Stichting Vakopleiding:, aannemer Sjouke Lemstra, -Germ van der Horst
alsmede leden van de molenkommissie.
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O pnome : 9 mei '1984 Foto: N ieuwe Oos tstellinEwerver.
Inmiddels is gekozen voor het zogenaamde jalouzie-systeem met kleppen,
in plaats van het traditionele fokwieksysteem met houten oudhollandse
ophekking, omdat dat meer past bij 'rde Weijert".
Dit komt weliswaar een vierduizend gulden duurder uit, maar de molen-
kommissie denkt dat te kunnen betalen uit de opbrengsten van een
nieuwe aktie in het dorp.
Na de voltooiing van de restauratie, zal de molen weer regelmatig
kunnen draaien op de bekende zaterdagen, daar er inmiddels in het
dorp Makkinga nu al vier opgeleide vrijwillige molenaars wonen. Het is
ook de bedoeling, dat na de restauratie een tentoonstelling wordt ge-
houden van fotots, die door amateurs van de restauratie gemaakt worden.
Ook U kan daaraan meedoen.
De molenkommissie traeht een start-
kapitaal voor de exploitatie te verga-
ren door de verkoop van meel , stic-
kers en mapjes ansichtkaarten op de
bekende Makkingaaster Vlo-markten,
die eind maart weer beginnen op de
laatste zaterdag van de maand.

Jan van Binsbergen

Met donk oon uitgeverii Von N ieuwen
hove B, V. te Noordwolde voar het
beschikboo r stel len von de fotots filolenmoker Doornbos viert met ztn

medewerkers de succesvolle plaat-
sing (foto: J.v,B.),
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Naschrift: De restauratie van de molen komt in elk gevat f. 25.000,--
duurder uit te vallen dan eerder is begroot. Deze meerkosten zijn
ontstaan doordat er een andere roede moest komen, daar door de
verschillende stormen in r72 en r73 de ene kant van de roede de ver-
keerde kant is omgebogen en wel zodanig dat reparatie niet meer
mogelijk was.
Van de provincie is een subsidie toegezegd van f. 84.500,--.
Inmiddels is ook de kap met staart en gevlucht aangebracht op
9 mei j.l.

NATIONALE MOLENDAG I984

In Leeuwarden wordt Uw redakteur-molenaar-fotograaf wakker op na-
tionale molendag en kijkt direkt naar buiten: blauwe lucht en eindelijk
een behoorlijke wind. Enig kommentaar van vriendin: trdan moet ik een
dik vest aan?t, want ze gaat vandaag met me mee.
Op weg naar rrde Onderneming'r in Witmarsum zien we er vlakbij om
9.15 uur de vliegende molenaar Jan Hofstra hard werken om het schot
van de wateromloop van de spinnekop ilDe Hiemertermoleil bij Burgwerd
vast te zetten. Ondertussen draait de molen met vliegende vaart
(windkracht 5-6) rond. De iets verderop staande poldermolen rrDe

Pankoekstermolenrr te Witmarsum was niet versierd, en draaide even-
min.
Dan was het anders bij de koren- en pelmolen rrDe Ondernemingrt te
Witmarsum. Op kale benen en geknipte nagels liet Laurens Sierkstra
zijn molen draaien. Momenteel heeft hij geen leerlingen.
Sedert vorig jaar is naast de molen een schitterend molenhuis gebouwd,
waar Sierkstra dan ook in woont. Op fotocollage ziet U de trotse mole-
naar voor zijn huis. rrZo was hij nog nooit gefotografeerd", vertelde hij.
Onderweg naar Sexbierum kwamen we nog langs de poldermolen rrDe

