
DE UTSKOAT
ORGAAN VAN DE STICHTING DE FRYSKE MOLE SAMEN MET

DE VERENIGING GILD FRYSKE MOUNDERS

REDAKTIE_-ADRES: MOLEN,,DE HERSTELLER,,
HOGEDIJK 132
8464 NZ SINT JOHANNESGA

9e jaargang nr. 36 december 1984

4f

In dit nummer o.a. een uitgebreid verslag van de opening van korenmolen "De weyert"
te Makkinga.



Stichting De Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaaf.' Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden, (tel- o58 92tr6/l)
gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter.' H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJlst (tel.Otrl55 l4o.l)
secretariaaf.' mevr. P.C. de Jong-Dijkstra, Harddraversweg 31, 8501 CK .lorrrr.

(tel. 0513tt .14 /o)
ban k relafie.' Friesland Ban k
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, 8464 NZ StJohannesga(tet.05131 1023)

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

VAN DE REDAKTIETAFEL

Het afgelopen jaar was een jaar van vreugde en verdriet. Verdriet
wegens het verlies van twee oude trouwe molenvrienden: J.G.de llecr
en L.M. de Vries.
Steeds weer worden we met de neus op de feiten gedrukt. Het hlnclje-
vol beroepsmolenaars van de oude garde neemt zienderogcn irl ctr ltct
is aan ons, vrijwilligers, om die lege plekken op te vullctt, orn dc kcn-
nis aangaande het malen met windmolens (liefst prorlukticÍ') tc bewaren
en opnieuw door te geven. Dat dit streven weerkllnk virr<lt, bleek on-
langs nog uit bijvoorbeeld het herstel van de Mrrkkirrgrrstcr korenmolen,
waarover elders in dit nummer meer.
Andere vreugdevolle zaken waren o.a. dc got:<l gcsliritgde nationale
molendag, het groene licht voor de herbouw vrrrr tlc Koudumer wip-
korenmolen en de publikatie van enkelc molcrrlrockjes.
We staan nu trouwens aan de vooravon(l vun hct kunnen gedenken van
twee heuglijke feiten: op 23 mei 1"985 bcst:rrrt het Gild Fryske Mounders
10 jaar en op 28 december d.a.v. kan sti<:hting De Fryske Mole geden-
ken dat ze 15 jaar geleden is opgcricht. llct Gild heeft enkele aktivitci-
ten op haar programma waaronder ocrr gczellige dag voor haar lc<lctr
(metrraanhangtt), een soort landelijkc studiedag, alsmede de lrublikatie
van een gedenkboek. Bovendien wordt er gewerkt aan een 'ctltrt:irticf I

boekje. Of ook nog andere ideeörr tcn uitvoer worden gebrrtt:ltt, wrts
bij het ter perse gaan van deze'ótskoat'nog onbekend. Wc lrlijvr:tt U

echter op de hoogte houden .

Tevens wensen besturen en rcdaktie U fijne kerstdagen, ('('rr
jaarwisseling en een voorspoedig 1985 toe.

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

lr« rt: de

(i .D. W.

/ / VERSLAG VAN DE algemene Najaarsvergadering voor de leden van het
í / GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op vrijdag 2 november 1984 in

gebouw rrDE LANTERNETT (bijgebouw der Ned. Herv. Kerk) te AKKRUM.

I. OPENING:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,
en wel in het bijzonder de heer A. Zandstra uit MIDDELBURG.
De vergadering wordt gehouden onder bijna zomerse weersomstandig-
heden, en dat is in deze tijd van het jaar ook wel eens geheel anders!
Afwezig met kennisgeving zijn onze penningmeester de heer J.W.Maurer
en de heer Th. Lubbers uit HARLINGBN.

2. INGEKOMEN STUKKEN:

Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken bij het
Secretariaat binnengekomen.

3. VERDERE MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:
Wat dit punt aangaat, betreft het de voorzitter zelf. De voorzitter deelt
mee, dat hij heeft besloten om in 1985 af te treden als lid van het be-
stuur van het GILD FRYSKE MOUNDERS en wel op vrijdag 29 maart
1985, de dag van de algemene ledenvergadering.
De voorzitter: I'Ik meen mijn aktiviteiten op molengebied iets te moeten
inperken, en de verschillende mogelijkheden daartoe afwegende, heb
ik moeten vaststellen dat dit voor mii betekent: kiezen tussen houtzaag-
molen DE RAT, en het GILD FRYSKE MOUNDERS. Hoewel het GILD mij
in de afgelopen zes jaren zeer na aan het hart is komen te liggen, is
de keus toch gevallen op houtzaagmolen DE RAT. Een besluit als dit
neemt men niet gemakkelijk, maar ik heb helaas te veel hooi op mijn kar
en daar moet iets van af! rl

Na de PAUZE zal er een film vertoond worden over de restauratie van
de korenmolen DE WEYERT te MAKKINGA, die gemaakt is door de heer
J. Haddering uit OOSTERWOLDE. De korenmolen DE WEYERT is zater-
dagmiddag 15 september 1984 officieel in gebruik gesteld. Het was een
feesteliik gebeuren!
De heer H.F. van Druten uit Uitwellingerga heeft ansichtkaarten te
koop van de Geeuwpoldermolen, ten bate van de restauratie van deze
molen.
Ook de heer P.B. Bouma uit Makkinga heeft boekjes en ansichtkaarten
te koop voor de molen DE WEYERT te Makkinga.
In de PAUZE is er gelegenheid om één en ander te bekijken.
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4. HET UITREIKEN VAN HET CERTIFICAAT AAN LEDEN, DIE IN DE
PERIODE TUSSEN 30 MAART 1984 en 2 NOVEMBER 1e84 OVERGE-
GAAN ZIJN NAAR DE KATEGORIEEN VAN RESPECTIEVELIJK CE_
ZEL-MOLENAAR EN MOLENAAR

De Opleidingscommissaris de heer A.S. de Jong brengt nuar v()r'cr),
dat er zieh begin dit jaar 5 kandidaten aanmeldden om toegclutcrr tc
worden tot het examen voor gezel-molenaar, waarvan 3 kandidatcn
zijn geslaagd: één kandidaat is afgewezen en één kandidaat moest het
laten afweten door ziekte.
Op zaterdag 14 april 1984 deed de heer Th. de Vries uit Hardegarijp
examen voor gezel-molenaar op poldermolen DE PHENIX te MARRUM.
De Examencommissie vond, dat hij ruimschoots aan de eisen voldeed.
De heer De Vries wordt molenaar op poldermolen DE HOOP bij ROOD-
KERK.
Op zaterdag 28 april 1984 deed de heer A.K. Sietzema uit SURHUIZUM
examen voor gezel-molenaar op korenmolen DE HOOP te SUAMEER.
Ook de heer Sietzema legde met goed gevolg het examen af en is nu
gezel-molenaar.
Op zaterdag 16 juni 1984 deed de heer Jelle P. Boumir uit Joureexamen
voor gezel-molenaar op korenmolen PENNINGATS MOLIjN te JOURE.
De heer Bouma legde ook met goed gevolg het examen af en mag zich
ook rekenen tot de kategorie gezel-molenaar.
Aan alle drie pas-geslaagde gezel-molenaars werd het welverdiende
Certificaat uitgereikt door de Opleidingscommissaris, de heer A.S. de
Jong. We hopen, dat deze leden nog lang met windmolens in de weer
zullen zijn.
Bij het doornemen van de maalboekjes vond de Opleidingscommissaris
de volgende uit<irukkingen, die hij U niet wilde onthouden:
Wegens afwezigheid van de wind koffie gedronken!
Eb en vloed hebben invloed op de windrichting en kracht.
Molen opgetuigd Molen afgetuigd !

Ook een gedicht:

. Nu zijn we terechtgekomen bij diegenen, die zich officieel MOLENAAR
mogen noemen. Dete leden zijn gezel-molenaars, die zich.'in de afgelo-Ipen jaren bijzonder verdiensteliik hebben gemaakt.

