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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie. 
 

   
Foto: Cornwerder molen 

 

 

Bij de foto’s op de omslag 

Voorop: De spinnekop van de Geeuwpolder tijdens de Vierde Friese Molendag bij avond 

gefotografeerd tijdens ons bezoek met Brabantse mulders 

 

Achterop: Aan de vooravond van de zwaarste storm sinds 12 twaalf jaar (27 oktober) kiekten 

we de Kimswerder poldermolen De Eendracht. Zwaar en grijsgrauw schuiven de buien over 

de natgeregende Friese akkers. Eerder die week was deze molen nog malend in actie te zien 

op de regionale televisiezender Omrop Fryslân. In de hoog water periode sprong de 

vrijwillige molenaar bij en dat leverde een machtig gezicht op. 

 



Van de redactie 
 

Massaal is er gereageerd op de oproep van De Hollandsche Molen (via haar website 

www.molens.nl ) en De Fryske Mole (via een radio-interview met onze secretaris dhr. André 

Cramer) om de molens in de provincie in de rouw te zetten t.g.v. het overlijden van Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Claus. Met dit teken van medeleven hebben de mûnders tot en 

met de begrafenis op 15 oktober jongstleden blijk gegeven van hun waardering voor de 

persoon Prins Claus en het werk dat hij voor Nederland heeft gedaan. Zoals bekend was de 

prins beschermheer van De Hollandsche Molen en in die hoedanigheid was hij bij bijzondere 

molenopeningen en andere activiteiten zoals bij een molenaarsexamen of de jaarvergadering 

van De Hollandsche Molen van de partij. In Fryslân heeft hij helaas geen publieke molendaad 

verricht. Bij de opening van de beide molens onder Dronrijp (Hatsum en Kingmatille) was dat 

wel gepland, maar toen reeds gooide ziekte roet in het eten en liet hij zich vervangen door mr. 

Pieter van Vollenhove. Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wie de nieuwe 

beschermheer of –vrouw van De Hollandsche Molen zal worden. 

 

Zoals u wellicht weet is de redactie 

ook met een heuse website op het 

world wide web aanwezig, zodat 

wereldwijd kennis kan worden 

genomen van het laatste Friese 

molennieuws. Mocht u eens een 

kijkje willen nemen dan merkt u dat 

er onder de knoppen Nieuws en 

Boekenmakelaar regelmatig 

aanvullingen en aanpassingen 

worden doorgevoerd. Actuele foto’s 

van molenopeningen, - restauraties 

e.d. die slechts een aantal maanden 

blijven staan, maar daarna worden 

ververst. Ook het boekenaanbod wisselt meteen 

wanneer er iets verkocht is of wanneer nieuwe boeken 

worden aangeboden. Kijkt u ook eens op 

http://home.wanadoo.nl/utskoat . 

 

Voor dit nummer hebben we als redactie m.b.v. diverse 

inzenders weer heel wat molennieuws vergaard. Er 

waren molenopeningen en interessante molenexcursies 

waaruit de belangstelling voor onze Friese molens 

overduidelijk blijkt. We hebben daarmee de Friese 

molens weer nadrukkelijk op de nationale molenkaart 

gezet zoals zal blijken uit de verslagen. We wensen u 

veel leesplezier met dit nummer dat we voor de 

gelegenheid in een kleurrijk jasje mochten steken. We 

hopen dat u het waardeert. Tot slot wensen we een 

ieder goede kerstdagen en een prima draaiend 2003.  

 

Namens de redactie, 

Gerben D. Wijnja 

http://www.molens.nl/
http://home.wanadoo.nl/utskoat


Nieuws van Stichting De Fryske Mole 
door secretaris A.Cramer 

 

Molen Kramer te Goutum 

Vrijdag 25 oktober was het dan eindelijk zover. Na bijna 16 jaar kon de wethouder van 

Monumentenzaken van de gemeente Leeuwarden, de heer drs. A.Brok, de molen Kramer 

feestelijk in gebruik stellen. Hierover leest u elders in dit nummer meer. Het wachten is nu op 

het gereedkomen van de molen Hoogland. Wij hopen deze klus in 2003 te af te ronden.  
 

De Schalsumermolen te Schalsum 

Dat restaureren een kwestie van lange adem is 

wist u natuurlijk al lang. Duurde het voor 

bovenstaande molen 16 jaar voor deze molen 

hebben we vanaf 29 juni 1994 moeten 

wachten voordat we met de restauratie 

konden beginnen. Bouwbedrijf Hiemstra 

heeft aan deze molen een nieuwe lange 

schoor aangebracht en de molen kreeg een 

nieuwe buitenroede.  

 

Bij de foto 

Op 18 september is de nieuwe buitenroede 

gestoken. (fabrikaat Molema Heiligerlee; 

lengte 20,20 m; ophekking Oudhollands. De 

oude roede was een Potroede, vermoedelijk 

gemaakt door Scheepswerf Draaisma te 

Franeker. De werkzaamheden zijn 

uitgevoerd door molenmakers Durk 

Posthumus en Onno Klaver. 

(Foto D.Piersma) 
 

Molen De Eendracht te Kimswerd 

Ook met deze ruim € 30.000,- kostende restauratie hebben we moeten wachten vanaf juni 

1994. Graag hadden we u medegedeeld dat de restauratie was afgerond, maar helaas speelt de 

natuur ons nu weer parten, want voor het o.a. aanbrengen van een nieuwe binnenroede moeten 

we over een stuk land waarop tot voor kort nog maïs stond. Het wachten is nu op beter weer, 

zodat we er met een kraan bij kunnen komen. (zie ook de foto achter op de omslag) 
 

Diversen 

Voor volgend jaar hopen we met de restauratie van de Miedenmolen te Holwerd te kunnen 

beginnen. Het wachten is nog op de beschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

uit Zeist. 

Op 7 juli kregen we bericht dat de gemeente Leeuwarden nog gelden beschikbaar had voor 

een nieuw rietdek voor de met platen afgedichte Bullemolen te Lekkum. Ook hier is het 

wachten al vanaf 1994. Op 30 juli is de begroting voor deze restauratie bij de gemeente 

ingediend. Het nog wachten op groen licht. 

Voor de jaren 2003/2004 staan op het meerjarenprogramma van de gemeente Ferwerderadiel 

de restauratie van de molen te Hogebeintum en De Grote Molen te Marrum. Bij de 

gemeente Smallingerland staat voor 2004 de molen Heechhiem te Goëngahuizen op het 

programma en voor 2004/2005 de Modderige Bol te Goëngahuizen. 

De andere molens die voor een restauratie zijn opgegeven komen pas later nog aan de beurt. 



Poldermolen Lonjé weer in gebruik gesteld 
 

 
 

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt om dit monument op te kalefateren. De 

voorbereidende werkzaamheden begonnen echter al ruim vier jaar geleden. In juni 1998 

werd reeds een aanvang genomen met het maken van een bestek met begroting. De 

financiering van dit soort projecten is een redelijk bewerkelijke aangelegenheid. Gelukkig 

lukte het ons niettemin vrij vlot dekking te vinden voor een bedrag van ongeveer 100.000 

euro.”  

 

ie woorden sprak voorzitter P. Miedema van het Wetterskip Marne-Middelsee 

woensdagmiddag 18 september bij de heringebruikname van de zo fraai gelegen 

poldermolen Lonjé te Bolsward. De provincie financierde 15 % en het rijk was het 

scheutigst met maar liefst 60 % waarbij wel aangetekend moet worden dat de bedragen pas in 

2005 uitbetaald worden. “Ik heb Hare Majesteit gister gelukkig niet horen zeggen dat de 

nieuwe regering terugkomt op eerdere toezeggingen ter zake de molen Lonjé. We vertrouwen 

er dan ook maar op dat het in 2005 allemaal goed komt,” aldus de voorzitter op de dag na 

Prinsjesdag.  

In het voorjaar van 2002 is een begin gemaakt met de omvangrijke restauratie die werd 

uitgevoerd door de molenmakers van Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. De kap moest 

vernieuwd worden, de roeden met het Dekkersysteem en de staart, schoren en zeilen. Ook het 

ondertafelement, een trap en een zolder werden vernieuwd zodat de beide molenaars Boon en 

Teernstra de molen weer vertrouwd kunnen laten malen. 

En dat het waterschap daarmee ingenomen is, daar liet Miedema geen twijfel over bestaan. 

Immers, de waterbeheersing is een taak van dat waterschap, “maar we zijn ook ingenomen 

vanwege het feit dat we op deze plaats een stukje cultuurhistorie voor het nageslacht veilig 

hebben kunnen stellen.” In dit verband werd Douwe Weidenaar, hoofd sector Beheer en 

Onderhoud, geprezen om zijn inspanningen voor het behoud van veel moois uit het verleden.  

D 



Biotoop 

 

Miedema kon het niet laten om ook de molenbiotoop ter sprake te brengen: 

“De molen heeft het niet gemakkelijk. Enerzijds wordt ten faveure van de plaatselijke 

werkgelegenheid het industrieterrein van Bolsward in hoog tempo volgebouwd zodat de 

molen toch enigszins de wind uit de zeilen wordt genomen. En anderzijds raast het verkeer op 

de A7 met hoge snelheid voorbij. Te midden van al dit moderne lawaaiige en haastige 

gewroet en gewoel moet de molen (samen met het ingebouwde gemaaltje) zijn werk doen. 

Lonjé staat bijna symbool voor het waterschapswerk in het algemeen. Immers, ook dat 

waterschapswerk wordt van nogal wat kanten belaagd.” 

Over die kritische punten – duur, bureaucratisch, inefficiënt – wilde Miedema op deze 

feestdag echter niet nader ingaan. Hij volstond met de opmerking dat een ieder er van 

overtuigd kan zijn dat de waterschappen hard werken om te zorgen dat Nederland duurzaam 

droge voeten houdt. En dat kost geld. “Maar laten we ook naar die schitterend gerestaureerde 

molen kijken en hem bewonderen. Dat kost gelukkig niets,” aldus de voorzitter die vervolgens 

het woord gaf aan burgemeester Koopmans van Bolsward  

Ook hij ging in op de eeuwenlang gevoerde strijd tegen het water in dit deel van Fryslân. Hij 

prees de lange staat van dienst van de poldermolen en noemde hem zelfs “de meest 

oogstrelende molen dankzij zijn zichtlocatie aan de A7.” Geen wonder dat de gemeente dan 

ook ingenomen is met het herstel van de molen als werkend monument, want zo blijft hij wel 

heel nadrukkelijk het visitekaartje van de stad Bolsward! 

André Cramer van De Fryske Mole ging vervolgens nader in op de verhoging van de 

onderhoudsbijdrage voor de in bezit zijnde molens. Hij noemde het een onmogelijke zaak om 

de begroting van de provincie voor 2003 voor 1 oktober 2002 gereed te hebben. “Omdat ook 

gemeenten voor dit en volgend jaar geen bijdragen in hun begroting hebben geraamd, weten 

we bij benadering ook al hoe laat het is. Op zijn slechtst missen we dus twee jaar onderhoud 

of vertaald in guldens 2 x f 7500,- voor ruim 1100 molens is f 16,5 miljoen onderhoudsgeld. 

Met zijn allen zullen we eraan moeten werken om dit probleem op te lossen,” aldus onze 

secretaris. Hij kwam echter niet met lege handen want hij bood de molenaars een klok voor in 

de molen aan “opdat zij op tijd weten te stoppen met draaien.” 

 

 

 

 

En toen 

werd het 

tijd om de 

vang te 

lichten. 

Miedema 

krijgt steun 

van 

molenaar 

Boon 

terwijl 

vrijwillig 

molenaar 

Teernstra  

deskundig 

toekijkt. 



 

Cramer ging 

overigens ook niet 

met lege handen 

naar huis, want de 

oude molenroede die 

in Lonjé werd 

afgedankt, kan nog 

goede diensten 

bewijzen in de te 

restaureren Achlu-

mer molen, die 

eigendom is van De 

Fryske Mole. Deze 

werd voor dit doel 

aan De Fryske Mole 

beschikbaar gesteld. 

 

Gerben D. Wijnja 

 

Secretaris André Cramer spreekt kritische woorden (met op de kruipaal het pakje met de 

klok die de beide molenaars nog diezelfde middag een plekje gaven in de molen). 

 

 

Direct bij de molen betrokken molenliefhebbers. V.l.n.r. Molenmaker Durk Posthumus, 

cultuurbewaarder bij het waterschap Marne Middelsee Douwe Weidenaar, vrijwillig 

molenaar Maye Teernstra, molenaar Boon en molenmaker Onno Klaver. 

