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Op dinsdag 12 iuni i.l. ontving de
bu rgeme es ter van Schars terland,
Mr. M.J.H.M. Mariinen, het eercte
exemplanr van het molenboek
"Striid in de veenpolder" uit
handen van uitgever Hoekstra uit
Emmeloord In het midden samen-
s teller Gerben D. Wijnja. Meer
Irierover elders in dit nummer.
I;oto : P. Timmermans-Heerenveen.
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s*retariaat.' Tweebaksmarkt 52, 891 1 KZ Leeuwarden, (tel. o58 - 9256711
gironummer: 22577U (t.n.v. de penningmeester)

Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter: H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJlst (tel. 05155-1403)
secretariaar.' mevr. P.C. de Jong-Dijkstra, Harddraversweg 31, 8501 CK Joure

(tet. 05t38 - 3470)
ban k relati e : F riesland Bank
re ken i ngnu m mer : 29.80.24.934
gironummer: 81.1 5.42 t.n.v. Friesland Bank

Redaktiemedewerkers:
J. van Binsbergen - A. Bokma - mevr. P.C. de Jong-Dijkstra - A. Zandstra
Eindredaktie : G. D. Wijnja, Hogedijk 132, 84,64 NZ StJohannesga(te|.051 37-1023)

Zonder voorafgaande tostemming van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen of tekeningen en foto's over te nemen.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

UITNODIGING NAJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op vrijdag 2 november 1984 wordt voor de leden en donateurs van de
vere_niging het GILP ERYSKE MOUNDERS de Najaarsvergadering ge-
houden in gebouw ilDE LANTEARNEtr (bijgebouw der Ned. Herv. í(erk)
Íe 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. Het uitreiken van het Certificaat aan leden, die in
30 maart 1984 en 2 november 1984 overgegaan zijn
rieën van resp. gezel-molenaar en molenaar.

1O-jarig bestaan van de vereniging GILD FRYSKE

Rondvraag.

PAU ZE

Eventueel een film, dia's of een lezing.
Sluiting.
Dit is de voorlopige AGENDA.

-o-o-o-
'I'IEN_JARIG BESTAAN VERENIGING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op 23 mei 1985 is het 10 jaar geleden, dat onze vereniging het GILD
F'RYSKE MOUNDERS werd opgericht.
Ilet bestuur heeft gemeend, dit 10-iarig bestaan niet geheel onopge-
merkt voorbij te moeten laten gaan.
Onze gedachten gaan uit om een gezellige avond te organiseren op een
zuterdagavond in april 1985.

de periode tussen
naar de katego-

MOUNDERS5.

6.

nl.

8.

M0nder L.M. de Vries ferstoarn

De roeden fan de mtrne De Vollrrrr«lirrg
trnder Jislum soene lange tiirl yn rk.
roustàn stean kinne : hurrcn rrr irrr « lr.r'
L. M. de Vries is wei, 84 jicr rilrl.
De Vries, boeresoan en lettcr sr:l.s
boer, hat fan jongs«ran Í'ollc rrrci
mttnen op hàn. Doe rt ()I' ltl jict' wirr
mealde er al mei de selsswiclt tr:t' l'rrrr
Braak yn te Noardermie«lcrr l,y Ilnllurr).
Yn 1924 troude De Vrics (!n s(' wnnt'-
den boer en boerinne o[) 'o plt:tr lr;
Groot Hickard by Jislurlr. l)Ör' ltctt t'cle
de mfintsmÍtne De V«llltrrr«lirrg l,y.
It wie him letter tigc yll '() wt:i rlrrt
dy m0ne fersuterc. l)«rc 't «lct' rlochs
noch m0gelikhedert Í'ort t' I'cstrt u t':t:t.s je
kamen wie er dör drrn ek tigc wiis
mei.

De Vries syn mtrne waard de earste dyrt De Fryske Mole yll t:igt:tt«l«rm
krige. Hy hat der hast oan syn dea ta op past en as it koc nrci rncitlcl .

