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 Een kort verslag van het gebeuren met de spinnekop van Grou 

16. Restauratie wynmotor Broek Noord 
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19. Noflik en Smuk 
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21. Forum 5 en 6 

22. Het middenschreefmysterie 

24. Geslaagde molenaars en Gerdien Wichers molenares  

26. Molenportret 1 

 Een nieuwe reeks waarin Frank Terpstra zijn visie geeft op bijzondere Friese molens 

31. Uit ons prentenkabinet 

 Oude foto’s werden thuisgebracht en nieuwe onbekenden vragen om tracering  

35. De sloper 

 Jan Bergstra geeft met afgrijzen een beeld van de sloop van een windmotor 

36. Welke molen heeft de mooiste útskoat?  Een fotowedstrijd. 

37. Aangeboden en Fries om utens  

Sjerp de Jong over de Fûgelhoeke van Hemelum die nu in Enkhuizen staat 

38. Molenliteratuur 

 Er staat een nieuw molenboekje over Groninger windmolens op stapel 

39. Colofon 

40. Swan, een gedicht van Hiltsje Feenstra 

Agenda 
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie. 

26 maart Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 

27 maart Friese Molenaarsdag  en ingebruikname molen Hoogland Goutum 

10 april Excursie naar Groningen en Duitsland 

8 mei  Nationale Molendag 

15 mei  Sluiting kopij nummer 114 
 

Foto: Utskoatmedewerkster Hiltsje Feenstra op de molepôle van haar “Swan” waar zij zich liet inspireren tot 

het schrijven van het gedicht achter op de cover. 

Bij de foto’s op de omslag 
Voorop: De grote foto laat ons de nieuwe windmotor van Broek bij Joure zien. Verderop in dit 

nummer een historische reportage over dit molentje. (foto Gerben van der Meer) 

 

Achterop:  Hiltsje Feenstra fotografeerde haar Swan en liet dat vergezeld gaan van een gedicht. 



Van de redactie 
Website www.utskoat.nl 1000 bezoekers gepasseerd 

 

 
 

Donderdag 7 januari hebben we de duizendste bezoeker van onze site kunnen optekenen. In 

de bezoekerslijst hebben we kunnen achterhalen dat het molenkenner Harmannus Noot uit 

Haren was, de bekende en getalenteerde molenfotograaf wiens oogstrelend molenfotowerk 

steeds meer onder ogen van molenliefhebbers komt. Vooral de pagina met het laatste nieuws 

blijkt de laatste tijd meer bekeken te worden. Ook de knop boekenmakelaar mag zich in een 

groeiende belangstelling verheugen. Met grote regelmaat hebben we molenliefhebbers met 

molenboeken en boeken die daaraan verwant zijn kunnen verblijden. Ook dit jaar hopen we 

via onze contacten weer oude, soms moeilijk verkrijgbare molenboeken te kunnen aanbieden. 

In dit nieuwste nummer uiteraard aandacht voor de molenramp van Grou. Een gebeuren dat 

landelijke aandacht kreeg, zowel in kranten als voor radio en televisie. Wij berichten verderop 

over dit gebeuren, maar spreken hier alvast de verwachting uit dat de molen aan de andere 

kant van het kanaal wel zal worden herbouwd. In het Forum wordt door middel van een 

scherpe stelling lezers gevraagd hierop te reageren. Al even scherp is Frank Terpstra in een 

nieuwe rubriek waarin hij het opneemt voor behoud van een molenromp als romp zonder deze 

met een gevlucht te vernieuwen. Als redactie zijn we eigenlijk wel benieuwd naar reacties van 

onze lezers. Ook uitgebreid aandacht voor windmotorherstel dankzij particulier initiatief. Jan 

Coppens bericht er uitgebreid over in een deze Utskoat en in het komende nummer. 

Met het oog op de voorjaarsvergadering van 26 maart willen wij met name wijzen op de 

spreker Leo Witteman die na de pauze zal vertellen over z'n rijke molenverleden. Hij is een 

fantastisch verteller die als molenaar veel gehoord en zelf beleefd heeft. We komen zijn naam 

verschillende keren tegen in de boeken van A. Bicker Caarten en ooit (in de jaren 70 van de 

vorige eeuw) hebben wij hem geïnterviewd voor het blad de Boerderij. Daaraan bewaren we 

nog steeds de meest prettige herinneringen. Aanbevolen! Verder willen wij u wijzen op de 

Friese molenaarsdag van 27 maart. We hopen op veel belangstellenden op de betreffende 

molens. Verderop meer bijzonderheden over deze dag die niet meer weg te denken is uit de 

Friese molenaarstraditie. Tot slot willen we de lezers wijzen op de excursie die dit jaar naar 

molens in Groningen en Duitsland zal gaan. En dan is er natuurlijk ook weer de Nationale 

Molendag op 8 mei aanstaande. Kortom, volop activiteiten voor onze molenliefhebbers. Wij 

wensen een ieder veel plezier met het lezen van dit nummer en wachten reacties weer met 

belangstelling af.                                                                                               Gerben D. Wijnja  

http://www.utskoat.nl/
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Slagdijkstermolen te Oude Leije 

De provinsje Fryslân heeft de subsidie aanvraag voor deze molen op 4 februari j.l. 

doorgezonden naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist met het verzoek de 

subsidiabele restauratiekosten te willen berekenen. 

Als het rijk bereid is 70% subsidie te verlenen moeten de overige 30% nog op tafel komen en 

is het misschien mogelijk om in de loop van dit jaar met de restauratie te beginnen! 

De Phenix te Marrum 

De stichting ziet mogelijkheden om het rietdek van deze molen in de loop van dit voorjaar te 

vervangen. Dat is ook wel nodig want de molen staat al jaren onder de kap in te lekken. 

Arbo eisen 

De Stichting Monumentenwacht Fryslân heeft eind vorig jaar 37 van de 41 molens 

geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een risico-inventarisatie met het bijbehorende plan van 

aanpak (RI&E) opgesteld. Bij de opname van het jaarlijks onderhoud in maart zullen we dit 

op de molens achterlaten. Conform de Arbo-voorschriften moet dit plan op de molen 

aanwezig liggen. Ook zal het plan binnenkort op de internetsite: www.molens.nl van De 

Hollandsche Molen te Amsterdam op te vragen zijn. 

Voorts hebben alle molens een nieuwe verbanddoos gekregen. Ook hiervan is het de 

bedoeling dat deze op de molen blijft en niet achter in de auto of in het aanrechtkastje!!!! 

Daarnaast is een alarmkaart achtergelaten met het verzoek het alarmnummer 112 te 

vermelden alsmede het telefoonnummer en adres van de dichtstbijzijnde dokter, ziekenhuis en 

de verantwoordelijke persoon. 

Over de nodige klimwerktuigen zal het bestuur binnenkort een besluit nemen. 

Molen Heechhiem te Goëngahuizen 

Op 30 januari j.l. heeft de gemeente Smallingerland ons de gevraagde bouwvergunning 

verleend voor de restauratie. Deze vergunning was reeds op 4 juli 2003 aangevraagd en is dus 

bijna 7 maanden onderweg geweest! Op 5 februari is het werk gegund en het hopen is nu op 

droger weer. Inmiddels heeft de aannemer de materialen besteld. 

Molen Hoogland te Goutum 

Op zaterdag 27 maart zal gedeputeerde B. Mulder van de provinsje Fryslân de molen 

Hoogland onder Goutum officieel in gebruik nemen. Nadat op 25 oktober 2002 al de molen 

Kramer in gebruik werd genomen is het na ruim 30 jaar gelukt om deze "tweeling"molen 

weer maalvaardig te kunnen gebruiken. Molenaar Tjitte Talsma zal het nog druk krijgen met 2 

molens. 

Bijeenkomst moleneigenaren op 19 november 2003 

Hoewel het Nederlands elftal op deze avond moest voetballen tegen Schotland waren 15 

molenorganisaties aanwezig met meerdere bestuursleden. Aan de orde kwamen de volgende 

punten. 

1.Arbo-eisen: 

- het bestaande molenaarscontract moet worden herzien 

- er moet een instructieavond komen voor de molenaars. 

Op 1 januari 2005 moet aan de Arbo-eisen voldaan zijn. 

2.Molenbiotoop. 

http://www.molens.nl/


Het is nodig dat er een Molenbeheersplan (beschermings-zone) komt. Misschien kan de 

molenbiotoop worden meegenomen in het nieuwe Streekplan. Voorts moet er een netwerk 

komen van biotoopwachters. 

Op 12 januari is in het gesprek met de provinsje Fryslân gevraagd in bestemmingsplannen 

voorschriften op te nemen voor bescherming van de molenbiotoop conform de provincie 

Zuid-Holland. Gedeputeerde B. Mulder heeft toegezegd dit met zijn collega te zullen 

bespreken. 

3.Provinciale onderhoudsbijdragen. 

Er is nog steeds niets bekend over de verhoging van de onderhoudsbijdragen voor 2004 door 

de provincie. 

Ook De Fryske Mole zit met dat probleem voor haar 41 molens. Reeds op 11 september 2003 

is de provinsje gevraagd om meer duidelijkheid, nadat op 17 juni 2003 in het staatsblad de 

aangepaste onderhoudsregeling voor molens door het Rijk al was gepubliceerd. Zoals 

hiervoor gemeld heeft dit gesprek pas op 12 januari plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat voor het uit te voeren onderhoud van 2004 nog niet gerekend kan worden op 

een verdubbeling van de provinciale bijdrage (15% van € 6808.-). 

Voor 2005 zal het verzoek worden meegenomen. 

4.Brandverzekering. 

Het verzekeren van molens wordt zo langzamerhand onbetaalbaar. Aangedrongen wordt op 

een landelijke regeling. 

De Fryske Mole zal uitzoeken wat mogelijk is. 

Restauratie molen te Hogebeintum 

Voor dit jaar staat het maken van een nieuw krooshek, korte spruit, lange spruit en 

achterkeuvelens op het programma. 

We hopen dat hiermee nog voor de Bouwvakvakantie kan worden begonnen. 

Restauratie De Modderige Bol te Goëngahuizen 

Ook deze molen kan dit jaar gerestaureerd worden. Deze molen krijgt een nieuwe binnen- en 

buitenroede alsmede een nieuwe as en nieuwe halssteen. Ook hier hopen we spoedig mee los 

te kunnen 

 

Friese Molenaarsdag 2004 op 27 maart langs Van Harinxmakanaal 
 

Op 27 maart wordt de zesde Friese molenaarsdag gehouden. Een dag met een uitnodiging 

voor alle molenliefhebbers en molenaars. Geen publieksdag (dat is in Fryslân in september), 

maar voor alle aandacht voor de molenvrienden, in en buiten Friesland. En zij komen vanuit 

het gehele land. Speciaal ook voor de donateurs De Fryske Mole. Een unieke gelegenheid om 

een deel van het patrimonium van Friese molens op korte afstand bij elkaar te zien. Maar ook 

als Friese molenaars en molenvrienden om elkaar te treffen.  

De te bezoeken molens zijn dit jaar: Kramer en Hoogland, de spinnekoptweeling van 

Leeuwarden, poldermolen De Poelen van Dronrijp, boerenmolens Hatsum en Kingmatille bij 

Dronrijp en de windmotor te Weidum. Alle molens staan op zichtafstand van het Van 

Harinxmakanaal, de vaarweg van Harlingen naar Leeuwarden. Er is een fietsroute mogelijk 

van 30 kilometer langs dit kanaal en de zijtak de Zwette om de molens te bezoeken via het 

knooppuntennetwerk Noord West Fryslân. Parkeermogelijkheden zijn er voor auto’s met 

fietsendrager bij NS stations Deinum en Dronrijp en bij Campanile hotel te Leeuwarden. Als 

men per auto de molens wil bezoeken moet men erop rekenen dat men bij de molens een 

eindje moet lopen. Voor de spinnekopmolens zal worden gezorgd voor aanvullend vervoer 

over het water. Als bijzonderheid is nog te melden dat het een van de eerste keren is dat de 

(nieuwe) Hooglandmolen in werking zal zijn. Een prachtig staaltje vakmanschap van 

Friesland College en Hylke Kloosterman.    



De molens zijn open van 10.00 – 16.00 uur. De organisatie wordt verzorgd door De Fryske 

Mole i.s.m. Stichting Molens in Menaldumadeel en Waterschap Fryslân.   

