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Agenda 
 

2 februari 2002 Huwelijk Z.K.H. Prins Willem Alexander en Maxima, een goede reden 

om iets met uw molen te doen! Tevens sluitingsdatum nr. 105. 

9 maart Jaarvergadering De Hollandsche Molen te Amsterdam met uitreiking 

der diploma’s aan de geslaagde vrijwillige molenaars 

29 maart Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum 

20 april Molenruilbeurs in Utrecht (informatie bij de heer Tersteeg(tel. 0180-

411121) 

11 mei Nationale Molendag 

 

Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie. 

 

   

 

Bij de foto’s op de omslag 

 

Voorop:  

De Steenhuisterpoldermolen werd dit najaar officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde op 

een echte herfstdag met volop wind en regen. Een ‘nat’ verslag treft u aan in dit nummer. 

 

Achterop:  

Fotogeniek als ze is poseert de Himmole aan de Sneker stadsrondweg voor onze camera. 

Vooral in zo’n winters landschap met een fraaie wolkenpartij komt het donkere silhouet van 

dit karakteristieke wiekendragertje volop tot zijn recht. 

 



Van de redactie 
 

Allereerst kunnen we melden dat we erin geslaagd zijn een nieuwe medewerker voor dit blad 

aan te trekken. Voor Hessel IJskes is Ruurd Jakob Nauta uit Oppenhuizen in de plaats 

gekomen. Hij heeft in het verleden al eerder bijdragen geleverd zodat hij voor u geen 

onbekende meer is. Bovendien is hij in opleiding voor vrijwillig molenaar op de molens De 

Rat en ’t Lam, respectievelijk in IJlst en Woudsend. Volgend voorjaar hoopt hij examen te 

kunnen doen. 

Met de huidige bemensing hopen we De Utskoat naar behoren te kunnen blijven vullen met 

waardevolle bijdragen over de molens en hun molenaars en molenmakers. We heten Ruurd 

Jakob als redactiemedewerker ook op deze plaats hartelijk welkom en spreken de hoop uit dat 

de samenwerking tot lezenswaardige bijdragen zal mogen leiden. 

2001 was het Internationale Jaar Van Vrijwilligers. Maar nu we aan het eind van dit 

gedenkwaardige jaar zijn, kunnen we ons gaan afvragen wat dit fenomeen de 

molenvrijwilligers heeft opgesmeten. Ik ben geneigd te zeggen dat dit bedroevend weinig is. 

In de pers is weliswaar hier en daar wat aandacht besteed aan de molens, maar het werk van 

de echte vrijwilligers, die op jaarbasis vele dagen en zelfs wekenlang in touw zijn geweest om 

het belang van de molens te bewaken, heeft veel te weinig aandacht gekregen zo kunnen we 

wel stellen, ook politiek gezien. Bij de ingebruikname van de Steenhuistermolen te Stiens is 

de problematiek even aangekaart en wij doen daar verderop ook verslag van. De slag om de 

vrijwilligers lijkt echter te zijn verloren. Het tekort loopt op. Er zal dan ook nog heel wat 

positief beleid ontwikkeld moeten worden om de gewenste omslag te bewerkstelligen. 

Dankbaar moeten we echter zijn voor het vele dat wel tot stand is gekomen.Zo hoorden we op 

de ledenvergadering dat er een bevredigend aantal geslaagden in Fryslân te noteren is. Bij 

deze ook van harte geluk gewenst met het behaalde resultaat. 

Aan het eind van het jaar willen we alle lezers gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling 

en een goed draaiend 2002 toewensen.                                                          (Gerben D. Wijnja) 
 

 
 

Korenmolen De Vlijt te Koudum na een winters buitje. De molen staat in de vreugdestand. 



Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders  
 

Geslaagden 2001-09-18 
 

Achternaam Sta

t 

GF

M 

Adres Postcode Woonplaats Examendatum 

da 

tum dat 

Broersma M. G Blijensteinstraat 6 9851 AE Burum 10-05-01 
Wiersma M. G Methardusstraat 6 9853 PE Munnekezijl 21-05-01 
Ellens J.E. G Poorthoek 2 9853 PM Munnekezijl 21-05-01 
Zandstra S. G Cr. Schotanusstraat 1 8602 XR Sneek 30-05-01 
Stolp J. G Galamagracht 87 8651 EE IJlst 30-05-01 
Holtkamp J.H. G Van Sminiaweg 48 9064 KD Aldtsjerk 30-05-01 
Vries P. A. de G Herestraat 26 9851 AC Burum 17-09-01 
Veerdig H.C. G Alddiel 4a 9255XG Tietjerk 17-09-01 
Dijkema R.M. G de Ekster 9 9231 JT Surhuistervee

n 

17-09-01 
Sandberg D. G Pastorieleane 7 8804 SB Tzum 17-09-01 

 

Gezakte kandidaten 2001-09-18 

Dhr. Meer D. v/d 

Dhr. Bakel J.G. van 

Dhr. Feenstra L. 

Mevr. Sandberg-Rensen H.M. 

Mutaties ledenbestand 

I.v.m. privéwerkzaamheden hebben de heren Koehoorn J. en Bouma P. zich als leermeester 

teruggetrokken. 

Bedankt als lid 

Dhr. Bakel J.G. van (per direkt) GFM 5077 en dhr. Sjouke W.J.S.(per 01-01-02) GFM070 

Adres wijziging 

Veen D.R. van der Veen, Druivenstraatje 4, 9101 LX, Dokkum (GFM 180) 

 

Huidig leerlingenbestand 

(In de laatste kolom bijz. eventueel het tijdstip voor het examen) 
 
 

Nr 

GFM 

Nr 

GVM 

Achternaam Sta

t 

GF

M 

Stat 

Gv

M 

Leermeester Lesmolen Bijz. 

322 3373 Cramer A. G. L O Gremmé 

G.C. 

De Hond, Peasens  
 2991 Doornheim A. L O Heick W. J. De Wijert, Makkinga Voorjaar 

2002 5091 3107 Klaver H.J. L O Heick W. J. De Wijert, Makkinga Voorjaar 

2002  2962 Griendt R. G. 

van der 

L O Heick W. J. De Wijert, Makkinga Voorjaar 

2002  3323 Oele G.M.F. L O Hofkamp W. 

A. 

De Puollen, Dronrijp  
 3412 Kuipers H.O. L O Hofkamp W. 

A. 

De Puollen, Dronrijp  
 3313 Meetsma J.T. L O Hofkamp W. 

A. 

De Puollen, Dronrijp  
 3253 Haitsma U. L O Hofkamp W. 

A. 

De Puollen, Dronrijp Voorjaar 

2002  2614 Nieuwenhuizen 

P. A. 

L O Hofkamp W. 

A. 

De Puollen, Dronrijp Voorjaar 

2002 6003 3117 Rietveld L.M. 

mevr. 

L O Jellema S. P. De Rat, IJlst Voorjaar 

2002  3293 Nauta M.J. L O Jellema S. P. De Rat, IJlst Voorjaar 

2002  3306 Postma L. L O Sierkstra L. 

J. 

De Onderneming, 

Witmarsum 

 
5088 3021 Kats H. L O Sierkstra L. 

J. 

De Onderneming, 

Witmarsum 

 
 3316 Klaver O. L O Sierkstra L. 

J. 

De Onderneming, 

Witmarsum 

 
6004 3403 Landman J.H. L O Sierkstra L. 

J. 

De Onderneming, 

Witmarsum 

 
5099 3155 Sandberg Rensen 

H. mevr. 

L O Sierkstra L. 

J. 

De Onderneming, 

Witmarsum 

Voorjaar 

2002 5045 2939 Heide J. van der L O Sierkstra L.J.  De Onderneming, 

Witmarsum 

 

 



 

Moet u de contributie nog betalen? 

Op de najaarsvergadering heeft het bestuur nogmaals een oproep gedaan aan de leden hun 

contributie over 2001 te willen betalen. Het blijkt dat nog 45% van de leden dat niet heeft 

gedaan!! Graag snel overmaken op bankrekening 29.80.24.934 van de Friesland Bank in 

Drachten o.v.v. Gild Fryske Mounders, De Wetterwille 117, 9207 BM Drachten. U zou het 

risico kunnen lopen straks geen Utskoat meer te ontvangen!! Vanaf volgend jaar, met 

invoering van de Euro, laten we weer acceptgiro’s aanmaken, dus dit is de laatste oproep op 

uw eigen initiatief. 

 
 

Fryske Mole voorzitter Boschma  

spreekt de vergadering voor het laatst toe 
 

 
 

Tijdens de najaarsvergadering van vrijdag 2 november was de heer Boschma voor het laatst in 

Akkrum om de leden op de hoogte te stellen van de meest recente Fryske Molenieuwtjes. Ook 

feliciteerde hij de geslaagden en deelde als presentje een logboek uit.  

Hij liet verder weten altijd met veel plezier in ons midden te zijn geweest en dankte allen heel 

hartelijk voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen periode. 

“Het is niet zo dat ik geen plezier meer had in het werk van de Stichting. Wel moest ik ervaren 

dat mijn oude relaties ‘opdroogden’. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is voor de 

Stichting om vers bloed aan het roer te hebben wat nog veel relaties heeft en kent, die 

onmisbaar zijn voor een Stichting als De Fryske Mole,” aldus de scheidende voorzitter die in 

de wandelgangen heel veel voor de Friese molens heeft verdiend, waarvoor we hem allen heel 

dankbaar moeten zijn. Als waardering overhandigde Gildvoorzitter Geurt v.d. Weg een 

toepasselijke fles molenwijn. De heer Boschma zal worden opgevolgd door de heer Ir. 

Lodewijk Zwierstra. 

(GDW) 



Van de leermeesters 
Tekst uitgesproken op de najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders  

te Akkrum op 2 november 2001 

 

Niets veranderlijker dan het weer. Maar met molenaars is dat anders: die zijn standvastig en 

gelijkmoedig, maar natuurlijk wel onderhevig aan stemmingen. Soms moeten we meer weten 

van die eigenwijze types en hanteren we bij nieuwelingen de molinologische maatlat, vooral 

als ze denken dat ze genoeg geleerd hebben om zelfstandig de molenwereld in te gaan. 

Het is natuurlijk de vraag wat we willen meten. Steekt de betrokkene voldoende hoog boven 

het maaiveld van de molepôle? Weet zij of hij hoe alle soorten gras heten? Is een gevaarlijk 

werktuig als een zeis veilig in de handen van de kandidaat? Uit welke hoek en hoe sterk waait 

de wind? Mag je dat zien aan de lucht of moet je het kunnen uitrekenen met de isobaren? 

Moeilijk, moeilijk. Niet helemaal voorspelbaar ook. Wat de een goed vindt, is voor een ander 

onder de maat. En weegt een berg weetjes op tegen twee linkerhanden? De kans dat één 

meting de gezochte waarheid oplevert is klein. Langdurig en met meer ogen observeren biedt 

meer zekerheid. 

 

Vorig jaar om deze tijd stond het peil op de schaal van geslaagden verontrustend laag. Op de 

lange termijn gezien zijn we met het slagingspercentage van dit jaar weer terug op het 

gebruikelijke niveau, zo’n dikke 70%. Gerekend naar het aantal geslaagden levert de 

provincie Friesland een bijzonder groot aantal nieuwe molenaars, maar liefst 10! Ook voor het 

komend voorjaar zitten we met naar verwachting acht kandidaten nog ruim in de nieuwe 

molenaars. Dat wordt voor de examencommissie alweer een extra reis naar onze provincie. 

Het feit dat nieuwe molenaars hun status verkrijgen via de enkelvoudige meting tijdens een 

examen heeft in de afgelopen jaren (helaas?!) geleid tot een verschuiving in de opleiding. 

Tegenwoordig vindt een deel van de opleiding plaats in meer georganiseerd verband, 

bijvoorbeeld in twee reeksen gezamenlijke theorieavonden. De leerlingen krijgen ook brieven 

van de opleidingscommissarissen met tips en waarschuwingen: 

In tegenstelling tot het opgaan van de zon en het waaien van de wind, is slagen voor een 

examen geen vanzelfsprekende zaak. Het is behalve een kwestie van weten, veel kunnen en 

van zekerheid ook een zaak van overtuigend praten. De examencommissie is een publiek van 

zeer kritische liefhebbers, met zoals ieder theaterpubliek voorkeuren en gewoontes. Het kan 

geen kwaad als de leerlingen de bezoekers aan de lesmolen gebruiken als proefkonijn: Over 

het voetlicht brengen wat je weet en kunt is een kunst en die moet geoefend worden. 

In hun rol als suppoost hebben de moderne vrijwillige molenaars er een taak bij gekregen 

vergeleken met hun vakbroeders uit het verleden. 

 

Jaap van Driel 

 

Wat een molenaar overkwam 

 

Molenaar Jan Wüst, over wie verderop meer, kwam op zekere dag in de Anjumer molen toen 

hij met veel gevoel voor dierenliefde de molenkat op een stapel zakken zag liggen. “Wat is 

daarmee aan de hand?” vroeg hij met medelijden in z’n stem. “Ach, hij zal bevangen zijn 

door de kou,” liet men hem droogjes weten. “Hoe moeten we daar nou mee aan?” sprak Jan 

Wüst bezorgd. “Je zou hem mee naar huis kunnen nemen. Als hij een poosje op de kachel ligt, 

komt hij wel weer bij,” was de wijze raad. Jan, gerustgesteld, volgde dit goede advies trouw 

op. Maar thuis gekomen begon de molenkat vreselijk te stinken toen hij de warmte van de 

kachel over zich kreeg. Wat bleek? De kat was al dood toen hij hem meenam!  



