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5 februari 2005  Sluiting kopij nummer 117 

12 maart       Friese Molenaarsdag 

2 april   Excursie De Fryske Mole/GFM 

9 april   Start actie ledenwerving Gild Fryske Mounders 

14 mei   Nationale Molen- en Gemalendag 

 
 

 

. 

 

 

 
Foto: De molen van Birdaard trok veel publiek op de Friese molendag 

Bij de foto’s op de omslag 

Voorop: Korenmolen De Hoop is na drie jaren van stilstand weer in bedrijf 

gekomen. De doorstart werd feestelijk in gang gezet door het symbolisch 

doorknippen van een lint bij de toegangsdeur in aanwezigheid van 

gedeputeerde Bertus Mulder, burgemeester Eric ter Keurs, vrijwilligers 

en genodigden. De foto werd gemaakt tijdens de Friese molendag. 

Achterop:  Molen Windlust in Noordwolde tijdens een zonninge winterdag in 1998. 

 



Van de redactie 
 

Het einde van het jaar nadert weer. Het was opnieuw een jaar vol met 

aardige molenfeiten. Molenopeningen, restauraties, jubilea, excursie(s) 

en natuurlijk de verschillende molendagen. De molenavonden van 

afgelopen jaar te Workum (2 molens) en een week later te Roodkerk en 

Broeksterwoude waren een groot succes. Dat is iets om volgend jaar 

zeker te gaan herhalen. De molendag die nog het meest vers in ons 

geheugen ligt, is de Friese molendag. Ook deze keer was dat weer een 

groot succes. Het was een dag waarop veel geproduceerd kon worden. 

Zo kon er volop graan worden gemalen, hout worden gezaagd of water 

worden opgemalen. Hopen maar dat ook volgend jaar alle molendagen 

een groot succes met veel wind worden. 

Nou is 2004 het jaar dat we achter ons gaan laten. Het was in veel 

opzichten een belangrijk molenjaar. Maar 2005 zal waarschijnlijk nog 

belangrijker gaan worden. Op zaterdag 9 april zal er namelijk een grote 

actie beginnen om veel nieuwe leerling-molenaars te werven. Het hoe, 

wat en waarom, kunt u verderop lezen in deze Utskoat. Nu is die 2e 

zaterdag in april (de 9
e
 van de 4

e
) niet de enige belangrijke zaterdag 

van die maand. Een week eerder (de 2
e
 van de 4

e
 dus) vindt de 

jaarlijkse excursie weer plaats. Waar die excursie u naartoe zal leiden, 

leest u ook verderop in deze editie van uw Utskoat. Hopen maar dat 

ook dat weer een succes wordt en dat er veel geïnteresseerden aan deze 

excursie mee zullen doen. Maar ja, voor dat laatste, daar bent u 

tenslotte toch zelf verantwoordelijk voor. Als we dan toch aan het 

vooruitblikken zijn, dan kan de volgende molengebeurtenis er ook nog 

wel bij. Had ik het zo straks al even over de Friese molendag, op 12 

maart is het weer tijd voor de Friese molenaarsdag. Er zullen in de 

omgeving van Sneek de nodige molens speciaal voor u en andere 

belangstellenden geopend zijn. Een paar pagina’s verder (nu niet meteen doorbladeren!!) wordt u 

verteld welke molens dan geopend zullen zijn. 

Maar de bovengenoemde onderwerpen zijn natuurlijk niet het enige wat u straks nog allemaal in deze 

Utskoat gaat lezen. Zo is er naast een terugblik op de Drentse molendag, een winterse impressie over 

houtzaagmolen De Jager te Woudsend. Maar ook het tweede deel over de koren-en pelmolen te 

Holwerd is in dit nummer opgenomen. Na het uiterst boeiende eerste deel in de vorige Utskoat, is dit 

tweede deel minstens zo interessant. 

Als we het dan toch over interessante onderwerpen hebben, ook de opening van de mosterdmaalderij 

in Hollum (Am.) wordt uitvoerig beschreven. Zo is dus ook de mosterdmolen weer terug op Friese 

bodem. Deze functie was in Friesland compleet uitgestorven. Waren er halverwege de 19
e
 eeuw nog 

10 mosterdmalende molens in Friesland, langzamerhand verdwenen ze uit het Friese landschap. Maar, 

die functie is dus nu weer springlevend. Wij wensen de molenaars in Hollum veel succes met hun 

activiteiten. 

Ook aan het restaureren van onze molens wordt aandacht besteed, waaronder de poldermolen De 

Phenix te Marrum, die van een nieuw rietdek is voorzien. Verder hopen de molenaars van De Groene 

molen te Joure dat ook hun molen in de toekomst weer met de wind water kan opmalen. En werden de 

Amerikaanse windmotoren eerst nog met de nek aangekeken, nu wordt er steeds vaker positief over 

deze stoere werkers gesproken. Mede daardoor worden ook deze monumenten van formaat 

tegenwoordig goed onderhouden en gerestaureerd. Verderop een impressie.  

Naast al deze onderwerpen zijn er natuurlijk nog veel meer interessante molenzaken te bewonderen. 

Maar dat kunt u zelf verder wel uitzoeken. We hoeven tenslotte ook niet alles “voor te kauwen”. 

Naast veel leesplezier, wensen wij u als redactie prettige Kerstdagen en alvast een heel goed en gezond 

2005. Tot volgend jaar (!!!!) 

 

Ruurd Jakob Nauta 





 

 

Het afgelopen jaar heeft de stichting heel wat werk laten uitvoeren. Naast dat aan alle 41 

molens het nodige onderhoud á € 6800.- per molen werd uitgevoerd (totaal ca € 280.000), 

werden ook een aantal molens gerestaureerd. Dit zijn: 

 

 De Grote Molen in Marrum ca € 10.000.- kreeg een nieuwe windpeluw. 

 De verplaatsing van molen Hoogland in Wirdum is afgerond. 

 De Tjongermolen in Mildam kreeg voor ca € 10.000.- een nieuwe vijzelbak.  

 De Bullemolen in Lekkum werd voor ca € 40.000.- van een nieuw rietdek op kap en 

romp c.a. voorzien. 

Bovendien is rietdekker J. v.d. Zee nog bezig met het aanbrengen van een nieuw rietdek op 

het achtkant van molen De Fenix te Marrum ,ca € 20.000.- (zie elders in deze Utskoat) en 

loopt de restauratie van De Miedenmolen te Holwerd ( kosten ca € 68.000.-) op zijn einde; er 

moet alleen nog een sprinkler-installatie worden aangebracht. 

Ook is de restauratie van de molen Heechhiem in Goëngahuizen voor ca € 85.000. 

grotendeels voltooid, nadat door de aanleg van een nieuwe polderkade de molen 1 m. naar 

voren en 1 meter omhoog moest worden gebracht. Bij elkaar ruim € 500.000,-. Voorwaar 

geen kleinigheid als je bedenkt dat de stichting drijft op vrijwilligers. 

 

Molenaarscontract 

 

Maakten we in Utskoat nr 114 al bekend dat er een nieuw molenaarscontract staat aan te 

komen, we moeten u echter nog even om geduld vragen want de heren juristen zijn er nog 

steeds niet uit. 

 

Restauratie Slagdijkstermolen te Oude Leije en de Achlumermolen te Achlum 

 

Ook in de vorige Utskoat vertelden we u dat beide molens in 2005 gerestaureerd kunnen 

worden. Met deze restauratie zit het sinds kort niet mee. 

De restauratie van beide molens kost samen ca € 440.000.- en de stichting heeft al een 

toezegging op zak van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voor een subsidie van 70% 

Ook loopt er een aanvraag bij de provinsje Fryslân voor een bijdrage van 15%. Voor de dan 

nog ontbrekende 15% lopen subsidie-aanvragen bij derden. 

Onlangs is het bestuur van De Fryske Mole bij het P.A.M. (Provinciale Adviescommissie 

Monumentenzorg) op het provinciehuis ontboden. Er werd medegedeeld dat de cie aan G.S. 

zal voorstellen de molenrompen.c.a. van provinciaal belang te achten, maar geen bijdrage ter 

beschikking te stellen in de reconstructie van de molens. De reden is dat reconstructie, niet 

veroorzaakt door een technische noodzaak, niet subsidiabel is. Met reconstructie wordt 

bedoeld de molenrompen weer compleet te maken door restauratie tot maalvaardige molens. 

Hoewel G.S. nog moeten besluiten levert dit een "gat" op van ruim € 60.000.-. De stichting 

heeft beide aannemers bericht gestuurd dat de restauratie voorlopig niet doorgaat. 

Ook is via de NUON geprobeerd een oplossing te vinden voor het te dicht bij de molen in 

Achlum staande trafo-gebouwtje. Verplaatsing moet echter € 35.000.- gaan kosten. Daar is 

geen geld voor. 



Nieuwe bestuursleden St De Fryske Mole 

 

Middels een advertentie in de Leeuwarder Courant van 4 september heeft de stichting nieuwe 

bestuursleden gevraagd. Hierop zijn 15 reacties ontvangen. Na een selectieprocedure zijn de 

volgende bestuursleden per 1 januari 2005 benoemd: 

 penningmeester: de heer J.R. de Jong uit Rottum 

 secretaris: de heer P.Kooistra uit Leeuwarden. 

Op de jaarlijkse vergadering met de molenaars van De Fryske Mole op 22 december a.s. kunt 

u kennismaken met beide heren. 

A...Cramer 

 

Nieuwe donateurs De Fryske Mole 

We heten de volgende donateurs hartelijk welkom: 

 G. Nammersma- Severein Frentsjer  

 L. Diesch Marienheem 

 H.T. Bokma Wommels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van De Fryske Mole 

en het Gild Fryske Mounders 

wenst allen fijne kerstdagen en een 

goed draaiend 2005. 
 

 

 

Oude foto uit het archief van Marten 

Lootsma  

(schenking Van der Woude - Leeuwarden).  

De afgebeelde molen is die van het 

Kalverdijkje te Leeuwarden. Deze molen 

werd op 11 mei 1994 het slachtoffer van 

brandstichting. De molen was toen al tot 

romp gedegradeerd. Herbouwplannen zijn 

nimmer ten uitvoer gebracht. 



Najaarsvergadering GFM in het teken van promotie 
 

 
 

Vrijdagavond 5 november deed het bestuur de nieuwe 

promotie m.b.t. haar opleidingstaak uit de doeken 

voor een goed gevulde zaal belangstellenden. Een 

trotse Henk Kuipers mocht het diploma in ontvangst 

nemen uit handen van onze opleidingscommissaris. 

Leermeester Sije Hoekstra gaf een terugblik op de 

afgelopen opleidingsperiode. 

Binnenkort komt het Gild ook met een eigen site 

www.molenaarworden.nl 

Dan verhuist het gild-nieuws van de site 

www.utskoat.nl automatisch naar de nieuwe site 

d.m.v. een link. 

Na de pauze vertelde beroepsmolenaar Leen 

Witteman van de Neckermolen bij Pumerend met 

veel gevoel en liefde voor het oude molenaarsvak. De 

zaal was muisstil bij het aanhoren van de harde 

werkelijkheid van het "waterpezersbestaan" dat 

eigenlijk nog niet eens zo heel ver achter ons ligt.  

 

 
 

Beroepsmolenaar Leen Witteman bij een foto van de Waterloosmolen van Rijpwetering. Hier 

maalde zijn grootvader bij wie hij veelvuldig op bezoek kwam. Zo werd deze poldermolen de 

bakermat van zijn liefde voor het ambachtelijke watermolenaarsvak dat hij tientallen jaren 

lang heeft uitgeoefend en dat hij nog heel lang hoopt te kunnen doen. Al met al een heel 

geslaagde avond. 



 

GFM houdt in 2005 grote wervingsactie leerling-molenaars 
 

Het Gild Fryske Mounders bestaat in 2005 al weer 30 jaar. In de provincie Fryslân is er echter 

nog steeds een nijpend tekort aan vrijwillige molenaars. Bovendien geldt dat het 

molenaarsbestand vergrijst. De komende vijf jaar moeten er in Fryslân minimaal 100 actieve 

vrijwillige molenaars bij komen. Om deze doelstelling te bereiken, gaat het Gild Fryske 

Mounders het werk van de vrijwillig molenaar op een eigentijdse manier promoten en bij een 

breder publiek bekend maken. In 2005 zal een grote wervingsactie voor nieuwe leerlingen 

worden gehouden. Folders, posters, een website, open dagen en aansluitende proeflessen zullen 

hierbij worden ingezet. De plannen zijn tijdens de najaarsvergadering van het Gild Fryske 

Mounders op 5 november in Raerd aan de leden gepresenteerd. Het plan werd daar enthousiast 

ontvangen en is ook voor de continuïteit van het Friese molenbehoud een belangrijke bouwsteen. 
 

Uitvoering en programma 

Het slagen van de wervingsactie vraagt medewerking van de hele vereniging: medewerking van alle 

molenaars in Fryslân. De opzet is namelijk dat potentiële leerling-molenaars tijdens open dagen en 

aansluitende sessies van openbare lessen kennis kunnen maken met het werk van de molenaar. De 

actie zal in eerste instantie plaatsvinden in het voorjaar van 2005. Er is afhankelijk van de hoeveelheid 

aanmeldingen en de opgedane ervaring mogelijkheid tot herhaling van het programma in het najaar. 

