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Agenda 
 

1 oktober  Limburgse molendag 

1 oktober  Peellandse molendag 

7 en 8 oktober  Molenweekend Noord-Holland Zuid 

21 oktober  Regionale molendag Alblasserwaard 

22 oktober  Rijnlandse molendag 

11 november  Tielerwaardse molendag 

13 november  Sluiting decembernummer 124 

 

 

Bij de foto’s op de omslag: 
 

Bij de voorpagina: 

De Hempensermeerpoldermolen te Warga tijdens de avondexcursie op 30 mei j.l. De molen 

maalde volop en kon op belangstelling rekenen van de vele aanwezigen. Een verslag van deze 

avond leest u verderop in dit nummer. (foto R.J. Nauta) 

 

Bij de achterpagina: 
De restauratie van (veen)poldermolen Deelsmolen te Vegelinsoord is voltooid en de molen is 

weer vol in bedrijf. De molen is voorzien van een nieuw rietdek op de kap. Verderop in dit 

nummer leest u wat er verder allemaal nog aan deze prachtig gelegen molen is gerestaureerd. 

(foto P. Timmermans) 



Van de redactie 
 

De zomer brengt voor mij al jaren zo zijn eigen ritme mee. Natuurlijk ga ik op vakantie om 

even niks…en natuurlijk zie ik dan onderweg de wiekendragers uit het landschap opsteken. 

Zuid Holland de wipmolens, België in de verte en dan, onder Parijs in La Bauce, één van de 

graanschuren, staan de mij inmiddels vertrouwde standerdmolens met hun Bertonwieken, en 

verder regelmatig ‘les moulins’, bijna altijd watermolens maar dan inmiddels ingericht als 

restaurant. In Spanje en Portugal de Don Quichote molens boven op de heuvels, nu vooral 

voor het uiterlijk vertoon, maar ook de molens waarin olijfolie geperst wordt. Nuňez de Prado 

in Baena, wereldberoemd, en dus reed ik er flink voor om: heerlijk op een tomaatje!  

Maar de vakantieperiode gaat voor mij als lid van de werkgroep Friese Molendag vooral ook 

vooraf aan die Molendag in september. En dat betekent voor ons altijd extra activiteit. 

Navragen welke molenaars op die dag hun molen op zullen hebben, het klaarmaken van de 

kopij van de Molendagkrant voor de drukker, ophalen van de 10.000 gratis kranten, 2000 

affiches van een datumsticker voorzien, enveloppen klaarmaken, kranten en affiches vouwen 

en met begeleidende brief in een enveloppe doen om te verzenden naar de leden, pakketten 

kranten en affiches uitrijden in de provincie naar ruim 50 centrale adressen, persberichten 

maken en versturen…..en dan …dan blijft alleen de hoop op een mooie en succesvolle Friese 

Molendag. En die 8
ste

 Friese Molendag is nu inmiddels achter de rug. Ook al is het heel wat 

werk, ik vind het leuk om die verschillende deelnemende molenaars weer even te spreken en 

soms ook te zien bij het rondbrengen van de kranten. Kort, maar wel enthousiast met nieuws 

over hun molen, maar soms helaas ook opeens een molenaar die niet meer draait. Het geeft 

even een kort inkijkje in de Friese molenwereld. En ik merk altijd weer hoe fel en trots 

molenaars kunnen zijn op hun eigen molen. En dan denk ik: hoezo….meer molenaars op één 

molen?! 

In dezelfde maanden hebben anderen zich bezig gehouden met schrijven en verzamelen van 

kopij voor deze Utskoat of, naar ook wel blijkt, met het zeer regelmatig bezoeken van de 

internetpagina molen.startpagina.nl/prikbord Veel kleine en grote nieuwtjes van molenaars 

en molens komen daar voorbij en worden vanzelfsprekend en graag door de bezoekers van 

reacties voorzien. En dan blijkt dat onze Frank Terpstra zich daar zó graag op stort dat hij 

inmiddels is uitgeroepen tot ‘Prikker van het jaar!!!”. Als incidentele bezoeker is mij dat dan 

weer helemaal ontgaan.  

Verder in deze Utskoat een uitgebreid verslag over de, hier ook al eerder genoemde, unieke 

ijzeren spinnekop van Winsum. De ouderen onder ons herinneren zich de molenconsulent van 

Monumentenzorg, de heer Heydra, mager en gedrongen, maar zeer begeesterd. Hij kocht 

persoonlijk de restanten van deze spinnekop voor fl 25,-- en schonk ze aan de Fryske Mole op 

voorwaarde dat de molen binnen 25 jaar weer opgebouwd zou worden. Die tijd is nu haast 

voorbij, het geld is nog niet paraat en alles ligt opgeborgen in de molen van Lollum. Wordt 

molenaar en handy-man Durk Posthumus de reddende engel? 

En verder? Johannes Kooistra legt de laatste hand aan de herinrichting van molen De 

Hersteller in Johannesgea: herstellen van de bedsteden, herstellen van de kelder, moderniseren 

van de woonkamer…nog even en het is klaar. Frank Terpstra praat ons bij over het herstel van 

de Deelsmolen, er is verslag van de avondexcursies naar de molens van Wergea/Ryptsjerk en 

Wolvegea/Hearrenfean. Een stukje over de verdwenen oliemolen van Reduzum en….de 

uitnodiging voor de najaarsvergadering van het Gild. En daar, in Poppenwier, dan even geen 

geschreven woorden maar gewoon bijpraten. Ik wens jullie allen een zonnige en windrijke 

herfst toe. 

 

Geurt van de Weg 

http://molen.startpagina.nl/


(advertentie)



 

Efkes byprate troch “De Fryske Mole” 

(DFM) 
 

Uiteindelijk is alles voor de Achlumer- en Slagdijkster 

molens ten goede gekeerd. De provincie Fryslân heeft op de 

nieuwe subsidie aanvragen – gebaseerd op een nieuwe 

regeling - positief beschikt, waardoor de beide molens weer 

in hun oude staat terug kunnen worden gebracht. De procedure bij de Rechtbank is stopgezet. 

Over de uitvoering wordt overleg met de aannemers gevoerd; naar verwachting kan eind dit 

jaar met de werken worden begonnen.  

Uit het archief blijkt, dat er al ca. 35 jaar over de reconstructie van deze beide molens is 

gepraat. 

 

DFM is door het rijk als “organisatie voor monumentenbehoud “ aangemerkt. Dit houdt in dat 

onder bepaalde voorwaarden met onderhoudsgeld van de ene naar de andere molen kan 

worden geschoven. In het “Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten“ is voor de 

periode van zes jaar maximaal € 50.000,- / molen voor de instandhouding beschikbaar. Van 

dit bedrag betaalt het rijk 60%; de rest wordt van de provincie en de gemeenten verwacht. 

Indien aan de instandhouding van een molen minimaal € 25.000,- wordt besteed, kan het 

overblijvende voor een andere molen - waarvoor > € 50.000,- is benodigd -  worden gebruikt. 

Het voordeel voor de DFM is beperkt, omdat uit het opgemaakte instandhoudingplan is 

gebleken, dat ca. 6 molens niet aan het bedrag ad. € 25.000,- toekomen en voor de 

instandhouding van een grote poldermolen vaak > € 50.000,- is benodigd. 
 

Door drukke werkzaamheden heeft Jan de Jong 

moeten besluiten om per 1 augustus j.l.. te stoppen 

als penningmeester. Hij is opgevolgd door Henk 

Hoogeveen Weverswâl 32 9243 JM te Bakkeveen. 

Tel 0516 541156; e. mail 

penningmeester@defryskemole.nl  

Door de sterke toename van de administratieve 

werkzaamheden is dit voor een vrijwilliger in feite 

niet meer te doen. De financiële administratie is 

daarom ondergebracht bij Monumentenwacht 

Fryslân, welke ook de administratie van de 

donateurs gaat uitvoeren. 
 

Helaas moest de Olifant bij Burdaard stil worden 

gezet door de slechte staat waarin het gevlucht 

verkeert. De subsidie aanvragen zijn gehonoreerd, 

waardoor de vervanging van het gevlucht en een 

aantal kleinere zaken kunnen worden uitgevoerd. 
 

We zoeken nog een molenaar voor de Modderige 

Bol en de Jansmolen. Wie? 
 

Pieter Kooistra secretaris DFM    De Achlumermolen voor de onttakeling 

Mail: secretaris@defryskemole.nl 

Website: www.defryskemole.nl  

mailto:penningmeester@defyskemole.nl
mailto:secretaris@defryskemole.nl
http://www.defryskemole.nl/


 

 

Verslag algemene ledenvergadering 15 april 2006 
 

Met kennisgeving afwezig: Hindrik vd Veen, Tanja Mandemaker, Jippe Brandsma en Geurt vd 

Weg, dhr. W. Bouma en dhr. T. Bouma uit Wommels. Aanwezig: voltallig bestuur en 38 leden 
 

 Opening 
 

 De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de spreker van deze avond dhr. 

Pier Schaper, werkzaam bij het Wetterskip. 
 

 Mededelingen:  
 

 Op 31 jan .jl. heeft overleg plaats gevonden tussen de besturen van GFM (Gild Fryske 

Mounders) en SFM (Stichting De Fryske Mole). Gesproken is over oa. 

leerlingenwerfactie, bemanning molens en verder actuele zaken. 

 25 maart jl. bij de officiële opening van de windmolens in Jousterp en Hartwerd zijn 

een aantal bestuursleden aanwezig geweest. 

 De Friese molenaarsdag is wederom een groot succes geweest 

 Zo’n 64 leden hebben op 1 april jl. deel genomen aan de excursies naar molen in 

Noord-Holland. Een woord van dank aan de organisatoren Jaap Tiedema en Ruurd 

Jakob Nauta – applaus ! 

 Het komend jaar 2007 is het “Jaar van de molen”; het GFM zal worden 

vertegenwoordigd door Geurt v.d. Weg die verzoekt om alle medewerking van de 

Friese molenaars. 

 Op 13 mei a.s. is de nationale molen- en gemalendag. 

 Jan Coppens deelt mede dat op 9 september weer de Friese molendag zal plaats 

vinden. 

 Op 18 maart jl. heeft Cees Notenboom tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche 

Molen van de voorzitter het certificaat van verdienste ontvangen.  Gefeliciteerd en 

applaus. 