Eendrachtrr of Dijksterbuurtmolen te Kimswerd. Helaas draaide de
molen niet, net zo min als de korenmolen ?rDe Korenaarrr te Sexbierum.
De volgende molen draaide gelukkig wel en dat was de korenmolen
ItDe Vrouwbuurstermolentr te Vrouwenparochie. Hier waren de molenaars
Waling Hofkamp en Yde v.d. Meer bezig met o.a, een nieuw kruis voor
het kruisrad van deze molen. Normaal ziin zij de laatste tijd bezig,
samen met de pas in opleiding zijnde Adries Bruynzeel, met het maken
van een houten vijzel voor "de Poelen'r in Dronrijp, welke ook onder
hun verantwoordelijkheid valt.
Vervolgens op naar Stiens, waar Annie Klijnstra, de vrouw van de
molenaar Gert Klijnstra, ons beneden verwelkomde. Zoals U ziet,
draaide molen rrDe Hoop[ met slechts op één roede korte halve zeilen.
Verder ziet U in de deuropening Annie Klijnstra met vóór de molen een
kraampje, waar in oude kledij verklede dames een soort pannekoekje
van volkorenmeel verkochten.
Op de molen waren teven Freek Felkers en Piet Bootsma, die hier nu
voor de 4e week aanwezig waren om deze molen te leren kennen, want
het is de bedoelingi, dat hier ook een opleiding komt voor vrijwillig
molenaar.
Gert Klijnstra denkt er hard over om binnenkort zelfzwichtingtelaten
installeren i.v.m. de betere bedrijfsvoering.
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Op weg naar Wanswerd zagen we de 'rHoekstermolenrr te Hallum niet
draaien, evenmin de 'rBalkendsterpoldermolen?r te Oude Leye als de
?rGenezarethkloosterpoldermolenil te Hallum.
In Wanswerd draaide poldermolen "De Victor?r volop, onder teiding
van Ids Atema, waarbij de oud-molenaars Tabe v.d. Zwaag en Hans
Terpstra (79 jaar) hem flassisteerden'r. Tabe v.d. Zwaag liet nog de
inscriptie zien, waarop de naam van zijn vader stond: ttJ.L. v.d.
Zwaag 1929rr.
In Birdaard even langs de koren-, pel- en houtzaagmolen rrDe Zwaluwrl
gegaan. Aan het afgebrande molenliif is men nog niet begonnen maar
wel aan de schuur, waarin het houtzaaggedeelte is ondergebracht.
Volgend jaar wordt begonnen met de molen zelf.
Onderweg veel ploeterende fietsers gezien, die nagenoeg recht tegen
de N.O.-wind in moesten (windkracht hier 6 à 7). Zowel de fietsers
als wij hadden hetzelfde doel, nl. poldermolenrrDe Olifantrrte Birdaard,
waar Gerard Cremmé het af en toe zeer druk had met het afstempelen
van de fietskaarten. Onder het genot van mijn eerste bak koffie, het
was inmiddels al 12.30 uur gewoiden, vertelde hij, dat beide uitmaal-
vijzels nu kapot zijn, terwijl de nieuwe inmaalvijzel ook nog niet is
geihstalleerd. De subsidie voor één uitmaalvijzel is inmiddels aange-
vraagd.
Jan Schenk (met pensioen) heeft de gehele winter gedraaid op de
rrRijperkerkermolenr? (oude molen van Ypé). Vanmorgen heeft hij daar
van 9-11 uur ook gedraaid, maar toen waren de sloten van de polder-
tochtsloot overvol en moest hij er wel mee stoppen. Hij hielp Gerard
Gremmé maar.
Op naar de draaiende molens van Marrum: allereerst langs de polder-
molen ilDe Grote Molen", waar Gaatse v,d. Beek de (rtskoat goed nat
hield. Doordat de gemeente slechts een overblijvende kleine sloot heeft
afgesloten van de vijver, heeft de molen niet veel water, dat ook nog
via een zeer nauwe sloot terug moet. Op de foto ziet U de draaiende
molen, met er naast Gaatse v.d. Beek en ook Sije Hoekstra, die zijn
Ieerlingen even alleen had gelaten bijrrde Phenixrr. Eenmaal op ilde