Inlichtingen: 0511-474258 of sjerpdejong@chello.nl 

 

Excursie 2004 naar Papenburg en Groningen 
 

Op zaterdag 10 april vindt de jaarlijkse excursie van het Gild Fryske Mounders en De 

Fryske Mole plaats. Dit jaar voert de reis ons naar de Papenburg (Duitsland), 

Winschoten (2 molens), Nieuw Scheemda en Woltersum. Opstapplaatsen zijn de 

parkeerplaats van het bus-, en treinstation in Sneek (7.00) en de parkeerplaats van de 

McDonalds bij Goutum (7.30). 

 

Via Drachten en Groningen reizen we per touringcar naar het Duitse Papenburg. Alhoewel 

tegenwoordig de grenzen open zijn, is het misschien wel verstandig een paspoort of 

identiteitskaart mee te nemen. In Papenburg zullen wij de standerdmolen van de gelijknamige 

plaats bezoeken. Interessant detail van deze “Bockwindmühle” is dat deze molen precies de 

andere kant op draait. Het is een van de weinige molens die tegen “onze” richting indraait. Er 

staan in Duitsland en ook in Denemarken en Zweden een aantal van dit soort molens, maar 

veel zijn het er niet. Na het bezoek aan Papenburg reizen we weer verder naar het Groningse 

Winschoten. In Winschoten staan drie windmolens dicht bij elkaar. Daar zullen we twee 

molens gaan bezoeken. Het zijn beide korenmolens. Molen Dijkstra en molen Edens zullen 

wij van binnen gaan bezichtigen. Molen Dijkstra is uitgerust met een Oudhollands gevlucht, 4 

koppels maalstenen, 2 pelstenen en een voeghoutenkruiwerk. Vervolgens gaan we naar molen 

Edens die ook is voorzien van een Oudhollands gevlucht. Voorheen had de molen een in hout 

uitgevoerd Van Bussel gevlucht, maar dat is bij de restauratie in 1985 verwijderd. Molen 

Edens heeft verder nog zeer veel interessante details, maar wie die wil zien, moet maar 

meegaan. 

Na de molens van Winschoten achter ons te hebben gelaten, gaan we naar de poldermolen De 

Dellen te Nieuw Scheemda. Deze molen is uitgerust met twee vijzels en zelfzwichting en is 

een echte Groninger poldermolen. Naast de molen staat ook nog een tjasker. Als wij de molen 

bezoeken, zal, mits er genoeg water staat, de tjasker ook in werking zijn. 

De laatste molen op onze trip zal de houtzaagmolen “Fram” te Woltersum zijn. Deze 3 

zaagramen tellende wiekendrager is ook nog in staat graan te malen. Voorheen was de molen 

tegelijkertijd in werking als pelmolen. Maar de pellerij is aan een grondige restauratie toe. Na 

deze molen wordt het weer tijd om richting Leeuwarden te gaan en voor 19.00 uur is iedereen 

weer terug bij zijn of haar opstapplaats. 

Aanmelding voor deze interessante excursie geschiedt door overmaking van € 32,50 per 

persoon voor 22 maart te storten op girorekening 2543900 of bankrekening 298024934 t.n.v. 

P. de Vries te Sneek, (penningmeester GFM) onder vermelding van de opstapplaats “Sneek” 

of “Goutum”. In de bus is ook koffie te koop, deze koffie is niet bij de prijs inbegrepen. De 

excursie is voor leden GFM, leden GVM en donateurs van De Fryske Mole. Introducés van 

deze leden mogen ook mee. 

N.B.: bij overschrijding van het aantal deelnemers aan deze excursie is het 

molenspreekwoord: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” van toepassing. 

Tot de 10
e
 van de 4

e
 !!!! 
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De bestaansreden van het Gild Fryske Mounders is de afgelopen maanden weer als vanouds 

bewezen. De eerste vijf leerlingen hebben hun opleiding binnen de nieuwe opzet afgerond en 

zijn geslaagd. Hun enthousiaste inzet en de inspanning van de leermeesters hebben als 

resultaat dat een aantal molens weer met regelmaat kan worden bemenst. Er kwamen 

natuurlijk ook examinatoren aan te pas. Zij reageerden enthousiast op de goede start. De 

geslaagden wensen we veel plezier in hun verdere ‘molencarrière’. Die vangt immers nu pas 

echt aan… Ondertussen is ook een aantal nieuwe leermeesters gestart met het opleiden van 

molenaars. Zoals we allemaal weten, moeten er de komende jaren in Fryslân heel wat 

molenvrijwilligers bijkomen willen we in de toekomst de Friese molens op hoogwaardige 

wijze kunnen behouden. Er staan in Fryslân nog veel fraai gelegen molens die een nieuwe 

‘baas’ of ‘bazin’ zoeken. Vaak blijkt dat molens maar matig bekend zijn bij de plaatselijke 

bevolking. Men rijdt er regelmatig langs en dan is een molen dikwijls niet meer dan een 

herkenningspunt. Pas als mensen voor het eerst een molen van binnen komen bekijken, raakt 

men onder de indruk van het historische werktuig en zijn cultuurhistorische verhaal. We 

stellen het op prijs als u als lid meehelpt door mogelijke geïnteresseerden te wijzen op onze 

molenactiviteiten. De leermeesters zijn uiteraard het hart van de opleidingsactiviteiten, maar 

met elkaar dragen wij het praktische molenbehoud.  

We nodigen u van harte uit om de voorjaarsvergadering van 2004 te bezoeken. Het 

programma na de pauze belooft een verrassend verhaal op te leveren. Wederom in het 

dorpshuis van Raerd (NL: Rauwerd). 

  

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Gild Fryske Mounders 

 

Uitnodiging openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 

te houden vrijdag 26 maart 2004 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd 

Adres: Buorren 30, 9012 DH  Raerd 

 

1. Ontvangst met koffie. 

2. Opening (19.30 uur). 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Notulen vorige vergadering. 

5. Verslag secretaris en penningmeester (en rapportage kascommissie). 

6. Verslag opleidingscommissaris. 

Geslaagden. 

Huldiging. 

7. Eventueel verkiezing nieuwe voorzitter als daar kandidaten voor gevonden zijn. 

8. Rondvraag. 

9. Pauze. 

 

10. Als spreker Leo Witteman, molenaar van de Neckermolen, (bij Purmerend!) bekend  

van deze molen , diverse teerproducten, (land)geiten enzovoort. 

GILD FRYSKE MOUNDERS 

 

  



Nieuwe leden GFM met ingang van 1 januari 2004 

 

1. Jippe Braaksma  Van Haersmasingel 2  9062 GB Oenkerk 

2. R. v/d Griendt  Lycklamaweg 4  8423 TC  Makkinga 

3. C.J.T. Brouwer  Strandweg 24   9264 KB Buren (Ameland) 

4. M. Bakker   Sarabos 21   9873 TH Gerkesklooster 

5. R. Venema   P. Krugerstraat 65  8917 BL Leeuwarden 

6. H. Kuipers   De Swingel 30  9036 PG Menaldum 

7. A. Doornheim  Groote Singel 10  8431 HT Oosterwolde 

8. J.H. Suyling  De Mandestraat 28  8432 RA Haule 

9. J. Sinnema   Drachsterheawei 49  9213 VG De Wilgen 

10. G. de Boer   E. de Vriesstraat 6  9161 CE Hollum 

11. S. Wijnberg  Molenweg 4   9161 AW Hollum 

12. W.S.J. Arends        Ceresstraat 9   8423 SC Makkinga 

13. J.A.M. Hoogenboom   De Greiden 8   8553 MC Indyk 
 

 

Verslag van de Ledenvergadering  7 november 2003 gehouden in Raerd 
 

Het gehele bestuur is aanwezig  

Van de leden hebben Lourens Sierkstra en Geurt van de Weg afbericht gegeven. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de aanwezige ereleden, 

de vertegenwoordigers van het G.V.M. en De Fryske Mole. 

Hij schetst de situatie zoals hij nu is en wat er deze avond moet worden bereikt. 

 

Begroting 

 

De Penningmeester krijgt het woord over de begroting,dit is een begroting die gebaseerd is op 

gegevens van het vorige bestuur. Veranderingen in de verzekering zal een andere begroting opleveren 

maar uitgaven in deze zullen gedekt worden door even hoge inkomsten. 

Piet legt uit hoe de ledenadministratie en de contributie vergaring gekoppeld zijn en verklaart ook 

uitvoerig hoe de verwarring en soms irritaties dit jaar bij de inning ontstaan zijn.  

Ter verduidelijking: ook op de accept giro’s van volgend jaar zal het adres van de vorige 

penningmeester vermeld zijn ,het geld komt echter wel op de goede rekening! 

We hebben nogal wat acceptgiro’s liggen en willen deze eerst opmaken. 

 

Verzekering 

 

Het Gild kende alleen een verzekering voor de leermeesters en de leerlingen. Er ligt nu een 

bestuursvoorstel ter tafel waar bij alle molenaars verzekerd kunnen worden via het Gild voor een 

aantrekkelijke prijs. Alle nieuwe leden/molenaars en leerlingen zullen verplicht deze verzekering 

aangaan. De huidige leden zullen middels een brief benaderd worden of zij deze verzekering wel of 

niet willen hebben. Er wordt geen voorwaarde gesteld aan de leeftijd. Leerlingen moeten onder 

toezicht draaien om verzekerd te zijn. 

De premie is gebaseerd op een bepaald aantal deelnemers als we daar ver onder blijven zal het invloed 

hebben op de premie wel is met de verzekeringsmij. gesproken over de te verwachten aanwas. In 

sommige gevallen biedt je persoonlijke W.A. al dekking doch men moet dit goed informeren want 

anders geeft de verzekering als het zover is niet thuis. 

 

Presentatie van de doelstelling van dit bestuur. 

 

Enerzijds heeft het bestuur zich ten doel gesteld om 200 nieuwe leden te werven in de komende 5 jaar. 

De doelgroep die we willen bereiken zijn mensen die als leden van de B.F.V.W. regelmatig in het veld  



(Advertenties) 



te vinden zijn. Mogelijk hebben ze ook interesse in het draaien met de molens,met name de vele 

poldermolens. 

Anderzijds wil het bestuur de betrokkenheid van de huidige leden bij de vereniging vergroten. Dit wil 

men doen door de leden per regio een keer uit te nodigen voor een vergadering teneinde ook die leden 

te benaderen die niet naar de leden vergadering gaan. Mensen moeten zich thuis voelen in de 

vereniging. 

Deze doelstelling staat voorop,andere molen gerelateerde zaken zullen eerst terzijde geschoven 

worden teneinde ons als ‘’ onervaren ‘ bestuur hierop te concentreren. 

Door de voorzitter wordt steun aan de vergadering gevraagd om deze doelstelling uit te voeren. 

Unaniem stemt de vergadering er mee in. Een nieuwe folder kon nog niet gemaakt worden daar we 

zonder officiële status niets konden doen. We moeten zorgen fondsen te werven om een goede folder 

te laten drukken. 

 

Opleiding 

 

Lidwien Rietveld brengt ons op de hoogte van de stand van zaken met de leerlingen en de 

leermeesters. 

Een eerste effect van de scheiding was een afname van leerlingen en leermeesters dat was ook te 

verwachten gezien de stemverhouding destijds. Het enthousiasme en de motivatie van de rest nam 

echter toe. Het lespakket is samen gesteld , er zijn nieuwe lesmolens bij gekomen en ook nieuwe 

leermeesters;Kick Dull en Clemens Brouwer die op Ameland 3 nieuwe leerlingen heeft. ’t Lam in 

Woudsend,de Zwaluw in Birdaard en de beide molens op Ameland zijn de nieuwe lesmolens. 

Het eerste examen is op 29 November op de Victor te Wanswerd ,de leermeester Sjerp de Jong en 

onder het toeziend oog van Lourens Sierkstra en Gert Kleinstra zal Gerdien Wichers het examen 

afgenomen worden. 

 

Statuutwijziging 

 

Hiernavolgend  wordt de statutenwijziging ter stemming gebracht,unaniem wordt deze aangenomen . 

De stemcommissie bestond uit Frank Terpstra en Kick Dull. 

 

Huishoudelijkregelement 

 

Na de pauze werd het huishoudelijk reglement in stemming gebracht en ook dit wordt unaniem 

aangenomen. Uit de vergadering kwam nog een vraag of het niet wenselijk was om een 

gecommitteerde te laten benoemen door De Fryske Mole, de voorzitter sloot niet uit dat die oude 

situatie weer eens terug zou keren maar we achten dit nu niet noodzakelijk. 