 Vaststelling en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2005. 

 

GILD FRYSKE MOUNDERS 



 Er zijn geen op- en/of aanmerking en de notulen zijn zo vastgesteld. 

 

 Jaarverslag van het secretariaat 2005 

 

 Het jaarverslag wordt door de secretaris en er zijn geen op- en/of aanmerking 

vanuit de zaal. 

 

 Verslag en mededelingen van de penningmeester. 

 De penningmeester licht de cijfers toe die een ieder ter hand zijn gesteld.   

 Op een vraag uit de zaal om iedereen een ledenlijst met alle gegevens van de 

molenaars te verstrekken, wordt negatief gereageerd. E.e.a. is niet mogelijk i.v.m. 

de Wet op de Privacy en op de Molendatabase – www.molendatabase.nl - zijn de 

gegevens van de diverse molens én hun molenaar(s) te vinden. Het is aan een ieder 

zelf om deze gegevens bij te werken. 

 De kascommissie, Marten Lootsma en Bauke Bos verlenen het bestuur , met 

complimenten aan de penningmeester, decharge voor het boekjaar 2005.  

 Bauke Bos neemt afscheid als lid van de kascommissie en Henk Kuipers neemt 

zijn plaats in. Als reserve stelt Pier Schaper zich beschikbaar. 

 De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werk – applaus. 

 

 Opleidingen: 

 

 Het nieuwe examenreglement: Lidwien geeft een toelichting over de 

totstandkoming. 

 Voor alle leerlingen, leermeesters en examinatoren is een exemplaar beschikbaar. 

 Een voorstel vanuit de zaal om iedereen een exemplaar te geven of toe te sturen, 

wordt afgewezen. Op persoonlijke aanvraag is wel een exemplaar beschikbaar en 

het reglement wordt op de site van het GFM – www.molenaarworden.nl – 

geplaatst en is daar te downloaden. 

 Dankzij de wervingsactie is het aantal leerlingen in 2005 vrijwel verdubbeld tot 

een aantal van 49 leerlingen. 

 In 2005 zijn 2 leerlingen geslaagd voor het molenaarsexamen; 1 is gezakt. 

 Er is een nieuwe leermeester bijgekomen t.w. Jaap Tiedema, met de lesmolen de 

Nijlander in Workum. Op dit moment heeft hij maar liefst 6 leerlingen. Met Jaap 

zijn we momenteel op een 11-tal leermeesters gekomen. 

 De leermeestervergaderingen worden sinds kort ondersteund door aparte notulisten 

te weten Gerdien Wichers en Peter Prins, die om toerbeurt aanwezig zijn. 

 Er heeft een overleg/evaluatie plaatsgevonden met de examencommissieleden. 

Men is tevreden over het niveau van de leerlingen en de leermeesters en 

enthousiast over de goede sfeer tijdens de examens. 

 De komende 2 maanden gaan er 10 leerlingen op examen. Na de zomerperiode 

zullen er nog eens 4 examens uitgeschreven gaan worden. Iedereen veel succes. 

 

De voorzitter bedankt de leermeesters, de examinatoren en de overige bestuursleden 

voor hun positieve medewerking en inbreng bij de totstandkoming van de nieuwe 

exameneisen. 

 

 

 Rondvraag: 
 

http://www.molenaarworden.nl/


 Jan Coppens geeft een nadere toelichting op de Friese Molendag en verzoekt 

medewerking van de leden om de folders te verspreiden 

 Harm Zuidstra meldt dat op internet door een molenaar in den lande een “niet 

positief” bericht is geplaatst en vraagt de leden dit niet te doen. 

Antwoord bestuur: het is niet aan het bestuur daar een uitspraak over te doen. 

Berichten die door molenaars op internet worden geplaatst, zijn voor eigen 

verantwoording. 

 Lodewijk Zwiersta, voorzitter van de SFM, geeft een nadere toelichting op het 

organiseren van het “Jaar van de molen”. 

 Durk Piersma vraagt of het bestuur al een besluit heeft genomen over hoe te 

handelen als leerlingen op de molen van Makkinga - zelfzwichting – examen 

willen doen.  

Antwoord: definitieve besluitvorming heeft nog niet plaats gevonden, de 

problematiek heeft echter de volle aandacht. 

 Gerben Wijnja vraagt de leden, in het kader van een nieuw te ontwerpen affiche 

voor de 10
d 

Friese molendag, om ideeën of foto’s. 

 Verder verwijst hij naar de boekentafel, waar met korting boeken te verkrijgen 

zijn. 

 Wybren Siemensma vraagt of er 

nog folders zijn – die zijn er. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering met 

dank aan alle aanwezigen. 
 

Nagekomen mededeling: 

De heer A. Fokkema uit Hallum is overleden.  
 

Na de pauze neemt Pier Schaper het woord en 

vertelt de aanwezigen uitgebreid over het 

reilen en zeilen van het Wetterskip Fryslân. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan het feit 

hoe de Friese molens kunnen bijdragen aan de 

waterstandbeheersing bij extreme 

wateraanvoer        Pier Schaper tijdens zijn lezing 
 

Van de penningmeester GFM 
 

Op het moment dat ik dit schrijf zullen veel leden met vakantie zijn en geen beslommeringen 

meer hebben met hun molen. Toch gaat het verenigingswerk gewoon door. Betalingen komen nog 

steeds binnen. Er zijn nog maar enkele leden die hun contributie nog moeten overmaken. Wil je 

dat nog even controleren en zonodig de contributie nog overmaken zodat ik je geen herinnering 

hoef te sturen. Dat scheelt weer in de kosten en extra werk. 

De deelnemers aan de excursie 2006 zullen verrast hebben opgekeken dat ze € 8.50 pp op hun 

bankrekening kregen bijgeschreven. Dat komt door het grote overschot dat we kregen op de 

betaalrekening van de excursie. Na overleg met Jaap Tiedema en Ruurd Jakob Nauta, 

organisatiecommissie, hebben we besloten het teveel betaalde terug te storten. Hiermee brengen 

we ook tot uitdrukking wat de voorbereidingscommissie voor ogen heeft. Door de grote deelname 

gaan de kosten omlaag en kunnen ze voor een laag bedrag een heel fijne en leerzame excursie 

organiseren. 
 

Met vriendelijke groet, Piet de Vries 



 
 

GILD FRYSKE MOUNDERS 
 
 

Openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders 
 

vrijdag 3 november 2006 om 19.30 uur 

Dorpshuis van Poppenwier (locatie onder voorbehoud) 
 

Tijdens deze vergadering zullen een groot aantal leerling-

molenaars hun diploma krijgen uitgereikt. We willen dit 

heugelijk feit wat uitgebreider vieren dan we meestal doen. 

Daarom nodigt het bestuur behalve de leden, ook hun partners 

van harte uit daarvan 

getuige te zijn. Het 

officiële gedeelte vindt 

plaats voor de pauze en 

we zullen trachten dat 

kort te houden. Na de 

pauze is de diploma-uitreiking en we hebben Durk 

Posthumus sr., een van de laatste molenaars, die samen met 

zijn vrouw nog bij de molen woont, bereid gevonden zijn 

medewerking te verlenen. 

Na afloop is er uitgebreid gelegenheid de nieuwe molenaars geluk te wensen, met elkaar van 

gedachten te wisselen en de partners kennis te laten maken met de bijzondere wereld van de 

molenaar. 

Agenda: 

1. Opening 

-welkom door de voorzitter 

2. Vaststelling en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2006. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Mededelingen van de penningmeester.  

 Begroting 2006 

5. Verslag opleidingscommissaris. 

 Geslaagden. 

6. Rondvraag. 
 

Pauze 
 

7. Feestelijke uitreiking van de diploma’s aan de geslaagden met medewerking van de 

Durk Posthumus sr. 

8. Afsluiting door de voorzitter 
 

In verband met de maximale beschikbare ruimte in Poppenwier wordt u verzocht per e-mail, 

telefoon of schriftelijk aan de secretaris door te geven of u en met hoeveel u de vergadering zult 

bezoeken.Het is mogelijk dat bij een te groot aantal bezoekers uitgeweken moet worden naar een 

andere locatie, dit wordt dan op de site van het GFM www.molenaarworden.nl bekend gemaakt 

 

Nieuwe leden GFM 

A. Koopmans te Grou  E. Boersma te Irnsum  J. Pattje te Hollum  
Nieuwe donateur DFM 

Stichting Poldermolens “De Lege Midden” te Akkrum      (PdV) 

http://www.molenaarworden.nl/
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Korenmolen “De Weyert” te Makkinga gerenoveerd 
 

 

De korenmolen “De Weyert” was al enige tijd aan een uitgebreide opknapbeurt toe. De 

roeden, het hekwerk en het riet moesten nodig gerenoveerd worden. Omdat de molen 

eigendom is van de Gemeente Ooststellingwerf werd al enige tijd met het gemeentebestuur 

door het bestuur van de stichting Korenmolen De Weyert Makkinga overleg gevoerd over een 

renovatie. In december 2005 brak bij een harde westelijke wind de buitenroede. Er deden zich 

gelukkig geen  persoonlijke ongelukken voor, ofschoon de buren wel schrokken toen een deel 

van de roede op hun dak terecht kwam. De buren lagen nog in bed en dachten aan een 

donderslag.Door dit ongeluk raakte één en ander in een stroomversnelling. Na overleg met de 

Monumentenwacht, de gemeente en de provincie werd er bij diverse molenbouwers een 

offerte aangevraagd voor het herstellen van de roeden, het hekwerk, het opnieuw dekken met 

riet van romp en kap en het nodige 

schilderwerk. Molenbouwer 

Doornbosch te Adorp Groningen 

werd het werk gegund.  

Nu, negen maanden later, heeft 

Makkinga zijn vertrouwde molen 

weer terug. Er is knap werk 

geleverd. De buitenroede is geheel 

vernieuwd door 

Molenmakersbedrijf Groot 

Wesseldijk te Lochem. Het is de 

61
ste

 roede die door het bedrijf is 

gemaakt. De binnenroede is door 

Groot Wesseldijk gerenoveerd. 



 
 

 
 

Deze roede werd in 1884 geleverd door de firma Buurma te Oude Schans en het betrof 

nummer 141. De vlucht bedraagt 19.20 m. 