Syn noeden en soargen wiene sa grut dat as er freeds nei störl
(Ljouwert) reizge, dan wie syn gong meast làns it Provinsjetr[rs orrt
efkes mei Cramer fan De Fryske Mole te praten.
In bekroaning fan syn ynset wie foar him en syn frou, dat er fitriXt
krige it sertifikaat fan De Hollandsche Molen. Dy dei dat it barde yn
Amsterdam wie in hichtepunt yn harren libben.
De neitins oan m0nder L . M. de Vries bliuwt lang by Írs lib jen .

A. Bokma.
Foarsitter De Fryske Mole.

Mítnder De Yries yn 'e simmer fan
1980 op 'e foto set *och Wiinia. Yn
it maartnfimmer 21 fan 1981 is in
wiidweidich petear werom te finen
dat Wiinja mei him hie.
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MUTATIE 'S LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS

5

molen is door de plaatselijke molenstichting tevens een boekje over het
wel en wee van de zelfzwichter op de markt gebracht. Over deze beide
zaken uiteraard veel meer in het komende decembernummer.

G.D.W.
Kopij - Dit nummer is wat dunner uitgevallen dan was gepland.
Als reden moeten wij helaas opgeven het niet hebben ontvangen van
toegezegde kopij. Wie de schoen past trekke hem aan.
Trouwens, we zijn al weer volop bezig met de samenstelling van het
dikke december-nummer. We kunnen U nu alvast verklappen dat we
daarin een heel bijzondere en lezenswaardige special zullen opnemen.
Mocht U nog kopij hebben, dinsdag 13 november is als sluitingsdatum
vastgesteld. c.D.W.

A.GENDA

Nieuwe gewone leden:

G 136 L D. Kingma
G t37L J. VaIk
G 138t B.G.G. Dietz
G 139 L J,D. ten Napel
G 140 L Mej.A.van der Schaaf

ADRESWTJZIGINGEN :

G 130 L J. Ootjers
G 033 M F. Veenstra
BG 038 K. Faber

09.00 - 10.20 uur J.P. Bouma
10. 30 - 11.50 uur A.A. Drost

EXAMENCOMMISSIE :

A. Dijkstra
Ir. A.J . lIzerman
D. Posthumus

Haniastins 29
Nijkerk 1

Platohöf 27
Ds.Huismanstr.4L
Efter de Wàl 16

9051 HE STIENS
9073 TS MARRUM
9051 KP STIENS
9051 DT STIFNS
9055 NE BRITSUM

751I. KP ENSCHEDE
9263 RC GARIJP
8861 KJ HARLINGEN

2806 TD GOUDA

-o-o-o-

Beatrixstraat 65
Inialoane 73
Kanaalweg 110

-o-o-o-
Bericht vep overlijden ontvingen wij van:
D 015 A. van Dam IJssellaan 93

-o-o-o-
EXAMENROOSTER (tijdvak aprit 1984llm jurli 1984).

Zaterdag 16 juni 1984

Plaats : Korenmolen TTPENNINGA rS MOLEN I' te JOURE.

15 september
29 september
6 oktober
2 november

13 november

Mededelingen

OfficiëIe opening molen rrDe Weyertrr Makkinga
Zaanse molendag
Korenmolendag
Najaarsvergadering Gitd Fryske Mounders
Sluitingsdatum kopij irtskoat nr. 36

voor deze rubriek gelieve men te zenden aan de redaktie.

te JOURE
te JOURE

leermeester
vast lid voor Stichting DE FRY SKE MOLE
VASt Iid vOOr het GILD FRYSKE MOUNDERS

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Meer geld voor onderhoud
In het vorige nummer werd gemeld dat het ministerie van WVC overwoog
de onderhoudsbijdragen voor molens te verhogen. Deze overweging is
positief uitgevallen. In zijn brief van 13 juni 1984 schrijft minister
Brinkman aan de provinciale besturen dat hij, gelet op het feit dat aan
het jaarlijks onderhoud van molens hoge prioriteit moet worden toege-
kend, heeft besloten de voor subsidie in aanmerking komende maxima
te verhogen:
o tot f. 5.000,-- voor een in bedrijf zijnde molen (was f. 3.000,--)
o en tot f. 3.000,-- voor een niet in bedrijf zijnde molen (was f. 2.000,--)
o Het is de minister zijn bedoeling deze verhoging te doen ingaan op

