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Agenda 
 

 

2 november   Ledenvergadering in Akkrum 

3 november Molenruilbeurs in Utrecht-Zuilen (recreatieruimte van de Bethelkerk 

Inlichtingen bij de organisator dhr. Tersteeg (tel.0180-411121)voor info 

zie 21 april)  

3 november Sluiting kopij nummer 104 

30 november  Filmavond Gild Fryske Mounders  
 

Bij de foto’s op de omslag 

 

Bij de voorpagina 

Op de derde Friese Molendag deden heel wat molens mee om de dag tot een succes te maken. 

Hoewel de ontvangen geluiden erg positief waren, de molenaars hebben genoten, bleef op 

menig molen het bezoek uit vanwege tegenvallende weersomstandigheden. Meer over deze 

dag verder op in dit nummer. 

 

Bij de achterpagina 

De Koudumer spinnekopmolen De Vlijt boekte overdag wel bezoek, maar ’s avonds was hete 

beduidend minder en werd de molen stil gezet. De feestelijk verlichte en met vlaggetjes 

versierde molen zorgde in de late avond voor een aparte sfeer. 



Van de redactie 
 

Direct na afloop van de Derde Friese Molendag zijn we met spoed begonnen het 

septembernummer voor in elkaar te zetten. In dit nummer een terugblik op de molendag, we 

bespreken wat molenliteratuur en besteden aandacht aan actuele zaken. Opmerkelijke zaken 

staan ertussen waarbij het nieuws varieert van hoop op herstel van een molenromp (Ureterp) 

tot het gewetenloos slopen van belangrijke, passende gebouwen op een molenerf (Joure). 

Frank Terpstra gaat nader in op het molenachtkant en Chris Visser schreef het eerste deel over 

de molens van Hatsum. 

Een en ander wordt aangevuld met allerlei andere lezenswaardige molenzaken waarvoor wij 

in de inzenders hartelijk dank zeggen. 

Aan de ingebruikname van de Steenhuistermolen konden we nog geen aandacht schenken 

daar dit feest, dat 22 september plaats vond, buiten de sluitingsdatum viel. Het verslag 

daarvan heeft u dus nog tegoed in het decembernummer. 

Alle lezers wijzen we nog op de molenfilmavond die 30 november zal worden gehouden in 

De Lantearne te Akkrum. U bent er hartelijk welkom. In de nieuwsrubriek van het Gild 

Fryske Mounders leest u er meer over. We hebben heel wat lezenswaardige bijdragen 

verzameld en hopen dat u ervan zult genieten. 

 

Gerben D. Wijnja 

 

Oproep nieuwe redactiemedewerker 

 

Wegens mutaties in de werksfeer is het voor onze redactiemedewerker Hessel IJskes helaas 

niet meer mogelijk het redacteurwerk voor De Utskoat te verrichten. Met name zijn rubriek 

over voormalige Zaanse molens in Fryslân betekende een aanwinst voor ons blad. We willen 

hem ook hierbij hartelijk dank zeggen voor de inzet waarmee hij ons blad heeft ondersteund. 

Gelukkig heeft hij toegezegd zo mogelijk af en toe nog wat kopij te leveren, maar structureel 

kunnen we nu dus wel enige versterking gebruiken. De bemensing van de redactie is echt zeer 

minimaal en behoeft absoluut een verbreding. 

Als u wat met molens hebt – en dat hoeft echt niet in de opleidingssfeer – en het schrijven 

voor onze lezers als een uitdaging ziet, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprekje. 

Het kunnen omgaan met de computer is eigenlijk wel noodzakelijk en ook dient u door 

middel van een internetaansluiting bereikbaar te zijn.  

We zouden graag twee mensen erbij willen hebben. Ook vrouwen die plezier in schrijven 

hebben worden nadrukkelijk verzocht zich te melden. 

Ook roepen we mensen op die belangstelling voor het onderhouden van de website hebben. In 

verband met vele andere werkzaamheden is het ons ondoenlijk dit met het redactiewerk te 

combineren. Als u uw creativiteit hierin wilt optimaliseren verzoeken wij u vriendelijk contact 

met de redactie op te nemen. Het zou heel mooi zijn als we een aparte websitewerkgroep 

zouden kunnen samenstellen. 

We hopen in het volgende nummer te kunnen melden wie zich bij de redactie hebben 

aangesloten. 

Gerben D. Wijnja 

 

 

 



 

Mededelingen van het bestuur GILD FRYSKE MOUNDERS 
 

Najaarsvergadering 
 

Vrijdag 2 november, 19.30 uur. Zaal De Lantearne, Om’e toer 8 Akkrum. 

Voorlopige agenda  

- mededelingen, ingekomen post 

- verslag voorjaarsvergadering vaststellen 

- financiën 

- Derde Friese Molendag 

- nieuwe bestuursleden 

- de geslaagden 

 

Na de pauze vertelt Yolt IJzerman over “de noordelijke rosmolen”. 

 

 

Filmavond  

 

Op vrijdag 30 november om 19.30 uur houden we een gezamenlijke filmavond voor leden en 

donateurs van het Gild Fryske Mounders en van De Fryske Mole. We zullen dan met name 

aandacht besteden aan een bijzondere film: Das Mühlsteinhauergewerbe. Dit is een filmisch 

verslag over het uit de berg kappen en daarna afwerken van een basaltsteen tot molensteen. In 

deze documentaire wordt een bijkans verdwenen ambacht getoond. Een paar oude mannen, 

met authentieke gereedschappen gewapend, laten zien hoe men vroeger te werk ging. In twee 

films van samen twee uren wordt een en ander uitgebreid uit de doeken gedaan. Lang, lang 

geleden was deze film hier ook te zien. Voor alle molenliefhebbers, molenaars en leerlingen 

een must! 

Adres: Gebouw de Lantearne, Om ‘e toer 8,  Akkrum. 

 

 

Ledenmutaties 
 

Beëindiging lidmaatschap 

Mevr. Hoekstra-Kuperus te Eernewoude  

dhr. Punter te Wolvega  

dhr. v/d Gaag te Bergum  

 

Aangemeld als lid 
Jan Hugo Landman  Vitusdyk 37  8615 LN Blauhûs 

 

Aanmaning 
 

Het nieuwe jaar is al voor ruim de helft voorbij maar nog te velen hebben hun contributie voor 

het GFM niet betaald. We dringen er ten zeerste op aan dat snel te doen door Fl 40,-- over te 

maken op bankrekening 29.80.24.934 van Frieslandbank Drachten t.a.v. Gild Fryske 

Mounders, de Wetterwille 117, 9207 BM  Drachten.  

 



Nieuws van de Stichting De Fryske Mole 
 

Verwaarloosde molenpanelen kunnen vervangen worden 
 

Reeds geruime tijd krijgt de stichting meldingen dat de molenpanelen, welke wij destijds van 

de ANWB hebben gekregen met daarop de bijzonderheden van onze verschillende molens, er 

verwaarloosd bij staan. Er is geprobeerd de teksten over te schilderen, maar dit geeft geen 

goede oplossing. Op 21 december 1999 is hierover met de ANWB contact opgenomen. 

Onlangs kregen wij bericht dat er gelden beschikbaar zijn om nog dit jaar alle 41 

moleninformatiepanelen te kunnen vervangen. 

 

Gevoelens bij Buitengebied Smallingerland kenbaar gemaakt 
 

De stichting heeft haar gevoelens kenbaar gemaakt bij de gemeente Smallingerland op het 

voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied" van deze gemeente.In dit gebied heeft de 

stichting 3 spinnekopmolens staan. 

 

Filmavond 
 

In De Utskoat nr. 102 is melding gemaakt van een te plannen filmavond. Naar wij hebben 

vernomen organiseert het Gild Fryske Mounders op 30 november a.s. een filmavond in 

Akkrum. 

Er zullen enkele mooie molenfilms worden vertoond. Wij hopen dat een groot aantal van onze 

donateurs deze avond zullen gaan bezoeken. Elders in dit nummer vindt u hierover meer 

bijzonderheden.  

 

Sprinklerinstallaties en brandmeldinginstallaties  
 

Naar aanleiding van ons verzoek van 22 mei 2001 aan de Staatssecretaris van O.C.en W. 

inzake brandbeveiling op onze molens,hebben wij op 19 juni j.l. bericht ontvangen dat hij de 

aanleg van een sprinklerinstallatie gecombineerd met een brandmeldinginstallatie 

overeenkomstig de in de Hantumermolen te Hantum aangelegde installatie ( zgn. B-

installatie) verplicht wil stellen, conform het gestelde in artikel 28, eerste lid van het BRRM 

1997. Dit betreft de molens: 

Kleilânsmole te Marrum    Hogebeintumermolen te Hogebeintum  

Grote Molen te Marrum    De Phenix te Marrum 

Achlumermolen te Achlum    Slagdijksterpoldermolen te Oude Leije 

Schalsumermolen te Schalsum   De Eendracht te Kimswerd  

Babuurstermolen te Tjerkwerd   Miedenmolen te Holwerd  

Victor te Wanswerd     De Olifant te Burdaard 

't Zwaantje te Nijemirdum    Broekmolen te Broeksterwoude. 

 

Voorts wil hij de aanleg van een brandmeldingsinstallatie verplicht stellen voor de molens 

Heechhiem te Goëngahuizen; De Modderige Bol te Goëgahuizen en de Tjongermolen te 

Mildam. 

 

André Cramer 



Derde Friese Molendag 
 

Op 8 september organiseerde het Gild haar derde Friese molendag waarbij opnieuw 

molens ook bij avond in de schijnwerpers waren gezet. De dag viel samen met de Open 

Monumentendag. Het slechte weer hield waarschijnlijk heel wat mensen thuis, want niet 

eerder hadden we zoveel voorpubliciteit in de kranten gehad en dat beloofde een 

behoorlijke toeloop van belangstellenden. Helaas niet overal, maar de algemene indruk 

is zeer positief. 

 

 

Molen De Snip in It Heidenskip 

 

Met de advertentiebladen van De Friese Pers waren we namelijk overeen gekomen in de 

negen weken voor de molendag informatieve artikelen te plaatsen onder de titel Kijk op 

Friese molens.  

We kregen daarop heel veel positieve reacties en overwegen nu de reeks uit te breiden voor 

een nieuw boek over Friese molens.  

Ook verzorgde het bestuur in samenwerking met enkele vrijwilligers de samenstelling van een 

speciale molenkrant waarin eveneens informatieve artikelen waren opgenomen alsmede een 

lijst van deelnemende molens.  

Erg veel moeite heeft het gekost om deze lijst samen te stellen daar er in eerste instantie 

nauwelijks gereageerd werd op de vraag of men meedeed en zo ja van wanneer tot wanneer 

en of er speciale activiteiten zouden worden georganiseerd.  

Bezoekers willen graag duidelijkheid en het hanteren van een lijst is een manier om daaraan 

tegemoet te komen. Wel blijft de verspreiding een punt van zorg waarover nog eens goed 

nagedacht moet worden. 