De molen is een houten achtkant met stelling. Hij is nu weer maalvaardig voor het malen van 

graan (tarwe en rogge). De wiekenvorm is zelfzwichting met Oudhollandse voorzomen op 

beide roeden. Het zelfzwichtsysteem is geheel vervangen door een nieuwe. Zo zijn de kleppen 

gemaakt van redceder. De Stichting Korenmolen De Weyert, die de molen beheert, is  



 

 
 

 
 

geweldig blij met de geslaagde renovatie. Tijdens de 8
ste

 Friese Molendag werd de molen 

heropend door burgemeester Harrie Oosterman en kon het publiek genieten van dit historische 

monument.  

Iedere zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur is de molen voor bezoek geopend. 
 

Hans Suyling 

 

PS: In het komende nummer hopen we een foto te kunnen opnemen van deze heropening. 

I.v.m. de sluitingsdatum van ons blad kon dat niet meer worden meegenomen. (redactie) 
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Een molenvakantiekiek 
 

Op zaterdag 29 

juli j.l. waren 

mijn vrouw en 

ik een dagje op 

pad om molens 

te fotograferen 

in de provincie 

Friesland. Toen 

we aan 't eind 

van de dag door 

Joure reden, 

zagen we aan 't 

vele publiek 

langs de weg dat 

de jaarlijkse 

'Ballonfeesten' 

weer 

plaatsvonden. 

Aangezien 't op 

het eind van de 

dag was en de zon           Ballonnenfestival nabij windmotor Scharsterbrug (foto H. Noot) 

 reeds laag aan de   

horizon stond, had ik grote haast om nog even een Amerikaanse windmotor langs de A 6 te 

Scharsterbrug te bezoeken en te fotograferen. Tijdens mijn fotosessie zag ik in de verte de 

eerste ballonnen van die avond opstijgen. Er waren een paar hele mooie exemplaren bij, zoals 

een doedelzakspeler van 50 m. hoog, het hoofd van Vincent van Gogh en een heuse 

stoomlocomotief. Verder een groot aantal gangbare ballonnen met diverse reclame 

opschriften. Een aantal wist ik -weliswaar op enige afstand- te fotograferen met de windmotor 

op de voorgrond. Heel jammer dat de ballonnen niet wat dichterbij passeerden, want er was 

ook een oranje ballon bij van de provincie Groningen met een grote witte G er op. Had ik wel 

leuk gevonden voor een foto in de molendatabase. 

Harmannus Noot. (Haren Gn) 
 

Najaarsexcursie GFM naar Skûtsjemuseum” te Earnewâld 
 

De jaarlijks excursie van het Gild is 

dit jaar op zaterdag 7 oktober 2006 en 

is naar  

“Het Historische scheepswerf en 

Skûtsjemuseum” te Earnewâld. 

We verzamelen ter plaatse en de 

rondleiding begint om 15.00 uur. 

De kosten bedragen € 5.00 p.p. en 

iedereen is van harte welkom, dus 

ook familie en wie je ook maar mee 

wilt nemen. Opgave graag telefonisch of per email bij de secretaris Martin Bakker:  

Telefoon: 0512 350552 

Email: m.c.bakker@planet.nl of info@molenaarworden.nl 

mailto:m.c.bakker@planet.nl
mailto:info@molenaarworden.nl


Skûtsjes versus molens 
 

Op het redactiebureau kwam het doel van de excursie van het GFM als een verrassing 

binnen. Naar het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Een schitterende bestemming voor een 

middagje uit. Dan ga je graven in de foto- en knipselarchieven of er ter illustratie 

wellicht iets te vinden is wat de binding tussen molens en skûtsjes belicht. Tja, daar 

plaatste het bestuur ons even voor een ogenschijnlijk onoverkomelijke ‘opdracht’.  

 

Aanvankelijk leverden slechts een paar foto’s wat op. Een daarvan treft u hierbij aan: de 

monumentale balkenzager De Jager te Woudsend gekiekt terwijl een sleep skûtsjes passeert. 

Eerder al hadden we voor De Utskoat De Rat gefotografeerd met in de balkenhaven een 

skûtsje. Maar daar hield het dan wel mee op, afgezien van enkele oude historische opnamen 

die molens of een skûtsje fraai in beeld brachten. Menig skûtsje heeft vrachtvaart verricht 

voor de molens, maar aan bruikbare afbeeldingen van de combinatie ontbrak het helaas.  

 

“Tegen den wind inzeilen” 

Echter, het toeval was aan onze zijde toen we al snuffelend in onze verzameling 

scheepspapieren zowaar een verslag tegenkwamen van het geheim van “tegen den wind in 

zeilen”. Een uitvinding die overigens een fiasco werd.  

Het was 1915 en Jan Klaas Elzinga verbaasde de wereld met een apparaat dat een grote 

ommekeer in de scheepvaart teweeg zou brengen. Nou hadden de houten schepen al afgedaan 

ten faveure van de metalen soortgenoten, een behoorlijke verandering die menig 

scheepswerfbaas of schipper slapeloze nachten had bezorgd. Maar Elzinga had voor zijn 

vinding geen brandstof, petroleum, benzine, cokes of iets dergelijks nodig.  

 

 “Neen, de wind is mijn drijfkracht. Als ’t stil is, kan mijn apparaat niet werken. De overige 

kosten bepalen zich tot een weinig smeerolie.” De schipperswereld reageert enthousiast. Maar 

een schip heeft toch al zeilen, zult u zeggen. Akkoord, maar die helpen weinig bij tegenwind. 

Schipper De Ruiter, voorzitter van de federatie van schippersverenigingen had het “wonder” 

in levende lijve mogen aanschouwen en verklaarde dat het onmogelijke dankzij Elzinga 

mogelijk was geworden. Maar er ontstonden daardoor ook spanningen. Om de vinding voor 

schippers veilig te stellen, zou er f 50.000,- op tafel moeten komen. Het verhaal ging zelfs dat 

anderen die er geen belang bij hadden meer geld wilden bieden. De Amsterdammer S. 

Vlieger, vertegenwoordiger van de schippersvereniging Schuttevaer, werd zelfs bedreigd: “Ik 

zoude, zoo heette het, alle sleepdienstondernemers tot armoe brengen: de motorenfabrikanten 

zouden hun bedrijf stop moeten zetten; talloze arbeiders zouden broodeloos worden. Daar 

waren er, die mij voorspelden dat ’t niet onwaarschijnlijk zoude wezen, dat men ’t drietal, dat 

’t geheim van tegen den wind in zeilen kende, van kant maakte.” 

Bijna niemand wist echt met zekerheid te vertellen wat Elzinga precies had uitgevonden. Was 

het een aanpassing van de zeilen? Zeilmakers richtten zich al ‘met verschuldigde eerbied’ tot 

hem of zij de “Elzingazeilen” voor hem mochten maken. De reacties waren velerlei. Enkelen 

dachten aan een windmotor op het schip. Het kàn, oordeelden sommigen, het moet kunnen, 

zeiden anderen. Maar een enkeling meende dat zo’n vinding op zee in ieder geval geen nut 

zou hebben daar men door laveren minstens even snel vooruit zou kunnen komen op dat wijde 

water. Toen het geheim uiteindelijk bekend werd, bleek het inderdaad om een windmotor te 

gaan.  

 

De windmotor, hét geheim  

In het idee van uitvinder Elzinga waren de zeilen vervangen door een windmotor. Niet 

helemaal nieuw, want ene Woudstra uit Amsterdam schreef ooit: “Enkele jaren terug heb ik 



gezien een praam, waarop een compleeten windmoter. Dezen bracht een schroef in beweging, 

zoals men er heeft aan stoom- en motorbooten. Het doel was varen tegen den wind in. Men 

ging, hoe hard de windmotor ook draaide, achteruit, tot dat het vaartuig niet meer met den kop 

op den wind was te houden, omgierde en tegen den wal aan ging liggen. Eén paard voor en 

één paard achten den wagen, aan die krachtverspilling gelijk is een windmoter op een schip.” 

Volgens de bekende ingenieur à Steringa Idzerda moet het varen met een windmotor “onder 

bijzondere omstandigheden heel goed” kunnen. Hij wist van een vrachtbootdienst in het 

kanaal van Apeldoorn waar een windmotor werd gebruikt, maar “de druk van den wind tegen 

schip, schoepenrad, toren, wordt zeer groot, zoodat er weinig energie overblijft om het schip 

voort te stuwen”. 

Kortom, menig “wijsneus” heeft z’n kritische geluiden laten horen. Het werd dus hoog tijd 

voor Elzinga om met z’n vinding voor de dag te komen. Het geheim van het “tegenwindzeil” 

vertrouwde hij toe aan een commissie.  

De Bergumer Courant meldde enige tijd later: “Van goed ingelichte zijde vernemen wij, dat 

de practische beteekenis vrijwel nihil is. Een fiasco voor den uitvinder – een teleurstelling 

voor de visserij.” 

Enkele weken later berichtte de krant: ”Wij oordeelden een afwachtende houding in deze wel 

zoo verstandig en voorzichtig. Wel kregen we eenig meer vertrouwen in de zaak ,toen de 

voorzitter van voornoemde Friesche federatie eene gunstige verklaring van een proefneming 

kon afleggen. Achteraf blijkt echter, dat die proefneming geweest is eene proefrit, bij avond 

gehouden op eene duistere weg. In het duister was niet te zien, hoe een paar onder het 

rolwagentje aangebrachte kamraderen dat werk verrichtten. Een nadere proefneming heeft de 

resultaten tot nul gereduceerd.” 

Blijkbaar had een lid van de commissie het geheim verklapt. Volgens Elzinga ging het niet 

“om tegen de wind in te zeilen, maar om, er tegenin te varen. Het gaat toch om door de wind 

nuttig daarin op te komen.” 

Men voelde zich “beetgenomen”. Er werd gesproken van “hersenschimmige geheimen” en 

het had er alles weg van “menschen tijd en geld uit den zak te kloppen”.  

Na de Eerste Wereldoorlog reist Elzinga met een proefmodel naar Engeland. De pers heeft er 

geen weet van, alleen de naaste familie. De uitvinder dacht daar hij daar meer voor elkaar kon 

krijgen. Hij gaf het in handen van de autoriteiten, liet het daar in goed vertrouwen achter. 