 

Reiskostenvergoeding 

 

Aan de vergadering werd een fiat gevraagd om de reiskosten van het bestuur te declareren ,ook 

hiermee gaat de vergadering akkoord.  

 

Rondvraag 
Gerben Wijnja vroeg en kreeg een beknopt verslag van het symposium in Amsterdam van Frank 

Terpstra en Popke Timmermans. Gerben bracht ook het molenboek van Hengst onder de aandacht. 

 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering af en dankte iedereen voor de positieve en eendrachtige sfeer 

waarin de vergadering was verlopen. 



Het molenjaar 

2004 opgestart in 

Woudsender 

zaagmolen 

 

Woudsend - Het was 31-

12-2003 23:55 en de 

stam lag te wiebelen op 

de drempel van De 

Jager, klaar om te 

worden binnengehaald.  

Het kostte in de 

onderkoelde mist veel 

moeite de stijfbevroren 

zeilen voor te leggen, 

maar er was net 

voldoende wind om 

tussen 22:00 en 02:30 een drietal meters te zagen. Op Nieuwjaarsdag gingen Hiltsje, Lourens 

en Jan vrolijk verder: 5 meter in 6 uur!                                        Hiltsje, Lourens, Jan en Arjan 

JaJaJaaPoePoe (foto) (foto rechtsonder van Sjerp de Jong: de molen maalt met twee halven 

op nieuwjaarsdag)  

 

Links: Zaagmolenaar Lourens Feenstra kijkt 

toe op het zagen van de stam.  

Boven in beeld de winderij waarmee 

boomstammen op windkracht naar binnen 

gehesen kunnen worden.  

Links naast het zaagraam het krabbelwerk 

waarmee de stam op z’n slee door het raam 

wordt getransporteerd. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Polslootmolen verplaatst 
 

Akkrum - “De Polslootmolen stond tot voor 

kort vlakbij Akkrum en wordt, vanwege 

biotoopproblemen aldaar, nu herbouwd op 

de locatie Nieuwe Schouw in de buurt van 

de Deelsmolen van Vegelinsoord. Nieuwe 

Schouw is een plek waar over het water Het 

Deel (vaarweg van Heerenveen naar 

Terhorne ) tot in de jaren zestig een 

fietspontje voer. Ook de boerderij aan de 

westkant (Skarsterlân) droeg en draagt de 

naam Nieuwe Schouw. Via een grindweg- 

pontje- Vegelinsoord kon je sneller van 

Akkrum naar Joure komen dan over 

Terhorne ( 10 km in plaats van 16 km). De 

gemeente Utingeradeel (sinds 1984 

opgegaan in gemeente Boarnsterhim) had/ 

heeft daar een hoek grondgebied tot die weg 

aan de oostzijde van Het Deel.” (tekst Sj. de 

Jong op internetsite www.molen.pagina.nl)  

 

De schroef, het bovenhuis en alle andere 

onderdelen zijn in de afgelopen periode 

geplaatst. Op de foto zijn de roeden te zien 

die weer gebruikt zullen worden. Op de 

achtergrond de ondertoren (met illegale 

piratenzender!) met de bliksemafleider die 

aan de koker is bevestigd. Op deze ondertoren is nieuw hout gekomen want zo stelde 

molenmaker Rolf Dijkema van molenmaker Hiemstra: “hjir is nij hout op kaam omdat it âlde 

sa lek as in tjems wie”. Met andere woorden : zo lek als een mandje was het oude hout.  

(foto P. Timmermans, 2 januari 2004 

 

Thema/lesavonden 

De afd. Friesland van het GVM verzorgt 6 thema-/lesavonden: 3 in het voorjaar en 3 in het 

najaar. Hierbij wordt iedere avond dieper ingegaan op een bepaald hoofdstuk van de blauwe 

bundel. De avonden staan open voor iedere leerling die wat meer achtergrond wil hebben bij 

een toekomstig examen. Hierbij maakt het niet uit of je nu lokaal of landelijk examen wilt 

doen. De kennis is voor een ieder die de molens een warm hart toe draagt. Mocht er animo 

zijn van uit het GFM, dan kunt u contact opnemen met g.gremme@hccnet.nl. 
 

Molenaarsrapport uit Frankrijk 

Van Johan van der Zee ontvingen we weer een molenaarsrapport over z’n Mounlin du Cerf te 

Champagnat-le-Jeune in Frankrijk. Hij vertelt erin over de aanschaf van een snelzaag 

(bouwjaar 1908). De machine heeft in de zomer proefgedraaid met behulp van een geleende 

tractor. Het probleem van warm draaien in de geleidingen is overwonnen. In het afgelopen 

jaar zijn ook nieuwe wielen voor de zaagwagen gemaakt en gemonteerd waarna de boel op de 

rails gezet is. 

In juli 2003 verhuisden Johan en Co’tje van der Zee voorgoed naar Frankrijk nadat ze de jaren 

daarvoor heel wat ritjes op en neer hadden gemaakt naar hun watermolen. Het was de 

mailto:g.gremme@hccnet.nl


droogste zomer van de afgelopen veertig jaar en in het meertje dreigden de boomstammen, die 

daar lagen te wateren, uit te drogen. Bomen moeten nat gezaagd worden om hevige 

scheurvorming te voorkomen.  

In de zomer werd het warmloopprobleem van de zaag opgelost: nadat in eerste instantie 

steeds met een kwast olie op de geleidingen werd gesmeerd, bracht een chirurgenboor 

uitkomst. Daarmee werden de onderste oliereservoirs van hardnekkig vuil ontdaan waardoor 

de oliedosering (Stihl biologische olie die ook voor kettingzagen gebruikt wordt) nu via een 

viltstructuur voor een constante smering zorgt.  

Verder kreeg het achterste dak van de zagerij weer dakpannen (voorheen golfplaten) zoals dat 

tientallen jaren geleden ook het geval was. Voor herstelwerk kan nu zelf het hout gezaagd 

worden: dakbalken en panlatten bijvoorbeeld. Tenslotte werd het laatste timmerwerk aan de 

gevels aangepakt. Een deel daarvan is nog gezaagd op molen De Rat in IJlst.  

Aan het eind van het jaar werd een tractor aangeschaft en een mallejan voor de aanvoer van 

boomstammen werd zelf vervaardigd.  

De volgende stap zal zijn die van houtzagerij naar houtzaagwatermolen. “Omdat het een 

ingewikkeld verhaal is, nemen we daar tuin de tijd voor. Het maken en plaatsen van een 

waterrad en het aanleggen van een aanvoergoot en het realiseren van de overbrenging 

waterrad-zaagmachine is dus een zaak voor de komende jaren,” aldus de Fries om utens Johan 

van der Zee (voorheen Wommels). We wensen hem hierbij veel succes. (GDW) 

 

Windmotoren weer in actie op molendagen 

Op Fryske Moundersdei 27maart 2004 zijn ook de windmotoren de Skar (It Heidenskip) en 

Molkwerum (Jan Broerskanaal) bemand vanaf 10,30 uur tot 16.00 uur. 
 

 

Brabants molenweekend 

Ook dit jaar organiseert de molenstichting Noord-Brabant het Brabants molenweekend. Het is 

al weer voor de 5e keer. We gaan dit jaar weer door op hetzelfde thema en wel: "al malend en 

rijdend terug in de tijd". We willen de oldtimers(clubs) betrekken bij onze oude molens. De 

opening is gepland op vrijdag 25 juni 2004 en wel op molen "de Korenbloem" in Ulvenhout. 

Het weekend is op 26 & 27 juni 2004. Alle bijzonderheden en deelnemende molens zijn te 

lezen op de site: www.molens.net/molenweekend. 

 

In memoriam 

 

We werden in de afgelopen periode opgeschrikt door het bericht van overlijden van Jan Kies, 

molenaar te Schiedam. Tijdens 

de laatste excursie van Friese 

molenvrienden werden we door 

hem nog zeer gastvrij ontvangen 

op een der Schiedamse 

molenreuzen, korenmolen De 

Noord. Een foto van hem, omringd 

door mensen van ons gezelschap 

plaatsten we bij het verslag dat 

opgenomen werd in nummer 110. De 

molenwereld verliest in hem een 

vakbekwaam en gedreven 

molenvriend. Jan Kies werd slechts 43 jaar. 

 

http://www.molens.net/molenweekend


 

Binnenvaartschip ramt spinnekop van z’n erf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ziet er droevig uit, zo'n te water gestorte spinnekop. Vroeger kwam je dit alleen tegen 

na hevige stormen. Zal de molen, eigendom van de provincie Fryslân, nog wel herbouwd 

worden op deze uitstekende landtong? Omwonenden vertelden ons dat ze zich erover 

hebben verbaasd dat zo'n ongeluk nog niet eerder gebeurd is. Overplaatsing naar de Burd 

in combinatie met een maalfunctie lijkt ons de meest voor de hand liggende optie. 

 

GROU -Op de Nationale Molendag van 1993 werd de gerestaureerde spinnekop De 

Haensmole in Grou officieel in gebruik genomen, maar deze is vrijdagavond 9 januari 

omstreeks 19.00 uur volledig vernield, nadat er een 85 meter lange binnenvaarttanker in de 

bocht bij het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal het molenerf ramde. Omwonenden 

hoorden een enorme klap, maar dachten dat er een tanker was vastgelopen. Bij daglicht 

zaterdagmorgen was de ravage echter groot op het molenerf. De monumentale molen, een met 

pannen gedekte vierkante spinnekop, is geheel van z'n fundamenten gedrukt, kiepte daarbij 

om waarna de kop met het gevlucht in het water terecht is gekomen. De schade is groot. Een 

deskundige zal zich binnenkort buigen over de herbouwkosten die ongetwijfeld verhaald 

zullen worden op de schipper van het binnenvaartschip dat komend van Zwijndrecht, z'n weg 

naar Delfzijl heeft kunnen vervolgen 

 

De schade komt bijzonder hard aan bij de mensen van molenstichting De Lege Midden die 

juist de laatste tijd buitengewoon succesvol is bij haar streven om de molens in de regio in een 

ongeschonden biotoop te laten functioneren. Zo mocht vrijwillig molenaar Rien van Schaijck 

namens de bestuursleden van deze stichting in december 2002 de Evert Smit Biotoopprijs in 

ontvangst nemen. Tevens werd de verplaatsing van de achtkante spinnekop van Akkrum met 

succes in gang gezet. In de loop van dit jaar zal deze molen op een fraaie locatie weer in 

bedrijf genomen kunnen worden. Ook strijdt de stichting voor behoud van de Borgmolen op 

z'n oorspronkelijke plek op het eiland De Burd.  

 

Op dinsdag 13 januari werd de molen uit het water gelicht. Molenmaker Posthumus verwacht 

dat zo’n 30 % van het materiaal opnieuw gebruikt kan worden voor de herbouw. De restanten 

zijn vervoerd naar het terrein van de provincie in Uitwellingerga. Men verwacht niet dat de 

molen nog dit jaar hersteld kan worden. (GDW) 



Restauratie wynmotor te Broek Noord 
 

‘’Ik zie mijzelf nog kijken naar de grote Hercules wynmotor van boer R.Akkerman, welke 

maar 200 meter van onze boerderij afstond aan de Jongebuorrenstervaart te 

Terherne.Altijd wist ik de juiste windrichting en als de wynmotor in bedrijf was, was ik zeer 

onder de indruk van de kolkende uitstroom van water. Wat ik ook nooit vergeet, is het niet 

te beschrijven genokker van de tandwieloverbrenging en het gekreun van de lagering”. 

Jeugdherinnering uit de zestiger jaren. Gerben van der Meer uit Broek Noord liet het niet 

bij wat aan zijn geestesoog voorbij trok, maar besloot om tot het kleinste detail toe, het weer 

tot leven wekken van een ‘van der Laan’wynmotor. 
 

Geschiedenis 

De te restaureren molen kocht dhr. Van der Meer in 

feb. 1998 van boer R. Veenstra uit Oostrum. Uit 

navraag bleek dat de wynmotor afkomstig was van 

de gebruiker J. Ellens uit Schuilenburg. 

De dorpssmid uit Garyp, Lubbert van der Laan 

(1881-1952) richtte in 1915 de wynmotor op,op het 

“miedlan” onder Sumar. Deze loosde het water op 

de Súdermar die in verbinding staat met de 

Burgumermar. 