De provincie wordt voor de actie denkbeeldig verdeeld in twee regio’s: noord en zuid. In beide regio’s 

wordt een open dag met aansluitend een sessie van 4 proeflessen georganiseerd. De start van feitelijk 

de hele actie vindt plaats op zaterdag 9 april 2005 in regio noord (globaal ten noorden van de lijn 

Harlingen – Leeuwarden – Buitenpost). Het is de bedoeling dat op deze dag zoveel mogelijk molens in 

de regio noord draaien. Een geselecteerd aantal poldermolens is open voor geïnteresseerden in de 

hobby van molenaar. Na deze open dag worden in regio noord de 4 daaropvolgende zaterdagen 

proeflessen aangeboden. Tijdens de open dag kan men zich hiervoor inschrijven. Deze 

kennismakingslessen zullen bij grote belangstelling ook door bereidwillende gastgevende molenaars 

worden verzorgd. Op 21 mei start de tweede sessie, gelijk aan de eerste, maar nu in regio zuid (ten 

zuiden van de lijn Harlingen – Leeuwarden – Buitenpost). Het speerpunt van de actie is het werven 

van molenaars op de Friese poldermolens. Juist dit type molen staat vaak stil of heeft helemaal geen 

vaste molenaar. De open dagen en de proeflessen worden dan ook op de poldermolens gegeven. 

Bovendien geldt dat de opleiding tot molenaar is gericht op het leren werken met een molen zonder 

werktuigen. Het werken met molens met specifieke industriefuncties leert men doorgaans na de 

opleiding naar eigen voorkeur in de praktijk. Echter: de industrielesmolens, aangesloten bij het Gild 

Fryske Mounders, zullen in de praktijk na de proeflessen ook een deel van de nieuwe 

leerlingeninstroom opvangen.  
  

Het complete programma in het voorjaar van 2005 met twee open dagen met ieder aansluitend een 

sessie van 4 proeflessen ziet er als volgt uit: 

 

zaterdag 9 april 2005 - Startsein actie (vindt plaats in regio noord)  

- 1
e
 open dag op een geselecteerd aantal poldermolens in noord 

Fryslân 

- opgave aspirant-molenaars voor sessie van 4 proeflessen op 

poldermolen in regio noord 

zaterdag 16 april 2005 1
 e

 proefles in regio noord op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar  

GILD FRYSKE MOUNDERS 



zaterdag 23 april 2005 2
 e

 proefles in regio noord op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar 

zaterdag 30 april 2005 3
 e

 proefles in regio noord op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar 

zaterdag 7 mei 2005 4
 e

 proefles in regio noord met mogelijkheid tot excursie naar andere 

molen(s) in de regio 

zaterdag 14 mei 2005 Nationale Molen- & Gemalendag 2005 

zaterdag 21 mei 2005 - 2
e
 open dag op een geselecteerd aantal poldermolens in zuid Fryslân  

- opgave aspirant-molenaars voor sessie van 4 proeflessen op 

poldermolen in regio zuid 

zaterdag 28 mei 2005 1
 e

 proefles in regio zuid op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar 

zaterdag 4 juni 2005 2
 e

 proefles in regio zuid op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar 

zaterdag 11 juni 2005 3
 e

 proefles in regio zuid op poldermolen o.l.v. leermeester of 

gastgevende molenaar 

zaterdag 18 juni 2005 4
 e

 proefles in regio zuid met mogelijkheid tot excursie naar andere 

molen(s) in de regio 
 

De actie vraagt zoals genoemd medewerking van alle molenaars in de provincie. De molen en het 

werk van de molenaar zelf staan in deze actie centraal. De nieuwe leerlingen kunnen tijdens de 

proeflessen gelijk op een molen in actie komen. Organisatorisch vraagt dit naast inzet van de 

leermeesters ook tijdelijk inzet van gastgevende molenaars. Wij gaan ervan uit dat het geen problemen 

mag opleveren om iedereen hiervoor enthousiast te krijgen. Sterker: deze actie is een unieke kans voor 

de leden van de vereniging om hun hobby aan een breder publiek te verkopen. 
 

De wervingscampagne is financieel mogelijk door de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) 

van de provincie Fryslân. Om subsidie te kunnen verkrijgen, moest het ingediende project voldoen aan een 

aantal voorwaarden. Het project moet bedoeld zijn voor cursussen of trainingen en het moet innovatief zijn. Het 

door het Gild Fryske Mounders beoogde wervingsproject voldeed aan deze voorwaarden. Aan het project is door 

de provincie afgelopen zomer € 9000,- subsidie toegekend! Voorwaarde van de TSV is wel dat de vereniging 

zelf ook bijdraagt aan het project. De totale begroting voor dit project bedraagt € 11000,-. De vereniging moet 

voor 1 november 2005 het project financieel verantwoorden aan de provincie. Uitvoering van de actie moet dan 

ook voor die datum zijn voltooid. Door deze zeer positieve ontwikkelingen kon de wervingsactie gedurende de 

afgelopen maanden in concept worden ontwikkeld. Voor de ontwikkeling en de organisatie van de wervingsactie 

heeft het bestuur een werkgroep samengesteld. 

www.molenaarworden.nl 

Uiteraard vraagt het slagen van deze actie ook veel publiciteit vooraf. Hier is de inbreng van 

reclamebureau MyriadM van grote betekenis. Het reclamebureau ontwikkelt de komende maanden in 

samenwerking met de werkgroep folders (met los inschrijfformulier), posters en een website. De 

website krijgt als internetadres www.molenaarworden.nl. De doelgerichte aanpak van het Gild 

Fryske Mounders is al gelijk op te maken uit dit alleszeggende internetadres. De open dagen en de 

aansluitende proeflessen zullen t.z.t. uitgebreid worden aangekondigd in de diverse media. Het betreft 

de beide Friese dagbladen (Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad), de Friese televisie en radio 

(Omrop Fryslân) en de vele streekgebonden huis-aan-huiskranten. 
 

De website en de folders zijn uiteraard ook na de looptijd van de TSV-actie bruikbaar. Dit 

promotiemateriaal kan minstens over een periode van 5 jaar worden gebruikt en kan steeds worden 

aangevuld of geactualiseerd. Zo levert deze actie de vereniging blijvend iets op: een aansprekende en 

eigentijdse presentatie van onze activiteiten. De doelstelling voor de middellange termijn is immers 

honderd actieve nieuwe molenaars erbij in een periode van 5 jaar. Bovendien zullen in de toekomst 

voortdurend nieuwe molenaars moeten worden opgeleid. Wij gaan ervan uit dat deze actie op een 

positieve wijze hieraan zal bijdragen en verwachten ook voor de bestaande mounders een prachtig 

voorjaar van 2005. Hun werk en een gezonde toekomst voor de molens staan immers centraal tijdens 

deze campagne. 



De werkgroep wervingsactie Gild Fryske Mounders, 
 

Martin Bakker 

Rolf Dijkema 

Ruurd Jakob Nauta 

Frank Terpstra 

Gerdien Wichers 

 

Nieuwe leden 

De volgende personen hebben zich opgegeven als GFM-lid en gaan de opleiding tot vrijwillig 

molenaar volgen. 

W. Weerstra   Trekweg 8  9074 LE Hallum 

F. Bruinsma  Hitzumerweg 1 8806 TR Achlum 

C. Foppele  Pallasbaan 3  8802 BP Franeker 

J. Nooi   Linebeamleane 20 9051 SV Stiens 

S. Tjepkema  Farebuorren 28 9171 MA Blije 

R.G. Kuypers  Tuinbouwstraat 8 8933 ES  Leeuwarden 

T. Mandemaker Gaaikemastraat 37 8561 AL  Balk 

K. Stielstra  Boarskulp 18  9051 ML Stiens 

 

In Memoriam Ab Middelkamp 
 

Zoals de vorige Utskoat al kort berichtte, is ons lid Albert 

Middelkamp overleden. Ab Middelkamp overleed op 3 

september, op de leeftijd van bijna 67 jaar. Ab Middelkamp was één van 

de molenaars op de koren-, pel- en houtzaagmolen De Zwaluw in 

zijn woonplaats Burdaard. De molen was op 11 november 1972 bij een 

noodweer in brand geraakt. Vijftien jaar later is de molen weer 

opgericht. In 1985 leidde dit tot de oprichting van Stichting “Molen 

de Zwaluw”. Ab werd de eerste voorzitter. Het eerste doel van de 

stichting was om de laatste eindjes van de restauratiegelden bijeen te 

krijgen. Acties werden hiervoor op touw gezet. Op 1 oktober 1987 

werd De Zwaluw na 15 jaar stilstand weer in werking gesteld. Reeds 

vanaf 1985 werden de molenaars opgeleid. In totaal 7 voor het 

gehele complex. Ook Ab Middelkamp slaagde in één keer voor het 

examen.  

Doordat op het korenmolengedeelte een beroepsmolenaar werd aangesteld, concentreerden de 

vrijwilligers zich op het houtzaagmolengedeelte. Ab verrichtte veel werkzaamheden in de molen en op 

het molenerf. Vooral metaalwerk had zijn aandacht. Met name de snelzaag in het houtstek werd door 

hem met Jan Schenk geheel gereviseerd en weer geïnstalleerd. Ab had een groot technisch inzicht.  

Naast de technische en molendeskundigheid was Ab ook een kundig bestuurder. Dat betekende dat hij 

later ook weer voorzitter van de stichting werd. Ook bij ander vrijwilligerswerk in zijn dorp Burdaard 

werd vaak een beroep op hem gedaan. Door zijn vriendelijke karakter kon hij met iedereen goed 

overweg. Stichting “Molen de Zwaluw” en zijn nabije molenvrienden hebben veel aan Ab 

Middelkamp te danken.  

Twee jaar geleden werd darmkanker bij Ab geconstateerd. Na een zware operatie en aanvankelijk 

gunstige berichten bleek de ziekte een niet te stoppen proces. Voor zijn vrouw Hennie, kinderen en 

kleinkinderen en is het heengaan van Ab een groot verlies. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij dit grote verlies.         

Bestuur Gild Fryske Mounders 

 

Dit In Memoriam is grotendeels door Sjerp de Jong geschreven en door hem beschikbaar gesteld. Hij 

heeft het eerder gepubliceerd in de Molenwereld van oktober 2004 

 



"De loop van het Friese water" 
Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de Friese waterschapswereld. Juist omdat het 

Wetterskip Fryslân toekomstgericht bezig is, is het goed om af en toe stil te staan bij wie men 

is en waar men vandaan komt. Het is dan ook met veel genoegen dat het Wetterskip Fryslân 

onlangs bekend maakte dat de secretaris-directeur de heer P.L. Polhuis en de heer G. ter Haar 

(vm. secr. directeur van Wetterskip De Waadkant en vm. bestuurslid De Fryske Mole) samen 

het boek "De loop van het Friese water" hebben geschreven. In dit boek staat de historie van 

de waterhuishouding en de waterschappen in Friesland beschreven. De presentatie van dit 

unieke boek vindt plaats op vrijdag 17 december. We hopen er in ons volgende nummer op 

terug te komen. 

 
 

Molen De Hoop nieuwe roede 

De oude potroede is niet meer in het kruis van de Dokkumer molen 

De Hoop. De molenmakers van de firma Dijkstra uit Sloten hebben 

hem gestreken met behulp van een grote kraan. Toch gaat deze oude 

potroede niet geheel verloren want het uiteinde met nummer en 

plaatje wordt geconserveerd en in de molen opgesteld als 

aandenken.  

Hieronder een plaatje dat de arbo-omstandigheden van 

molenmakers in de huidige tijd goed illustreert. Veiligheid staat 

hoog in 't vaandel. Links Willem Dijkstra en rechts Johannes 

Kooistra. (foto’s A. J. de Vries) 

 

 





Friese molenaarsdag op 12 maart 2005 
 

De Friese molenaarsdag is in 2005 op 12 maart wanneer van 10.00- 17.00 uur een achttal 

molens in en rondom Sneek en Woudsend geopend zijn. In dit gebied in Zuidwest Friesland 

liggen zeer mooie industriemolens in leuke dorpen en steden en kleine schattige 

poldermolens als spinnenkoppen en boerenmuontsen in een open landschap. 
 

Bij de ene molen heb  je vaak al zicht op de ander molen. De molens kunnen in elke volgorde 

worden bezocht. Hou wel rekening met de tijden van boot in Uitwellinga. 

Bij het dorp Scharsterbrug ligt de Skarrenmolen uit 1888. Een boerenmuonts die ook nog 

dienst heeft gedaan als korenmolen. In 2003 heeft de molen een restauratie ondergaan en staat 

er nu weer fraai bij en maalt het polderwater op de Friese boezem. 

In Woudsend zijn de originele houtzaagmolen De Jager en de korenmolen ’t Lam open. Ook 

moleninformatiecentrum en molenaarswinkeltje in de Molestrjitte is een leuk startpunt. 

Parkeer de auto op de dorpsparkeerplaats, want Woudsend is ook bekend door zijn nauwe 

straten en stegen. De spinnekop Doris Moolstje staat op een hele vrije plaats aan de noordkant 

van de Oudegaaster Brekken in Oudega –W. Door veel eigen werk, subsidie en acties is 

gedurende 6 jaar de molen weer teruggebracht in oude luister.   

Op houtzaagmolen De Rat in IJlst is men momenteel druk bezig om het elektrische zaagraam 

te plaatsen. Oorspronkelijk stond de molen in de Zaanstreek als balkenzager. In het begin van 

de 19e eeuw werden veel molens in de Zaan gesloopt of verkocht, als gevolg van de op dat 

moment slechte vooruitzichten voor een windmolenbedrijf. Een heel totaal en origineel 

complex aan de Geeuw waar tussen 12.00 -13.00 uur de snert klaar staat.  

Ten oosten van Sneek ligt het tweelingdorp Uitwellinga-Oppenhuizen. Vanuit de haven van 

Uitwellinga om 11.00 en 14.00 uur kan men vertrekken per boot naar de Geeuwpoldermolen. 

De polder wordt op 1 november onder water gezet en vanaf 1 maart draait de molen weer 

volop om de weilanden weer droog te malen.  