Maar hij kreeg het nooit meer terug. Zijn zoon vertelde later dat vader zei dat ze het gestolen 

hadden. Toen op een 

dag iets in de krant 

stond over de 

ontwikkeling van 

duikboten reageerde hij 

met de opmerking dat 

hij zijn principe was.  

Een nieuw model heeft 

Elzinga niet meer 

willen maken, daar was 

hij te verbitterd voor. 

Met het repareren van 

uurwerken bleef hij wel eigen baas. Hij stierf op 16 juni 1947. 

We vragen ons nu af of er wellicht toch nog een foto of tekening ( wellicht een spotprent?) 

bestaat van deze vinding. We zullen hem in een komend nummer graag publiceren. En wie 

weet komen we het tegen in het skûtsjemuseum. 

 

Gerben D. Wijnja 



Deelsmolen geconsolideerd 
 

Deelsmolen heeft een restauratie 

ondergaan. Consolideren (dit betekent 

in dit verband het verval tegengaan) 

van het overgeleverde materiaal was 

hierbij het leidmotief. Aanleiding van 

operatie is het vervangen van het 

rietdek van de kap, waarvoor de molen 

in de steigers heeft gestaan. Dit maakte 

het mogelijk om tegelijk de kuip te 

restaureren. De bijzondere, want 

gelamineerde, kuip was over een 

behoorlijke lengte aangetast door 

spinthoutkever en houtrot ten gevolge 

van vochtbelasting. Door vakkundig 

restauratievakmanschap van 

molenrestaurateur Hugo Landman c.s. 

van restauratiebedrijf Bouw ’75 is 

zoveel mogelijk historisch materiaal 

van de kuip geconsolideerd. Alleen 

kuipdelen die echt vervangen moesten 

worden, zijn vervangen. Het 

lospeuteren en het verwijderen van de 

verrotte planken en de kuipbouten en 

daarbij het goede hout handhaven vroeg 

veel geduld en restauratievakmanschap. 

Een waar spektakel was het krommen 

van nieuwe kuipdelen op de historische 

scheepswerf De Hoop te Workum.  

Deelsmolen geheel gehuld in de steigers         Eiken delen zijn gekromd door middel  

                                                                           van stoomopwarming van het hout. 

Consolideren gaat ook op voor de kap zelf waarop nieuw riet is aangebracht. Het historisch 

gegroeide verband van de kap en de historische kaponderdelen zijn gehandhaafd om het 

overgeleverde historische materiaal met al zijn kenmerken zo onaangetast mogelijk te kunnen 

conserveren. Dat materiaal draagt immers onvervangbare informatiewaarde. Toch gaat er bij 

elke restauratie onomkeerbaar historisch materiaal verloren. Restaureren is derhalve een 

“noodzakelijk kwaad” om het cultuurmonument te kunnen behouden en is geen doel op zich. 

Een interessante ontdekking is de aanwezigheid van telmerken op de rietlatten. Met recht zijn 

zelfs de rietlatten van Deelsmolen, die hoogstwaarschijnlijk nog stammen uit het bouwjaar 

1859, van antiquarische waarde. Daarom zijn de nog aanwezige historische rietlatten zoveel 

mogelijk behouden. Ook om de historische sfeer in de kap te handhaven. Dit is goed geslaagd. 

Rietdekkerbedrijf Kleinjan - v.d. Vegt uit Den Ham heeft de kap na het restauratiewerk aan 

het houtwerk voorzien van een prachtige rieten vacht. Na de afronding van de 

werkzaamheden aan de kuip zijn ten slotte nieuw gesmede kuipbouten met spieën 

aangebracht. De oude exemplaren waren niet meer bruikbaar. Het restauratiewerk is 

inmiddels afgerond. De steigers zijn weer afgebroken. In de weken na de bouwvakantie volgt 

nog een schilderbeurt van het gevlucht met behulp van een hoogwerker. 
 

Frank Terpstra 



GFM voorzitter “Prikker van het jaar” 
 

Een vreemde titel, zullen velen denken. Maar degene voor wie het molenprikbord bijna 

dagelijkse kost is weet wel beter. Frank Terpstra, voorzitter van het GFM werd benoemd 

tot Prikker van het Jaar, een eervolle onderscheiding met gevolgen. 

 

Wie het 

Molenprikbord 

nog niet kent, 

mist wat. Het 

heeft zich in korte 

tijd ontpopt als 

een serieus 

molenplatform 

waarop 

molenkenners hun 

vragen, verslagen, 

adviezen, 

aanbiedingen 

(zelfs molenaar 

zoekt vrouw ! ) en 

kritiek kunnen 

lanceren. Onlangs 

werd besloten tot 

het benoemen van 

een Prikker van 

het Jaar. Prikker van het jaar Frank Terpstra op zijn molen tijdens de restauratie (foto PT) 

 

Zondag 2 juli 2006 vond de derde Prikkersdag van het molenprikbord plaats in molen Sint 

Anthonis te Borkel en Schaft. Gastheer Camiel Daamen had het er druk mee, temeer daar een 

acht man groot gezelschap van collega-molenaars reeds de avond tevoren neerstreek in het 

Brabantse land. De nacht werd wakker doorgebracht in een kroeg, en slapend op één van de 

vier molenzolders van de beeldbepalende korenmolen. 

De verkiezing van de Prikker van het Jaar vormde deze jaargang een fenomeen. In het diepste 

geheim werden een aantal molenaars bereid verklaard ieder drie prikkers te nomineren. 

Geen veelschrijver, slechts 58 prikbeurten, maar als hij de pen eenmaal ter hand neemt staat er 

ook wat. Een serieuze man op het prikbord naar wiens bijdragen de échte molenaar reikhalzend 

uit kijkt. Hij weet erg rustig, beleefd en bijna onbetwistbaar zijn mening te geven. Levert 

bijzonder interessante bijdragen en kijkt verder dan een ‘folkloristisch schouwspel’ als er over 

molenonderhoud wordt gesproken. Hij heeft indrukwekkende, goede en inhoudelijke bijdragen 

over monumentenzorg; dat de bijdragen soms wat lang zijn maalt niemand meer om. Meestal 

lopen de inzendingen van hem uit op vele bijdrages en reacties van technische aard. 

Genomineerd wordt: Frank Terpstra. 

Als nummer één is geëindigd: Frank Terpstra die uit handen van webmaster Peter van den 

Dongen een uniek kunstwerk in de vorm van een middeleeuwse molen mocht ontvangen. In 

2007 zal de winnaar de prikkersdag organiseren in Friesland. 

In totaal 25 molenaars namen deel aan de prikkersdag 2006. Voor geïnteresseerden hier dan het 

adres op het World Wide Web : molen.startpagina.nl/prikbord. 

P.S. Voor deze tekst hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het verslag dat ook op het 

prikbord stond. (redactie) 



De oliemolen van Reduzum 

 
In Reduzum ligt ten oosten van de kerk, aan it Swin, een kleine buurtschap de Molen geheten. 

Deze naam is te danken aan de oliemolen die daar vroeger 

heeft gestaan. 

Helaas heb ik nergens een foto kunnen vinden van deze 

oliemolen. Op de lagere school van Reduzum staat wel een 

schaalmodel (gebouwd in 1952), maar ik vraag mij af of 

dit werkelijk een kopie is van de Reduster oliemolen. Het 

jaartal dat er op staat klopt namelijk niet en de naam 

Windlust wordt in de officiële stukken ook niet genoemd. 

Als de naam wel gebruikt wordt berust dit dan op 

waarheid of heeft men deze naam van het schaalmodel? 
 

Op 20 september 1865 kopen de broers Durk Lolles de 

Klaver, landbouwer en olieslager en  Tjitse Lolles de 

Klaver, timmerman en olieslager, een stuk grond in 

Reduzum. 

Durk is dan 31 jaar en Tjitse 29 jaar. 
 

Ruim een jaar later , op 14 oktober 1869, laten zij bij de notaris vastleggen dat zij op dit stuk 

grond een windoliemolen, een woonhuis met timmerwinkel (voor Durk) en nog een woonhuis 

(voor Tjitse)  hebben gebouwd. De molen is van hen beiden en heeft een waarde  

van f 2800,- 
 

Op 24 mei 1872 verkoopt Tjitse zijn aandeel 

in de molen, met daarbij een knechtswoning, 

wagenhuis en erf, aan Catharinus Paulus 

Hoekema, koopman te Roordahuizum voor 

f 2525,-.  En 4 jaar later, op 17 november 

1876, verkoopt ook Durk zijn deel van de 

molen en zijn woning aan dezelfde 

Catharinus Paulus Hoekema. 
 

Op 12 december 1882 verkoopt  Catharinus 

Hoekema voor f 1886,- de molen aan Hinne 

Sjoerds Schaap, meester timmerman en 

Alle Jans Smeding, zonder beroep, ieder 

voor de helft. Beiden wonen dan in 

Reduzum. 

In de koopakte wordt de volgende 

beschrijving van de molen gegeven: 

“Eene in den jaren achttienhonderdvijfenzestig nieuw gestukte uitmuntend onderhouden 

Windoliemolen met alle toe en aanbehooren knechtswoning erve en grond staand en gelegen 

aan het vaarwater en den grintweg bij de buren te Roordahuizum. 

Deze oliemolen is voorzien van bijna nieuwe eiken roeden met een stel beste zeilen en 

windborden, vang en kruikettingen en zwichtstellingen, zolders wentelas en alle verdere 

benodigde raderwerken, twee beste ijzeren laden en stamperblokken met naar behooren vier 

heyen en zes stampers en volledig slaggereedschap een paar maalstenen op ijzeren legger, 

ijzeren pletmachine met nieuwe snaar, twee vuurovens met beste ijzeren platen en ringpannen 



voorslag koek/kettingtrekkerij en naslagkoeksnijbank schelrad met schel voorts graan en 

turfzolders voorzien van de nodige trappen, deuren en luiken, zaadhokken beneden in den 

molen met losse schuttingen als mede koekhokken en drie op vloering staande ijzeren 

oliebakken eindelijk eene knechtswoning met woonhuis zolder kelder en secreet welke tot 

twaalf mei 1883 in huur is bij Simon de Jong voor dertig gulden in het jaar benevens erve, 

grond straat en bleek als ook vrije reed, gang en kruippad en veeleiding naar en van den 

grindweg.” 