In 1969 heeft opvolger Jelle van der Laan (1917-

1995) tezamen met 

dhr. Ellens de wynmotor verplaatst en opgericht aan 

de andere kant van de Burgumermar. 

Tot 1994 heeft de molen zijn polder bemalen van 15 

hectare.              J. Ellens heeft zijn molen toen 

afgebroken, vanwege de kosten van het groot 

onderhoud en het “eeuwige” gereis naar de 

wynmotor om deze in en uit het werk te zetten. De 

v. d. Laan molen is vervangen door de grootste, 

vlotter geregelde, Bakker molen met een gevlucht 

van 3 meter en 8 bladen.  

Op 31 december 2003 is de molen weer inwerking gesteld op de polderdijk aan de Plústerdyk 

te Broek en pompte nu het water uit de Noordbroeksterpolder.   
 

 
 

In een winters landschap bij de Burgumermar tegen het licht van de ondergaande zon. 



Nieuwe functies 

In samenspraak en 

samenwerking met 

Plaatselijk belang Broek, 

ijsclub “De Súdwide”, het 

waterschap Boarn en Klif 

en de gemeente Skarsterlân 

zijn drie functies 

verwezenlijkt.  

Dat is dan de mogelijkheid 

om mee te helpen met het 

bemalen van de polder, de 

verbazingwekkende 

capaciteit demonstreren 

van zo’n windaangedreven 

werktuig door het 

rondpompen van het water. 

Maar misschien het 

mooiste van al: het 

bevloeien en weer 

leegmalen van een 

natuurlijk stuk bûtlân voor 

de mogelijke vorming van 

een ouderwetse ijsvloer. 

Broek had in de 40 en 50er 

jaren een grote naam in de 

korte baan rijderij. Op het 

vroeger bûtlân Súdwide lag 

al vroeg ijs en grote namen 

uit de korte baan 

geschiedenis trof men aan: 

Sjoerd Zeldenthuis, Jaap 

Slof en Abe Lenstra (ja die) 

behaalden er prijzen. In 

1952 had Broek een landelijke primeur rijderij, die rijders trok uit alle windstreken zoals Kees 

van Eikeren, Theo Janmaat en Jan Jongerd. 

 

Restauratie 

“Had ik maar geweten wat ik nu weet, dan had ik vroeger wel meer gevraagd aan de vroegere 

molenaars”,verzucht Gerben van der Meer. Een verzuchting die velen slaken, die met 

restauratiewerk doende zijn. Vooral als je authentiek wil zijn, is veel detailkennis en 

vaardigheid zoek. De eerste fase van restauratie is onderzoek en daarbij is veel hulp verkregen 

van dhr.Jan Bergstra en de firma Bakker uit IJlst. Ook door het zorgvuldig slopen van het 

oude spul en het bezoeken van nog draaiende molens is een bron geweest.  

Na die fase kwam het financiële aspect aan de orde. Begrotingen werden opgesteld en 

subsidie verstrekkers aangeschreven. 

Bij het uiteindelijk restaureren zijn vele hulpvaardig Broeksters in het spier gekomen: 

shovelmachinist Jan de Wolff, kraanmachinist Jan Lenis, trekkerwerk Geart Pekema, notaris 

Jan F. Harmsma, houtleverancier Jan Coppens en natuurlijk het waterschap en de gemeente 

Skarsterlân voor het grondwerk.  



Deze drie fasen van restaureren: onderzoek, financiering en uitvoering leidden uiteindelijk tot 

het doelmatig functionering van een wynmotor door en voor de gemeenschap.  

 

Samenvatting 

De hele procedure van aanvraag tot realisatie duurde al met al ruim 4 jaar en kostte ongeveer 

€ 33.000. Daarvan ging 58 % naar de restauratie van de wynmotor met pomp, 18 % naar de 

betonnen bak en fundatie en 24 % naar het civiele werk zoals graafwerk, pijpen en afsluiters. 

Dit laatste kan hoger uitvallen als er molentochten gegraven moeten worden of duikers 

aangebracht. 

Zo lagen de verhoudingen en zo is het nog; dus bezint eer ge begint, als u nog ergens een leuk 

molentje weet te staan of erger nog, een weet te liggen. 

 

Op de nationale molendag 8 mei a.s. zal de wynmotor officieel in gebruik worden genomen. 

Er moet nog wel civiel werk worden afgerond en het terrein van het bûtlân moet worden 

gevlakt en van dijkjes en afwatering voorzien. De wynmotor zelf is te bezichtigen aan de 

Plústerdyk te Broek Noord, direct over de brug naar Goïngarijp links.  

 

 
 

Februari 1998. De windroos staat tegen de schuur en geeft een goed beeld van de grootte. 

(foto Gerben van der Meer) 

 

Er is zoveel kennis opgediept en ervaring opgedaan, dat het jammer zou zijn die weer te laten 

verstoffen. Er zal dus een vervolg-artikel komen dat volledig gewijd zal zijn aan de technische 

en technologische aspekten van deze wynmotor, die in zijn 90
 
werkzame jaren zeker 8 

miljoen kubieke meter water heeft verzet en er hopelijk nog een paar miljoen bij zal malen. 

Op www.debroek.info is de besproken wynmotor reeds te bekijken. 

J. Coppens                     Broek  feb. 2004 

http://www.debroek.info/


Noflik en Smûk 
 

“Sfeer” – is dat het toverwoord dat 

mensen ‘betrokken’ doet zijn? In ons 

geval: op ons werk, onze molens? 

 

Die sfeer van vroeger, die zo 

geromantiseerd wordt in de verhalen, maar 

die er onmiskenbaar nog hangt als de 

molen draaien en werken mag, die dan als 

het ware (mede door ons) weer tot leven 

geroepen wordt. Die maakt het voor mij in 

elk geval zo aantrekkelijk. 

Neem nou onze Vlijt in Koudum: die 

sierlijke spinnekop. Ooit bemaalde ze een 

polder bij Snits; nu staat ze op een stelling 

en draait er daar dapper op los. Als het 

moet neemt ze daarbij de zware 

molensteen mee. De geur van het meel die 

er dan komt te hangen ….. ja, sfeer! 

Soms ga je er ver in om die te maken: zo 

versieren we elk jaar de molen in 

Kerstsfeer, voor de buurt. Dit jaar door in 

de heklatten van de wieken lichtslangen in 

stervormen te vlechten: het had wat.  

Zeker ook is er sfeer als traditioneel in de laatste dagen van het oude jaar de mensen de van 

Nijefurdse Molenstichting elkaar er weer treffen. Meestal is het koud, ligt er sneeuw, het is 

schemerdonker. Maar daar binnen pinkelt licht door de ruitvormige raampjes en er is een 

welkom met glühwein.  

De vertrouwde gezichten: de burgemeester is er, bestuursleden, de collega-molenaars. Elk 

doet verslag van de belevenissen van het voorbije jaar met of om zijn/haar molen. Er worden 

wat plannen gesmeed. We krijgen koude tenen, maar de soep dampt en het zelfgebakken 

brood geurt.  

De cadeautjes: een fles wijn, een molenkalender, dragen bij aan de warmte in het hart.  

Sfeer ……. ja, het doet heel veel: je krijgt nog meer zin om er mee dóór te gaan, er iets moois 

van te maken.  

En dit molentje, onze VLIJT, wordt er nog dierbaarder door…. 

Hiltsje Feenstra 
 

Uit ons boekenaanbod 
De molen in ons volksleven, De molens van Rotterdam in oude ansichten deel 2, Volkskunst 

der lage landen deel 1, 2 en 3, Strijd om den Eenhoorn, Zuid-Hollands molenboek 1965, 

Molens van Stokhuyzen, De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1 en 2, Molens 

van Opsterland, Schermerland: mensen en molens, Molens van het Noordererf, Nederlandse 

molens in oude ansichten deel 1 en 3, De molenwiek van Anton Pieck, SCHIEDAM torent uit 

boven MOLENVERLEDEN, Windmolens van Husslage, Molens van Friesland 1971 nog 

nieuw,molens in Overijssel jaren 70 en nog veel meer. Informeert u vrijblijvend en mocht uw 

boek ontbreken dan kunt u hem desgewenst op de zoeklijst laten zetten. Wanneer we het boek 

dan tegenkomen wordt u geïnformeerd over de vraagprijs. Pas daarna besluit u tot aankoop. 

We hopen met deze nieuwe service de lezers nog meer van dienst te kunnen zijn. 



WINDMOTORNIEUWS 
 

Op uitnodiging van Stichting Het Groningerlandschap zijn Jan Bergstra en ik op 

donderdag 27 januari op bezoek geweest bij , Molenbouw Dijkstra te Sloten. 

De aanleiding van dit bezoek betrof de restauratie van twee windmotoren in opdracht 

van De Stichting Het Groningerlandschap. ( S.H.G.L. ) . 

 

De heer Gijs van Reeuwijk was hierbij ook aanwezig en gaf uitleg over het doel en 

toekomstige functie van de windmotoren. De S. H.G.L. heeft in het verleden reeds ervaring 

opgedaan met de restauratie van een windmotor bij Kropswolde en wil nu ook windbemaling 

gaan toepassen gaan op een tweetal polders. 

 

Dit betreft de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder met een totaal 

oppervlak van ongeveer 400 hectare en wordt een natuurontwikkelingsproject. Voor de 

herbouw van de molens zijn een tweetal oude Amerikaanse windmotoren ter beschikking 

gekomen. 

 

De Westbroekstermadepolder krijgt een Record windmotor nr. 20 welke omstreeks 1918 is 

gebouwd bij Gebr. Bakker te IJlst. Deze molen bemaalde tot 1985 een nabij Galamadammen 

onder Koudum gelegen polder. Door recreatie bouw moest deze molen verdwijnen deze nog 

in goede staat verkerende molen werd gedemonteerd en opgeslagen en wachtte op een nieuw 

leven  welk nu aanstaande is. De diameter van de windroos van deze molen bedraagt 6.00 

meter en wordt in Groningen op een betonnen onderbouw geplaatst. 

 

Een tweede molen was in de jaren tachtig van de vorige eeuw gered door Groninger molen 

vrienden. De bedoeling was de molen eerst nabij Scheemda te plaatsen. Dit ging niet door en 

de molen kwam beschikbaar voor het project S.H. G.L. Deze windmotor is van het fabrikaat 

Bakker en Hamminga te Uithuizen en in 1935 gebouwd voor het bemalen van de 

Tenboersterpolder nabij Ten Boer. De roosdiameter is 6.60 en de molen wordt eveneens 

geplaatst op een betonnen onderbouw. 

 

De te bouwen molens krijgen een tweeledige functie namelijk het uitmalen van polderwater 

op de Groninger boezem en vispassage. De molens zullen hier voor een flexibel peil zorgen 

naar gelang de wind. De landbouwbelangen in het gebied zijn van onder geschikt belang, 

zodat af en toe een hoger peil is toegestaan. De wisselende waterstanden in combinatie met de 

gedeeltelijk uitgegraven rivierprofielen van de Hunze geven het gebied hiermee een grotere 

natuurwaarde. 

 

Een tweede functie is de vispassage. In het najaar zal de trekkende vis door de vijzel worden 

uitgemalen. In het voorjaar zal de vis worden aangetrokken door het door de molens 

uitgemalen water. Voor de molens komt een bak welke met een schuif op gezette tijden wordt 

afgesloten. De vis zal hierbij uit de bak in de polder stromen. Dit proces gaat automatisch 

wanneer de molens draaien en wordt mede aangestuurd door een elektronische installatie 

gevoed door zon energie. 

De oplevering van dit project zal zijn in maart 2004. 

Tot zover het Groninger windmotor nieuws. Mijn dank aan de heer Van Reeuwijk die mij de 

nodige informatie verschafte. 

Een volgende keer weer wat van Fryske bodem. 

 

Hans de Vries                                                                                                                      Sneek 



Forum nummer 5 
 

Op de stelling dat een molenaar die twee jaar achter elkaar minder dan vijfentwintig 

uur per jaar op zijn vaste molen(s) te vinden is, geroyeerd zou moeten worden, kregen 

we een inzending binnen. Hieronder volgt het verhaal dat Henk Kuipers uit Menaldum 

ons toezond. 
 