; Dit zijn de heren:$ Timmermans te HEEBENVEEN, J.J. Schenk te
LEEUWARDEN, P.B. Bouma te MAKKINGA, c.P. Met te OUDEHORNE
en W.J.M. Sjouke te MAKKINGA.
De Opleidingscommissaris had voor iedereen een persoonlijk woord en
reikte aan alle vijf leden het welverdiende Certificaat uit, waarop aan-
gegeven staat, dat zij nu tot de kategorie MOLENAAR behoren.
rrWij hopen, dat U allen nog lang in de weer met windmolens zult kun-
nen zijn en blijvenf, aldus Opleidir-rgscommissaris die verder in zijn
speech opmerkte: '?Na de PAUZE zult U kunnen zien, hoe het dorp
MAKI{INGA zo helemaal achter deze vier molengekken staat en dat er
volop geloof in eigen kunnen is.
Ik wil eindigen met de wens uit te spreken, dat de heren gezel-molenaars
en molenaars nog vele veilige draaigenoegens en draaidagen mogen be-
leven. Rest mij nog de leermeesters en de Exdmencommissie te bedan-
ken voor de prettige medewerking in deze afgelopen periode en hoop
alvast voor de periode 1984-1985 weer een beroep op U te mogen doen.tr

5. TO-JARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING CILD FRYSKE MOUNDERS:

Op 23 mei 1985 zal het tien jaar geleden zijn dat de vereniging GILD
FRYSKE MOUNDERS werd opgericht.
Uiteindelijk is tien jaar nog niet zo lang, maar het bestuur heeft toch
gemeend dit feit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan.
Er is een commissie ad hoc opgericht, bestaande uit de heren J.M. Cop-
pens, J.W. Maurer, G.D. Wijnja en mevr. P.C. de Jong-Dijkstra.
Het bestuur heeft besloten om een dagje uit te gaan in eigen kring.
Het plan is opgevat een vaartocht op het lJsselmeer te organiseren,
waarbij de leden van de vereniging optreden als gastheer c.q. gastvrouw.
Het schip, waarop voor een vereniging als de onze wel de keus moest
vallen, is het vanuit LEMMER opererende m.s. JAN NIEVEEN, de legen-
darische Lemmerboot. Deze JAN NIEVEEN biedt gemakkelijk accommodatie
aan alle leden en donateurs van de vereniging met ieder één gast.
Om verschillende redenen werd voor zaterdag 20 april 1985 gekozen als
datumvoordetocht,korterbijdeec@vereniging
bleek niet mogelijk.
Om het te kunnen verwerkelijken zonder een al te grote aanslag te doen
op de financiën van de vereniging dient een ieder deelnemend lid c.q.
donateur met één gast een bijdrage van f. 15,-- (viiftien gulden) te
worden gevraagd. Wil men meer dan één gast uitnodigen, dan betekent
dit een verhoging van de eigen bijdrage met f. 15,-- (vijftien gulden)
voor iedere extra gast.
Over een week, of misschien iets later, ontvangen alle leden van de
vereniging een uitnodiging voor deze vaartocht met een antwoordkaart
erbij gesloten, en het bestuur verzoekt U bijgaande antwoordkaart na
ontvangst in te vullen en ter post te bezorgen, want dan kunnen defi-
nitieve voorbereidingen aangevat worden.
Het bestuur wacht met spanning op Uw reaktie!

I
, i,, i

, "1i.l r

De mulders dot ziin dieven
De koeken die ze bokkert
Ze stelen uit de zokkan
Ze zeggen dot is gclogarr
tT is door de tremel gavlogcn
Een ieder d ie h ier bin Ítan komt is vrien d
Al spreekt hii zcv(:n tolen
moor spreek nial ovcr politiek
En vergeet rtial ta betolen.

Als de winden wooien door lucht en wolken
Don wil dit kruis wel droaien
Jo, zelfs voor iedereen.
Miin molenke drooit er zo lustig en wel
De schoorsteen rookt door even
Ach wos ik toch moor geen vriige zel
Wot heb ik olleen oon zo tn leven ?

Ach trod een Morieke miin molenkc irr
Don wist ik, woorvoor ik miin broctdi<: vtirr.
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Vervolgens geeft de voorzitter de heer Coppens het woor'<l.
De heer Coppens zegt in zijn betoog, dat we best ccn lrcctjc trots
mogen zijn om terug te kijken op de afgelopen tien jaar', wirt er door
onze vereniging aan molenbehoud verricht is.
Er wordt door de heer Coppens voorgesteld om een stut.lictkrg in het
teken van het 10-jarig bestaan te organiseren in de loop van 1985.
Deze studiedag zou in het teken van het monument moeten staan, dus
een landelijke studiedag over plaats en functie van molens in onze
samenleving.
rrMolens moeten geen folklore zijn, maar een eigen levende plaats hebben
in de maatschappijrr, aldus de heer Coppens.
Daarna geeft de voorzitter de heer Wijnja het woord.
De heer Wiinja brengt de volgende punten naar voren, die bij hem op-
gekomen zijn n.a.v. het 10-jarig bestaan van het GILD FRYSKE MOUN-
DERS:
1. Friese Molendag (op een zaterdag voor of na de 23e mei).
2. Molenfietstochten (wellicht in samenwerking met pers en VVV).
3. Molenoriëntatierit per auto (in samenwerking met een organisatie,

die dergelijke ritten organiseert).
4. Bovengenoemde punten kunnen desgewenst worden gecombineerd

met een molenfotowedstrijd.
5. Een speciale molenfilmavond voor de leden van het GFM.
6. Het organiseren van een molenexcursie naar een andere provincie

(bijv. Groningen en/of Drenthe) voor alle Utskoatlezers.
7. Het door een filmclub laten vervaardigen van een Friese molenfilm/

video.
Het uitgeven van een lesbrief , bestemd voor schoolgebruik ( te com*
bineren met de film , die scholen e . d. kunnen aanvragen ) .

Het uitgeven van een (Fries) molenkwartetspel .

Het doen uitgeven van een speciale serie molenansichtkaarten.
Een speciaal nummer van "DE UTSKOATfT dat in december 1985 kan
verschijnen als een waardige afsluiting van 10 jaargangen Fries
molennieuws.
Voor dit doel zullen gastschrijvers aangctrokken moeten worden,
zodat deze uitgave niet enkel en allcctt hct wcrk wordt van de be-
staande redactiecommissie.

De heer Wiinja stelt voor, dat het spcciirlc nummer van DE UTSKOAT er
uit zou kunnen zien als de vorm van het boekje over de Strijd in de
Sint Johannesgaster Veenpolder. Er zouden zeker fotots in kunnen
over de afgelopen 10 jaar. Foto's cventueel van de leden.
De heer Zandstra voelt voor ccn boekje met een systematische opbouw
van molentypen vanaf het hele prille begin.
De heer Wijnja voelt er voor om het historisch aspect van de Friese
molens in een boekje vast te Ieggen.
Eigenlijk zijn er ook molenboeken genoeg, als je goed nadenkt.
De heer A.S. de Jong voelt voor een speciale UTSKOAT' wit:rr irllcs in
staat, wat er gebeurd is in de afgelopen tien iaar.
De heer Sierkstra merkt hierbii op, dat het belangrijk is onr tc vcrmel-
den, waarom zijn wij ontstaan !
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De heer R. Lenstra uit Wolvega voelt veel voor het voorstel van de
heer De Jong.
De heer P. Timmermans pleit er'voor, dat we niet alleen naar onszelf
moeten kijken.
De heer Brunsmann uit HARLINGEN brengt in het midden, dat hij wel
op vele, verschillende Friese molens is geweest, maar op die molens had
l_llqgil gghoord van het bestaan van dé vereniging GILD FRYSKE
MOUNDERS
Hij vond het toch wel raadzaam om meer bekendheid aan onze vereniging
te geven, bijv. op scholen.
De heer Hoogeveen brengt naar voren, dat het Jubileum-nummer van
DE ursK_oAT eigenlijk rondom de maand Mei zou moeten verschijnen.
De heer P.B. Bouma uit MAKKINGA voelt er veel voor om een video-
film op de scholen te laten zien.
we zouden op die manier meer aan educatieve voorlichting kunnen doen.
De commissie zal met één en ander aan de slag.

6. RONDVRAAG:

De voorzitter wil graag een beetje haast maken met de RONDVRAAG,
omdat we dan met de PAUZE kunnen beginnen en daarna de film.
De heer Zandstra vraagt, of er nog veràndering is gekomen in de be-
trekkingen tussen onze vereniging het GILD FRYSKÉ MOUNDERS, DE
VERENIGING DE HOLLANDSCHE MOLEN en HET GILDE vAN VRIJWIL_
LIGE MOLENAARS.
Sinds 1981 is de toestand ongewijzigd.
De voorzitter deelt mee, dat de Lidmaatschapsbewijzen voor 1985
bestuurstafel liggen. Deze kunnen in de PAUZE bii de secretaris
nrorden.
Ook heeft de heer Wijnja zijn boekje |'STRIJD IN
t. b . v. molenstichting De Hersteller te koop .
Dit is dus ook iets voor de PAU ZE.
En dan is er de PAUZE, waarin het altijd druk en gezellig is, waar veel
gepraat wordt en-Ïeiíchillende zaken geregeld woiden. "

7. EVENTUEEL EEN FILM, DIA'S OF EEN LEZING:
Na de PAUZE is de film vertoond van de restauratie van korenmolen
DE WEYERT te MAKKINGA, die op 15 september 1984 officieel in gebruik
is_gesleld. De film is gemaakt door de heer J. Haddering uit OOSÍER-
WOLDE en hij werd deze avond vertoond door de heer p.B. Bouma uit
MAKKINGA.
Het was een interessante film met vele aspecten, en je kon zeker zien,
hoe de plaatselijke bevolking bij de molen betrokken is.
De voorzitter bedankt de heer Bouma heel hartelijk voor deze bijdrage
aan deze avond en overhandigt hem een envelop met inhoud voor de
Stichting.