 

 

We vroegen onze oud-redactiemedewerker, archivaris drs. D.M. Bunskoeke naar de 

mogelijke betekenis van de naam Lonjé: 

Volgens hem is de naam Lonjee is al oud. In het archief van Bolsward staat in 1492 "bi 

Longe" (inv.nr.745). W.T. Beetstra (Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân, 1987) 

noemt de oorspronkelijke vorm Lunjier en als mogelijke verklaring van Longerhouw "it hôf 

fan Lonjee". Een echte verklaring heeft hij niet kunnen vinden voor de naam, maar ik denk 

eerder aan Ludo-gea, ofwel de buurt van ene Ludo. Ook zou Lonjee zijn afgeleid van de 

familienaam Lonia... 



Opening van de Kramersmolen aan de Zwette 
 

Op vrijdag 25 oktober was het dan eindelijk zover, de opening van de gerestaureerde 

Kramersmolen aan de Zwette. Na een jarenlang durende restauratie kon deze vierkante 

spinnekop dan uiteindelijk weer draaien en het overtollige water uitmalen. Een verslag 

van de geschiedenis van de molen gevolgd door een impressie van de feestelijke opening 

van deze Friese molen volgt hieronder. 
 

Geschiedenis 

 
 

De beide spinnekoppen op hun oude plek gefotografeerd 

 

at de Kramersmolen weer kan malen heeft veel bloed zweet en tranen gekost. De 

spinnekop stond ruim twee eeuwen in het Wirdumer Nieuwland. Samen met zijn 

buurman spinnekop Hoogland hielden ze daar de polder droog. Toen de molens daar 

niet meer voor gebruikt werden, ging hun toestand snel achteruit. De beide spinnekoppen 

werden door De Fryske Mole aangekocht, met als einddoel de molens weer draai- en 

maalvaardig te restaureren. Gehoopt werd daarvoor geld te ontvangen i.v.m. het 

ruilverkavelingplan voor dat gebied. Maar dat ging jammer genoeg niet door. De molens 

zouden door dat plan hun functie verliezen en daarom werd naarstig naar een nieuwe plek 

voor beide molens gezocht. Die plek werd gevonden aan de Zwette, maar toen de inmiddels 

gerestaureerde Hoogland molen nog maar koud op zijn plaats stond, brandde de molen geheel 

af. Weg molen, weg geld en weg inspanningen van vrijwilligers. De plaatsing van de 

Kramersmolen is toen uitgesteld. Er moest eerst weer een nieuwe plaats worden gezocht voor 

beide spinnenkoppen. 

Die plaats werd gevonden aan de andere kant van de Zwette, op het terrein van proefboerderij 

“Bosma Zathe”. De molens zouden daar ook weer hun oude functie terugkrijgen, dat was ook 

één van de voorwaarden van De Fryske Mole. Een andere voorwaarde was dat beide molens 

niet te ver van hun oorspronkelijke plaats zouden komen te staan. 

In principe zou de plaatsing van de Kramersmolen al in een veel eerder stadium hebben plaats 

gevonden, ware het niet dat de mond- en klauwzeer epidemie in het voorjaar van 2001 en het 

natte najaar roet in het eten gooiden. Daarom moesten de werkzaamheden steeds weer verder 

naar voren worden geschoven. 

 

Opening 

Maar op vrijdag 25 oktober kon dan toch eindelijk de opening van de Kramersmolen worden 

voltooid. Omdat de spinnekop op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden staat, werd 

D 



wethouder Arno Brok gevraagd de molen te openen. Alle genodigden werden bij “Bosma 

Zathe” verwacht vanwaar het gezelschap naar een klaarliggende melkschuit zou gaan. De 

melkschuit lag klaar op de afgesproken plaats en schipper Marten Lootsma voer de 

genodigden naar de Kramersmolen. Met melkbussen die als zitplaats fungeerden verscheen de 

spinnekop steeds duidelijker in beeld. Het zo vertrouwde rode zandlopertje achterop het 

deurtje in de kop stak mooi af tegen de groene kleur van de molen. Molenaar Tjitte Talsma 

had inmiddels al twee halfjes voorgelegd, zodat de molen de gang er aardig in zou krijgen. 

Toen alle belangstellenden op een veilige plek stonden was het tijd voor de officiële opening 

van de Kramersmolen. Wethouder Brok opende de molen door het trekvangtouw te bedienen; 

hij werd daarbij geassisteerd door Lodewijk Zwierstra, de voorzitter van De Fryske Mole, en 

de 2 jarige Silke van Reeuwijk, (dochter van Gijs van Reeuwijk van de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg) die hij voor deze handeling op de arm nam. Dhr. Brok genoot zichtbaar 

van dit heuglijke feit. Het was voor hem de eerste maal dat hij een molen mocht openen. 

 

 
 

Vader Gijs, rechts achter de trap, volgt de verrichtingen van dochter Silke met gepaste trots. 

Links wethouder Brok met naast hem Fryske Mole voorzitter Zwierstra. (Foto RJN) 

 

Nadat alle handelingen voorbij waren, was het tijd voor koffie met oranjekoek. Dit alles kon 

genuttigd worden in een ruimte die door “Bosma Zathe” beschikbaar werd gesteld. Tijdens 

het “natje en droogje” kwamen dhr. Brok en dhr. Zwierstra nog aan het woord. Zij prezen 

vooral de inzet van zoveel vrijwilligers en molenaar Talsma kreeg uit handen van de 

voorzitter van De Fryske Mole de klok en barometer overhandigd. En met deze laatste 

handeling was de opening van de molen tot een einde gekomen.  

Een molenopening waar alle betrokkenen ongetwijfeld een goed gevoel aan zullen 

overhouden. 

 

Ruurd Jakob Nauta 

 



 

 

Rouwstand molens voor overlijden Prins Claus 
 

Heel veel molenaars hebben in de provincie gehoor 

gegeven aan de oproep hun molen in de rouw te zetten 

i.v.m. het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 

Claus. De afwijkende wiekstand maakte aan het publiek 

duidelijk dat er iets aan de hand was, dat er werd 

meegeleefd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is veel publiciteit gegeven aan de rouwstand bij 

molens. In menig streekkrant, maar ook provinciaal 

kreeg dit aandacht. Ook de regionale Omrop Fryslân 

was van de partij met opnamen van de Lekkumer en 

Schalsumer molen. Op de foto De Himmole van Sneek, 

eigendom van Stichting De Fryske Mole.  

Het massale meeleven maakt duidelijk dat de oude 

wiekstandentraditie nog volop zijn functie heeft. 

Foto: Ruurd Jakob Nauta 

 

 



Kort Fries Molennieuws 
 

Adreswijziging Gild Fryske Mounders : 

G. van der Velde, Lange Singel 26, 9243 KJ Bakkeveen.  

Opzegging lidmaatschap Gild Fryske Mounders:  

Dhr A. Cramer, Van Leeuwenhoekstraat 3, 8921 TZ Leeuwarden. 

 

106. Workum –  Op donderdag 26 september jl. is Ybema’s molen, gelegen aan de 

Yskeboerefeart, te Workum weer op zijn oude standplaats teruggeplaatst. De molen is door de 

molenmakers van Bouw ’75 uit Workum helemaal gerestaureerd. 

Na wat passen en meten werd de romp van de molen op de peulhouten geplaatst, en daarmee 

was het eerste onderdeel van de plaatsing van alle onderdelen een feit. Vervolgens werd de 

kap van de molen op de romp gehesen. Ondertussen was de koningsspil ook al in de molen 

geplaatst. De volledig nieuwe kap met staart en schoren is geheel in de oude groene kleur 

geschilderd. Voorheen waren de spruiten en schoren wit geschilderd. Maar gelukkig is de tijd 

dat alle molens wit werden geschilderd voorbij. Vrijwel alle in de Zuidwesthoek staande 

molens waren vroeger voorzien van een groene staartconstructie. In de komende maanden 

zullen de roeden met bijbehorend hekwerk klaar worden gemaakt. En dan zal deze stoere 

Friese muonts na heel veel jaren weer water uit kunnen malen. 

(RJN) 

 

117. Scharsterbrug – In het najaar zal worden begonnen met het aanleggen van een voetpad 

naar de Skarrenmoune. Dit pad zal van de Hollandiastraat langs de Scharsterrijn naar de 

molen lopen. Zo wordt de molen veel beter bereikbaar voor bezoekers. Nu moet er nog tussen 

de koeien en paarden door worden gelopen. De gemeente Skarsterlân neemt de kosten voor 

het aanleggen van het pad voor haar rekening. Als alles goed gaat, dan moet het pad er voor 

het eind van dit jaar liggen. 

(RJN) 

 

39. Broeksterwoude – Aan de “Grote molen” te Broeksterwoude zijn afgelopen zomer enige 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo werd er een nieuwe houten korte spruit met nieuw 

achterkeuvelens vervaardigd. De korte spruit was begin dit jaar als een lucifershoutje 

gespleten. Dit had tot gevolg dat de molen niet gekruid kon worden en dat hij dus alleen kon 

draaien als de wind uit de goede hoek kwam. Inmiddels is de molen dus weer hersteld en is 

molenaar Rolf Dijkema bijna iedere vrijdag- en zaterdagmiddag op zijn draaiende en malende 

molen te vinden. “Ik haw de mûne al wer flink giselje litten” vertelde hij mij enthousiast. 

(RJN) 

 

 

 

LET OP! VERZAMELAARS en ANDERE MOLENLIEFHEBBERS 

 
In onze provincie Fryslân zijn er kleine en grote wettermûnen (poldermolens), waarvan weinig 

ansichtkaarten te verkrijgen zijn. Van De Grevens- of Deelsmolen te Vegelinsoord (nr. 105) is er zelfs 

nooit een uitgebracht. Daarom hebben de vrijwillige molenaars nu in eigen beheer een kaart 

uitgebracht, in samenwerking met Stichting Levende Molens te Roosendaal. Deze ansichtkaart is 

verkrijgbaar voor slechts € 0,50 bij de molenaars. De kaart is overigens ook te koop bij Penninga's 

Molen te Joure (nr. 113) voor dezelfde prijs en bij de Stichting Levende Molens te Roosendaal. 

 

P.T.  



Molenrestaurateurs 
 

In het juninummer van De Utskoat stond mijn verhaal over Jan Ybema en zijn muonts. 

Intussen is dat molentje haast weer zo goed als nieuw en staat het al weer op zijn oude 

plekje aan de Yskeboerefeart bij Warkum. De restauratie was nog een hele klus. Ze 

werd uitgevoerd door de molenmakers Hugo en Iwan van Bouw 75. Over hen gaat dit 

keer mijn stukje. Ik zocht hen op met een boel vragen over hun werk. 

 

erst moest ik natuurlijk de vorderingen aan Ybema’s molen bekijken die toen nog in de 

werkplaats stond. En ik kreeg al snel te horen dat dit eigenlijk wel het mooiste project 

in hun molenmakersloopbaan is. Waarom? 

Hugo en Iwan (ze zijn in alle antwoorden eensgezind) vertellen: 

 

“We houden nou eenmaal erg van handwerk en daarvan was er veel bij de molentje: er zat 

heel veel timmerwerk in en de meeste onderdelen in constructies moesten nieuw gemaakt 

worden. Het is prachtig omdat zo wat uit te vinden en op te bouwen. Wel missen we een derde 

man. En omdat er veel klussen tussendoor komen (aan andere molens) duurde het toch weer 

langer dan we hadden gedacht en gepland.” 

 

 
 

Iwan Salverda (links) en Hugo Landman (rechts) in de werkplaats van Bouw 75 bezig met 

de afwerking van de kap van Ybema’s molen (foto GDW) 

 

Wat is eigenlijk hun werkgebied? 

 

“We komen door heel Fryslân, maar waren bijvoorbeeld pas nog in Hasselt bij een kleinere 

restauratie. Toch was dat een uitzondering. Voor vast hebben we zeven molens van de 
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stichting De Fryske Mole in onderhoud. Verder alle molens van de gemeente Nijefurd en die 

van Langwar en Wytmarsum.” 

 

Wat is er zo mooi aan het molenmakersvak? 

 

“Eigenlijk moet je hoefhebber van ‘oude rommel’ wezen....Al doende krijg je een groot 

respect voor het oude handwerk. Het is heel boeiend om de vaak vreemde verbindingen uit te 

dokteren en het waarom ervan. Het werk is ook heel afwisselend: je moet van a tot z alles zelf 

doen. Dus bijvoorbeeld ook wel werk aan de fundering en eens wat verven. Natuurlijk vraagt 

het vaak veel geduld en soms is het echt zwaar, zoals wanneer je urenlang aan het voegen 

uithakken bent. Dat voel je aan je schouders en polsen! Jonge jongens vinden zulke klussen 

vaak maar niks: ze hebben vaak te veel haast en willen ‘makkelijk’ werken. Maar wat toch 

ook heel aantrekkelijk is, is dat je haast overal komt. Ook buiten en in de natuur is het werk 

natuurlijk op z’n mooist! De mensen zien vaak alleen de buitenkant en beseffen meestal niet 

welk een vakwerk er in zo’n molen zit. Maar voor ons is dat werk nou juist wat ons vak zo 

mooi maakt. We doen het alle dagen weer met hetzelfde plezier!” 