 

 



Baburen 

Zelf waren we deze dag actief op de Babuurstermolen en daar zaten voor enen de eerste 

belangstellenden al op het bankje in de zon te genieten van het uitzicht. En dat terwijl de 

molen pas om 14 uur open zou zijn. Maar Pier Zijsling, de enthousiaste molenaar van dit 

beroemde molencomplex van poldermolen met waterschapsmuseumpje, was er ook en 

aangezien de molen al op de wind stond, was het een kwestie van kettingen los, 

bliksemafleider afkoppelen en los de vang. Het waaide zo hard uit het noordwesten dat er 

geen borden en zeilen nodig waren om te kunnen malen. En dat konden de geïnteresseerde 

bezoekers wel waarderen. Af en toe joegen buien met regen en hagel over het veld, maar 

daarna was het weer mooi maalweer met een vrolijk zonnetje en af en toe een kleurige 

regenboog. Negen bezoekers konden hun aanwezigheid vastleggen in het gastenboek en dat 

lijkt niet veel, maar de interesse van deze belangstellenden vergoedde veel. 

 

’s Avonds in de schijnwerpers 

Toen het begon te schemeren 

gingen we opnieuw op pad, maar 

nu naar collega-molenaars die de 

sfeer van malen bij nacht op het 

menu hadden. 

Ons eerste bezoek gold de 

poldermolen De Snip in It 

Heidenskip. Molenaar De Jong 

had de molen los en maalde 

zonder zeilen voor de prins. 

Buiten stonden wat 

stormlantaarns bij de hekken en 

binnen was de begane grond 

sfeervol verlicht met allerlei 

lichtjes. Rondom het standerrad waren de nodige stoelen neer gezet. In het schemerduister 

zaten enige bezoekers te genieten van de bijzondere sfeer die dit malen bij nacht zo 

kenmerkend maakte. Buiten het zoeven der wieken, binnen het kraken van raderen en het 

kreunen van de binten, terwijl grillige wolkenpartijen de laatste lichtbanen aan de hemel 

verdreven waardoor de nacht langzaam intrad.  

Verder gingen we weer. Nu naar Koudum, waar de bijzondere spinnekopmolen feestelijk 

versierd en verlicht aan de ketting lag. De ene na de andere bui passeerde met wilde luchten 

en rukte onheilspellend aan het gevlucht. De molenaars waren even bij een naburige molen op 

bezoek, maar we werden vriendelijk ontvangen door een bestuurslid van de gemeentelijke 

molenstichting. Het logboek sprak boekdelen: 

 

“Veel hollen en stilstaan. Af en toe malen. Vanmiddag gezellig met trekzakken en 

poffertjes. Aardig wat buren. Geen fietsen vanwege barre weer.” 

 

De molenaars van deze stichting hadden een fietstocht in petto, maar dat werd dus niks. Wel 

de nodige bezoekers en op de windmotor van Molkwerum kon molenaar Bergstra maar liefst 

25 belangstellenden begroeten.  

We vervolgden onze weg en zagen op de terugweg de Nijlannermole van Workum nog 

machtig malen in het licht van een schijnwerper. Verder was het daar aardedonker, behalve 

toen een bezoeker met de autolichten aan het erf verliet. Dikke buien kwamen toen overjagen 

en dat was voor de molenaar blijkbaar ook de reden om even na half tien de vang erop te 

leggen. Wij hadden nog plannen om door te rijden naar de Aylvapoldermolen, maar beseften 

 



dat we daar pas na tienen zouden arriveerden. Dat was na sluitingstijd zodat we een nachtelijk 

bezoek (met een warme hap?) aan deze molen bewaren voor een volgende keer.(GDW) 

 

Verwennerij op Aylvapoldermolen 

Zo’n wind maakt natuurlijk tevreden molenaars: er was volop werk te doen, er moest goed 

opgelet worden. Om op bezoek te komen geeft het publiek echter de voorkeur aan rust en zon. 

Maar toch…rondbellen levert enthousiaste verhalen. Martin Lootsma had een tópdag in 

Jislum met wel 3 bezoekers, hollen en stilstaan met twee volle op de binnenroede. Holwerd op 

Ameland trok welgeteld 103 bezoekers, er werd gemalen en gebuild. De Phenix in Nes 

produceerde 250 kilo geplette tarwe zodat Holwerd weer verder kan. Op poldermolens moet 

je als molenaar wel van de stilte houden: Albert Jan Veening trok op De Gooyer wel één hele 

bezoeker en Tilly Clijsters bleef helemaal alleen in Hegebeintum, net als Louis de Vrueh van 

de Genezareth-Kloosterpoldermolen bij Hallum die overigens wel journalistiek bezoek 

ontving van de LC. De Marsummer molen haalde daarentegen een topdrukte met 25 man en 

daarmee een uiterst tevreden Arend Casteleijn. Jan Braaksma kreeg in één keer dertig 

feestvierenden te verstouwen in Vrouwbuurt en daarmee had hij ook alles wel gehad. Ook aan 

de Groninger kant lukte het best: Burum draaide ’s middags in volle wind en tevredenheid.  

Siem Kamstra was mogelijk de drukste molenaar: hij maakte soep, leverde slaatjes, zette 

koffie en schonk een slokje, leidde iedereen uitgebreid rond en speelde tussendoor op zijn 

accordeon. Een blij en gastvrij molenaar. Misschien moeten we volgend jaar de Friese 

Molenaarsdag maar op de Aylvapolder houden: zulke verwennerij kom je niet vaak tegen. 

Ondertussen liet zijn naamgenoot in Workum tot volle tevredenheid, maar zonder soep en 

slaatjes, de wieken gaan. Heerenveen trok ’s middags, mede dank zij Open Monumentendag 

ruim 150 bezoekers en de pankoeken vlogen dus de deur uit. Boven al deze molenaarshoofden 

vlogen de wieken in het rond, soms tot 120 einden zoals in Jislum. Heerenveen kon nu in de 

buien zelf vaststellen wat het effect van remkleppen is in de nieuwe fokken: Johannes 

Kooistra kan immers wel zoveel vertellen…maar het voldoet geweldig!  

Vooral in het licht gezet leverden die volop draaiende molens een unieke aanblik. Hopelijk 

hebben veel mensen daar op afstand van kunnen genieten. Dit telefoonrondje leverde in elk 

geval uitsluitend zeer positieve reacties op. Fijn zo! (GvdW) 

 

De derde Friese molendag op ’t Lam in Woudsend 

De derde Friese molen(aars)dag zou een molendag met veel wind worden. Heel Friesland had 

te maken met veel buien, die al dan niet gepaard ging met veel regen. Die aanwezige wind 

werd natuurlijk ook op koren-,en pelmolen ’t Lam in Woudsend gretig benut. Het woord 

pelmolen is zeker nog steeds van kracht op ’t Lam. Wanneer er veel wind is wordt er nog 

regelmatig gepeld. Zo ook op de molendag. Met vier volle zeilen moest het gerst tot gort 

gepeld worden. Waar, waarschijnlijk, de meeste Friese molens het wel zonder zeil afkonden, 

of voor de zelfzwichters met geopende kleppen, waren op ’t Lam vier volle zeilen zeker 

nodig. Bebouwing en hoge bomen dicht bij de molen werkten natuurlijk ook tegen. En ook 

met deze “vier volle” moest de molen er nog stevig aan trekken. Op sommige momenten 

“smoorde” de steen zelfs nog in het gerst. Maar na verloop van tijd haalde de wind nog wat 

aan en ging het daarna verder zonder problemen. 

’t Lam heeft als enige Friese pelmolen maar één pelsteen, alle andere pelmolens zijn ingericht 

met twee pelstenen. Het voordeel van twee pelstenen is dat de molen niet aan de haal gaat, als 

je de voorste steen laat leeglopen met het gepelde goed, want de andere pelsteen laat de 

molenaar immers meteen weer vollopen. Zo pelt de molen dus continu en is van onbelast 

draaien geen sprake. Op ’t Lam loopt de molen tijdens het laten leeglopen van de pelsteen dus 

wél even onbelast. Maar problemen leverde dat niet op. Het pellen verliep vlot en we waren 

daarom ook al snel door onze gerst heen: het is tweemaal over de pelsteen gegaan. De 



bezoekers die tijdens dit, 

intensieve, proces op de 

molen aanwezig waren, 

vonden het een mooie 

ervaring om het een keer 

te mogen meemaken. En 

er zijn de gehele dag 

door veel bezoekers 

(±75) op de molen 

geweest. De meeste 

waren wel op de hoogte 

van de molendag, omdat 

er veel publiciteit aan 

was gespendeerd. Er 

kwamen ook veel 

bezoekers vanwege de 

open monumentendag. 

Molenaars uit andere 

provincies, waar de 

provinciale molendagen 

toch een beetje voor 

bestemd zijn, hebben we 

niet gezien. Velen van 

hen moesten natuurlijk 

hun eigen molen 

bemannen i.v.m. 

monumentendag. 

Na het pellen zijn we 

overgegaan op het malen 

van spelt. Het malen van 

spelt vraagt natuurlijk 

minder kracht dan 

pellen. Daarom werd er 

op de buitenroede 

gezwicht tot twee 

halven. De twee volle op de binnenroede lieten we ongemoeid. Vang eraf en malen maar. Het 

is wel weer duidelijk: “Never a dull moment” op ’t Lam. Er is dus de hele dag door activiteit 

op ’t Lam geweest. Was het niet met het pellen en malen, dan wel met bezoekers. Want ’t 

Lam is niet een heel erg ruime molen. Daarom is het wel eens “woekeren” met de ruimte. Aan 

het eind van de dag, de molen draaide van 10.00 uur tot 22.00 uur, is er nog tarwe gemalen. 

De laatste bezoekers kwamen zo rond 21.00 uur de molen binnen. Ze kwamen bij “buurman” 

De Jager vandaan en wilden ook nog even sfeer proeven in de, in het donker malende, 

korenmolen. In tegenstelling tot ‘t Lam stond De Jager wel in de schijnwerpers. Ook De Jager 

heeft de gehele dag gedraaid en was van 10.00 tot 22.00 uur voor publiek geopend. 

Zogezegd was het om 22.00 uur, op waarschijnlijk Fryslâns oudste korenmolen, alweer 

voorbij, wat betreft de derde Friese molendag. Het was een zeer geslaagde dag met veel wind 

en een mooi aantal bezoekers. Nu maar hopen dat alle Friese molenaars deze dag zoals ons 

hebben ervaren…………(Ruurd Jakob Nauta) 

 

 



 

Meindert Broersma molenaar in Burum 
 

Op 10 mei 2001 slaagde Meindert Broersma voor het examen molenaar. Het examen 

werd afgenomen op de molen De Zwaluw te Zuurdijk. Het was een welverdiende 

afsluiting van een intensieve leerperiode van Meindert. 

 

Naar eerst de opleiding bij Hendrik van der Veen te hebben gevolgd, is Meindert Broersma 

later leerling geweest op de Victor te Wânswert. Voor de examentraining werden extra 

avonden bij de heer Hoekstra in Dokkum gevolgd. Ook door bijwonen van de stages en 

excursies werd veel kennis van de molens en de molenwereld verwerkt. De heer Broersma is 

operator in de kunststofindustrie. Daar moet wel precies gewerkt worden, omdat de processen 

vaak zeer kritisch zijn. Door de jarenlange ervaring in een technische werkomgeving waren 

de praktische zaken dan ook geen probleem. Ook in het theoretische deel van het examen 

heeft Meindert veel energie gestoken om de leerstof onder de knie te krijgen. Door een altijd 

opgeruimd humeur en nauwgezette plichtsbesef onderscheidt Meindert zich. In mei geslaagd 

en in juni kon Meindert Broersma wegens het bereiken van de vut-leeftijd afscheid nemen van 

zijn werk in Buitenpost. Hierdoor is het mogelijk dat bij voorbeeld ook tijdens de werkdagen 

de molen geopend kan zijn.  