8. SLUITING:
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun
komst, en wenst iedereen wel thuis!

8.

9.
i.0.
11.

op de
gehaald

DE VEENPOLDER''
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MUTATIE'S LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS:

Nieuwe gewone leden:

G 141 L W.A. Bootsma, Mr. O. Hiemstrastraat 7, 8731 AG WOMMELS.

Nieuwe Buitengewone leden:
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§ { wijzising van het Huishoudetijk Reglement
In de vergadering van het bestuur, die werd gehouden op
1984 te Joure, werd. besloten tot de volgende tii;riging vanHuishoudelijk Reglement: -

25 oktober
het

.'f

Artikel 21
Heï;ïJTaë, zesde en zevende lid vervallen. Deze drie leden werden
vastgesteld bij besluit van het bestuur dd. g september 1gg1, vankracht per 1 november 1g81, bekend gemaakt in De utskoat nr. 28van oktober 1981, bladzijde 4.
Toevoegen vijfde, zesde en zevende lid met geheel gewijzigde tekst: -5 De contributies worden geihd per acceptgiiot<aartl 

"rr"*Ël 
in d"

maand mei van het lopende verenigingsjaar.
6 Nieuwe leden ontvang_en_v3n ae penningmeester een acceptgirokaart
voor de door hen verschuldigde contribu[ie, met vermelding van debetalingstermijn.
7 zij die nalaten de contributie binnen de gestelde termijn te voldoen,
ontvangen rlan de penningmeester een tweàde acceptgirokaart voorhet verschuldigde, vermeerderd met vijf gulden ad-ministratiekosten.
Datum van ingang: 1 januari 198b.

Nieuwe lesmolen

Met grote voldoening kan het bestuur melden dat korenmolen De Hooo \,rte stiens kon worden toegevoegd aan de lijst van lesmolens van de - ,rvereniging.
Vooruitlopende op nadere formele goedkeuring van Molen De Hoop B.V.
gl^yan de moleneigenlarf de gemeente Leeuwàrderadeel werd in juni
1984 door de heer F. Felkers, bekend als reermeester op houtzaag-
molen De Jager te woudsend, een begin gemaàkt met opieidingsaklivi-
teiten op De Hoop.
Door de directie van Molen De Hoop B.v. werd met brief dd. 20 sep-
tember 1984 het bestuur medegedeèld dat men van die kant positiefstond ten aanzien van het gebiuik van de molen ars lesmoleri, en metbrief dd. 18 oktober 1984 van burgemeester en wethouders vanLeeuwarderadeel werd formeel toeslemming verkregen van de molen-eigenaar.
ook kon een tweede leermeester worden gevonden. De heer p.Bootsma
te Leeuwarden, die bekendheid heeft verworven als voorzitter van hetGild Fryske Mounders, toonde zich gaarne bereid deze funktie op zichte nemen, en in de bestuursvergadeiing, die werd gehouden op 2s ok-tober 1984 te Joure, werd beslofen de hler Bootsma-als zodani§ te
benoemen, en wel per 1 november 1gg4.
Vanzelfsprekend zou deze hele onderneming zinloos zijn geweest wan*neer er geen leerlingen waren: welnu er zijn er maar liefit vier. _

mej . A. van der Schaaf uit Britsum,
B.G.G. Dietz uit Stiens,
D. Kingma uit Stiens en
J.D. ten Napel uit Stiens.

van deze plaats wil het bestuur zowel leerlingen als leermeesters -naast het nodige doorzettingsvermogen - veel genoegen en succes toe-
wensen!

BG 045 Jhr.T.A.J.varl Eysing&,F.van Swinderenl.

ADB"ESWIJZIGINGEN :

G.H. Klijnstra , Lautastins 11, 9051 GT
Mej . F.E . M. Kroets , Hanenburg 4 , 8926 KV
J . van Binsbergen , van B rederostraat 15,

8423 TV
Mej . H . J. W. Keurentjes , Roptastate 210, 8926 RV

-0-0-0-

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Aanvulling van het Huishoudelijk Reglement

In de vergadering van het bestuur, die werd gehouden op 26 september
1984 te Joure, werd besloten tot de volgende aanvullingen van het
Huishoudelijk Reglement: -
( 1) Artikel 15

tGvoegen nieuw vierde lid: -
4 Indien de eigen leermeester van de examenkandidaat door ziekte
of om een andere dringende reden niet in staat is het examen af te
nemen, kan het bestuur in zijn plaats een van de andere leermeesters
benoemen, waarbij de leermeester, die zowel de examenkandidaat
als lesmolen kent, de voorkeur dient te hebben.

Datum van ingang: 1 november 1984.

( 2) Artikel 16
T6evoegen nieuw derde lirl: -
3 Leermeesters, die door omstandigheden niet in staat zijn hun prae-
tische vaardigheden als molenaar op het vereiste peil te houden,
worden door het bestuur, gehoord het advies van de Vergadering
van Leermeesters, op non-actief gesteld, hetgeen inhoudt dat hun
tijdelijk geen leerlingen kunnen worden toevertrouwd. Leermeesters
op non-actief maken echter wel deel uit van de Vergadering van
Leermeesters.

Datum van ingang: 1 november 1984.
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Benoeming bestuurslid Stichting De Fryske Mole

Het bestuur heeft in de vergadering, die werd gehouden op 14 juni
1984 te IJlst, besloten de heer ing. J. Hofstra uit Schraard te be-
noemen tot lid van het bestuur van Stichting De Fryske Mole, en wel
met ingang van 19 juni 1984, aannemende dat het dagelijks bestuur
van de stichting de heer Hofstra zou voordragen tot benoeming in het
dageliiks bestuur. En tot tevredenheid van het bestuur werd in de
vergadering van het algemeen bestuur van de stichting, die werd ge-
houden op 19 juni 1984 te Leeuwarden, deze benoeming van de heer
Hofstra bekrachtigd.

_-Een gelukwens voor de heer Hofstra is hier wel op zijn plaats!

{ Korenmolen De Wijert te Makkinga
'''Het 

bestuur was bijzonder verheugd een uitnodiging te mogen ont-
vangen voor het bijwonen van de feestelijke opening van korenmolen
De Wijert te Makkinga op 16 september 1984, en met groot genoegen
heeft een groot aantal leden van het bestuur daar gebruik van gemaakt
om bij dit in alle opzichten geslaagde evenement onze vereniging te
vertegenwoordigen. Het Gild Fryske Mounders is al jaren betrokken
bijhet wel en wee van De Wijert, op de eerste plaats vanwege het feit dat
alleleden van de groep molenaars van Makkingalid zijn van de vereniging.
Minder bekend is wellicht dat destrlcts ctoor het besruur werd opge-
steld een stuk met de titel Korenmolen De Wiiert te Makkinga - Een
beschouwing over de mogelijkheden van beheer en exploitatie, geda-
teerd 5 januari 1981. Het was op 16 september goed om te kunnen vast-
stellen, dat veel van de Aanbevelingen in het stuk inderdaad waren
uitgevoerd.