Phenixrr, giekomen via een omweg, was Sije Hoekstra daar al bij zijn
beide leertingen Tom de Kock en Herman vam Koeveringen, die beiden
na de vakantie hopen te slagen voor het molenaarsexamen, ttDe Phenixrr
heeft sedert een maand een nieuw gemaakte houten vijzel, welke het
zeer goed deed, gezien de enorme massa water, welke op de tocht
werd uitgelaten.
In Holwerd draaide korenmolen I'De Hooptr lekker rond.
Weliswaar voor de prins, onder leiding van Bart v.d. Sluis, Frits
Hoogteyling en Evert Dam, omdat het 17-der koppen maalstenen was
opgetakeld, daar de stenen aan één kant aanliepen. Tevens zou Van
Tilburg na het centreren de molenaars het moeilijke vak van billen
aanleren. De molen heeft 2 koppel pelstenen, maar één ervan liep zo
zwaar, dat toen deze in gebruik werd genomen, de kammen van de aan-
drijfas afbraken. Bovendien wordt de molen aan de binnenkant hele-
maal van nieuw hout voorzien.
Onderweg naar Dokkum, we kwamen in tijdnood, zagen we aan onze
linkerzijde de poldermolen "De Hantumermolenrrlustig draaien. Het is
en blijft een feestelijk gezicht: een draaiende molen in de verte.
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Waren de foto's van de collage op beide voorgoonde bladziiden als
de liefhebbers van dit soort puzzels, hier noemen we de namen en
molen en rechts de hoge koren- en pelmolen te Anium

zoekplaatie bedoeld voor
wel links De Hiernerter

De fraaie "llindlust" te Buren De Munnekeziilster molen
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, Maar wat een vreemd gezicht is
het om vanuit de verte, recht

voor je auto, hoog boven de
stad uitreikend, een molen te
zien draaien met slechts één roede.
Later bleek de ttde Zeldenrustrr
te zijn .

Ondanks dat de molen gerepareerd
wordt, liet molenaar Popke Broeke-
ma de maalstenen draaien. Het was
toch Nationale Molendag? ! ! ! !

De werkzaamheden behel zen het
plaatsen van een nieuwe lange

spruit en 2 nieuwe lange sehoren.
Ziin broer Cornelis Broekema had
op dat ogenblik de andere Dok-
kumer molen trDe Hooptt ook aan

het draaien.
De restauratie ( 1982) welke
ca. f. 260. 000, --,i heeft gekost, behelsde:
het opnieuw dekken van
het molenlijf , roeden op-
nieuw opgehekt, nieuwe
eikenhouten stelling,
nieuw kleedhout, nieuwe
dekking van de kap,
nieuwe ramen en een
bron zen lager onder het
kompas.

De volgende molen, de koren- en pelmolen ?tRoptatt te Metslawier
draaide jammer genoeg niet.
Wel draaide de koren- en pelmolen rrDe l{ondrt te Paesens.
Hier was de molenaar Hendrik Dam ( 80 jaar) , die met hulp van zíin
zoor: Jan Dam, de molen enigszins uit de wind draaien liet, zonder
zeilen. De molen kon niet belast worden , er was geen graan . Jan Dam
vertelde, dat hij reeds op 14-jarige leeftijd op de molen mee moest
werken. Zijn vader woont niet meer in de woning bij de molen, maar
elders in Paesens.
In het laatste molenboek stond juist dit huis vermeld als een karakte-
ristiek voorbeeld van een bedrijfswoning. Jammer genoeg is dit niet
meer het geval , daar het huis eigendom is geworden van een ander,
die het huis naar eigen inziehten laat veranderen. Op de foto ziet U
Jan Dam met dochter.
In Anjum draaide de koren- en pelmolentrDe Eendrachttr o.l.v. Henk
Kingma. Er waren maar zeer weinig bezoekers geweest, daar er grote
evenementen waren in het naburige Lauwersoog.
In Munnekezijl draaide de korenmolen rtMunnekezijlstermolen" niet,
maar rrclgens molenaar-eigenaar Bremer te Burum had de ttMunneker-
zijlstermolen" 's ochtends wel even gedraaid, maar 's middags niet.