 

Zolang als Meindert Broersma het heugt, is hij bekend met de molen "Windlust" te Burum. In 

zijn jeugdjaren in het dorp was bij de molen altijd bedrijvigheid rondom de molen. Het 

fouragebedrijf annex meelhandel van de familie Bremer had de thuisbasis bij de molen. De 

molen was volop in werking, ook tijdens de oorlogjaren. Toen werd de molen behalve als een 

nuttig werktuig in de voedselvoorziening ook als seinpost voor het verzet benut. 

 

Na jaren van stilstand kwam de molen in bezit van de gemeente die de molen weer overdroeg 

aan de Stichting monumenten Kollummerland c.a. 

 

Door initiatieven vanuit de actieve beheerscommissie uit het dorp werd in juni 1998 een 

voorlichting gehouden om molenaars te interesseren. Het was toch zonde dat er mooie molen 

in het dorp stond en er zou geen molenaar zijn 

om de molen te bedienen. Direct meldden vijf 

enthousiastelingen uit het eigen dorp zich aan. 

Er was in 1998 de verwachting dat de 

restauratie van de molen en de opleiding voor 

molenaars gelijke tred zouden houden. Bij beide 

activiteiten was er vertraging, maar uiteindelijk 

heeft door de afsluiting van restauratie op 6 mei 

2000 de molen het nipt gewonnen. Maar reeds 

op 4 oktober 2000 slaagde Marco Hiemstra en 

door de versterking van Meindert is de molen 

nu voorzien van een tweede gediplomeerd 

molenaar vanuit het eigen dorp. Alle reden om 

op 10 mei de molen "Windlust" te Burum in de 

vreugd te zetten. Wij hopen dat Meindert 

Broersma en de "Windlust" nog jaren een goede 

combinatie zullen vormen.  

 

Sjerp de Jong 



Update voor molen Welgelegen 
 

Begin juni was de restauratie aan het wiekenkruis van korenmolen Welgelegen te 

Heerenveen afgerond. Op zaterdag 9 juni werd de vang gelicht en ging de molen met 

zijn vernieuwde gevlucht het nieuwe millennium in. 

 

Door de toenemende hoogbouw en het hoger opgroeien van bomen in de omgeving van de 

molen is het extra moeilijk geworden om over voldoende windvang te beschikken om 

regelmatig te kunnen malen met de molen. 

Omdat de ijzeren roeden van het wiekenkruis aan vervanging toe waren had het bestuur van 

de Heerenveense molenstichting gemeend een en ander te moeten combineren. Daarom ook 

werd het nieuwe wiekenkruis voorzien van fokwieken.  

Een dergelijke “updating” van een windmolen lijkt niet gebruikelijk te zijn. Molens zijn 

monumentale werktuigen en worden veelal gerestaureerd naar een vorm die zij al eerder 

hadden. Deze aanpassing van het wiekenkruis van de Welgelegen is een direct gevolg van het 

feit dat de molen regelmatig maalt voor bakkers en particuliere klanten en in toenemende 

mate last heeft van niet te wijzigen windbelemmering. In 1896 was het nog mogelijk de 

windbelemmering op te heffen door het stenen onderhuis van de molen 5 meter op te hogen. 

Die mogelijkheid hebben ze nu niet meer. 

In de laatste week van mei werden de oude roeden gestreken en de nieuwe gestoken. 

Op zaterdag 9 juni, om 14.00 uur, werd de vang gelicht door familieleden van oud-molenaar 

Johannes Melis Tjepkema die de molen bemaalde van 1872 tot 1920. Daarbij organiseerden 

de molenaars een feestelijk (m)Allemolenfeestje. Daarvoor had men alle inwoners met de 

naam Van der Molen, Van der Meulen, Molenaar etc aangeschreven met het verzoek al 

zingend de molen op gang te helpen. Menigeen was daarop aanwezig met een of andere 

molen: droogmolen, cementmolen, pepermolen, koffiemolen, feestmolen, ambtelijke 

molen…Al draaiend vormden zij met gebaar en geluid de achtergrondmuziek voor het 

zangkoor dat dit vanglichten muzikaal begeleidde. Zon, de geur van koffie en verse 

pannenkoeken maakten het geheel tot een feestelijk gebeuren. 

 

Molens op klok 
 

Van Museum Joure kregen we enkele foto’s toegestuurd 

met daarop de afbeelding van een molen.  

De schildering is gemaakt op de schuif van een klok en 

de eigenaar vermoedt dat het gaat om een bestaande 

molen.  

De klok is al behoorlijk oud want de maker is Eelke Jans 

Tuininga uit Joure die leefde van 1823 tot 1888.   

De schilder van de wijzerplaat is ook bekend: Folkert 

Hylkeo Plantinga, eveneens een Jouster die leefde van 

1802 tot 1873. 

De schilder van de kast is niet te achterhalen. Op de 

molen die op de schuif geschilderd is, staat het jaartal 

1791.  

Wie aanwijzingen kan verstrekken wordt verzocht zich 

in verbinding te stellen met de redactie. (GDW) 



 

Kort Fries Molennieuws 
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van “Friese Molens”. Een nummer met 

(*) verwijst naar het boek “De Windmotor als poldergemaal in Friesland”. Bijdragen voor deze rubriek 

graag schriftelijk aan de redactie of via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl 

 

Munnekezijlstermolen bemand met eigen volk 
31. Munnekezijl – De vlag ging uit en de muziekvereniging blies een vrolijk deuntje. In 

Munnekezijl was men terecht blij toen de eigen dorpsbewoners Jan Ellens en Martin Wiersma 

slaagden voor het molenaarsdiploma. De beide vrijwilligers werden opgeleid door leermeester 

Gerard Gremmé van molen De Hond te Paesens met assistentie van vrijwilliger Jan Hoekstra 

uit Dokkum die een deel van de nodige theorie bijspijkerde.  

Het bestuur is trots op hun mensen en liet dat blijken ook: als waardering voor hun inzet bij 

het met succes volgen van de molenaarscursus kregen zij een cadeaubon en een bos bloemen. 

In Munnekezijl is men nu niet meer afhankelijk van vrijwilligers uit de omgeving. En zo hoort 

het ook. Proficiat! (GDW) 

 

Duivenhok kan weer malen 
75. Tzum – Tussen Tzum en Kûbaard prijkt de spinnekop Duivenhok weer in volle glorie. 

Molenaar Auke Bootsma is er zo trots als een pauw op. En dat kan hij zijn ook, want de 

gemeente Franeradeel zorgt goed voor haar drie molens die Bootsma onder zijn hoede heeft. 

In de afgelopen periode hebben molenmaker Durk Posthumus en zijn assistent Onno Klaver 

van Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum een nieuwe vijzel met bak gemaakt. Eerder had de 

molen al een nieuw gevlucht met as gekregen. Bootsma heeft zich bijzonder ingespannen om 

deze oude spinnekop – hij zou er al in 1800 staan, maar exacte gegevens ontbreken – weer in 

bedrijf te krijgen. Donderdag 12 juli was voor hem dan ook een hoogtepunt. Een kraan hees 

 



de schroef in de nieuwe bak. Binnenkort hopen we een mooie foto te kunnen maken wanneer 

er weer echt mee gemalen wordt. (GDW) 
 

Een tonmolen bij de Babuurstermolen 
100. Tjerkwerd - Ze zijn er maar wat trots op. De molenaars Pier Zijsling en Cees Posthuma 

van de Babuurstermolen. In de vaart naast het witte woninkje hangt sinds kort een heuse 

tonmolen die met handkracht water kan opmalen. Vroeger werden ze wel gebruikt in de 

turfgraverijen, maar ook bij het slatten van sloten deed de handmolen nuttige diensten. Een 

heel oude foto in het voormalige woonkamertje herinnert aan die vorm van landarbeid.  

De molen lag lange tijd opgeslagen onder de zaagvloer van houtzaagmolen De Rat in IJlst. 

Toen Zijsling vernam dat molenaar-houtzager Jellema hem wel kwijt wilde, was hij er als de 

kippen bij om dit buitenkansje als museumuitbreiding aan de collectie te kunnen toevoegen. 

De ton werd inwendig met carbolineum doordrenkt en dat hebben de beide molenaars nog 

dagenlang moeten horen van moeder de vrouw. De stank in de kleren en op de huid liet zich 

maar moeilijk verwijderen. Maar dat is nu vergeten en boven de vaart siert op een 

aangebracht plankier een ongeveer honderd jaar oude tonmolen die wellicht ooit als 

tjaskermolen dienst heeft gedaan. De molen die veel toeristen trekt is hiermee een waardige 

attractie rijker. (GDW) 

 
Het unieke van het Jouster molencomplex weggeveegd 

113. Joure – Peninga’s Molen heeft helaas niet langer meer dat exclusieve, unieke 

voorkomen van rond 1975. Voor het jubileumboekje over de molen, waarover elders in dit 

nummer meer, liet ik me nogal lovend uit over het geheel aan bebouwing op het molenerf. 

“Rond de molen veranderde in de loop der jaren veel. In die begintijd lag de molen nog 

prachtig solitair in het landschap. Samen met het molenaarshuis, de knechtswoningen, de 

paardenstal, de boerenschuur en het cherchershuisje waarin de toezichthouder van de 

belasting op het gemaal zal hebben gewoond, lag hier aan de Schipsloot een parel van een 

molencomplex. Rondom was weiland waarin de koeien nog liepen te grazen. De molen had 

een hoge belevingswaarde vanwege die vrije ligging in het wijde landschap met op de 

achtergrond de bewoning van Joure met haar statige torens. In mijn ogen had het geheel een 

monumentale waardering verdiend. Als beschermd stukje dorpsgezicht zou een meerwaarde 

gecreëerd zijn waardoor nu de knechtswoninkjes er een stuk beter voor hadden gestaan en 

wellicht dienst hadden kunnen doen als een soort molenmuseum waarin op gezette tijden ook 

dia- en filmvoorstelling gegeven zouden kunnen worden. Ik herinner me overigens nog een 

Nationale Molendag in 1975 toen we daar inderdaad dia’s hebben vertoond voor 

belangstellenden. Ze stonden in de rij! 

“Monumentale waardering ja. 