 

Hoe kom je ertoe om molenmaker/restaurateur te worden? Hugo was er het eerst bij; hij zit nu 

zo’n acht jaar in dit vak en daarvoor in de algemene restauratie. 

 

“Mijn voorganger, Jan Hofstra, verhuisde naar Holland en vroeg mij of ik hem wilde 

opvolgen. Iwan kwam er na ongeveer één jaar bij, eerst als invaller, en toen hij kiezen moest 

definitief. We hebben vooral veel van Jan Hofstra geleerd en van Lourens Sierkstra. Die 

laatste is onze grote promotor geweest en is dat eigenlijk nog. We kunnen nog steeds bij 

beiden terecht als we ergens niet uitkomen en verder is het zaak om goed je ogen open te 

houden en we slaan er ook wel boeken op na.” 

 

Jullie hebben vast wel eens een leuk voorval meegemaakt...........De mannen kijken elkaar aan. 

Wat zou het vertellen waard zijn? Dan beginnen ze te lachen: 

 

“Och ja, toen bij Hallum, die boer met die stok die zo verschrikkelijk kwaad op ons afkwam! 

De Vijfhuistermolen moest daar weg en verplaatst worden naar zijn huidige plek in de 

Aylvapolder. Alles was goed doorgesproken; onder andere de gemoederen aardig gesust. De 

bevolking vond het vertrek van ‘hun’ molen heel erg en de tegenstanders hadden zich danig 

geweerd. Maar deze boer kon het toch niet zomaar laten gebeuren en tegen de afspraak in 

maaide hij een paar uur voordat de kraan zou komen zijn land. Wat nu? We besloten het 

loonbedrijf te bellen om het gemaaide gras op te laten halen. Dat stak de eigenaar zó, dat hij 

woedend op ons afkwam met een dikke stok in de hand. 

En da die boer bij Toppenhuzen: wat was die ook kwaad! We hadden het molentje op het 

eiland bij de Geeuwpolder nagekeken en hersteld. Toen we naar huis zouden, bleek dat we 

niet meer van het eiland af konden komen: het pontje lag juist aan de andere oever, 

onbeheerd. We hebben toen een boot ‘geleend’, ja zonder te vragen, om het pontje op te 

halen. De boer meende natuurlijk dat we zijn boot gejat hadden. Hij zag ons halverwege 

varen....Ach ja, het loopt altijd wel weer goed af, maar het blijft uitkijken als het toegangspad 

naar een molen over een ‘oar syn gerjochtichheid’ gaat.” 

 

Tot zover mijn vraaggesprek met Hugo en Iwan van Bouw 75. Ik moet zeggen dat ik 

behoorlijk onder de indruk ben geraakt van de liefde die zij voor hun vak hebben en waarmee 

zij eigenlijk de basis voor onze molenaarshobby leggen. 

Hiltsje Feenstra 



Excursie van DHM door de ZWH van Fryslân 
 

In het verleden bracht De Hollandsche Molen al vaker een bezoek aan onze provincie.  

1. 1963: de zuidwesthoek, vertrekpunt Stavoren (de beroemde bootreis met oversteek 

vanuit Enkhuizen); 2. 1970: de noordoosthoek, vertrekpunt Leeuwarden; 3. 1979: de 

zuidwesthoek, vertrekpunt Heerenveen; 4. 1992: de noordoosthoek, vertrekpunt 

Leeuwarden; 5. 2002: de zuidwesthoek, vertrekpunt Heerenveen. 
 

p 28 september van dit jaar waren we dus weer aan de beurt en dat betekende een 

bustocht langs prachtige molens te beginnen in Heerenveen waar de eerste twee 

groepen korenmolen Welgelegen bezochten, terwijl de derde bus vooruit reed langs 

de voormalige veenpoldermolen De Hersteller (Sintjohannesga), die met volle zeilen stond te 

schitteren in het zonlicht van een prachtige septemberzaterdag. Wanhopig hief vrijwillig 

molenaar en bewoner Jan Wijnsma zijn handen ten hemel vanwege het ontbreken van ieder 

zuchtje wind. Vervolgens ging het langs de boerenmolen van Scharsterbrug die in de vreugd 

stond vanwege de geboorte van een dochter in het gezin van vrijwillig molenaar Bauke Bos. 

Hierbij alsnog gefeliciteerd! In Langweer stond de Sweachmermole helaas stil, omdat er nog 

huurders in de molen vertoefden. Zoals u weet wordt deze schitterend aan de Langweerder 

Wielen gelegen koren- en poldermolen als vakantiewoning verhuurd. Maar wat zou het mooi 

geweest zijn als deze stellingmolen onze gasten met volle zeilen voor het gevlucht had 

verrast, zodat hier een fotostop ingelast had kunnen worden. Nu passeerde de bus voetstaps 

deze bijzondere molen. Meer geluk was er in Gaasterlân waar Het Zwaantje bij Nijemirdum 

onder vol zeil stond te malen, dankzij de inzet van Hiltsje Feenstra die van verre de bussen 

zag passeren. Maar ondanks de afstand werd er met volle teugen van genoten. 
 

 
 

Vervolgens ging het naar Sloten waar gelegenheidsmolenaar Bob Poppen uit Uithuizen (!) 

ervoor zorgde dat we een draaiende molen konden bezichtigen. Er was inmiddels voldoende 

wind om met volle zeilen rond te gaan. Heel veel tijd was er toen niet meer, want de lunch 
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kondigde zich aan in de restaurantboerderij. Daar sprak de voorzitter van De Hollandsche 

Molen de excursiegangers toe waarbij hij de gastvrijheid en de medewerking van de 

molenaars prees. 

 

 
 

Terwijl de gasten van bus 1 en 2 na de lunch nog in het stadje en bij de molen bleven, koerste 

bus 3 naar Koudum voor een fotostop bij de spinnekopstellingmolen De Vlijt waar Lourens 

Feenstra de zaakjes prima voor elkaar had. Verder ging het langs de onder vol zeil malende 

muonts De Snip in It Heidenskip met molenaar De Jong, de malende Babuurstermolen met 

molenaar Posthuma en toen naar Oudega voor bezichtiging van de malende spinnekop Dorus 

Mooltsje. Hier had molenaar Gijs Wassenaar de molen in bedrijf gesteld en wat was dat een 

prachtig gezicht om die grote groep molenliefhebbers het land in te zien trekken, langs de 

oever van de Oudegaster Brekken waar de nodige zeilboten en bootjes de windvlagen 

benutten evenals de molen die met z’n Fryske flagge de vreugde van het bezoek vertolkte. 

Een achtkante spinnekop in bedrijf tonen is me toch wat waard, temeer als je bedenkt dat hier 

jaren geleden slechts een sober onderhuis weggestopt stond. Vandaar terechte trots op het 

gezicht van de gastheren. 

Na uitgebreide bezichtiging werd de bus weer opgezocht en ging het naar IJlst voor een 

bezoek aan de zaagmolen De Rat en meester-zager Simon Jellema met z’n mannen. Daar 

werd zelfs gezaagd! En dat hadden we aan het begin van de dag niet durven denken. Kortom 

veel tevredenheid bij de bezoekers, want zo’n industrieel molencomplex in vol bedrijf is toch 

wel een topattractie voor de liefhebbers van traditionele wiekendragers. 

Aan het slot van onze bustocht werd de Heerenveense molen Welgelegen opgezocht waar de 

molenaars o.l.v. onze Gildvoorzitter Geurt van de Weg de mensen met gastvrijheid ontvingen 

op die hoge korenmolen die met z’n verbeterde gevlucht stoer en sierlijk boven de bebouwing 

uitrijst. Daarmee kwam een eind aan een geslaagde jaarexcursie van de vereniging De 

Hollandsche Molen waarover nog lang nagepraat zal worden. 

Gerben D. Wijnja 



Midden-Brabantse mulders op excursie door de Friese 

Zuidwesthoek 

 

De Midden-Brabantse molenaars bij De Snip in It Heidenskip met vlnr: Victor Theeuwes, 

Standaardmolen, Moergestel; Jan Scheirs, Kerkhovense Molen, Oisterwijk; Paul Terwindt, 

molenliefhebber; Hennie Willemsen, Kerkhovense Molen, Oisterwijk; Mark Dwarswaard, 

Holtens Molen, Deurne; Brigit Moonen, De Doornboom, Hilvarenbeek; Leo Vaes, De 

Korenaar, Oirschot; Peter Mulders, leerlingmolenaar Oisterwijk en Oirschot; Bart Hoofs, 

De Doornboom, Hilvarenbeek; Frans van Beers, Jacobusmolen, Vessem; Hub van Erve, 

Kerkhovense Molen, Oisterwijk 

“Of je wat kan vertellen over het Friese molengebeuren. Bijv. het polderbeheer, de specifieke 

Friese molengebruiken en details, de situatie heden m.b.t. bijv. de opleiding en het systeem 

van leermeesters ??? Wij zijn vrijwel allen geslaagde vrijwillige molenaars die werken op 

korenmolens in Midden-Brabant (regio Tilburg). De meesten zijn ook actief met het malen 

van tarwe- en roggemeel. Daarnaast zijn we een ploeg mensen die graag ook weten hoe het er 

elders aan toegaat en graag ook de discussie aangaan.”   

 

it bericht bereikte ons medio augustus van de vrijwillige molenaar Bart Hoofs van 

korenmolen De Doornboom in Hilvarenbeek. Een verzoek waaraan we graag gehoor 

gaven, daar we de Brabantse gezelligheid ook wel eens met molenaars wilden 

meemaken. De club bestond uit o.a. Jan Scheirs (van de Kerkhovense Molen en medeauteur 

van het standerdmolenboek en een van de bewerkers van “Molens” van Stokhuyzen), Hub 

van Erve (van de Kerkhovense Molen te Oisterwijk die daarbij de omvangrijke 

Gildeverzendingen doet) en Mark Dwarswaard (van Holtens Molen in Deurne en bestuurslid 

van het Gilde van Vrijwillige Molenaars). 
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“We willen sowieso 's avonds nog wat molens bezoeken en het zo gezellig afsluiten,” aldus de 

wens van onze gasten die hun driedaagse molentocht naar het noorden al op vrijdag lieten 

beginnen bij oliemolen De Passiebloem in Zwolle, een geslaagd bezoek bij avond aan deze 

bijzondere molen die ook speciaal in bedrijf was gesteld voor de groep. Hierna was op 

zaterdag onze provincie aan de beurt en wel in het bijzonder de Zuidwesthoek. Volgens een 

draaiboek werden de molens op rij bezocht en wij smaakten het genoegen de Brabanders voor 

een groot deel van de dag te begeleiden. Wij pikten ze op in Koudum waar de spinnekop op 

stelling De Vlijt wel heel veel bewondering afdwong, want hoe was het toch mogelijk om met 

z’n klein korenmolenmolentje een stuk brood te verdienen. De mannen en één vrouw uit het 

zuiden zijn grote molens gewend. Trouwens, ze hadden ook Welgelegen in Heerenveen 

bezocht en die was toch wel heel hoog! 

Na Koudum ging het door It Heidenskip naar de tjasker, sommigen zagen dit type voor het 

eerst, en vervolgens naar De Snip waar de hele ploeg voor onze camera poseerde. Toen op 

naar de Babuurstermolen waar molenaar Posthuma z’n uiterste best deed om kleurrijk te 

verhalen over de tweeduizend jaar durende strijd tegen het water in onze provincie. Verderop 

lokte molen Lonjé met z’n blinkende Dekkerwieken. Dat wieksysteem wilden ze ook bekijken 

en dus werd molenaar Boon meteen door een ware invasie molenaars overvallen. Hij was er 

helemaal van onder de indruk en de Brabanders maar genieten van al dat fraais en al die 

impressies die hun deel werden. 

Maar de topattractie moest nog komen. Na in Sneek een goed maal te hebben genuttigd 

gingen we naar Oppenhuizen op zoek naar de Geeuwpoldermolen, de fraaie spinnekop op het 

eilandje bij het Prinses Margrietkanaal. Gelukkig was een toevallige boer bereid ons door het 

weiland, door hekken en dammen, te escorteren naar het kanaal. Zo konden we de auto’s 

langs de oever parkeren. Aan de overkant prijkte de spinnekop en per boot maakten we de 

overtocht. Daar was Ruurd Jakob Nauta de molenaar die ons opwachtte en van hem hierna het 

vervolg van een bijzonder molenbezoek aan het hoge noorden van Nederland. 

Gerben D. Wijnja 

 

 

De avond viel in serene rust over het eilandje van de Geeuwpolder waar slechts de 

kreungeluiden van de malende spinnekop en de stemmen van bezoekende 

korenmolenaars de stilte in de natuur verbraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op het eiland bij de Geau’s mole 
 

Na al de gehele middag (vanaf 13.00 uur) samen met de vaste molenaar Anne de Jong op 

de molen te zijn geweest, was het rond 20.00 uur de beurt aan de Brabanders om de 

meest geïsoleerd staande spinnekop te bezoeken. 