Nee, ik vind niet dat iemand zijn of haar bevoegdheid moet kwijtraken. Dan kun je een massa 

mensen hun rijbewijs ook wel ontnemen. Wél zou je hen kunnen verplichten om tegenover 

een commissie te bewijzen nog steeds vertrouwd met de molen om te kunnen gaan. Om zover 

te komen zou je dan weer inzage in het maalboek van de molenaar moeten hebben. En voor 

die molenaar is het dan weer niet zo moeilijk om nog gauw wat uren in te vullen. Hieruit 

blijkt wel, dat je iemand nog niet zo gauw aan kunt spreken op het feit dat hij te weinig zou 

malen. De stelling is wel aardig, maar moeilijk controleerbaar. 

Natuurlijk vind ik, dat 25 maaluren in een jaar veel te weinig zijn. Zelf ben ik leerling sinds 

2001 en ik heb al 335 uren op verschillende molens doorgebracht. Ben in mei 2003 gezakt 

voor mijn examen bij De Hollandsche Molen, maar hoop toch straks in het voorjaar op een 

herkansing bij   It Gild Fryske Mounders. Stel dat ik daarna het geluk heb om een 

maalvaardige poldermolen te mogen bemannen, dan zal deze onder ”normale 

omstandigheden” iedere week even draaien! 

Maar ik heb gemakkelijk praten, want ik heb als vutter tijd zat. Zelfs nog om die molen zo 

goed mogelijk te onderhouden, waar een molenaar met naast z’n hobby nog een volledige 

baan de tijd niet voor heeft. Wat mij verbaast, is dat er meestal maar één molenaar op een 

molen is.  

Dat bevordert het aantal maaluren natuurlijk ook niet. Meerdere molenaars op een molen zijn 

bovendien goed voor de sociale controle. Je laat de boel immers niet zo gauw onverzorgd 

achter voor een collega. Je moet dan natuurlijk wél over voldoende gediplomeerde 

vrijwilligers kunnen beschikken. Ziedaar het volgende probleem. Voorzitter Gjalt de Groot 

mikt daarbij op 

Fjildminsken. Dat is zo gek nog niet, maar denk ook eens aan mensen die vervroegd stoppen 

met werken. Vaak zijn ze nog geen zestig, nog behoorlijk fit en ze beschikken over een berg 

vrije tijd……. 

Eindconclusie: geen molenaars royeren, maar nieuwe vrijwilligers ronselen! 
 

Forum nummer 6 
 

We hebben ook voor dit maartnummer weer gemeend een stelling te plaatsen. Op 

onderstaande stelling kan vanaf nu weer worden gereageerd. 
 

“Uit historisch oogpunt zou de omgevaren Haensmole niet weer mogen worden opgebouwd” 
 

U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van de Utskoat sturen (zie colofon) Houd er 

a.u.b. wel rekening mee dat uw reactie uiterlijk een week voor de sluitingsdatum van de kopij 

bij ons binnen dient te zijn. 

Ook kunt u uw reactie per e-mail naar ons zenden, ruurdjakob@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. 

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. 

 

De redactie 

mailto:ruurd.jakob@tiscali.nl


Het middenschreef mysterie 
 

De Friese molenbouwers trekken een streep over het midden van de achtkantstijlen en 

prikken daar de binten en de korbelen met pen en gatverbinding evenwijdig en ook in 

het midden in. Het gevolg is dat de legeringsbalken en de korbelen mee gekanteld zijn. 

De lassen zijn wat moeilijker te controleren op zuiverheid, de keepverbindingen van de 

losse en vaste binten zijn lastiger en de vloeren dragen maar op het randje van de 

balken, op het middenschreef. 

 

Waarom doen de Friese molenbouwers dat al sinds de 17
de 

eeuw, terwijl dit systeem elders 

niet voorkwam of althans niet in de zuivere vorm. Eigenwijsheid of traditie? Daar geloof ik 

nooit in, want de uitwisseling van kennis was ook in de 17
de

 eeuw middels gilde wezen en 

economisch belang modern te noemen. Molenbouwers, polderbesturen en industriëlen 

behoorden toen al tot de verlichte ondernemers van een behoorlijk economisch formaat. 

De twee prachtige artikelen van Frank Terpstra :‘Het achtkant nader beschouwd’ nu alweer 

twee jaar geleden gepubliceerd in De Utskoat (nr. 104 en nr. 105) zette mij aan het denken. 

Want daarin toonde Terpstra aan dat een driebintig achtkant ook een ‘kenmerk’ was van het 

grotere Friese polderachtkant en ook van de noordelijke industriemolens. De Friese houtzager 

‘De Jager’ uit 1719 heeft 3 bintlagen en de oudere Zaanse ‘De Rat’ had er oorspronkelijk 2.  

De volgende gedachte wil ik graag voorleggen aan het lezerspubliek van De Utskoat ten einde 

een logische grondslag te leggen onder het Friese eigen. 

Zou het aan het gebruikte hout kunnen liggen waarvan de achtkanten werden gebouwd? De 

eigenschappen van zwaar Europees eiken, Midden-Europees grenen en Noords grenen 

verschillen nogal op m.i. belangrijke constructieve eigenschappen. 

In de Zuidelijke Nederlanden en ook langs de IJssel kwam het hout via de rivieren in 

immense geweldige houtvlotten naar Nederland. Het zware eikenhout werd gedragen door 

drijvers van zware fichten (vurenstammen) en Midden-Europees grenen. 
 

 
 

De Harlinger houthaven in 1892. Het hout is met vrachtschepen aangevoerd. In vlotten 

gaan de stammen de provincie door naar de houtzaagmolens. De molen op de achtergrond 

is korenmolen De Leeuw die in 1898 afbrandde. 
 

In het noorden kwam hout binnen met schepen (fluitschepen bijv.) die voor aanvoer uit het 

Oostzee gebied zorgden. In Friesland was dus veel meer het Noords grenen beschikbaar (Riga 

grenen) waardoor men hier in het algemeen al vroeg in de 17
de

 eeuw in grenen ging bouwen, 

waar dat in het westen later gebeurde (18
de

 eeuw).  



De eigenschappen van eiken, Midden-europees grenen en Noords grenen zetten we eens op 

een rijtje.  

-Het werken van Europees eiken en Midden-europees grenen ontloopt elkaar niet in het 

normale traject van 60 % tot 90 % rel.vochtigheid. 

Noords grenen werkt minder ( 2.1 % tegen 1.3 % ).  

-De buigsterkte is een maat voor de krachten die de balken doen breken. Dramatisch grote 

verschillen treden hier niet op, zeker in aanmerking genomen de grote zekerheden in 

maatvoering ( 95 N/mm² voor eiken en ±75 N/mm² voor de grenen soorten ). 

-De elasticiteitsmodulus is in de sterkteleer een maat voor doorbuiging bij gelijke belasting. 

Een elastieken molen is wel “sterk“ maar buigt met alle winden mee.  

Ook deze modulus ligt voor de genoemde drie houtsoorten in hetzelfde gebied waarbij Noords 

grenen zelfs het stijfst is: eiken 9800 N/mm², Eur. gr. 9500 N/mm² en Noords gr. 10800 

N/mm² .  

-De druksterkte als gevolg van een kracht op de kop van de balk is een eigenschap die een 

maat is voor het doorknikken. Ook hier geen verschillen aan te wijzen die constructief van 

belang zijn:  

eiken 47 N/mm² , Eur. gr. 38 N/mm²  en Noords grenen 47 N/mm². 

-De schuifsterkte is van belang bij bijvoorbeeld keep-verbindingen waar het hout in de 

langsrichting tegengesteld belast wordt.  

Hier zien we interessante verschillen opdoemen. Noords grenen schuift het makkelijks af; 

eiken vraagt 11.5 N/mm², Eur. gr. 10 N/mm² maar Noordse grenen bezwijkt bij 7.5 N/mm².  

-De splijtsterkte geeft nog grotere verschillen te zien en dat is natuurlijk van belang bij 

praktisch alle pen - en gatverbindingen waar de molen zo rijk aan is.   

Waar eiken splijt bij 97 N/mm breedte, gebeurt dat bij Europees grenen bij gemiddeld 57 

N/mm en bij het Noords grenen bij 46 N/mm. 

-De hardheid, hier zijn de verschillen nog dramatischer.  

De hardheid wordt gemeten door een ronde kogel tot aan zijn helft in het hout te drukken en 

de kracht waarmee dit gebeurt is de maat. 

Dit volgens de methode Janka. Voor eiken is dat 6280 N, voor Noords grenen 2940 N en 

voor Europees grenen 2670 N.  

Wie wel eens in zwaar werkende molen heeft vertoefd, beseft welke krachten er op al die 

verbindingen worden uitgeoefend. Alle hout wordt daardoor “ingedeukt”.  

Bij minder bintlagen zelfs tot één bij eiken molens werden die “slap” gemalen. Ter leniging 

van dat euvel van losse verbindingen, sloeg men eerst wiggen tussen de tanden en de kepen en 

als dat niet meer kon, bracht men nieuwe kruisen aan en klampte men een extra bintlaag in het 

achtkant; dure en onhandige oplossingen.  

 

Uit deze opsomming blijkt een paar materiaal eigenschappen duidelijk te verschillen per 

regio. Het Noords grenen dat toegepast werd in Friesland en omstreken schuift sneller af, 

splijt gemakkelijker en is de helft zachter dan eiken.  

Door de schrank - en torsie krachten in een molen achtkant te verdelen over meerdere 

verbindingen ,dus meer bintlagen, worden deze krachten verdeelt en per las verminderd.  

In Sipman’s molenbouw staat op blz. 200/201 een tabel met afmetingen waarin is te zien dat 

de breedte/diktes van het gebruikte hout eiken of grenen allen in de zelfde orde van grootte 

liggen, het is slechts afhankelijk van de grootte van het gevlucht. 

Sterker nog, men durfde in Friesland in grenen zelfs wat dunner hout te gebruiken. Dit is een 

aanwijzing dat de constructie sterktes elkaar niet ontlopen. Wat kan men nog meer doen? 

Om de mindere splijtvastheid, hardheid en schuifsterkte van Noords grenen te compenseren? 



Door de lipverbinding van binten en korbelen zoveel mogelijk in het midden van de stijlen te 

houden, houd men zoveel mogelijk “vlees”, is materiaal, in stand waardoor er meer weerstand 

is tegen splijten.  

Door ook nog méé te kantelen, doorsnijdt men geen houtdraad waardoor het splijten ook 

wordt tegengegaan. 

Stelling 

Bij de toepassing van Noords grenen zoals toegepast in de noordelijke provincies, met name 

Friesland, zijn door de geringere spijtvastheid 

( 46 N/mm² tegen 97 N/mm² ) en geringere hardheid ( 2920 N tegen 6280 N ) t.o.v. eiken en 

t.o.v. het betere Midden-Europees grenen, constructieve aanpassingen nodig. 

Ten eerste, om het uitlubberen van de lassen te voorkomen door het zachtere materiaal zijn 

meer bintlagen nodig ter vermindering van de wring – en schrank krachten per verbinding.  

Ten tweede, door de veel geringere splijtsterkte is tevens nodig dat pennen evenwijdig lopen 

met de draad en zoveel mogelijk materiaal naast de gaten blijft zitten. Bouwen op 

middenschreef dus met gekantelde legeringsbalken en korbelen.  

 

Met deze stelling, vraag ik aandacht voor het raadsel ”middenschreef” en wacht met spanning 

uw reacties af. Maar de molens zijn met te veel vernuft ontworpen en in de harde praktijk 

geëvolueerd dat redeneringen op basis van traditie hooguit een gering bijkomend effect 

hebben.  

Kom laat uw vernuft en ervaring werken om onze fraaie constructieve afwijking te verklaren. 

 

Literatuur:  Molenbouw, A. Sipman  

Houtvademecum, S.I. Wiselius 

Jan Coppens                  Broek      februari 2004  
 

 

 Geslaagde molenaars Gild Fryske Mounders 

 
Met enige trots kunnen we melden dat de 5 kandidaten die deze winter voorgeleid zijn voor 

het molenaarsexamen, dit allen met goed gevolg hebben doorlopen.  

 

Gerdien Wichers (examen op de poldermolen van Wanswerd) Zie het verslag hierna. 

Martin Bakker en Rick Venema (examen op de poldermolen van Marrum)  

Pieter Breeuwsma en Peter Prins (examen op de houtzaagmolen van IJlst) 

 

De examencommissie was tevreden over de gedegen voorbereiding en het niveau van de 

kennis. En met de forse wind die er over Friesland waaide, kon men eveneens ruimschoots de 

praktische vaardigheden laten zien. 

 

Op de aanstaande algemene ledenvergadering zal de diploma-uitreiking plaatsvinden.  