Beter was het geweest in 

eerdere stadia monumentale 

bescherming af te dwingen voor 

het te laat was. En nu is het te 

laat, want het molenaarshuis 

met bijgebouwen is in andere 

handen gekomen en dat 

betekende het begin van het 

eind van een uniek complex dat 

z’n gelijke in Nederland niet 

kent. Dat unieke karakter heeft 

men wel degelijk onderkend, 

maar bij de gemeente vond de  



plaatselijke molenstichting volgens voorzitter Jan Coppens geen gehoor. En dat mag toch een 

monumentale blunder van de hoogste orde genoemd worden, die wellicht begaan is uit 

onwetendheid. Aan de bedrijfsgebouwen met woninkjes bij Museum Joure werd die steun 

gelukkig wel gegeven, maar aan de Molenweg werd de molen door de gemeente als een op 

zichzelf staand monument beschouwd. Het is blijkbaar nog steeds erg moeilijk om overheden 

ervan te doordringen dat een molen meer is dan alleen het gebouw. We weten allemaal (nou 

ja, allemaal…) inmiddels dat vrije windvang voor het functioneren van een molen 

noodzakelijk is. Bovendien verhoogt het de belevingswaarde enorm. Maar dat historische 

bijgebouwen als een paardenstal, motorhok, molenaarswoning e.d. als wezenlijk onderdeel 

van het geheel beschouwd moeten worden, ondervindt nog te veel onbekendheid blijkbaar. 

Daar is het unieke aanzien van de korenmolen in Joure de dupe van geworden. Op de foto die 

we kort na de sloop maakten is te zien dat de boerderij en de knechtswoninkjes met de grond 

gelijk gemaakt zijn. Een triest einde van een gedenkwaardig geheel dat beter had verdiend en 

waarvoor prima bestemmingen te bedenken waren. Maar het hoeft allemaal niet meer. 

Eigenlijk hadden de molenaars als een vorm van stil protest de molen in de rouwstand moeten 

zetten, want droefheid is hier op zijn plaats. Het is te hopen dat het een wijze les voor de 

toekomst van menig molenerf dat nog authentieke bouwkundige elementen bevat! (GDW) 

 

 
De Jager weer tiptop 

116. Woudsend – In De Jager is in de afgelopen periode voor eigen restauratie gezaagd. Zo 

werden de beide kalfstijlen vernieuwd en werd het bovenwiel op windkracht rond gedraaid. In 

de bovenbonkelaar kwam een nieuwe gang kammen en er werden nieuwe vangblokken 

aangebracht. De “Batavia onder de houtzaagmolens”, zoals molenaar-zager Jan Coppens 

hem placht te noemen vanwege z’n hoge ouderdom – de molen dateert van kort na 1710! -  is 

hiermee weer tiptop in orde. (GDW) 

 

Restauratie Dorusmooltsje 

148. Oudega (W) - De achtkante spinnenkop Dorusmooltsje te Oudega (W) zal binnenkort 

een inwendige restauratie ondergaan. De molen zal worden voorzien van een nieuwe 

onderbonkelaar en het vijzelwiel zal worden gerepareerd. De nieuwe onderbonkelaar is 

afkomstig uit een spinnekop die bij Nijhuizum heeft gestaan. De restauratie zal zo’n f 18.500,- 

gaan kosten. Beide wielen van Dorusmooltsje hadden ook al jaren dienst gedaan in de twee 

spinnenkopmolens van Oppenhuizen/Uitwellingerga, namelijk, ’t Op (inmiddels verplaatst 

naar Koudum) en de Geeuwpoldermolen. (RJN) 

 

Krijgt Ureterp haar molen terug? 

151. Ureterp - In Ureterp is nog een heel traject te gaan om herstel van de molenromp te 

verwezenlijken. De molen stond ooit in de Zaanstreek als De Zwarte Bruinvisch. Hij was daar 

gebouwd in 1842 ter vervanging van een verbrande zaagmolen. Slechts 30 jaar later vond de 

verplaatsing naar Ureterp reeds plaats. In 1925 werd de molen na roedebreuk onttakeld en 

later ten dele gesloopt. Het restant is thans eigendom van de Rabobank ter plaatse die het 

object als puur zakelijk beschouwt. Wanneer het de Stichting Behoud Oud Ureterp echter lukt 

een haalbaarheidsplan op tafel te krijgen, is de bank wellicht bereid mee te werken. Veel zal 

ervan afhangen of het hele dorp zich in de plannen kan vinden. “Wy sille yn elk gefal alle 

registers iepen lûke om de mole te rêden,” sprak actielid Boomsma hoopvol. Er zijn inmiddels 

500 handtekeningen verzameld en de stichting is versterkt met 200 donateurs. De bank, die 

als molenvriendelijk bekend staat, kan dit imago versterken door mee te werken. Het krijgt 

daarbij, wanneer de plannen slagen, ook nog eens een voortreffelijk uitzicht vanuit de bank op 

een waardevol, monumentaal gebouw. Het molenrestant staat echter (nog) niet als monument  



 

te boek, maar er zijn al wel contacten met Monumentenzorg geweest. Op het moment van 

sluiting van de kopij is nog steeds niet zeker of het plan verder ontwikkeld kan worden. Het is 

dus nog in de molen, om maar eens in toepasselijke termen te blijven. (GDW) 

 

Herkules maalt weer 
*10. De Veenhoop – Eind juni legden Johannes Kooistra en Johny Jansen van Molenbouw 

Dijkstra uit Sloten de laatste hand aan de restauratie van de Amerikaanse windmotor Herkules 

die voorheen aan het Grietmansrak stond achter restaurant Iesicht. Nu is de 18 meter hoge 

roosmolen te vinden tussen de Heawei en de Bûtendiken. Hij kan de polder achter de 

Bûtendiken nu weer bemalen. (GDW) 

 
Warfstermolen- Dit dorp koestert een bijzondere molenwens. Het wil namelijk een molen 

bouwen in de stijl van Uniastate in Bears. Het skelet moet wel lijken op de molen die vroeger 

het dorp heeft gesierd. Plaatselijk belang onderzoekt momenteel de mogelijkheden. De 

gemeente schijnt al positief gereageerd te hebben op de plannen. Mochten de plannen 

doorgaan dan zouden we in een volgend nummer graag een oude foto van de Warfstermolen 

willen plaatsen. Wie helpt ons daaraan? (GDW) 

 
Oproep 

Wie heeft een index gemaakt op de nummers 51 tot en met 100? De redactie zou hierover 

graag beschikken. 

 



 

 

DE MOLENS AAN DE HATSUMER OPVAART 
 

door  Chris Visser 

 

1. De Hatsumermolen 
 

Aan de Hatsumer Opvaart staan twee poldermolens, beide monnikmolens, ten Z-W van 

Dronrijp, en aan de Keimptilsterdyk. De huidige namen zijn genoemd naar de 

buurtschappen waarbij de molens horen. Zo heette Hatsum voorheen Hatsumer Molen, 

en Kingmatille heette voorheen Keimptilster Molen. 

In dit eerste deel komt de Hatsumermolen aan de beurt. Het tweede deel over de molen 

van Keimptille hopen we in het volgende nummer te plaatsen. 

 

HATSUM 

De eerste molen aan de Keimptilsterdyk 

vanuit Dronrijp komend is de molen 

’Hatsum’. De Hatsum is uit 1878. Voor 1878 

stond op de plaats van molen een 

spinnekopmolen. Op een schilderij uit 1841 

staat de spinnekopmolen. Eigenaar van de 

molen was de familie Sikma, Keimptilsterdyk 

2. De molen staat ook in de buurt van dit 

adres. De molen hield door bemaling de 60 

Ha grote polder ’Sikma’ droog. In het 

metselwerk bevindt zich een gevelsteen: N.J. 

Osinga 1878. De molen werd voor ’t eerst 

gerestaureerd in 1950. De laatste particuliere 

eigenaar was J. Sikma. Het Waterschap ’De 

Middelsé Krite’ heeft in de jaren zestig van de 

twintigste eeuw het waterbeheersingsplan in 

dit gebied vernieuwd, en daardoor raakten de 

kleinere molens overbodig. Wat niet meer 

functioneert raakt meestal in verval, zo ook 

molens. In 1975 heeft de Stichting Molens in 

Menaldumadeel de molen voor de 

symbolische prijs van Hfl. 100,– van J. Sikma 

overgenomen. De molen zag er toen slecht uit 

(Foto1). In hetzelfde jaar maakte molenmaker 

De molen Hatsum in desolate toestand.  

Opname juni 1978 

 

Westra een begroting voor restauratie. Dit begrotingsplan werd door de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg goedgekeurd. Doch zicht op financiële middelen van het Rijk was er niet. 

Het bestuur van de Molenstichting heeft met vrijwilligers de molens Hatsum en Kingmatille 

wind- en waterdicht gemaakt door watervast triplex rondom de kap en de romp te slaan. Deze 

werkwijze is tevens de redding van de molens gebleken, want daardoor zijn ze niet van de 

Monumentenlijst afgevoerd. De heer J. Heijdra, opzichter van de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg,  

. 



 

heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van de beide molens aan de Keimptilsterdyk.  

De laatste restauratie was van 1987 tot en met 1990. De vrijwilligers die op zaterdagen de 

molen Hatsum weer een beter aanzien gaven in die jaren zijn Piet Bouma, Waling Hofkamp, 

Piet de Jong en Yde van der Meer. Door wijzigingen in de Monumentenwet kwam de molen 

in het Gemeentelijk Meerjarenprogramma Restauratie Monumenten. Pas in 1990 kon er geld 

beschik- baar worden gesteld. Het Gemeentebestuur werd gevraagd of de voorfinanciering 

van de Dronrijper molen De Puollen nogmaals gebruikt mocht worden voor de molens  

Hatsum en Kingmatille. De Gemeenteraad ging hiermee akkoord. In 1985 begonnen de 

vrijwilligers met het demonteren van de restanten en het maken van nieuwe rompen 

(achtkanten) en kappen. De vergane bovenas werd vervangen door een nieuwe as van 

gietijzer. Uit duurzaamheidoverwegingen zijn de houten roeden eveneens vervangen door 

stalen roeden, fabrikaat Derckx, Beegden. De restauratiewerkzaamheden vonden plaats in de 

boerderij van Lammert Dijkstra, in Hatsum, waardoor onder in alle weersomstandigheden 

gewerkt kon worden. Op zaterdag 17 juni 1989 is de molen op een grote dieplader vervoerd 

van de boerderij van Dijkstra naar het molenerf. Op het molenerf was intussen al een nieuwe 

fundering gelegd en de veldmuren waren reeds gemetseld. De nieuwe vijzel is in de winter 

van 1989-1990 gemaakt. In de zomer van 1991 stond de nieuwe Hatsum weer aan de 

Hatsumer Opvaart. Ook is er een nieuwe gevelsteen op de molen toegevoegd. Deze 

gevelsteen bevindt zich in de veldmuur boven de schroefbak, met het opschrift:  

 

Gerestaureerd 1987-1990 Stichting Molens in Menaldumadeel 

Vrijwillige molenaars: W.A. Hofkamp Deinum, P. de Jong Menaldum, IJ. van der Meer 

Deinum, P. Bouma Dronrijp. 

 

Op de vangstok is een eenhoorn aangebracht, het symbool op het wapen van Menaldumadeel. 

Op woensdag 23 oktober 1991 is de molen officieel in werking gesteld door Mr. Pieter van 

Vollenhove.  



 

Victor' (1867) 
 

As ien ding stâl oan Wânswert jout, o ymposante mûne, 

dan bisto it, derfan bin 'k wis. Dat haw ik hjirop grûne: 

Fan team op team, elts jier op 'e nij, al wiksele de mûnder, 

stiesto garant foar dit berjocht: it doarp strûpt der net ûnder. 