 

m allereerst alleen al bij de molen te komen is al een hele klus. De molen staat op een 

eilandje en is dus alleen per boot te bereiken. Maar, als de molenaar er daarvan eentje 

tot zijn beschikking heeft, dan is dat geen probleem. De groep Brabantse molenaars 

was op het afgesproken tijdstip op de van tevoren afgesproken plaats en werd vervolgens door 

Anne over het Prinses Margriet kanaal overgezet. 

Eenmaal aan de andere kant aangekomen, werd de schijnwerper aan het, in de boot staande, 

aggregaat gekoppeld en doemde de molen nog duidelijker op vanuit het al schemerende 

landschap. 

“Zo (!!), zo’n, in de vrije natuur staande, malende spinnekop is een heel verschil vergeleken 

met een ronde stenen beltmolen midden in de Brabantse bebouwing.” vertelde één van onze 

Brabantse gasten enthousiast. Maar de meeste gasten werden er stil van. Zoiets moois hadden 

ze op molengebied nog niet eerder meegemaakt. Niet alleen de molen zelf deed hen verbazen, 

maar ook de gehele entourage rondom de molen vonden ze fantastisch. Een molen in een oase 

van rust; een malende molen en een groep molenaars, en dat allemaal midden in een 

uitgestrekt natuurgebied. 

De Brabantse molenaars wilden natuurlijk alles weten over de Geau’s mole (dat is zijn 

originele naam). Zo kwamen de trekvang, de typen spinnekoppen en natuurlijk de molentjes 

aan de achterkant van de kop ter sprake. Velen van hen wilden natuurlijk ook een kijkje in het 

bovenhuis nemen, dus met twee man tegelijk heen en weer. Zo gezegd zo gedaan.  

Inmiddels was het geheel donker geworden, maar stond de molen nog steeds rustig te malen 

en hield de schijnwerper de molen nog steeds in het volle licht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een kleine twee uur werd het tijd om de molenaars weer over te zetten en de molen op 

te pakken. Maar omdat er bij de groep gasten een leerling-molenaar aanwezig was, wilde 

die de molen graag afzeilen. Goed dan, de vier volle zeilen werden keurig door de 

leerling van het hekwerk verwijderd. Dit gebeurde niet helemaal op de manier zoals wij 

het hier gewend zijn, maar voor een eerste keer was het helemaal zo slecht nog niet. 

En zo kwam er een einde aan een schitterende Friese molendag. En aan de reacties van 

onze Brabantse molenvrienden te horen, hebben zij deze dag net zo ervaren als wij. 
 

Ruurd Jakob Nauta 
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Een rondje poldermolens – 14 augustus 2002 
 

 
Een prachtige muonts siert het landschap bij Winsum 

 

Het is half tien als we vanuit Joure op weg gaan om ter gelegenheid van Friese Molendag 

een handvol poldermolens te bezoeken. "We" zijn Bernhard IJskes, Freek en Wilco 

Fennema en natuurlijk vader Hessel IJskes, die vandaag als chauffeur èn gids meegaat. 

Het ligt in de bedoeling, zoveel mogelijk poldermolentypes te bekijken en waar kun je 

dat nu beter doen dan hier in Fryslân. 
 

 

e route voert ons over Bolsward naar Winsum. Lonjé staat nog, maar spinnenkop De 

Klaver maakt met vier volle zeilen al pittig z'n rondjes. Hier plannen we bij terugkeer 

nog even aan te gaan. Na een minuut of tien rijden komt de Langwerter Muonts in 't 

zicht. Molenaar Dick Sandberg is juist bezig met het eerste zeil. Freek en ik maken dankbaar 

gebruik van de mogelijkheid de andere drie voor te leggen (zie de foto in het kader hierboven 

red.) Het duurt dan ook niet lang, of het eerste water komt de útskoat uitgestroomd. Het weer, 

met een matige Noordenwind die wat onregelmatig vlagerig waait, laat deze in 1980 

geplaatste molen al snel zo'n 100 enden lopen! Deze "verlengde" muonts is op de plaats 

gekomen van één die daar vanaf 1863 stond en in 1974 in vlammen opging. Men heeft toen 

de muonts van Tjilbert aangekocht en deze naar het model van die te Bruggeburen herbouwd. 

Dit betekende een verlenging van de roeden naar 11,7 meter en dus ook van het achtkant. 

Even verderop draait Dick's vrouw Jet op de Fatumer spinnenkop bij Tzum. Ligt helaas niet 

op de route en bovendien, je kunt niet overal naar toe. 

Vervolgens de reis voortgezet naar de omgeving van Birdaard, waar in Jislum De Volharding 

en in Birdaard De Olifant op het programma staan. Het muontsmolentje van Jislum zien we al 

van verre staan en wàt een biotoop! Meer puur dan dit kan toch eigenlijk niet. Molenaar 

Marten Lootsma heeft met onze delegatie meteen een molen vol en demonstreert trots z'n 

rondmaalcircuit, dat middels een schot in de útskoat en een buis met schuif in de wand 

daarvan, simpelweg ingenieus is. Bestond vroeger ook al, om water uit de boezem in te laten 

en is dus in de oude toestand hersteld. Met soms wel 120 enden slaat het water letterlijk de 
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schroef uit, over de met gele steentjes belegde molenvloer bruisend het circuit in. De 

legeringsbalken zijn voorzien van losse betimmering, waardoor twee zoldertjes zijn ontstaan. 

Met de Arbo in het achterhoofd ontbreekt, vanzelfsprekend, een goed gevulde 

verbandtrommel niet. Ook twee roodwitte 

afbakeningskettingen zijn ter beveiliging bevestigd. 

Na nog een oefening molenconstructie (mooi 

overzichtelijk bij deze kleine molens) te hebben 

gedaan en de bandvang te hebben uitgeprobeerd, 

nemen we afscheid van molenaar Lootsma, die ons 

uitnodigde nog eens terug te komen om er een 

stagedag in opleidingsverband te komen doen. Met 

instemming van de leermeester zullen we dat dan ook 

zeker doen. Het muontsje zelf heeft een vlucht van 

9,2 meter en werd in 1872 gebouwd. In 1972 en 1994 

volgden restauraties, waarna molenmaker 

Kloosterman van De Fryske Mole in 2000 een 

nieuwe schroef inbouwde. Deze kan per omwenteling 

90 liter water uitslaan en bij volwerkerswind komt 

dat neer op 250m
3
 per uur. Tot 1955 werd De 

Volharding benut om een polder van 50 hectare te 

bemalen.  

 

Bij De Volharding is deskundige uitleg van 

molenaar Lootsma  
 

Naar de Olifant 

Tot onze verbazing stond De Olifant stil en omdat de drievijzelige molen één van de vooraf 

gekozen bestemmingen was, maar even langs De Zwaluw gegaan, waar we gelijk van de 

gelegenheid gebruik maakten om de zagerij in werking te zien. Omdat wij al weer een jaar of 

wat bij paltrokmolen De Held Jozua in Zaandam betrokken zijn, was dit toch wel een 

interessant bezoek. De ruime schuur en de grote zaagramen zijn wel wat anders dan de krappe 

paltrok, waar alles op een kleinere zaaggrond in de openlucht moet gebeuren. Gelukkig bleek, 

dat molenaar Kloosterman al onderweg was naar De Olifant, waardoor wij, daar aangekomen, 

meteen de handen uit de mouwen konden steken en deze wel heel grote poldermolen in het 

zeil mochten zetten. Met 24,1 meter zelfs iets groter dan Penninga's Molen, waar Freek en ik 

onze zaterdagmorgens doorbrengen. De Olifant is gebouwd in 1867 en komt oorspronkelijk 

uit Groningen, waar hij maar een paar jaar gestaan heeft. Hij kan zowel in- als uitmalen en 

heeft wel heel bijzonder gaandewerk, omdat de schroeven via rondsels en spillen worden 

aangedreven door een spoorwiel. 

Doordat tijdens ons bezoek één 

schroef in- en de ander uitmaalde werd 

wel heel duidelijk hoe vernuftig deze 

mechaniek destijds uitgedacht is. 
 
 
 
 
 
 

Overbrenging conisch kamwerk  

3e (inmaal)schroef 



Omdat de tijd vorderde en de Lonjé poldermolen met z'n nieuwe Dekkerkruis ook nog op het 

programma staat, verlaten wij met wat tegenzin het boven-Leeuwardse om via Langwert naar 

Bolsward af te reizen. De muonts van molenaar Sandberg maalt inmiddels ook gezwicht en 

De Klaver heeft er nog steeds behoorlijk de gang in. Bij de familie Boon worden we 

allerhartelijkst ontvangen en er wordt uitgebreid stilgestaan (letterlijk!) bij de recent 

afgeronde restauratie. Wat een mooie, verzorgde molen. De uitdrukking "Dekker dekt half" 

kunnen we dan ook zelf constateren. Het in het middaglicht glimmende gevlucht ziet er, met 

z'n twee halve zeilen, prachtig uit en ook de grote metalen schroef is een lust voor het oog. 

Met z'n 18 meter vlucht is-ie natuurlijk wel wat kleiner dan de zojuist bezochte Olifant, maar 

deze in 1824 gebouwde poldermolen heeft als extra de ingebouwde mechanische (ge)maal 

installatie en natuurlijk een voor grote bovenkruiers toch wel aparte lange spruit. 

Helaas staat De Klaver inmiddels stil, waardoor we een bezoek aan deze spinnenkop voor een 

volgende keer moeten bewaren. Voor Freek, Wilco en mijzelf is dit een bijzondere dag, 

waarbij we de gelegenheid kregen om diverse poldermolentypen te bezoeken. Met ruim 180 

kilometer op de teller was om 16.30 uur de kring weer rond en werd de A7 richting Joure 

gekozen. 
 

Bernhard IJskes, september 2002 
 

Forum als nieuw onderdeel van De Utskoat 
 

Om de lezers van De Utskoat nauwer te betrekken bij het blad zelf, leek het ons aardig 

om een nieuw onderdeel op te zetten. Dit nieuwe onderdeel gaat, bij voldoende reacties, 

werken als een soort forum. Mocht er voor dit item nou onverhoopt geen animo bestaan, 

dan zal dit de eerste en enige stelling zijn die in De Utskoat wordt vermeld en behandeld.  
 

Het nieuwe onderdeel zal als volgt te werk gaan: 

In iedere Utskoat zal een stelling worden vermeld. U, als lezer, kunt daarover uw mening 

geven. Maar we willen wel graag dat u uw mening duidelijk motiveert. Met een simpel “ja of 

nee” zullen wij dan ook niet akkoord gaan. Het moet een goed onderbouwde mening zijn. 

We hopen in De Utskoat die volgt op de bepaalde stelling de meningen van de verschillende 

lezers uit te werken. Het hangt dan ook van het aantal reacties af hoe groot die uitwerking zal 

gaan zijn. 

De nu volgende stelling zal de eerste zijn waarover u uw menig kunt gaan geven: 
 

“Het droogmalen van de eerste meren in Friesland, zoals bv. het Staverensche 

meer, het Wargastermeer en het Sens- en Atsebuurstermeer, was het werk van 

binnenkruiers.” 
 

U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van De Utskoat sturen (zie colofon). Wilt u 

er a.u.b. rekening mee houden dat uw reactie uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum van 

de kopij bij ons binnen dient te zijn. (zo spoedig mogelijk na verschijning van dit nummer is 

ook prima! GDW)  

Ook kunt u uw reactie per e-mail naar ons zenden, ruurd.jakob@tiscali.nl 
 

N.B. het gaat er hier niet om wat wij als redactie van de stelling vinden, maar wat u als lezer 

van deze stelling vindt. De stellingen kunnen best helemaal niet waar zijn, maar we willen 

graag de discussie over (actuele) Friese molenzaken in ons blad verlevendigen. 

Ook suggesties voor een stelling van uw kant worden zeer op prijs gesteld. We kunnen 

natuurlijk niet garanderen dat die ook daadwerkelijk wordt behandeld, maar we doen ons best. 

 

Ruurd Jakob Nauta 

mailto:ruurd.jakob@tiscali.nl


 

Het achtkant nader beschouwd (3) 
 

In De Utskoat 105 kwam het aantal bintlagen van het noordelijke ‘polderachtkant’ 

uitgebreid aan bod. Slechts één variabele en toch een reeks (onbeantwoorde) vragen 

over het waarom. De in dat verhaal gebruikte gegevens komen uit het boek ‘Friese 

Molens’ uit 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is een fout ontdekt. Voor de benodigde achtergrondinformatie wordt 

verwezen naar De Utskoat 105. Ontdekt u nog een fout of ontdekt u iets anders dat 

interessant is? Laat het weten!  