1 januari 1985, derhalve ten aanzien van de onderhoudskosten die
in het jaar 1984 zijn gemaakt.

o Deze hogere subsidies zijn broodnodig gezien de in de praktijk ge-
bleken onderhoudskosten die per molen, groot en klein dooréén-
genomen, een 10.000 gulden per jaar belopen. Wij spreken de hoop
uit dat provincie en gemeenten hun bijdragen in dezelfde mate zullen
gaan verhogen.

Aldus vastgesteld door het bestuur,
JOURE, 6 maart 1984
Secretaris.
Mevr. P.C. de Jong - Dijkstra
N.B. Aangezien de heer A. Diikstra uit Joure wegens gezondheids-

redenen geen examen kon afnemen, is de heer J.M. Coppens uit
Broek bereid gevonden de heer Dijkstra te vervangen.
Volledigheidshalve: beide kandidaten zijn dus opgeleid door de
heer Dijkstra.

DIVERSEN
Makkinga - Op het moment dat wij dit schrijven wordt de molen in dit
Ooststellingwerfse dorp officieel opgeleverd. Op het moment dat U dit
leest is de officiële ingebruikname waarschiinlijk ook al weer achter de
rug. Op 15 september j.l. was namelijk het grote feest rond koren-
molen rfDe Weyertrr. Met het gereed komen van deze bekende en fraaie
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o Of het hier om een verschuiving van gelden binnen de begroting
gaat, zodat het totaal bedrag niet zal worden verhoogd, daarvan
is geen mededeling gedaan.

o Het bestuur van De Fryske Mole heeft weloverwogen een meerjaren-
planning voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden voor zijn
molenbezit opgesteld. Er is ook enige hoop dat de overheid aan
groot-moleneigenaren zoals ItDe Fryske Mole, mogeliikheden voor
"polingr van de jaarlijkse onderhoudskosten wil bieàen.o Aan een viertal Friese Molenmakersbedrijven ziin voor dit jaar onder-
houdswerkzaamheden voor alle bij ttDe Fryske Molerr in eigendom zijn-
de molens verstrekt.

Weer ttstipetr van Littenseradiel
In een vorig nummer sprake wij er onze verbazing over uit dat B en W
van de gemeente Littenseradiel hadden besloten om te stoppen met het
geven van de donatie van 100 gulden per jaar aan ilDe Fryske Moletr.
Naderhand heeft de gemeenteraad van Littenseradiel unaniem besloten
B en W terug te fluiten van die stap. ItDe Fryske Molett kreeg inmiddels
bericht dat weer gerekend mag worden op de iaarlijkse bijdrage van
100 gulden. lfij verheugen ons over deze gang van zaken.
Betreurenswaardig blijft het echter dat het molenbezit van de ex-
gemeente Hennaarderadeel er zo verwaarloosd blijft bijstaan.

DUIZBND GULDEN

De verzekeringsmaatsehappij OTOS, Leeuwarden, plaatste enkele
molenfotors in haar jaarverslag en verblijdde in dai verbandrrDe Fryske Mole'? met een bijdrage van 1000 gulden.
Heel harteliik dank! e.B.

6 OKTOBER KORENMOLENDAG

Nu de Nationale Molendag en de viif
molenzaterdagen weer achter de rug
zijn, betekent het niet dat U geen
draaiende en /of malende molens
meer zult tegenkomen in Friesland.
Welnee, d€ vrijwillige molenaars en
een enkele beroepsmulder halen
ook in het winterhalfjaar de vang'
geregeld op om te kunnen malen.
En U bent dan natuurlijk van harte
welkom !