De hiergenoemde Simon de Jong was volgens het Fries Molenboek (blz. 48) meesterknecht 

op oliemolen “Windlust” te Roordahuizum. Zijn zoon Hotze was later knecht op de molen in 

Koevorderhuis   

Verder zal de koper voor f 522,- nog de volgende voorwerpen in de molen aanwezig moeten 

overnemen: 

“De koekwagen met alle 

toebehooren kruiwagen, achttien 

voorslagscheijen en twee beitels 

negentien naslagscheijen en drie 

beitels twaalf voorslag en acht 

naslagkoekzakken een partijtje 

stopgaren een paar voorslag en een 

paar naslagharen twee groote 

meelbakken met zeef, tien differente koekbakken, twee pletbakjes plus minus dertig zakken, 

een houten oliebak met zink bekleed, ronde ijzeren olieketel met fornuis een kleine houten met 

zink bekleed raapoliebakje, vier groote en vier kleine olievaten, de aanwezige lijnolie, 

ijzeren…., glasoliepomp met twee pijpen drie blikken handpompen, groote evenaar met 

schalen en een honderd negenendertig een tweede klas gewicht, kleine evenaar en schalen bij 

de koeksnijderij, vijf koeksnijmessen, trechters, blikjes, zinken en houten oliegoot, twee maten 

ijzeren schep, oliematen, een koperen en een blikken wateremmer, drie waterscheppen, vier 

schrabbers, twee tontjes, drie losse trapjes, partijtje koeklatten en knuppels, drie nieuwe 

vuisten, kleine ladder, een groote en vier kleine vegers, twee zaadscheppen, twee kastjes met 

laadjes zes lampen oliesnippen, partijtje lange turf, twee ijzeren doofpotten, tangen, eenige 

losse houtgoederen, mallen, schrijfbord, ijzeren beugels en kettingen, twee hemzels eenig 

touwerk twee oude molenzeilen, benevens vlag met stok.” 

Bovendien moeten de kopers de brandverzekering aanhouden. 

 

Zeven jaar later, op 11 oktober 1889, verkoopt Alle Jans Smeding zijn helft ook aan Hinne 

Sjoerds Schaap, wiens beroep dan niet alleen timmerman maar ook olieslager is. 

In 1892 overlijdt Hinne Sjoerds Schaap in het ziekenhuis te Groningen. Zijn oudste zoon 

Evert Hinnes Schaap erft de molen waarvan de waarde geschat wordt op f 1800,-. 

In 1914 wordt de molen helaas afgebroken.   
 

Carina van de Weg-Muller 

 

Oproep 
 

Maakt u veelvuldig molenfoto’s en zou u die met De Utskoatlezer willen delen? Wij als 

redactie zouden het erg leuk vinden om eens een mooie foto van een lezer op de voor-of 

achterkant van De Utskoat te plaatsen. Wij roepen u daarom op om uw mooiste zelfgemaakte 

molenfoto naar de redactie te sturen. En wie weet prijkt uw molenfoto binnenkort op de cover 

van De Utskoat. Gelieve de foto in de hoogst mogelijke resolutie te zenden. 
 



Geen malende maar balende molenaars van Langweer 
 

Langweer - Is er Skûtsjesilen op Langweer en draait de molen niet. Ongelooflijk. Veel molenaars 

hebben wat met schepen, of dat nou skûtsjes zijn of botters, tjotters of tjalken. Beiden dragen ze 

veel hout en worden windgedreven. Een combinatie die boeit. Maar op Langweer kon die 

middag slechts het commentaar van Klaas Jansma op de regionale radiozender Omrop Fryslân 

voor spektakel zorgen. Het beleven van zwaaiende wieken op de molen bleef achterwege. 
 

Teleurgesteld kom je thuis. Zouden de nieuwe molenaars geen weet hebben van de traditie op 

de dag van het jaarlijkse skûtsjesilen? Het bestuur zal hen daar toch ook op gewezen hebben. 

Er stond ook genoeg wind om te draaien. De vragen hielden me bezig. ’s Avonds bij Omrop 

Fryslân geen draaiende molen als decoratief en aandacht trekkend motief in de skyline van 

Langweer terwijl de skûtsjes zwaar zwoegend passeren. Later op de avond op de p.c. het 

molenprikbord aangeklikt. Het staat natuurlijk in de favorieten voorgeprogrammeerd. Onder 

het kopje “nog gedraaid vandaag?” stonden de malende molenaars bovenaan. Ha! Ik weet dat 

dat de molenaars van Langweer zijn: Mient en Cees die zo trots waren op de mooie foto 

achterop de vorige Utskoat. Al snel kwam de aap uit de mouw toen ze aangaven hun frustratie 

te moeten luchten. Dat deden ze op het web-log van de molen: sweachmermolen.web-log.nl/ 

met de vraag : “Zijn er meer molenaars die onder dergelijke omstandigheden moeten 

draaien?” Nu moet u weten dat de Langweerder molen tevens als vakantiehuisje wordt 

verhuurd door de stichting en dat de daaruit voortvloeiende inkomsten de stichting in staat 

stellen de molen goed te onderhouden. En menig vakantievierder zal het draaien van de molen 

als een feest beschouwen, er zijn er ook die de komst van de molenaars als inbreuk op hun 

privacy beschouwen. Maar het zal toch in de huurvoorwaarden staan dat de molenaars in staat 

gesteld moeten worden om de molen te laten draaien, zeker op de dag van het Skûtsjesilen?  
 

Het was "feest" op de molen! 

Speciaal op verzoek van het bestuur zouden we draaien tijdens het SKS Skûtsjesilen; ik had er 

zelfs een vakantiedag voor opgenomen.... de huurders waren tevoren ingelicht dat we zouden 

draaien.....  en dit troffen we aan, een partytent, vastgebonden op de stelling, direct naast het 

gevlucht. 

Hevig teleurgesteld zijn we maar weer terug naar huis gereden. Mient z'n middag naar de 

knoppen; Franeker Langweer vize versa benzine verspild (moesten we ook nog helemaal 

omrijden over St. Nicolaasga.) en ik 8 vakantie-uren voor niks opgenomen! 

Ach, onze tuinmeubeltjes stonden in elk geval droog onder de stelling.... maar daar zat 

niemand. We zijn geen "malende" molenaars meer maar BALENDE molenaars! 
 

Afijn de oorzaak van de stilstaande molen is duidelijk. En de reacties op het prikbord liegen er 

ook niet om.  
 

”Misschien moet je maar eens vragen aan het bestuur of ze de huurders even wat beter 

inlichten.” 

”Kon deze tent niet verplaatst worden? De huurders van de vakantiemolen moeten jullie 

toch de gelegenheid geven om te kunnen draaien.” 

”Jammer dat de molen niet heeft gedraaid, volgende keer de schaar in de scheerlijntjes”. 

“Een traditie is daarmee doorbroken. Die huurders hadden moeten toestaan dat jullie 

MOESTEN draaien. Want dat hoort er gewoon bij tijdens het SKUTSJESILEN ! ! !” 

“Dit is jammer voor Langweer, voor de toeschouwers en voor de MOLENAARS die hun 

molen een warm hart toedragen. Volgende keer beter, want dit is inderdaad BALEN !” 

“Als ik als molenaar zo'n eind had gereden en alles had afgestemd op een middagje 

draaien en je komt vervolgens dit tegen, dan was dat tentje toch echt over de stelling 

gegaan, hoor. Hup, weg ermee.” 

http://sweachmermolen.web-log.nl/


De volgende dag heeft de 

Leeuwarder Courant natuurlijk 

weer een prachtige foto van het 

Skûtsjesilen. Als de krant in de bus 

valt haast ik me erheen om te zien 

of de molen ook in het beeld is 

meegenomen. En ja hoor, maar wat 

staat hij daar zielig stil. De 

vangstok priemt venijnig omhoog 

ten teken dat de molen stil staat. 

Het gevlucht staat in werkstand stil 

en als je goed kijkt is net een stukje 

van de gewraakte partytent op de 

stelling zichtbaar. Oeps, hier had 

voor hetzelfde geld een malende 

molen kunnen prijken. We hopen 

dat er in deze betere voorwaarden 

gesteld worden aan de huurders. En 

als die wel goed gesteld zijn dat zij 

zich daar dan ook aan houden. Zij 

willen een molen huren. Nou, als zij 

niet willen dat de vaste molenaars 

de wieken laten gaan dan kunnen ze 

net zo goed een ander huisje in 

Langweer huren. Wat mij betreft 

worden ze gediskwalificeerd als 

huurders. Volgend jaar beter 

mannen.  

Gerben D. Wijnja 
Stilstaande Sweachmermolen tijdens Skûtsjesilen bij Langweer 

 

Ook Friesland (!) 
 

Ieder jaar valt op Pinkstermaandag Duitse 

molendag. Steevast is dit een mooie kans om 

de fraaie molens van Ost-Friesland (deelstaat 

Niedersachsen) een bezoekje te brengen. Ost-

Friesland is een waar moleneldorado. Veel 

steden en dorpen bezitten nog steeds één of 

meer korenmolens. De molens die zijn 

overgebleven zijn veelal koren- en pelmolens, 

vaak uitgerust met zelfzwichting en een 

windroos. Daarnaast staan er ook nog enkele 

poldermolens Alhoewel het gebied natuurlijk 

“hélemaal” in Duitsland ligt, is het maar iets 

meer dan een uur rijden vanuit Friesland. Dus, 

niet eens verder dan Amsterdam(!!). Leeuwarden-A’dam is 137 km en Leeuwarden-Leer is 133 

km. Aangezien de molens in Ost-Friesland niet ver uit elkaar liggen, is het dus een mooie kans om 

op Duitse molendag meerdere molens te bezoeken. Ware aanraders zijn de molens te Holtland, 

Bagband, Seriem, Greetsiel, Dornum, Aurich, Norden en Warsingsfehn (foto), maar zeker de nog 

beroepsmatig in bedrijf zijnde molen te Spetzerfehn is absoluut ook de moeite waard. Uniek! 