EXAMENS VOOR GEZEL*MOLENAAR

Op zaterdag 14 april 1984 deed de heer Th. de Vries uit HARDEGARIJP
examen voor gezel-molenaar op poldermolen DE PHENIX te MARRUM.
De Examencommissie vond, dat hij ruimschoots aan de eisen voldeed.
De heer De Vries wordt molenaar op poldermolen DE HOOP bii ROOD-
KERK.
Op zaterdag 28 april 1984 deed de heer A.K. Sietzema uit SURHUIZUM
examen voor gezel-molenaar op korenmolen DE HOOP te SUAMEER.
Ook de heer Sietzema legde met goed gevolg het examen af en is nu

, gezel-molenaar.
, Op zaterdag 16 juni 1984 deed de heer J.P. Bouma uit JOURE examen
, voor gezel-molenaar op korenmolen PENNINGATS MOLEN te JOURE.
, De heer Bouma legde ook met goed gevolg het examen af en mag zich
. \pok rekenen tot de kategorie gezel-molenaar.

iAan alte drie pas geslaa[de gàzel-molenaars is het welverdiende
Certificaat uitgereikt door de Opleidingscommissaris, de heer A.S. de
Jong, We hopen, dat deze leden nog lang met windmolens in dc weer
zullen zijn en blijven.

ll

TOELATING TOT DE KATFGORIE MOLENAAR

Op hun schriftelijk verzoek heeft het bestuur besloten de volgende
gezel-molenaars over te brengen van de kategorie gezel-molenaar
naar de kategorie MOLENAAR, t.w.:
o De heer D. Timmermans te HEERENVEEN, behorende tot de groep

PENNINGATS IIIOLEN te JOURE, per 13 juni 1984, op grond van
artikel 5, tweede lid onder a van de Statuten van de vereniging en
het gestelde in artikel 4, tweede lid onder b van het Huishoudelijk
Reglement.

o De heer J.J. Sehenk te LEEUWARDEN, molenaar op de Ypey-molen
te RIJPERKERK, per 19 september 1984, op grond van artikel S,
tweede lid onder a van de Statuten, en het gestelde in artikel 4,
tweede lid onder b van het Huishoudelijk Reglement.o De heer G.P. Met te OUDEHORNE, behorende tot de groep van de
korenmolen DE WEYERT te MAKKINGA, per 20 september 1984, op
grond van artikel 5, tweede lid onder a van de Statuten en het ge-
stelde in artikel 4, tweede lid onder a van het Huishoudelijk Regle-
ment.

o De heer W.J.M. Sjouke te MAKKINGA, behorende tot de groep van
de korenmolen DE WEYERT te MAKKINGA, per 11 oktober 1984, op' grond van artikel 5, tweede Iid onder a van de Statuten en het ge-
stelde in artikel 4, tweede lid onder a van het Huishoudelijk Regle-
ment.

o De heer P.B. Bouma te MAKKINGA, behorende tot de groep van de
korenmolen DE WEYERT te MAKKINGA, per 23 oktober 1984, op- grond van artikel 5, tweede lid onder a van de Statuten en het ge-
stelde in artikel 4, tweede lid onder a van het Huishoudelijk Regle-
ment.
Alle leden gezel-molenaars en molenaars zijn hiervan schriftelijk in
kennis gesteld met een passende gelukwens; het welverdiende
CERTIFICAAT is op de algemene Ledenvergadering te AKKRUM door
de Opleidingscommissaris aan hen uitgereikt!
Wij hopen ook, dat deze leden nog lang met windmolens in de weer
zullen kunnen zijn en blijven !
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Molenaarsrapport van Stichting Hout zaagmolen De Rat is een uit-
gave die onàór de donateurs van deze stichting wordt verspreid.
Óok bezoekers krijgen , zolang de voorraad strekt, een exemplaar
aangeboden (openingstijd: iedere zaterdag van 09.00*12.00 uur).
Andere belangstellenden kunnen desgewenst een exemplaar per
post toegestuurd krijgen mits zii een éénmalige donatie van ten-
minste f: 10,-- + f. 1,60 portokosten overmaken op rekening nr.
32.61.14.785 van genoemde stichting bii de RABO-bank te lJlst
(giro van de bank 820973) onder vermelding van "Gaarne toezen-
ding MOLENAARSRAPPORT " .
Het rapport omvat 22 paginats in omslag waarop een fraaie teke-
ning vàn de industriemolen malend met volle zeilen. HeeI interes-
sant is het om te lezen welke aktiviteiten in het tijdvak 1 mei 1983 -
g0 april Lg84 zlin ontplooid. De liefhebbers van molentechniek
kunnen hun hart ophalen: elk jaar wordt aandacht besteed aan

het vastlegen van ervaringen die door molenaars werden opge-
daan met Ëet uitoefenen vàn de houtzagerij met windkracht -

Van harte aanbevolen. G'D'W'

Samenstelter Van der Woude heeft er weer wat moois van gemaakt.

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Het algemeen bestuur van de stichting De Fryske Mole kr,rram_in ver-
gaderii-rg bijeen op 6 november te Leeuwarden. In het bijzonder wer-
óen tweé nieuwe lèden welkom geheten, de heren J. Boersma, Kollum
en ir. H. Kroes, Bozum.
Boersma vertegenwoordigt de afdeling Friesland van de vereniging
voor Nederlanàse Gemeenten, samen met de heer C. Boers, Dokkum'
Ir. Kroes, directeur van It Fryske Gea, zit voor deze vereniging in
ons bestuur.
De provinciale V.V.V. zal vertegenwoordigd worden door haar
nieuwe directeur, de heer A. Lok.
Het belangrijkste agendapunt was de behandeling van de begroting
1985.
Deze wijkt sterk af van de begroting voor dit jaar wat-betreft de
onderhoudskosten. In de vorige utskoat is reeds melding gemaakt van
de verhoging van de onderhoudssubsidies door W.V.C- Verwacht
wordt aa[ ook de provincie Friesland haar aandeel in de onderhouds-
kosten op de verhoogde bedragen zal baseren. Bij het opstellen van
onze begroting is er vanuit gegaan dat ook de gemeentebesturen de
rijkslijn zullen volgen. Helaas moest ter vergadering worden gecon-
stàteeld dat dit laàtste nog niet rond gemaakt is, waardoor voor 1984
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De Fryske Mole een bedrag van 1"3.000 gulden haar neus voorbij ziet
gaan. Voor 1985 is de totale onderhoudspost geraamd op f. 244.500,--.
Op deze basis is voor de jaren 1985/r88 een meerjaren begroting voor
het onderhoud van de 33 bij De Fryske MoIe in eigendom zijnde molens
opgesteld. Al met al blijven de middelen onvoldoende om de meest
noodzakelijke kosten van groot onderhoud te financieren. Kiikende
naar andere provincies meent het bestuur dat er ook andere finan-
cieringsbronnen aangeboord kunnen worden. Gedacht wordt aan het
Prind Bernhardfonds, A.N.W.B., aktie zomerpostzegels etc.

Op tijdelijke basis is nu in dienst als onderhoudsman bij onze stich-
ting, een I.S.P.-arbeidsplaats, de heer J. Cnossen, Koudum. Hii
werkt eerst aan onze Koudumer spinnekop-korenmolen waartoe ook
leraren en leerlingen van de Koudumer L.T.S. hun medewerking toe-
zeg<len.

Het bestuur nam met grote voldoening kennis van de goede vorderingen
bij de restauratieplannen van de spinnekopmolen voor de Geeuwpolder
bij Oppenhuizen. Het Comité Herstel startte met veel succes een
ansichtkaarten aktie. Het Prins Bernhardfonds gaf inmiddels een bij-
drage van f. 10.000,-- A.B.

Oproep! !! !!! l!!!
Muzikanten gevraagd voor een molenaars orkest op onze vaartocht van
20 april 1985.
Daar hoort muziek bij.
Dat doen we zelf niet waar?
Opgave bij Freek Felkers, Nic. Haismawei 32, 8915 DS Leeuwarden.

Tel.: 058 - 134031.
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foto: P. Timmermons Heerenveen.

EEN ce ir-r-utril NEERDE MoLEN ,'* /'

Het komt zelden voor dat een
van or^ze Friese molens geiltumi-
neerd wordt.
Naar aanleiding van het 125-jarig
bestaan van de zeilvereniging
werd eind augustus de Lang- 

"weerder molen verlicht. I

Door een groepje vrijwillÍgers
werden meer dan 400 l5-Watt
lampjes aan de wieken en rondom
de balie opgehangen.
Dat was een heel werk , temeer
omdat de molenaar niet wilde dat
er gespijkerd werd. Daarom
werden de leidingen met touw
aan het hekwerk vastgemaakt.
De molen werd in de vreugd ge-
zet en een hele week lang heeft
de verlichting 's avonds gebrand.
Alsnog ar:rze gelukwensen aan de
zeilvereniging, waarvan notaris
R . Mulder voor zítter is . Tevens
is hij bestuurslid van de Stichting
tot Instandhouden van de Lang-
weerder molen.

Van verschillende zijden hoorde we dat de verlichte molen een grote
toeristische attraktie was.
Popke Timmermans maakte er een plaatje van. De witte lijnen op de
voorgrond zlin vetoorzaakt door het autoverkeer op de Boarnswaech-
sterdyk tijdens de opname. AFB

Aanvulling op rrDe laatste molenaar in Langweer".
In het vorige nummer (35) van de Utskoat stond een stukje over de
laatste molenaar in Langweer.
Zonder medewerking van de heer S. Vening, kleinzoon van deze
molenaar was deze publikatie niet mogelijk geweest.
Wij zijn hem dan ook veel dank daarvoor verschuldigd. A.F.B.
Aanvullin g molenrompenlij st

Via de heer Brunsmann kwamen wij op het spoor van nog drie gehal-
veerde achtkanten van poldermolens. Het zijn:
o Blauwhuis, Ao. 1855;
o Workum, r. Ferwoude (Scharneburen);
o Workum, ten z.o. van Nijlanderenmolen.
Die laatste is heel bijzonder: deze heeft een houten onderbouw.