De spinnekop Himmole staat in Sneek langs de rondweg en is via het industrieterrein te 

bereiken. Met een vlucht van 12 meter een fraai exemplaar. Vervolgens kan in Lutkewierum 

ten westen van Sneek de windmotor “Grutte Wierum” uit 1922 worden bezocht. Na de 

boerenmuontsen was dit een ontwikkeling afkomstig uit de Verenigde Staten. De zelfkruiing 

zorgde voor een veilig concept. Op de ondertoren zijn de originele kleuren weer aangebracht.  

 

Door de verscheidenheid van molens en de inzet van de molenaars is er een aantrekkelijk 

programma in Friesland. Nadere inlichtingen: Sjerp de Jong 0511-474258 e-mail: 

sjerpdejong@chello.nl . Kijk voor nadere informatie over een aantal molens ook op  

http://www.molensinbedrijf.nl  

 

Excursie 2005 naar Gildehaus (D) en Overijssel 
 

Op zaterdag 2 april vindt de jaarlijkse excursie van het Gild Fryske Mounders en De Fryske 

Mole plaats. Dit jaar voert de reis ons naar verschillende molens in de provincie Overijssel. 

Met als eerste doel de korenmolen te Almelo, vervolgens de molens van Gildehaus (D), 

Usselo, Azelo en Rijssen. Opstapplaatsen zullen dit keer de parkeerplaats bij de McDonalds te 

Goutum zijn (7.15 uur). En voor de meer “zuidelijker” georiënteerden onder ons, zal de 

parkeerplaats van de McDonalds te Heerenveen een gepaste opstapplaats zijn (7.45 uur). 
 

Nadat in Heerenveen de laatste passagiers zijn opgestapt, gaat onze excursie echt 

beginnen. Voor half tien komen we al aan bij onze eerste molen. Het is korenmolen “De 

Hoop” te Almelo. Opmerkelijk detail van deze molen is dat het een Fries achtkant is, 

mailto:sjerpdejong@chello.nl
http://www.molensinbedrijf.nl/


afkomstig van de vm. papiermolen “Het Springen Hart” te Makkum. Misschien zijn er 

nog wel enkele “sporen” van zijn oude functie in het achtkant te vinden. Maar, die 

sporen zijn natuurlijk alleen te zien voor degenen die met deze excursie meegaan……. 

 

Daarna zullen we onze reis vervolgen naar een Duitse grondzeiler, (vergeet dus ook deze keer 

niet uw paspoort mee te brengen). Deze markante grondzeiler staat niet ver over de grens in 

het plaatsje Gildehaus. In tegenstelling tot de vorig jaar bezochte standerdmolen in 

Papenburg, draait deze molen wel zijn rondjes in de “gewone” richting. Nu het woord 

standerdmolen toch gevallen is, komen we meteen uit bij de derde molen van onze trip. Dat 

wordt nl. de standerdmolen te Usselo. Deze driezolder (zeer zeldzaam in Nederland) is 

uitgerust met borstroeden. Ook dat is in Nederland zeldzaam aan het worden. Na deze 

prachtige 25,10 meter vlucht tellende Möl achter ons gelaten te hebben, wordt het tijd voor 

een waterradmolen. Die waterradmolen is de oliemolen te Azelo, behorend aan het landgoed 

Twickel te Delden. Deze molen is als dubbele waterradmolen gebouwd, maar het 

korenmolengedeelte aan de overzijde op de Oelerbeek is al in 1825 afgebroken. Deze molen 

geldt als een van de oudste waterradmolens van Nederland, bouwjaar: 1325 (!!!) 

Wij zullen deze reis beëindigen met een bezoek aan de olie-en pelmolen te Rijssen. Deze in 

1752 gebouwde molen is de enige molen in Nederland met deze unieke functie. Het bezoek 

zeker waard dus (!!) We kunnen ons allemaal de foto’s van Penninga’s molen te Joure van 

voor de grootscheepse restauratie in 1971 wel voor de geest halen. Op zo’n dergelijke manier 

heeft ook de molen van Rijssen erbij gestaan. We zullen op 2 april wel zien, wat een knap 

staaltje restauratiewerk er in Rijssen heeft plaatsgevonden. 
 

Aanmelding 

 

Aanmelden voor deze excursie zal deze keer iets anders gaan dan de voorgaande keren. U 

hoeft eerst nog geen geld over te maken. Een aantal dagen voor de excursie krijgt u een 

acceptgiro met het bepaalde bedrag erop in de bus die u vervolgens moet overmaken. Hoeveel 

u gaat betalen, hangt helemaal af van het aantal mede-excursiegangers. Gaan er 39 of minder 

personen mee, dan betaalt u € 32,50. Gaan er tussen de 40 en 50 personen mee, dan betaalt u  

€ 26,50. Maar gaan er 50 deelnemers of meer mee, dan betaalt u slechts € 22,50. 

Dus, hoe meer geïnteresseerden er mee gaan, des te lager de prijs (!!!!!) 

U kunt zich vanaf nu opgeven bij ondergetekende. Dat kan per e-mail, telefoon of gewoon per 

brief: 

E-mail: ruurdjakob@tiscali.nl 

Telefoon: 0515 559454 / 06 28930890 

Brief: R.J. Nauta, Noardein 80, 8625 TK Oppenhuizen 

Als u zich per e-mail of brief opgeeft, krijgt u van mij een bevestiging dat de betreffende mail 

of brief ook inderdaad is aangekomen. 

Vermeld overigens bij uw aanmelding wel even uw volledige naam, adres, telefoonnummer 

en uw opstapplaats. 

 

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

leden/donateurs 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. 

Wij hopen u te zien op de 2
e
 van de 4

e
 !!!! 

 

Jaap Tiedema 

Ruurd Jakob Nauta 
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Opening mosterdmaalderij in Hollum 

 

 
  

Vrijdag 20 augustus was het dan zover; de nieuwe mosterdmaalderij, bij de 

korenmolen ‘De Verwachting’ werd officieel geopend. De openingshandeling zou worden 

verricht door mr. Anita Andriesen gedeputeerde van de provincie Fryslân met de 

portefeuille plattelandsbeleid en tevens gebiedsgedeputeerde voor de waddeneilanden. De 

genodigden werden omstreeks 14.30 uur ontvangen in een tent die naast de molen was 

geplaatst. De stormachtige westenwind, die een paar dagen aanhield, was intussen wat 

geluwd, maar wind is wel van belang voor een molen. 

 

De bouw van de mosterdmaalderij was een initiatief van het bestuur van de Vereniging 

Vrienden van de Hollumer molen ‘De Verwachting’. De keus om een mosterdmaalderij te 

realiseren is gebaseerd op het verleden, omdat er een tijd is geweest dat er veel mosterd werd 

gemalen, vooral door ‘handmosterdmolenaars’ maar ook door de centrale mosterdmolen in 

het dorp. Naast de mosterdmaalderij vond het bestuur het van belang dat er ook een 

infocentrum voor de bezoekers zou komen. Met nog een werkplaats voor de vrijwillige 

molenaars was het gebouw compleet. Financiering van de totale bouwkosten werd mogelijk 

via Europese subsidie. Het was de bedoeling om van de maalderij een bezoekerstrekker te 

maken. Daartoe moest de aandrijving, die vanuit de molen plaats vindt, zichtbaar blijven om 

de bezoekers een indruk te geven van het aloude maalambacht. Door de molenbouwer is een 

fraai stukje vakwerk gemaakt dat uitermate spectaculair oogt. De bouw van de uitbreiding 

werd in drie delen aanbesteed te weten: het bouwkundige deel, de maalinrichting en de 

technische installaties. De totale investeringskosten bedragen bijna driehonderdduizend euro.  

De inrichting van de bezoekersruimte ziet er zeer fraai uit. Er wordt aandacht besteed aan de 

geschiedenis van de Amelander molens maar ook aan het molenambacht in het algemeen. 



Deze expositie is samengesteld door Aleida Edes die met de hulp van Piet Neij er een fraai 

geheel van heeft gemaakt. 

 

Door de directeur van de Stichting Amelander Musea en Molens de heer Joop de Jong 

werd het openingswoord gevoerd. De Jong refereerde aan de doelstellingen van de Stichting 

en memoreerde dat de organisatiestructuur voor menig buitenstaander een complex geheel 

lijkt. Als men echter kennis neemt van de organisatie dan zal men zich verbazen over het 

enthousiasme, de ideeën en de creativiteit van de verschillende bestuurders. Zo wordt er bij de 

beide molens gemalen en verschillende producten gefabriceerd die allen uitdragen wat ons 

eiland zo bijzonder maakt. Er wordt weer rogge verbouwd en nu ook al mosterdzaad. Zowel 

de rogge als het mosterdzaad is deze week geoogst. Van belang acht De Jong het partnerschap 

van de gemeente Ameland, die de nodige steun aan de STAM verleent, niet alleen in de 

exploitatie maar zeker ook bij de investeringen. De Jong deelde nog mede dat voor de afzet 

van het mosterd de STAM inmiddels is aangesloten  bij de stichting Waddenproducten. De 

financiering van het project ‘Malende molens’ werd mogelijk door subsidie in het kader van 

Leader+, provinciale cofinanciering en de Dienst Landelijk Gebied. De Gemeente Ameland 

heeft haar deel bijgedragen alsook de STAM.   

 

De voorzitter, Douwe de Boer, van de molenvereniging waarbij De Phenix en De 

Verwachting  zijn aangesloten ging terug in de geschiedenis van De Verwachting en 

memoreerde dat dit misschien wel een derde opening was bij De Verwachting. De eerste 

opening zou dan al plaats hebben gevonden in 1840 toen De Verwachting werd gebouwd 

door Willem Hendriks de Boer. De Verwachting bleef tot 1949 het meel malen voor de 

bevolking van Hollum en Ballum, maar moest toen gesloopt worden. In 1989 werd De 

Verwachting herbouwd en nu kan, mede door de inzet van de vele vrijwilligers, deze 

uitbreiding worden geopend. Deze uitbreiding is mede door de inzet van de directeur van 

de STAM uiteindelijk gerealiseerd, immers de plannen lagen al een paar jaar op uitvoering 

te wachten. De voorzitter noemde het een uniek en fraai project en overhandigde mevrouw 

Andriesen een presentje bestaande uit een aantal Amelander producten.   

 Mevrouw Andriesen noemde de beide molens de twee pareltjes binnen het toeristische 

product van Ameland en feliciteerde de vereniging namens het Provinciaal Bestuur met deze 

fraaie uitbreiding. De beide molens helpen mee, zo vervolgt zij, om de aantrekkelijkheid van 

Ameland voor de recreatie te vergroten. Daarbij hebben de molens een duidelijke rol gespeeld 

in de Amelander cultuurhistorie. Door de aanleg van mosterdveldjes en de verbouw van rogge 

wordt het Amelander landschap gevarieerder en nog aantrekkelijker. Misschien, vervolgt 

mevr. Andriesen , kan er in de toekomst zelfs nog wel een bakkerij met een stenen oven 

worden gebouwd op het eiland, om daarin het roggebrood te bakken van de echte Amelander 

rogge. Deze wens werd ook al geuit door de directeur van de STAM Joop de Jong, die als 

zoon van de roggebroodbakker het belang om dit bakkersambacht onder de aandacht te 

brengen van nabij heeft gekend.   

Een belangrijk deel van de financiering kon worden gehaald uit het LEADER+ programma, 

een Europees stimuleringsprogramma dat voor de waddeneilanden als één van de prioritaire 

thema’s hanteert ‘het benutten van de natuurlijke en cultuurlijke hulpbronnen’ voor het 

vergroten van het bruto regionaal product. En zo is dit een perfect voorbeeld van een project 

dat past in de LAEDER+ doelstellingen. 

Ook burgemeester Paul Verhoeven was ingenomen met het gerealiseerde project. Wel liet hij 

duidelijk blijken dat er nog enkele grote projecten in voorbereiding zijn zoals de uitbreiding 

van het Museum Abraham Fock en het natuurcentrum te Nes. Ook hiervoor zal de gemeente 

Ameland zich als partner opstellen om het tot een goed einde te brengen. 



 
 

 Hierna begaven de genodigden zich naar de mosterdmaalderij om de 

openingshandeling te doen uitvoeren. Mevrouw Andriesen zou het mengsel van mosterdzaad, 

water en azijn in de maalstenen gieten zodat het mosterd gemalen kan worden. Maar eerst 

moest de molen opgang komen. De molenaars hadden zich al naar de stelling begeven om de 

‘vang te lossen’  Langzaam begon de molenspil rond te draaien en kwamen de maalstenen in 

beweging. Nadat de maalstenen op voldoende snelheid draaiden, kon mevrouw Andriesen het 

waterige mengsel in de molensteen gieten. Aan de voorkant van de maalstenen liep een 

lobbige massa in de gereedstaande eikenhouten ton. Hiermee werd de unieke 

mosterdmaalderij van Ameland officieel in bedrijf genomen. 

De vele genodigden konden nu rustig de inrichting van de uitbreiding bekijken, onder het 

genot van een drankje en een hapje. Inmiddels was ook de beamer gestart waarmee het gehele 

proces van zaaien, groeien en oogsten van het mosterdzaad en het malen van de mosterd op de 

wind van de mosterdmakerij wordt getoond.  

 

Tot besluit kan ik nog melden dat de nieuwe 

uitbreiding goed wordt bezocht en de 

verkoop van de mosterd bijna explosief mag 

worden genoemd. Het is dan ook een 

smaakvolle mosterd die de vier vrijwillige 

mosterdmakers hadden gemaakt.  

 

Douwe de Boer Hz. 



AMERIKAANSE WINDMOTOREN IN DE LIFT ! 
 