 

Lidwien Rietveld, namens het bestuur 

 
 



GERDIEN 

WICHERS 

MOLENARES 

 

Op zaterdag 29 

november j.l. slaagde 

Gerdien Wichers uit 

Leeuwarden voor het 

diploma “molenaar” . 

De examencommissie 

bestaande uit Lourens 

Sierkstra, Gert Klijnstra 

en Sjerp de Jong 

vonden dat Gerdien 

ruimschoots aan de 

eisen voldeed. Op alle vier onderdelen van praktijk, theorie, maalboekjes en stage kreeg 

Gerdien het hoogste predikaat dat mogelijk was namelijk: “goed”. Het vangen en de 

stormproef tijdens het examen stemde de examencommissie tot grote tevredenheid. De grote 

mate van zekerheid en beslistheid in het optreden van Gerdien leidden tot lof van de 

commissie. Gerdien heeft in een relatief korte tijd van anderhalf jaar de cursus voor vrijwillig 

molenaar afgelegd. Hiervoor moest zij de vaardigheden leren bij leermeester Sjerp de Jong in 

Wânswert. Bij dit fraaie terpdorp in de buurt van het bekende schaatsknooppunt Bartlehiem 

staat de lesmolen Victor. Naast de excursies vond Gerdien ook de weg naar andere gebieden 

door zelf op pad te gaan naar de regionale molendagen o.a. Haarlem. Voor de stages bezocht 

Gerdien o.a de molens te Schalsum, IJlst en Woudsend, waar zij van de verschillende 

molenaars veel praktische kennis heeft opgestoken. Het laatste halfjaar volgde Gerdien ook de 

theorie avonden in Woudsend, waar in groepsverband intensief de lesstof wordt verwerkt .  

Er werd nu weer examen afgelegd volgens reglementen van het Gild met een bekend punt: 

examen doen op de eigen molen. Het examen voltrok zich in een gemoedelijke sfeer, waar de 

vragen zakelijk gesteld werden met voldoende diepgang en als een doorsnede van de geleerde 

lesstof. De praktische verrichtingen werden centraal gesteld. Ook de nabespreking werd 

gevierd in “Gild” stijl: met gebak speciaal gemaakt door Jippe Braaksma, leerling-

banketbakker en leerling molenaar op de Victor. Piet de Vries bracht namens het bestuur van 

het Gild bloemen voor de geslaagde molenares mee, nadat de lesmolen Victor in de vreugd 

was gezet. Tjitte Talsma en Marten Lootsma, oud Victor–leerlingen en nu collega-molenaars 

van Gerdien in Leeuwarden zorgden voor een mooie molen in marsepein. Dit in verband met 

het vieren van Sinterklaas een week later.  

 

Naast een drukke baan als lerares dwarsfluit was de opleiding voor molenaar ook een vorm 

van ontspanning. “Naast de dagelijkse zorg en inzet voor mijn leerlingen wou ik op zaterdag 

iets anders doen”, aldus de kersverse molenares “Het is mij ook opgevallen dat juist de 

molens liggen op de mooiste plaatsen in Nederland. Ik kijk nu ook heel anders om mij heen. Ik 

speur naar molens en zie deze in hun omgeving en daarom merk ik meer dingen op waar ik in 

het verleden aan voorbij ging.”  

 

Als eigen molen heeft Gerdien het oog laten vallen op de molen de Froskepôlle op het 

gelijknamige recreatie-eiland bij Leeuwarden. De eigenaar, de gemeente Leeuwarden, stelt als 

voorwaarde voor een aanstelling als molenaar een diploma. En dat kan Gerdien sinds 29 

november tonen.  



Portret (1) 
 

Een nieuwe rubriek na een constatering van Sjerp de Jong: bepaalde molenobjecten van De 

Fryske Mole en Fryslân komen weinig in beeld. Recent opnamewerk voor het project 

Actualisering Monumentenregister heeft ons naar veel interessante molenobjecten geleid. 

Doel daarvan was het opnemen van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Een aantal 

Friese objecten komt in deze serie aan bod.  

Kortom: Een onbevangen ontdekkingsreis naar wat er allemaal is! 
 

Slagdijkstermolen: een gelaagd juweel! 

De nostalgische wind waait niet zelden 

maar al te hard: dat is objectief beschouwd 

een zeer nadelige bijwerking van het 

bekoorlijke uiterlijk van molens en de 

beleving van hun bewegingen ten koste 

van bewustwording van de intrinsieke 

waarde. Vaak zegt men dat onbekend 

onbemind maakt. We vangen dan ook 

passend aan door de culturele rijkdom die 

in de soms wat onderbelichte realiteit 

aanwezig is positief te onderzoeken en 

vast te stellen. 
 

Dit bijzondere molenobject ligt aan de Finkumervaart ten zuidoosten van Oude Leije. De 

molen is gebouwd in 1864. Zoals in zoveel andere gevallen, hadden de ingelanden in de eerste 

helft van de 20e keuze uit nieuwe technische mogelijkheden waarmee men de bemaling kon 

uitvoeren. In “Friese Molens” lezen we dat de Slagdijksterpolder door de toepassing van 

drainage in het bouwland sneller afwaterde dan voorheen. De molen kon deze snellere toevoer 

van water niet aan. Er werd nog overwogen om een windmotor te plaatsen ter vervanging van 

de molen: dat was toen modern. Andere, vergelijkbare polders kozen voor gecombineerde 

motor- en windbemaling en/of een wiekverbetersysteem. De ingelanden kozen hier echter 

voor pure motorbemaling, waarbij de romp en de watergang als basis dienden. Zo kwam het 

dat in 1931 een ruwoliemotor in de molen werd geplaatst. Enige jaren later werden de roeden 

en kap verwijderd en werd op het achtkant een houten puntkap geplaatst die is bekleed met 

hout waarover dakbedekking. Vergis je niet: het is absoluut geen noodkapje. Het bestaat 

inmiddels bijna net zo lang als de voorgaande windmolenkap ooit bestaan heeft!  
 

Omgeving 

Wat dit object verder bijzonder maakt is zijn 

entourage. Naast de molenromp staat het 

historische molenaarshuis. Het sobere huis is 

gaaf behouden gebleven en wordt door de 

huidige bewoners niet onnodig voorzien van 

afbreuk doende toeters en bellen. Achter de 

molenromp ligt in de toevoersloot een 

behoudenswaardige gemetselde keerwand met 

schijf. Noordelijk ligt aan de Finkumervaart dan 

nog de poldermolen de Balkendstermolen. Al 

met al een uniek cultuurhistorisch ensemble 

langs de Finkumervaart, waarvan het geheel 

meer is dan de som der delen. 



Cultuurhistorische waardebepaling: 

informatiewaarde, kenmerkendheid, zeldzaamheid en gaafheid 

Deze molenromp, die is hergebruikt als motorgemaal, is nu typisch zo’n geval waarvan we de 

bijzondere waarde pas leren kennen met de nieuwe kijk op molens. De informatiewaarde 

bestaat in dit geval uit verrassende lagen. Het laatste hoofdstuk van het afleesbare 

economische levensverhaal is dat van de ontwikkeling waarin is gekozen voor ombouw tot 

motorgemaal. Daar zijn maar heel weinig zuivere voorbeelden van overgebleven, terwijl deze 

molen in gereconstrueerde (lees: vertuinmoliseerde) staat helemaal niet zeldzaam of 

opzienbarend zou zijn als streektype. Er staan er immers tientallen van. Het materiaal van die 

molens is wel van vroeger overgebleven en draagt per geval zijn levensverhaal en specifieke 

molen-dna. De huidige Slagdijkstermolen is net zo waardevol als een windmotor, die we 

vanuit ons marktsegment thans ook terecht zouden behouden. Het had immers zomaar 

gekund, lazen we, of zo’n stalen molen was hier geplaatst en dan was dát de culturele 

biografie geweest. Windmotoren werden, net als molenrelicten, ook pas later gewaardeerd. 

Die gaan we nu niet afbreken, om er vervolgens weer de houten voorganger na te bouwen. 

Dan zouden we ook alle bovenkruier-korenmolens die een standerdmolen als voorganger 

hebben gehad moeten vervangen door een standerdmolen.  

 

De constructie van de grenenhouten 

puntkap op het gehandhaafde achtkant is 

zeer kenmerkend voor de 

ombouwoperatie. De kap is hecht 

geconstrueerd en zorgvuldig gedetailleerd. 

De puntkap bedekt als een rondom 

uitkragende pet op fraaie wijze het 

achtkant. En jawel: ook deze constructie is 

op een ambachtelijke wijze gemaakt! 

Niets is wat het lijkt. 

In De Utskoat nummer 32 (dec. 1983) is 

een 24 pagina’s dikke special opgenomen 

over beroepsmolenaar Jint de Swart die in 

deze streek heeft geleefd en gewerkt. Daarin is ook een foto opgenomen van dit molenobject. 

Die foto suggereert dat de puntkap uitwendig was getooid met een bewerkte makelaar. Het is 

in dat geval aan te bevelen dit fraaie detail van de verder gave puntkap te herstellen. 

Het achtkant heeft geen hondsoren, maar is tussen de hoogte van de tweede bintlaag en het 

boventafelement voorzien van lage 

veldkruisjes. 

Nog een onalledaags kenmerk, dat 

voortspruit uit de ombouw tot 

motorgemaal, is de beschoeping van 

de schroef. Deze zit volgens “Friese 

Molens” andersom vanwege de 

motoraandrijving. Het molenobject 

is bovendien zeer gaaf bewaard. Het 

molenobject, dat is ingericht als 

motorgemaal, is als typologische en 

technische eenheid zeer zeldzaam. 

Ook de belevingswaarde welke dit 

object zijn bewonderaar biedt bij een 

bezoek is op ongerepte wijze 



exclusief. Niets is gekunsteld en je aanschouwt een ware exoot. “Ohhh” maakt hier plaats 

voor een aha-erlebnis! 

Het zeldzame, biografisch gezien zeer zuivere interieur van dit motorgemaal. De motor is nog 

aanwezig, evenals de stalen vijzel. Historische gebruikssporen zijn afleesbaar. 

 

Ongekende mogelijkheid tot formidabele opgang 

De bekende etnoloog prof. dr. Gerard Rooijakkers beschreef tijdens het congres ‘Een nieuwe 

kijk op molens?’ op 7 november 2003 de ‘oude-wijvenmolen’ van het culturele erfgoed. 

Samengevat luidt zijn visie, die strookt met eerdere analyses van het molenbehoud: “Deze 

draait vaak op volle toeren. Maar we zouden niet louter nostalgische wind moeten (willen) 

vangen. We zouden als beheerders van dat erfgoed juist eens de zaken in hun context moeten 

belichten en vervolgens uitgaan van de werkelijke culturele biografie.”  

 
Prof.dr. Gerard Rooijakkers was de hoofdspreker op het congres 'Een nieuwe kijk op molens': "De 

oudewijvenmolen van het culturele erfgoed draait vaak op volle toeren, maar de molenbiotoop behelst heel wat 

meer dan het vangen van nostalgische wind." De oudewijvenmolen die Rooijakkers aandroeg is een 

Middeleeuwse allegorie. Echtgenoten konden hun verouderde vrouwen hier laten vermalen. De vrouwen 

keerden verjongd en ontdaan van al hun lichaamsgebreken weer bij hun bejaarde en gebrekkige mannen in de 

armen. De Middeleeuwers vergaten vooraf echter dat hun vrouwen na de verjongingskuur wel wat beters 

konden krijgen. 

 

Historisch tot stand gekomen molenobjecten zijn per geval materiële overblijfselen (van een 

reeks) van vroegere ontwikkelingen. Deze afleesbare culturele biografie, oftewel het 

levensverhaal bleef tot nu toe in het molenbehoud vaak onderbelicht. Het stadium van alleen 

maar “oude dingen herstellen” of “dingen redden die er ogenschijnlijk volkomen uitzien” is 

echter achterhaald met de gerijpte inzichten. Want wat is historisch en wat is volkomen? De 



aanduiding historisch vervliegt met de tijd en is niet gebonden aan één dogmatische 

verschijningsvorm, samenstelling of technologie.  

Monumentenbeleid krijgt pas betekenis als de te behouden objecten, hun ontwikkelingsstadia 

en het bredere cultuurhistorische verhaal van hun omgeving met elkaar in verband worden 

gebracht. Vergelijk het met een museum dat zijn collectie oudheden in onderlinge samenhang 

conserveert en presenteert.  