Probeer het volgend jaar eens, en u zult zien dat we geen woord teveel gezegd hebben. (RJN) 



Uit ons prentenkabinet 

 
 

Een bekende 
onbekende 
getraceerd 
  

Menig verzamelaar zal 

hem in het stapeltje 

onbekende Friese 

(spinnekop)molens 

hebben zitten. De 

spinnekop namen we 

ook al eens als 

onbekende op in onze 

reeks uit ons 

prentenkabinet. Tot op 

heden bleef hij niet 

getraceerd. 

Maar via de 

internetsite van 

zoekplaatjes kwam ik 

in Irnsum terecht. Dit 

n.a.v. een oude 

industriemolen die 

men niet thuis kon 

brengen. Zelf zag ik er 

de oliemolen van 

Irnsum in. Van het een 

kwam het ander. 

Irnsum heeft een 

prachtige historische 

site met een onderdeel 

boerderijen. 

Aangezien bij menig 

boerderij een molen 

hoorde hoopte ik wat 

nieuws te vinden. 

Maar bij het artikel 

over de 

Nijdamstrastate viel 

mijn oog op een voor 

mij bekende 

onbekende. Daarmee 

is wederom een 

puzzelstukje opgelost. De site maakte melding van de volgende informatie: 

 

Bij de boerderij hoorde een eigen molen, die ook nog een perceel land bij de Irnsumerzijl 

bemaalde. Dit stuk land (waarop later volkstuinen werden aangelegd) was eigendom van de 

Stad Leeuwarden, die elk jaar vijf gulden maalgeld moest betalen aan de eigenaar van 

Nijdamstra. 

(GDW) 



Reacties Uit ons Prentenkabinet 
 

We komen nog even terug op 

het molentje van nr. 121 maar 

nu dan in volle glorie. 

Inzender Willem Entrop 

meldde erbij dat het hier gaat 

om een amateur-opname in 

het formaat 6x9 waarvan de 

maker  niet bekend is. Wij 

zeggen hem hartelijk dank 

voor inzending en hopen dat 

door toedoen van molenaar-

molenmaker Durk Posthumus 

dit bijzonder 'geval' ooit weer 

eens in werking zal komen. 

Zoals in ons vorig nummer 

gemeld zijn de onderdelen van 

de sloop gered. 

 

Bron foto: collectie KWEK 

 

 

 

In nr.113 van De Utskoat 

stond op pp.35-36 een artikel 

onder de titel "De Sloper" 

geschreven door Jan Bergstra. 

Het ging over de sloop van 

een grote windmotor. Onlangs 

vond ik bij mijn onderzoek 

naar molengegevens eenzelfde 

stel foto's (deels van 

tekeningen? in kleur) als die in De Utskoat stonden. Bij deze foto's stond vermeld 

"Kimswerd". 

Nu heeft er inderdaad in het waterschap Kimswerd een grote Herkules-windmotor gestaan 

met een raddiameter van 11 meter. Deze windmotor komt voor in de catalogus van de 

importeur Stokvis en Zn. te Rotterdam van februari 1917. Deze windmotor moet dus al voor 

deze datum zijn gebouwd. Van de datum van de afbraak is mij niets bekend.  
 

Willem Entrop 
 
 

In UIT ONS PRENTENKABINET wordt iets vermeld over de foto's van S J van der Molen. 

Na de dood van S J van der Molen is zijn archief verkocht, de boeken werden in een 

boekhandel verkocht. De foto's kwamen inderdaad op een zolder terecht. Maar worden nu al 

een paar maanden verkocht via het internet. 

De bij het artikel afgebeelde foto is Barhûs gefotografeerd in augustus 1944 

 

Dirk Swierstra, Leeuwarden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie windmotoren, maar welke?    Welke spinnekop is hier afgebeeld? 

Welke molen luistert dit plaatje op? 

 



 

In memoriam: 

Wiebe van der Bij      1954 – 2006 
 

 
 

Op 27 juni 2006 is onze medemolenaar Wiebe van der Bij tijdens zijn werk door een 

noodlottig ongeval om het leven gekomen. Wiebe was ruim 10 jaar als vrijwilliger iedere 

zaterdagmorgen aanwezig op de molen “Nôtmûne Koartwâld” te Surhuisterveen. 

Vanaf de beginperiode was hij voornamelijk geïnteresseerd in de bij de molen aanwezige 

motoren en de techniek van de molen. Nadat hij zich helemaal had gericht op het behalen van 

het molenaarsdiploma heeft Wiebe zich nadien vooral bezig gehouden met de motoren. Zo 

werd de Mac. Laren motor na jaren weer aan de loop gebracht en de bijbehorende maalstoel 

weer maalvaardig gemaakt. De Bronsmotor was een groter karwei maar met behulp van de 

leden van de vereniging van Bronsmotoren uit Appingedam, schoolboeken en Internet kende 

deze motor na verloop van tijd ook geen geheimen meer voor Wiebe. Door het gebruik van de 

motoren moesten deze ook regelmatig gerepareerd worden. Zo komt het dat de Bronsmotor 

nu grotendeels gedemonteerd op de molen is blijven staan en het de vraag is hoe dit verder 

moet nu Wiebe er niet meer is. 

Maar naast zijn liefhebberij voor de motoren bleef Wiebe ook actief als molenaar en zorgde 

hij er als technische man voor, door het verrichten van alle voorkomende 

onderhoudswerkzaamheden, dat de molen ook zonder problemen kon draaien. 

Door het overlijden van Wiebe hebben wij een zeer gewaardeerde vrijwilliger, molenaar en 

vriend verloren die wij ons iedere zaterdag weer zullen herinneren door de vele 

werkzaamheden die hij daar voor het functioneren van de molen heeft gedaan. 
 

Ate Sietzema 



De ijzeren spinnekop van Winsum 
 

Naar aanleiding van het artikel in De Utskoat nr. 121 van maart 2006 op blz. 31 met de 

vraag “wat is dit voor een soort molen” kwam de heer J.A. Heijdra uit Barneveld 

(voorheen van Monumentenzorg) met het volgende artikel dat we vlak voor de 

sluitingsdatum op ons bureau kregen. Een interessant verhaal dat we de lezers niet 

willen onthouden. We zeggen de heer Heijdra dan ook hartelijk dank voor zijn inzet 

t.b.v. dit molentje en voor het op schrift stellen van zijn bevindingen die leidden tot 

onderstaand artikel. 

 

De polder 

De molen van de polder Winsum Z.O. is in 

zijn geheel door de ruilverkaveling Wommels 

opgeheven. De molen en het daarbij 

behorende poldertje ( of andersom) behoorde 

aanvankelijk tot de ruilverkaveling 

Baarderadeel, maar om puur technische 

redenen voor de ruilverkaveling Wommels en 

de ruilverkaveling Baarderadeel werd een 

blok ten zuidoosten van Winsum aan de 

ruilverkaveling Wommels toegevoegd. De 

technische redenen waren ontstaan door de 

aanleg van de provinciale weg S9 met de in- 

en uitvoerweg aansluitingen rond Winsum.  

 

Uniek soort spinnekop 

Het betreft hier een uniek soort 

spinnekopmolen, geheel van staal. De 

constructie vormde een slanke ondertoren 

zoals van een spinnekopmolen, maar dan 

geheel van staal en zonder bedekking. Vier 

zware hoeklijnen DIN 120 met daartussen als 

veldkruisen  hoeklijnen DIN 60 met enkele 

dwarsregels. Bovenaan werden de vier hoeklijnen ( hoekstijlen)  bijeen gehouden in een 

ijzeren huis. De bovenkant van dit huis bestond uit een zware cilinder waarvan de binnenkant 

fungeerde als lagerhuis voor de aandrijfspil ( koningsspil) van de waaien (pomp). 

De buitenkant van de cilinder diende als zetel voor de ijzeren ‘kap’ waartussen een druklager 

was geplaatst. De ‘kap’ bestond uit een prachtig ijzeren gietstuk, dat zodanig gevormd was 

dat voeghouten, penblak, ijzerblak en windpeluw in één gietstuk verenigd was. Het 

‘windpeluw’ gedeelte was een gesloten ijzeren cilinder waar de ijzeren bovenas in draaide. 

Voor de penbalk hetzelfde verhaal. ‘Voeghouten met ijzerbalk’ waren zodanig krom gegoten 

dat het ijzeren bovenwiel met vang daarboven vrijelijk kon functioneren. 

De bovenbonkelaar was boven de ‘ijzerbalk’ geplaatst. Bovenwiel en bonkelaar waren twee 

conische ijzeren raderen. De gietijzeren bovenas was doorboord voor de zwichtstang. In de 

askop zaten houten roeden welke opgehekt waren met zgn. vlinderwieken met jalousie 

kleppen zoals de spinnekopmolen van Schalsum ( voorheen te Arkens) op de binneroe had. 

Van het kruiwerk was nagenoeg niets meer aanwezig. Waarschijnlijk heeft er een gewoon 

staartwerk aan gezeten, waar tevens de zwichterij aan bediend kon worden. Maar het is ook 

heel goed mogelijk dat er een grote windvaan aan geconstrueerd was zoals bij de stalen 

windmotoren en die eveneens de zwichterij bediende. 



Pogingen tot behoud van een ‘hoop oud roest’ 

 

Ik heb pogingen gedaan om deze unieke molen op de monumentenlijst te plaatsen, maar de 

monumentencommissies van het Rijk, de Provincie Friesland, de gemeente Baarderadeel, 

Waterschap en Ruilverkaveling bureaus wezen het allemaal af als zijnde een hoop oud roest! 

Vooruit lopend op een gunstige beslissing van genoemde instanties heb ik de restanten van de 

molen gekocht van de uitvoerende opzichter van de ruilverkaveling voor f 25,-- en daarna 

cadeau gedaan aan Stichting De Fryske Mole. Ik stelde daarbij als voorwaarde dat de molen 

binnen 25 jaar opgebouwd zou worden in een daartoe geschikt gebied. Daarbij rekenden we 

op de plannen van de ruilverkaveling Wommels om de gebieden Skrok 1 en Skrins 2 als 

reservaatgebieden aan te kopen. (zie de kaart Ruilverkaveling Wommels – plan voor wegen 

en waterlopen en landschapsplan). 

Er zouden kleine opmaaleenheden in geplaatst moeten worden om het water op een hoger peil 

te houden.  

Samen met Durk Posthumus hebben we de restanten opgehaald en opgeborgen in de 

Huinsermolen. Waarschijnlijk kan Durk P. nog veel meer vertellen over de molen. 