Dit jaar zijn er maar liefst 5 in Friesland en 2 in Groningen gerestaureerde 

windmotoren in gebruik gesteld. 

Op 8 mei de windmotor van Gerben van der Meer te Broek bij Joure. Hieraan is reeds 

uitgebreid aandacht geschonken in de Utskoat nummer 113. 

 

De Flappe bij Marrum 

Ook in het natuurgebied"De Flappe"bij Marrum is op 28 mei een windmotor in gebruik 

gesteld. 

Eigenaar Staatsbosbeheer wilde niet meer investeren in de vervallen windmotor, maar 

vrijwilligers van de vogelwacht vonden dat deze in het gebied moest blijven. 

Vorig jaar namen zij de restauratie zelf ter hand in de werkplaats van de Hallumer 

metaalfabriek Oreel. 

De benodigde materialen kregen zij gratis of voor weinig geld van bedrijven in de omgeving. 

Fantastisch dat zoiets op die manier tot stand kan komen. 

 

Koetze-Tibbe 

Op 30 juni werden de windmotoren,genaamd "Koetze-Tibbe"en"De Putter",in Groningen aan 

het Foxholstermeer in gebruik gesteld. 

Deze windmotoren zijn in opdracht van de stichting "Het Groninger Landschap"door het 

molenrestauratiebedrijf Dijkstra te Sloten(Fr.) gerestaureerd en geplaatst, terwijl de vijzels 

door Spaans te Balk zijn geleverd. Zie ook nummer 113 van de Utskoat. 

 

 
 

De officiële opening vond plaats bij de "Koetze-Tibbe" op ludieke wijze door leerlingen van 

de Openbare Walstraschool uit Kropswolde. De leerlingen kwamen op klompen over die 

bulterige polderdijk in klederdracht van die jaren, dus begin vorige eeuw. Ze moesten 

emmertjes water putten bij de uitstroming en deze leeggooien in een grote kuip. Toen deze 



bijna vol was, werd door het nu ontstane gewicht via een hefboomstelsel de bedieningskabel 

ontlast. 

 

 
 

En zo werd, voor deze ene keer, het wiekenrad op die manier op de wind gezet. Ook werd het 

naambordje "Koetze-Tibbe" op ludieke wijze onthuld door er een doek voor weg te trekken 

middels het z.g. bokstaan van 2 jongens. 

Daarna was het tijd voor hapjes en drankjes , alsmede poffertjes ( ek út it Heitelân ) 

Daarna zijn we, met het echtpaar Noot langs de polderdijk naar "De Putter" gewandeld om 

ook deze van dichtbij te bewonderen. 

 

Baijum 

Op 3 september is de windmotor bij Baijum in gebruik gesteld, hetwelk we uit de L.C. hebben 

vernomen. Volgens het L.C.bericht de enige Mous-Balk windmotor nog in Nederland en 

daarom een uniek exemplaar. Het is mede te danken aan Jan Feenstra,op wiens land de 

windmotor staat,die zich beijverde voor de restauratie. Deze restauratie is uitgevoerd door 

metaalbewerkingsbedrijf Bakker in Winsum. 

Burgemeester Johanneke Liemburg verrichte de officiële  

openingshandeling. Voor deze gelegenheid waren 3  

vlaggenmasten opgetrokken,daarin wapperden de Friese vlag, 

de Gemeentevlag en die van Wetterskip Fryslân. 

"It is prachtich dat dizze wynmotor bewarre bleaun is", aldus Klaas  

Steenhuizen die bijna zijn hele leven in zijn boerderij aan de Kleasterwei  

het uitzicht heeft op deze windmotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 25 september de officiële inbedrijfstelling van de windmotor 

"Heechhiem" nabij Deinum. 

 

Om 9 uur 's morgens gingen we aan boord van de "Middelsee" 

welke lag afgemeerd bij de brug over het Van Harinxmakanaal bij 

Deinum alwaar we welkom werden geheten door de voorzitter van 

de "Menaldumer Molenstichting" de heer Anne Osinga. Nadat ook 

de heren André Cramer 

van "De Fryske Mole" 

en Freerk van der Meer, 

veehouder en vorige 

eigenaar, het woord 

hadden gevoerd, gingen 

we varen richting 

windmotor aan de 

Blessumervaart. 

Daar aangekomen 

moesten we, als gevolg 

van ondiepte ter plaatse, 

via het voordek over een 

smalle loopplank aan 

wal. De volgende 

hindernis die genomen 

moest worden was een 

prikkeldraadhek, maar 

ook dit werd (op één geval na ; zie foto ) zonder kleerscheuren opgelost.   

Bij de windmotor (bouwjaar 1936) aangekomen vroeg de voorzitter aan eerder genoemde 

Freerk van der 

Meer om de 

windmotor, 

middels de 

bedieningslier, 

in het werk te 

stellen. 

En, zoals 

verwacht, ging 

het wiekenrad 

op de wind en 

ging draaien 

dat het een lust 

was, echter 

voor de Prins. 

Er kwam dus 

geen water uit 

de útskoat, omdat wegens een defect aan de centrifugaalpomp deze uit voorzorg was 

ontkoppeld. Verder ziet het geheel er, mede door toedoen van veel vrijwilligerswerk, weer 

keurig uit . 



Freerk van der Meer stelt de windmotor middels de bedieningslier  in het werk 

 

Na ongeveer een half uur bezichtiging en 

fotograferen begaven we ons weer aan boord 

alwaar onder het genot van een drankje de 

voorzitter allen bedankte voor de 

aanwezigheid en wenste ieder een goede 

thuiskomst. 

We zijn met nog een aantal aanwezigen even 

bij de spinnekop "Terpzigt" geweest welke 

speciaal voor deze gelegenheid draaide met 4 

volle en voorzien van 2 Fryske vlaggen. 

Het was feest die zaterdagmorgen! 

 

Jousterp 

Ook de grote Amerikaan op Jousterp onder 

Tjerkwerd, uit het jaar 1924 is reeds 4 jaar 

geleden hersteld, althans de bovenbouw. 

Thans (L.C.21 aug.)is men bezig met de 

fundering en waterloop. 

Na de plaatsing van een nieuwe langere vijzel 

zal ook deze windmotor , naar verwachting , 

dit jaar ook weer als vanouds water opmalen. 

IT GIET DE GOEIE KANT OP MEI DE WYNMOTERS ! 

Jan Bergstra en Hans de Vries, Sneek  (Foto’s Hans de Vries en Siep Zandstra) 



Drentse Molendag op 28 augustus 
 

Tjitte Talsma, Kees Vanger en Bertil Zomer   

 

Op 28 augustus bezochten 5 molenaars uit 

Fryslân de Drentse molendag. Drente moet 

ruim opgevat worden, want de start was om 

negen uur bij de molen de Gooijer bij 

Wolvega. Deze poldermolen werd eerst van 

buiten bekeken en na het vroeg bakje koffie op 

naar de Wicher. Dit is de spinnenkopmolen in 

de Weerribben. Molenaar Elzenaar is al van 

het begin (1982) betrokken bij de molen. Ook 

de Friese bouwonderneming Bouw ’75 heeft 

veel aan de bouw van de molen verricht. De 

molen staat ongeveer op de plaats waar 

vroeger ook een spinnenkop heeft gestaan. Op 

deze voor het toerisme mooie plek heeft de 

molen in de zomer veel aanloop. De heer 

Elzenaar wees ons op de afgeschuinde hoeken 

van de ondertoren en de hoge vorm van het 

bovenhuis. Vervolgens naar de tonmolen van 

Paasloo. Deze molen had moeite op gang te 

komen, maar met hulp van de molenaars lukte 

het toch de molen te laten malen. De volgende 

stop was Nijeveen: de Sterrenberg met 

zelfkruiing. Het liep al tegen twaalf uur, maar 



molenaar Gerard Lutke belde even naar huis dat de piepers wel afgezet konden worden, want 

hij wou de molenaars uit Fryslân veel laten zien. De tandkrans en de windroos kregen ruime 

belangstelling. Meppel heeft twee molens op loopafstand van elkaar. Eerst werd de Weerd 

bezocht. Molenaar-leermeester Kees Vanger heeft een mooie inrichting specifiek ook voor de 

opleiding. Het was dan ook een drukte van belang. De molen de Vlijt is alleen via een 

buitentrap te bereiken. Verder een zee van ruimte waar de molenaar Van Rossum nog veel 

plannen mee heeft. Naar het noorden terug via Havelte. Op deze molen werd het bijzondere 

bovenwiel bekeken met molenaar De Graaf. Vervolgens naar Diever, de korenmolen met 

Friese polderhistorie. 

Meint Noordhoek had een autorally met zeer bijzondere auto’s voor de deur. Als sluitstuk 

gingen de Friese molenaars naar Noordwolde. Op de molen Windlust stond Sake Bergsma ze 

al op wachten. De vlechtmarkt bracht veel mensen op de been. Gerrit Schnoor en Klaas 

Rodenhuis waren ook op de molen. De stationaire motor, de nieuwe haverpletter en de 

mengketel kregen ook veel aandacht. Met zijn allen hadden wij een gezellige dag. 

Gerdien Wichers, Sytse Smits, Tjitte Talsma, Marten Lootsma en Sjerp de Jong 

 

De Groene Molen hopelijk binnenkort weer draaiend 
 

Joure - Joure en omgeving raakte al voor de oorlog meerdere molens kwijt Aan de vroegere 

Scheensweg, nu de Scheen, stonden de pelmolens, de Vlijt en Wielingastam. De stenen 

onderkant van deze laatste molen staat er nog en is een paar jaar geleden van de sloop 

gered, doordat de eigenaar er een woning van heeft gemaakt. Ook een derde pelmolen aan 

de Roggemolensteeg, de houtzaagmolen aan de Houtmolensteeg en talloze grotere en 

kleinere poldermolens in het buitengebied verdwenen stuk voor stuk. 

 

Begin jaren vijftig bezat Joure nog twee molens, de beide molens die Joure ook nu nog rijk is, 

Penninga’s molen en de Groene Molen. Penninga’s molen was toen al geruime tijd buiten 

gebruik en stond toen buiten de bebouwde kom aan de Schipsloot. Aan de Zijlroede stond (en 

staat) de Groene Molen op de Groene Dijk. Deze molen was nog wel in functie als 

poldermolen. In deze tijd werden windmolens steeds meer overbodig gemaakt door gemalen 

en Amerikaanse windmotoren. In tegenstelling tot de verwaarloosde Penninga’s molen had de 

Groene Molen wel de aandacht van het gemeentebestuur van Haskerland (In 1984 samen met 

Doniawerstal samengevoegd tot Skarsterlân). In het verslag van de raadsvergadering van 28 

juni 1954 kunnen we lezen dat B&W een voorstel doen om de Groene Molen te kopen met 

het bijbehorende stuk polderdijk. De molen was in de zomer van 1953 geheel gerestaureerd. 

Dit was bekostigd door het rijk, de provincie, een particulier bedrijf, de ANWB en de 

gemeente droeg een bedrag bij van ƒ1094,--. Op dat moment was de molen het eigendom van 

mevrouw Creutzberg-Bleeker uit Den Haag en maalde nog, deels op een Lister dieselmotor 

uit 1937, dezelfde die ook nu nog dienst doet. De molen moest de waterhuishouding regelen 

van circa 35 hectare, tussen de Zijlroede, Harddraversweg en Jonkerssloot. De gemeente 

betaalde hiervoor een maalgeld van ƒ 227,40 per jaar. Ook was de dieselmotor gereviseerd. 

Hier had de gemeente ƒ 300,-- aan bijgedragen. Nu was een rijksbijdrage mogelijk voor 

restauratiekosten, maar dan moest de eigenaar van de molen een bindende overeenkomst 

aangaan voor tenminste tien jaar met de vereniging ‘de Hollandse Molen’ en was daarbij 

verplicht de molen goed te onderhouden en in stand te houden. Deze vereniging wilde zo’n 

overeenkomst het liefst aangaan met de gemeente. De gemeente voelde er wel voor alles in 

eigen hand en beheer te nemen en bovendien was de plek een gunstige aanlegplaats voor 

zeilboten en dergelijke. De molen zou ƒ 1754,24 moeten kosten, de grond ƒ 1745,76, dus 

samen ƒ 3500,--. De eigenaresse hield kennelijk van ronde bedragen. Waarom de eigenlijke 



 
De oude spinnekopmolen op een foto uit de collectie van de Jouster Courant. 

 

aankoop nog zo lang op zich liet wachten, is nu de vraag, want in het laatste Fries molenboek 

uit 1995 wordt als aankoopdatum 18 december 1956 vermeld en tevens dat de molen 16 

hectare bemaalde, wat maar de helft was van de eerder genoemde oppervlakte omvat. 

In hetzelfde raadsverslag stond: B&W zijn van oordeel dat het behoud van de molen uit een 

punt van landelijk schoon, hetwelk bij de overgang aan de gemeente kan worden zeker 

gesteld, van algemeen belang voor de gemeente en met name voor Joure zal zijn. 

Zoals de meeste lezers wel zullen weten is de Groene Molen één van de twee spinnekoppen 

op stelling en de enige watermolen. De andere, de Vlijt in Koudum, is een korenmolen. In een 

krantenartikel uit de Jouster Courant van 1 juli 1982 staat vermeld dat de Groene Molen weer 

draait na een grote onderhoudsbeurt van ƒ 75.000,--, die de gemeente Haskerland uit eigen 

zak moest betalen. Bovenhuis, hekwerk en metselwerk werden opgeknapt en geschilderd. 