Nieuws van de Stichting De Fryske Mole 
door secretaris A. Cramer 

 

Op de onlangs gehouden najaarsvergadering van het Bestuur van het Gild Fryske Mounders 

heeft de voorzitter van De Fryske Mole, de heer H.Boschma, al het nodige nieuws verteld. 

Voor degenen die niet op deze vergadering zijn geweest in het kort hieronder nog het 

belangrijkste nieuws. 
 

Roeden Camminghabuursterpoldermolen te Leeuwarden 
 

In overleg met de wethouder van Leeuwarden hebben wij de beschikking gekregen over 

genoemde roeden. Ook hebben wij de kruilier kunnen achterhalen alsmede de bovenas. De 

roeden lagen tot voorkort in de romneyloods aan de Groningerstraatweg nabij de Hogebrug 

over de Murk te Leeuwarden. In overleg met Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens kunnen de 

roeden in Hallum worden opgeslagen tot de restauratie van de Slagdijkstermolen in uitvoering 

komt. 
 

Restauratieprogramma 
 

De stichting heeft voor 19 molens een restauratieprogramma opgezet. Dit moet er toe leiden 

dat de komende jaren voor een bedrag van f. 3.105.793,- aan restauraties wordt besteed. 

Binnenkort zullen de eerste gesprekken plaatsvinden om de nodige financiering bij elkaar te 

krijgen. De 2 grootste restauraties zijn de Slagdijkstermolen en de Achlumermolen , beide 

goed voor 0,5 miljoen. 
 

Molen Kramer te Goutum 
 

Het blijkt dat de restauratie en herplaatsing van deze molen dit jaar niet meer kan worden 

uitgevoerd. Na overleg met de directie van de proefboerderij "Nij Bosma Zathe" bleek dat het 

nog veel te nat in het onlangs ingezaaide land is om met groot materieel de fundering en later 

de molen te kunnen plaatsen. Na de vele regenval in september is het eigenlijk niet meer 

droog geweest in de landerijen. Bij de Rijksdienst zal nu nogmaals om uitstel worden 

gevraagd. Eerder werd al uitstel gekregen voor het zoeken naar een geschikte nieuw plaats en 

later vanwege de mond- en klauwzeer. Ook het feit dat de gronden nog in de ruilverkaveling 

definitief moeten worden toebedeeld heeft tot vertraging geleid.  
 

Molen Heechhiem te Goëngahuizen 
 

Molenaar Peter van Dellen kan weer tevreden zijn. Na overleg met de eigenaar van het land 

rondom deze molen, de heer G. de Boer, heeft nu ook de gemeente Smallingerland 

toestemming verleend de esdoorn naast de molen te mogen kappen, onder voorwaarde dat in 

de nabijheid van het werkgebied geen nesten van vogels aanwezig zijn met legsels en/of jonge 

vogels. De kosten voor de kapvergunning bedragen Euro 8,28. Volgens ons is de lak duurder 

dan de brief. 
 

Steenhuistermolen in gebruik genomen 
 

Steenhuistermolen in gebruikgenomen op 22 september j.l. Hierover vindt u elders in dit 

nummer een verslag. 
 

De begroting van de stichting voor 2002 

De stichting raamt een subsidie van Euro 97.662,58. Als Provinciale Staten op 10 oktober 

hiermee akkoord zijn gegaan is er dus weer werk aan de winkel.  



Herstel Steenhuisterpoldermolen komt van pas 
 

“Het was alsof de heringebruikneming van de molen niet mocht. Eerst de MKZ crisis, toen 

ziekte van de voorzitter van De Hollandsche Molen, de heer Cees de Groot die de vang zou 

lichten en nu een situatie in de wereld die de burger allerminst vrolijk stemt.”  

Dat zei Hendrik Boschma, voorzitter van De Fryske Mole, na ingebruikname van de 

molen in de Jelsumer Poort, waar de genodigden onder het genot van een warme kop 

koffie met oranjekoek weer wat op temperatuur kwamen na het doorstaan van het 

barre weer in de Steenhuister Polder. 

 

De molenaars waren, om het maar eens met hun eigen woorden te zeggen “oan ‘e kont ta wiet 

reind” tijdens de voorbereidingen ’s morgens vroeg. Maar ze stelden hun genodigden niet 

teleur. De molen was op zaterdag 22 september sober, doch feestelijk uitgedost en wat 

belangrijker was, hij maalde dat het een lieve lust was. Hendrik van der Veen, de molenaar, 

bijgestaan door ko-mûnder Germ Dijkstra, genoot met volle teugen van zijn malende 

kameraad die het water verzette als in tijden van weleer.  

 

Wettermûnderswaar 

De ene bui dreef de andere op. Echt wettermûnderswaar dus. Tijdens het bezoek van de 

genodigden was het net even droog, maar bij het lichten van de vang was even haast geboden. 

Mr. drs. Tegelaar, secretaris van De Hollandsche Molen, verrichtte de plichtpleging, waarna 

vlug een droog onderkomen in de molen gezocht werd. Daar kon worden geconstateerd dat de 

mannen van Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens klassewerk geleverd hebben. De molen maalt 

machtig mooi, het gangwerk draait als een klokje en de schroef werkt massa’s water door de 

útskoat dat schuimend en bruisend z’n weg naar het buitenwater vervolgt. De molen heeft 

trouwens een heel mooi gemetselde, boogvormige útskoat die op zich al een lust voor het oog 

is.  

 

 



 
 

Op de begane grond zijn nog de restanten te zien van het op elektrisch malen: een schakelkast 

en een bescheiden motor. Op die zaterdagmorgen liet de molen echter zien dat hij op 

windkracht tot heel wat in staat is en dat tot groot genoegen van de buurman die de hulp van 

de molenaar al eerder had ingeroepen in verband met de overvloedige regenval. Hij was er 

maar wat blij mee. 
 

Overzicht van de restauratie 

Onder het genot van koffie met oranjekoek deed de heer Boschma verslag van het 

restauratiegebeuren in de Steenhuisterpolder waar na jaren van afwachten toch weer een waar 

juweeltje in maalvaardige staat in actie is gekomen. 

Aan de Steenhuistermolen is in 1976 een restauratie uitgevoerd. In 1979 werden al weer 

gebreken geconstateerd. In 1982 werden 4 molens in het kader van de Ruilverkaveling door 

Stichting De Fryske Mole overgenomen voor f. 100.000.–  

In 1994 werd van de gemeente Leeuwarderadeel een bijdrage gevraagd voor het aanbrengen 

van een nieuwe roede. De gemeente was bereid hierin f 15.000,- bij te dragen. Maar er moest 

veel meer gebeuren waarvoor geen geld was. De redding kwam uit onverwachte hoek n.l. van 

De Hollandsche Molen. Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan werd de Steenhuistermolen 

met drie andere molens aangewezen als te steunen projecten in de actie ’De vier windstreken’ 

Besloten werd tot een grotere restauratie, die f. 83.717,– moest kosten.  

Dat kon dank zij de bijdragen van:  

o de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  f. l6.800,-  

o de Provincie Fryslân     f. 10.800,-  

o de Gemeente Leeuwarderadeel    f. l0.800,-  

o een aantal hier niet nader te noemen fondsen  f. 8.650,-  

o A.N.W.B.      f. 1000,- 

o De Hollandsche Molen     f. 35.650,- 

Met een overschrijding van de geraamde kosten van f. 73,51 kon de restauratie worden 

voltooid.  



 “Jaar van het wegsturen van de Vrijwilliger” 

Nog niet gerestaureerd werd de Slagdijkstermolen te Finkum, welke meer moet kosten dan de 

andere molens tezamen. Maar deze molen staat nu dan wel op de lijst al is de kostenpost 

gestegen tot boven de half miljoen. “We zijn bezig gelden bijeen te rapen. We houden moed,” 

aldus de voorzitter die verder liet weten dat er voor 22 molens van de stichting restauraties 

zijn ingediend voor een bedrag van bijna 3 miljoen gulden. Door er een KANJER-project van 

te maken reikt de provincie de stichting hopelijk de helpende hand. 

Verder moest het Boschma nog van het hart dat het in dit jaar van de Vrijwilliger alles 

behalve simpel is om de weg in de wereld van het ambtelijke apparaat te vinden en 

vervolgens af te leggen. Hij sprak dan ook van “het jaar van het wegsturen van de vrijwilliger 

door het oerwoud van regelingen!” 

Uiteraard vergat hij niet de bouwers van Kolthof te bedanken voor het zware werk dat zij 

verrichtten om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Ook de molenaar betrok hij in zijn 

dankwoord. 

Wethouder Vos van Leeuwarderadeel was vooral blij met de goede en snelle 

informatieoverdracht door de stichting. Hij kon de zorgwekkende woorden van Boschma 

beamen: “Als gemeente merken wij dat de procedures en controles het werk steeds moeilijker 

maken waardoor we langer doen over projecten. Het enthousiasme van vrijwilligers duurt 

natuurlijk niet ten eeuwigen dage als procedures zo lang onderweg zijn,” sprak hij zorgelijk.  

Gerard Gremmé bracht namens het Gild de felicitaties over en richtte zich daarbij met name 

tot de vrijwillig molenaar Hindrik van der Veen die een prachtig GFMlogboek cadeau kreeg. 

Tot slot kwam de heer Tegelaar van De Hollandsche Molen aan het woord. Hij sprak zijn 

dank met name uit aan het adres van de echte werkers en hoopte dat er in de toekomst weer 

eens zo’n initiatief (zoals de actie vier windstreken) ontplooid zal kunnen worden. “De 

financiële draagkracht van de vereniging heeft hier aandacht voor,” aldus de secretaris die in 

z’n enthousiasme het gebruikelijke cadeau had vergeten, maar beloofde dat het “een goede 

reden is om snel met positieve zaken terug te komen.” Dat stemt hoopvol, zeker gezien de 

plannen die de stichting nog heeft met de Slagdijkstermolen! 

 

Cultuurnatuur 

’s Middags kwamen de verzamelde buren op de molen een portie cultuurnatuur snuiven. Puur 

genieten werd het van de krachten die dit cultuurmonument van de lage landen in de 

weerbarstigheid van de natuur teweeg kan brengen. Waardering alom. Ze hebben er in de 

Steenhuisterpolder weer een waardige waker bij die in tijden van hoog water van wanten 

weet. Uiteraard dankzij de liefdevolle inspanningen van de vrijwillig molenaar. Maar dat zit 

bij Hindrik van der Veen wel goed. Dat hij maar lang van het malen met deze fraai 

gerestaureerde wiekendrager mag genieten! Dan doen de buurt dat evenzeer! 

 

Heel bijzonder was de gulle gift van een 

anonieme molenvriendin die op 21 juli de 

ingebruikname van de pas gerestaureerde 

molen per helikopter kwam bezoeken. De 

molen stond er versierd bij en kon weer 

draaien. Het bestuur en de molenaar ontvingen 

de goede geefster met gepaste trots. Helaas 

werkte het weer ook toen niet bepaald mee, 

maar het bezoek was er niet minder om. 
 

Gerben D. Wijnja 

 



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 
 

Molen voor Blauwhuis ?? 

Volgens de laatste berichten zou de plaats Blauwhuis (Wymbritseradiel) weer een molen 

moeten krijgen. Er zijn plannen om op de plaats waar vroeger de “Marmoune” gestaan heeft 

weer een molen te bouwen. De plannen voor dit hele grote project zijn nog maar pas geleden 

bekend gemaakt. 

Het is eigenlijk allemaal begonnen met de sloop van een Duits achtkant. Deze molen zou 

gesloopt worden omdat restauratie te duur bevonden werd. Via via kwam dit bericht bij 

Simon Jellema terecht en die hoefde geen tien tellen na te denken. Voor het achtkant hoefde 

geen cent betaald te worden, het moest natuurlijk wel worden opgehaald. Na één en ander 

werd op 6 maart 2001 het achtkant uit Duitsland opgehaald. Dit was nog een heel karwei 

omdat het een molen betrof met een vlucht van bijna 25 meter, en daarom dus ook een groot 

achtkant. Het is ook alleen maar een achtkant met de bijbehorende binten. Er is geen 

binnenwerk, staart of kruis meegekomen. Hier was de molen allang van ontdaan. Het achtkant 

ligt nu in IJlst opgeslagen. Maar, als het goed is, niet voor altijd. Het is de bedoeling om de 

molen in Blauwhuis te herbouwen. En wel op de plaats waar voorheen altijd de “Marmoune” 

heeft gestaan, een achtkante poldermolen met een vlucht van 86 voet; daarmee behoorde hij 

tot een van de grootste poldermolens van Friesland. Maar het is nog niet geheel zeker of de 

molen zijn oude functie weer terug zal krijgen. Aan de functie om er olie mee te gaan slaan 

wordt zeer serieus nagedacht. Het zal dan de enige oliemolen van Friesland gaan worden. 

Maar dat alles ligt nog ver voor ons. Een toevallige bijkomstigheid is dat ook het nog 

bestaande molenaarshuisje in dezelfde tijd te koop kwam te staan. Dit huisje is onlangs door 

Jaap en Netty Tiedema gekocht. Zij staan natuurlijk ook zeer welwillend tegenover de 

terugkeer van de molen bij hun molenaarshuisje. Inmiddels zijn de plannen van de 

molenliefhebbers aan de inwoners van het dorp wereldkundig gemaakt op speciale 

infoavonden. De inwoners staan allemaal zeer welwillend tegenover dit, toch erg dure, plan. 

Er is ook al een werkgroep van ca. zeven Blauwhuisters opgericht die met de terugkeer van de 

molen gaan helpen. Het is vooral belangrijk dat het dorp zelf helemaal achter de herbouw van 

de molen staat. Want zonder medestanders zal het project niet van de grond komen. 