Dit blad is een prachtig podium voor informatie over de Friese molen(historie). 

 
 

 

Wynsermolen: 2 bintlagen in plaats van 3 

De poldermolen van Wyns ligt in een weids polderlandschap. Bij het rijden door dit open 

gebied -met een brede horizon- is de imposante Achmeatoren vanaf veel punten een prachtig 

herkenningspunt voor de vreemdeling om te bepalen waar hij is. Een gracieus baken van de 

21e eeuw. Leeuwarden als dienstencentrum. In de 19e eeuw maakten tijdens het 

preïndustriële tijdperk nog diverse industriemolens aan de invalswegen over water deel uit 

van de skyline. Thans is daar bijvoorbeeld nog de als poldermolen hergebruikte De Phenix te 

Marrum van over. Ook waardevol -en van een geheel andere orde en schaal in verhouding tot 

de Achmeatoren- is het nog aanwezige en nog pure molenaarshuisje naast de Wynsermolen. 

Het achtkant van deze fraaie molen bezit echter niet 3 bintlagen. Hij heeft er 2. In Utskoat 105 

concludeerden we dat de aanwezigheid van 3 bintlagen voorkomt vanaf ‘polderachtkanten’ 

met 19,5 meter vlucht. Deze ondergrens betrof de Wynsermolen, naar gegevens uit ‘Friese 

Molens’. Nu is deze grens, met de tabel op pagina 18 uit Utskoat 105 erbij, opgeschoven naar 

molens vanaf 20 meter vlucht. De overgang van 2 naar 3 bintlagen is dus nog duidelijker 

gerelateerd aan de grootte, de vlucht van de molen, dan we eerst hadden vastgesteld. Het 

overgangsgebied is na deze update immers substantieel kleiner geworden. Het interval waarin 

men overging van 2 naar 3 bintlagen loopt slechts van 20 meter tot en met 20,8 meter vlucht. 

Onder de 20 meter 2 bintlagen of één; boven de 20,8 meter altijd 3 bintlagen. Let wel: dit 

geldt voor de thans bekend zijnde gevallen. Er is bijkans sprake van een overgangsgrens! 

 

Intermezzo: latere ontwikkelingen  

De Wynsermolen vertelt een interessant verhaal, dat we tussen het onderwerp van dit artikel 

door even aanhalen. Vele molens in de streek hebben een soortgelijk verhaal te vertellen. De 

Wynsermolen staat in ‘Friese Molens’ op een prachtige oude foto afgebeeld op pagina 88. De 



reden voor deze visuele vastlegging omstreeks 1932 was het feit dat de molen juist was 

‘verdekkerd’. Er zijn in Fryslân vanaf 1930 meerdere molens voorzien van het 

wiekverbeteringssysteem Dekker. Het systeem heeft met zijn vermogenverhogende 

kwaliteiten een aantal polderbesturen overtuigd en heeft zo molens van voortijdige afstoting – 

en dus de slopershamer gered. Het bestuur van de Wynserpolder en de molenaar staan op de 

historische foto fier naast de molen. Alsof ze de komende 100 jaar nog onafscheidelijk zullen 

zijn…...  Wij weten inmiddels wel beter. De Wynsermolen was tot 1975 ‘bedrijfsmatig’ in 

bedrijf en is sinds 1971 uitgerust met fokwieken. De techniek en de maatschappij hebben de 

efficiency van dit type tussenstappen en het bestaansrecht van dergelijke 

boerenpolderbesturen al lang ingehaald. Dit geldt ook voor de vele gecombineerde 

bemalingsvormen uit de 20e eeuw, waarmee zowel op windkracht als op de kracht van een 

elektro- of een dieselmotor kon worden gemalen. Maar het geldt ook voor de ombouw van 

molen naar motorgemaal. Hierbij behield men bijvoorbeeld de romp en de watergang op die 

plek. Verbeteringen werden tot in de tweede helft van de 20e eeuw toegepast. Vooral in onze 

provincie waren veel poldermolens nog tot eind jaren 60 in gebruik. Mijn generatie, geboren 

vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw, is eigenlijk pas de eerste generatie die zelf geen nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van klassieke windmolens aan den lijve heeft kunnen 

meemaken. Thans zijn nieuwe technische ontwikkelingen vanuit een innovatieve gedachte 

immers voltooid verleden tijd. Een honderd jaar terug was dat wel anders. Zo gaf het 

materiaal beton vanaf de eerste helft van de 20e eeuw nieuwe mogelijkheden om 

waterbouwkundige werken (schroefbak, útskoat, etc.) op een duurzame wijze uit te voeren. 

Geavanceerder ijzerwerk en fabrieksmatig vervaardigde aandrijfcomponenten, zoals 

koppelingen en vertragingskasten, maakten slimme oplossingen mogelijk voor de 

gecombineerde motor- en windbemalingen. De ontwikkelingen gingen bij de op kleine schaal 

opererende polderbesturen vaak stapje voor stapje. Mede door hun zo lang mogelijk 

vasthouden aan ‘het baas zijn in eigen polder’, misschien ook wel door hun angst voor het 

onbekende, kunnen wij nu terugzien op een interessante periode waarin de oude vertrouwde 

windmolen het uiteindelijk toch moest afleggen tegen de opmars van de nieuwe technieken. 

De tussenstappen zijn inmiddels ook monumenten van vroegere momenten uit de 

bemalingstechniek. Ze dragen ook informatie over de plaatselijke geschiedenis. Een 

interessante gamma aan technische oplossingen en innovaties. De ontwikkelingen verliepen 

grillig: per geval net weer even anders. Een logisch gevolg van de vele kleine poldertjes en de 

daardoor versnipperde bestuursstructuur met alle daarbij behorende persoonlijke en 

maatschappelijke afwegingen van de mensen destijds. De houten windmolen is in verhouding 

tot de latere toevoegingen en verbeteringen thans welhaast prehistorisch te noemen. Zonder de 

latere verbeteringen of doorontwikkelingen was die windmolen, of de nog aanwezige 

componenten daarvan, er in vele gevallen echter al lang niet meer geweest!  

 

Miedenmolen: extra aangeklampte korbelen 

 

De grootste molen uit het onderzoek met 2 bintlagen is de Miedenmolen te Holwerd met een 

vlucht van 20,8 meter. De gebinten zijn op een opvallende wijze verstevigd. De eerste 

bintlaag is voorzien van 8 hulpkorbelen, die onder elk van de normale korbelen tussen/tegen 

de bintbalken en de achtkantstijlen zijn gekeept. De tweede bintlaag, van de kapzolder, is 

voorzien van 4 van zulke hulpkorbelen. Zij zijn aangebracht in de beide losse gebinten. Het 

achtkant is verder normaal uitgevoerd en zit op een adequate wijze in elkaar. Heeft men de 

hulpkorbelen in een later stadium aangebracht omdat het achtkant te veel beweging had 

tijdens het malen? Of reeds vrij direct na de bouw? Was de constructie zonder deze ingrepen 

te zwak? Het laatste valt te betwijfelen. De Phenix te Marrum heeft ook 2 bintlagen, maar dan 

bij een vlucht van 21,5 meter. Hij doet het zonder extra korbelen ook prima.  



 
 

De onderste bintlaag van De Miedenmolen met 8 dubbel uitgevoerde korbelen. Ook valt het 

betonwerk op van de ‘waterloop’ waarop ook de donsbalk met wervel is aangebracht. 

Vernieuwingen welke onder meer naar aanleiding van een latere gecombineerde 

aandrijving met elektromotor zijn aangebracht. 

 

De Hogebeintumermolen: één en al verstevigingen 

 

Het achtkant van de Hogebeintumermolen is naderhand verstevigd op een wijze waarbij men 

kennelijk oorlog verwachtte. De molen heeft een geringe vlucht van 15,70 meter. De beide 

bintlagen zijn elk voorzien van 8 hulpkorbelen, gekeept tegen achtkantstijl en bintbalk onder 

de normale korbelen. Voorts zijn er aan de binnenzijde voor de hondsoren langs (dus  

tussen de kapzolder en het boven-tafelement) extra veldkruisen aangebracht. Het meest 

opmerkelijke in dit achtkant zijn de 4 zware extra tussenstijlen welke in één lengte vanaf de 

beganegrondvloer doorlopen tot de tweede bintlaag, de kapzolder. Versteviging van dit 

achtkant was vanuit de maalervaring ermee (vanuit het vroegere gebruik) en het gevoel dat 

men daarbij beleefde kennelijk echt nodig. Ook voor je eigen gevoel, als je het eigenlijke 

achtkant van binnen aanschouwt, is dat vrij licht uitgevoerd. Maar gevoel zegt niet alles over 

de werkelijkheid. Versteviging kon hier ook echt nodig zijn vanuit constructieve eisen. Het is 

in ieder geval een achtkant dat je nieuwsgieriger maakt naar de constructieve keuzes die men 

destijds maakte bij het bouwen van een molen. Dit in het licht van de toen heersende 

opvattingen en de aanwezige kennis. Maar ook wat mis kon gaan bij die keuzes of wat men 

aandurfde tijdens het gebruik. Was men bijvoorbeeld snel bang bij het werken met een voor 

het gevoel te lichte constructie?   

Terug naar onze tijd. De Achmeatoren liet zien dat het ook nu wel eens fout gaat. Nee, niet bij 

de hoofdconstructie – die schommelde tijdens de storm van 27 oktober aan de top keurig 9 



Foto onder: Deze foto is genomen vanaf de eerste zolder van de Hegebeintumermolen met 

zicht op de tweede bintlaag. Beide bintlagen hebben dubbel uitgevoerde korbelen. 

Bovendien zijn er 4 extra zware tussenstijlen, lopend vanaf de begane grond tot de tweede 

bintlaag, aangebracht. 
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Tekst en foto’s : 

Frank Terpstra 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nederlandse benaming: Fryske namme: Nederlandse benaming Fryske namme: 

Voorwaterloop Utskoat Bintbalk/legeringsbalk Krúsbalke 

Hondsoren Slimkarbiels Achtkantstijl Hoekstile 

Korbeel Karbiel Wervel (op de donsbalk) Waarle  



Friese molendag op de windmotor van Koudum / Molkwar zorgt 

voor aangename verrassing 
 

De aankondiging in het krantje van “It Gild Fryske Mounders” - dat door het Gild is 

verspreid n.a.v. de 4
de

 Friese Molendag op 14 september `02 - dat ook de HERCULES 

METALLICUS windmotor te Koudum die dag zou worden bemand, heeft succes gehad. 

 

e heer S. Postuma uit Hoornsterzwaag was deze dag mijn gast voor het bedienen van 

de windmotor. Wij hebben een 5-tal bezoekers gehad die zeer geïnteresseerd waren in 

de werking, maar ook in de geschiedenis van deze polderwindmotor. 

Volgens mijn voorlopige informatie moet op deze plaats, aan het Jan Broerskanaal, op kaarten 

ook wel genoemd Kruissloot of Kruisvaart, vanaf 1854 een houten poldermolen hebben 

gestaan met een bovenbouw bestaande uit verticaal houtwerk en een gemetselde stenen 

onderbouw. Deze molen bemaalde Het Flait en door middel van een duiker onder het toen 

aangelegde J. Broerskanaal de Groote Wester Gerslootpolder. De Groote Gersloot tussen het 

voormalige Haanmeer en de huidige Morra werd toen, na 1850, ingepolderd. Het is mij niet 

bekend of het een scheprad of een vijzelmolen is geweest. Vermoedelijk is een vijzel van 

toepassing geweest gezien de huidige opvoerhoogte van 2,20 meter. 

 

In 1925 is de houten molen afgebroken en is de huidige HERKULES windmotor geplaatst, in 

opdracht van het Waterschap IJme Dam, door “Het Landbouwhuis”, heden Machinefabriek 

Landustrie te Sneek. Het waterschap was toen 900 ha. groot. Het IJme Damgemaal is toen 

ook verbouwd en de stoommachine is waarschijnlijk vervangen door een elektrische 

aandrijving, maar inmiddels ook gesloopt en de grote centrifugaalpomp uit 1925 staat nu te 

pronken bij het waterschapsgebouw van Wetterskip Boarn en Klif in Joure.  

In 1995 is deze windmotor geheel gerestaureerd, is in prima staat van onderhoud en doet zijn 

werk nog uitstekend als hulpbemaling bij het voor enige jaren terug nieuwgebouwde 

elektrisch gedreven gemaal. De windmotor is nu rijksmonument en wordt beheerd door 

Molenstichting Nijefurd. Nadere informatie over deze molen en omgeving is mij zeer 

welkom. 