Ook werd de stelling geheel vernieuwd. Dit alles gebeurde door molenmaker Westra uit 

Franeker. Maar de molen had geen molenaar, die de molen regelmatig liet draaien en stond er 

dus alleen maar voor de sier. De Lister motor was ooit kapotgevroren en had al in geen jaren 

gedraaid, evenals de molen. Vertrouwd draaien is er nu zo’n twintig jaar later niet meer bij. 

De laatste jaren ontfermen enkele molenaars van de molenaarsgroep van Penninga’s molen 

zich over de molen. De dieselmotor is in 2000 weer gerepareerd, zodat de vijzel weer water 

kan uitslaan op motorkracht. Toch zou het mooi zijn dat de molen zijn werk ook weer kon 

doen en er sprake kan zijn van gecombineerde bemaling. Inmiddels is de gemeente er achter 

gekomen dat er nu wat moet gebeuren, omdat de molen anders verder aftakelt en de 

restauratiekosten nog verder zullen stijgen en is er offerte aangevraagd voor een restauratie. 

De tijd zal het leren, maar hopelijk heeft Skarsterlân er binnen afzienbare tijd weer een 

draaiende molen bij. Op motorkracht en op windkracht. 

Bauke Bos 
 

Met dank aan Durk Visser voor de toestemming om delen van een artikel uit de Jouster Courant over te nemen 

voor dit artikel en voor de foto. 



Molen De Phenix bij Marrum van nieuw riet voorzien 
 

 
 

De molenaars ontvingen me gastvrij toen ik op m’n molentocht tijdens de Friese 

Molendag de Marrumer poldermolen De Phenix aandeed. Met gezwichte zeilen maalde 

de molen er flink op los. De rieten mantel vertoont echter gapende gaten waardoor de 

wind vrij spel had. Nog even en het hele achtkant zou kaal komen zo vertelde vrijwillig 

molenaar Ryk Venema die bezoek had van Gildbestuurslid Martin Bakker, maar de 

rietdekker had blijkbaar enig oponthoud zodat de zorgwekkende toestand van het riet 

nog bekeken en gefotografeerd kon worden. .  

 

De molen is een voormalige houtzaagmolen uit Leeuwarden. (zie hiervoor ook Friese 

Molens). Nu het riet eraf komt wordt meteen duidelijk dat het molenlijf in de Friese hoofdstad 

met planken bespijkerd was. De sporen daarvan kwamen voor het licht toen de achtkantstijlen 

bloot kwamen. De uitgehakte of gezaagde kepen voor de gepotdekselde planken zijn weer 

even zichtbaar geweest. Trouwens, in het alleraardigste hokje dat binnen op de begane grond 

als les- en schaftlokaaltje dienst doet, zijn in het raam die sporen ook nog waarneembaar. Het 

raam in dit hokje is voorzien van dezelfde kepen, want het raam zat ooit in een der velden van 

het achtkant.  

Maar er herinnert meer aan het zaagmolenverleden. Molenaar Venema vertelt dat de plaatsing 

van de lange trap naar de eerste zolder zover opzij zit omdat deze in de houtmolenperiode 

plaats moest vrijhouden voor de zaagramen en –sleden waardoor en waarop de boomstammen 

tot planken en balken verwerkt werden. 

Wat verder opvalt aan deze molen is dat hij waarschijnlijk de langste útskoat van alle molens 

heeft. 

Op de volgende pagina foto’s van het gehavende riet, zowel van buiten als van binnen, het 

hokje op de begane grond en de kaal gemaakte achtkantstijl met inkepingen, rietlatten en 

veldkruisverbindingen. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



Op de foto’s hierboven de lange trap ietsje schuin opzij in het molenlichaam naar boven 

leidend, de kaalgezette molen en daaronder de activiteit van de rietdekker die met zijn 

drijfbord de rieten mantel prachtig in model brengt zodat de molen weer vele tientallen jaren 

tegen weer en wind beschermd is. 



Molenaars Anno ? 
 

Het is een van de laatste maanden van het jaar 2003. Woudsend, het 

waterrecreatiedorp, ligt in de rust. Een verdwaalde toerist, een bootje op 

doorvaart, het is een hemelsbreed verschil met de grote drukte van de 

zomermaanden. 
 

 
 

De houtzaagmolen De Jager op een winterse dag in 2001 (foto Hiltsje Feenstra) 
 

In deze verstilde wintertijd past het gestage wentelen van de wieken van de beide 

bedrijfsdorpsmolens zo mooi…. 

Maar dan scheurt een jankende motorzaag de vredigheid aan flarden en dat blijkt aanleiding 

tot een hoogst vermakelijke vertoning: wie komen daar door de nauwe steegjes draven, 

zeulend met touwen, takels, koevoeten?? Op grove werkschoenen, in overalls, een manchester 

jasje, met een bontmuts op het grijze haar en die daar zijn krullen vol zaagsel?  

Jawel: het zijn de molenaars van De Jager! Een boom! Er wordt een boom omgezaagd!!! En 

daar zijn deze lieden als de kippen bij!  

Maar ja … er even niet bij stil gestaan (zo’n haast) dat tussen hún bezigheden van deze dag en 

die in de buitenwereld wel een eeuw aan tijdsverschil zit… Gebruiken ze in de molen wind- 

en mankracht, daarbuiten is men véél en véél verder: niks touwen, kettingen of handzagen – 

een grote hijskraan doet alle werk in een mum en verplaatst de hele boom in een zucht van 

tuin naar straat.  

Vergeefse actie? Nee, dat niet: de molen mag de stam wel hebben. De kraan brengt hem zó 

naar de vaart en laat hem in het water drijven.  

De molenaars gaan wat beschaamd, maar toch tevreden, hun molen weer binnen. En in het 

dorp keert de winterrust weer terug. 

Hiltsje Feenstra  



 

 
De familie Hoeksema poseert voor de koren- en pelmolen van Holwerd (coll. G.D.W.) 



MOLEN “DE HOOP” TE HOLWERD deel 2 
 

Door R. Tolsma (reinder.tolsma@hetnet.nl) 

 

Na de dood van Ids Lieuwes neemt Hinke Johannes, zijn weduwe, de molen over in 1784. Zij 

zal daarbij steun gehad hebben van knechten want de kinderen waren nog te jong, de latere 

molenaar Lieuwe Idses bij-voorbeeld is pas geboren in 1780. Deze Lieuwe neemt in 1811 de 

familienaam Van der Meulen aan al is hij dan al geen molenaar van De Hoop meer omdat hij 

die in 1810 heeft doorverkocht aan Luitjen Jans die eveneens als familienaam voor Van der 

Meulen gekozen heeft! 

Luitjen Jans van der Meulen moet het aanzienlijke bedrag van f 9500,- voor de molen betalen. 

Dat lijkt toch een aanwijzing dat zijn voorganger Ids Lieuwes rond 1770 de molen òf 

helemaal heeft vernieuwd òf rigoureus verbouwd. Aardig is dat nog altijd de f 4,- jaarlijkse 

grondpacht wordt genoemd, nu te betalen aan Dirk Stelwagen. 

Ook in de tijd van Luitjen Jans is “het gemaal” een belangrijke belasting voor de provincie en 

van de hernieuwde vaststelling in 1816 zijn een aantal gegevens bewaard gebleven (9) en een 

prachtige akte. In deze akte wordt verteld dat Luitjens Jans is uitgenodigd op het 

gemeentehuis in Ternaard om daar de nieuwe overeenkomst te tekenen(10): 

“Op heden den tweden Januarij 1817 kompareerde voor ons Willem Idsardij, assessor 

van Westdongeradeel, bij absentie van den Heere Grietman deszelfs functien 

waarnemende geadsisteerd met den Secretaris van voorz. Grietenij 

Luitjen van der Meulen, koornmolenaar te Holwert, ingevolgen de aanzegging ten dien 

einde aan hem gedaan 

En verklaarde de komparant genoegen te nemen in de door ons aan hem gedanen 

voorslag betrekkelijk den aanslag waarop zijn molen in de provintialen belasting op het 

Gemaal bij resolutie van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten van den 24 

december 1816 nr 1, is aangeslagen, na aftrek van een tiende; te weten  

voor de Tarwe de som van 861 guldens en  

voor de Rogge 1220 guldens, alzoo tezamen voor 2081guldens,  

en diensvolgens aantenemen voor het einde van iedere maand daarvan een twaalfde 

gedeelte aan den grietenij ontvanger te voldoen alles naar inhoud van het Reglement 

deswege door hun Ed.Gr.Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provintie gearresteerd 

den 2den december laatstleden; terwijl de komparant verder zich verbond tot securiteit 

van de betaling der vastgestelde zom om op de eerste requisitie van Grietman en 

assessoren genoegzame borg te stellen of zo veel vaste en onbezwaarde goederen te 

verbinden als vereischt mogt worden. 

Gedaan op de Grietenye Rechtkamer te Ternaard onder drie eensluidende op dato 

voorschreven, hebbende de komparant deeze met ons na voorlezing getekend. 

wg L. v.d. Meulen, W. I. Idsardi en Klaassesz(?) secretaris 

 

Na de dood van Luitjen Jans van der Meulen op 3 nov. 1826 (57 jaar oud) is er alweer een 

weduwe die de scepter zwaait op molen De Hoop te Holwerd. In 1829 wordt in het 

bevolkingsregister Taeke Louwes Liezenberg genoemd als molenaarsknecht en omdat zoon 

Jan Luitjens dan al 19 jaar is, zal ook hij op de molen gewerkt hebben.  

Andere zoon Rintje Jans is kastelein en bakker te Ferwerd maar hij heeft een wankele 

financiële positie (hij leent in zes jaar tijd een bedrag van meer dan f 6600,-). De toestand 

wordt zo penibel dat er in 1831 een rechtzaak tegen hem wordt aangespannen. Rintje is 

genoodzaakt om zijn aandeel in de molen te verkopen aan zijn moeder en ook van zijn 

vaderlijk erfdeel moet hij afstand doen om aan geld te komen. Het helpt hem niet erg want in 

1837 wordt hij onderhouden door de armvoogden in Gorredijk. 



Zoon Jan Luitjens is ook niet van plan om molenaar te worden op De Hoop want ook hij 

verkoopt zijn aandeel in de molen en wel aan zwager Anne Glazener, koopvaardijkapitein te 

Rotterdam. 

Op deze manier wordt Nieske Kadijk, weduwe Van der Meulen, gedwongen om in 1839 te 

molen te koop aan te bieden maar alvorens zij daartoe over kan gaan, moet eerst de 

nalatenschap van haar man geregeld worden.  

Uit het 18 pagina’s dikke dossier (11) komen een aantal zaken naar voren: 

*Lijfdracht van Luitjen Jans is al onder de kinderen verdeeld. 

*Genoemde vertrekken in het molenhuis: 

noordelijke kamer, voorhuis, oostelijke kamer, zolder, kelder, portaaltje (met 9 stoven), stal 

(waarin 1 koe),achterhuis (2 varkens en 1 melkschaap) 

*De molen wordt geschat op f 10.000,-, losse goederen daarbij f 173,25 

Er ligt een schuld op dit alles twv f 1326,75 

*Er is ook een boek aanwezig met daarin allerlei posten maalloon: namen (boeren?) uit: 

Waaxens, Brantgum, Holwerd, Raard, Dokkum, Betterwird, Rinsumageest, Ee, het armenhuis 

te Holwerd en Gerrit Willems f 75,- maar insolvent. 

Jan Helder wegens geleverd hout    f 239,75 

Rinse Huizinga wegens timmerloon aan de molen  f 136,80 

Johannes Pheiffer idem     f   30,38 

Tabe Smedema wegens ijzerwaren   f   20,50 

Benedictus Visser idem    f   10,70 

 

*Was Luitjen Jans lang ziek?: 

Wopke Feenstra – medicijnen en visites  f  40,40 

Docter Verschuur van Groningen   f  40,- 

Docter van der Velde van Dockum   f    6,- 

Docter Oosterloo te Holwerd    f  20,20 

* “Voorts wordt nog aangemerkt dat er eene bekeuring bestaat wegens het fabriek van de 

Commissen der administratie waarvan de uitslag nog onbekend is (mogelijk wel f 1320,-) 

* Totaal generaal: voordelig saldo f 13.486,-, nadelig saldo f 6.145,- 

 

Pas dan verschijnt er een advertentie in de Leeuwarder Courant: 

 

Koren-, Pel- en Moutmolen te Holwerd. 

Men presenteert publijk, tegen genot van f 150,- Strijkgeld, ten overstaan van den Notaris 

IJpma te Holwerd, als daartoe gecommiteerd, aan den meestbiedende te verkopen: 

Een florissante, welbeklante en gerenommeerde Koren-, Pel- en Moutmolen, genaamd de 

Hoop, op stelling van 6 ½ el, met 4 paar Steenen en ongeveer 24 el vlugt; benevens de 

aanbelendende Huizinge met Stalling en Erve cum annexis; alles ruim en in de laatste jaren, 

vooral de gaande Werken, veel verbeterd; en alzoo thans in besten staat, bijzonder geschikt 

en aangenaam gelegen aan de vaart ten Zuiden van- en aan het dorp Holwerd, toebehoorende 

aan de Weduwe en Erven L.J. van der Meulen; den 12 Mei 1839 of vroeger vrij te 

aanvaarden. 

Wie gading maken, komen op Dingsdag den 22 Januarij 1839, des avonds ten 6 ure, in de 

Herberg de Zwaan te Holwerd; zijnde inmiddels de Conditien te vernemen bij genoemden 

Notaris en den Heer J.J. Heep, Griffier van het Kanton Geregt te Holwerd, gelijk ook aan den 

Molen bij de Weduwe v.d. Meulen voormeld. 