We zullen u in de komende nummers van De Utskoat natuurlijk op de hoogte houden van de 

laatste stand van zaken over de terugkeer van de molen in Blauwhuis. Laten we hopen dat dat 

alleen maar positieve berichten mogen zijn. (Ruurd Jakob Nauta)  
 

Subsidie voor onderhoud ’Amerikaanse’ windmolens 

Eigenaren van Amerikaanse windmotoren kunnen aanspraak maken op de reeds bestaande 

provinciale regeling voor onderhoudssubsidie. Het budget voor het onderdee1 ’onderhoud 

molens en monumenten’ van de Provinciale Bijdrageregeling Monumentenfonds 1995 is met 

ingang van 2001 met f 35.000,- verhoogd tot f 75.800,-. Deze verhoging is ingegeven doordat 

de 52 zogenaamde Amerikaanse windmolens (uit de periode 1850 – 1940) als gevolg van het 

Monumenten Selectie Project zijn aangewezen als rijksmonument. Op grond van de 

Provinciale Bijdrageregeling Monumentenfonds 1995 kon de provincie Fryslân een bedrag 

van f 40.800,- per jaar besteden aan onderhoudskosten van molens (zijnde monument of 

rijksmonument) en overige monumenten (niet zijnde rijksmonument). Het bestaande budget 

was met deze uitbreiding niet meer toereikend. Het voor onderhoud bestemde deel van het 

monumentenfonds is daarom verhoogd en bedraagt met ingang van dit jaar f 75.800,- per jaar. 



Verzoeken om een bijdrage uit deze middelen kunnen bij Gedeputeerde Staten worden 

ingediend.  
 

Nieuwe onderdelen voor Achlumer molen 

48. Achlum – Op houtzaagmolen “De Rat” in IJlst zijn de eerste onderdelen voor de 

restauratie van de Achlumer molen gezaagd voor molenmakerij Hiemstra uit Tzummarum. De 

4 plooistukken, de voorvelg en achtervelg zijn inmiddels klaar voor de laatste afwerking. 

Waarschijnlijk zullen ook de kruisarmen op “De Rat” gezaagd worden. De molen zal 

namelijk worden gerestaureerd. De molen is in 1954 kap en toebehoren kwijtgeraakt. Dat zal 

nu allemaal weer ongedaan gemaakt worden. En zo zal ook Achlum in de toekomst zijn, 

oorspronkelijk in 1851 gebouwde, molen weer terugkrijgen. (RJN 
 

Biotoop De Klaver wordt slechter 

90. Bolsward – De biotoop voor spinnenkop De Klaver aan de Witmarsumer Vaart zal er de 

komende jaren niet beter op worden. De eigenaar van het aan de molen grenzende stuk 

landbouwgrond heeft het stuk land verkocht, zodat het gebruikt kan gaan worden voor 

huizenbouw en/of een industrieterrein. En zo zal er weer een molen in de verdrukking gaan 

komen. Want na de Vijfhuistermolen in Hallum, de Bullemolen (in de door de gemeente 

Leeuwarden vol te bouwen Bullepolder) te Lekkum en de Cammingabuurster poldermolen, 

zal De Klaver het zoveelste geval worden van gemeenten die hun molens niet voldoende 

beschermen tegen oprukkende bebouwing. (RJN) 
 

Nieuw steenrondsel op ‘t Lam 

115. Woudsend – Op koren- en pelmolen ’t Lam zal een nieuw steenrondsel worden 

gemaakt. Het rondsel van de maalsteen verkeerde al langer in een niet al te beste staat meer. 

Er was, door het vele malen, al eens een staaf gebroken. Vrijwillig molenaar A. Hosper zal 

het rondsel zelf in elkaar bouwen. De staven zullen van azijnhout worden gemaakt. Begin 

volgend jaar zal deze klus geklaard moeten zijn. (RJN 
 

Groene Molen kan weer malen 

112. Joure - De Groene Molen kan weer water uitslaan zoals dat gebeurde vanaf het moment 

waarop de inmiddels gerepareerde Listermotor de taak van het gevlucht heeft overgenomen. 

De vijzelbak heeft een nieuw dek gekregen dat zodanig verankerd is dat inbraak (in het 

verleden regelmatig voorgekomen) vrijwel kan worden uitgesloten. Om dezelfde reden is de 

voorwaterloop voorzien van een ”krooshek”, dat geplaatst is aan het eind van het betonnen 

dek dat tot ongeveer halverwege loopt. Door de noodzakelijke aanpassing aan de “moderne 

tijd” moest de vetpot van het potlager middels een lange koperen leiding naar binnen worden 

gebracht. Tevens heeft de stelling een nieuw baliehek gekregen, zodat bezoekers nu weer met 

een gerust hart op de ellebogen leunend kunnen uitkijken over de passantenhaven van Joure. 

Verdere restauraties staan in de nabije toekomst voor de deur; het is alleen de vraag wat er 

(als eerste) voor restauratie in aanmerking komt en van welke historische momentopname 

moet worden uitgegaan. (Kick Dull) 
 

Spanning stijgt in Ureterp 

151. Ureterp – Het wordt spannend voor de Stichting Behoud Oud Ureterp. Wanneer voor de 

jaarwisseling niet voldoende geld op het kleed is gekomen om de molen het bijbehorende 

molenaarshuis op te knappen, zal de slopershamer het definitieve einde van de molen 

inluiden. Eigenaar Rabobank vindt het niet verantwoord om langer te wachten, temeer daar er 

asbest in het gebouw zit.  

 



Een herinnering aan de molen van Anjum 
 

 Mijn ervaringen met de Anjumer molen zijn 

zeer beperkt. Ik ben geboren in jan 1943. 

Pake en Beppe woonden toen in het huis 

naast de molen, dat wil zeggen, aan de 

overkant van de weg, naast de molen. Vóór 

de molen staand naar de molen kijkend 

rechts. Om het huis liepen sloten; die zijn er 

niet meer. 

Als klein jongetje vond ik de molen een 

geweldig ding, als hij op wind draaide 

hoorde je ook in huis het zoef zoef van de 

voorbijkomende molenwieken. Heit, of Pake, 

legden me uit waarvoor de zeilen dienden en 

waarom de molen gekruid werd. 

Boeren leverden het graan af in houten 

wagens, met houten wielen met ijzeren 

banden. Met een paard ervoor uiteraard. De 

ijzeren banden knerpten over de steentjes op 

het asfalt, of macadam, dat weet ik niet meer.  

Graan werd ook nog gedorst, maar dit heeft 

weinig met de molen te maken, in een 

'tersk'machine, aangedreven door een lange 

riem naar een stoomlocomobiel. 

Ik mocht alleen onderin de molen komen, 

waar de boeren het graan afleverden. Een lijn 

uit een klapluik tilde de zakken op. En die liet later de zakken meel weer naar beneden 

komen. Alles zat dik onder het meelstof. 

Toen ik een 10 jaar geleden de werkende 

museummolen bezocht werd me duidelijk 

waarom ik niet naar boven mocht als klein 

jongetje. De motor stond nu min of meer 

verstopt achter een balie. 

Zoals al geschreven, na enige jaren, ik schat dat 

op 1947, werd er een hulpdiesel geplaatst. Het 

puf puf geluid, bij windstil weer, en het kleine 

uitlaatpijpje opzij waar kleine roetwolkjes 

uitkwamen, misschien alleen als de motor nog 

koud was, herinner ik me nog goed. 

Pake en Beppe zijn in 1953 of zo naar een flatje 

in Leeuwarden verhuisd; logeerpartijen en 

fietsen, staande op de trappers van Beppes fiets 

naar Oostmahorn, waar de Insulinde lag en de 

veerboot z'n thuishaven had, waren toen helaas 

voorbij. Ook de bezoeken aan de bakkerij, Pake 

was bakker (geweest). Deze verhuizing was, in 

mijn visie, een grote vergissing. Na het eerste 

kopje thee verveelde je je al. Meer is er niet te 

melden, helaas. 



Anne (Oane, naar de Anjumse Pake) Boersma 

van Houtenlaan 8 

3818 JT Amersfoort 

PS Anne is een verschrijving van de Fransen, in 1810 of zo, denk ik 

Bij de foto’s: 

De Anjumer molen vroeger en nu. 

Linksboven de situatie aan het begin van de jaren 60. Opvallend is de bovengrondse 

elektriciteitsleiding en het uitlaatpijpje dat beneden rechts uit de molenmuur steekt. 

(uitgave van Fa. K. Snijdood uit Anjum) 

Rechtsonder de huidige situatie met VVV kantoor. Op de stelling staat molenaar Jan 

Wüst de verrichtingen van fotograaf Ruurd Jakob Nauta gade te slaan. (opname Friese 

Molendag 2000) 
 

25 jaar geleden slaagden Jan Wüst en Henk Kingma 
 

 
 

Het is al weer 25 jaar geleden dat Henk Kingma en Jan Wüst als eersten van het Gild Fryske 

Mounders slaagden op de koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum. Henk had 

altijd al wat met de molen van Anjum en Jan was een bewonderaar van het robuuste 

molencomplex van de koren-, pel- en zaagmolen De Zwaluw in Birdaard. In een van de eerste 

nummers van De Utskoat schreef hij daar ook al over. Hij zat toen zowaar enige tijd in de 

redactie van ons blad maar helaas hebben we nadien niet veel meer van zijn pennenvruchten 

mogen zien. We stellen hier nog maar eens dat we z’n molenmemoires (van voor de 

opleiding?) met genoegen zouden willen opnemen in de kolommen van ons blad. Dus Jan…. 

De beide vrijwilligers zijn vooral in actie op de molen van Anjum.  

Aan hun jubileum wilden we dan ook niet voorbij gaan, te meer daar zij de allereerste 

geslaagden waren van ons eigen GILD. Een bezoek aan de beide heren en hun molen kunnen 

we u van harte aanbevelen. Op de zolders onder de maalzolder bezit de molen een interessant 

museum dat het bekijken, met name door de fraaie molenmodellen, wel waard is. (GDW) 



Malen onder de stelling 
 

De meest voorkomende inrichting van de korenmolens in Nederland is met de 

maalstenen op de 1
e
 zolder boven de stellingzolder. Maar een andere inrichting komt 

ook zeker voor. Het hoe en waarom van de inrichting van die desbetreffende molens 

komt in het onderstaande artikel aan bod. 

 

Als we de inrichting van de Friese korenmolen bekijken zal opvallen dat de maalstenen zich 

bijna altijd op de 1
e
 zolder boven de stelling bevinden. In dat geval hangen de maalbakken 

dus op stellinghoogte. Dat dit niet in heel Nederland het geval is, blijkt wel uit enkele nog 

bestaande korenmolens in o.a. Groningen, Overijssel en Gelderland, maar ook Friesland. In 

die molens liggen de maalstenen op dezelfde hoogte als waar de stelling zich bevindt. Met tot 

gevolg hebbende dat de maalbakken op de zolder onder de stelling aangebracht zijn. Maar dat 

lijkt volstrekt onlogisch (!) Want als we bedenken dat de molenaar zich het meeste bij de 

maalbak begeeft om bijvoorbeeld de juiste fijnheid van het meel te bepalen en volle zakken 

meel te verwisselen voor nieuwe lege zakken, dan zijn dat nog maar enkele van de vele 

voorbeelden. En dat is toch niet de meest handige situatie voor een molenaar. Hij zou zich 

i.v.m. eventuele calamiteiten van de molen zo snel mogelijk naar buiten naar het vangtouw 

moeten haasten om de molen te vangen. En als je van de zolder onder de stelling moet komen, 

duurt het langer dan wanneer je vanaf de stellingzolder moet komen. Terwijl het ook vaak 

voorkomt dat de molen even bijgekruid moet worden, of dat er gezwicht of zeil bijgelegd 

moet worden. En dan is het gemakkelijker als je je op de stellingzolder bevindt, gemak dient 

de mens, of niet soms? Ook is het zo dat je vanaf de stellingzolder het komende weer beter 

ziet aankomen dan vanaf de 1
e
 zolder onder de stelling. Want je kijkt dan toch gedeeltelijk 

tegen de onderkant van de stelling aan. Dit zijn allemaal gegevens die de situatie op die 

bepaalde korenmolens erg onduidelijk maken. (We kunnen deze situatie vergelijken met die 

van de houtzaagmolen. Ook daar moet men zich immers naar boven haasten om de molen te 

kunnen vangen).  

Deze bewuste korenmolens kwamen en komen eigenlijk alleen voor in het oosten en 

noordoosten van Nederland en het noorden (Ost Friesland) en westen van Duitsland. De 

landsgrens tussen Nederland en Duitsland heeft hier dus helemaal niets mee te maken. De lijn 

houdt zo’n beetje op onder de Gelderse Achterhoek. Deze molens waren natuurlijk ook 

sporadisch door heel Nederland te vinden. In alle andere provincies dan bovengenoemde 

kwamen enkele voor. Maar het was zeker niet gebruikelijk. Ook kwam het wel voor dat in 

bovengenoemde regio “gewone” korenmolens voorkwamen. Zo staan er bijvoorbeeld in 

Dalen (Dr) twee verschillend ingerichte korenmolens. Zo wordt weer duidelijk dat er op ieder 

regeltje wel weer een uitzondering bestaat. 

Maar was de situatie in die streken dan geheel anders, en was de molenaar daar dan misschien 

het meeste te vinden op de zolder waar de maalstenen liggen?? Waarschijnlijk wel. Deze 

situatie is dus bijna geheel anders dan in Friesland. Terwijl de bepaalde molens met de 

maalstenen op de hoogte van de stelling hier helemaal niet veraf gelegen zijn. Want vanuit 

Wolvega liggen de plaatsen De Wijk en Hoogeveen toch dichterbij dan Dokkum en 

Leeuwarden. In Hoogeveen en De Wijk liggen de stenen namelijk op stellinghoogte. Maar 

waarom was het daar dan anders dan hier?? 