Bijvoorbeeld wie de laatste molenaar-eigenaar was, het bouwjaar, de molenmaker (als ik me 

goed herinner staar er in het een of andere gietstuk “Westra”). Hoe groot was de polder, was 

het zomer- of winterbemaling enz. enz.  

 

Die 25 jaar zijn bijna verstreken. De 

Stichting De Fryske Mole moet snel met 

een restauratieplan komen. Ik ben bereid 

als sponsor in de te verwachten kosten te 

participeren. 

 

J. A. Heijdra 

 
Naschrift: 

 

De Fryske Mole heeft in een brief te 

kennen gegeven dat van opbouw niets 

komt. Daarvoor ontbreken de benodigde 

financiën. Ongetwijfeld een teleurstelling 

voor de heer Heijdra. Maar wellicht 

rekent De Fryske Mole buiten de 

fanatieke vrijwillige inzet van de 

molenaars. Onder hen zijn er vast 

kenners en vaklieden die de renaissance 

van de enige ijzeren spinnekop als een 

uitdaging zien. Ooit was de tjasker van It 

Heidenskip immers ook de laatste in zijn 

soort. En van dit type heeft er voor zover 

wij weten slechts een bestaan die de 

herinnering bewaart aan de 

vindingrijkheid van een molenmaker aan 

het begin van de vorige eeuw. (redactie) 

 



 
 



Johannes Kooistra op De Hersteller 
 

Oer de dyk fan it Hearrefean nei de Lemmer jaget mei gang it moderne ferkear . Ea wie 

dy no sa drokke dyk in brede feart . Op it wetter brûsden de útskoaten fan de Grutte 

Feanpoldermûnen út , moai grutte knapen , allegearre neffens it selde bestek boud  

allegearre bewenne . Mar ien is oerbleaun: De Hersteller. Wat in tapaslike namme, want 

hoe prachtich hat er him wer oprjochte ( litten ): meardere kearen hast ôfskreaun , 

geflucht , sturt, spil en rêd kwytrekke , trochferkocht en dan yn ’80 / ’81 restaurearre 

sadat er wer pronkje koe mei syn draaiende wjukken. En sa bart it no sa ’n bytsje wer. 

Nei in perioade fan ferwaarleazing  en mankeminten komt er yn wol hiel betroude 

hannen: Johannes Kooistra sil him bewenjen gean ( mei syn freondinne ) , wat ferbouwe 

( fan binnen ), opknappe wer noadich , ûnderhâlde en faak, hiel faak draaie litte . 
 

Op in moaie simmerdei sykje ik 

Johannes en De Hersteller op. It 

is freed en dy dei brûkt 

Johannes om sy takomstich 

wenstee neffens syn eigen 

ideeën yn te rjochtsjen . Hy is 

der no in heal jier mei dwaande 

, en it sjit aardich op . Nei it 

weiheljen fan in winteltrep , it 

weryndieling fan de earste 

souder ( wurdt no in soarte fan 

oerloop mei ien grutte 

sliepkeamer), it wer foar ’t 

ljocht heljen fan de fjildkrúsen , 

en it ferwiderjen fan in dûbel 

plafond op de twadde souder,  is 

it no hast oan it fervjen ta . Ek 

de nije houten flier  (parket ) is 

oankommen en kin meikoarten 

lein wurde . Johannes lit it my 

allegearre sjen , en wy klimme 

ek de kapsouder op . Tegearre 

mei Durk Posthumus hat er hjir 

ek al oan é gong west . De 

mûne woe hiel min fange , en 

mei it skeaner sette fan de as 

koe it rêd ek wat kantelje en 

kaam sa better yn de fang te 

sitten ; it resultaat is der neffens  

. Ek it kroadzjen giet in stik 

makliker nei wat smar – en  

Om de spilkast hinne is it oanrjocht oanbrocht 

 

ferstelwurk ( de 1.e kear dat Johannes de mûne fersette soe knappe it kruirêd , sa min gie it ! ). 

En wylst de mûne no rêstich te draaien stiet , geane wy eefkes yn de takomstige wenromte 

sitte . Johannes fertelt dat dizze oarspronklik krekt sa makke is as dy fan De Deelsmûne (dy 



ek fierders sa goed as itselde boud is): sa misse by beide de 3 karbielen yn de “keamer ‘’. Dy 

is hjir trouwens ien rûne , ljochte romte, mei yn elk achtkant (dûbele ) glêzen . Om ‘e 

keningsspil hinne ( dy no fêstsetten is ) is al earder in moai keukenblok makke. Sa bin ik al 

hiel wat te witten kommen , mar ik ha fansels noch wol in oantal fragen foar Johannes : 

Wat it ferbouwen oangiet – bist ek ferrassings tsjinkommen ? 

Ja , in kelder! Gerben Wijnja (dy ’t hjir ek in skoft wenne ) wist dat dy der wie, Popke 

Timmermans miende wêr en úteinlik haw ik him fûn op itselde plak as wêr ’t er by De 

Deelsmûne sit . En lit der no ek deselde estrikken yn sitte! Hy is ek aardich moai opmitsele; 

mei foegen. Ik bin fan plan om him nochris yn de âlde styl op te knappen, dan meitsje ik der 

ek in moai lûk yn, sadat wy him wer brûke kinne . 

Hoe silst it hjir aanst ynrjochtsje, mei autintyk meubilêr ? 

Yn myn hûs yn Sleat haw ik al allegearre fan dat soart meubels, dat komt gewoan hjirhinne. 

Op ‘e earste souder komme aanst foar de kast tsjin de sliepkeamerwand âlde 

bedsteesdoarren; dêr haw ik al hiel moaie âlde skarnierkes foar fûn. Fierder lit ik it 

keukenblok, de w. c. en de does sa mar moai sitte – net alles hoecht sa super autintyk te 

wurden . 

Bliuwst no noch wol mûnder fan De Kaai  en fan It Swaantsje ? 

Jaseker : sa no en dan moat ik dochs ris wat wetter mealle kinne ! Ik bin al op It Swaantsje 

sûnt de restauraasje fan ’86 / ’87 . Doe wie ik noch learling, by Sierkstra yn Wytmarsum, mar 

der wie gjin oare mûnder mear yn ‘e Súdwesthoeke doe ’t Gys van Reeuwijk (dy’t dêr doe 

mûndere – redaksje) nei Nepal gie. Sadwaande mocht ik der doe al draaie, prachtich fansels! 

En op ‘e mûne fan Sleat bin ik skielk 25 jier mûnder ( 2008 ). Dat wol ik fansels meimeitsje! 

Oer it generaal haw ik der in hiel moaie 

tiid hân. As jonkje fan 13 fytste ik der al 

hinne ! 

Fynst it ek spitich dat De Hersteller net 

mear mealle kin ? 

Oan ien kant wol fansels; in meallende 

poldermûne is no ienkear hartstikke moai 

. Oan ‘e oare kant : it wetter kin aardich 

stjonke as it net alle dagen trochstreamt . 

Mar alles is sa makke dat der á la minút 

in skroef yn kin om meallen te gean : 2 

plankjes los per souder en de keningsspil 

hat de romte . De skroefbak is der noch 

hielendal  , mar ja … de keuken , w. c. en 

does soene fuort moatte foar de rêden … 

Yn hokker foarm sil De Hersteller iepen 

wêze foar it publyk ? 

No , minsken kinne altyd komme te sjen . 

Dat gebeurt no ek al : in hiel soad fytsers 

stappe ôf om de mûne eefkes te 

bewûnderjen , en sette har gauris op it 

gers del om dêr wat te drinken en sa . Op 

monuminte – of  mûnedei moat de mûne 

iepen steld wurde foar it publyk , om ’t er 

eigendom is fan in stichting , en 

stipersjild en subsydzjes krijt .En om  

 

In swiere trep bringt ús by de útskoat. Soe hjir wer ris wetter brûzje? 



my meie se dan ek wol eefkes nei boppe , ûnder begelieding dan . Dat fyn ik net sa slim , hear 

. 

Hoe is de belutsenens fan it doarp? 

Ik haw al in soad réaksjes hân dat se it sa moai fine dat de mûne wer sa faak draait ! It oare 

jier bestiet er 150  jier, dan 

komt der in grut feest, dêr ’t 

it hiele doarp oan mei docht. 

Der is sels al in grutte tinte 

besteld foar hjir op it hiem . 

Fierders binne der de 

donateurs, dy fiere aanst in 

oktober de 25 jierrige 

restauraasje, mei ûnder 

mear in aksje om stipers te 

winnen. 

Wat bin dyn takomstplannen 

hjirre ? 

Earst wol ik it hiem mar ris 

oanpakke: beammeguod 

opromje en it gers trochlûke 

oan ’t de kade dy ’t no ek 

oankocht is . Fierders wol ik 

ris oan ‘e gong mei it 

bopperêd , dat doocht net 

hielendal . It hat bygelyks 

gjin krúsearmen . Ek soe ik 

graach nije sprúten hawwe : 

de lange is te koart wylst de 

koarte te lang is . Ach , der 

sil altyd wol wat te pielen 

bliuwe , mar dat fyn ik ek 

wol moai. Ik hie hjir 15 jier 

lyn al hinne wold , doe ’t 

Gerben Wijnja der út gie, 

 

Op ‘e souder dringt it ljocht 

troch in kistrút; 

 it fjildkrús is werombrocht 

yn it sicht. 

 

en no’t it der dan dochs fan kommen is, nei in aardich earlike sollisitaasjeproseduere, fiel ik 

my echt te plak. Ek wat omjouwing oangiet – dy is my eigen , en hartstikke moai ! 

’t Is dúdlik : Johannes sil tenei ek thús yn syn elemint ( waar , wyn , loften ) wêze . En De 

Hersteller koe wolris kampioen draaioeren wurde , want salang as syn nije bewenner 

oanwêzich en wekker is , mei er grutsk syn wjukken gean litte. En lit it net mear funksjoneel 

wêze, ’t is wol in lust foar gea en minske ! 
 

Hiltsje Feenstra 





Molen De Reiger te Nijetrijne ondergaat grondige restauratie 
 

Molen De Reiger te Nijetrijne wordt geheel draaivaardig gerestaureerd. De molen die jarenlang in 

desolate toestand stond weg te kwijnen, is voor een groot gedeelte helemaal opgeknapt. De 

voorheen vrij in de veenpolder staande wiekendrager heeft de gehele zomer in de steigers gestaan 

om de molen te voorzien van een nieuw rietdek. In september is het nieuwe gevlucht geplaatst. 