 



Het is de eerste keer dat de molen uitvoerig wordtbeschreven en dan valt meteen op dat deze 

beschrijving niet past bij de molen die er vandaag de dag staat. Uitgaande van een el van 69 

cm zou de stelling toen 4 ½ meter hoog geweest zijn, deze is nu 6.30 meter. De lengte van de 

vlucht (= één roede of, zoals de leek zegt “twee wieken”) staat vermeld als 24 el = 16.5 meter 

terwijl de huidige vlucht 23.65 meter bedraagt. 

Koper wordt voor f 9506,- (bij opgevolgde oproepingen en terugtasting) en niet voor de f 

10.000,- die op de provisionele verkoop werd geboden, Gerben Willems Hoekstra, gardenier 

te Holwerd, en zijn vrouw Fokelina Cornelis Posthumus (12). 

Zo staat in het Bevolkingsregister van 1839 de familie Hoekstra als bewoner van het 

molenaarshuis te boek: 

 

Gerben Willems Hoekstra, 31, *Zwaagwesteinde, Moolenaar 

Fokelina Kornelis Posthuma, 27, * Ferwerd 

Willem Gerbens Hoekstra, 1, * Holwerd 

Kornelis Gerbens Hoekstra, 1, * Holwerd 

Fokelina Gerbens Hoekstra, 2, Holwerd 

Willem Haebles Stuivenga, 27, * Leeuwarden, dienstknecht 

Renske Hilbrands van Gelder, 17, *Holwerd, dienstmeid 

In de jaren die volgen zijn er steeds knechten aan de molen verbonden, ze lijken niet echt te 

“wortelen” want in 1859 bijvoorbeeld worden er liefst vier genoemd: 

Gosse Keimpes Groenwold, 1859 naar Betterwird 

Pieter Sijtsma, 1859 van Idaarderadiel 

Jan Schuilenburg, 1859 

Gauke Kuiken, 1859 

De oudste zonen (een tweeling) Willem en Kornelis voelen niet voor het molenaarsvak en 

gaan naar zee, zoon Auke wordt boer te Surhuizum, zoon Petrus verkoopt zijn moederlijk deel 

aan zijn vader, dus blijft alleen zoon Rein Hoekstra als mogelijk opvolger in Holwerd achter, 

hij wordt echter “koopman” genoemd. 

De jaren 70 van de 19
e
 eeuw zijn erg bewogen voor molenaar Gerben Hoekstra. Op 26 maart 

1873 komt zijn vrouw te overlijden, op 29 okt. 1873 zijn dochter Trijntje en in datzelfde jaar 

1873 zijn er grote werkzaamheden aan de molen, nadat al in 1849 het molenaarshuis was 

afgebroken en opnieuw opgebouwd, uitgebreid met een pakhuis. Wat er in 1873 allemaal 

precies is gebeurd, is niet gevonden maar het feit dat de bovenas van de molen van gietijzer is 

waarop de inscriptie “Fa. L. Enthoven en Co. Nr. 597. ’s Hage 1873” staat, plus het feit dat de 

hoogte van de stelling en de lengte van de vlucht niet kloppen met bovengenoemde 

advertentie uit 1839, lijken te wijzen op een grote nieuw- en verbouw in 1873. Daar komt nog 

bovenop dat de onderbouw en de bovenbouw van de molen niet bij elkaar passen. De stijlen 

van het bovenachtkant staan binnen die van het onderachtkant. Het lijkt erop dat de molen een 

hele nieuwe bovenbouw heeft gekregen van een bestaande molen: De Hoop zou dan 

opgebouwd kunnen zijn uit twee verschillende molens!(13) 

Molenaar Gerben Willem Hoekstra komt op 5 juli 1892 te overlijden (hij is dan 53 jaar 

molenaar geweest, al zal hij op z’n 84
ste

 wel niet veel meer in de molen werkzaam zijn 

geweest) en dan koopt Rein Gerbens Hoekstra de molen op een openbare veiling van zijn 

broers en zusters. De waarde van de molen is gedaald naar f 4380,-, een verwijzing naar de 

moeilijke tijden in de landbouw aan het einde van de 19
e
 eeuw. Toch heeft Gerben Hoekstra 

goed “geboerd” want een bedrag aan contanten in huis van f 6300,- en vorderingen twv f 

6793,- zijn niet mis. De totale waarde van zijn erfenis bedraagt f 32.567,92, een groot bedrag 

voor die tijd. 



Advertentie Leeuwarder Courant 

 

Rein Gerbens Hoekstra is vrijgezel en samen 

met zijn eveneens ongetrouwde zuster vormt hij 

nu een huishouding in het molenaarshuis. Dit 

duurt tot 1909, Rein is dan 65 jaar en woont 

met zijn zuster Hiltje nog een aantal jaren in 

Holwerd voor ze in 1914 naar Huizum 

vertrekken, renteniersplaats bij uitstek. 

De molen is intussen voor f 4700,- 

overgenomen door Hendrikus Hoeksema, 

molenaarsknecht te Spijk in Groningen. Rein 

Hoekstra heeft een aantal bijzondere 

voorwaarden bedongen: 

“De kooper moet voor 500 gulden overnemen 

zes molenzeilen, takels, blokken, ongeveer 500 

zakken, graanmaten, gewichten, evenaar,  

schalen, bilhamers, steenbeitels, domme kracht 

en sleephout, alles in den molen aanwezig 

De verkooper heeft ter uitoefening van zijn 

bedrijf, voor een knecht gehuurd een huis te 

Holwerd tot 12-5-1910 voor 42 gulden per jaar. 

De kooper is verplicht de door den verkooper 

aangegane huurovereenkomst vanaf 12-5-1909 

na te leven en op de bepaalde tijdstippen de 

huur vanaf 12-5-1909 tot 12-5-1910 aan den 

daarop rechthebbende te voldoen; eveneens is 

de kooper verplicht vanaf 12-5-1909 tot 12-5-

1910 in zijn dienst te houden de twee molenaarsknechten Jitse Ploeg en Douwe Ploeg, 

onderscheidenlijk voor 7,50 per week plus vrije woning en 135 gulden per jaar plus kost en 

inwoning, ten minste voor het geval genoemde molenaarsknechten bij den kooper in 

dienstbetrekking wenschen te blijven”  

Toch aardig, zo’n “sociaal plan” in 1909! 

Hendrikus Hoeksema zal de laatste commerciële molenaar op De 

Hoop zijn en volgens de verhalen heeft hij het financieel goed 

gedaan. Toch was het een moeilijke tijd omdat de snelle opkomst 

van de meelfabrieken grote afbreuk deed aan het bestaansrecht 

van de aloude Koren-, Pel – en Moutmolens. De pellerij liep 

daarnaast vooral na de oorlog terug omdat de mensen steeds 

minder karnemelkse pap gingen gebruiken.  

Zoon Hendrik Hoeksema probeert het na het terugtreden van 

Hendrik senior in 1948 nog een poosje met zijn zwager Pier 

Feddema (gehuwd met Anna Hoeksema) maar in 1954 houden 

ook zij het voor gezien. De molen wordt eigendom van de firma 

L.O. Hiddema die de molen buiten werking stelt, het grootste 

deel van de maal- en pelinstallaties sloopt en de vrijgekomen 

ruimte gebruikt als opslagplaats, voorwaar een roemloos einde 

van De Hoop want het bouwwerk raakt daarna behoorlijk in 

verval. En dat terwijl de gemeente bij een inventarisatie van molens in Friesland door de 

Molenaar Hoeksema (coll. 

P.Timmermans) 



Fryske Akademy in 1943 en in 1946 nog van De Hoop zegt dat de molen iedere dag draait en 

in goede staat is en op de vraag: “Stellen B&W in het algemeen prijs op het behoud van den 

molen?” volmondig met “zeer zeker!”antwoorden. (14) 

De gemeente laat het er daarom niet bij 

zitten en al in december 1956 is er een 

eerste gesprek met de heer O.L. Hiddema. 

Diens vraagprijs van minstens f 10.000,- is 

de gemeente in eerste instantie teveel, maar 

in 1962 volgt er weer een gesprek. Deze 

keer is de gemeente vast van plan om tot 

koop van de molen over te gaan. Er wordt 

contact opgenomen met “De Hollandsche 

Molen”, molenbouwer Jellema te Birdaard 

maakt een kostenraming om de molen 

enigszins op te knappen, groot f 10.000,- 

(alleen aan houtwerk) en er worden 

plannen gesmeed om een stichting in het 

leven te roepen die in de toekomst voor de molen gaat 

zorgen. 

De Firma Hiddema gaat een loods bouwen in Dokkum en 

heeft daardoor de molen niet echt meer nodig voor opslag. 

Zo komt het dat de gemeente Westdongeradeel in juli 1963 

de molen overneemt voor f 5000,-. 

De eerste plannen tot restauratie lopen stuk maar tussen 

1967 en 1971 wordt vooral de buitenkant van de molen 

aangepakt voor een f 70.000,-. Tussen 1977 en 1982 wordt 

de molen o.a. voorzien van een volledig nieuw maal- en 

pelwerk waardoor de molen weer in volle glorie kan 

draaien (kosten f 270.000,-) Op 30 juni 1982 wordt de 

molen officieel weer in werking gesteld en in gebruik 

genomen door de vrijwillige molenaar Gelt van der Berg en 

zijn leerlingen Bart van der Sluis, Frits Hoogteyling en 

Evert Dam. Sindsdien zijn er steeds vrijwillige molenaars 

op De Hoop werkzaam geweest. Tevens is aan de molen 

een opleiding tot vrijwillig molenaar verbonden.(15) 

In 1994 kreeg de molen nog nieuwe roeden en  een nieuwe 

windpeluw en werd de molen van een nieuwe rietkap 

voorzien, in 2000 kwam er nog een nieuwe staart. Zo kan 

molen De Hoop weer even vooruit al zal voort-durend 

onderhoud noodzakelijk zijn om dit industriële monument 

in goede conditie te houden. 

Lijst van eigenaren en molenaars: 

? Eulte Lieuwes 

1677 Haije Lammerts 

? Oeble Sipkes en vrouw Antie Lammerts, d.v. Lammert Tijsen! 

De molen rond 1930 met op één roede zelfzwichting 

Op deze opname van 4 december 

1982 trekt molenaar Van der Berg 

de schuif van de 

(voorloper)pelsteen open om 

vervolgens de schootemmer aan 

z’n hengsel naar de zolder te 

tillen. Een uitgebreide 

fotoreportage werd geplaatst in 

De Utskoat nr. 29 van maart 1983 

met als kop van het artikel “As ik 

ûnder it wurk skite moast, gong ik 

achter de roggestien sitten.” 



 

 

De Hollandsche Molen adviseert in haar schrijven van 19 juni 1963  de molen over de doen 

aan de gemeente. Ir. F. Stokhuyzen, van het boek MOLENS, was toen nog de voorzitter. 



1711 Jan en Jeppe Harmens 

1711 Nittert Symens en Jeppe Harmens 

1715 Johannes Jans en Jeppe Harmens 

1721 Heert Pytters 

1728 Harke Sipkes 

1731 Jan Sieverts 

1732 Jan Sieverts weduwe = Hiske Jans 

1755 Sievert Jans 

1765 Ids Lieuwes 

1784 Ids Lieuwes weduwe = Hinke Johannes 

? Lieuwe Idses (van der Meulen) 

1810 Luitjen Jans van der Meulen 

1826 Nieske Rentjes Kadijk, wed. L.J. van der Meulen 

1839 Gerben Willems Hoekstra 

1892 Rein Gerbens Hoekstra 

1909 Hendericus Hoeksema 

1948 Hendrik Hoeksema   Molenaars: 

1948      Hendrikus Hoeksema jr 

 Eigenaren:    en zwager Pier Feddema 

1955 Firma L. O. Hiddema eigenaar 

1963 Gemeente Westdongeradeel  Vrijwillige molenaars: 

1967-1971 restauratie    1973: Van Tilburg 

1977-1982 restauratie    1982: Gelt van der Berg 

1993-1994 restauratie    1986: Gerard Gremmé 

      1990: leeg 

      1994: Sije Hoekstra 

 

Naschrift 

Zijn nu alle raadselen rond De Hoop opgelost? Helaas niet. Een exact stichtingsjaar van de 

huidige molen is niet gevonden, hoogstens een zeer waarschijnlijke, 1873, waarbij van twee 

molens een nieuwe is gemaakt.  Ook het probleem dat de molen wel op de Schotanuskaart van 

1664 is afgebeeld maar niet op de, betrouwbaarder geachte, Schotanus/Halma-kaart van 1718, 

is niet opgelost. Meer dan “de molen moet vergeten zijn want uit archiefstukken blijkt dat hij 

er stond” is er niet van te zeggen. 

En waar is het schoorsteenstuk gebleven waarvan H. Hoeksema, Molenaar te Holwerd, 

schrijft in de NDC van 2-3-1954:  

“Het stelt deze molen en het daarbij behorende huis voor zoals ze er omstreeks 1918 uitzagen, 

de onderbouw van de molen nog vierkant, het huis met het antieke dak-geveltje. De molenaar, 



H. Hoeksema senior, is bezig zakken te kruien naar een voor de wal liggend snik. Hij draagt 

nog de in die tijd gebruikelijke witte molenaarskleding. Ook dit stuk werd geschilderd als 

schoorsteenstuk en heeft tot 1941 als zodanig dienst gedaan. (…) Het is ondertekend met de 

letters N.D. (Nanne Dijkman). Een ieder die er belang in stelt, kome en kijke”. 

Graag, maar waar?? 