Waarschijnlijk was de molenaar in die streken het meest op de steenzolder te vinden omdat 

daar vaak slechts kleine hoeveelheden van een bepaalde graansoort gemalen werden. De 

mulder bevond zich vaak bij de stenen om het kaar weer met een andere graansoort te vullen 

en de schuddebak, met de hand, van zijn laatste beetje graan te verlossen. Zo kreeg de steen 

tot het eind toe steeds de zelfde hoeveelheid graan te verwerken. Om daarna de schuif van het 

kaar meteen weer te openen, zodat de nieuwe soort graan weer gemalen kon malen. Op 



diezelfde molens kon ook niet voor niets het scheiplankje vanaf de steenzolder worden 

bediend. Deze zat vast aan een lange stok die dwars door de vloer van de steenzolder liep. Zo 

hoefde de molenaar niet steeds heen en weer. En ook kon dan vaak de licht op de steenzolder 

worden bediend (niet altijd overigens). 

De volle, of halfvolle, zak met meel moest natuurlijk wel steeds verwisseld worden. Maar dit 

kon nog wel gebeuren nadat het laatste meel in de zak was gelopen en het scheiplankje in de 

maalbak was gelaten. Het scheiplankje hield immers de nieuwe soort graan wel tegen. Als het 

kaar dan weer bijgevuld was en de nieuwe soort gemalen werd, ging de molenaar naar de 

maalzolder en verwisselde hij de zak. Om vervolgens het hele ritueel weer opnieuw te 

herhalen. 

De molenaar had in die streken vaak heel veel kleine klanten, veel klanten die relatief weinig 

lieten malen. Waar in onze streek een molenaar ca. 10 klanten had die elk ca. 300 kg. lieten 

malen, was het in deze streken vaak zo dat hij, soms meer dan, 75 klanten had die ca. 25 kg. 

meel per week afnamen. Een heel groot verschil dus. En mede daardoor kwam het dat de 

molenaar veel kleine partijen moest malen en dus veel op de steenzolder was te vinden. Er 

zullen waarschijnlijk wel meer redenen zijn geweest, maar dit is toch, volgens mij, wel de 

belangrijkste van allemaal. 

In Friesland zijn er, bij mijn weten, drie molens waar de stenen op dezelfde hoogte als de 

stelling liggen. Het zijn de molens van Heerenveen, Sloten en Vrouwenparochie. Tussen deze 

molens kan geen verband worden gemaakt waarom ze de stenen een zolder lager hebben 

liggen dan de overige Friese korenmolens. Misschien valt voor de molens van Sloten en 

Vrouwenparochie iets te zeggen dat ze niet erg ruim zijn. En hoe lager je de stenen had 

liggen, des te meer ruimte je had. 
 

Maalstoel 
 

Op de maalzolder van de nieuwe korenmolen De Mars in De Blesse 



We bevinden ons hier op de steenzolder van de Mölle van Bats te Veessen (Gld). De foto 

gunt ons een kijkje op het openliggende koppel maalstenen met op de achtergrond de 

stellingdeur en links van de stenen de stok om het scheiplankje mee te bedienen. 

 

Natuurlijk zijn 

er ook molens 

die gebruik 

maken van een 

maalstoel. Een 

maalstoel houdt 

in dat de 

maalstenen zich 

vlak boven de 

maalbak 

bevinden. De 

maalstenen en 

maalbak 

bevinden zich 

dus op dezelfde 

zolder. 

Korenmolen De 

Mars in De Blesse maalt ook op deze manier. Maar omdat het achtkant van De Blesse vroeger 

als poldermolen in gebruik is geweest mist de molen een bintlaag. Vandaar dat de molen 

maalt m.b.v. een maalstoel. Ook grondzeilers maken wel gebruik van een maalstoel. De Otter 

in Oterleek (N-H) is daar een voorbeeld van. Overigens was het in de provincies Noord- en 

Zuid Holland heel gebruikelijk om gebruik te maken van een maalstoel. De enige korenmolen 

van Friesland die niet over een stelling beschikt, De Phenix in Nes, maakt geen gebruik van 

een maalstoel. De stenen liggen hier gewoon op de eerste zolder en de maalbak hangt dus 

gewoon op de begane grond. 

 

Kostenbesparing 

 

Maar kunnen de verschillende inrichtingen van de korenmolens ook afhangen van de 

kostenbesparing? Als er vroeger werd afgeweken van een bepaalde constructie of bouwwijze, 

dan werd dat meestal gedaan om de kosten te drukken. Als we kijken naar bijvoorbeeld het 

zeskant t.o.v. het achtkant, dan spaart dat een hoop materiaal uit. Je kunt namelijk twee 

achtkantstijlen, twee veldstijlen, twee velden riet weglaten. En zo kunnen we nog wel een 

tijdje doorgaan. Het maakt de constructie wel zwakker, maar niet zoveel dat de molen niet 

stevig genoeg meer is. 

Kunnen we nu de verschillende inrichtingen van de korenmolen ook in verband brengen met 

die kostenbesparing? Waarschijnlijk wel. 

Het zou kunnen dat, als je bij de bouw van de korenmolen de stenen op de hoogte van de 

stelling zou plaatsen, je dan een bintlaag zou kunnen weglaten omdat je een zolder niet 

gebruikt. We kunnen het dan weer vergelijken met De Mars die dus ook die bintlaag mist. 

Waarschijnlijk was de kostenbesparing een mooie bijkomstigheid, maar de reden in het begin 

van mijn betoog was dé reden om te maalstenen op de hoogte van de stelling te plaatsen. 

Mocht iemand zich geroepen voelen om op dit artikel te reageren, aarzel niet en reageer…….. 
 

Ruurd Jakob Nauta 



Rosmolens op boerderijen in Noord-Nederland 

Een oude kalenderplaat naar een tekening van Ids Wiersma laat ons een prachtig beeld 

zien van een rosmolen in bedrijf. 

 

Op de najaarsvergadering van het Gild hield de heer Yolt IJzerman in het Fries een inleiding 

over rosmolens. Hij gaf te kennen altijd al een bijzondere belangstelling te hebben gehad voor 

door spierkracht aangedreven molens. Hij werd geïnfecteerd met deze bevlogenheid in de 

jaren 70 via een vriend uit Engeland en sindsdien heeft hij heel wat op dit gebied verzameld.  

Een oproep in de krant bracht hem ruim twintig jaar geleden op het spoor van de laatste 

vertegenwoordigers der karnmolens in het noorden des lands. In Groningen en Friesland 

bezocht hij oude, vervallen boerderijtjes, maar ook indrukwekkende boerenhoeven. En overal 

speurde hij naar restanten van wat eens de trots van boer en boerin was geweest.  

Karnmolens waren van groot belang voor de plattelandseconomie in de 19
e
 eeuw. Het bracht 

geld in het laatje van de boerderijen in de greidegebieden. De rosmolen kwam aan het einde 

van de 18
e
 en het begin van de 19

e
 eeuw op grote schaal voor in deze bedrijven. Alleen in de 

armere streken moesten de boer en boerin zich met handkracht redden. Van beide hebben we 

hier voorbeelden opgenomen. 

IJzerman vroeg zich overigens af waar de karnmolen van het Fries Museum is gebleven nadat 

deze was overgebracht naar Stania State. Lezers die het weten mogen het ons doorgeven. 

 

Op de âlde pleats 

Tijdens onze opleiding aan de Pedagogische Academie in Sneek kregen we van de leraar 

geschiedenis, de heer Gerrit de Jong, een stencil uitgereikt getiteld “Op de âlde pleats by 

Pake en Beppe, in populaire biskôging oer in âlde greidpleats, it boerebidriuw, de 

boerehúshâlding en it doarpslibben yn de tachtiger jierren, to Boarn, fan F.J. DE 

ZEE”.We weten niet waarin dit prachtige verhaal oorspronkelijk gepubliceerd is, maar we 

willen toch een kleine passage hieruit aanhalen: 



“De molkenkelder waerd net mear brûkt, hwant Boarn hie al in jier of hwat in bûterfabryk, to 

sizzen fan in 

partikulier.Och, och, hwat 

wie it yn dy kelder 

âlderwetsk: mei gledde 

estrikken fluorre en by de 

muorre lâns in brede 

richel fan sa’n 

oardelstiens hichte foar de 

aden. It ark foar it bûter- 

en tsiismeitsjen wie der 

allegearre noch en it 

measte stie yn de kelder.  

De tsjernmole stie boppe 

yn de skuorre en kreake en 

draeide net mear en de âld 

swarte fottele syn 

rountsjes net mear mei de 

learen blynkape foar en de 

houten skytbak ûnder de 

sturt. 

Troch it spekulatieve 

fabryk wie der yn Pake’buorkerij in bult wurk ferfallen.” 

 

Het is dan ook geen wonder dat IJzerman op zijn speurtochten weinig meer aantrof van de 

1930 rosmolens die rond 1850 bij een telling van het aantal krachtwerktuigen in de 

Nederlandse nijverheid werden opgegeven. We nemen daarbij aan dat boerenbedrijven met 

hun karninstallatie tot nijverheid gerekend worden. (Mocht het anders zijn dan horen we het 

graag!) 

 

Niet iedere boer was rijk genoeg om een karnmolen met paard te bezitten. Op het plaatje van 

Ids Wiersma zien we 

zo’n klein, arm 

boertje die nog met 

handkracht moet 

karnen. Op die 

manier kon je ook 

goede boter krijgen, 

maar het ging wél 

moeilijker dan met 

het paard in de molen. 

Na een poosje wordt 

het zwaar werk, maar 

dan komt de boerin 

hem helpen en giet 

wat warm water door 

de toekomstige boter. 

Dan gaat het werk 

lichter en vol goede 

moed laat de boer de 



“wige” weer in de boter schommelen. De boeter werd er op die manier natuurlijk niet beter 

op. Op de boterwaag werd de slechte kwaliteit wel ontdekt ze zo bleef deze boer “in earme 

bodder yn de striid om it bestean”. 
 

Tot slot nog enkele fragmenten uit de lezing van IJzerman:  
 

In de techniek van de paardgedreven karnmolen werden vaak radiale armen in het wiel 

aangetroffen met rechtopstaande kammen in de velg. Hiermee werd een klein rondsel 

aangedreven dat via een as en een smeedijzeren kruk een soort kolderstok (van de 

zaagmolen!) in beweging bracht om uiteindelijk de pols in de ton op- en neer te drijven. De 

meeste Friese tsjernmûnen zouden geen schoren hebben tussen het wiel en de spil. Die op de 

tekening van Wiersma echter wel. In de molen van Wolvega is nog een karnmolen opgesteld 

die oorspronkelijk in een inmiddels gesloopte boerderij bij die plaats gestaan heeft. 

De grootste rosmolen is te vinden in Oben Bauernschaft: het rad in de in een apart staand 

gebouw meet daar maar liefst elf meter in doorsnee en drijft tal van functies aan: een 

koppeltje maalstenen, een hennepklopperij en tot slot via een touwaandrijving naar de 

boerderij over een afstand van zo’n 40 meter worden binnen nog tal van functies toegepast, 

voorwaar een heel indrukwekkend geheel waarvan IJzerman ons de nodige dia’s liet zien. 

Aansluitend zagen we nog hondenmolens, een kaapstander op de historische scheepswerf van 

Zwolsman te Workum, gevelstenen en een grafsteen van een grutter te Swichem. 

De lezing van IJzerman was boeiend en velen hebben ervan genoten. Wellicht dat het 

onderwerp nog eens een uitgebreid artikel (in ons blad?) of een aparte molinologische 

verhandeling in boekvorm kan opleveren. We zijn benieuwd. Over hondenmolens is nog niet 

zo lang geleden een monografie verschenen. In dat licht bekeken mag de rosmolen eigenlijk 

niet achterblijven!         Gerben D. Wijnja 
 

 
De heer Yolt IJzerman treft in de pauze van de vergadering voorbereidingen voor zijn lezing. 



DE MOLENS AAN DE HATSUMER OPVAART 
Deel 2 

 

KINGMATILLE 

 
 

De andere molen, Kingmatille, staat een kilometer verder naar het westen. Van 1870 tot 

1985 op de polderdijk naast de Keimptilsterdyk, ter hoogte van nummer 10. In 1951 is 

de molen gerestaureerd en zag er toen uitstekend uit. Voorheen heette de molen dus 

Keimptilstermolen, want in tegenstelling tot de molen Hatsum stond de molen niet aan 

de Hatsumer Opvaart, maar aan de Keimptilsterdyk 

 

Deze molen bemaalde de 80 Ha grote polder ’Van Duinen’ en was van een dieselmotor 

voorzien. De Middelsé Krite plaatste in de jaren zestig een nieuw elektrisch gemaal naast de 

molen, die het werk van de molen en de molen Hatsum overnam. Daardoor raakten beide 

molens hun functie kwijt en daarna in verval. Midden jaren zeventig zag de molen er zeer 

slecht uit (foto hierboven).  

De laatste eigenaar was Wybren van Duinen, Keimptilsterdyk 16. De Stichting Molens in 

Menaldumadeel heeft ook deze molen voor het symbolische bedrag van een gulden 

overgenomen in 1975. Molenmaker Westra maakte ook van de molen Kingmatille een 

begroting: Hfl. 153.00,- Net als bij de molen Hatsum was er ook bij deze molen geen zicht op 

subsidie.  