 

De tot motorgemaal getransformeerde molenromp is typologisch zeer zeldzaam en 

kenmerkend. Het vertelt over de plaatselijke ontwikkelingen in de waterhuishouding en de 

daarvoor gemaakte technische keuze in de eerste helft van de 20e eeuw. Was de romp niet 

ingericht als motorgemaal, dan was hij gesloopt en zou een windmotor zijn geplaatst. Het 

object is in zijn huidige vorm derhalve van grote cultuurhistorische waarde voor de 

plaatselijke geschiedenis. De vermoedelijk verdwenen bekroning van de kenmerkende 

puntkap zou  -indien vroeger aanwezig-  moeten worden hersteld. Het molenaarshuis staat 

rechts van de romp. De keerwand en de noordelijk gelegen Balkendstermolen completeren de 

waardevolle collectie cultuurmonumenten, gelegen in dit karakteristieke gebied tussen 

Finkum en Oude Leije.  

 

Het hier geportretteerde molenobject ondanks de gerijpte inzichten door de spreekwoordelijke 

oude-wijvenmolen laten fijnmalen tot “herboren” doch onbegrepen “oude luister” leidt 

onherroepelijk tot afbraak van wezenlijke cultuurhistorische waarden van dit gelaagde juweel. 

Vanuit de doelstelling van zogenaamd cultuurbehoud is dan sprake van cultuurverarming - de 

werkelijke culturele biografie wordt immers verminkt en deze zeldzame typologie wordt 

uitgeroeid. Een historische laag eens weggevaagd, is voor altijd weggevaagd. Zelfs in het 

uitzonderlijke en zeer positieve geval dat er geld of een subsidiestroompje over is, getuigt het 

hier van grote klasse om een “herstelactie” alsnog weldra te keren! Het beschikbare geld kan 

effectiever naar molens worden geleid waar het (op termijn) echt nodig is. We kunnen voor de 

langere termijn doelstelling beter bepleiten om te komen van aanbodgestructureerde naar 

vraaggestructureerde financiering van het molenbehoud.  

Een aanpak die is gefocust op cultuurhistorische topkwaliteit en op continuïteit van het 

instandhouden van wat er is. Zo’n grondige aanpak verzekert op generiek niveau tegelijk een 

continue stroom werkgelegenheid voor de molenrestauratiebedrijven. Het 

instandhoudingsproces bestaat grotendeels uit redelijk voorspelbare onderhouds- en 

vervangingscycli van uitwendige onderdelen. De daarvoor benodigde geldstroom wordt zo 

minder afhankelijk gemaakt van de politieke waan van de dag die vaak niet veel verder reikt 

dan het moment waarop de burgemeester het lint doorknipt. 

 

Conclusie 

 

Maak de aanwezige motor desnoods weer operationeel als dat volgens specialistisch 

onderzoek mogelijk blijkt te zijn. Maar conserveer dit uiterst zeldzame object vooral in 

zijn huidige staat. Het vertelt over latere ontwikkelingen.  

Dat zou zelfs landelijk gezien een formidabele opgang kunnen inluiden van een gegroeid 

cultureel bewustzijn!  

Het mooie is: het kán hier nog……   

Friesland redt onze gelaagde molenobjecten 

 

 

Tekst: Frank Terpstra 

Foto’s: Actualisering Monumentenregister  



(advertenties)

 

Tjeerd Spijksma 
Schildersbedrijf 

Wijtsmastrjitte 22  
9112 HN Burdaard 
Tel. 06-22 51 40 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uit ons prentenkabinet 
 

 

Er kwam een uitgebreid schrijven van molenmaker Durk Posthumus uit Huis n.a.v. de 

gepubliceerde oude molenfoto’s in nummer 112. Allereerst dan de bovenste foto op blz. 37: 

“Het is inderdaad het dorp Abbega,” zo schrijft Posthumus. “De mooie spinnekop stond even 

ten oosten van de kerk. Bij het ter plaatse bekijken van de situatie is alles nog steeds goed 

herkenbaar. De kerk met de opvallende loodslabben over de hoeken op het pannendak en 

vooral de boerderij met het forse voorhuis. Deze boerderij is nog vrijwel precies gelijk. De 

ophaalbrug is verdwenen en op de plaats van de molen staat nu een woning. Op de 

topografische kaart van 1928 staat de molen al niet meer aangegeven, de brug nog wel. De 

molen is vermoedelijk in de 20er jaren verdwenen na de oprichting van een groot 

waterschap.” 

Vervolgens de onderste foto op blz. 37. 

“Dit betreft de poldermolen van A.D. Reitsma te Janum in de voormalige gemeente 

Dantumadeel. Was gebouwd in 1840. De vlucht was ca. 11.40 meter en bemaalde ca. 40 

hectare. Was bij de inventarisatie van 1957 al in vervallen staat en stond met één roede. Later 

geheel verdwenen. De foto is gemaakt voor de inventarisatie van 1942/1943.” 

En dan de foto’s van blz. 38. Eerst de bovenste: 

“Dit is de poldermolen van voorheen Bouma te Oosterend van de voormalige gemeente 

Hennaarderadeel. Bouwjaar 1821. Vlucht ca. 12,60 m. Bemaalde tot 1964 de 

Rispenserpolder onder Hidaard. Stond later lang met 1 roede (zoals op de foto) en is in de 

90er jaren enkele honderden meters verplaatst.” 

Tenslotte de onderste foto. Ook daarover wist Posthumus meer te vertellen: 

“Dit is de verdwenen spinnekop bij Burgwerd. Dit betreft een achtkante spinnekop waarvan 

de ondertoren bekleed was met horizontale planken. De molen behoorde bij de landerijen van 

Steginga en stond ten zuidwesten van de Sjûngadyk en aan de zuidzijde van de weg naar de 



Hiemert, ongeveer ter hoogte van de kruising van de weg naar Waaxens. De molen in in 1939 

of ’40 afgebroken. “ 

 

Het bijschrift in de Fryske Groun van 1927 was als volgt: 
 
“Midden in eenzame weidevelden, waar nu alles koud en dor is, tusschen Waaxens en 
Burgwerd, vonden wij bij het gehucht Sjûngadyk, dezen ouden spinnekop, die tot op 
dezen dag gespaard bleef voor den heilloozen afbraak, waarmee men tegenwoordig onze 
schilderachtige Friesche molens achtervolgt.” 

 

Jan Hofstra uit Aalsmeer (Stommeermolen) komt 

tot dezelfde oplossing, maar draagt daarover nog 

de volgende gegevens aan. Eerst over Abbega: 

“De weg op de voorgrond is de Twiska. 

Merkwaardigerwijs komt de molen op geen 

enkele kaart die ik bezit voor. Op de 

waterstaatskaart van 1873 staat de molen aan de 

andere kant van de Twiska, ongveer 100 meter 

t.z.v. de afgebeelde molen. Langs de Twiska loopt 

de opvaart waarbij de vorige molen een 

grondduiker onder door ging zodat de landen 

aan beide zijden van de weg gekoppeld waren. 

Op de kaart heeft de polder nummer 59 en is 45 

ha groot. Op de waterstaatskaart van 1922 

komen er al geen molens meer voor langs de 

Twiska. Er heeft blijkbaar al een 

polderconcentratie plaatsgevonden want de 

polder is nu 300 ha groot en wordt bemalen door 

een gemaal. Volgens de polderinventarisatie van 

De Raad, werd in 1925 het waterschap Abbega 

opgericht. Het waterschap nam 11 

windwatermolens en 2 windmotoren over. Dezen werden vervangen door een aantal 

elektrische gemalen.” 

 

Ook kwam er nog een bericht van de heer Sietse Breeuwsma uit Abbega over deze spinnekop. 

Hij kreeg ons blad in handen via wethouder Gerbrandi van Wymbritseradiel. Meteen 

herkende hij de boerderij waarop hij nu nog woont. Hij wist te vertellen dat de 

spinnekopmolen in 1920 is afgebroken om plaats te maken voor een gemaal. De molen is toen 

gedemonteerd en verkocht naar Amerika om daar als monument z’n tijd te rekken. “De man 

op de foto is myn pake,”zo verzekerde Breeuwsma ons. “En dy wipbrêge is yn de jierren 

tritich fuorthelle neidat der in auto trochsakke wie.” Bovendien wist hij te vertellen dat de 

molen vanuit dezelfde hoek staat afgebeeld op een verzamelplaatje dat destijds bij aankoop 

van een Deventerkoek werd verstrekt. Tevens beloofde hij ons nog de afdruk van een 

pentekening van omstreeks 1770 die ons een kijkje geeft op hetzelfde dorp dat toen nog met 

z’n oude zadeldaktoren het beeld bepaalde. Wellicht in nummer 114 dus. 

 

Over de molen van Janum weet Hofstra nog te melden dat die links van de weg naar Janum 

stond bij de rivier de “Ee”, kadastraal gemeente Birdaard, Sectie G, nummer 216. Molenaar 

Reitsma woonde te Rinsumageest nummer 1. 

Aan de foto van de Rispensermolen bewaart Popke Timmermans uit Heerenveen een 

bijzondere herinnering. Volgens Popke is de foto zonder enige twijfel genomen op 6 oktober 



1973. Het was toen Nationale Molendag, de eerste van een niet meer weg te denken jaarlijks 

terugkerend nationaal molenfestijn. Ter gelegenheid van die dag organiseerde stichting De 

Fryske Mole een busexcursie langs zo’n 40 tot 45 molens.  

“Alleen de molens die we echt bezochten hebben we ook kunnen zien, want het was vreselijk 

mistig” aldus Popke. “We bezochten de molens van Huins, Sloten, Penninga’s Molen te Joure 

en dus die van Oosterend. Molenaar Bouma was er ook bij, maar er kon niet gedraaid 

worden want een week eerder was een roede gebroken in een hagelbui.”  

Na het bezoek aan de Huinzermolen vertrok de bus echter zonder Popke, Jint de Swart en 

Reinder Velsma die nog op de zolder van de molen het modelbouwwerk van molenaarszoon 

Durk Posthumus bewonderden. Durk is toen met z’n auto achter de bus aan gereden en heeft 

de drie molenvrienden zo weer bij de rest gebracht. Of ze in de bus al vermist waren, vertelt 

het verhaal niet. 

We zeggen de heren Sietse Breeuwsma, Durk Posthumus, Jan Hofstra en Popke Timmermans 

hartelijk dank voor hun inbreng.  

 

 
 

Dan kwam er ook nog een reactie op de sfeervolle wintertekening “Om Krysttiid hinne by 

Snits” van Ids Wiersma. De heer J. Bergstra uit Sneek schreef ons:  

“Na intensieve bestudering van de tekening ben ik van gedachte dat die gemaakt is ten oosten 

van de Houkesloot (t.p.v. de ingang van het nieuw aquaduct), gezien in de richting van 

Oppenhuizen.  

Rechts van de boerderij heeft de spinnekop “”t Op” gestaan welke omstreeks 1986 onder de 

naam “De Vlijt” in Koudum is geplaatst. Links van de boerderij staat ook een molen. 

Hierover is mij echter niets bekend. Nog iets meer naar links, waar de bosjes beginnen, 

ontwaar ik zowaar de contouren van een Amerikaanse windmotor( Fata morgana?). Dat zou 

mogelijk kunnen zijn omdat daar het motorhuis met fundatie nog staat. (foto nr. 66 in het boek 

De windmotor als poldergemaal in Friesland). Maar ja, wat is zeker, het is ook bijna een 

eeuw geleden dat de tekening gemaakt is.”  



Tot zover deze reactie, waarvoor ook onze 

hartelijke dank. 

Wellicht biedt deze informatie tips voor 

aanvullende gegevens. Bijgaand weer wat 

onbekends uit de collectie van Ton Meesters.  

De eerste foto bij dit artikel zou in de buurt 

van Hindeloopen gemaakt moeten zijn als we 

het opschrift achterop mogen gelopen. Van de 

andere molenfoto’s ontbreken voorlopig 

nadere gegevens. 

De foto van de spinnekop is overigens uit 

eigen collectie afkomstig. 

.  

We houden ons weer aanbevolen voor 

reacties en nieuwe onbekende molenplaatjes 

uit de collecties van onze verzamelaars. Met 

uw hulp brengen we ze wellicht spoedig thuis. 