 

As yn 'e hjerst de swiere loften skuorre, 

dan fjochtesto, 't hat wolris wiken duorre, 

om ‘t wetter út dy donkergrize buien, 

mei dyn mânske skroef yn d' âlde feart te spuien. 

 

Do wrakselst dêr yn’t lege lân, lykme allinne, 

de tsjerketoer fan Wânswert sjocht fier oer dy hinne, 

Asto belies jaan moatst, Victor, dan strûpt de miede, 

derûnder en sil yn de toer de needklok liede. 

 

Yn 't wite hûske op it mûnehiem wachtet de mûnder, 

Hy brocht dyn wjukken yn 'e wyn, do mealst foar wûnder, 

Hellet de wyn wer oan en wurdt it stoarm op 't lêst, 

dan leit er hiel fakkundich, rap, dyn fang wer yn 'e rêst. 

 

No is 't net mear te kearen, it lân strûpt ûnder wetter, 

De reedriders fermeitsje har gjin fjirtjin dagen letter. 

Der lizze kilometers ús oan 't Burdaard en Boarnemear. 

't Betsjut foar Wânswert winternocht, mar eins docht it dy sear. 

 

Der komt teiwaar, iisnocht ferdwynt, de tiid giet op nei maaie. 

Victor, kom op, lit do no wer dyn fjouwer wjukken draaie! 

De lege mearen falle droech, yn ‘t lân ferskine kij, 

op 't mûnehiem begjint aanst wer de simmerswimmerij. 

 

De jongerein fan Wânswert komt nei d' âlde mûne ta, 

en sil dêr wer in fearnsjier lang har simmerwille ha: 

Dûke fanôf it mûnegat en yn 'e mûne frije, 

mei swimklean oan, yn 't bleate gat, it kin by dy wat lije! 

 

De leafde wurdt yn dy bedreaun, do bist dêr tsjûge fan. 

Wa hat net fan dy fruchten preaun? Krekt Jan en alleman. 

Do hast yn al dy jierren trou it swijen derta dien. 

Hûnderten binn' dy tankber. Dêrfan bin ik ek ien. 

 

Victor, dyn namme seit it, do hast alles oerwûn. 

Hoe sit it of hoe leit it, hat ús heit ús mem hjir fûn? 

Hy wie jongfeint, hja wie jongfaam. Ha se hjir lein te frijen? 

Do, keninklike Wânswerter, wannear ferbrekst it swijen? 

 

Jan Tabak                                     Eastersee, 2000 

Ut: In slach om ' e buorren…. 



Woonachtig tussen twee molens IV 
 

In deze aflevering zal ik iets vertellen over de molenaars van Bolsward in het midden van de 

18
e
 eeuw. Ik ga daarbij af op de Quotisatiecohieren van 1749. In dat jaar maakten taxateurs in 

opdracht van de Provinciale Staten van Friesland, vooruitlopend op de invoering van een 

nieuw belastingstelsel, een lijst van alle gezinshoofden, hun gezinssamenstelling en hun 

beroepen. Uit die lijst blijkt dat de stad Bolsward op dat moment drie molens had, die –

uiteraard- aan de west- of bovenwindse kant van de stad lagen. Ik houd het erop dat het een 

tweetal graanmolens en een houtzaagmolen betrof. 

De oostelijk van de Leeuwarder Vaart staande pelmolen werd in 1749 bestierd door Albert 

Durks; hij had een geschat vermogen van 1000 Caroli guldens en een kinderrijk gezin met vijf 

personen boven de 12 jaar en 1 persoon eronder. Hij huwde in de Sint Franciscuskerk op 11 

september 1720 met ene Hieke Gerbens. Over geboortedata en afstamming van bruidegom en 

bruid heb ik niets kunnen vinden. Een drietal kinderen werd ten doop geheven: Antie (1726), 

Jancke (1729) en Henke (1733). Tot 1758 zou Albert Durks de scepter hebben gezwaaid over 

deze molen; dit moet een lang werkzaam leven van meer dan 38 jaar zijn geweest. Zie verder 

het artikel van november 1997 van de hand van Dick Bunskoeke over de pel- en eekmolen.  

Voorts stond een korenmolen aan de rijweg 
1
langs de Leeuwarder Trekvaart, die eigendom 

was van Walle Aukes; hij noemde zich “rogmolenaar”. Zijn vermogen werd geschat op1200 

Caroli guldens. Het gezin omvatte 2 personen boven de 12 jaar. Noch in de huwelijksregisters  

noch in de lidmatenboeken van Hervormde Gemeente, de Doopsgezinde gemeente en de 

parochie in de stad heb ik ene Walle Aukes kunnen terugvinden.  

De derde stadsmolen was een windvanger die ook koren zou hebben gemaald
2
. Deze stond 

aan de Harlingerstraat, nabij de toenmalige Blauwpoort en werd in 1749 gedreven door 

Gerben Willemsweduwe. Haar gezin telde twee personen boven de 12 jaar. De taxateurs 

schatten het vermogen op 600 Caroli guldens en voegen er nog aan toe “bestaat redelijk”. 

Uit het Trouwboek van de Ned. Herv. Martinikerk blijkt dat het hier betreft Djuwke Fongers
3
, 

afkomstig van Oosthem die huwde met de weduwnaar Gerben Willems op 25 november 

1731. Uit het huwelijk kwam 1 dochter Antie (1733). Gerben Willems moet dus tussen 1733 

en 1749 zijn overleden. Van hem heb geen geboorte- of doopgegevens kunnen vinden. Zijn 

dochter noemde zich bij haar huwelijk in 1755 Antie Gerbens Molenaar
4
. 

Wat betreft de èchte molenwerkers nog het volgende: in de Quotisatiecohieren van Bolsward 

(1749) wordt tweemaal een “molenknegt” genoemd: Hilbrand Prinsen en Pytter Heerkes; 

allebei met een geschat vermogen van 100 Caroli guldens. Van de eerstgenoemde –het is 

opmerkelijk dat hij al een familienaam voerde in deze tijd- vond ik dat hij naar Bolsward 

kwam vanaf Sneek (attestatie N.H. 18-7-1743; in Sneek werd hij ingeboekt komende vanaf 

Finkum 20-6-1742
5
). In Bolsward huwde Hillebrand Prinsen op 31 jan. 1745 met de 

Bolswardse Grijttie Thijssen. Zij lieten vier kinderen dopen Henrik (1746), Tijs (1749), 

Willemtie (1751) en Yfke (1753). Van het gezin heb ik geen adres kunnen achterhalen.  

                                                 
1
 De naam Franekerstraat is vastgesteld in 1887. Daarvoor sprak men over “buiten de Sint Janspoort”. De laatste 

resten van deze poort werden gesloopt in 1859.   
2
 Over de functie van deze molen bestaat onduidelijkheid. Bolswards Historie meent dat het een houtzaagmolen 

heeft betroffen. Een gevelsteen is herplaatst; wellicht is deze steen afkomstig van de houtzaagmolen aan de 

Leeuwardervaart, die in 1921 werd afgebroken.  
3
 Dieuwke Fongers deed belijdenis op 14-10-1846; zij woonde buiten de Blauwpoort (lidm. Boek N.H. 

Bolsward) 
4
 Antie Gerbens Molenaar huwde op 5 jan. 1755 met Hidde Eijberts Bontjema. Het echtpaar woonde van 1755 

tot in ieder geval 1772 aan de Grote Dijlakker. De bruidegom werd gekozen tot diaken van de Martinikerk op 29 

mei 1762.  
5
 Het zou interessant zijn nog na te gaan of Hillebrand Prinsen op molens in Finkum resp. Sneek werkzaam is 

geweest. 



Reactie op de Bolswarder gevelsteen 
 

Inmiddels heb ik de gevelsteen in het pand aan de Harlingerstraat/steeg Sint Jozefbrug 

bekeken. Op de steen, die geen tekst bevat, zie ik een schuur met een molen als bovenbouw. 

Hoewel ik geen molenkenner ben, vraag ik mij af waarop is gebaseerd dat de molen op de 

gevelsteen een houtzager is geweest. Ik waag zelfs te betwijfelen of de gevelsteen wel behoort 

bij het gebouw waarin de steen thans is ingemetseld. Immers, op de gevelsteen kan in de 

onderbouw/schuur een drietal  ramen aan weerszijden van een deur worden geteld. 

Daarentegen heeft de bestaande schuur, aannemende dat dit de molenschuur betreft, vijf 

vensters; zonder dat een deurpartij in deze gevel is te ontdekken. Zou de gevelsteen van elders 

zijn aangevoerd? Of een vrije fantasie zijn van de kunstenaar? Misschien zelfs een variant op 

de houtzaagmolen van de Leeuwardervaart? Zou Van der Werf, de handelaar in bouw- en 

houtmaterialen van de Harlingerstraat, die de molen van Schoonhoff in 1921 sloopte hier 

meer van geweten hebben?  

 

Ter aanvulling nog het volgende: in Het Oude Bolsward 713-1955 van J.J. Wijma lees ik op 

pag. 80: 9 april 1874 Nieuws uit de Bolswardsche Courant,  Uitgever B. Cuperus Az.  

 

Afbraak Rogmolen in verkoop. D. Roos van Mesdag, bij kastelein Hilarides, Harlingerstraat, 

met verkoop van de molen met toe- en aanbehoren, staande aan de Bolswarder/Makkumer 

zeilvaart. 

 

Deze Dirk Roos van Mesdag was wijnhandelaar van beroep. Hij woonde aan de Grote 

Dijlakker no. 307, bij de Drie Posten, thans huisnummer 17. Hij was een vooraanstaand lid 

van de Doopsgezinde Gemeente in Bolsward;  mogelijk was hij medeoprichter in 1841 van de 

Ring Bolsward. DRvM overleed in 1862; zijn weduwe Albertine Fockens overleefde hem 

bijna 25 jaar (zij stierf in 1887). Zeer waarschijnlijk is de molen aan de Harlingerstraat dus 

vanuit de boedel DRvM verkocht in 1874.  

Laatstgenoemde was de schoonvader van Dirk Wopkes Brouwer (1829-1868), die in ons huis 

aan de Franekerstraat 30 woonde en het houtzaagmolencomplex bestierde tot zijn vroege 

dood op 39-jarige leeftijd en de erven moesten verkopen aan Herman Gerbens Schoonhoff 

(1843-1907). Aldoende is dus weer een familieband aangetoond tussen de eigenaren van de 

Bolswarder molens…. 

 

Bauke Jansen 

 

 



Het achtkant nader beschouwd 
Wie monumentale molens wel eens vanuit een (werktuig)bouwkundig perspectief bekijkt, zal 

het houten achtkant een gave constructie vinden. In dit artikel wordt stilgestaan bij deze 

belangrijke en destijds veel toegepaste molenconstructie. 
 

De functies van het achtkant 

Het houten achtkant is ten eerste drager van de kruibare kap. In de kap ligt de bovenas met 

buiten daaraan gemonteerd het gevlucht. Het gegeven van een door wind aangedreven 

werktuig (d.m.v. een verticaal gevlucht) geeft het achtkant voor een groot deel zijn 

verschijningsvorm. De tweede functie die het achtkant vervult, is het huisvesten van het 

benodigde gaande werk en de eventuele werktuigen in het achtkant, afhankelijk van de 

functie(s) van de betreffende molen. De derde  -secundaire-  functie is het onderbrengen van 

de eventuele inwendige molenaarswoning of andere benodigde ruimtes. 