Zijn eigen molen, de koren- en pelmolen ilWindlustrr, draaide de gehele
dag o.l.v. Harm de Vries, die in zijn vrije tijd (hij is als chauffeur
werkzaam bij de fa. Bremer) graag de molen laat draaien. Hij kon
echter niet zo vroeg beginnen deze dag, daar er een groot stuk zink
had losgelaten op één van de wieken. De meestal op deze molen aan-
wezige 3 vrijwillige molenaars lieten het tot grote spijt van Bremer
juist op deze nationale molendag afweten en waren niet komen opdagen.

Jan van Binsbergen

KORT MOLENNIEUWS

Subsidies: Gedeputeerde Staten van Friesland hebben onlangs subsi-
dies toegekend voor de restauratie van de molens te Makkinga
(f. 84.600,--), Birdaard (f. 10.000,--) en Langweer (f. 10.000,--).
Voor de Makkingaster molen komt G.S. met zo veel geld op het kleed
omdat boven de gebruikelijke 15% (f. 63.450,--) nogmaals f. 2L.150,--
beschikbaar komt vanwege de uitvoering in het kader van de leerling-
bouwplaatsenregeling. T.a.v. de unieke Birdaarder molen dient te
worden gezegd dat deze subsidie betrekking heeft op de 1e restauratie-
fase (schuur + deel van de molen). Al eerder was hiervoot f. 20.000,--
verstrekt.
Hartwerd - Voor deze spinnekop van de vereniging rrDe Hollandsche
Molen'r heeft de heer Jan Hofstra (HTS-er) in zijn stageperiode een
houten schroef vervaardigd.
Nijemirdum - Voor de herbouw van de ?rHuitebuurstermolen[ onder
Nijemirdum heeft diezelfde Jan Hofstra de bouwtekeningen vervaardigd.
Zoals U weet zullen nog bruikbare onderdelen van trDe Noordsterrt,
vorig jaar aan de Nieuwe Bildtdijk gesloopt, hierin worden verwerkt.

Tjerkwerd - De ?5-jarige Wiebe Koopmans woont niet langer meer in
het witgeschilderde molenaarshuisje naast de Babuurstermolen. Maar
liefst 18 jaar lang heeft hij naar tevredenheid van een ieder de molen
bemalen. In maart kreeg hij plotseling te horen dat hij werd ontslagen.
Hoewel hij wel naast de molen had mogen blijven wonen in ruil voor
gratis toezicht op de stoere mounts, kocht Wiebe toch maar liever een
eigen huisje in het dorp. En daar woont hii dan nu al weer enige tijd.
Bii zijn vertrek heeft hij de molen nog zorgvuldig aan de ketting gelegd.
Frieslands oudste beroepsmolenaar heeft het vangtouw tegen ziin zin
uit handen moeten geven. Na de ruilverkaveling zal de prachtige molen
ook wel op non-aktief komen. In de tussenliggende periode zal men zich
nog moeten behelpen. Wiebe en zijn vrouw betreuren het.
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LANDBOUWMUSEUM IN EXMORRA?

Exmorra .- In vcrbund met grote uitbreidingsplannen voor de Aldfaers
lirÍ' Iloutt: (ccrr l>ijzonder populaire museumroute in ZW-Friesland)
lr«xr1rt rnt-.n nu o«rk in deze route te komen tot oprichting van het al zo
Irrrrl; gowcnste landbouwmuseum. Men hoopt dit te realiseren in de
loodsen van bouwbcdrijf Schakel in Exmorra. Verder behoren tot de
plannen de bouw van een ambachtenschuur in Allingawier, uitbreiding
van het schooltje en winkeltje in Exmorra, een schilderwerkplaats en
vissershuisje in Allingawier, een oude smidse alsmede een t?komelkers-
hÉsketr.
De totale kosten worden geraamd op f. 2,4 miljoen gulden. Diverse
subsidies moeten het geheel mogelijk maken.
Wellicht dat er in het landbouwmuseum ook een hoekje kan worden in-
geruimd voor de Friese molens: immers zowel de water- als de industrie-
molens waren nauw betrokken bij het landbouwbedrijf ! We zijn benieuwd!