D.M.B. & P.T.

o

o

o

OPNIEUW EEN BEDRIJFSVAARDICE MOLEN IN FRIESLAND
O'DE WEYERT'' IN MAKK INGA IN OUDE GLORIE HERSTELD

RESULTAAT IS KOREN OP DE MOLEN VAN HET GII-D

door Cerben D. Wijnia

fr;]

Er zit weer leven in die molen
en de wind bleef sfeeds hoor vriend.
Dit dorp kriigt koren op hqor molen,
de bokkersklont wordt weer bediend.
De wind wooit worrig door de wieken,
moor ied're molen zingt hoor eigen lied.
Wie luisteren kon , hoort hier mu ziek in ;
wie kent't zingen von De Weyert niet ?

Met dit couplet uit hetrrI,ied Van De Weyert" van Fred Hoekstra
is meteen de kern weergegeven van alle vreugdevolle zaken rond
het feestelijke openingsgebeuren van cle onlangs gerestaureerde
korenmolen in het Ooststellingwerfse brinkdorp Makkirlga.
Over de historie van deze fraaie molen kunnen we kort zijn :

leest U ons artikel in het Irries Molenboek of schaf het fraaie
boekje over deze molen aan (bespreking en bestelwijze in dit
nummer) .

MAKKINGA - De officiële ingebruikneming van de Makkingaster koren-
molen, zaterdag 15 september j.1,, werd voorafgegaan door een ludieke
bezettingsaktie door de M(akkingaster) O(udejaars) P(loeg)
Zij hadden dat reeds eerder gedaan: met spandoeken als "BEZET DOOR
M.O.P.", ttGemeente Wij eisen RESTAURATIETT, "Hoelang moeten wij
nog wachten" en "Géén 83 maar 81rt vestigden zij op 29 december 1980
al de aandacht op de zeer slechte staat van de plaatselijke korenmolen
die daardoor zelfs landelijk in de bekendheid kwam te staan.
De recente aktie droeg echter een heel wat opgewekter karakter: met
o.a. het spandoek ttHoera, kraakactie werd restauratie-actiert maakten
zij hun grote vreugde kenbaar over het bereikte resultaat.
Toen de meeste genodigden waren gearriveerd, werd de bezetting op-
geheven. De spandoeken verdwenen, waarna de drumband Crescendo
voor een muzikaal onthaal zorgde.

STUKJE RESTAURAT I ECESCH I EDEN IS
Leerling-Bouwvakkers fantastische ervaring rijker

Nadat tegen tweeën mevrouw Hendrikje Betten-Zeephat, de tachtig-
jarige dochter van Makkingars laatste molenaar Weyert Zeephat, vanuit
haar rolstoel de naam van de molen onthulde door een doek voor de
baard weg te trekken, verscheen de door Albert Mulder naar voren
gebrachte naam ttDe Weyertt'.
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Bij de foto's van Gerben D. Wijnia:
Links: de herstelde molen.
Boven: kijkje op de maalstoel

vanaf de steenkraan.
Onder: as ntet bovenwiel en touw

voor de teruglooppal

l7

Vervolgens was het wethouder T. Maagendans die voor de microfoon
plaats nam en de aanwezigen informeerde over het verloop van het
restauratiegebeuren.
Hij memoreerde de 15e oktober 1982, de dag waarop de basis werd ge-
legd voor herstel in financiële zin. De eigenaresse, de Coöperatieve
Landbouwbank te Meppel, deed de molen niet alleen voor een symbo-
lisch bedrag over aan de gemeente Ooststellingwerf, neen, zij deed
deze transaktie vergezeld gaan van een royale bruidsschat van wel te
verstaan 150.000 gulden! Dat was de helft van de toen gemaakte ruwe
schatting m.b.t. de herstelkosten.
Als zeer belangrijk noemde hij ook de inzet van de MOP en de molen-
commissie.
De volgende stap was de keuze van uitvoering. Moest een professio-
neel molenmakersbedrijf de klus klaren of kon men het wellicht in eigen
kring houden? Vanwege het werkgelegenheids- en opleidingsaspect
viel de keuze van het gemeentebestuur op uitvoering in het kader van
een leerlingenbouwplaats. Onder toezicht van de stichting vakopleiding
bouwbedrijf in Den Haag konden vijf jonge bouwvakkers een uniek en
gedegen stuk vakopleiding krijgen. Op 3 oktober 1983 kon aannemer
Lemstra uit Makkinga met het omvangrijke karwei beginnen. Onder
leiding van uitvoerder Germ van der Horst gingen vijf jonge school-
verlaters aan de slag.
Molenmaker Doornbos uit het Groningse Adorp werd belast met het ver-
nieuwen van het gevlucht, terwijl men ook verder bij de restauratie
grote steun heeft gehad aan de ervaring die dit bedrijf over vele jaren
heeft opgedaan met molenherstel.
"We hebben niet gewacht op de pot van Monumentenzorg want dan
wordt het vele malen duurder en wellicht is het dan helemaal niet meer
nodig, want dan is hij al lang in elkaar gedonderdrr, aldus wethouder
Maagendans.
Dat de enthousiaste, molenminnende wethouder met die uitspraak niet
ver bezijden de waarheid zat, bleek tijdens de demontage van de oude
molen: een fors balkenstelsel viel uit elkaar uit de takels!
Hij prees vervolgens de heer Heijdra van Monumentenzorg om zijn des-
kundigheid en grote inzet. De heer Meestringa, oud-timmerman ter
plaatse, werd gecomplimenteerd met het ontwerpen en vervaardigen
van de fraaie baard met opschrift de "Weyertr',

DISCUSSIES

Tijdens de bouwvergaderingen kwamen heel wat zaken aan de orde.
We lichten er de twee belangrijkste voor U uit.
Allereerst was het het silogebouw terziide van de molen dat ter discussie
werd gesteld. Het kon uitstekend dienen als opslagruimte, maar ander-
zi.jds was het toch ook een ontsierend element van het gebouwencomplex.
Gelukkig werd voor verwijdering gekozen waardoor de molen veel beter
tot zrn recht komt.
Ten tweede kwam het gevlucht meermalen ter tafel. Oud-hollandse op-
hekking was het gemakkelijkst en goedkoopst. Uiteindelijk viel de keuze
ilan toch op zelfzwichting, hoewel 4000 gulden duurder.
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Deze karakterbepalende constructie doet de molen alle eer aan waarop
zij als monument van bedrijf en techniek recht heeft. Hulde voor deze
bepaald niet-stiefmoederlijke bedeling!
De wethouder prees zich overigens gelukkig met het feit dat men finan-
cieel niet met een grote overschrijding te maken kreeg. Van het
420.000 gulden kostende project moet men nog zo'n 22.OOO gulden op
tafel zien te krijgen.
Hij sprak er verder zijn verbazing: over uit dat mensen nog zo ver-
schillend denken: rrSommigen vinden zo'n restauratie onzin, maar toch
zal ieder onder de indruk komen van het vernuft dat ten grondslag
ligt aan zorn industrieel monument", waarmee hij een pluim stak op de
hoed van onze voorvaderen die erin slaagden zulke eenvoudige, maar
doelmatige werktuigen te vervaardigen. "Vanuit dat opzicht is het
waard de molen te behoudentt, aldus de wethouder, die zrn rede afsloot
met een treffende uitspraak van molenmaker Doornbos: rrWe hebben
wel eens getwijfeld of alles voldoende sterk zou zijn, waarop Doornbos
zei: r?Mien jong, heb daar maar geen zorgen over, hij kan malen, hij
heeft immers niks anders geleerd!rr
Vervolgens begaf de wethouder zich naar de stelling om de vang te
lichten. De kleppen gingen dicht en heel traag kwam de molen op gang.
Dat was echter van korte duur want de wind, die over de dorpsbebou-
wing kwam, was té zwak om de zelfzwichter in bedrijf te brengen.
Eolus ontnam daarbij de schrijvende pers de kans om in poëtische be-
woordingen verslag uit te brengen van de verrijking van het dorps-
beeld met een malende molen.
De genodigden stroomden toen naar binnen om beneden in de molen in
het winkeltje hun "souvenirsaankopenil te doen, een zolder hoger de
tentoonstelling van de heer Klaver te bezichtigen (prima verzorgd in'
een goed geoutilleerde ruimte!) waarna de stellingzolder kon worden
beklommen waar één koppel kunststenen staat opgesteld.