Het achtkant was dus de primaire structuur voor: 

 Dragen: eisen t.a.v. sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

 Het onderbrengen van het gaande werk en eventuele werktuigen: eisen t.a.v. plaatsing 

bintlagen en ruimtelijke afmetingen. 

Secundair bood het plaats aan: 

 De benodigde ruimtelijke functies (wonen, graanzolders, maalzolders / werkvloer, 

enzovoorts): eisen t.a.v. plaatsing bintlagen en ruimtelijke afmetingen. 
 

Het zeskant in relatie tot het achtkant 

Het zestienkant wordt niet behandeld. Wel een ander broertje uit de familie der houten 

bovenkruiers: het houten zeskant. Dit is een lowbudget variant op het achtkant, dat in 

technisch opzicht goed uit de verf kwam ingeval van een houtzaagmolen. Hierbij werd de 

bezuiniging op de hoofdconstructie daadwerkelijk omgezet in een zeer efficiënte molen als 

onderkomen voor het houtzaagproces. Men bespaarde een compleet gebint, per tafelement 

twee tafelementdelen en twee velden met hun veldregels, -stijlen en –kruisen. Tevens spaarde 

men de onder een achtkante molen benodigde vierkante onderconstructie uit. Die was immers 

nodig om drie zaagsleden te kunnen laten schuiven. Ook ingeval een papiermolen kon een 

zeskant praktisch voordeel opleveren om de werktuigen (maalbakken) zo optimaal mogelijk te 

kunnen plaatsen.
1
 

Een zeskanter met een andere functie dan de genoemde houtzagerij, komt op mij echter 

enigszins over als een wat halfbakken oplossing. De besparing op de hoofdconstructie 

mondde uit in een minder gave structuur. De losse legeringsbalken verleenden de 

gebruikelijke koningsspil op een constructief weinig zuivere manier doorgang. Bij de 

genoemde zeskante houtzaagmolen behoefde de koningsspil slechts één maal een bintlaag te 

doorkruisen
2
. Dit betrof de bovenste bintlaag, die van de kapzolder. Verder naar beneden 

doorlopende koningsspillen, van molens met functies die dat eisten, kwamen onderweg 

meerdere losse legeringsbalken tegen die omgelegd dienden te worden. Het omleggen kon op 

twee manieren
3
. Zie bijgaande illustratie. Variant 1 is de eenvoudigste, sterkste en oudste 

mogelijkheid. Variant 2 is een “raveelconstructie” van latere datum, waarbij een 

samengestelde bintlaag in één vlak ligt. 

Een achtkant met legeringsbalken uitgevoerd als een dubbel paar kruisbalken was constructief 

gezien een stuk beter, uniformer en gaf op een natuurlijke wijze vorm aan zijn functie. De 

koningsspil kreeg zonder moeilijke fratsen een plaats in het midden. Ingeval een 

industriemolen met spoorwiel was tussen de ware velden en de bintbalken automatisch op 4 

plaatsen ruimte geschapen voor de plaatsing van een maalspil welke door het spoorwiel kon 

worden aangedreven. Een achtkant is in horizontaal vlak meerdere malen volledig 

symmetrisch: in de twee hoofdrichtingen, maar ook in de twee richtingen haaks op de valse 



velden. Dit is niet onbelangrijk voor een in plattegrond in alle richtingen even belangrijke 

constructie als een molenromp. Al waren in een zeskant volgens variant 1 de losse 

legeringsbalken per opeenvolgende bintlaag andersom gelegd met hun kromming
3
, zo gaaf als 

een achtkant werd het nooit. Daarnaast neigt een achtkant ook meer naar een gewenste ronde 

vorm dan het zeskant. Immers: gevlucht en staart moeten vrij kunnen kruien en de wind moet 

zo soepel mogelijk langs de romp worden afgevoerd. 
 

Om deze redenen is een achtkant ook “mooier”. “Mooi” omdat de structuur vanuit alle 

aspecten bekeken uitermate effectief functioneerde, zonder concessies op het basisidee: vier 

elkaar kruisende gebinten. 
 

Al moest in een achtkant om plaatsingsproblemen omtrent het gaande werk natuurlijk ook wel 

eens incidenteel geknabbeld worden aan de basisstructuur. De onderbroken losse bintbalk van 

het onderachtkant van de verdwenen oliemolen “De Koperslager” te Zaandijk is een 

voorbeeld. Zie het boek “Molenbouw” van Anton Sipman
3
, pagina 154-155. 

 

“Mooi” in breder verband 

 

Velen roemen de taillering van verschillende molenachtkanten. “Mooi” is in dat opzicht een 

interessant discussiepunt, maar over smaak valt niet te twisten…….. 

Wel kan objectief worden vastgesteld, dat bijna elke streek zijn eigen kenmerkende 

taillering(en) kende. Zie het Zeeuwse korte maar tegelijk duidelijke uitbrekertje, de Zuid-

Hollandse gekromde achtkantstijl en de geprononceerde Friese uitbreker.  

De vorm was echter niet het hoofddoel. De per regio ontwikkelde typologieën in constructie 

en afbouwtechniek gaven de molens hun kenmerkende verschijningsvormen. In Fryslân 

ontstond door de behoefte aan kleine molens voor de bemaling van boerenpoldertjes een 

kleine variant op het achtkant: de muonts. De opererende molenmakers pasten hun kunsten 

bijna uitsluitend in hun eigen regio toe. Kunsten, want tijdens het timmeren dachten ze veel 

na
3
. Ze maakten hun eindproduct (een molen) van begin tot eind. De details en de 

verbindingen waren één met de totale constructie. De molenmakers volmaakten hun eigen 

variant op een hoofdtype tot een streektype. Tijdens de molenevolutie ontstonden zo binnen 

een bepaald hoofdtype verschillende uitvoeringen en zelfs subtypen (zie bijv. de muonts).  
 

Intermezzo 

Vergelijking met het ontstaan van soorten in de natuur. Citaat: “Als een organisme in een 

geïsoleerde omgeving blijft leven, komt het vaak voor dat het zich ontwikkelt tot een nieuwe 

soort. De Afrikaanse en Indiase olifanten zijn  -ondanks hun gelijkenis-  bijvoorbeeld 

verschillende soorten geworden: ze kunnen zich zelfs niet met elkaar voortplanten.” 
4
  

Bintlaag achtkant Idem zeskant variant 1 Idem zeskant variant 2

Verschillen tussen een bintlaag in een achtkant en een bintlaag in een zeskant

(bintbalken over elkaar) (in het zelfde hoogtevlak)

Het systeem van lassen is in deze beschouwing niet meegenomen.
Hiervoor kan het boek "Molenbouw" geraadpleegd worden.



 

Afwijkingen hierop worden gevormd door vroeger naar elders verhuisde molens. Zij namen 

eigenschappen van hun oude standplaats (deels) mee naar de nieuwe verblijfplaats. Zo heeft 

“De Windlust” te Wolvega geen Fries achtkant. Zijn allochtone Zuid-Hollandse achtkant is 

duidelijk als zodanig herkenbaar. 

De streekeigen en de -in cultuurhistorisch verband- door emigratie verspreide kenmerken, 

maken iedere monumentale of in replica
5
 gebouwde (dat kan conceptueel

6
 bekeken even 

goed) molen op zijn eigen merites “mooi”.  

Kenmerkend mooi.  

Bij vertuinmoliseerde
7
 molens, waarbij streekeigen en / of incidentele molenbouwhistorische 

eigenschappen verloren zijn gegaan of zijn veralgemeniseerd, geldt het credo “kenmérkend 

mooi” in mindere mate. 

Nieuwe klassieke molens bouwen door monumentale molendelen van verschillende komaf 

samen te voegen is anno 2001 geen cultuurhistorische ontwikkeling die kenmerkend is voor 

de sociaal-economische, technische en maatschappelijke ontwikkeling van de betreffende 

streek. Dit geldt wel voor overgeplaatste molens die vroeger vanuit economische, 

productietechnische motieven zijn overgeplaatst. Voorbeelden: “De Windlust” te Wolvega en 

“De Weijert” te Makkinga. Deze twee zijn vroeger niet als tuinmolen neergezet om het 

dorpsbeeld op nostalgische wijze te stofferen. Ze waren toen noodzakelijk voor hun eigenaar 

en afnemers! 
 

Bovenstaande beschouwingen rondom het woord “mooi” geven nogmaals aan dat molens niet 

louter “mooi” of “lelijk” zijn. Het gaat om de kenmerken van een betreffende molen uit een 

bepaalde tijd, op een bepaalde plek en in een bepaalde vroegere context. Deze wetenschap 

maakt onze molenhobby in een breder kader interessant en laat ons steeds weer nieuwe 

ontdekkingen doen! 
 

(De)montabelheid en aanpasbaarheid van het achtkant 

Het huidige molenbestand (als een stuk tastbaar geheugen van het verleden) toont dat molens 

vroeger dikwijls werden omgebouwd ten behoeve van een andere, nieuwe functie. Hiervoor 

waren dikwijls aanpassingen nodig in de hoofdstructuur om de nieuwe of op andere plaatsen 

benodigde delen van het gaande werk te kunnen huisvesten. Een (aangeklampte) bintlaag erbij 

(eventueel na demontage en her-montage) ging ingeval van een houten achtkant 

supereenvoudig. Wilde men wel “in systeem” een verandering doorvoeren, dan diende de 

gehele molen te worden gedemonteerd. Demonteren, verplaatsen en (her)monteren 

geschiedde overigens ook op zeer grote schaal. Houten molens waren hiermee hun tijd ver 

vooruit: ze waren net als het Big-Brotherhuis  (samengesteld uit prefab keten) 100% 

demontabel en verplaatsbaar. Een houten molen kon eenvoudig (meerdere keren) in zijn 

economische levensloop van standplaats wisselen. Voorbeelden zijn: molen “De Rat” en 

“Penninga’s Molen”. 

Het achtkant was demontabel door zijn pen- en gatverbindingen welke zijn opgesloten met 

houten toognagels. Molens waarin is veranderd, laten dit vaak duidelijk aflezen. De vroegere 

graanmaalfunctie in houtzaagmolen “De Rat” is verklaarbaar door een later aangeklampte 

“bintlaag”. De betreffende balken zijn feitelijk geen echte bintlaag, maar vormden een extra 

tussenzolder voor het vroegere graankoppel. 

Ook “Penninga’s Molen” is vroeger meerdere malen aangepast. Deze molen stond tot 1900 te 

Westzaan en was aldaar pelmolen. In zijn jongste jaren was de molen echter papiermolen. 

Deze historie is afleesbaar aan de plaatsing van de aanwezige bintlagen. Enkele zijn later 

aangeklampt. Met andere is in hoogte geschoven. 
 