Vanaf 1985 is er dankzij Gemeente Menaldumadeel met voorfinanciering gewerkt aan de 

molen. Ook de Provincie was bereid tot voorfinanciering van de restauratie van de molen 

Kingmatille en voor de molen Hatsum op basis van per kwartaal verwerkte kosten en 

werkuren.  

Het bestuur van de Molenstichting vond de plaats van de molen achter het nieuwe gemaal niet 

geschikt. Een idealere plaats was aan de Hatsumer Opvaart. Dan kreeg de molen een functie 

om eventueel de polder te malen en de uitschoot zou in de tochtsloot naar het Van 



Harinxmakanaal uitmonden. Overleg met De Middelsé Krite, de landeigenaar Het Gasthuis 

Vredenhof (Dronrijp) en de pachter Wybren van Duinen, kwam tot akkoord voor de 

verplaatsing, ca. 50 meter noordwestwaarts.  

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had eveneens geen bezwaar. In het najaar van 1986 

heeft Bouwbedrijf Boersma uit Dronrijp een nieuwe funderingsplaat gestort en konden de 

uitschoot en de veldmuren gemetseld worden.  

De vrijwilligers die aan de restauratie meewerkten waren Waling Hofkamp, Piet de Jong, IJde 

van der Meer en Piet van der Velde.  

Ook deze restauratie vond plaats in de boerderij van Lammert Dijkstra. Op zaterdag 2 mei 

1988 werd de romp (achtkant) op een vrachtauto van de boerderij naar het molenerf aan de 

tochtsloot vervoerd.  

Een zware kraan van Firma Kielstra uit Wirdum zette alles netjes op zijn plaats. In overleg 

met de Rijksdienst voor Monumentenzorg werd er gekozen voor rietbedekking van kap en 

achtkant.  

In juni 1988 heeft Rietdekker Sikkema uit Menaldum de molen van riet voorzien. Daarna is 

de molen Hatsum op hetzelfde peil gebracht. De vijzel en vijzelbak van zowel Hatsum en 

Kingmatille zijn in de winter van 1989-1990 gemaakt. In de loop van 1990 is de molen 

langzamerhand voltooid, in de winter van 1990-1991 zijn nieuwe kamwielen gemaakt en in 

de lente van 1991 kreeg de molen een schilderbeurt.  

Ook de gedenksteen: Y.R. Keestra 1870 is weer terug. Deze bevindt zich in de veldmuur 

boven de útskoat.  

Net als de Hatsum is ook de molen Kingmatille door Mr. Pieter van Vollenhove officieel in 

dienst gesteld, op dezelfde dag als andere molen aan de Hatsumer Opvaart, op woensdag 23 

oktober 1991.  

 

Tekst en foto’s Chris Visser 

 

 



Evolutie der dingen 
We weten dat monumentale molens  -net als de meest geavanceerde auto-  niet zomaar 

uit de lucht zijn komen vallen. De verscheidenheid aan typen, constructies en functies is 

kenmerkend en waardevol aan het Nederlandse molenbestand. Inzicht in hoe één en 

ander tot stand is gekomen, laat ons de toen toegepaste constructies beter begrijpen. 

Hieronder wordt het mechanisme toegelicht hoe dingen middels (ontwerp)evolutie tot 

stand zijn gekomen - en blijven komen. 
 

Wat maakt dat iets evolueert? 

Evolutie is een geleidelijke ontwikkeling of groei van iets. Net als (bepaalde) soorten in de 

natuur, zijn ook door de mens gemaakte dingen via een lange reeks van ontwikkelingen tot 

stand gekomen. Iets evolueert als er overerving, variatie en selectie kan optreden
1)

.  
 

Evolutie in de natuur 

Overerving slaat op het gegeven dat iets doorgegeven of gekopieerd wordt. Een stel olifanten 

van dezelfde soort brengt  -als het goed is-  een jong olifantje van dezelfde soort voort.  

Variatie slaat op de mogelijkheid tot kleine veranderingen en afwijkingen ten opzichte van het 

voorbeeld of de biologische ouders. Deze variatie kan na een groot aantal generaties zelfs 

leiden tot een (iets) andere soort. Als voorbeeld kunnen we de Afrikaanse en Indiase olifanten 

noemen. Het optreden van variatie is ook bij ons mensen goed te herkennen. We hebben 

allemaal o.a. een neus, twee ogen, twee oren en een mond, maar toch heeft iedereen een eigen 

gezicht. Er zijn met de gegeven variabelen miljarden varianten mogelijk. 

De derde en laatste voorwaarde voor evolutie is de mogelijkheid tot selectie. In de natuur 

openbaart selectie zich overduidelijk: de zwakkere delft bij zware omstandigheden eerder het 

onderspit dan de sterkere variant. The survival of the fittest. De selectie van de partner bepaalt 

daarnaast de hoedanigheid van nakomelingen voor een belangrijk deel mee. Twee donkere 

Afrikanen krijgen doorgaans immers niet een blank kind.  
 

Evolutie bij een bouwvoorbeeld van een serre 

Er is bij “dingen” telkens sprake van een ‘bekend’ gegeven dat wordt gekopieerd 

(overerving), bij de nieuwe toepassing eventueel wordt doorontwikkeld of aangepast 

(variatie) en er mogelijk wordt geselecteerd uit meerdere varianten (selectie). De ideeën die 

voor een grote groep gebruikers het beste product opleveren, hebben de meeste kans om later 

weer gekopieerd te worden en dus op grotere schaal verder te leven – the survival of the 

fittest, in figuurlijke zin welteverstaan. 
 

Dit proces lijkt heel eenvoudig en dat is het in feite ook. Ga maar na: als je een serre aan je 

huis wilt bouwen kijk je misschien eerst eens bij de buurman die dat toevallig net heeft laten 

doen. Geplaatst op het zuiden en met een lessenaarsdak waarvan de ijle glasprofielen 

esthetisch gezien fraai stroken met de stijlen van de voorwand. Je denkt: zo wil ik het ook wel 

hebben (overerving), maar ik maak zo’n serre, handig als ik ben, zelf. Dat scheelt in ieder 

geval flink wat duiten. Gevolg is wel, dat je de serre niet van aluminium profielen gaat maken 

zoals die bij de buurman door de serreboer zijn geplaatst. Je kunt alleen hout bewerken. Daar 

heb je het gereedschap en de vaardigheid voor. Dus worden het stijlen en dakliggers van 

houten kozijnprofielen (variatie). De serre van de buurman is 3,50 meter diep. Dat lijkt jou 

ook een geschikte afmeting. Er is echter een probleem: de plaatselijke Gamma, waar je altijd 

bouwmaterialen koopt, levert kozijnprofielen van maximaal 3,00 meter lang. Ook andere 

leveranciers hebben geen langere profielen op voorraad. Bovendien wordt je geadviseerd om 

bij een grotere overspanning een zwaardere houtafmeting te bestellen. Dat wil je niet, omdat 

daarmee de gewenste rankheid (t.b.v. maximale zoninstraling) van de serreconstructie in het 

geding komt. Bovendien zijn dergelijke zware balken je veel te duur en ze zijn niet eens 



standaard voorzien van een sponning waarin je de beglazing kunt aanbrengen. Wachten wil je 

ook niet, want je wilt morgen beginnen. Je maakt daarom uiteindelijk een serre van 2,80 

meter diep, waardoor je het dak inclusief een overstek van 200 mm van de houten 

kozijnprofielen van de Gamma kan maken. In dit geval de optimale variant (selectie). 

De keuze van de kozijnprofielen bepaalt ook in belangrijke mate hoe je de serre gaat maken. 

Niet alleen de diepte, maar ook de detaillering en de verbindingen worden er door bepaald. 

Omdat de kozijnprofielen alles met alles verbinden, hangt alles  -de ‘aard’ van de serre-  van 

het type profiel af. Aangezien je de gehele constructie voordat je begint te timmeren 

bouwtechnisch goed hebt doordacht, kan je de gehele serre op perfecte wijze maken. Middels 

overerving, variatie en selectie is iets ‘nieuws’  -in ieder geval iets unieks-  tot stand 

gekomen. 

Het aardige is dat een tweede buurman wellicht jouw goede ideeën weer gebruikt bij het 

maken van zijn serre. Maar misschien kijkt die tweede buurman ook wel rechtstreeks bij de 

eerste buurman hoe de basisprincipes werken en maakt zodoende onafhankelijk van jouw 

serre een eigen variant. Of hij gebruikt een totaal ander voorbeeld als inspiratie om zijn serre 

te maken – dat kan ook. Na een aantal generaties zijn er zo mogelijk tientallen varianten 

geschapen. Selectie op basis van goede en slechte ervaringen met bestaande constructies geeft 

kans om gericht verbeteringen door te voeren. 
 

Het ontwerp van een door de mens gemaakt object wordt bepaald door:  

1. Wat je wilt maken, wat de functie(s) is en welke eisen gesteld zijn. 

2. De situatie waar je gaat bouwen en wat daar al aanwezig is (wellicht ligt er al een 

fundering). De situatie wordt in bepaalde gevallen bepaald door functionele redenen. 

3. De voorbeelden en de kennis waarover je beschikt. De voorhanden zijnde voorbeelden 

zijn mede afhankelijk van de contacten die je hebt (en beschikbare communicatiemiddelen 

 tegenwoordig is de wereld een “dorp”; dat was vroeger wel anders) en waar je 

inspiratie (van) krijgt. En: wat zijn de bestaande gewoontes? 

4. Welke bekende oplossing tot nu goede ervaringen oplevert. The survival of the fittest. 

5. Wat je aangeleverd kan krijgen. De beschikbare materialen en onderdelen. 

6. Wat het mag kosten. Wat zijn de economische omstandigheden?  

7. Hoe snel het gebouwd moet kunnen worden. 

8. Welke vaklieden en gereedschap je tot je beschikking hebt.  

9. Wat je vaardigheden zijn. Dat bepaalt mede hoe je het gaat maken. 

10. Het doen van nieuwe vindingen. 
 

Molenevolutie 

Ook de variëteit aan monumentale molens is middels een kluwen aan evolutieprocessen tot 

stand gekomen. De ontwikkeling van de hoofdtypes is duidelijk volgbaar. Zoomen we echter 

wat meer in, dan blijkt per streek en zelfs per molen variatie in de opbouw van de onderdelen 

en de detaillering daarvan te zitten. Hoe deze variatie tot stand is gekomen, kunnen we ons 

met bovenstaand bouwvoorbeeld van een eenvoudige serre en de 10 genoemde punten 

redelijk voorstellen. Die punten golden vroeger namelijk ook. 

De molenmakers en opdrachtgevers van vroeger zijn er niet meer. We kunnen dus niet ‘het 

waarom’ van al hun keuzes meer achterhalen. Sommige dingen zíjn gewoon zo. Net als je 

kleur ogen. Wel kunnen we verbanden en afwijkende creaties duidelijk herkennen. Soms is 

iets duidelijk een verbeterde variant op iets dat er al was. Een voorbeeld: De wipmolen is met 

zijn principe van een koker met bovenzetel waarop het bovenhuis rust duidelijk uit de 

standerdmolen ‘voortgekomen’; niet uit de torenmolen. Net als twee donkere Afrikanen een 

donker kind krijgen.  

Molenbouw was geen massaproductie en vroeger bestond een streekgebonden (bouw)cultuur. 

De streekeigen benamingen getuigen hiervan. Uittimmeringsmantje is niet kardoes. Elke 



monumentale molen bezit zijn eigen unieke “DNA” - net als ieder levend wezen. Hoe dat 

“DNA” eruit ziet, hangt af van het verloop der 10 keuzeaspecten tijdens het vroegere 

molenmaken. Het is cultuurhistorisch bepaald of tot stand gekomen en dus wetenschappelijk 

in te kaderen. We kijken feitelijk alleen terug. We hoeven geen nieuwe houten molens meer te 

ontwikkelen zoals vroeger. Dat levert geen vitale technische noviteiten meer op. 
 

In cultuurhistorisch verband hergebruikte onderdelen of molens passen eveneens naadloos in 

de lijst met [10] keuzeaspecten. Het ging hierbij echter niet om bestaande ideeën hoe men iets 

kon maken, maar om verkrijgbare onderdelen of molens die in materiële zin verder 

evolueerden. Een voorbeeld: Penninga’s Molen is te Joure tot stand gekomen omdat Auke 

Penninga een nieuwe molen nodig had [1]. Molenmaker Jelmer Visser uit Heerenveen is 

ingeschakeld [3&8]. Toevallig werd pelmolen “De Jonge Dolfijn” uit Westzaan op dat 

moment in ‘De Molenaar’ te koop aangeboden [5]. Die kwam van pas, want de gehele vorige 

molen van Auke was afgebrand [2]. Een molen overplaatsen was in 1900 blijkbaar goedkoper 

dan nieuwbouw in het licht van de toenmalige economie te Joure [6]. De te Joure op hoge 

gemetselde voet gezette molen kreeg een Friese stelling i.p.v. een Zaanse (deze veranderingen 

hoefden uiteraard niet, maar het is wel een keuze van toen geweest!) [3]. De aanwezige 

overbrenging in het gaande werk van de voormalige pelmolen werd niet aangepast aan de 

nieuwe functie graanmalen [5]. Bovenstaande combinatie is Auke Penninga’s molen zoals 

gebouwd in 1900. Een andere niet. Enzovoorts. 
 