KORTE TECHNISCHE BESCHRIJVING

De molen is, zoals we dat zonet reeds schreven, uitgerust met een
wieksysteem op basis van zelfzwichting waarbij de binnenroede van
een viertal remkleppen per end is voorzien. Vroeger had de molen op
alle enden remkleppen. De vlucht bedraagt 19. 20 meter. Met behulp van
een kruilier kan de molenaar de kap op de wind kruien; de kap schuitt
over neuten.
Op zo'n 17 meter hoogte bevindt zich in de kap het bovenwiel met een
Vlaamse vang en duimophanging.
Verder is de molen voorzien van een zgn. sleepluiwerk en één maal-
stoel waarin een koppel zestiender kunststenen ligt verscholen.
Een regulateur zorgt net als vroeger nog voor het nodige bedienings-
gemak. Al het overige is evenwel verdwenen zoals de transportvijzels
en jacobsladders. Veel gemak ondervindt men trouwens van de elek-
trische installatie, een oudejaarscadeau van de MOP, die voor verlich-
ting kan zorgen tot op de smeerzolder.

i,,í
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IN HET DORPSHUIS KLONK HEEL WAT KLAROENGESCHAL

De genodigden werden vervolgens rond half vier in het dorpshuis
verwacht waar zij werden onthaald op koffie met molenbrood. Vrij-
willig molenaar Pieter Bouma sprak een woord van dank aan het adres
van de vele werkers die hun arbeid, al dan niet betaald, met succes
zagen bekroond.
De wethouder Tom Maagendans werd daarbij speciaal aangehaald wantrrhij was het die steeds als een bok op de financiële haverkist heeft
gezetenrf aldus Bouma.
Daarna werd het eerste deel van de ongeveer anderhalf uur durende
restauratiefilm, een fraai produkt van amateurfilmer Jan Haddering,
vertoond.
In de pauze konden diverse sprekers hun zegje nog even kwijt.
De heer Heydra van Monumentenzorg beet daarbij de spits af. Hij
sprak van rreen feestelijke dag voor heelmolenminnend Nederland";hij
prees de aktiviteiten van de MOP, waardoor de molen extra onder de
aandacht van de overheid kwam; hij memoreerde de knappe en moei-
zame onderhandelingen die er uiteindelijk toe leidden dat de zelfzwich-
ter in gemeentehanden overging met een royale bruidsschat van de
Landbouwbank Meppel; hij schetste het teleurstellende financiële ver-
loop, maar had groot respect voor de gemeente die het aandurfde zo-
veel geld in een werkgelegenheidsproject te steken en hij complimen-
teerde wethouder Maagendans t'die in het hol van de leeuw nog subsi-
dies wist los te peuteren.rr Natuurlijk werden ook de molenmakers in
het zonnetje gezet: aannemer Lemstra en uitvoerder Van der Horst met
ztn leerling-bouwvakkers. Heydra omschreef het uiteindelijk resultaat
als I'werk dat de toets der kritiek glansrijk kan doorstaanr', terwijl hij
over Doornbos opmerkte: rrGoede wijn behoeft geen krans".
?!Als het klaroengeschal is weggeëbd, treedt verval al weer op, maar in
Makkinga zal dat wel meevallen't, zo zei hii nog, daarmee doelend op de
prima ploeg vrijwilligers die klaar staat om de molen te bemannen.

FRYSKE MOUNDERS BLIJ MET DE MOLEN ALS WERKEND MONUMENT

De heren vrijwilligers in Makkinga hebben hun opleiding genoten bij
het Gild Fryske Mounders en wel op de bekende korenmolen ilPenningars
Molen'r te Joure. De heer J. Blankestijn sprak namens de Jouster
molenstichting en karakteriseerde de Makkingaster vrijwillige molenaars
als trouwe cursisten en volhouders die samen een unieke ploeg vormen,
uit goede hout gesneden, "AIs molenaars zijn we ook een beetje onder-
nemer en ik hoop niet dat we concurrenten zullen wordenrt, aldus de
Jouster molenaar, die daarna namens stichting en collega-molenaars
een roedestok aanbood.
De heer H.J.C. van der Woude, voorzitter van het Gild Fryske Moun-
ders, sprak eveneens zijn gelukwensen uit. Hij onderstreepte nog eens
het belang van een malende molen: "Volgend jaar hoopt onze vereniging
haar tien-jarig bestaan te vieren. Er is in die tien jaar heel wat ver-
anderd, vooral dat we het heel normaal vinden dat een molen nu in
bedrijf komt ! 'r
Hij bood namens de vereniging een meelschep aan.
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De heer Slager van Dorpsbelang-VVV haalde herinneringen op aan
een stukje bedrijvigheid dat men in Makkinga de laatste jaren node
had gemist.
'rWeyert Zeephat was met hart en ziel verknocht aan de molen.rr Dat
de molen heel terecht naar deze man is vernoemd deed hem erg goed.
Hij wees op het belang van "het met elkaar behouden van de molen
opdat we er nog lang van mogen genieten.'r
De heer A. Dijkstra, leermeester op de Jouster korenmolen, sloot de
rij van sprekers. Hij feliciteerde Makkinga met dit prachtige monument,
hij stak een pluim op de hoed van de vrijwillige molenaars die hii leer-
de kennen tijdens de opleiding. Hii bracht het geheimzinnige t'kastie
met inhoudt'in herinnering als I'een uitkomst bij slecht en koud weerrr,
waarop de Makkingaster mólenaar Pieter Bouma attent reageerde: ItDat

hebben wij ook al!??Hij overhandigde een doos vol recepten welke bij
een pond molenmeel meegegeven kunnen worden.
Vervolgens was er het tweede deel van de prachtige restauratiefilm
waarna de leerling-bouwvakkers uit handen van Pieter Bouma een
fraai fotoboek van het molenherstel kregen aangeboden.

IBESLUTT I

Tegen zessen viel het doek voor de genodigden over een feestelijke
molènopening. De molencommissie zou het feest 's avonds met de plaatse-
lijke bèvoking voortzetten. Wat opviel in de talloze gesprekken was de
fantastische en prettige samenwerking. Dat zal ongetwiifeld zijn posi-
tieve invloed hebben gehad op de werksfeer en het uiteindelil'ke resul-
taat. Een resultaat dat gezien mag worden. Wii voegen onze complimen-
ten bij deze toe aan het oprechte klaroengeschal dat veelvuldig in de '

toespraken heeft geklonken. Dat alle koosnaampjes en vlagvertoon
spoedig zal ziln vèrgeten om plaats te maken voor ontzag voor een be-
arilvigmaalwerktuig, zoals de heer Heydra dat zo treffend opmerkte,
is de wens van menigeen die onze Nederlandse windmolen een warm
hart toedraagt.

VERKOOPARTIKELEN

Zoals we hierboven al Iietcn weten is er nog een tekort Yan zo'n 22.000 gulden.

U kunt de stichting "Korcnntolen De Weyert" daarbij helpen door o-a. één of
meerdere van onderstaande rnolenartikelen voor uw verzameling aan te schaffen.
(bedrag tussen haakjes is incl. verzenclkosten).
o I màpie met 4 oude ansichtkaarten (repro's) f. 5,-- (f. 6,-)
o I kleurenfoto van de gerestaureerde molen ( l0xl 5) f. 1,50 (f. 2,10)
o I kleurenfoto van de gerestaureerde molen in het dorpsbeeld (idem)
o een 32 pagrna's tellenà boekje over de molen, voorzien van vele foto's en diverse

tekeningen f. 5,-- (f. 7,50)
o I molensticker f. l,- (f. I ,60)
o het hele pakket kost incl. verzendkosten f- 17,50
Toezending volgt na overmaking van genoemd bedrag
gewenste op rek. nr. 3499.59 .641 bij de RABO-bank

met vermelding van het
te Makkinga t.n.v. stichting
harte aanbevolen !"Korenmolen De Weyert" Makkinga. Van



,t,l#
Í

22

WINDMOLENS IN OOST-FRIESLAND EEN REISVERSLAG

Onlangs brochten de heren molenvrienden Sierks tro, Nootenboom,
Cnossen en Brunsmonn een molenbezoek oon Noord-Duitslond,ln onderstoand reisverhool brengt de heer Brunsmonn nomens het
reisgezelschop verslog uit von wot er daor bii on ze oosterburen
oon molenfraoi s werd oongetroffen .

Wanneer je een buitenstaander vertelt, dat je helemaal naar Duitsland
bent geweest om naar windmolens te kijken, dan krijg je aI gauw ten
antwoord: ttwat is daar nou aan te bekijken.,
Maar ja , daar moet je dan ook 'tMolengektt voor zijn .
Het begon in de molen van Witmarsum. Daar tref le meestal
vrijwiltigemo[enaarS,diedaarzaterdagsmiddagsdemolen

o . a. molen-

een aantal
iaten draaien.