WORDT ONDERHOUDSSUBSIDIE MOLENS VERHOOGD?

Rijpwetering - Tijdens de her-ingebruikstelling van de Buurtermolen
te Rijpwetering liet de minister van WVC, mr.drs. L.C. Brinkman,
weten dat zijn ministerie overweegt om het bedrag voor in gebruik
zijnde molens te verhogen van f. 3.000,-- naar f. 5.000,--, terwijl
dat van niet in gebruikzijnde molens dan van f. 2.000,-- naar
f. 3.000,-- zal worden opgetr.okken.
Het gaat hier om ecn verschuiving van gelden binnen de begroting,
zodat het totaal aan molens uit te geven bedrag niet wordt verhoogd.
Voorts leeft bij het ministerie de wens om de inbreng voor eigenaren
te vergroten en wel in de vorm van een meer stelselmatige aanpak van
onderhouds- en restauratiewerkzaamheden op basis van beheersplan-
nen, terwijl men dan met het rijk tot financieringsafspraken zal moeten
komen. Vooral voor grootmoleneigenaren doen zich hier mogelijkheden
voor.

G.D.W.

MOLENMAKERS

U weet met elkaar heel veel van molens en nu is mijn vraag, of er ge-
gevens bestaan van molenmakers en welke molens door hen gebouwd
zijn.
Ik heb in mijn voorvaderen diverse molenmakers gehad en ben eigen-
lijk nieuwsgierig geworden welke molens door hen gebouwd zijn.
Zo heb ik in mijn voorvaderen in Aalzum Wietze van der Werff,
molenmaker van 1820 - 1847, Romke van der Werff te Dokkum molen-
maker van 1844 - 1878, Jelle van der Werff, molenmaker te Dokkum/
Westzaan van 1870 - 1936.
Verder van grootmoederszijde Wijbren Propsma, molenmaker, getrouwd
in 1860 te Echten en woont vervolgens in Hommerts, Echten, Balk,
Echten, Zoutkamp, Hallum en Betterwird. Periode als molenmaker
1860 - 1891.



Mogelijk kunt U mij helpen aan gegevens of bronnen waar ik deze
kan vinden.
De vele verhuizingen zullen te maken gehad hebben met het bouwen
van een of meer molens.
Als U mij kunt helpen zal ik U zeer erkentelijk zijn.
Hardegarijp. F. van der Werff.

AGENDA
MËDEDELINGEN VOAR DEZE RUBRIEK GELIEVE MEN TE ZENDEN AAN
DE REDAKT IE

2 juni tweede molenzaterdag
23 juni Drentse molendag
7 iuli derde molenzaterdag
4 augustus vierde molenzaterdag
8augustus sluitingsdatumkopij septembernummer
1 september vijfde molenzaterdag
8 september molendag provincie Utrecht

29 september Zaanse molendag
6 oktober korenmolendag
2 november najaarsvergadering Gild Fryske Mounders

Gjin moaier as in rn0ne yn't fiild

Fryslàn mei dyn griene greiden.
En dyn bèste fette klaai.
Mei dyn ljippen, skries en ein.
Ik haw oan dy myn leafde fersein.
S joch ik in mtrne oan en sleat of feart .

Dèr rt soms in protte oan mankeart,
Tink ik faak moat dat no sa !

Soenen se gjin mtrnemakkers mear ha?
Of sit it faaks al wer oanrt iitd?
G jin moaier as in mtne yn rt fiild .

Lear in wurkle aze dan dit fak.
Dan kriget eltse mtne syn gerak.
Fryslàn, wy binne dat'oan dy ferplicht.
Dèrom fan my dus dit gedicht.

R. Visbeek De Jong
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