Bronnen: 

9. Prov. Best, Arch. (arch. 11) inv. 646, dd 24 dec. 1816 nummer 1.  

Voor de geschiedenis van de molens in de omgeving van Dokkum is deze akte van groot 

belang omdat er enig inzicht wordt gegeven in de opbrengst van de molens: 

Plaats:  Aantallen:  belast. na aftrek 1/10 of aanslag der molenaars 

Holwerd   319 zakken tarwe   957   861 

  1412 zakken rogge 1356 1220 

Ternaard   200zakken tarwe   600   540 

    796 zakken rogge   764   688 

Nes    269 zakken tarwe   807   726 

  1597 zakken rogge 1533 1380 

Ee    151 zakken tarwe   453   408 

    963 zakken rogge   924   832 

Lioessens     51 zakken tarwe   153   138 

    837 zakken rogge   784   706 

Anjum    105 zakken tarwe   315   284 

    784 zakken rogge   753   678 

Dokkum (bij de 3 pijpen, Hantumerpoort, tusschen de Woudpoort) helaas alleen totalen 2707 

zakken tarwe 8121 7309 

  10289 zakken rogge 9877 8890 

Over de prijzen die de boeren voor het malen moesten betalen wordt in BRF 1041 melding 

gemaakt. De molens is Westdongeradeel vragen voor: 

Ieder lopen weit   6 strs 

Ieder lopen rogge, eens gemalen 2 strs 8penn. 

Driemaal gemaalen   7 strs 

Stookgoed per lopen   4 strs 8 penn. 

Beestevoeder per lopen   8 strs 

10. Akte van aanneminge, Ingek. St. WED, 1817 

11. Notaris Ypma te Holwerd, 29-10-1838, akte 51 

12. Notaris Ypma te Holwerd, akte 1 van 1839. Aardig is dat in deze akte nog steeds wordt 

genoemd “bezwaard met het onderhoud van een hout en steiger en belast met eene jaarlijkse 

grondpacht, vroeger groot f 5,60 doch thans f 4,48 aan Marten Martens, leeraar te Holwerd”. 

13. Herman v.d. Berg (zie noot 2) kiest voor een stichtingsjaar in 1873, maar dat is 

aantoonbaar fout. De huidige molenaar Sije Hoekstra heeft mij de hier beschreven werkwijze 

aan de hand gedaan (waarvoor dank). Het enige bewijs (naast de inscriptie) dat er in 1873 echt 

veel is veranderd, komt uit de kadastrale legger. De belasting van de molen ging door de 

grond-belastingwijziging in 1873 naar beneden (van bebouwd f 260,-naar bebouwd f 120,-) 

waar alle andere percelen juist meer belasting moesten betalen! Dit wijst op een tijdelijke 

vrijstelling, dus ver- en/of nieuwbouw! 

14. Registratuur WED nr. 87 

15. Na de eerste restauratie nam de gemeente Westdongeradeel in het najaar van 1973 het 

initiatief tot het opnieuw in gebruik nemen van De Hoop door (vrijwillige) molenaars. Er 

werd een cursus georganiseerd met een 16-tal deelnemers en als instructeur Van Tilburg. De 

deelnemers kwamen vrijwel allen uit de omgeving van Holwerd: P.Algra, Holwerd, C. de 



Boer, Holwerd, H. Bosgra, Holwerd, W. van Bussel, Hogebeintum, S.J. de Jong, Leeuwarden, 

M. Joustra, Holwerd, G. Mast, Wierum, J. Meulenaar, Ternaard, S.B. Postma, Hallum, A.J. 

van Reede, Hogebeintum, S. Reitsma, Waaxens, H.J. Rouwe, Ferwerd, T. Schram, Brantgum, 

P. Soepboer, Holwerd, P.M. Vellinga, Marrum, D. de Vries, Holwerd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Hoop, maart 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige molenaar Sije Hoekstra (links) en stagiaire Henk Kuipers, maart 2004 



Waar staat deze spinnekop? 
 

Deze vraag, gesteld in De Utskoat 115 van 

sept. 2004, ‘wellicht in de buurt van 

Wergea?’ was een schot in de roos. Het is 

het “Spûkmountsje” van “Grut Palma”. 

Komend uit richting Leeuwarden, wanneer 

men de afslag naar Swichem is gepasseerd, 

heeft men dan aan de rechterhand na 

ongeveer 400 meter, de rechts op deze foto 

staande boerderij “Lyts Palma”.. 

 

Dat schrijft de heer Sjoerd L. Spykstra uit Wergea wiens uitgebreide verhaal we hieronder 

opnemen. De molen werd overigens ook thuisgebracht door de heren Durk Posthumus uit 

Huins en Popke Timmermans uit Heerenveen die opmerkt dat het molentje al eens onderwerp 

van schrijven was in een van zijn eerdere knipseldoosartikelen (de Utskoat nr. 48). 

We laten Spykstra nu verder aan het woord. 

“Een 100 meter verder ook rechts de plaats van de molen De 

standplaats van de molen is nu herkenbaar aan de tochtvaart, 

welke uitloopt op een stukje ruig land met aan iedere zijde 

een hek. Dit is overgebleven nadat in het voorjaar van 1989 

het gemaaltje dat hier stond is afgebroken in het kader van 

de riulverkaveling “De Oude Jokse”. 

Deze foto is gebruikt voor een artikel in Het Nieuwsblad van 

Friesland – 29 augustus 1928. Het is geschreven door Ds. De 

Stoppelaar. Integraal is dit artikel Voor Sloopers Hand 

geplaatst in zijn boek Sprake en Sproke van het jaar uitg. 

A.G. Schoonderbeek – Laren 1929. 

Ook in de Haagsche Post een artikel over het verdwijnen van 

vele spinnekoppen aan het einde van de twintiger jaren: 

Stervende Molens, het geëlectrificeerde boerenbedrijf. 

Deze afbraak was het gevolg van het oprichten van veel 

waterschappen in die periode in  Friesland. Zo sneuvelde 

ook de molen en moest plaatsmaken voor een elektrisch 

gemaal.  

Vanaf 1928 tot 1942 werd dit bediend door de boer Johannes Pyters Terpstra of de knecht van 

de boerderij Grut Palma. In het verhaal van De 

Stoppelaar wordt dit foutief aangeduid als 

Roorda State zodat ook de poldernaam foutief 

werd gekozen! 

Mijn vader Lolke Spykstra heeft de bemaling 

verzorgd tot ook dit gemaaltje sneuvelde in 

1989, dus 45 jaar lang. Afbraak was het gevolg 

van ruilverkaveling De Oude Jokse. Het nieuwe 

gemaal staat nu aan de Eagumer zijde van de 

Grutte Wergeaster Mar polder.”  

Tot zover de heer Spykstra die we hartelijk dank 

zeggen voor zijn bijdrage. 

Op de foto hierboven het gemaal van de Roordapolder in 1988. Boven de schroefbak zat 

tussen de ramen onder het pannendak de gedenksteen die we hierbij tevens afdrukken.  



Voor Sloopers Hand 

 

Over de greiden van Roorda-State en omkrite licht de Maartsche morgen. De 

NoordWester blaast frisch over de op groenende velden. De eerste kieviten buitelen 

boven de greppels. Blijde brokken blank gebolde wolk zeilen het Zuiden in. Hoog in de 

lucht hangen de leeuwerikken. De boer van Roorda-State heeft de koeien de laatste gift 

kuil gegeven. De stal vloer is geveegd. Sjouke, de arbeider, legt den bezem op de balken. 

"Hjoed meale, boer?" - "Ja", zegt de boer, "d'r is 'n moai koeltsje, hy mat mar yn ’t 

wurk!” 

Een paar honderd meter van de boerderij rijst op zijn polle de vlugge spinnekop-molen, 

grauwen zwart, zonder eenige versiering, maar fijn van lijn en bouw, met een silhouet 

dat geestig-lachend zich verheft midden in 't 't ontwakend land. Kwiek en rap rijzen 

romp en onderbouw, elegant en stoer meten zich de roeden uit in de Maartsche zon. 

Hier gaat Sjouke heen. Los gooit hij de kettingen. Even een blik naar omhoog. 'n Klein 

tikje bij den wind op kan hij nog wel hebben. Krassend knerst de kop het N.-W. in "Voor 

't volle zeil?" "Kan best". Eén voor één worden de roeden belegd met de grijze lappen 

doek, de borden vastgewerveld: "Alles klaar?" "Ja!" "Nou nog 'n lik vet" en dan, één ruk 

aan de vang en voor den zooveelsten keer beginnen de wieken hun dol gezwaai en gedraai 

in den stijven dichten bries die fluitend giert om den gekeerden kop. 

Suizend en sissend tollen de roeden rond, gonzend en gierend: hoe! oe! oe! Trillend danst 

de staart, schuddend kraakt het ingewand met rap getik van de kammen der raderen. 

Hoe! oe! oe! Wielend vijzelt de schroef het water de uitschoot uit, slaat het in kolken en 

kronkels tot schuim tegen de wal van de sloot, jaagt het in gulpen tuimelend weg met 

bobbelende bellen en dansende dotten schuim. Hoe! oe! oe! Het is de voorjaars zang van 

den molen, de blijde over 't keeren van het bottende getij: klappend kletst het water 

mee in rythmisch gedein, vreugdig strooit de zon haar glinsters in de wriemelende 

kolken, vreugdig joelt de wind door houtwerk en zeilen. Om gaan de wieken en om, snelle 

cirkels snijdend in de lucht. Om gaan zij, heel den dag en vele dagen totdat de greppels 

droog zijn en het uitgezegen land op kan vangen de volle deugd van de voorjaars zon en 

uiten en uitstoelen voor de grage bekken van het vee. Dan weer, ten avond, slaat Sjouke 

den molen uit, klimt hij bij de roeden op om de zeilen af te haken en weg te bergen in 

het molenhuis, legt hij den ijzeren ring om een spaak van het kamrad, schuift hij een 

paar balkjes onder den staart en slingert de kettingen om de paaltjes  

De krite is droog. Stil staat de molen, als uitrustend van den arbeid. Voor den uitloop 

stoeien de vorentjes, wriemelen de schrijvertjes, op de roeden rijen zich ten morgen en 

ten avond de spreeuwen om te zwatelen en te fluiten, te harrewarren en door elkaar te 

tsjotteren. Soms één die de groene borst laat glanzen in een hokje van een wiek, al 

preluderend in mineur over de madelieven \die op de molenpolle bij het uur meerderen. 

Soms vier of zes, die zich pluizen, soms tientallen die een ratelende lawine van klank in 

holle splinters doen zwieren over de zich ontgevende akkers. En later, als het voorjaar 

openbreekt, de leeuwrikken al broeden en in de "achte" of "negene" de grutto's eieren 

hebben. Dan staat er boven op een wiek soms zoo'n lange snavel te snerpen en te 

pieuwen, bang, dat de kat van 't Roorda- huis zijn schat zal vinden. Of 's avonds, als de 

zon is gezonken en 't avondkarmijn in 't Westen verschimt en de dauw opnevelt uit de 

sloot om den molen, dan strijkt op een der roeden wel neer de dorpsooievaar, legt den 



snavel op den rug en kleppert over 't te ruste gaande land de taptoe met knetterende 

klanktikken. Zoo komt de zomer. Rondom den molen zijn de jonge steltloopers 

uitgebroed. 

Uit een korf op zijn staart is, de eene na de andere, een troepje eendekiekens gerold. 

Uit het gat in zijn kop is de steenuil avond aan avond uitgevlogen ter jacht, door het 

lange gras aan zijn voet is de wezel geslopen, in den uitschoot heeft op ft droge vloertje 

de waterrat gezeten om zijn snorren te poetsen met maanlicht. Tikkend en rinkelend 

zijn maaimachine, schudder, keerder, melkkar aan hem voorbij gereden, de hooihalmen 

hebben gestoven over zijn kap, en als de Herfst kwam, dan zat daar avond aan avond 

dezelfde bonte kraai te wachten op een makker, om samen weg te wuiven over ’t 

Langdeel naar 't geboomte van Tietjerk. En dan ook kwam Sjouke weer om den kop te 

kruien vlak en den breedaanwaaienden Westewind, 't gerei los te maken en weer en weer 

klotste en botste het door de buien uitgeplensde water de tochtsloot in. Hoe! oe! oe! 

zongen dan weer de wie-, ken in het gieren van den wind, 't getikkei van de hagels, ’t 

geklets van den regen . 

Deze week heb ik ze nog zien wentelen in hun joyeusen rondgang. . .. welhaast voor het 

laatst. Want er omheen liggen planken en balken en brokken ijzer en zijn mannen bezig 

met graven voor de fundeering van betonwerk, waarop zal verrijzen een electrisch 

gemaal, dat de taak van het molentje zal overnemen, een taak zoovele jaren voor meer 

dan één geslacht volbracht. Als 't weer voorjaar wordt, zal Sjouke den boer niet 

behoeven te vragen of hij ook malen moet, want het fijne, pittige spookmolentje van 

Roorda-State zal zijn verdwenen, verkocht voor afbraak. Moker en breekijzer zullen 

het gesloopt hebben, zullen de planken krakend knappen uit de voegen. Neerploffen zal 

de as, neerploffen de wieken, de snelle en onvermoeide, en daar zal staan als de eerste 

kievit en weer terugkomen, een steenklompje met een electromotor, een schakelbord, 

een zichzelf regelend automatisch in- en uitschakelend geval, met A-paleu, 

eiffeltorenpalen en reclameborden, een nieuwe bijdrage tot de ontsiering van het 

landschap.  

 

Ze behooren zoo bij ons Friesche land die vlugge, fijne draaiers, die rappe wentelaars, 

die ranke wachters op de greiden, die mooie schildwachten, zooals zij staan ten zomer, 

verstild in de dauw van de dalende deemstering met het grazende of herkauwende vee 

aan hun voet. Hoe! oe! oe! dat vlugge spel der wieken. ... daar komt nu een ding met volt. 

ampère en zooveel duizend omwentelingen per kilo-wattuur. De ooievaar zal een andere 

rustplaats moeten zoeken, de protters een. andere sociëteit, en binnen in dat steenen 

huis zal een of andere pomp het lied zingen van den vooruitgang en van het gemak, die 

dikwijls veel moois vernielen. Onvermijdelijk? Misschien, maar jammer zeker. Met onze 

molens verdwijnt een onvervangbaar stuk landschapsmooi. .-. 