Ondertussen wordt dan ook het laatstJnieuws aangaande
restauraties enz. besproken.
op de bewuste zaterdagmiddag kwam Kees Nootenboom daar met een
aantal fotors van Duitse en Deense molens. Al gauw werd toen geopperd:ItDaar moeten wij ook maar eens een keer heen it Maar toen kwamen ookal gauw de bezwaren, want met uitzondering van Kees had niemand
van ons een pas. Dit werd echter opgelost door het aanschaffen van
een touristenkaart. Misschien wel aardig om even te vermelden, dat
deze kaart in Koudum t f . 18,--, in Hailingen f . 2i,zs en in witmarsumf. 28,25 kostte!
woensdag 15 augustus was het dan zo ver; om ?.18 uur stond de auto
voor de deur en werd er eerst koers gezet naar Kubaard, waar we in
de auto van Kees overstapten
Deze rijdt op gas wat voordeliger was.
Ji.q A" grens bij Nieuwe Schans te zijn gepasseerd, kwamen wij al gauw
bij de eerste molen in Bunde. Dit was àen p.s gerestaureerde koren-
molen.
Hoogte tot de kap 27 n_r.; dus geen kleintje. De dochter van de eigenaar
sprak vloeiend Fries, het bleek dat haar ouders afkomstig waren uit
Friesland en thuis nog altijd Fries sprakel . Na verkregei toestemming
werd de molen, welke voorzien is van zetfzwichting en Zelfkruiing,
bekeken.
Hoewel niet meer in gebruik was de gehele installatie nog aanwezig,
en de nieuw_aangebraehte kap met uitzondering van de bekleding-ge_
heel_van balkstaal gemaakt. Het oude bovenwià was wel weer aange-
bracht zodat het een samenstelling was van oud en nieuw. opmerÈelijk
waren-de nieuw aangebrachte roeden, deze waren ook van piofielstaàl
gemaakt, en de "heklatten" bestonden uit stalen buizen welke aan de
roeden waren gelast. Het geheel maakte wel een vreemde maar toch wel
sterke indruk. De kap kruide op een soort engels kruiwerk T vor-
mige rails met aan beide kanten rollen waaronder een cirkelvormige
tandkrans voor de zelfkruiing. opmerkelijk was ook de vorm van de
as, op de plaats van het bovenwiel is een vierkant aangegoten, zod,at
geen vulstukken nodig zijn.
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Na deze molen bezichtigd te hebben vertrokken wij naar Spetzerfehn.
Een iets kleinere molen, ook zelfzwichtend en kruiend.
Dit was de enigste molen in Oost-Friesland die nog commercieel met
wind en motorkracht draaide. Vader en zoon Steenblock waren toen
wij daar aankwamen druk aan het werk, (omdat er geen wind was
met de motor). Er wordt alleen maar veevoer gemalen. In de molen
was een lift ingebouwd, zodat het traplopen er niet bij was. Omdat de
maalstoel nogal laag in de molen was aangebracht, was de steenspil
behoorlijk lang 1 9 m. In het midden van deze spilwas een kruiskoppe-
ling met tussenlager aangebracht.
De kap van deze molen kruit op voeghouten. Omdat bij zelfkruiing een
nauwkeurige centrering van de kap vereist wordt, waren onder aan
de voeghouten stalen rollen aangebracht, welke in de cirkelvormige
tandkrans rolden.
De roeden van deze molen waren ook van balkprofiet gemaakt met aan-
gelaste hekken.
De as van deze molen was samengesteld uit een losse kop en pen.
Het geheel werd bijeengehouden door 4 houten balken van 30 x 30 cm.
en stalen stroppen. Ook de zelfzwichting was van een afwijkende
constructie.
Nadat wij de molen bezichtigd hadden moesten wij in het molenaarshuis
onze namen in het gastenboek schrijven en werd ons een glas wijn aan-
geboden.
Hierna ging het naar Aurich. Omdat deze museummolen eerst om drie
uur geopend was vertrokken wij maar naar Hage. Deze molen, de hoog-
ste van Oostfriesland, kaphoogte 30.20 m. werd gerestaureerd. Van
de uitvoerder kregen wij toestemming om '?auf eignes gefahril de molen
te bezichtigen. In grote lijnen kwam de inrichting van deze molen vrij-
wel overeen met de voorgaande. Alleen de as was driedelig.
De gegoten delen waren met flenzen en bouten aan elkaar verbonden.
Hierna ging het naar Dornum waar nog een standerdmolen stond. Deze
was afgesloten en dus alleen maar van buiten te bezichtigen. Opmerke-
Iijk waren weer de roeden, een samenstelsel van hout en staal.
Na in Norden de Deichmiihle van buiten bezichtigd te hebben, ging het
nogmaals naar Aurich, Het doel was hier de Stiftsmiihle, een museum-
molen die nu nog bestaat dank zij een aantal dames van ttgoede huizeft
(Damenstift) die toen de molen zou worden gesloopt deze aankochten,
restaureerden en toen weer verhuurden aan een molenaar. In tegen-
stelling tot de vorige molens, had deze geklonken roeden (zelfde vorm
als potroeden). In deze molen waren veel werktuigen bijeen gebracht,
zodat deze vanaf het begin tot aan de beëindiging van de molenperiode-
van vrij primitief tot steeds volmaakter te zien waren.
Enige gegevens over deze molen: kaphoogte 28.60 m. vlucht 24 m.
voorzien van zelfzwichting-zelfkruiing.
Voor de bouw van deze molen werden voor het stenen onderstuk ge-
bruikt 200.000 stenen. Een stapel van 2 m. breed 1.50 m. hoog en
t 70 m lang.
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Onderweg werd ook nog een molen bezichtigd welke in moderne stijl
oud Hollands was opgehekt. Dus roeden van balkstaal en aangelaste
buishekken.
Ook deze molen had een windroos (dus zelfkruiend).
Tenslotte ging het naar Riepe Leegmoor. Hier staat de enigste Duitse
spinnekop (kokermiihle) de vorm en afmeting komt vrijwel overeen
met onze niet al te kleine spinnekop. Enigste afwijking vangstok en
gebogen vorm van ondertoren. Deze molen staande op een plaats waar
geen water aanwezig is, is voorzien van een rondmaal inrichting. Het
water wordt uit een betonnen vijvertje opgepompt en komt via uitschoot
en betonnen goot hierin weer terug.
Ondertussen was het al weer tijd geworden om aan de terugreis te be-
ginnen. We hadden maar enkele van de ongeveer 86 molens uit dit ge-
bied bezichtigd, hierbij was wel de hoogste en de enige nog werkende
molen, maar meer als een indruk hebben wij natuurlijk niet gekregen.
Tenslotte; in een kort bestek zoals dit is het natuurlijk niet mogelijk
breedvoerig op details in te gaan, zoiets moet je zelf zien. Overigens
er zijn behoorlijk wat fotors gemaakt. Mogelijk doet de gelegenheid
zich nog eens voor om deze diats in grotere kring te bekijken.
Na nog een woord van dank aan Kees Nootenboom voor de reisgelegen-
heid en begidsing te hebben gebracht wil ik dit verslag beëindigen.

aoo' Gc'bc', D.lrlSgt

o%eofite rctuur
O, Spoelstro - De Weyert, korenmolen te Mokkingo; een uitgove von
Stichting ttKorenmolen De hleyert't te Mokkingo; 32 poginots in omslog
met 16 fotots, 8 tekeningen en 1 koortie; formoot 17 x 21,5 cm;
kosten: slechts 5 gulden (per post een riiksdoolder duurder).
Ter gelegenheid van de opening verscheen een keurig verzorgd boekje
waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de geschiedenis van deze molen.
Uiteraard kon niet worden voorbij gegaan aan de omvangrijke restau-
ratie. Het deed ons verder goed dat er aan de persoon van Weyert
Zeephat eveneens de nodige aandacht is geschonken. Molentechniek
en diverse wetenswaardigheden besluiten deze uitgave die wij U van
harte aanbevelen. Voor bestelwijze verwijzen wij naar ons uitgebreide ar-
tikel elders in dit nummer. Aanschaf is uiteraard ook prima te combi-
neren met een bezoek aan deze fraaie zelfzwichter. U bespaart dan de
portokosten. Het is dunkt ons een goede zaak ook op deze manier een
steentje wordt bijgedragen aan de strijd voor ons molenbehoud.

Brunsmann.