Tekening van Cerben D.Wiinio, Zo ook op zaterdag 6 oktober a.s.
ontleend aqn ziin boekie Het is dan Korenmolendag en bii
"Penningots Molen in Joure - voldoende wind zullen vele koren-
de gesc-hiedenis von een monu- molens hun deuren wijd open hebben
meÀt", b druk zomer 1978. staan om U te ontvangen.
De molenaars en hun knechten ziin graag bereid om U rond te leiden
door zorn oude windmaalderij. Onderga op deze speciale dag eens de
sfeer van klapperende luiluiken, zingende stenen en geurend meel
dat stuivend in de meelzak schuift onder het keurend oog van de wit-
bestoven molenaar. Bekijk eens op uw gemak het vernuftig draaiende
gaande werk dat uiteindelijk zorgt voor het rond gaan van zware maal-
stenen. Wellicht gunt de molenaar U een klim naar de kap, de kracht-
centrale van de oude korenmolen. Het is dan uiteraard wel nodig dat
de molen voor die gelegenheid wordt stilgezet. Het geklauter op de
soms diep uitgesleten trappeties is als een ontdekkingstocht door een
geheimzinnig bintwerk vol kamwielen. Hier en daar clair-obscuur
hoekjes terwijl de geluiden van beneden langzaam aan verstommen.
Eindelijk boven gekomen is daar dan onder de rietgedekte kap de aan-
drijving van het gehele gaande werk. En...een onvergetelijk uitzicht.
Het ruikt er naar reuzel, gebruikt voor het smeren van de as, en licht-
schroeiend hout van de wilgehouten vangblokken. U zult er misschien
veel langer willen blijven maar er zal toch ook weer gemalen moeten
worden. Daarom dus voorzichtig weer naar beneden en vergeet dan
vooral niet een of meerdere pondies korenmolenmeel mee naar huis te
nemen. Dit ambachteliik gemalen tarwemeel is rijk aan bouwstoffen,
vetarm en zeer smakelijk. Thuis gekomen kunt U er een puur-natuur-
lijk molenbr"ood van bakken of pannekoeken. U geniet dan dubbel op.
Kom daarom op deze zaterdag eens even langs om een kijkie te nemen
en meel te halen. De Priese korenmolenaars verwachten U.

G.D.W.

t

?',
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HOUD DE MOLENS DRAAIEND
Stichting voor fondsenwerving molens opgericht
Onlangs is een nieuwe stichting voor fondsenwerving voor het behoud
en onderhoud van molens opgericht. De Nationale Stichting trHoud de
molens draaiendtr werd op 30 mei j.1. in Utrecht officieel gepresenteerd
aan dr.ir. R. van de Waal , voorzitter van trDe Hollandsche Molent',
Vereniging tot behoud van molens in Nederland.
De oprichting van het nieuwe fonds is een initiatief van Kluwer Publieks-
tiidschriften B.V. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand
in Utrecht. Tiidens de officiële opening van het nieuwe gebouw van
Kluwer op 30 mei bood de heer P. Fock, directeur Kluwer Publiekstijd-
schriften, de heer Van de Waal als symbolisch geschenk de eerste
fondsenwervende advertentie van de stichting aan. De financiëIe aanzet
van het fonds is mede tot stand gekomen via bijdragen van de vele
zakeliike relaties van Kluwer.
ItHoud de molens draaiendrr, beoogt via de belangeloze medewerking
van publiciteits- en mediakringen fondsen te werven voor het behoud
van de molens in ons land. In totaal zijn er nu nog 1.000 molens. Ter
vergelijking: honderd jaar geleden telde Nederland zorn 10.000 molen§,
in 1923 - bij de oprichting van de Vereniging I'De Hollandsche Molen'r
- ruim 3.000.
De voorzitter van trDe Hollandsche Molenrr overhandigde als dank voor
de aanzet tot het fonds een zogeheten rfriinr? aan de heer Fock. De
rijn of- moleniJzer dient om de beweging van de spil van de molen over te
brengen op de bovenste molensteen. De rijn is gemaakt van smeed-
ijzer en heeft de vorm van een gelijkmatig kruis.
De overhandigde rijn is afkomstig uit de korenmolen rWindlustrt uit
Noordwolde (Friesland) en zal dienen als ilwissel-rijnrr.
Jaarlijks zal de Windlustrijn worden doorgegeven aan een van de
Nederlandse publiciteits-kringen, die de Stichting rrHoud de molens
draaiendrr terzijde zal staan.
De presentatie van de nieuwe stichting en de overhandiging van de
wissel-rijn vonden plaats in de binnentuin van het nieuwe pand. Daar
stond voor die gelegenheid het Video-Art projekt rrMolenrr van Bert
Schutter opgesteld. Dit spectaculaire projekt is een beeld- en geluids-
registratie met 3 video-players en 12 monitoren, opgebouwd in de vorm
van molenwieken.
Biidragen van particulieren noodzakelijk
Met het normale onderhoud, de noodzakelijke renovaties en restauraties
van de molens in Nederland is een iaarlijks bedrag gemoeid van 10 mil-
joen gulden. Een deel hiervan wordt gesubsidieerd door monumenten-
zorg, provincies en gemeenten. De resterende ruim vier miljoen gulden
dient door de rmolenmensentt op de een of andere manier bijeen te wor-
den gebracht door middel van fondsenwerving onder het bedrijfsleven,
particulieren, via giften, legaten, e.d.
Atle bijdragen voor de molens - groot en klein - ziin zeer welkom op
gironummer 40344 t.n.v. "Houd de molens draaiendr', Herengracht 476,
1017 CB Amsterdam.
Belangstellenden kunnen zich ook inschriiven voor een persoonlijk
trmolen jaar-aandeelrÍ van f. 40,--.