Wergea        DE STOPPELAAR 

 

 

 



Uit ons Prentenkabinet 
 

De onbekende spinnekop hebben we al uitgebreid al bod laten komen. Rest de andere 

spinnekop die Durk Posthumus herkende als de nog bestaande spinnekop op het eiland De 

Burd onder Grou en nu bekend staat als de Koopmans Molen. In het boek Friese Molens te 

vinden onder nr. 92. Posthumus weet nog te vermelden dat de molen behoorde bij boerderij 

Groot Jetsma aan de zuidzijde van De Burd. Eigenaar was A.J. de Jong en later dus 

Koopmans naar wie de molen nu dus is genoemd. Het molentje bemaalde ongeveer 22 HA. 

Posthumus schrijft verder: “In november 1972 liep de molen stormschade op en is in de jaren 

erna onherkenbaar ‘gerestaureerd’. De ondertoren werd o.a. met dakpannen bedekt, voorheen 

een staande houten beschieting. Het is te hopen dat bij de aanstaande restauratie rekening 

wordt gehouden met de oude situatie. Er zijn genoeg oude foto’s beschikbaar.”  

De onbekende windmotor blijft een probleem en houdt de windmotorkenners onder ons nog 

steeds bezig. Bijgaand weer een onbekend molenplaatje, nu eens in passend winterse sfeer. 
 

 
 

Correctie Mellemolen  

Willem Entrop reageerde op het artikel betreffende de in gebruikname van de Mellemolen op 18 juni 

2004, in de Utskoat nr.115. In dit stuk is een overzicht toegevoegd met technische gegevens van deze 

molen. Hierin staan een aantal storende onjuistheden, tw.: 

* Bij de restauratie heeft deze molen weer (zoals het hoort in spinnekoppen) een houten as gekregen 

en heeft dus niet de vermelde gietijzeren as van Hardinxveld. Lengte van deze houten as ca. 2,60 m. 

* Het asrad heeft 35 kammen en de bovenbonkelaar 18 (en geen 17) met een steek van 11,4 cm. 

* Het spilrad heeft 32 kammen en het schroefrad 33 met een steek van 10,0 cm. 

* De diameter van de houten drie-gangige schroef is 1,03 m en de diameter van de schroefbalk 0,34 m. 

De spoed van de beschoeping bedraagt 1,14 m. De hellingshoek bedraagt 26 graden. De totale lengte 

van de schroef is 4,71 m. 

PS. De gegevens waren ontleend aan de molendatabase van de Hollandsche Molen. Wij zeggen de 

heer Entrop hartelijk dank voor de aangeleverde correcties. (redactie) 



Besprekingen van molenboeken en aanverwante artikelen 
 

Eigenlijk moet je 

hem in kleur zien, 

de nieuwste 

kunstmolen- 

kalender van 

gediplomeerd 

vrijwillig 

molenaar Gerda 

den Os uit 

Jubbega. 

 

Deze creatieve 

molenliefhebster 

heeft de 

molenhobby laten 

doorwerken in 

haar passie voor 

creativiteit en 

kunst.  

 

Vorig jaar heeft 

Gerda den Os, 

molenaar te 

Makkinga, een 

molenkalender 

ontworpen met als 

thema De Weijert, 

de korenmolen 

waarop ze als 

vrijwilliger actief 

is. 

In samenwerking 

met Sonja Haak 

ontstond toen een 

exclusieve 

kalender. 

 

Voor 2005 maakten zij opnieuw een kleurrijke kalender, nu met 12 verschillende molens in 

silhouet, geplaatst in een collage wat een buitengewoon verrassend en kleurrijk effect geeft 

aan het thema molen. De volgende molens zijn afgebeeld: De Skarmolen, te Scharsterbrug - 

De Onderneming te Witmarsum - De Hiemerter bij Burgwerd - Penninga’s Molen te Joure - 

De Weijert van Makkinga - De Verwachting te Hollum Ameland - De Groene Molen in Joure 

– Koartwâld in Surhuisterveen –De Rat in IJlst, Welgelegen te Heerenveen en Fatum bij 

Tzum. Het formaat van de kalender is A4, 21 x 29,7 cm, voorzien van een wire’o binding, een 

zgn. duimgat en ophanghaakje. De kalender is te bestellen door € 7,95, incl verzend-kosten, 

over te maken op giro: 34.41.350 t.n.v. G. den Os, Job Holemawijk 44, Jubbega, met 

vermelding van uw naam, adres en kalender 2005. U krijgt de kalender dan zo spoedig 

mogelijk thuis gestuurd. Een feestelijk en kleurrijk cadeau. 



                                                   Molens in Nederland 2005,  

                                                              de jaarkalender van  

                                                              De Hollandsche Molen 
 

                                                                                             Al jarenlang is molenvriend J.L.J. 

                                                                                            Tersteeg een vaste verschijning op  

                                                                                            molenevenementen om daar de  

                                                                                           mooiste molenplaatjes te schieten. 

                                                                                           Ook op andere dagen is hij een  

                                                                                          vertrouwde bezoeker van molens  

                                                                                          waar ook in den lande. Op  

                                                                                          bijeenkomsten van de vereniging De  

                                                                                         Hollandsche Molen verzorgde hij het  

                                                                                         fotografisch vastleggen van alle  

                                                                                         activiteiten op die dagen. Geen  

                                      wonder dat hij afgelopen jaar voor al  

                                                                                        dat  werk de erepenning van de vereni- 

                                                                                        ging heeft mogen ontvangen. Maar zijn  

activiteiten bestrijken een                                               veel groter gebied. 

Zo maakt hij zich sterk voor de traditionele                  molenruilbeurs in Utrecht (volgend jaar 

weer op 5 november, dit voor de liefhebbers om alvast te noteren). In de jaarkalender van De 

Hollandsche Molen heeft hij een groot aandeel en voorts doet hij de verzamelaars van kaarten 

een groot genoegen met de uitgave van reeksen molenkaarten. Ook voor de Friese 

molenvrienden is er een aantal op de markt gebracht die we graag onder uw aandacht 

brengen. 

De geheel in kleur uitgevoerde Molenkalender 2005 is voor leden verkrijgbaar voor de prijs 

van € 10,75 (incl. verzendkosten), over te maken op postbankrekening 113590 t.n.v. De 

Hollandsche Molen te Amsterdam, o.v.v. molenkalender 2005. Niet leden betalen € 12,20 

(incl. verzendkosten).  

Voor de totstandkoming van de fraaie foto’s kreeg Tersteeg deskundige hulp van Harmannus 

Noot die met name molens in het noorden voor z’n rekening nam. Dat betekent dat voor 

Fryslân de Goutumer Kramersmolen (spinnekop) en het Zwaantje van Nijemirdum als 

malende pronkjuwelen tot de mooiste illustraties horen. Bij die laatste foto staat weliswaar de 

verkeerde naam van de fotograaf vermeld, maar dat is met een stickertje hersteld. 

Veel van de molens zijn malend gefotografeerd en dat doet het goed. Persoonlijk zien we wel 

graag wat meer kader om de molen. Een enkele keer staat de molen namelijk heel erg op het 

onderste randje (Haarlem, Oost-Souburg). De molenliefhebber zal deze kalender echter weer 

graag aan de wand hebben. De kleuren zijn goed, het drukwerk en papier eveneens. Er is bij 

mooi weer gefotografeerd. Toch zou het m.i. goed zijn ook foto’s te maken bij buiig 

herfstweer. Of tijdens een winterse sneeuwbui. Daar is misschien wat durf voor nodig, maar 

ook dan kun je de prachtigste plaatjes schieten, zeker met molens als decor.  

Tot slot nog even de afgebeelde molens die achteraan op aparte bladen uitgebreid besproken 

worden. Voorop: De Groenveldsche Molen bij Schipluiden (ZH), dan De Korenschoof van 

Noordlaren (Gr.), De Kramersmolen bij Goutum (Fr), De Genneper Waterradmolen te 

Eindhoven (NB), De Pere te Oost-Souburg (ZLD), De Jonge Sophia te Groot-Ammers (ZH), 

De Sevickmölle te Meddo (Gld.), De Gröbbemolen te Fleringen, De Adriaan te Haarlem, ’t 

Zwaantje te Nijemirdum (Fr), De Vlietmolen te Lexmond (ZH), De Sint Antonius te 

Heythuysen (L) en De Boezemvriend te De Groeve (Dr). De provincies Overijssel en Noord-



Holland ontbreken dus en dat had niet gehoeven als enkele provincies (ZH en Fr.) een molen 

hadden ingeleverd. Daar zou volgend jaar wat kritischer naar gekeken kunnen worden.  

 

Molenansichten series 
De verzamelaars van molenansichten maken we graag attent op een drietal nieuwe series te weten 

T.2004-1, T.2004-2 en T.2004-3. De kaarten zijn uitgegeven door J.L.J. Tersteeg uit Ridderkerk 

en kosten € 8,10 voor 18 molenkaarten. Met verzendkosten komt één serie op € 9,90. De kwaliteit 

van de kaarten is prima! Voor de Friezen onder ons is aanschaf van de derde serie van 2004 

aantrekkelijk. In die reeks zitten o.a. de beide spinnekoppen van Goutum, malend gekiekt(FR64), 

de Kramermolen van Goutum, eveneens in vol bedrijf, stevig malend (FR65), een hele mooie 

frisse foto van spinnekop De Ikkers van Wartena (FR77), de malende poldermolen Lonjé, 

weliswaar zonder zeilen (FR96), de met volle zeilen malende Geeuwpoldermolen bij 

Uitwellingerga met de Friese vlag achterop (FR120) en de Ybema’s Molen te Workum, malend 

met twee volle zeilen.(FR106). Stuk voor stuk zijn de kaarten in deze series een lust voor oog. 

Ze kunnen ook los besteld worden. De prijs is dan € 0,45 per stuk. Voor verkoop op de 

betreffende molen is aanschaf van meerdere kaarten aan te bevelen. De porto kosten worden dan: 

11 t/m 20 kaarten (€ 1,80), 21 t/m 40 (€ 2,50), 41 t/m 60 (€ 3,-) 61 t/m 80 kaarten € 3,50. 

Van tevoren contact opnemen met de samensteller van de series kan ook: J.L.J. Tersteeg, 

Spuistraat 589, 2987 TW Ridderkerk (Tel. 0180-411121). U kunt het verschuldigde bedrag ook 

meteen overmaken op zijn postbankrekening 36613 o.v.v. de serie(s) of losse kaarten. 

 

Een goed boek voor de wintermaanden 
We hebben nog een aantal molenboeken in voorraad.  

Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de site www.utskoat.nl. 

 

Levende stenen, de Nederlandse Bouwkunst gaf jaren geleden een in twee dikke banden 

verzamelde cursus uit bestaande uit 50 delen (vr.pr. nog geen euro per deel: € 40,-), Kijk op 

Noordbrabant, Kerken, kastelen, boerderijen en natuurlijk molens (€ 9,-)Drie vel in het wapen, 

250 jaar nv Berghuizer Papierfabriek. Jubileumboek. (€ 25,-)Zo was Drenthe - oude foto's van 

stad en vlek, dorp en gehucht (€ 16,50) Molenspiegel door A. Bicker Caarten (€ 17,-) De 

Windmolens Het molendeel uit de Heemschutserie nr. 69. Uitgegeven in 1949. (€ 15,-) Molens 

van Friesland, Het eerste provinciale molenboek uit 1971 (€ 37,50) De molens van Rotterdam 

in oude ansichten deel 2, De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1 en deel 2 
(bundelprijs € 50,-) De molens van Limburg, de vuistdikke Limburgse moleninventarisatie met 

gratis de DSM kalender Wiek en Rad Mozaïek van molens in Limburg ( € 40,-) De Molens van 

Zuid-Holland en Molens in Noord-Holland (samen € 80,-)Windmolens in Nederland van drs. 

P.Nijhoff (€ 35,-) Molens van Stokhuyzen ( het bekende boek voor de molenaarsopleiding dat al 

lang uitverkocht is) (€ 9,-) Molens in Drenthe, het enige provinciale molenboek over de 

provincie Drenthe.( € 35,-) Oliemolens, de special over oliemolens , een uitgave van het 

Nederlands Openlucht Museum, het betreft hier de nieuwe aangepaste versie.(€ 12,50) De 

Veluwse papiermolen de papiermolenspecial van het Nederlands Openlucht Museum, het betreft 

hier de nieuwe aangepaste versie ( € 12,50)  

Wieksystemen,  het bekende molenboek van Pouw waarin alle wieksystemen de revue passeren. 

(€ 27,-) Molens zo waren ze, oude molenansichten gebundeld door Ton Meesters, een zeer 

aantrekkelijke collectie in slappe kaft gebonden(€ 5,-) Van Zingende torens en malende molens 

de oude uitgave van de Rijks Post Spaarbank (€ 10,-) Nederlandse molens in oude ansichten 

eerste in harde kaft druk door L. van Lambalgen uit 1971 (€ 16,50) Kijk op Molens een fraai 

boek uit de serie Kijk op met fraaie foto’s en interessante informatie door Balk (€ 15,-) Molens 

van het Noordererf een boeiende beschrijving waarin S.J. v.d. Molen tal van zaken op noordelijk 

molengebied opnieuw onder de loep neemt ( € 25,-) Molens door Woudt (€ 10,-) Friese Molens 

uit 1995 ( € 25,-)  

http://www.utskoat.nl/
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