 

Onder de bezoekers bevond zich een zoon van de eerste molenaar, de heer Schürer. Hij 

vertelde mij dat hij vroeger meerdere malen met zijn vader was mee geweest om de molen te 

bedienen en te smeren. Zijn vader was in 1925 boerenarbeider bij een der boeren wiens 

landerijen deel uitmaakten van het waterschap. Bovendien zat deze boer in het bestuur van 

deze polder welke een molenaar zocht voor de windmotor. Deze boer deed zijn vader het 

voorstel te solliciteren naar deze functie, waarop de vader zei, “dat hij niet in staat was een 

goede sollicitatiebrief te kunnen schrijven”. Dit bleek voor “zijn boer” geen bezwaar te zijn en 

hij deed zijn knecht het volgende voostel: “Ik schrijf voor jou de sollicitatiebrief, jij schrijft 

hem over en dient hem bij het bestuur van het waterschap in en ik zorg ervoor dat jij deze 

baan krijgt”. 

De vader had trouwplannen en deze baan hield tevens in dat voor een woning kon worden 

gezorgd. Hij hoefde dus niet lang na te denken en heeft het voorstel aangenomen. Tot 1968 

heeft de heer Schürer de molen mogen bedienen. 

 

Zo zie je maar weer dat je bij zo`n bijzonder monument vaak bijzondere mensen ontmoet met 

mooie verhalen. 

 

Hans de Vries 

D 



Botke oer de mûnen yn 1932 
 

Yn 1932 hat Dr. Jacob Botke oer it libben yn de gemeente Dantumadiel skreaun. Hy 

fertelde ek oer de mûnen. Yn de útskoat 107 hie ik al in stikje oer de spinnekop en de 

Fryske nammen. Dizze kear wat yn de spinnekop sit en oer de achtkante mûnen.   
 

No moatte wy noch efkes yn ús mûntsje sjen nei de oerbringing fan de beweging op de 

skroef; dit bart troch fjouwer rêden: it asrêd, it bonkelrêd, de standerrêd of it spilrêd 

en in skroefrêd. 
 

 
 

Standerrêd mei skroefrêd yn it ûnderhûs fan de spinnekop Dowehok fan Tsjom  

(foto GDW) 
 

En no noch efkes oer de fang. De fang omjout as in ring 5/6 diel fan it asrêd. Dizze ring 

bestiet út 4 of 5 stikken safolle mooglik nei de bocht woeksen wylgenhout; de stikken wurde 

ferbûn troch platen mei bouten, it ûnderstik wurdt mei in knierstik oan de rjochter wetterlist 

festmakke; dit izer neamt men de koarte sabel; oan ‘e boppe-ein  komt in izer, de lange 

sabel; dizze sit oan in balkje, de fangbalke, de fangbalke draait oan ‘e foarein mei in pin yn 

in klos; ± 25 sintimeter mear nei efteren sit de lange sabel dêroan ferbûn; it oare diel is 1.20-

1.50 m. lang; sa is der in hefboom foarme, oan 'e efterein mei in tou, dêr oer in katrol rint en 

by de sturt op 'e grûn eindiget. 
 

De gruttere wettermûnen of achtkanten 

Under is meast in achtkantich muorke fan giele stiennen en dêrop stiet de romp, dy't ornaris 

mei reid dutsen is, mar ek wol út hout bestiet. Boppe op 'e romp stiet de kop, dy 't hjir 

draaiber is. De kop rest mei in ring op neuten, dy 't in 20 of 30 cm fan inoar ôfsitte. Om de 

kop te draaien, tsjinnet in houten ramt; dit bestiet alderearst út twa flinke balken, de grutte 

sprút en de lytse sprút, dy't troch de kop hinne stekke; oan de úteinen binne skoarren 

ferbûn, dy 't nei de sturtbalke rinne; fjirder sit hjir wer de kruihespel mei kruirêd, dêr 't de 

“ 



ketting opwine kin, dy 't oan ien fan 'e kruipealtsjes ferbûn is. Dizze binne yn in kring rûnom 

de mûne yn 'e grûn slein. Lyk as by de spinnekoppen, hawwe wy hjir de as mei asrêd, dy 't yn 

twa stientsjes rint: it iene op 'e wynpeul, it oare op de oare ein. De kammen fan it asrêd bringe 

de bonkelder of bonkelrêd yn beweging, it grutte rêd, dat boppe oan de stander of spil sit. 

Under oan de stander sit it standerrêd en dit pakt wer it skroefrêd dat om de skroefas sit; 

dizze skroefas draacht de skeppen, dy 't it wetter omheech liede. De skroef leit yn 'e 

skroefbak. Dit wetter wurdt yn 'e útskoat brocht, dy't mei ebdoarren of in klep ôfsletten 

wurde kin, om as it bûtenwetter wat bûtenwenstich heech is, dit te kearen, dat it net wer tebek 

rint yn 'e polder.  

De fang liket op dy fan in spinnekop; mar de fangbalke kin hjir oanlutsen wurde mei in 

fangstok, dy't út de mûne stekt en dêr ‘t in ketting oan nei ûnderen hinget. Fangstok en 

fangbalke binne troch in ketting yn 'e kop fan de mûne ferbûn. Stiet de mûne stil, den kin it 

tebek rinnen fan 'e mûne keard wurde mei in pal, dy 't tusken de kammen fan it asrêd grypt. 

De fang tsjinnet om de mûne stil en út it wurk te setten; is de fang net yn oarder, den harket 

de mûne net mear nei de mûner, dan ,,giet de mûne troch de fang". Yn it figuerlike brûkt men 

dit sprekwurd ek wol en it betsjut dan: ,,de hikke is fan 'e daam"; der barre dan dingen, dy 't 

eigentlik net troch de bûgel kinne.” 

De oare kear sil ik Botke sitearje oer in spesifike Fryske mûne: de tsjasker. 
 

Sjerp de Jong 
 

 

Het geheim van Jaap de olieslagersknecht 
Utskoatredacteur schrijft verhaal uit het oude Zaanse molenleven 

 

Wanneer op de avond van de Zaandammer kermis een prachtige pelmolen in vlammen op 

gaat en een oude scheerbaas vals wordt beschuldigd, gaat Jaap, de knecht op oliemolen Het 

Pink, op onderzoek uit. Hij beleeft een 

meeslepend avontuur dat speelt in de vroeg 

industriële wereld langs de Zaan van rond 1900. 

Talrijk waren ooit de windmolens en we 

worden wegwijs gemaakt in de fascinerende wereld 

van zwaaiende wieken en wentelende houten 

raderen die gratis windkracht omzetten in 

kostbare olieproductie. Al lezend leren we alles over 

de werking van de monumentale windmolen 

Het Pink die de tijd van het molensterven heeft 

overleefd en tot op de dag van vandaag het kloppend 

hart is van vereniging De Zaansche Molen. Het 

verhaal wordt ondersteund met prachtig 

fotomateriaal. Oude (molen)beelden van toen 

worden afgewisseld door actuele foto’s die met 

name het interieur van Het Pink in beeld 

brengen. Op het moment dat u dit leest is het boek 

net ten doop gehouden. In het volgende nummer 

komt Zaans molenkenner Hessel IJskes nader terug 

op dit door de Europese Bibliotheek uitgegeven boek dat werd geschreven door uw 

Utskoatredacteur Gerben D. Wijnja. Het is inmiddels verkrijgbaar bij de boekhandel. 

 



Uit het familiealbum 
 

Familiefoto’s leveren soms nog een leuke verrassing op. Op bijgaande foto mijn 

vader, Taeke Terpstra, als jongen in een roeiboot. Hij kwam terug van een afgelegen 

stuk land, alwaar hij koeien had gemolken. Dat stuk land ligt aan de andere kant 

van de Franekervaart, een heel eind noordelijk van de boerderij van zijn ouders. 

Vandaar de twee melkbussen in de roeiboot. De boerderij staat gelijk achter de rug 

van de fotograaf en ligt tussen Tirns en Roodhuis aan de oostelijke oever van de 

reeds genoemde Franekervaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at de muonts op de foto staat is puur toeval. Het ging natuurlijk om Taeke in het 

roeibootje. De molen was omstreeks 1950 nog in gebruik als maalwerktuig. De foto 

is van omstreeks 1952. De molen was van boer Schaap. Ruim 100 meter links van de 

muonts stond een kleine windmotor; die was weer van een andere boer. De muonts is na een 

tijd van verval omstreeks 1960 afgebroken. In dit gebied wemelde het in de 19e eeuw en in de 

eerste helft van de 20e eeuw van de muontsen, spinnekoppen en in een later stadium de kleine 

windmotoren. Praktisch elke boer in dit gebied had zijn eigen molentje en was daarmee eigen 

baas over het eigen poldertje. De bekende Friese boerenvrijheid.  

Procentueel gezien zijn weinig Friese boerenmolentjes ter vergelijking overgebleven. Elk 

boerenmolentje was het unieke resultaat van de timmerkunsten van zijn maker. De toen 

heersende boerencultuur, waaruit de economische vraag voortsproot, zal nooit terugkeren. Het 

boerenbedrijf van toen bestaat niet meer. De vroegere dorpstimmerman, die ook molenmaker 

was, bestaat ook niet meer. In de huidige nieuwbouwpraktijk is een ‘timmerman’ 

(tegenwoordig beter bouwvakker te noemen) daarmee vergeleken trouwens niet veel meer dan 

een veredelde klusjesman. De vroegere ambachtsman heeft vele geheimen mee in zijn graf 

genomen. En zo is een hele cultuurperiode, waarin hard werken met ambachtelijke technieken 

centraal stond, vrijwel verdwenen en opgevolgd door een nieuwe, veel grootschaligere cultuur 

waarin meer anonieme en sneller verouderende technieken worden ingezet en de dienst uit 

maken. Het eerlijke en begrijpelijke ambacht waarin denken en doen waren verenigd is op 

vele terreinen zo goed als verdreven of verdwenen. In dit tijdperk zijn we op nagenoeg alle 
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gebieden overgeleverd aan het functioneren van onzichtbare bits en bytes en de kunde van de 

systeembeheerder. 

“Cultuur is een kwaliteit waar mensen niet bewust naar kunnen streven”, citaat van T.S. 

Eliot. Cultuurgeschiedenis is dientengevolge niet repliceerbaar of maakbaar. Het is zo 

gekomen: de meeste dingen waren en zijn het gevolg van een combinatie van toevalligheden. 

Zo ook het feit dat deze muonts en passant op een foto is vastgelegd. Wie weet wat úw 

familiealbum nog aan toevallige zaken te vertellen heeft over momenten uit het verleden…..   

(TT & FT) 

 

Noot van de redactie: 

We sluiten ons geheel aan bij de inzender en hopen dat zijn voorbeeld navolging vindt. U weet 

ons te vinden. We zien uw bijdrage liefst per e-mail aangeleverd en anders op floppy. Mocht 

dit problemen geven dan is geschreven post uiteraard ook welkom.  

 
 

Fries om utens 
 

Yn dizze rubryk komt eltse kear in Fries fan bûten Fryslân oan bar. It kin in mûne of in 

mûnder wêze. 
 

 

e initiatiefnemer van deze rubriek, Sjerp de Jong, houdt regelmatig vakantie in 

Noord-Brabant. Op de molen van Hapert ontmoette Sjerp de heer Lieuwe Tilma uit 

Eindhoven. Ondergetekende ging een avond bij de heer en mevrouw Tilma op 

bezoek.  

 

De heer Tilma is geboren en opgegroeid in het waterrijke gebied tussen Grouw en Warga. De 

heer Tilma is al in zijn jeugd met molens in aanraking gekomen. Vooral in de oorlog maalden 

de molentjes van de boeren in de omgeving nog echt voor de waterhuishouding. De heer 

Tilma ging in strenge winters regelmatig met kameraden mee die thuis bij de boerderij nog 

een spinnekop hadden. Ze moesten de schroef dan los kappen uit het ijs. In het ouderlijk huis 

van Tilma kwamen regelmatig de gebroeders Van der Schaaf over de vloer. Dit waren 

timmerlui welke in die tijd ook nog molenmakerswerk uitvoerden. Geen restauratiewerk, 

maar vanuit pure noodzaak.  

De heer Tilma woont met zijn vrouw sinds 1959 in Eindhoven. Mevrouw Tilma is afkomstig 

uit Ternaard en is dus ook ‘Fries om utens’. De reden van de verhuizing naar Brabant is de 

baan die Tilma kreeg. Hij werd beheerder van één van de sportcomplexen van Philips. Zonder 

deze bekende gloeilampenfabrikant was Eindhoven Eindhoven niet geweest, kun je achteraf 

gerust vaststellen. Philips bood, zo vertelde het echtpaar Tilma, zijn werknemers zeer veel 

voorzieningen aan: van Philips-dokters, via eigen coöperatieve winkels tot Philips-

sportvoorzieningen. Veel van deze faciliteiten zijn er niet meer in die vorm of zijn overgegaan 

naar anderen. Het sportcomplex waar Tilma werkte is nu van de gemeente. De familie Tilma 

woont thans, na de pensionering van de heer Tilma, nog steeds in de voormalige 

beheerderswoning van het sportcomplex. Het ligt aan de zuidrand van het stadsdeel Stratum 

in Eindhoven. Het is een prachtig groene buurt met veel ruimte.  