EEN NI EUW MOLENBOEK
Strijd in de Veenpolder.
Molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpotder,
door G. D. Wiinja.

Toen in oktober 1981 de geheel gerestaureerde
poldermolen "De Herstellerrt feestetijk in ge-
bruik werd gesteld, na sinds L945 alleen maar
meer een romp te zijn geweest, is door enkele
sprekers gezegd dat er inzake deze herrijzing
geen woorden genoeg waren om dit ltwonderrr
te beschrijven. Nog meer relief krijgt het be-
staan en het lot van deze watermolen en tege-
tijk wordt ook het rrtekort aan woordentt wat
opgevuld, met het verschijnen van het boek-
werk "Strijd in de Veenpolder". Dit vierde
deel uit de Zuidwesthoek-reeks van Drukkerij-
Uitgeverij Hoekstra BV, Emmeloord, geeft

echter veel meer informatie dan het wel en wee van deze ene molen.rrDe Herstellertr was maar één van de zes molens die de St.Johannes-
gaster Veenpolder rrboven water brachtent?.
Door het uitgraven van de veengrond voor turf ontstond een veel
door wateroverlast geplaagd gebied en waar het menselijk bestaan
door armoede werd gekweld. Het is nu precies 130 jaar geleden dat
de provinciale overheid accoord ging met de plannen tot inpoldering
van de St. Johannesgaster Veenpolder. De in molenkringen bekende
historicus-schrijver Gerben D. Wijnja uit St. Johannesga, ook de
aktieve redacteur van "De Utskoatrr, heeft ingaand de geschiedenis
van deze inpoldering en de overheersende rol van de watermolens
daarbij, in dit boekje beschreven. Wijnja bewoont met ziin gezin sinds
1981 rrDe Herstellertr.
Het boekwerk laat zich gemakkelijk lezen. Wijnja sneupte de archieven
door, die niet compleet bleken te zijn, en hij sprak met diegenen die
in het verleden nauw bij de gang van zaken waren betrokken.
Toen de molens voor het volle werk stonden, BinB het letterlijk om de
strijd om het bestaan. Was het waterpeil in de polder te hoog dan
leden de boeren schade omdat de landerijen niet optimaal konden wor-
den benut en als het dan trof dat een molen niet kon malen door te
weinig wind of noodzakelijke reparatie, dan waren de ingelanden en
polderbestuurders de gemakkelijksten niet en had de molenaar het
zwaar te verduren. De sfeer van dit harde treffen is door Wijnja in-
dringend beschreven. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen die leidden
tot het overbodig worden van de molens door bemaling met behulp van
electriciteit.
Een molen is een werktuig, een grote prestatie van ambachtelijk kun-