Conclusie  

We zien dat de in cultuurhistorisch verband tot stand gekomen molens een schat aan 

(cultuurhistorische) informatie dragen. Als tastbaar geheugen van het verleden vertellen ze 

méér dan de optelsom van hun onderdelen. Het enkel door vormwil gedreven samenrapen van 

onderdelen levert slechts een plaatje op, meer niet. Achter de gedaante van elk écht 

molenonderdeel zit een verhaal hoe dat onderdeel ooit voor die molen en voor die functie (en 

noem maar op) middels evolutie van ideeën “ontworpen” is of in die situatie en in die tijd (en 

noem maar op) tot stand gekomen is, bijvoorbeeld ingeval van hergebruik. Die gegevens en 

kenmerken geven het plaatje karakter en betekenis. Daarbij stemde men de onderdelen per 

molenontwerp zo optimaal mogelijk op elkaar af. Men verkreeg zo een zo efficiënt mogelijke 

constructie. Om cultuurhistorische waarden te ontraadselen, werkt het verhelderend molens 

per geval en per tijdvak te aanschouwen door virtuele brillen uit de tijdvakken waarin ze als 

functioneel productiemiddel dienden. Ze zijn dan een intrigerende tijdmachine en geen 

achterhaalde windmachine.  

De ‘houten’ molenevolutie is al lang over en uit. Hoeveel ‘vernuft en volharding’ je er nu ook 

nog insteekt, het concept antwoordt niet meer op de technische vragen van deze tijd. De 

economische functie als productiemiddel is niet meer de hoofdzaak. Het is nu in eerste plaats 

erfgoed; een antiquarisch productiemiddel. Alleen de methode om ze te behouden zal verder 

evolueren. Een aanpak die streeft om het ‘wezen’ van een molen te behouden is 

molenbehoud. Anders worden het langzaamaan soortgenoten van boerderettes. Vormwil 

zonder inhoud, oftewel vertuinmolisering. Hedendaagse technieken en producten evolueren 

verder; zie bijvoorbeeld auto’s en innovatieve bouwsystemen. Dat principe houdt nooit op. De 

ontwikkelingen gaan nu sneller dan vroeger. De omstandigheden en de mogelijkheden zijn 

telkens anders. Samen met de gevraagde functie bepalen zij hoe het product in elkaar zit. Dat 

gold vroeger al voor molens en andere dingen van toen, maar geldt ook vandaag de dag voor 

nieuwe gebouwen, auto’s, of vul maar in…… 

Zo’n onbevangen benadering laat de materie spreken en opent telkens deuren waarachter je je 

opnieuw kunt laten verrassen. Zowel bij oud als bij nieuw. 

1) Hoofdstuk 3 ‘The Memetics of Design’, door Derek Gatherer, p. 91-103 

Frank Terpstra 



Uit de oude molendoos van molenaar Terpstra 
 

Menig molenaar bewaart van zijn ‘eigen’ molen een bescheiden archief. Een logboek, 

wat foto’s of kaarten en knipsels. Oudere stukjes uit de krant zijn vaak moeilijk te 

achterhalen. Terpstra, molenaar van De Olifant bij Birdaard, deed onlangs een 

belangrijke vondst. Hij kreeg enkele oude knipsels onder ogen die hij u als lezer niet wil 

onthouden. Hieronder het eerste stuk. Een volgende keer komt een tweede molenverhaal 

uit zijn oude doos. 
 

Watermolen “De Olifant”, tussen Birdaard en Oudkerk, staat in twee gemeenten 

Tsjerk van der Meulen is er al een kwart eeuw molenaar 
 

Er zit een knik in de grens Dantumadeel-Tietjerksteradeel, die tussen Birdaard en Oudkerk 

doorloopt. Precies op die knik, die circa vijftig meter lang zal zijn, is in 1867 een grote 

windwatermolen gebouwd. Eigenlijk kon niemand ons vertellen, op welk gemeentegebied 

“De Olifant” – zo heet de molen en eveneens het waterschap – staat. De secretaris van het 

waterschap, de heer W. Postma in Giekerk, was zo vriendelijk ons inzage te geven in de oude 

notulen en hij zocht in vele kaarten naar de oplossing van het grenzenvraagstuk. Tenslotte 

ontdekten we het: de rechte streep-stippellijn van de gemeentegrens, die ongeveer van 

Noordwest naar Zuidoost loopt, had een dubbele, haakse knik. Een gedeelte dus van 

Noordoost naar Zuidwest. Precies dit korte deel snijdt de molen middendoor. Prachtig voor de 

gemeenten om in bepaalde omstandigheden bij subsidieverleningen of andere vraagstukken te 

maken te krijgen met juridische muggenzifterij of met hechte samenwerking. Het is maar net 

hoe het beslaat. 
 

In het jaar van de oprichting van de “Gemeenschappelijke Polder tussen Birdaard en 

Oudkerk” was er samenwerking genoeg, ook met Ferwerderadeel. (Het Waterschap – dat 

werd de polder in de loop der tijden - ligt namelijk in de drie genoemde gemeenten). In de 

aanhef van de notulen worden hierover welgemeende wijsheden gezegd. Treffend was 

bijvoorbeeld de opmerking, dat een mens eigenlijk niet oogst wat hij zaait, doch naarmate hij 

zaait. Vandaar dat de betrokkenen besloten tot oprichting van de polder en tot een degelijke 

bemaling daarvan. 

Nu trof het zo, dat een der gecommiteerden in de Groninger Courant van 6 Juli 1867 een 

advertentie had gelezen waarin een in 1856 nieuw gebouwde windwatermolen – “met 82 voet 

vlugt”- op afbraak te koop werd aangeboden. Op Woensdag 7 Augustus, na enige 

briefwisseling, togen de gecommiteerden naar de Oosterwolderpolder waar de molen bij 

Oostwolde in Groningerland stond. Daar was hun de “solide bouw gebleken” en zij kochten 

de molen voor de uiterst geringe som van f 2000,-. Verder staat er dan in de breedvoerige 

notulen dat de penningmeester dadelijk had betaald, “aan de aanbieding van welke Contante 

betaling gerustelijk eene besparing van f 300, 400” à 500” mag worden toegeschreven”. 
 

Twee uitmalende schroeven 

In het koopcontract was bepaald, dat de molen voor October moest zijn afgebroken en 

vervoerd. Dat kwam voor elkaar. Volgens de oude, verbleekte notulen werden “afbreken en 

overbrengen aanbesteed aan Wiltje Klazes de Vos te Oudkerk voor f 500, daaronder is 

opgenomen eene Som van f 115 voor oprijden”. 

Zo kwam dan de robuuste molen, die met recht de naam “De Olifant” draagt, tussen Birdaard 

en Oudkerk te staan waar hij, als de waterstand dat noodzakelijk maakt, zijn machtige wieken 

door de lucht slaat. Die vlucht van 82 voet – klaarblijkelijk is de Amsterdamse voet van 28,4 

centimeter bedoeld, hiervan komen overeen met de ruim 24 meter lengte per twee wieken – 

vangt heel wat windkracht, en daarmee worden twee uitmalende schroeven met middellijnen 



van 1.40 en 1.65 meter 

aangedreven. Een derde, 

inmalende schroef, is kort 

geleden uit de molen 

verwijderd, want die is in deze 

tijd niet meer nodig, doch blijft 

in reserve. De constructie van 

de formidabele houten 

tandwielen is wel zo, dat deze 

indruk maakt op de toeschou-

wer. Deze molen is in veel 

opzichten merkwaardig. Hij is 

een der grootste in Nederland 

en heeft vermoedelijk de 

grootste waterverplaatsing. Het 

komt niet elke dag voor, dat 

men een molen vindt met meer 

dan één schroef. Ook hebben de 

wieken nog zeilen. Veelal zijn 

de molens tegenwoordig 

“zelfwichtend” – dat wil zeggen 

dat de houten (soms metalen) 

kleppen in de wieken bij 

heviger wordende wind zelf 

openslaan en daardoor wordt de 

windvang dus geringer. 

Poldermolen De Olifant omstreeks 1943 gefotografeerd  

voor de Moleninventarisatie die toen plaatsvond. 
 

Zelf in de wieken op 

Maar hier moet de molenaar nog zelf in de wieken op als de wind dat eist. Vooral met het 

klimmen der jaren is dat niet altijd een gemakkelijk en ongevaarlijk karwei. Vandaar dat 

zilveren en gouden jubilea van molenaars nogal zeldzaam zijn. “Hwant hja wudde wolris 

binaud foar har eigen moune”, vertelt ons de molenaar Tsjerk van der Meulen, die inmiddels 

al 25 jaar “De Olifant” onder zijn hoede heeft gehad. Het was op 13 Mei 1929, dat hij in het 

waterschap kwam. Op 12 Mei ging het niet, want de “âlde Maeije” viel toen op een Zondag. 

De veranderingen in het leven der nieuwe bewoners van het molenaarshuis, een kleine 

boerderij tevens, waren niet van de lucht, want twee dagen later kwam hier de eerste van de 

twee dochters ter wereld. 

Fleurig op is de molenaar aan de volgende jaren van zijn functie begonnen. Of hij het zover 

zal brengen als een van zijn voorgangers, de vrijgezel Siebe van der Leest, die hier vijftig jaar 

werkte en leefde in een oude woning, is natuurlijk een vraag. 

Tsjerk van der Meulen heeft hart voor zijn molen; daar getuigt de onderhoudstoestand van de 

grijze “Olifant” van. Het zit ‘m bovendien wat in het bloed, want in Warga oefende de 

oerpake van de molenaar hetzelfde beroep uit. Daarenboven wijst de naam er ook wel op. 

 

Tot zover het eerste deel. We weten helaas niet in welke krant dit stuk heeft gestaan en 

ook weten we de datum niet. Wellicht dat een lezer ons nader kan inlichten. De foto 

komt uit eigen archief, maar voor de volgende aflevering zouden we graag een 

afbeelding van de jonge molenaar Eeuwe de Vries plaatsen. (Redactie) 



Ontduiking van de belasting op het gemaal 

door een slimme Bakker Wierstra te Echten 
 

Zoals overal in Friesland moest in begin 1800 ook in Lemsterland een hoge belasting 

worden betaald op het laten malen van graan, de zogenaamde ”belasting op het 

gemaal”. Eerst enige informatie omtrent de omstandigheden welke mogelijk mede 

aanleiding gaven tot het ontduiken van de belasting op het gemaal door bakker 

Wierstra. 
 

In 1806 werd op het malen van een zak rogge bijvoorbee1d een belasting geheven van f 1,25 

en voor een zak tarwe zelfs f 3,00. Een zak graan, destijds een lopen genoemd, was 83,4 liter. 

De molenaar moest dit betalen en kon het in rekening brengen aan degene die het graan liet 

malen, dus grotendeels aan de bakkers.  

De gemeente Lemsterland omvatte toen behalve de hoofdplaats Lemmer nog de dorpen 

Eesterga, Echten, Follega en Oosterzee en had ruim 3000 inwoners. Er stond een korenmolen 

in Lemmer. In 1810 werd 7772 gulden aan belasting op het gemaal geheven, terwijl dit in 

1816 f 9094,– bedroeg. Eind 1816 werd bepaald dat de molenaars in Friesland voor 18l7 een 

overeenkomst konden sluiten met het plaatselijk bestuur voor een belastingbedrag van 90 

procent van het voorgaande jaar, waarbij het de molenaar dan werd toegestaan om 

ongelimiteerd bij dag en nacht te malen. De molenaar stemt toe in het bedrag van f 8185,- 

verdeeld in l2 maandelijkse termijnen, maar stelt daarbij enige voorwaarden zoals we kunnen 

lezen in een brief van de Grietman van Lemsterland op 3 januari 1817 aan Gedeputeerde 

Staten.(tot 1850 stond aan het hoofd van de gemeentes in Friesland een Grietman)  
 

“Dadelijk na het ontvangen van U Edele Groot Achtbare: resolutie in dato 24 December 
1816, heb ik mij bezig gehouden met het in werking brengen der belasting op het Gemaal, in 
dese Grietenij en tevens met de Eigenaresse der Molen, alhier, getragt het toegestane accoord 
te sluiten het welk mij echter niet zonder moeijte gelukt is, en onder dese Speciale belofte, 
dat ik de noodige demarchis (=moeite) bij UEGA zoude aanwenden, om Maatregelen te 
neemen tegen een zeer gewigtig beswaar voor den Molenaar alhier, alzoo dit niet 
weggenomen zijnde, hij onmogelijk in het vervolg zal kunnen accordeeren.  
Dit beswaar bestaat hierin dat wij alhier gelegen zijn op de Grensen van de Provintie 
Overijssel en dat alle boeren, en Veengravers, van Spanga, Scherpensijl, en die plaatsen 
meest allen gewoon zijn, in de Lemmer hun brood te kopen, indien nu te Slijkenburg de 
laatste plaats aan de kant, in dese provintie geene Krachtdadige behoedmiddelen worden 
genomen om op de invoer van Meel brood ens, te letten en daarvoor de belasting op de 
Invoer te innen, als dan zulten alle Veengravers en Boeren van die kant niet alleen maar ook 
van Oostersee en Echten, vrij en onverhinderd brood van daar in Vriesland kunnen insluiten 
zonder dat men van hier op eenige mogelijke wijse al had men ook tien Expresselijk, daartoe 
gestelde beambten, zulks zal kunnen beletten.”  
 

De molenaar heeft per eind januari 1817 toch afgezien van het gesloten akkoord, mede 

doordat twee bakkers 877 lopen meel hadden uitgevoerd in 1816 naar Amsterdam. Bij uitvoer 

werd de betaalde impost aan de bakkers teruggegeven. De aanslag voor de molenaar was dus 

te hoog, daar het niet waarschijnlijk was dat de situatie zich in 1817 op die schaal zou 

herhalen.  