 

Link naar de huidige bouwpraktijk 

De drang tot het komen tot aanpasbare en demontabele constructies is in de huidige 

bouwpraktijk zeer actueel. Tegenwoordig zijn gebouwen vaak al binnen 20 jaar na oplevering 

onbruikbaar door de veranderde eisen die men eraan stelt. Bij het ontwerp al rekening houden 

met de mogelijkheid om later een en ander aan te kunnen passen, is dan ook zeer gewenst. Dit 

bewerkstelligt naast een hoger rendement, het komen tot een duurzame ontwikkeling. Iets dat 

je opnieuw kan gebruiken door het aan te passen of elders her te gebruiken hoeft immers niet 

opnieuw gemaakt te worden en onnodig (milieubelastend) gedumpt te worden. 

De molenhistorie (en overige bouwhistorie) toont dat men vroeger, maar dan om louter 

economische redenen, net zo werkte. Materiaal was destijds immers duur en manuren waren 

nog goedkoop. 

Het molenachtkant is een voorbeeld van aanpasbaar en demontabel bouwen, ook al is de 

constructiewijze nu achterhaald. 

Er kan een les uit getrokken worden voor de huidige tijd. Het ontwikkelen van een 

doordachte, multifunctionele en eventueel verplaatsbare basisstructuur, is voor het verkrijgen 

van een duurzaam werktuig of bouwwerk goud waard. Helemaal met de -in relatie tot 

vroeger- zeer korte economische levensduur van gebouwen en productiemiddelen in deze tijd. 

 

Noten en Bronnen: 
 
1) Bron: Zaanse molenkenners H. IJskes en R. Couwenhoven 

2) Bron: tekening zeskante houtzaagmolen behorend bij “Theoretisch en Practisch Molenboek”, G. Krook. 

3) “Molenbouw”, Anton Sipman 

4) Bron: tijdschrift “Sum”, mei 2001, pagina 20-22 

5) Onder een replica versta ik een precies nagemaakt object volgens de voor dat specifieke geval authentieke 

technische specificaties en bouwwijze. Een exacte kopie van het origineel.  

6) Zie voor theorie achter materiële en conceptuele waarde: “Cultuurhistorische waardebepaling…..  en…..”, Utskoat 

99. 

7)  “Vertuinmolisering” is een nieuwe term voor molenbouwkundige vertrutting en algemene generalisering van 

monumentale molens. Equivalent van het woord “vertrossing”. Volgens het woordenboek betekent dit: 

versimpeling, verschraling. 

 

Frank Terpstra 

Bintlaag achtkant

Verschillen tussen een bintlaag en een aangeklampte "bintlaag" in een achtkant

Aangeklampte "bintlaag" achtkant

Het systeem van lassen is in deze beschouwing niet meegenomen.
Hiervoor kan het boek "Molenbouw" geraadpleegd worden.



Het Groninger Molenarchief 
Veel razend interessant papier, netjes opgeborgen als in moeders linnenkast – en het 

ruikt er even fris. 

 

Op vrijdagmiddag 20 april 2001 is het Groninger molenarchief op een nieuwe locatie geopend 

in twee kantoorruimtes van het waterschap Hunze en Aa’s te Veele. Deze ruimtes worden 

elke dinsdag gebruikt door vier vrijwilligers die begeleid worden door de archiefcommissie 

van de drie provinciale Groninger molenorganisaties. 

 

Het molenarchief is in 1988 gestart door enkele leden van de vereniging Vrienden van de 

Groninger Molens. In de eerste jaren is er reeds veel verzameld. Toen reeds zijn de 

beschrijvingen van de Groninger molens van de heer B. van der Veen Czn gekopieerd uit het 

archief van De Hollandsche Molen in Amsterdam. In 1995 is het archief overgebracht naar 

Appingedam (bibliotheek van het waterschapshuis). In de periode 1996 tot 2000 is er veel 

geregistreerd in computerbestanden. Het archief werd veel professioneler opgezet. Het 

molenarchief heeft in die periode altijd bijzonder veel medewerking gekregen van het 

waterschap Eemszijlvest. Door de waterschapsfusie was er in 2000 in Appingedam geen 

ruimte meer voor het molenarchief. 

 

De gegevens die vele molenverzamelaars hebben afgestaan of in bruikleen hebben gegeven 

zoals foto’s, ansichtkaarten, krantenartikelen, molenboeken, bestekken en archieven van 

enkele molenorganisaties zijn gesorteerd, geregistreerd en gearchiveerd. Het molenarchief 

bevat inmiddels veel meer informatie dan alleen van Groninger molens. Het molenarchief is 

in 2000 aanzienlijk uitgebreid met de omvangrijke verzameling van wijlen de heer W.O. 

Bakker. Er is informatie van molens uit heel Nederland en de omliggende landen te zien. 

 

De officiële heropening vond plaats door mevrouw Harmsma, dagelijks bestuurslid van het 

waterschap Hunze en Aa’s, samen met mevrouw Bakker. Mevrouw Harmsma sprak 

waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. Het waterschap heeft vroeger zelf veel 

molens in beheer gehad en daarom verstrekte het bestuur nu een cheque van fl. 1000 voor de 

archiefwerkzaamheden over de poldermolens in het molenarchief. Na de opening werd het 

Groninger molenarchief door de aanwezigen bezichtigd. Er was bij de aanwezigen veel 

waardering voor de omvang en de professionele opzet van het archief. Van deze gelegenheid 

hebben diverse mensen gebruik gemaakt. Ook hebben op deze dag enkele verzamelaars delen 

van hun verzameling bij het molenarchief ondergebracht. 

Het Groninger molenarchief is elke dinsdag voor het publiek geopend. Voor informatie en 

voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 0597-532944 (coördinator Henk Vos). 

Het Groninger Molenarchief, Wedderstraat 39, Veele (9541 ED Vlagtwedde), 0599-312185 

(dinsdag). Groninger.Molen.Archief@hetnet.nl  

Zie ook de internetwebsite www.groningermolens.nl 

(Ingekort en gewijzigd over genomen uit De Nieuwe Zelfzwichter 2001/2) 

 

Groninger molenarchief: 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen! 

 

Jaren geleden heb ik in De Utskoat eens voorgesteld in Friesland en structuur te maken die de 

particuliere en ambtelijke archieven over molenzaken makkelijker toegankelijk zou maken. 

Dat is al zo ver terug dat ik zelfs met behulp van de inhoudsopgave van de eerste 50 nummers 

dat voorstel niet kon terugvinden. Ik heb alle 100 nummers doorgebladerd, maar dat mocht 



niet baten. (Blijkbaar niet uit het juiste archiefspeurneuzenhout gesneden!) Voorzover ik weet, 

is er nog geen openbare plaats waar iemand kan studeren in alle moleninformatie die ooit is 

teruggevonden en verzameld. 

 

Het is bekend dat zich, ook in Friesland, velen bezig houden met allerhande informatie over 

molens. In De Utskoat kunnen we daar regelmatig voorbeelden van lezen. U hoort mij niet 

zeggen dat deze hoeders van de molenliteratuur (nu) afstand moeten doen van hun 

gekoesterde lievelingen. Het valt te hopen dat de verzamelingen intact blijven als de huidige 

eigenaren niet meer onder ons zijn. Al te veel waardevol (molen)materiaal is vroeger en 

recent bij het leegruimen van huizen op de afvalberg terechtgekomen. Ook opsplitsing van het 

materiaal onder de erfgenamen is een vrij zekere weg naar de vergetelheid. 

Mijns inziens ligt hier een taak voor bijvoorbeeld voorname instituten zoals de Fryske 

Akademy of de provinciale en rijksarchieven. Een andere oplossing is het Groningse model: 

een samenwerking van waterschapen, andere moleneigenaren, verzamelaars van 

moleninformatie en mensen die er plezier in hebben daar een geheel van te maken. Misschien 

past zo’n plan in het nieuwe provinciale subsidiebeleid: geen jaarlijks doorlopende subsidies 

voor verenigingen meer, maar projectgerichte ondersteuning. 

Maak eens een afspraak in Veele, het is de moeite waard! 

 

Jaap van Driel (woont in Groningen, vandaar…) 

 

Uit ons prentenkabinet 
 

De heer Gosse Minnema van Damwâld zond ons bijgaande foto van een onbekende 

zaagmolen die ongetwijfeld in het noorden van ons land gestaan moet hebben. Wie helpt? Uw 

reacties worden met belangstelling ontvangen op het redactie-adres. 

 

 



 

 

Molenliteratuur 
 

Molens in Nederland 
Willem Roose brengt molenklasse in kleur voor een betaalbare prijs 

 

Grote behoefte was er zo langzamerhand weer ontstaan 

naar een algemeen Nederlands molenboek dat voor 

zowel de leek als de molenliefhebber veel aantrekkelijks  

te bieden heeft. 

 

De grote herwaardering van molens in de jaren 70 van de 

vorige eeuw leverde een “boek van de maand” over molens 

op (Molens van Nederland door Herman Besselaar). Het 

was een boek in groot formaat, betaalbaar en rijkelijk 

geïllustreerd met tal van fraaie oude en recente foto’s. 

Toen dat uitverkocht raakte kwam in 1979 Balk zijn Kijk op 

molens , in 1983 gevolgd door Windmolens in Nederland 

door drs. P. Nijhof. Beide boeken verschaften een massa 

interessante moleninformatie dat verlucht werd met fraai 

fotowerk. Het laatste grote populaire molenboek over 

Nederlandse molens verscheen in 1996 onder de titel Nederland dichterbij Molens, wederom 

van de hand van Balk. Willem Roose (tekst) en Herman Scholten (fotografie) maakten voor 

uitgeverij Atrium in opdracht van Icob b.v. een prachtig nieuw boek getiteld Molens in 

Nederland dat voor slechts f 32,95 in de boekwinkels te koop is. Een absolute aanrader voor 

iedere molenliefhebber. We hebben ervan genoten. 

Roose schrijft in zijn inleiding dat hij “zonder chauvinistisch te zijn recht wil doen aan een 

cultuurgoed uit het verleden dat gelukkig nog op veel plaatsen te bezichtigen valt”. Hij noemt 

z’n eigen boek meteen maar een “prachtig molenboek” en maakt nieuwsgierig met de 

opmerking “een volledig nieuwe hypothese over het ontstaan van windmolens in onze regio” 

te bieden. Raadsels zullen echter blijven bestaan en dat maakt uitgave van volgende 

molenboeken ook weer interessant. Gelukkig maar. 

Technische gegevens: ingebonden met stofomslag; omvang 128 pagina’s, formaat 24 x 31 

cm, compleet met register op plaatsnaam, verkrijgbaar in de boekhandel voor f 32,95. 

 

Zaanse Molenbranden 
“Dat God genadighlijck gelieve te verhoeden” 

Auteur: Ron Couwenhoven, Zaandam 

 

“Zaanse Molenbranden” beschrijft gedetailleerd spectaculaire branden zoals in pelmolen Het 

Guiswijf en papiermolen Het Fortuin in Zaandijk (januari 1894) en de ondergang van 

papiermolen De Vergulde Bijkorf in Zaandijk (november 1902). Daarnaast worden tal van 

andere branden en de nasleep daarvan beschreven. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het 

‘doppenmolen-onderzoek’ van 1874, het onderzoek naar de brandveiligheid van droogkamers 

in papiermolens en de veiligheidseisen door de eeuwen heen. Twee brandassurantie-

contracten voor houtzaagmolens worden beschreven en de ondergang van het 

Papiermakerscontract – één van de belangrijkste onderlinge brandverzekeringen in de 

Zaanstreek– wordt volledig in kaart gebracht. Blikseminslagen, gedetailleerde 

schouwingsrapporten van molenmakers, de strijd om verwarmingstoestellen in de molens te 



plaatsen en allerlei nog nooit gepubliceerde gegevens over vele molens komen in ‘Zaanse 

Molenbranden’ aan bod. 