nen honderden jaren lang. Je kunt het ook technisch vernuft noemen.
Liefhebbers daarvan worden door Wijnja ook niet teleurgesteld.
Tekeningen, fotors en bestekken bieden verder een elk wat wils.
Het goed verzorgde boekwerk is voor geihteresseerden in waterstaats-
geschiedenis, in het poldergebeuren of in de ambachtelijke kant van
de poldermolen, een aantrekkelijk en zeker ook nuttig bezit.
De prijs is f. 14,50.
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Anjum, De Eendraeht.
Birdaard, De Olifant.
Bolsward, T jasker Bloemkamp.
Buitenpost, D€ Munts.
Burum , Windlust.
Dokkum , Zeldenrust.
Hantum, Hantumermolen.
Hogebeintum, Hogebeintummer.
Ho1werd, Miedenmolen.
IJIst , De Rat.
Joure, Penningafs m.
Langweer, Sweachermole.
Mamum , Kleilansmole.
Marrum , De Phenix.
Marssurl , Terp zigt.
Menakdum , Kievit.
Mildam, T jongermolen.
Nes, De Phenix.

Oosterlittens, Wieuwens.
Paesens, De Hond.
Rinsumageest, Klaarkampstermeer.
Seharsterbrug, Scharmolen.
Sneek , Himmole.
Stiens, De Hoop.
T zum , Duivenhok,
Wanswerd , Victor.
Witmarsuffi.;, Pannekoeksterm.
Witmarsum, De Onderneming
Woudsend , tt Lam.
BirdaaÍd, De Zwaluw.
Bolsward, De Klaver .

Burgwerd, Hiemerter Mole.
Dokkum , De Hoop.
Heerenveen, Welgelegen .

Holwerd, De Hoop.
Huins, Huinsermolen.

Joure , G roene molen .

Kollum , Toehtmaland.
Lollum , Meerswal.
Marrum , G rote molen .

Marssum , Marssumer molen.
Menaldurl , Spinnekop.
Menaldurl, Rentmeester.
Munnekezijl , Rust Roest,
Noordwolde, Windlust.
Oudkerk, Oudkerkerm.
Rijperkerk, Ypey rs mole.
Roodkerk, De Hoop.
Sloten,
St. Johannesga, De Hersteller.
Suame€r, De Hoop,
Vrouwenparochie, Vrouwbuurster
Winsum, Zuidoostermolen.
Wolvega, Windlust.
Woudsend, De Jager.

Noar de officiële liist von de Werkgroep Nationale Molendag
gepubliceerd in " de Molenoor't von 27 iuni i, I ,

Een obonnement op dit blod kunnen wii U von horte aanbevelen,
lnformotie op tel ,nr. 05293 - 1122,

G.D.W.

-.-
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De laatste molenaar in Langweer

door André F. Bakker

Jolle Jelles Hoekstra, die in 1815 in Teroele werd geboren' wa§ 3? iaar
lang molenaar op de Sweachmer molen in Langweer.
Hij werd in 1886 opgevolgd door zijn zoon Sipke, die op 2 februari 1862
in Langweer ter wereld kwam.
Sipke Jolles Hoekstra, de laatste molenaar in Langweer, was in vele
opzichten een merkwaardig man.
Als kind schreef hij prachtige Nieuwjaarswensen aan ziin rrGeliefde