Bakker Wierstra 

Laten we ons nu zo langzamerhand bezig gaan houden met bakker Wierstra. Deze bakker 



woonde bij Echtenerbrug onder Echten. De Pier Christiaansloot vormde de grens tussen 

Lemsterland en Schoterland. Bakker Wierstra liet zijn graan malen in Oldemarkt, provincie 

Overijssel en daar het graan uitgevoerd werd uit de provincie hoefde hij geen Impost 

(belasting) te betalen bij de molen. Wel was belasting verschuldigd op het invoeren in 

Lemsterland. Wierstra kwam met zijn meel dat hij zelf per boot vervoerde bij Driewegsluis 

Weststellingwerf binnen, maar voerde de goederen door naar Lemsterland, zodat hij in 

Weststellingwerf geen belasting betaalde. De Grietman van Lemsterland benadrukt in een 

brief aan zijn collega van Weststellingwerf in l826 over de bakker Wierstra, dat deze in er in 

slaagt ”onderscheidene malen tarwe in te sluiken zonder daarvan de opcenten te betalen, 

alzoo die goederen te Oldemarkt worden gemalen en hij dikwijls gelegenheid vindt om op een 

zoo verwijderd oord dezelve clandestien in huis te brengen”.  

Februari 1827 worden tegen de bakkers G. Wier(d)stra te Echten en J.H.Breimer te Oosterzee 

proces-verbaal opgemaakt wegens ontdekte overtreding bij de peil en visitatie. Bij visitatie 

werd de aanwezige hoeveelheid meel gemeten (gepeild) en nagegaan of dit overeenkwam met 

de hoeveelheid vermeld op de documenten. In april 1828 word door de Grietman van 

Lemsterland voorgesteld gelijktijdig visitatie te doen aan beide zijden van “Echterbrug”. 

Volgens de Grietman van Lemsterland bracht bakker Wierstra vaak meel onder bij kennissen 

aan de Schoterlandse kant van de Pier Christiaansloot, waar de beambten van Lemsterland 

geen recht van toegang hadden. Dezelfde maand wordt aan de burgemeester van Oldemarkt 

gevraagd om een ”gelegaliseerde naamteekening” van molenaar P. Mulder van Oldemarkt.  

De heer Grietman van Lemsterland, O.R. van Andringa de Kempenaer, blijft het druk hebben 

met de activiteiten van bakker Wierstra. In een brief van 24 mei 1828 aan de ”Gouvemeur” (= 

nu Commissaris van de Koningin) beklaagt hij zich over de weinige accuratesse van de 

ambtenaren gestationeerd aan de Heloma Sluis in Weststellingwerf, belast met de surveillance 

van het ”Gemaal”. Hierbij komt het voor dat documenten twee dagen later worden afgetekend 
 

 

 

  
 

De korenmolen van Oldemarkt stond ten oosten van het dorp, aan het Mallegat. Ten tijde 

van het verhaal stond hier een standerdmolen die afbrandde. Herbouw volgde in 1792, 

maar hij brandde opnieuw af. Tenslotte kwam in 1899 de nieuwe molen die in 1948 werd 

afgebroken. Op de achtergrond een spinnekop die ook al ter ziele is. 



dan de werkelijke invoer van de goederen, waardoor frauduleuze invoer wordt bevorderd. 28 

juni schrijft de Kempenaer weer aan de Gouverneur, nu over een uitgevoerd ”peil” bij bakker  

Wierstra gedaan op 9mei. Er werden 10 zakken roggemeel aangetroffen waarvoor geen 

bewijzen van ”wettige inslag” konden worden vertoond door de bakker. Hierop is proces 

verbaal opgemaakt en zijn de zakken met meel op grond van het reglement op het gemaal 

 door de deurwaarder van het Vredegerecht verkocht en de opbrengst in de kas van de 

plaatselijke ontvanger gestort. Later heeft bakker Wierstra blijkbaar toch een document 

overlegd waarop de aangifte zou moeten blijken. In dezelfde brief aan de ”Gouverneur” 

belicht de Grietman dat bakker Wierstra steeds door seinen wordt verwittigd of er 

onderzoekscommiezen werkzaam zijn, ja dan nee. Hij gebruikt ongedateerde door de 

molenaar getekende documenten. Wanneer er geen commiezen werkzaam, zijn, gebruikt hij 

dezelfde documenten nogmaals om een gelijke hoeveelheid in te voeren. Wierstra heeft in zijn 

schip altijd een pen en inktkoker, zodat hij eventueel tegen de tijd dat de commiezen zich bij 

hem aan boord begeven voor verificatie, de datum op het door de molenaar in blanco 

getekende document ingevuld heeft.  

De inbeslagname van de 10 zakken meel heeft nog wel een staartje. Bakker Wierstra gaat in 

verweer tegen de verkoop van het meel bij de Rechtbank. In juni 1828 wordt hij vrijgesproken 

van de beschuldiging van ”overtreding van het reglement van plaatselijke belasting in 

Vriesland op het meel enz. dd. 23 Augustus l825 door dien op den 9 Mei 1828 bij hem 

bevonden zijn tien zakken roggemeel zonder documenten van wettigen inslag.”  

31 December 1828 volgt nog een toewijzing aan de eiser Gerbrand Wierstra, oud 44 jaren, 

bakker t.e Echten tegen de verweerder Jr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer in zijn 

kwaliteit van Grietman van Lemsterland. Jonkheer van Andringa de Kempenaer wordt 

veroordeeld tot betaling van f47,50, zijnde de opbrengst van de verkochte zakken meel, plus 

de kosten van de zakken met veroordeling tot beuling van de proceskosten.  
 

Bronnen:  

 Gemeente archief Lemsterland: Uitgaande Stukken, invoernummer l75 en Register 

Heffingen, invoernummer 46. 

 Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden: toegang nr. 16, invoernummers1434 en 1524.  

 Zie voor eventueel meer informatie omtrent belasting op het gemaal ook De Utskoat 

nr. 94 van juli l999, blz 31-35.  
 

Jan W.Dijkstra  
 

Uit ons prentenkabinet 
 

“Het plaatje op blz.28 betreft de zaagmolen van Buitenpost, oorspronkelijk gebouwd in 1841, 

herbouwd in 1858, onttakeld in 1926 en kort daarna verdwenen. Een foto uit dezelfde hoek 

stond in het Nieuwsblad van Friesland (de "Hepkema's Krante") van 9 april 1926,” aldus 

Dick Bunskoeke uit Ruurlo. 

Ook Erwin Esselink komt tot deze conclusie. Hij schrijft: “Deze molen werd oorspronkelijk 

gebouwd in 1841 voor J.J. Kuipers en werd na brand in 1858 herbouwd. De molen stond aan 

de westzijde van de vaart, die vanuit Buitenpost in zuidoostelijke richting naar Lutkepost liep. 

De foto moet vanuit het oosten gemaakt zijn. In 1926 werd de bovenbouw van de molen 

afgebroken, later verdween ook de rest. Door uitbreiding van Buitenpost en demping van de 

vaart is de plek waar de molen stond nauwelijks meer aan te wijzen.” Tot zover de heer 

Esselink.  

Ons kersverse redactielid Ruurd Jakob Nauta komt tot dezelfde conclusie: “Alle 

vergelijkingen gaan op namelijk. De ramen boven de deuren in de zaagschuur, de 2 ramen in 

de zijkant van de zaagschuur, de zelfzwichting, de grootte en het molenaarshuisje,”aldus 



Ruurd Jakob. We zeggen de inzenders hartelijk dank voor hun aangedragen oplossing van de 

onbekende zaagmolenfoto uit de collectie van de heer Gosse Minnema uit Damwâld. 

 

Molen op klok thuisgebracht 
 

In ons vorig nummer hadden we nog een vraagstuk dat om opheldering vroeg. Een oude klok 

is beschilderd met een molen en Museum Joure klopte bij ons aan teneinde te achterhalen 

welke molen wellicht afgebeeld is. De heer Esselink kwam ook nu met een mogelijke 

oplossing. Hij stuurde ons zijn kijk op dit raadsel per e-mail met de volgende woorden: 

“Dan de molen op de klok. Deze lijkt sprekend op de in 1932 verbrande, maar ondertussen 

weer herbouwde 'Adriaan' te Haarlem. Vergelijk bijvoorbeeld de schildering met de 100 jaar 

later gemaakte foto van de 'Adriaan', die op pag. 129 staat van Molenwereld 5 van 2001. De 

Adriaan was gebouwd in 1778/79 op een oude stadstoren, dus het schilderij zou in1791 

gemaakt kunnen zijn. De klokkenmaker heeft in dat geval dus een bestaand schilderij verwerkt 

in zijn klok, maar hoe dat schilderij dan in Friesland verzeild geraak is?”   

 

MOLENLITERATUUR 
 

Molens in Friesland in oude ansichten deel twee herdrukt 
 

Vanwege de aanhoudende 

vraag naar dit boekje met 

oude Friese molenansichten 

en –foto’s besloot uitgever de 

Europese Bibliotheek tot een 

reprint in de huidige reeks 

Toenboekjes. 

De samenstellers Dick 

Bunskoeke en Popke 

Timmermans hebben destijds 

voor deze uitgave gezorgd en 

gaven ook hun fiat voor de 

herdruk die vast en zeker z’n 

weg naar de liefhebbers zal 

weten te vinden. 

Bij het verschijnen van het eerste deel vertelden de beide samenstellers al dat ze hun gedeelde 

hobby niet van vreemden hebben. Dick z’n vader was een verwoed verzamelaar en Popke z’n 

pake was als dorpstimmerman ook nauw betrokken bij het molenwerk. De basis voor het 

vastleggen van een brok Friese molenhistorie werd gelegd in het jaar 1974. Zeven jaar later 

verscheen hun eerste boekje dat een voorwoord meekreeg van jhr. T.A.J. van Eysinga die 

destijds vice-voorzitter was van De Hollandsche Molen. Popkes aandeel lag met name in het 

verzamelen van het fotomateriaal, terwijl Dick zich als historicus verdiepte in de 

geschiedkundige gegevens. Een jaar later, in 1982, verscheen het tweede deel al voor f 33,75. 

En nu dan de ongewijzigde herdruk van het tweede deel dat f 34,50 moet kosten en dat is heel 

wat goedkoper dan het oude boekje in een antiquariaat. Het boekje telt 76 nummers. Soms 

zijn per nummer twee foto’s afgebeeld zoals bij de eerste molen, die van De Blesse. Maar de 

destijds hedendaagse foto van het restant is inmiddels ook al weer geschiedenis. Zo zijn er 

meer zaken niet meer actueel in de tekst. Over molen van de Roohelpolder wordt bijvoorbeeld 

geschreven dat de stenen onderbouw nog bestaat, maar ook dat gegeven is door de tijd 

achterhaald en bij de Aylvapoldermolen had de renaissance m.b.v. de Hallumer molen 



Vijfhuizen niet misstaan. Van molen Het Zwaantje bij Nijemirdum en Dorus Mooltsje bij 

Oudega (W) kan eenzelfde opmerking gemaakt worden. En de broodnodige restauratie van de 

molen van Makkinga is natuurlijk al lang gerealiseerd. 

Opmerkelijk genoeg heeft het boekje een inlegvel meegekregen met aanvullingen en 

verbeteringen die betrekking hebben op het eerste deel. Commercieel gezien handig want 

kopers worden daardoor toch wel nieuwsgierig gemaakt naar dat deel. Dat zal, bij succes van 

de herdruk, vast niet lang op zich laten wachten. Maar een extra inlegvel met mutaties die 

slaan op het tweede deel was toch wel handig geweest. Wellicht dat dat met het verschijnen 

van de toch wel verwachte herdruk van het eerste deel goedgemaakt kan worden. Dan zijn we 

weer bij en dat is toch ook wel de moeite waard lijkt ons. 

Al met al hopen we dat er hierna toch een derde deel met mooie oude Friese molenfoto’s en -

ansichten zal verschijnen. Het boekje is verkrijgbaar bij de Europese Bibliotheek in 

Zaltbommel of in de boekhandel. (GDW) 

 

Zaanse Molenbranden, het tweede deel in de reeks Zaanse Zaken 
 

Zaanse Molenbranden is het tweede boek in een serie, die schrijver Ron Couwenhoven 

Zaanse Zaken heeft gedoopt. In dit boek komen overigens ook algemene onderwerpen, die 

met branden te maken hebben ter sprake, zoals het onderzoek naar de brandveiligheid van 

doppenstenen (1874), waarin experts het productieproces haarfijn uit de doeken doen; de 

ondergang van het zgn. Papiermakerscontract, één van de grote brandverzekeringen (1721-

1902) in de Zaanstreek, waarin ook pel- houtzaag-, verf-, snuif- en andere soorten molens 

verzekerd waren. Eigenaren tekenden in 1880 schriftelijk protest aan tegen verlaging van de 

verzekerde waarde van hun molens en gaven uitgebreid tekst en uitleg, waarom juist hun 

molen niet verlaagd mocht worden, waarbij tal van details over de inrichting bekend werden.  

Verder komt de brandkroniek van Jan Honig (1720-1822) aan bod (met dank aan Popke 

Timmermans uit Heerenveen!), waaruit ook allerlei tot nu toe onbekende details over Zaanse 

molens gehaald zijn (zo bleken de snuifmolens De Jonge Ridder en Plathannik in 

Oostzaandam identiek, evenals de papiermolen De Jonge Dolfijn en de snuifmolen De Jonge 

Dolfijn, beiden in Westzaan. De papier- en latere pelmolen De Jonge Dolfijn, die nu in Joure 

staat, was de derde molen met deze naam in Westzaan. 

Verder worden afwikkelingen van brandschades tot in detail beschreven en komt een 

complete inventaris van een lading van een doppenmolen (De Halve Maan in Oostzaandam) 

voor het voetlicht. Dit zijn allemaal details, die nog niet eerder beschreven zijn. 