Ook in dit boek worden tal van illustraties opgenomen met als extra een kleurenkopie van de 

brandverzekering van rijstpeller De Witte Klok in Oostzaandam, anno 1919. 

Het boek wordt voorzien van bronvermeldingen en index op molennaam en familienaam. 

 

Zaanse Molenbranden verschijnt per 1 november 2001 en is een uitgave van Stichting 

Archief Ron Couwenhoven, Zaandam en Feniks Design, Zaandam. Prijs: f. 40,-. Bij 

voorinschrijving voor 15 oktober betaalt u als Utskoatlezer slechts f. 35,- (incl. verzending). 

Bestelling door storting van dit bedrag op bankreknr. 41.14.70.078 tnv Stichting Archief Ron 

Couwenhoven, Zaandam. Vermeld ook uw volledige adres bij de overschrijving. 

 

In de voetsporen van Auke Penninga 
 

Toen in de jaren 1970/1971 “Penninga’s molen” in Joure zeer grondig werd 

gerestaureerd, destijds de grootste en duurste molenrestauratie van ons land, kon het 

eigenlijk niet uitblijven om eens een boek(je) over deze molen op de markt te brengen.  

 

Dat boekje is er nu en het is een zeer geslaagd levensverhaal geworden van de molen die nog 

steeds de Vlecke siert. Veel vrijwillige molenaars van de molen, maar ook enkele niet-

molenaars, hebben hun steentje bijgedragen aan het boekwerk. Dat zijn o.a. Hessel IJskes, 

Dick Bunskoeke, Jan Coppens, Frank Terpstra, Popke Timmermans en Gerben Wijnja. 

In het begin van het boekje valt meteen een afbeelding van de aanvraag voor de windbrief op 

van molen “De Jonge Dolfijn”. Zo heette de molen toen hij in Westzaan werd gebouwd als 

papiermolen. Daarna gaat het verder met een overzicht van de genealogie van Auke Penninga. 

Een zeer interessant stuk over de voorganger van Penninga’s molen, De Westersche molen, 

volgt hierop. Deze molen brandde op 25 april 1900 geheel af, waarna herbouw van de Jonge 

Dolfijn uit Westzaan volgde.  

Het boekje, dat rijk is geïllustreerd met oude afbeeldingen van de molen, bestaat verder uit 

een vrij algemeen stuk over molens in hun hoedanigheid. Dit stuk gaat niet specifiek over 

Penninga’s molen, maar het heeft wel betrekking op de molen. Het stuk geeft een heldere kijk 

op de situatie van molens in de vorige eeuwen en de situatie nu, maar ook voor de toekomst. 

De molens moeten, in de komende decennia/jaren namelijk niet alleen als toeristische 

objecten beschouwd worden. 

Uiteraard ontbreekt de beschrijving van Penninga’s molen in dit mooie boekje niet. Een 

overzichtelijk verhaal over het staande en gaande werk van de molen. Deel voor deel worden 

ze besproken, opbouw, romp, stelling, kap enz. enz. Dit stuk is ook voor niet-molenaars zeer 

interessant. Zonder al te veel moeilijke woorden worden de belangrijke delen van de molen er 

uitgelicht en duidelijk beschreven. 

Met een verhaal over de sfeer van weleer op Penninga’s molen en een gedicht, een vervolg op 

een al eerder in het boekje geplaatst gedicht, wordt het boekwerkje waardig afgesloten. 

Misschien dat een iets uitvoeriger verhaal over de restauratie in 1970/1971 wel op z’n plaats 

was geweest. Want het “leven” van de enig overgebleven Jouster korenmolen heeft toch jaren 

aan een, zeer dun, zijden draadje gehangen. 

 

Het in Utskoat-formaat gedrukte boekje telt 48 pagina’s in omslag en is met 24 zwart-wit 

afbeeldingen rijk geïllustreerd. Het is in Penninga’s molen te koop voor f 11,- (€5). (Ruurd 

Jakob Nauta) 

 

 



Jaarverslag 2000 Stichting Molens in Menaldumadeel 
 

We ontvingen het jaarverslag van onze zusterstichting waarin de kersverse voorzitter Joh. Van 

der Meulen schrijft dat het jaar in het teken heeft gestaan van een drietal belangrijke zaken: de 

herverdeling van bestuurstaken na het overlijden van voorzitter/secretaris K. Hellinga, het 

afwerken en inrichten van de werkplaats alsmede de inwerkingstelling van de Marssumer 

molen en de werkplaats Kornelis. 

De 22 personen tellende groep medewerkers heeft hiermee een druk jaar achter de rug en als 

we van de plannen lezen is er nog volop werk. De spinnekop Terpzigt heeft groot onderhoud 

aan de vijzel nodig en eigenlijk zou men het molentje het liefst in z’n geheel een stukje naar 

het westen verplaatsen. Hij zou dan aan de afgesloten tak van de vaart it Wâld en dicht bij de 

weg nog mooier tot z’n recht komen, zo is men van mening. Groots is ook het werk aan het 

wiekenkruis van molen de Puollen. Verder is hier de korte spruit aan vernieuwing toe en dient 

er het nodige aan het muurwerk gedaan te worden. Voor De Rentmeester staan ook diverse 

werkzaamheden op de planning, terwijl De Hatsumermolen een nieuw wolfsdak dient te 

krijgen en een bruggetje naar de molen een wens is. Voor molen Kingmatille vreest men dat 

de boktor een bedreiging vormt voor het oude hout. De kammen van onderbonkelaar en 

vijzelwiel van De Kievit grijpen niet meer goed in elkaar zodat de schroef omhoog gebracht 

moet worden. De windmotor Heechhiem bij Deinum heeft nog niet de aandacht gekregen die 

men ervoor in gedachten had, maar “het bestuur zal zijn rug rechten en maatregelen moeten 

nemen om te zorgen dat dit niet een eindeloos verhaal wordt,” aldus het verslag. 

In de werkplaats Kornelis werd door Hofkamp en Leemburg een tjasker gebouwd voor het 

Drentse Zeijen. 

In de loop van het jaar meldden zich drie nieuwe leerlingmolenaars aan. 

Tot slot wordt gemeld dat de Marssumermolen op 21 december in de raadsvergadering tot 

Huis der Gemeente is aangewezen wat betekent dat er in de molen getrouwd kan worden. 

Het adres van de stichting is: Riemer Veemanstrjitte 18, 9034 HC Marssum (tel. 058-

2541581). 

 

Aangeboden 
 

Molens van Friesland – het provinciale molenboek uit 1971 (bibliotheekexemplaar). 

Inlichtingen bij Rolf Dijkema (tel. 0512-363722) 

 

Aangeboden 
 
De volgende provinciale molenboeken 

Fries molenboek 1980  

De volgende boekjes in de reeks ‘in oude ansichten’ 

Wijnja G.D. – Langs oude Friese windmolens;  

Fryslân 

Middelkamp A. - Birdaard, de Zwaluw 1987;  

Wijnja Gerben D. - Strijd in de Veenpolder;  

De Utskoat Special 1985.  

Algemeen 

Bunskoeke e.a. - Molenstudies 1989;  

Smit Jos - Molens in Nederland;  

Tieleman en Dros - Molens en klederdrachten 1949 fraai plaatjesalbum;  

Kerstnummers van het vakblad De Molenaar van de jaren 1987, 1994, 1995, 1996 en 1997 en 



het jubileumnummer 100 jaar de Molenaar van 1998 zijn nog leverbaar.  

De nummers bevatten een veelzijdig aanbod molenartikelen.  

De Hollandsche Molen; Jaarboeken 

1983 60 jarig jubileumboekje.  

Stokhuyzen Ir. F - 50 jaren De Hollandsche Molen  

Jaarboekje 1953/1956  

oude nummers van MOLENS.  Leverbaar zijn:(1986 tot 1999) nr.1 t/m 55 

Monografieën 

Stokhuyzen Ir. F Molens  

Jaap Hartog - Hollandse Molens in aquarel zonder plakplaatjes  

Duitstalig 

Neue Grundfässe für Schöpfwerksbauten door Dr.Ing. Hugo Ph. Bertram met 57 foto’s en 12 

andere afbeeldingen, waaronder molenfoto’s en unieke interieuropnamen van het 

Woudagemaal. Een boek voor de liefhebber van bemalingstechniek. (172 blz.) 

 

Over bovenstaande boeken kunt U inlichtingen inwinnen bij de redactie. Voor verschillende 

boeken en boekjes betreft het een laatste exemplaar! 

 

Hier onderwijst men de jeugd ook 
 

Hieronder nog een beeld van bezoekers aan een van de molens van De Fryske Mole. 

Molenaar Zijsling (rechts) legt uit hoe het water wordt opgemalen in de 

Babuurstermolen te Tjerkwerd. 

 

 



 

Nr. 103 september 2001 
De Utskoat” is een uitgave van 

Stichting “De Fryske Mole” 
Van Leeuwenhoekstraat 3 

8921 TZ Leeuwarden 

(tel. 058-266.17.26) 

(giro 2257734) 

Administratie donateurs: 

Sj. de Jong, Jehanneswâld 8, 9269 

VT Feanwâlden  

(E-mail: sjerpdejong@noknok.nl). 

en  

Vereniging Gild Fryske 

Mounders 
Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden 

Tel. 058-2151758 

E-mail: g.gremme@hccnet.nl 

Homepage op internet: 

http://www.tem.nhl.nl/~smits/index.

html 

(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934) 

(giro 2543900) 

Ledenadministratie 
Via secretariaat, Postbus 1059 8900 

CB Leeuwarden 

Ereleden: 

J.H.A. van Tilburg  

Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  

Gerben D. Wijnja 

 

Redactie: 
André Cramer (tel. 058-266.17.26) 

Hessel IJskes (tel. 0513-415025) 

Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858 

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-79348)  

 

Eindredactie en lay-out: 
Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-57.93.48) 

 

Foto’s en archiefcollectie: 
Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

 

Advertentieacquisitie: 

Sj. de Jong, Jehanneswâld 8, 9269 

VT Feanwâlden tel. 0511-474258 

E-mail: sjerpdejong@noknok.nl 

 

Aan dit nummer werkten mee: 
Jaap van Driel 

Sjerp de Jong 

 

Jan Tabak 

Frank Terpstra 

Popke Timmermans 

Chris Visser 

 

Redactieadres: 
Waltaweg 53 

8765 LN Tjerkwerd 

(tel. 0515-57.93.48) 

E-mail : g.d.wijnja@hccnet.nl  

Internet: 

http://members.tripodnet.nl/Utskoat 

 

Druk: 
D.S.W. Leeuwarden 

 

Zonder voorafgaande toestemming 

van de redactie is het niet 

toegestaan artikelen en/of foto’s 

over te nemen. 
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