 

Molenvrijwilliger van het eerste uur 

Tilma zocht naast zijn werk als beheerder van het Philips-sportcomplex een hobby. De eerste 

molenervaringen dateren, zoals reeds is genoemd, uit zijn jeugd in Fryslân. Zo kwam het dat 

Tilma één van de eerste molenvrijwilligers in Nederland werd. In de begintijd verkeerden de 
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meeste molens rondom Eindhoven in 

een zeer desperate toestand. Tilma 

vertelde dat het toen nog allemaal 

wrakken waren. Bij gebrek aan beter 

moest wat anders gezocht worden. Net 

als veel andere molenliefhebbers reisde 

de heer Tilma heel wat af en kwam zo 

op vele molens door het hele land.  

 

De heer Tilma weet op een enthousiaste 

wijze veel molenverhalen te vertellen. 

In de begintijd heeft hij op 

verschillende molens werkzaamheden verricht. Hij heeft onder meer meegeholpen kruipalen 

te plaatsen bij de molen van Gronsveld in Limburg en hij heeft meegewerkt op de 

stellingmolen van Ravenstein. In 1972 werd Tilma gevraagd de omstreeks die tijd in 

restauratie zijnde molen van Hapert te willen bemannen. Die molen liep toen nog het gevaar 

om anders te worden verbouwd tot theehuisje. Op deze ronde stenen korenmolen is hij nu nog 

steeds actief als molenaar. De heer Tilma heeft ook opleidingen gegeven. Ongeveer 6 

molenaars zijn door hem opgeleid. De laatste tijd beheert Tilma de molen van Hapert met 

hulp van een collega. Dit is Sybren Kingma Boltjes, eveneens Fries van origine! 

De heer en mevrouw Tilma hebben in één van de afgelopen zomers een vaartocht door 

Fryslân gemaakt, waarover ze enthousiast vertelden. Ook komt het echtpaar er nog jaarlijks 

op familiebezoek. Op de vraag of het echtpaar Tilma weer terug wil naar de 

geboorteprovincie, kwam ‘nee’ als antwoord. Ze hopen in hun huidige huis nog zo lang 

mogelijk te blijven wonen. Eindhoven heeft ook wel wat! 

 

Tekst en foto: Frank Terpstra 

 
Besturen en redactie wensen alle lezers een goed draaiend 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Sweachmermole-Langweer 



Op Rijnlandse molendag tijdens zware storm 
 

Volgens de geleerden trok op zondag 27 oktober jl. “de zwaarste storm in veertien jaar” 

over ons land. Laat dat nou uitgerekend de dag zijn, waarop dit jaar alle Rijnlandse 

molens zouden draaien en waarvan de niet bewoonde molens ook nog open zouden zijn 

voor bezichtiging. Maar vooral dat eerste was er dit jaar niet bij. 

 

ond half elf waren Jaap Tiedema en ondergetekende bij Jan Hofstra op zijn 

Stommeermolen.. Met meer dan 28 meter vlucht en Van Bussel stroomlijnneuzen had 

hij de vaart er goed in. De meer dan elf meter (!!) lange vijzel maalde dan ook zeer 

veel water uit. Maar omdat de wind alleen maar krachtiger werd, werd besloten de molen te 

vangen en aan de ketting te leggen. 

Aan het begin van de middag gingen we samen met Jan Hofstra erop uit om te kijken welke 

molens misschien nog zouden draaien. Vooral de molens met een Oudhollands wieksysteem 

hadden onze voorkeur. Met alle borden eruit zou er misschien best wel gemalen kunnen 

worden. De eerste molens die wij op onze weg tegenkwamen stonden allemaal stil, waaronder 

de Googermolen te Oude Wetering, een molen uitgerust met fokwieken en een vlucht van 

bijna 29 meter. Het zou ook onverantwoord zijn geweest om deze molen te laten draaien. Ook 

de twee 12-kantige molens van de Veender- en Lijkerpolder stonden stil. Molen no.2 is 

momenteel in restauratie en zal weer geheel maalvaardig worden gemaakt. Na daar uitvoerig 

rond gekeken te hebben reden we in de richting van de stad Leiden. Daar stond 

houtzaagmolen “De Herder” nog in de rouw vanwege het overlijden van prins Claus. Maar 

toen we even voorbij “De Herder” waren, zagen we toch iets wat we niet hadden verwacht. 

Twee molenaars waren de “Kikkermolen” aan het opzeilen. Ze waren vier volle zeilen aan het 

voorleggen (!!) Deze wipmolen met een houten bovenas staat als een soort tuinkabouter 

tussen de bomen en kan dus alleen met extreem veel wind malen. De wipmolen bezit een 

scheprad dat zich op ca. 3 meter van de molen bevindt. Een vergelijking met de Himriksmole 

die in De Groene Ster bij Tytsjerk staat was gauw gemaakt. Maar omdat de molen zo tussen 

de bomen staat had hij erg veel last van zeilslag. Daar zijn een aantal oplossingen voor te 

bedenken. Er werd hier gekozen om te zwichten, vier halve zeilen bleven er over, en zo kon 

de molen rustig verder malen. Tijd voor de volgende molen. Dat was de “Hoop doet Leven” 

te Voorhout. Deze ronde grondzeiler werd in 1999 van Rijnsburg naar zijn huidige standplaats 

overgebracht. In Rijnsburg was de molen geheel door kassen ingebouwd. Hier heeft hij weer 

genoeg lucht om te kunnen malen. Maar de kleine bovenkruier draaide deze dag niet. De 

“Hoop doet Leven” bezit nog een uniek Eriksson systeem, waarmee hij op eenvoudige wijze 

van windkracht kan overschakelen op een elektromotor. Dit werktuig werd dan ook 

welwillend door de molenaar aan ons gedemonstreerd. En zo was dit toch al de derde malende 

molen die wij zagen. De laatste draaide dan wel niet op windkracht, maar maalde toch zijn 

water uit. Na een lekkere kop koffie was het tijd om weer te vertrekken. De volgende molen 

was de “Blauwe molen” te Oud-Ade. Ook deze vierwieker draaide niet. Wel werden we in de 

molen gevraagd door de molenaar. Samen met de molenaar zijn we de gehele molen 

doorgeweest. Omdat de pijp van de kachel in de kap uitkomt, bleef het verblijf in de kap 

beperkt tot even het hoofd door het luik te steken om daarna het luik weer snel te sluiten. En 

met de “Blauwe molen” kwam er een eind aan de molentocht langs de Rijnlandse molens. 

Na bij Jan Hofstra een heerlijke warme maaltijd te hebben genuttigd, werd het rond half 

negen tijd om de Afsluitdijk weer over te steken. Het waaide nog wel stevig en het water van 

de Waddenzee werd op sommige plaatsen over de dijk geblazen, maar het zwaarste gedeelte 

van de storm was inmiddels ‘overgewaaid’. 

 

Ruurd Jakob Nauta 
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 Uit de knipseldoos nr. 58 
We gaan wederom naar de stad Workum. Bij en in de stad stonden diverse 

industriemolens. Niets is hier van bewaard gebleven. Maar ook rondom de stad stonden 

eens vele kleine en grote "wettermûnen" (poldermolens). Een van deze molens was de 

zg. "Ho-molen", zie hiervoor deze rubriek in De Utskoat nr. 89, maart 1998. Nu staan er 

nog vier molens in deze thans bij Gemeente Nijefurd behorende stad.  
 

 
 

De Nijlannermolen, nog volop in bedrijf te zien, met vier volle zeilen.  

Opname van 1957, foto van Provinciale Waterstaat Friesland. 
 

Te weten:  

De paaltjasker uit 1915, in It Heidenskip (nr. 110) en niet genoemd in het knipsel. Een andere, 

genaamd De Snip (nr. 109) bouwjaar onbekend. De overige twee zijn De Nijlannermolen uit 

1784 (nr. 108) en De Ybema's Molen uit 1899 (nr. 106). Voor bijzonderheden verwijs ik 

gaarne naar het boek "Friese Molens", Leeuwarden 1995. De nummers verwijzen naar de 

inventaris vanaf bladzijde 125 e.v. 

Het knipsel handelt over de laatst genoemde drie molens. De reden van dit artikel is, dat er 

een nieuw boek uitkomt over De Heidenskipster molen fan eartiids door onze molenvriend 

Willem D. Hengst (zie elders in dit nummer de bespreking daarvan), alsook om de grote 

restauratie van Ybema's Molen door de molenmakers van Bouw '75 uit Workum.  

Bewust knipsel is afkomstig uit "De Friese Koerier" van 25 februari 1957. Een aanvulling 

hierop in een fotocollage, met korte toelichting daarop. Wanneer niet anders vermeld, komen 

de foto's uit eigen verzameling.Een woord van dank aan diegenen, die mij bij deze aflevering 

hebben geholpen! 

Heerenveen, november 2002                                                                        Popke Timmermans 

 

Dan nu het krantenknipsel met als titel:  



"Workum zou drie fraaie molens  

aan haar grenzen kunnen hebben" 
 

In Workum sluimert de historie tussen oude gevels en op het marktplein aan de voet van de 

fraaie Grote Kerk, de oude Waag en het pas gerestaureerde stadhuis, monumenten waar 

Workum zuinig op is als op zijn historie. Dat zou eigenlijk verbazing moeten wekken, wanneer 

men ziet hoe het er met de molens van Workum bij staat. De stad heeft drie molens aan 

evenveel toegangswegen, maar slechts die aan de voet van de IJsselmeerdijk van de weg naar 

Hindeloopen is fraai onderhouden en in vol bedrijf. De beide andere, die uit een oogpunt van 

landschapsschoon even belangrijk zijn, verkeren in een erbarmelijke staat van verwaarlozing. 

 

Er zijn er, die zich hierover verbaasd hebben, bijvoorbeeld de Gemeente Schiedam, die reeds 

een van deze verwaarloosde molens, Ybema's Molen, namelijk heeft willen kopen om hem in 

een stadspark te plaatsen, en de Gemeente Tessel, die ook nog wel iets in die molen zag. En 

hoewel de heer Ybema de wiekendrager niet heeft verkocht, is restauratie ervan tot nu toe 

uitgebleven. Er glanst echter voor Ybema's Molen nu een lichtpuntje. De Vereniging De 

Hollandse Molen heeft voor de restauratie, die ongeveer ƒ 4000,-- moet kosten, een subsidie 

gevraagd aan de stad Workum en dat verzoek zal in een van de eerstkomende 

raadsvergaderingen aan de orde komen. Men hoopt nu maar, dat het met dit verzoek beter af 

zal lopen dan met een aanvraag om medewerking, die reeds eerder werd ingediend. 

Overigens, met de restauratie van Ybema's Molen is Workum er nog niet, want dan is de 

molen van de heer Gaastra er nog. Deze is wethouder van Workum, maar uit de toestand 

waarin zijn molen verkeert, valt 

gemakkelijk af te leiden, dat hij 

waarschijnlijk geen groot 

voorstander is van restauratie van 

Workum's molens. Het feit, dat twee 

molens aan de toegangswegen zijn 

verwaarloosd en zo gedoemd zijn 

binnen afzienbare tijd te verdwijnen, 

ondanks Molenverordening en 

ondank de goede wil van De 

Hollandse Molen en de heer Ybema, 

mag verbazing wekken. Workum zou 

zich in dit opzicht moeten spiegelen 

aan de noordelijkste der Friese elf 

steden, namelijk Dokkum, waar men 

zich heeft gehaast de molens te 

restaureren, met als resultaat, dat 

het prachtige silhouet van de stad 

volkomen is bewaard. Die kant 

willen sommigen in Workum ook op. 

Als Ybema's Molen gerestaureerd is, 

een karwei, dat enkele jaren geleden  

 

De Ybema’s Molen tijdens de 

restauratie, die zich in het water 

spiegelend op twee manieren 

presenteert. (foto: P.Timmermans) 



nog voor ƒ 700,-- had kunnen gebeuren, - waarmee wij maar  

willen zeggen, dat tijd geld is -, zal er actie worden gevoerd voor het herstel van de molen van 

de heer Gaastra. Want ook daarvoor zal geld op het kleed gebracht moeten worden. Men zou 

er papieren molentjes voor kunnen  

verkopen in de hoop, dat de papieren molen dan niet al te lang meer behoeft te draaien, 

dachten wij zo ….  

 

 
 

De Snip, It Heidenskip, staat te pronken tijdens De Hollandsche Molenexcursie naar de 

Friese Zuidwesthoek op 21 september 2002. Foto: Harmannus Noot, Haren. 