Ouders't en enkele daarvan zijn nog in het bezit van de familie.
In 1886, toen hij dus 24 jaar was, trouwde hii met Sietske van der Sluis
uit Langweer. Zij was een jaar jonger dan hij.
Tussenluni 1886 en september 1897 werden uit dit huweliik acht kin-
deren góboren. Daarbii was een tweeling, twee meisieg gebo_ren in 1893.
Ats moÉnaar in dienst van het Polderbestuur van de Grote Polder onder
Langweer, Boornzwaag en Dijken orrtving hii , gedurende een lange
perióde, hetzetfde vasle loon als ziin vader, nl. 120 gulden per jaar'
öm naast de molen in een klein huisje - een derde gedeelte van het
huis aan de Boarnsweachsterdyk - te mogen wonen betaalde Hoekstra sr.
al 40 gulden per iaar en die huur werd in 18?3 verhoogd tgrt f5 gulden
per jaàr, terwilt Àet vaste loon aanvankelijk niet werd gewiizigd.
be tàak van dsmolenaar was, in de eerste plaats, ervoor te zorgen dat
het water in de polder niet boven het toegestane peil kwam-
Omdat de molen, als een van de weinige molens in ons land, een

dubbele funktie had kon er ook rogge gemalen worden. Daardoor kon
Hoekstra wat extra geld verdienen. Het was een beloning naar presta-

Cezicht vanaf de molen op de molenoarswoning.
repro: P. Timmermans
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tie, want hii kreeg zorn 40t van het bedrag dat de boeren, die met
hun rogge naar de molen kwamen, aan maalloon betaalden.
De aanvoer van rogge varieerde nogal èn dus ook de beloning van de
molenaar. Die lag tussen de 43 en 60 gulden per jaar.
Alles bii elkaar was het niet veel en Sipke Hoekstra moest dus, nood-
gedwongen, omzien naar andere bronnen van inkomsten.
Evenals zijn vader maakte hij klompen, maaí daarnaast voerde hij,
voor de mensen in de omtrek, alle mogelijke werkzaamheden uit.
Van al die karweitjes hield hij nauwkeurig boek. In ziin kasboekjes
vermeldde hij, in telegramstiil, de naam van de opdrachtgever en het
werk dat hij deed.
Voor Rintje Visser velde hij een boom en we lezen: boom zaagt f. 1,10
en daaronder: zaag fylt f. 0,20

Op de volgende bladzijden komen we tegen: tonnen ferft - plint deur -
bakken geteert - praam op wal - kaasraps - kiphok - horretje - slaai
en stok - schuifke, en nog veel meer.
Iedere opdrachtgever: Bouwe Klos, Sietse Sietsma, de Wed. Hielkema,
Siebelt Dykstra, Melle Bakker, Tjeerd v.d. Meulen - en hoe ze nog,
meer mogen heten, stond op een aparte bladzij en als Sipke voor ziin
werk was betaald dan schreef hij: Voldaan, of Verrekend, of wel
Overschreven.
De werkzaamheden en de daarachter genoteerde bedragen werden dan
driftig doorgeschrapt.
In die kasboekjes * er ziin er drie en ze worden door een kleinzoon
van Sipke zuinig bewaard - noteerde hij ook bijzondere voorvallen.
Zo staat er bijvoorbeeld in het jaar 1927:

Maondogmiddog 6 Augustus. Vreeslijk onweder, heftige donderslogen
en horde wind. Voor de 2de npol in het genwol geslogen.
14 Aug. Zondogovond obnormool regen en ook nog de volgende dogen
enorm regen. Dientengevolge heeft het gemool gelopen von Moondog-
ochtend tot Vriidogovond, oon een stuk door.