Voor een molenliefhebber ongetwijfeld van grote waarde. Uiteraard worden ook een groot 

aantal branden tot in detail beschreven, waarvoor o.a. de originele krantenverslagen, verslagen 

van schade-experts en de brandrapporten van de Vrijwillige Brandweer in Zaandam vanaf de 

oprichting in 1879, zijn gebruikt. 

Het boek is weer voorzien van een register op molens, maar nu ook op familienaam. Ook zijn 

de bronnen gemeld in ruim 250 eindnoten. Het boek bevat weer 50 illustraties, waaronder een 

kleurenreproductie van een verzekeringspolis van rijstpeller De Witte Klok anno 1919 en een 

nog niet eerder gepubliceerde plattegrond van het molenerf van verfmolen De Uil in Wormer. 

Tot slot een aankondiging waarvan wij de primeur hebben: Zaans molenkenner Ron 

Couwenhoven is inmiddels begonnen met een derde deel in de reeks. Het volgende exemplaar 

gaat 'Oliemolens in de Zaanstreek' heten en zal allerlei zaken m.b.t. de olieslagerij 

behandelen. Dit boek zal in het najaar van volgend jaar verschijnen. We hopen u t.z.t. weer 

uitgebreid te informeren over dit deel dat hopelijk ook weer met korting voor onze lezers kan 

worden aangeboden. Kortom, uw abonnement is ook dan weer dubbel en dwars z’n geld 

waard.  
 



De Wachter: een wonder 
 

Ter gelegenheid van het 150-

jarig bestaan van de 

Zuidlaarder molen De 

Wachter heeft het 

gelijknamige molenmuseum 

een waardig boekwerk het 

licht laten zien. De molen is 

in 1851 gebouwd en bevat 

twee koppels maalstenen en 

een olieslagerij en een 

specerijenmaalderij. De 

laatste twee werden in 1898 

gemoderniseerd door de 

installatie van twee 

stoommachines. Maar de 

molen annex molenmuseum 

biedt veel meer: een 

ambachtelijke bakkerij, een 

bakkerswinkeltje, een 

kruidenierswinkeltje, een 

molenmakerswerkplaats en 

een smederij.  

Met buitengewoon veel 

respect voor het oude is alles 

in ere hersteld en dat mag 

gerust een wonder genoemd 

worden. Maar dat is het in 

meerdere opzichten wat 

duidelijk wordt bij het lezen 

van het monumentale 

gedenkboek dat werd 

uitgegeven.  

In een tiental hoofdstukken wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan door Ginie Arends. 

Deze dame heeft zich in een paar jaar tijd volledig gestort op de molen en daar met dit fraai 

gebonden boek een uitstekende proeve van bekwaamheid mee afgelegd. Want zij diepte niet 

alleen de historie op, ze oriënteerde zich ook in de breedte, maakte zich de werking van molen 

en stoommachines eigen en zette dat alles uiterst precies, boeiend en prettig leesbaar op 

papier. Het geheel werd met vele foto’s verlucht en daarmee werd dan een tweede wonder 

verwezenlijkt: een boek van formaat (A4 – 184 pagina’s), met een prima uiterlijke verzorging 

(ingebonden met harde kaft in kleur) en dat voor een uiterst vriendelijke prijs van f 35,-.  

Als je het boek doorneemt ontkom je niet aan de indruk dat daar in Zuidlaren een fantastische 

molenploeg voor de molen strijdt. Meer dan honderd vrijwilligers komen we tegen, variërend 

van molenaar tot olielager, van bestuurslid tot rondleider en van bakker tot horecamedewerker 

of –ster, maar ook de p.r., de stoommachines, het schilderwerk, de elektriciteit, het 

timmerwerk, het film- en fotowerk is vertegenwoordigd. En overal zie je blijde gezichten van 

mensen die hart voor de molenzaak hebben, die meegeholpen hebben een wonder te 

verwezenlijken. Daarmee alleen al is dit boek een toonbeeld van kracht, een bewijs van 

menselijk kunnen en dat dat juist in het Jaar van de Vrijwilliger tot stand kwam is natuurlijk 



toeval, maar uiteraard wel mooi meegenomen. Het leert ons namelijk dat er met inzet van 

velen iets heel moois te bereiken is. Daarom is dit boek ook een monument op zich, een 

eerbetoon aan al die vrijwilligers die deze bijzondere molen in stand houden. De aanschaf van 

het boek valt het beste te combineren met een bezoek aan de molen. Daarmee wordt maar 

liefst f 12,- verzendkosten uitgespaard. Voor bestelling per post kunt u overigens contact 

opnemen met de heer Hovius, Schoolstraat 6, 9471 KM Zuidlaren (tel. 050-4094501). Beslist 

de moeite waard! (GDW) 

 

Molenkaarten en een molenkalender te koop 
 

Yes!!! Wat kan molenfotografie toch ontzettend aardig zijn als je zulke mooie resultaten met 

je camera weet te bereiken als de huisfotograaf van De Hollandsche Molen, de heer J.L.J. 

Tersteeg , dat doet! Hij heeft net weer twee series uitgegeven waarbij de kaarten op 

kwaliteitspapier met mooie afdrukscherpte en kleurstelling prima voor de dag komen. Ook 

heeft hij een molenkalender samengesteld voor De Hollandsche Molen. 

Eerst even iets per serie: Allereerst Serie T.01.40 t/m 01.53+USQ. Om met de oude foto van 

Usquert te beginnen: een mooie oude bruine prent (omstreeks 1900) van de koren- en 

pelmolen EVA die zeer robuust met zelfzwichting en roos op de kap, maar mét staart staat te 

pronken voor de fotograaf. Er zouden meer goede oude zeldzame plaatjes eens in een aparte 

serie moeten worden ondergebracht! Vooral in kleur afdrukt is een reeks oude kaarten op 

steendruk wellicht een mogelijkheid. Er zijn genoeg mooie kaarten die nog niet in de oude 

ansichtenboekjes zijn opgenomen die juist in zo’n serie wel aftrek zullen vinden, temeer daar 

ze origineel erg duur aan het worden zijn. In de veertien kleurenkaarten is de malende molen 

een vanzelfsprekendheid geworden. Het valt ook op dat alle molens in Zuid-Holland staan en 

dat er ware juweeltjes bij zijn. Ik noem de Akkerslootmolen. Dat is toch zo’n vriendelijke 

molen in het landschap. Maar de Hondsdijkse molen is in al z’n forsheid op de foto 

kenmerkend voor het binnenkruiertype, vooral ook door die donkere lucht op de achtergrond. 

Verder vertonen veel afgebeelde molens feestelijke hoogtepunten uit hun bestaan en dat 

maakt zo’n kaart toch ook wel bijzonder. Voorbeelden: Lisserpoelmolen, Adermolen en de 

Hogewegse molen. De Kleine Tiendwegmolen valt op door de fraaie lichtval. Verder zijn de 

Rooie Wip, Stevenshofjesmolen, Nieuw leven en de Rietveldse molen van de partij. Ook bij 

minder mooi weer manifesteert de molen zich op de kaarten als een zwoegend juweeltje in 

het landschap (Vrouwgeestmolen en Hoop doet leven). 

Zuid-Holland is ook in de Serie T.01.54 t/m 01.71 ruim vertegenwoordigd. Aarlanderveen is 

met twee prachtige foto’s malend in actie: gezwicht op z’n Zuidhollands! De snuifmolens 

van Rotterdam-Kralingen staan in de vlaggen evenals De Zandweg te Charlois. Maar er is 

meer feestelijks gekiekt. Een 25jarig huwelijk op De Trouwe Wachter in Tienhoven 

(Utrecht) en een ware millenniumvlaggenparade op De Valk te Montfoort, eveneens Utrecht. 

Dan is de Bosmolen van Leiderdorp nog vastgelegd op z’n oude plek. Deze wipmolen zal 

i.v.m. de aanleg van de HSL verplaatst worden. 

Ook ons eigen Frylân is van de partij in deze serie met twee fraaie foto’s. Allereerst de zeer 

fraaie Amerikaanse windmotor van Tirns en vervolgens De Eendracht van Kimswerd, 

malend met dichte kleppen en volle zeilen onder een mooie stemmige winterlucht, gekiekt in 

1994. 

Van Noord-Holland is De Zijpe goed vertegenwoordigd met drie malende molens en ook 

Schermer molens in bedrijf zijn van de partij. Een sfeervol oktoberzonnetje strooit z’n licht 

over het landschap van deze laatste kaart. Tenslotte is Zeeland nog aanwezig met een fraaie 

molenkaart, met volle zeilen in het kruis, van de Hulstermolen te Schoondijke. 

Serie T.2001-54 t/m 71 kost f 18,- en serie T.2001-40 t/m 53 +USQ f 15,-. Per serie komt er f 

4,- verzendkosten bij. Voor beide series bedragen de kosten f 5,50. Het verschuldigde bedrag 



kunt u overmaken op Postbankrekening 36613 t.n.v. J.L.J. Tersteeg – Ridderkerk o.v.v. het 

bestelde en het adres waar het naar toe gestuurd moet worden. 

En nu dan de nieuwe kalender van De Hollandsche Molen  

Op de voorplaat een juweel van een foto van de met volle zeilen malende Akkerslootmolen 

te Rijpwetering (Z-H). De ons welbekende Groninger molenfotograaf Harmannus Noot legde 

de Westhornermolen te Grijpskerke met gevoel voor winterstemming vast. Schoondijke 

komen we ook op de kalender weer tegen, malend met volle zeilen. Wat goed trouwens dat 

Ter Voorde zijn korenmolen in Radewijk in deze kalender van de partij is. Ik bewaar heel 

fijne herinneringen aan deze molen met zijn enthousiaste beroepsmulder die de 

pensioengerechtigde leeftijd al lang gepasseerd is. De Noordenveldse wipmolen is precies 

goed gefotografeerd, met volle zeilen en net door het kruis heen. Het blijft een pracht 

molentype en deze molen straalt een brok stemmige degelijkheid uit. Een malende – hoe kan 

het ook anders - Zijper binnenkruier zien we aan de rand van een roze tulpenveld de aandacht 

voor zich opeisen en op de Geertruida Cornelia te Gorssel is het feest getuige de toeloop van 

kijklustigen terwijl de molen met twee volle zeilen op de binnenroede lijkt te wachten op 

ingebruikname. Voor de maand juli is gekozen voor een bijzondere molen: cement- en 

trasmolen D’Admiraal te Amsterdam, een mooie foto. De gerestaureerde wipmolen De 

Blokker aan de Kinderdijk maalt met gezwichte zeilen dat het een lieve lust is onder een 

oerhollandse wolkenhemel. En dan september. De blinkende Amerikaanse windmotor van 

Greate Wierum toont z’n pracht van nabij, een lust voor de liefhebbers van dit molentype. 

Ook de waterradmolen komt voor op de kalender. Gekozen is voor die van Eijsden met z’n 

onderslagrad, geen opvallend mooie foto maar het gebouw is nu eenmaal niet zo 

schilderachtig. Onder zijn soortgenoten zijn wel fraaier uitgevoerde en mooier gelegen 

exemplaren maar die kunnen wel in een volgende kalender. 

Het Utrechtse Werkhoven bezit molen Rijn en Weerd en malend met volle zeilen is deze wit 

geschilderde ronde stenen stellingmolen parmantig paraat. En dan de decemberplaat. De 

vrijwilligers van Munnekezijl kunnen er trots op zijn, want hun molen staat me daar toch in 

een winterse maagdelijkheid te pronken voor de lens van reizend molenvriend Noot. Vier 

halve zeilen zijn strak voorgelegd, het gevlucht staat in het kruis en de molenaars lijken op de 

stelling kleumend de verrichtingen van de fotograaf gade te slaan, wetend dat ze op de 

nationale molenkalender 2002 vastgelegd zullen worden? Hoe het ook zij, Tersteeg heeft 

zichzelf weer volop bewezen en de molenvrienden met een waardige kalender verrast. De 

teksten van Ed van Gerven geven zinvolle informatie over de molens. 

Het formaat 32 x24 cm is iets kleiner dan voorgaande jaren. Uitgeverij Papillon is namelijk 

gestopt met de kalender en De Hollandsche Molen treedt nu als uitgever op. De oplage is 

overigens beperkt en niet in de boekhandel verkrijgbaar, zodat we de liefhebbers aanraden 

z.s.m. te reageren. Op het kantoor in Amsterdam bedragen de kosten f 17,50. U kunt hem ook 

per post laten bezorgen. In dat geval dient u f 22,50 over te maken op Postbankrekening 

113590 t.n.v. De Hollandsche Molen te Amsterdam o.v.v. molenkalender 2002 en het adres 

waar de kalender naar toe moet.(GDW) 
 

Aangeboden 
 

Fries molenboek 1980, Langs oude Friese windmolens, Birdaard, de Zwaluw 1987, Strijd in 

de Veenpolder; De Utskoat Special 1985. Tieleman en Dros plaatjesalbum Molens en 

klederdrachten -1949; Stokhuyzen Molens, Zwerftochten door ons land Noord-Holland door 

Jan Feith met illustraties van B. van Vlymen (plaatjesalbum van N.V. Koek- en 

Beschuitfabriek v/h g. Hille & Zoon Zaandam, januari 1933) en Molenkalender 1974 

Nederland Molenland met o.a. een foto van de poldermolen aan het Ouddeel. 

Inlichtingen bij de redactie. 
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Foto’s en archiefcollectie: 
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Jan W. Dijkstra  

Frank Terpstra 

J. Terpstra 

Chris Visser 

 

Redactieadres: 
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8765 LN Tjerkwerd 
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 Zonder voorafgaande toestemming 

van de redactie is het niet toegestaan 
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beschikbaar stellen van informatie uit 
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