Uit ons prentenkabinet 
 

De onbekende spinnekop met achtkant onderhuis was voor de kenners onder ons geen 

moeilijke. Iedereen herkende de nog bestaande spinnekop van Akkrum meteen. Reacties 

kwamen binnen van S. Andringa uit Noordwolde, Willem D. Hengst van It Heidenskip, Erwin 

Esselink uit Delft, Durk Posthumus uit Huins, Popke Timmermans uit Heerenveen.  

 

In een vorig nummer was een spinnekop (die van De Hiemert) opgenomen uit het Fries 

Boerenkwartetspel. Daarop kwam een reactie van Durk Posthumus uit Huins die kaarten in 

bezit heeft van de andere versies van dit destijds zo populaire kwartetspel. We zien hier de 

poldermolen bij Lutkewierum van F.B. Poelsma. De molen bemaalde 65 ha. en had een vlucht 

van 15.30 meter. Omstreeks 1950 werd de molen onttakeld en kort daarna gesloopt. 

De andere kaart brengt de bekende spinnekop van Romkema te Snikzwaag in beeld. In 1921 

werd hij hier geplaatst als vervanger van een tjasker. Het molentje dat omstreeks 1970 in 

zwaar vervallen staat verkeerde, werd afgebroken en gesloopt waarna herstel plaats vond bij 

Wartena waar hij nu nog staat. Mooi is het dat alle molens op de kaart van het kwartetspel 

malen. Met dank aan Durk Posthumus voor het beschikbaar stellen van de foto’s. 

 

Hieronder een nieuwe puzzel. Hij werd ingezonden door de heer Henk Kats. Een toepasselijk 

winters plaatje met een windmotor. De kenners van roosmolens zullen er vast geen problemen 

mee hebben. We zijn benieuwd. 

 

 



Molenliteratuur 
 

De Heidenskipster molen fan eartiids 

 

 

 

Jarenlang heeft Willem Hengst met 

de gedachte rond- gelopen om z’n 

molenmemoires aan het papier toe te 

vertrouwen. Hij sprak met velen 

over de molen- rijkdom van z’n 

geboortegrond It Heidenskip en van 

kindsbeen af hadden molenwieken van 

oude houten wind- molens en wind-

rozen van de moderne wind-

motoren zijn grote belangstelling. 

 

ij had z’n ogen en oren niet in 

de broekzak, want op 

molengebied ontging hem weinig 

tot niets. Vanuit de monumentale 

boerderij aan de Ursuladijk genoot 

hij van het uitzicht op de windmotor die 

daar zo fier stond te malen in de wijde 

wereld. 

Al op vierjarige leeftijd was deze 

windmotor van pake het doelwit van z’n 

dagelijkse uitstapjes. De keren zijn niet te 

tellen dat hij over de polderdijk langs de 

Sint Ursulavaart “knoffele”, de waarschuwing van z’n ouders en buren ten spijt: “Do komst 

noch ris om by dat ding!” Het molenleven beheerste z’n leven zelfs zodanig, dat hij z’n pap, 

bestaande uit een mengsel van verse koeienmelk en Molenaars Kindermeel, alleen dan wilde 

opeten als z’n moeder bij elke volle lepel ook steeds weer een andere windmotor in It 

Heidenskip wist te noemen. Eens in de twee jaar was het compleet feest voor hem: dan kwam 

Piet IJsselstein, een man van ongeveer 50 jaar oud en monteur in de buitendienst bij de 

Machinefabriek Landustrie in Sneek, voor het periodieke onderhoud van de windmotor. Zodra 

de jonge Willem hem in de gaten had gekregen, was hij binnen de kortste keren ook op het erf 

van de windmotor te vinden. En omdat ze elkaar nog wel kenden van de vorige keer, was het 

contact tussen hen ook weer snel gelegd. Wanneer Piet wat nieuwe pruimtabak in z’n mond 

stopte, vroeg hij Willem op z’n Snekers: “Must ok een bitsie?” Hoewel het bitter en vies 

smaakte, wilde de kleine Willem z’n grote kameraad niet teleur stellen. “Wat seist Willem, we 

mutte maar es een begin make, fienst ok niet,” klonk het dan professioneel. Met een pruim 

achter de kiezen en met een handjevol poetskatoen in de kontzak van z’n overall ging hij aan 

het werk. “Suust nog eventsies de bahco voor mij uut het autobuske hale wille?” Zo ging dit 

door totdat de klus geklaard was en luid claxonnerend nam hij vervolgens afscheid van 

Willem die hem tot aan het Workumer station volgde, waar het busje van de monteur uit zijn 

gezichtsveld verdween.  

Willem Hengst voelde zich aangetrokken door het imposante technische wonder dat in staat 

bleek het overtollige water weg te werken. Het is die passie voor molens die nimmer 

verdween. 

H 



Couleur locale 

 

In 1996 schreef Willem Hengst samen met Jan Bergstra een belangrijke monografie over de 

windmotoren: De windmotor als poldergemaal in Friesland. Met Bergstra werd de 

gerestaureerde windmotor bij Molkwerum weer in bedrijf gesteld en helemaal in z’n nopjes 

was hij toen in It Heidenskip de Skarmole in oude glorie herrees. In het windmotorenboek, 

maar ook in dit boek, heeft Hengst belangrijke wetenswaardigheden op het gebied van de 

technische uitvoering en werking vastgelegd. Z’n verhalen over de Heidenskipster molens 

verschenen in eerste instantie in de dorpskrant De Buurtsbode. In dit boek zijn die bijdragen 

gebundeld. Het zijn notities uit de pen van een molenvriend die z’n secure observaties wist te 

verenigen met een opmerkelijk geheugen. Juist dat laatste maakt dit boek tot een aangenaam 

verhaal met een sterk couleur-locale gehalte. 

Alle hoofdstukken werden herzien, zo nodig aangevuld met nieuw historisch (beeld)materiaal. 

Daarmee is een interessant brok molengeschiedenis vastgelegd. ”Mijn hele ziel en zaligheid 

heb ik erin gelegd,” aldus de schrijver die hoopt dat zijn memoires ook voor anderen 

aanleiding zullen zijn om het nodige vast te leggen voordat het in de vergetelheid verdwijnt.  

 

Buiten de grenzen 

 

Hengst ziet in dit boek ook verder dan de grenzen van It Heidenskip. Wanneer daartoe 

aanleiding is, weet hij z’n verhalen aan te vullen met gegevens en oude foto’s van 

advertenties en bedrijfjes van fabrikanten van windmotoren en de rol van het stoomgemaal 

van Tacozijl om maar eens wat voorbeelden te noemen.  

De verhalen zijn geschreven in het Fries. Juist in die taal weet de molenkenner zich het beste 

uit te drukken. Een vertaling in het Nederlands is overwogen, maar dat streek weer tegen de 

haren in van deze rasechte Fries. Hij is zich ervan bewust dat daarmee een belangrijke groep 

molenliefhebbers tekort wordt gedaan. Maar hij hoopt dat zij toch moeite willen doen zich 

door de taal heen te worstelen. Als dat te veel problemen oplevert, kunnen zij zich alsnog 

laven aan de gegevens in de achttien pagina’s tellende Nederlandse samenvatting achter in het 

boek. Ook daarbij zijn weer unieke foto’s afgebeeld. 

Behalve dat het boek zeer lezenswaardig is, heeft het ook het karakter van een kijkboek. Er is 

veel moeite voor gedaan om zoveel mogelijk beeldmateriaal van de Heidenskipster molens 

van weleer bijeen te brengen. Die twee facetten samen maken dit boek tot een belangrijke 

monografie. 

Dat het een goede ontvangst mag beleven bij de liefhebbers van het Friese landschap, bij de 

molenvrienden en bij de bewoners van deze prachtige streek aan de westelijke rand van het 

Friese merengebied is mijn oprechte wens. 

Molenrijk is het niet meer, maar de windmotor van de Skar is hersteld, poldermolen De Snip 

draait en maalt nog regelmatig en met de tjasker heeft men een merkwaardige 

vertegenwoordiger van de tjaskers in huis: voordat dit molentype aan z’n opmerkelijke 

comeback begon, was het de laatste in zijn soort. Gelukkig waakt de gemeentelijke 

Molenstichting Nijefurd over het voortbestaan van wat ons in dit gebied nog rest aan 

molenschoonheid en met dit boek is veel van de laatste molenmemoires van It Heidenskip 

voor eeuwig vastgelegd.  

Het boek telt maar liefst 160 pagina’s en is ingebonden in een fullcolour harde kaft. De prijs 

bedraagt slechts € 25,- voor dit omvangrijke boek. Het is te bestellen bij de schrijver, de heer 

W.D. Hengst, Ursuladijk 3, 8724 It Heidenskip (tel. 0515-541506). Het boek kan hier ook 

worden afgehaald. Van harte aanbevolen!  

 

Gerben D. Wijnja 



Zeeuwse molens op de korrel 

 

Het betreft op de eerste plaats een fotoboek, waarin alle bestaande en verdwenen Zeeuwse 

molens, voor zover er fotomateriaal van beschikbaar was, worden voorgesteld. Het boek 

wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Vereniging De Zeeuwse 

Molen. Deze mijlpaal werd overigens al in het jaar 2000 bereikt, maar de samenstelling van 

dit boek is een zodanig monnikenwerk geweest, dat het pas dit najaar kon verschijnen. 

Overigens is ook Stichting Levende Molens bijzonder trots op dit werk, aangezien een groot 

deel van de oude negatieven en glasplaten in de donkere kamer van hun molencentrum is 

afgedrukt. Ook op andere wijzen hebben zij aan de totstandkoming van dit boek een steentje 

mogen bijdragen.  

Het werk is overigens meer dan een fotoboek, dankzij de boeiende en deskundige teksten van 

de auteur, die reeds verschillende boeken op zijn naam heeft staan. Frans Weemaes is 

bestuurslid van de Zeeuwse molenvereniging, redacteur van het blad “De Windmolen” en 

tevens vrijwillig molenaar. Het boek is verrijkt door leuke anekdotes en memorabele feiten uit 

de Zeeuwse molengeschiedenis. Dankzij allerlei subsidies en sponsoring wordt dit 

volumineuze werk verkocht voor een spotprijs. De oplage is gelimiteerd (1.000 stuks) en zal 

naar verwachting snel zijn uitgeput. Het boek omvat 380 pagina’s (A4 formaat - 150 grams 

papier) en 480 foto’s, waarvan een gedeelte nog nooit eerder werd gepubliceerd. Het geheel is 

gebonden in een hard kaft met stofomslag. 

 

Molens in Nederland 2003, de nieuwe kalender van De Hollandsche Molen 

 

Opnieuw heeft De Hollandsche Molen een fraaie kalender in spiraalband het licht laten zien. 

Voorop een zeer fraaie afbeelding gemaakt door Leo Endedijk van de met volle zeilen 

malende korenmolen van Serooskerke. Een terechte keuze, temeer daar De Zeeuwse Molen 

nog dit jaar met haar jubileumboek op de markt komt.  

De kalender kent heeft twee sfeervolle winterplaten van Harmannus Noot (grondkorenmolen 

van Rolde (Dr.) en zelfzwichtende poldermolen met tjasker te Nieuw-Scheemda (Gr.), een 

waterradmolen (Nederwetten op een foto van molenfotograaf Tersteeg) en negen platen van 

dezelfde fotograaf met malende molens (ronde stenen stellingkorenmolen Etten-Leur (N.Br.), 

koren- en pelmolen van het complex te Rijssen (Ov.), de schepradpoldermolen van 

Geldermalsen (Gld.), onze Aylvapoldermolen bij Wommels tijdens de ingebruikname met 

herkenbaar filmer Siep Zandstra, de binnenkruier vijzelmolen van Schellinkhout (NH), de 

ronde stenen stellingkorenmolen van IJsselstein (Utr.), de fraai gerestaureerde achtkante 

stelling korenmolen van Streefkerk (ZH), de stellingkorenmolen van Dalfsen (Ov) en de 

standerdkorenmolen van Stramproy (Lb).  

Een keurige verdeling over het hele land dus met molens van allerlei soorten en maten. Met 

andere woorden: voor elk wat wils aan de wand. 

Stuk voor stuk fraaie molenfoto’s, waarbij we overigens wel aantekenen dat een volgende 

keer rekening gehouden zou kunnen worden met de perforaties t.b.v. de spiraal. Iets meer 

lucht boven de voortjagende roeden dus en ook zou gewaakt moeten worden voor het direct 

afsnijden van de foto bij de onmiddellijke onderkant van de molen.  

Een goed idee is een apart blad met belangrijke informatie over de betreffende molens. De 

bladen meten 24 x 32 cm. 

De kalender is te verkrijgen bij De Hollandsche Molen te Amsterdam door overmaking van € 

10,55 op postbankrek.nr. 113590 o.v.v. molenkalender 2003 en het adres waar de kalender 

naar toe gestuurd moet worden. (G.D.W.) 
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