In een volgend nummer hopen we op deze restauratie terug te komen. (foto: P. Timmermans) 



Terugblik avondexcursie(s) 2006 
 

Na twee succesvolle jaren achtereen, werden ook dit jaar weer 2 avondexcursies 

gehouden. Organisator Frank Terpstra had weer vier molens weten te vinden die de 

moeite waard waren een bezoekje te brengen. Hieronder een kort verslag met de nodige 

foto’s. 
 

Dit jaar viel de eer te beurt op 30 

mei aan de poldermolens te Warga 

en Ryptsjerk. Beide molens waren 

vanaf 19.30 tot ca. 21.30 uur ge-

opend om het publiek te ontvangen. 

Beide molens zijn goed te bereiken 

(dit in tegenstelling tot sommige 

andere Friese poldermolens) en dat 

resulteerde in een grote opkomst op 

beide molens. Jammer genoeg liet 

het weer een beetje verstek gaan. 

Grauwe wolken zorgden voor een 

prachtig plaatje, maar heel veel 

wind was er niet voor de molens en 

molenaars. De “Hempenser”, waar 

Stef Mensinga en Lolke van der Meer aanwezig waren om de mensen tekst en uitleg te geven, 

kon water malen, maar veel was het niet. Overigens heeft de betreffende molen een vreemde 

inrichting qua het in elkaar lopen van het vijzelwiel en onderbonkelaar. Het vijzelwiel loopt 

“op” de onderbonkelaar, in plaats van onderaf door de onderbonkelaar in beweging te worden 

gebracht (foto boven). Het is mij niet bekend dat dit systeem in Nederland verder nog 

voorkomt. Wel komt dit systeem voor op de poldermolen in Ditzumerhammrich in het 

Rheiderland in Duitsland, niet ver van de grens met de provincie Groningen.  

De volgende molen was, zoals reeds eerder vermeld, de Ypey molen te Ryptsjerk. In 

tegenstelling tot de Hempenser 

kon deze molen de vijzel niet 

rondtrekken. Toen wij bij de 

Ypeymolen aankwamen, begon 

de schemer al aardig zijn weg te 

vinden over het Friese landschap. 

De molen stond er tijdens een 

rood ondergaande zon prachtig 

bij. 

De molen is in 1981 verplaatst 

naar zijn huidige standplaats. Dat 

deze molen überhaupt nog aan 

verplaatsing is toegekomen, mag 

een wonder heten. Dankzij de 

brandweer “leeft” de molen nog 

en is het oude achtkant bewaard 

kunnen blijven, zij het op een steenworp afstand van de oorspronkelijke standplaats. De 

molen heeft een prachtige biotoop (foto rechts) en is maalvaardig. Molenaar Marten Lootsma 

was zichtbaar tevreden over het bezoekersaantal en leidde de groep molenaars van onder tot 

boven door zijn molen.  



Twee weken later was het de beurt aan de korenmolens. Dit jaar waren de molenaars te 

Wolvega en Heerenveen bereid hun deuren te openen voor de belangstellenden. Ook deze 

molens waren vanaf 19.30 uur geopend en ook 

hier kwamen weer de nodige liefhebbers een 

kijkje nemen. 

Om met de molen van Heerenveen te beginnen: 

hier waren Jan Looyenga en Pieter Hofkamp om 

de aanwezigen tekst en uitleg te geven over 

deze fraaie wiekendrager. Pieter Hofkamp 

vertelde de groep uitvoerig over de historie. De 

molen zou afkomstig zijn uit het oosten van het 

land. Als je goed naar de vorm van het achtkant 

kijkt, dan zou dat best kunnen kloppen. Ook de 

inrichting van de maalstenen doet Oost-

Nederlands aan. De maalstenen liggen namelijk op de 

stellingzolder, dit in tegenstelling tot de meeste 

korenmolens in Friesland, waar de stellingzolder meestal 

maalzolder is en dus geen steenzolder. Molenaar Hofkamp 

nam steeds een klein aantal personen mee de kap in, waar 

men aandachtig luisterde naar het verhaal van de molenaar. 

In de kap viel het aantal neuten op. 33 (!!) (foto boven). 

Doorgaans vind je in korenmolens 24 neuten onder de kap, 

uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, bijvoorbeeld ’t Lam 

te Woudsend met 16 neuten , terwijl er ook weer molens 

zijn die met 32 neuten zijn uitgevoerd. Maar de 33 neuten 

van Heerenveen zijn naar mijn weten wel erg uitzonderlijk. 

Een buitenbeentje in Friesland is zeker korenmolen 

Windlust te Wolvega. Deze gewezen poldermolen kwam in 

1888 vanuit het Zuid-Hollandse Mijdrecht naar Wolvega. 

Via de gebroeders De Boer uit Zaandam (ja inderdaad, de 

ekende molenslopers) verrees hij in Wolvega terecht. De molen was een jaar eerder op zijn 

oude plaats gesloopt. Het is nu bijna niet meer te geloven, maar op zijn oude plek werd hij 

bewoond, en wel door 14 (!!) personen.  

In de Windlust is vooral de kap een waar 

schouwspel van interessante onderdelen. Zo 

zijn het bovenwiel én (boven)bonkelaar 

conisch uitgevoerd. De pal (foto links) die 

de molen bezit, kan derhalve dus ook niet 

van de zijkant worden ingelaten, maar wordt 

recht, van voren, tussen de kammen van het 

bovenwiel geplaatst. Daarnaast zijn nog 

onderdelen van de kneppelconstructie te 

vinden, is hij met een rollenkruiwerk 

uitgevoerd en is de overring voorzien van  

slagstukken (foto rechts). Op de Windlust 

waren Klaas Lenstra en Evert Belkega de gastgevende molenaars. 

 

Ruurd Jakob Nauta 



Website www.utskoat.nl goed bezocht 
 

De website www.utskoat.nl wordt door een regelmatig publiek goed bezocht. Eind december 

kwam de vernieuwde site, gesponsord door het bedrijf Jumptide ( www.jumptide.nl ) op het 

world wide web en sindsdien is het crescendo gegaan. Het gemiddelde dagbezoek is in de 

loop der maanden gestegen van een kleine 30 naar boven de 50. Een en ander betekent dat we 

op 4 augustus over de magische 10.000 bezoekersgrens zijn gegaan. We konden helaas niet 

natrekken wie die tienduizendste is geweest, maar we willen alle bezoekers graag laten delen 

in onze vreugde. Regelmatig hebben we leuke aanbiedingen, bijzondere artikelen 

(molenstenen, een molenmodel, schilderijen enz.) en vooral boeken die we graag bij een 

nieuwe eigenaar een goed plekje wensen. De pagina wordt zeer regelmatig ververst zodat je 

erbij moet zijn voor de unieke aanbiedingen. Steeds geldt de oude molenwijsheid: wie eerst 

komt eerst maalt. 
 

Aangeboden 
 

The Mill,  hét boek over molens in Canada met prachtige foto’s. door William Fox, Bill 

Brooks en Janice Tyrwhitt. Een gezocht boek dat er prima uitziet. Als nieuw ! ! 224 pagina's. 

26 x 32 cm met stofomslag. In Canada meer dan 100 dollar. Bij ons 75 euro. 

Wassermühlen der Schweiz door Bachmann en Kitamura. 188 pag. 22x28 cm. Meer dan 

100 watermolens in het prachtige Zwitserse landschap komen aan bod in dit schitterende 

boek. Verkeert in nieuwstaat:  45 euro. 

Windmolens in Nederland door drs. P. Nijhof. Een prachtig molenboek 

uit 1983 met fraaie foto's van de Overijsselse fotograaf Ger Dekkers. Dit 

boek verkeert in nieuw staat! 176 pag. ingebonden met stofomslag. Dit 

boek wordt aangeboden voor 30 euro. 

Strijd in de Veenpolder door Gerben D. Wijnja. Het gedenkboek over de 

molengeschiedenis van de Sintjohannesgaster Veenpolder onder 

Heerenveen.(Uitgave 1984). Het boek is gebonden uitgevoerd in slappe 

kaft. Prijs 14,50 euro. 

De molen in ons volksleven door A. Bicker Caarten. Naslagwerk waarin 

de schrijver het volksleven op en rond de molen tot in de finesses beschrijft. Hij verhaalt 

boeiend over het nachtmalen op industrie- en poldermolens, de visvangst is onderwerp van 

beschrijving evenals het zondagsmalen, het voor de prins malen, de molen in de volkstaal, 

spookmolens, wiekstanden, bouwkunstig schoon en ga zo maar door. Het boek is geïllustreerd 

met 51 foto's en diverse andere tekeningen. Prijs 25 euro. 

De Babuurstermolen bij Tjerkwerd door Gerben D. Wijnja. Er kwam weer een boekje over 

deze bijzondere molen boven water. Fraai uitgevoerd met schitterende verhalen over het oude 

poldermolenleven. Prijs 8,50. 

Arnhemse molens en hun geschiedenis door G.B. Jansen. Een 128 pagina 

tellend boek, welke de geschiedenis behandelt van de molens in de 

Gelderse hoofdstad. Het boek is nieuw en is ruim voorzien van illustraties. 

Prijs 20 euro 

Maar we hebben ook het gedenkboek van de firma Halbertsma De kof gaet 

voor de baet uit en dat van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken Molen 

naar de wind gezet.  

Verder diverse kleinere en meer specifieke boekjes plus de molenboeken 

van Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland (jaren 60). En bent u op zoek naar een bepaald 

molenboek, geef dan uw wensen door aan de redactie. Zodra het betreffende boek binnenkomt 

krijgt u dan bericht. 

http://www.utskoat.nl/
http://www.utskoat.nl/
http://www.jumptide.nl/
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Advertentieacquisitie: 

Harm Zuidstra, 

Ulke.Boonstralaan 10,  

8501 EB Joure  

 

Aan dit nummer werkten mee: 

 

Willem Entrop 

J.A. Heijdra 

J. Kooistra (JOK) 

Harmannus Noot 
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Hans Suyling 
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 Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan artikelen  
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