Mededelingen voor deze rubriek
gelieve rnen te zenden naar de
redaktie.
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R. Bosgraof e.o. ' Ceschiedenis van kerk en molen te Burum over-
brugd;'een uitgove von de oudheidkomer te Kollum; 106 pagino's met
divérse ongenummerde fotoblodziiden; formoot 14,3 x 20 cm.;
kosten: ligutden (per post f. 3,80 duurder).
Vanaf het eind van de 80-er jaren van de 18e eeuw bepaalden een
nieuwe kerk en een nieuwe molen het dorpsgezicht van Burum.
200 jaar geleden kwam de kerk er en 3 jaar later brandde de dorps-
korenmolèn af waarna direct herbouw volgde. Een en ander is onlangs
herdacht en ter gelegenheid daarvan verscheen dit boek. Molenlief-
hebbers moeten er echter niet te veel van verwachten. slechts 8 blad-
zijden zijn aan de molen gewijd met een zestal fotors. Voor mensen
mèt belangstelling voor beide onderwerpen een goede uitgave. De
oplage is èchter beperkt. Voor bestelling kunt U vooraf het beste
even bellen met de oudheidkamer in Kollum.

KORT MOLENNIEUWS door Gerben D. Wiinia

Mededelingen voor deze rubriek getieve men te zenden noor de redaktie

* Dronrijp - Met een groot spandoek getooid, laat molen "De Puollen't
bij Dronrijp zien dat molens niet alleen van wind draaien. De restau-
ratie, die-iot stand komt in het kader van een iubileum aktie van
De Hollandsche Molen om in ieder gewest een windmolen te herstellen'
kost dan ook een bedrag van rond twee ton' Zonder de uitvoering
in eigen beheer door een viertal leden van de stichting "Molens in
Mena]dumadeelrr, die vele vrije zaterdagen, anderhalf iaar lang, hun
beste krachten gaven, zou het herstel financieel gezien, geen haal-
bare kaart zijn geweest. Waling Hofkamp, Pieter de Jong, Yde van
der Meer en Wieger wijning komt dan ook de eer toe dat opnieuw een
Friese molen kan worden tóegevoegd aan de gelederen van draaiende
windmolens in Nederland. Bind oktober zette een kraan de kap op de
romp en op het moment dat u dit leest is de poldermolen waarschiin-
Lijk alweer draaivaardig.

* stiens - De gemeente Leeuwarderadeel heeft bekend gemaakt dat een

drietal molenl in het kader van de ruilverkaveling Leeuwarderadeel
gerestaureerd zal worden : Binnemarsmolen, de Balkendsterpolder-
óolen en de Steenhuisterpoldermolen zijn samen begroot op ruim
anderhalve ton. Dit bedràg wordt gefinancierd door de provincie,
gemeente en de dienst landinrichting. De rijksdienst voor de monu-
irentenzorg moest wegens geldgebrek afhaken.

* Birdaard - stichting Molen De Zwaluw is met akties van de afgelopen
zomer en begin dezé herfst maar liefst 18.000 gulden rijker geworden.
onder passerende watersporters (de molen is fraai geleger aan de
Dokkumer Ee) werd met de aktie tln goune foar de moune' in totaal
f , LL.282,85 opgebracht, terwijl de bazar van begin oktober zo'n
?.000 gulden opleverde. Zoals bekend wordt eerst de zaagschuur
gerestàureerd en daarna de molen. Het ligt in de bedoeling de molen
àodanig te herstellen dat er produktmatig mee gewerkt kan worden'
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zodat het voorbeeld in Makkinga en elders navolging zal krijgen.
Een geweldige kans om een combinatiebedrijf van korenmalen, gerst
pellen en houtzagen te verwezenlijken, ligt binnen handbereik.
De financiële haalbaarheid, gekoppeld aan de wil om zorn uniek mo-
nument van industriéle archeologie nieuw leven in te blazen, zijn
echter onmisbare ingrediënten voor het welslagen daarvan.

* Heerenveen - De dochter van de vroegere molenaar Douma (van de
Deelsmolen te Vegelinsoord) zorgde in augustus voor voorpagina-
nieuws. De krasse 9L-jarige Neeltje van der Meulen-Douma uit het
Heerenveense verzorgingstehuis Heremastate liet na een luchtreisje
weten dat ze ook wel voelde voor een tochtje met een onderzeeër.
Die wens ging op 21 augustus in vervulling: ze bezocht Den Helder
en kreeg een rondleiding door "de Tonijntt. Op de vraag of ze niet
nerveus was, zei ze: rrln moolnersdochter hat gjin senuwen. Heit
wie moolner op Haskerdiken en ik ha as famke faak genöch heech
yn it krts fan de mole klautere.'r

* Zevenhuizen - Op 30 augustus j.l. overhandigde Z.K.H. Prins
Claus in zijn funktie van Beschermheer van de Vereniging rrDe Hol-
Iandsche Molenil het 500e Getuigschrift Vrijwillig Molenaar aan de
heer A.J. Keijzer uit Den Burg. Hij deed examen op Molen nr. 2 van
de bekende Molenviergang in de Tweemanspolder te Zevenhuizen.

Augustinusga - In het kader van de Werkverruimende maatregelen
kon onlangs de tiasker bij Augustinusga van een nieuw gevlucht
worden voorzien. Hiervoor is gebruik gemaakt van merantihout.
Oorspronkelijk stond dit molentje onder Blessum. Wegens stormschade
(in 1954) en vervanging door een windmotor werd de tjasker geschon-
ken aan de "Friese Milt'die voor herstel zorgde. Verhuizing vond in
1955 plaats naar een weiland behorende bij de proefboerderij te
Riiperkerk vanwaar hij in 1972 opnieuw verhuisde naar z'n huidige
standplaats. Daar is hij nog af en toe in bedrijf .
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CEVRAACD : EEN REDAKTIEMEDEWERKER

Op cle nlrjirÍlrsvor'[ïl(lorirr11 vrril hcl (iil«l lrryskc Mourr(lors lict ons
ro(l:tkt icli«l «lc lr('ot' A . '/,;tnrl.stt'ir wotcn «lat hij ziin me(lewcrking
iuut rlc íttsl<rxrl nl . i- v. lrct l<onrcndc jaar opzcgt. Zoals llekend ver-
Itttistlt: lrij twt:c j;r:rt' lïol()(l()n virÍl LÍltr gazwililg Írirrlr Mi«ldclburg.
Als ()tt(lst() lirl vrn ()nzc vcl'clrigitrg, voor zovcr wij weten, werd
ltij op 18 «lccember 1982 op grond van bijzondere verdiensten
toegelaten tot de kategorie moleni,rar.
Voor de ritskoat verschenen er van zijn hand enkele molinologische
bijdragen waarvoor hij zich diepgaand in de literatuur en archie-
ven verdiepte.
Bijzonder betrokken voelde hij zích. bij de Heerenveense molen
f'Welgelegen" en bij de spinnekoppen bij Goëngahui zer' . Zijn 'rlaatsterr
bijdrage b,etrof een verslag over de heringebruikname van de
korenmolen "Welgelegenrr wat hii omschreef als de bekroning van
jarenlange inspanning, toen promotor Nic . Eelman de vang lichtte.
Officieel trekt Zandstra zich terug, maar hij hoopt desondanks
nog eens in de gelegenheid te zijn een molinologische verhande-
ling voor publikatic in de Étskoat toe te sturen.
Dat zien wij uiteraard met belangstelling tegemoet en voor de
collegiale medewerking gedurende de afgelopen zes jaar zeggen
wij hem hartelijk dank.
In verband met dit besluit komt er dus een plaatsje vrij in de
redaktie.
Wie belangstelling heeft voor deze boeiende vrijetijdsbesteding en
een beetje thuis is in de molenwereld , zich zowel mondeling als
schriftelijk goed weet uit te drukken in de Nederlandse taal , zo
mogelijk kopij kan typen, liefst over eigen vervoer beschikt en
kan fotograferen, wordt vriendel.ijk uitgenodigd contact op te
nemen met de redaktie, p la molen frDe Hersteller" Hogedijk L32,
8464 NZ St. Johannesga (tel .: 05137 1023).

G.D.W.

l)r.stir.lrtinll "l);' lf ry;il **" ,r""f, """ fr"", g"-r-"*- rrfth*
li;r;r t't ( I 4l x I 0l ) lir tt-'rr nrirken van de spinnekop rrDe Geeuwpolder-
nr()lonrr lrij Oppcnhuizatr orrder Sneek . (zie foto op voorpagina van
rlr. 35).
De opbrengst van deze kaarten dient om de in mei aangevangen
restauratie van de nrolen te helpen slagen.
De ansichtkaarten worden per 5 stuks verkocht en ziin te bestel-
len door overschrijving van f . 6,-- (incl.porto) op giro 840.7AL
van de Rabobank te Leeuwarden, rek.nr . L2.75.98.685 t.n.v.
Comité herstel G eeuwpoldermolen .
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