Door ziin harde werken en ziin sobere levenswijze kon hij zelfs wat
geld sparen, hetgeen hij op verstandige wiize belegde. Zo kon hij,
toen in latere jaren een schoonzoon in Leeuwarden een garagebedijf
wilde opzetten, hem met een - voor die dagen aanzienlijk - bedrag
van 2000 gulden helpen.
In zijn privé-leven had Sipke Hoekstra niet altiid de wind mee. Toen
een van de kinderen in het water was gevallen en dreigde te verdrin-
ken, werd het door Sipkers vrouw §ietske gered, maar zelf kwam zij
daarbij om het leven. Dat was in juli 1898.
Dat was een harde slag voor de molenaar, die natuurlijk niet alléén
voor de molen, het huishouden en de kinderen kon zorgen.
Het huishouden werd toen gedaan door Triintie Tromp, 19 jaan
Sipke was toen 34 iaar oud.
Eind 1899 besloten Sipke en Trijntje te trouwen.
Iedereen in Langweer en omgeving kende Sipke Mounder. [Iet was
dan ook niet verwonderliik dat er - op de dag dat 2e naar de kerk
zouden gaan-heel wat mensen op de dijk bij de molen stonden te wachten.
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Sipke en Trijntje waren helemaal niet blij met de belangstelling. Zo
was nu eenmaal hun aard.
Het was winter en de Langweerderwielen lagen dicht. Ze bonden de
sehaatsen oÍrder, reden naar het dorp en lieten de mensen teleur-
gesteld staan.
Ook deze tweede verbintenis was een gelukkig huwelijk en er werden
nog twee kinderen geboren.

Hoewel Hoekstra zoveel mogelijk werk ?rbuiten de deurrt op zich nam,
verwaarloosde hii nooit zijn taak als molenaar.
De Poldermeesters vertelden op de iaarvergadering in 1901:
ildot de molenaor zeer wel voor ziin took is berekend. Hii heeft een
zwoor gezin. .. (tien kinderen en de oudste pos l4/'.
nHii doet oltiid ziin werk, ook bij nocht. Dot hii oltiid moolt, ols er
wind is.
In 1921 schreef zijn dochter Stijntje aan haar ouders dat ze zich ver-
loofd had.
Hoekstra was toen 59 jaar en in zijn antwoord op haar brief schrijft
hij - nadat hij zijn dochter erop gewezen heeft dat alle goede gaven
niet van beneden, maar van boven te wachten zijn:

"verders weten wii oude mensen eigenliik moor kwoliik wot verloven is.
lk zol het u zeggen: l4ii goven elkoor de hond en dot wos vroeger
voor een goede Fries voldoende.
Wees trouw en verders geen drukte.t'
Vooral dat laatste zinnetje typeerde hem.

Het moet voor Sipke Hoekstra een grote teleurstelling zijn geweest
toen het potderbestuur in 1925 besloot tot electrische bemaling over
te gaan. Het malen van rogge was al minder en minder geworden.
In augustus van dat jaar werd het nieuwe gemaal in bedrijf gesteld en
Hoekstra werd met de bediening belast.
De molen zou worden afgebroken, maar gelukkig gingen er stemmen op
om de molen te behouden.
Hoekstra zorgde wel voor het onderhoud, schilderen en teren van de
molen en dat deed hij tot 1928. Hij is dan 66 iaar en het polderbestuur
vindt hem te oud voor dat werk.
Moet hij nu minder loon hebben? Beslist niet, zeggen de poldermeesters,
Hoekstra heeft vroeger altijd te weinig verdiend.
Hij kan het nu wat rustiger aan doen, maar ziin gezondheid is niet
best meer.

In 1936 komt het einde.

l5

Heden overleed zacht en kalm,
onze geliefde Man, Vader,
tsehuwd- en Grootvader

Sipke Jolles Hoekstra

in den ouderdom van ruim
T 4 jaar, n& een gelukkige
echtvereeniging van ruim
36 jaar.

Langweer , 31 Mei 1936.

Uit aller naam:

Wed. T. Hoekstra - Tromp.

Ziin weduwe schriift oon ollen die von medeleven getuigden:

"Bii dezen betuigan wij onzen innigen donk voor de vele bewijzen von
medeleven ondervonden bii de ziekte en het overliiden von onze beste
mqn en voderS i p k e J o I I e s H oe k s t ro
inzonderheid een woord von donk oon Ds. Brouwer en Zr. Heido.
Longweer. Wed. T. Hoekstro - Tromp en kinderen.tt

Repro: P. Timmermans
Heerenveen