(GDW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht aan de donateurs 
 

Geachte donateur, 

 

De stichting "de Fryske Mole" is ook in 2004 weer verheugd met de belangstelling voor het 

molenbehoud in de provincie Fryslân. Ook dit jaar wordt een beroep op ons gedaan om de 

zorg voor het molenbestand in deze provincie op ons te nemen. Momenteel hebben wij voor 

43 molens te zorgen, terwijl er al weer aanvragen voor uitbreiding van het beheer zijn. 

Het onderhoud van dergelijke monumenten kost erg veel geld. Gelukkig worden door het 

Rijk, de provincie, de gemeenten en de waterschappen belangrijke bijdragen in de 

onderhoudskosten gegeven, maar onze stichting zou niet kunnen bestaan zonder de financiële 

steun van haar donateurs. 

 

Wij hopen dan ook, dat u ook dit jaar weer bereid bent door middel van bijgevoegde 

acceptgiro uw bijdrage op onze bankrekening te storten. U kunt zelf het bedrag van uw 

donatie invullen. Wel houden wij een minimum van 14 Euro aan. Dit gelet op onze kosten 

voor het blad "De Utskoat". Met een verhoging van dit bedrag zijn wij u zeer erkentelijk. 

Mocht de acceptgiro niet aanwezig zijn dan kunt u ook storten op bankrekening 29.81.52.819 

of postgiro 2257734 ten name van de Stichting de Fryske Mole.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Namens het bestuur van de Stichting "de Fryske Mole" 

S. de Jong, penningmeester 



DE SLOPER 
 

 
 

De stalen reus torent nog fier uit boven de nederige stulpjes er naast. De man naast het 

motorhuis staat waarschijnlijk al te wachten op de sloper. 

 

De geschiedenis heeft geleerd dat molens,maar ook werktuigen op allerlei ander gebied,zodra 

ze overbodig werden vaak in verval geraakten en na verloop van tijd rigoreus werden 

gesloopt. Zo verging dat ook heel vaak, halverwege de vorige eeuw, de zogenaamde 

"Amerikaanse" stalen windmotoren. Deze waren bij velen,waaronder ook molenaars,al niet zo 

geliefd en werden dan 

ook vaak 

afgeschilderd als 

rare,witte,blikken 

dingen en bovendien 

niet passend in ons 

mooie landschap. Ze 

werden ook wel 

schrikmolens 

genoemd. Bijgaande 

3 foto's geven een 

(aardig) beeld hoe dat 

in z'n werk ging.  

 

Hier zien we dat de 

beide vanen reeds 

gedemonteerd en ter 



aarde gestort zijn, terwijl 2 staanders van de toren met de snijbrander zijn bewerkt en als 

gevolg daarvan de bovenbouw reeds vervaarlijk overhelt. De man, op veilige afstand, 

wachtend op de grote klap die weldra zal gaan volgen. Links van deze man ontwaarden we 

bij de huisjes zowaar de sloper die nog een laatste ruk aan het touw zal geven om zijn 

destructieve taak te verrichten. 

 

 
De grote klap heeft plaatsgevonden; de stalen reus is gevallen met de sloper als de trotse 

overwinnaar staande op het verwoeste lichaam. 
 

IT GRIIST MY OAN!                     Jan Bergstra 

Noot van de redactie: wie kan de windmotor die in dit artikel is afgebeeld thuisbrengen? 
 

UTSKOAT-wedstrijd 

Welke molen heeft de mooiste útskoat? 
 

Op het startscherm van deze site ziet u de útskoat van een van onze mooiste Friese muontsen: 

de Steenhuistermolen bij Stiens, eigendom van Stichting De Fryske Mole. Wij zijn van 

mening dat de útskoat van deze molen door z'n fraai-gebogen metselwerk tevens een van de 

mooiste útskoaten van Nederland is. Wellicht bent u een andere mening toegedaan. Dat kan 

en mag in een democratisch land. Maar dan zijn we wel benieuwd naar de concurrentie. Bezit 

u een foto van een útskoat, en dat hoeft niet persé van een Friese poldermolen te zijn, die in 

uw ogen kan wedijveren met die van het startscherm, dan nodigen wij u uit die op te sturen. 

Vervolgens zetten we de tien mooiste foto's (daarover kan niet worden gecorrespondeerd 

overigens) op onze site waarna de bezoekers hun stem mogen uitbrengen op de in hun ogen 

fraaiste útskoat van de wereld. Die foto komt vervolgens op de cover van ons blad en de 

winnaar krijgt een prijs. Wat dat is, blijft nog een verrassing. De foto kan worden opgestuurd 

naar de redactie Waltaweg 53, 8765 LN Tjerkwerd, of per e-mail naar info@utskoat.nl op een 

resolutie van ongeveer 70 dpi. Wanneer uw foto winnaar blijkt te zijn, vragen we de foto op in 

300 dpi in verband met de drukkwaliteit. We zijn benieuwd. De eerste reacties zijn inmiddels 

binnen.  

mailto:info@utskoat.nl


 

Aangeboden: 
Te koop: een koppeltje maalstenen 

Dit koppeltje heeft ooit gefunctioneerd in een Zaanse pepermolen . De stenen hebben een 

doorsnede van 50 cm.. De ligger is 11 cm hoog met een gat van 16 cm doorsnede en de loper 

is 15 cm hoog met een gat van 20 cm. doorsnede. Er is ook een kuip (doorsnede van 70 cm 

met schuddebak enz. bij). Op de stenen is een scherpsel aangebracht.  

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer J.A.E. Kamerman, Auke Faberlaan 12, 8421 SC 

Oldeberkoop. Telefoon: 0516-451001 bgg 0514-603553. Of bij de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fries om utens 

door Sjerp de Jong 

Fûgelhoekemûne yn Inkhuzen 
 

Eartiids wie it in boeremuonts, noard fan Himmelum oan de igge fan de Morra. De 

Fûgelhoeke wie doe in iepen wetter as in pûst oan de Morra. Hjoed leit der in dyk en paad fan 

Himmelum fia de Oksepolle nei de Galamadammen en is it wetter de Fûgelhoeke ôfsletten. 

De mûne is boud tusken 1855 en 1873. Oant 1947 waard in gebiet fan 50 ha bemeald.  Nei de 

wurksume perioade kaam oant 1970 in tiid fan ferwaarleazing. Lange tiid hie de mûne mar 

ien roede. Nei in opslach fan fjirtjin jier is yn 1984 in plak fûn bûten Fryslân: yn it 

Bûtenmuseum, ûnderdiel fan it Súderseemuseum yn Inkhuzen. De Fûgelhoekemûne soarget 

no foar in sirkwybemealling by it trochspielen foar de wetterpartijen yn dit Bûtenmuseum. De 

flucht is 11,60 meter en de houten skroef is 75 sm diameter yn in houten skroefbak. 

Opfierhichte 1,25 meter.   

Op Himelfeartsdei 1 juny 2000 is de houten as brútsen. Hjoed hat de mûne in stielen. 16 

frijwilligers hâlde de mûne 4 dagen yn de wike yn it seizoen oan de gong. It Bûtenmuseum is 

iepen fan 10 april 2004 oant 31 oktober 2004. Tagong foar it Bûten- en Binnenmuseum 

tegearre  € 9,50. Op 17 en 18 april fergees yn ferbân mei it Museumwykein.   



Molenliteratuur 
 

Nieuwe Op Molenpad uitgave van Groningen 
 

In maart 2004 zal het 14
e
 deeltje in de Op Molenpad reeks toeristische molenboekjes van 

uitgeverij Hanova Media Productions verschijnen. Dit keer is in samenwerking met de 

vereniging Vrienden van de Groninger Molens en molenfotograaf Harmannus Noot uit Haren, 

o.a. bekend van de molenkalender, de nieuwe uitgave Op Molenpad in de provincie 

Groningen tot stand gekomen. Centraal hierin staan alle 85 nog bestaande koren-/pel- en 

poldermolens in de provincie. Van elke molen wordt naast een fraaie kleurenfoto een 

beschrijving gegeven van historie, (bouwkundige) bijzonderheden en bezoekinformatie. Mede 

door een viertal toeristische fietsroutes langs de beschreven molens kan dit 108 pagina’s dikke 

A5-formaat boek dat in kleur is uitgevoerd met recht dienst doen als een doe-het-zelf 

rondleiding voor de toerist en tevens als up-to-date naslagwerk voor de molenliefhebber.  

Maak nu voordelig kennis met de Op Molenpad serie. Als lezer van De Utskoat kunt u nu via 

onderstaande aanbieding zonder portokosten voor € 12,- kennismaken met de dubbeldikke 

nieuwe uitgave Op Molenpad in de provincie Groningen (85 koren-/pel- en poldermolens), 

ISBN 90-76947-10-4 (code GRO) In het volgende nummer komen we uitgebreid terug op 

deze uitgave. 

U kunt eventueel ook de 10 al eerder verschenen Op Molenpad boekjes gelijktijdig zonder 

portokosten bestellen voor € 7,50 per deeltje:  

Op Molenpad op de Veluwe (44 wind- en watermolens) ISBN 90-76947-09-0, (code VE) 

Op Molenpad in de Randstad (40 polder- en korenmolens, w.o Schiedam, Rotterdam, regio 

Haaglanden en het Westland) ISBN 90-76947-08-2, (code RS) 

Op Molenpad in Drenthe (35 windmolens in gehele provincie), ISBN 90-76947-07-4, (code 

DR) 

Op Molenpad in West-Brabant (34 koren- en 7 poldermolens, incl. het Land van Heusden 

en Altena) ISBN 90-804193-8-9, (code WB) 

Op Molenpad in Midden-Brabant (44 wind- en watermolens) ISBN 90-76947-02-3, (code 

MB) 

Op Molenpad in het Gelders Rivierengebied (38 koren- en 7 poldermolens in de Betuwe, 

Tieler- en Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen), 

ISBN 90-804193-7-0, (code GR) 

Op Molenpad in de provincie Utrecht (15 polder-, 17 korenmolens en een houtzaagmolen) 

ISBN 90-76947-03-1, (code UT) 

Molens van Kinderdijk en de West-Alblasserwaard (41 koren- en poldermolens) ISBN 90-

76947-04-X, (code KWA)  

Op Molenpad in het Groene Hart van Holland (30 polder- en 11 korenmolens)  

ISBN 90-804193-4-6), (code GH) 

Op Molenpad in Zeeland-Noord (41 korenmolens op Tholen, Walcheren en Schouwen-

Duiveland), (code ZN) 

 

Alle bovenstaande titels zijn nu tijdelijk zonder portokosten te bestellen door overmaking van 

genoemde bedrag en bestelcode op postgiro 6966832 t.n.v. Hanova Media Productions te 

Noordhoek. U ontvangt uw bestelling dan voor 1 april per post z.s.m. thuis.  

Kijk op Internet (www.hanovamedia.nl) onder het kopje Uitgeverij molenboeken voor meer 

informatie over de beschreven titels of bel Hanova Media Productions, Vlasaard 28, 4758 SH 

Noordhoek (tel: 0168-405817. 

 

Foto rechts: de “nieuwe” windmotor in Broek Noord 
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Adres De Fryske Mole: 
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Adres Gild Fryske Mounders: 
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De redactie wordt gevormd door: 
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Redactieadres: 
 

Waltaweg 53 

8765 LN Tjerkwerd 

(tel. 0515-57.93.48) 

E-mail :  

info@utskoat.nl 

 

Internet: www.utskoat.nl 

 

 

Druk: 
Caparis Grafisch Centrum Heerenveen 

 

 Zonder voorafgaande toestemming van 

de redactie is het niet toegestaan artikelen 

en/of foto’s over te nemen. Wel wordt 

gaarne meegewerkt aan het beschikbaar 

stellen van informatie uit dit en voorgaande 

nummers. 

 

mailto:s.dejong3@chello.nl
mailto:j.stolp@tiscali.nl
http://www.tem.nhl.nl/~smits/index.html
mailto:pdevries@bogerman.nl
mailto:s.dejong3@chello.nl


 

 

    Swan 
 

 

Tusken tsientûzen guozzen 

wachtesto my, 

stiif en stil op dyn pôle. 

 

Aanst as ik dy befrij 

fljochtesto mei 

al dy guozzen op ‘e wjuk. 

 

    Dan sjongt brûzend ’t wetter dy troch ’t liif. 

As dan de fûgels roppe 

en ik pak myn spylark derby, 

is ‘t ien blide harmony 

op ‘e pôle 

by dy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiltjse Feenstra 

Hjerst 2003 

 Poldermole “Het Zwaantje” te Nijemardum 

 


