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Agenda 
 

10 februari 2007  Sluiting maartnummer 125 

17 maart   Friese Molenaarsdag 

17 maart   Jaarvergadering Vereniging "De Hollandsche Molen" 

30 maart    Voorjaarsvergadering GFM 

31 maart    Excursie naar molens in Limburg en Noord Brabant 

 

 

Bij de foto’s op de omslag: 
 

Bij de voorpagina: Op 5 maart 2005 werd Fryslân verrast door een vors pak sneeuw.  

We maakten toen een rondje Zuidwesthoek en zetten onder andere de zaagmolen van 

Woudsend op de foto. Wie weet krijgen we opnieuw een witte winter met wellicht een 

Elfstedentocht. 

 

Bij de achterpagina: Op onze oproep om foto’s voor de cover beschikbaar te stellen 

kwam een reactie van Jippe Braaksma, de molenaar van de molen van Wyns. Deze 

molen had in november behoorlijk last van de storm, maar Yby Potlatch, de bewoonster 

van het molenaarswoninkje, schakelde tijdig de molenaar in zodat erger kon worden 

voorkomen. Derhalve een kleurrijke coverplaat waardig. 

 



Van de redactie 
 

Nu het Jaar van de Molens met rasse schreden nadert, hoor je om je heen  

allerlei geluiden die duiden op actie. Speciale molendagen, activiteiten  

die met de nodige tamtam gewag maken van de extra aandacht voor molens 

als monumenten van bedrijf en techniek. Techniek die te maken heeft  

met de molen als bouwwerk, maar ook het vernuft van de molenmakers die  

werktuigen wisten te vervaardigen die dienst konden doen door aandrijving  

van de wind. Water verzetten, koren malen, gort pellen, hout zagen, olie persen, 

papier maken en ga zo maar door.  

Er schijnen in dit speciale molenjaar de nodige molenboeken te verschijnen. Zo  

ondergaat het aloude bekende boekje van Stokhuyzen, de blauwe of groene  

versie die ons eerste lesboekje voor de opleiding tot vrijwillig molenaar was, 

een ware metamorfose. Het schijnt in maart a.s. Ook in onze provincie zijn publica- 

ties in voorbereiding. We verwijzen naar het Fryske Molenijs maar voor de actuele  

stand van zaken is het goed om onze eigen site www.utskoat.nl regelmatig te  

raadplegen. Dan staat u niet voor verrassingen. 

Veel lezers van ons blad zijn fervente verzamelaars van de provinciale molenboeken. De 

meesten zijn naarstig op zoek naar alle uitgaven. De Friezen onder ons willen bijvoorbeeld 

graag de hele trilogie (Molens van Friesland, Fries Molenboek en Friese Molens) compleet 

hebben. Of het ooit nog tot een vierde uitgave op provinciaal niveau komt, in de bekende 

opzet van inleidende artikelen met daarop volgend een inventarisatie, moet worden betwijfeld. 

De technische en historische gegevens van alle molens zijn simpel op te vragen via de 

bekende molendatabase http://www.molendatabase.nl/nederland of 

http://www.molendatabase.nl/index_nl.php. Hier worden de nieuwste gegevens door attent 

inzenden van vrijwilligers zo goed mogelijk bijgehouden. Kortom, op het world wide web 

kun je terecht voor al je gegevens. Maar hoe zit het dan met mogelijke nieuwe provinciale 

molenboeken, zult u zeggen. De provincie Noord-Holland heeft daar een antwoord op gezocht 

en komt volgend jaar met een nieuwe versie van de bekende provinciale molenboeken. Van 

insiders hebben we al vernomen dat het geheel anders is dan we gewend zijn. Maar voor het 

resultaat zullen we nog even geduld moeten hebben. We houden u op de hoogte. 

Terug naar De Utskoat die voor u ligt. We hebben er weer een verrassend nummer van 

gemaakt. Dat hopen we tenminste. We blikken terug op bijzondere activiteiten en 

hoogtepunten maar ook wordt u alvast geattendeerd op een interessante excursie die volgend 

voorjaar gehouden zal worden. 

Het 124
ste

 nummer heeft een ouderwets eindejaarsnummergehalte. Veel aandacht derhalve 

voor het molenverleden. De heer Nouta verschaft de lezer een uitgebreide kijk in het leven 

van de verdwenen molen van de Helder korenmolen van Engwierum in het noorden van de 

provincie.  

Oud-útskoatredactiemedewerker Dick Bunskoeke klom ook weer in de pen en het resultaat is 

een verhaal over een voor velen onbekende houtzaagmolen. In het waterrijke land van 

Langweer e.o. stond namelijk niet alleen een oliemolen (Koevorderhuis), maar een kapitale 

balkenzager zwaaide hier ook eens zijn wieken. Nu is alleen de Sweachmermole er nog als 

herinnering aan die molenrijkdom van weleer. Ook Popke Timmermans is terug van 

weggeweest met zijn rubriek Uit de knipseldoos. En dat leverde een verhaal op over een 

spinnekopmolen bij Oudehaske. Medewerkster Hiltsje Feenstra had een verrassende 

ontmoeting op de molen van Koudum en doet daarvan verslag. 

Maar er is meer. We hopen dat het u veel leesplezier zal geven. Daarbij maken we van de 

gelegenheid gebruik de lezers prettige kerstdagen en een goed draaiend 2007 toe te wensen. 

Gerben D. Wijnja 

http://www.utskoat.nl/
http://www.molendatabase.nl/nederland
http://www.molendatabase.nl/index_nl.php
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Efkes byprate mei “De Fryske Mole” 

(DFM) 
 

 

Een heugelijk feit is het verkrijgen van 50% subsidie op grond van de “Regeling subsidiëring 

gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden” ( S.G.B) voor de restauratie van 

de poldermolen t’Zwaantje te Nijemirdum. De rest van de kosten komt uit bijdragen van de 

gemeente Gaasterlân – Sleat, de provincie Fryslân en 2 stichtingen, waaronder de  

Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer te Balk. 

De restauratie bestaat uit de vervanging van het gevlucht, de vijzel en vijzelbak, de uitstroom 

en het nodige schilderwerk. Aan de Bouw- en Molenbouw Bertus Dijkstra te Sloten is 

opdracht gegeven om de restauratie uit te voeren. De oplevering is eind 2007. 

 

Het overleg met de aannemers voor de uitvoering van de restauratie / reconstructie van de 

Achlumer- en Slagdijkstermolens is afgerond. In de komende bestuursvergadering d.d. 13 

dec. a.s. kan het besluit tot opdracht aan de aannemers worden genomen. Een probleem bij de 

Achlumer is de aanwezigheid van een transformator gebouw in de baan van het gevlucht. Met 

Nuon wordt over de verwijdering van dit overbodige gebouwtje overlegd.  

 

De provincie Fryslân heeft het Provinciaal restauratie Uitvoeringsprogramma 2006- 2011 

opgemaakt. Hierin zijn o.a. de restauraties van de Olifant, de Broekmolen en de 

Slagdijkstermolen opgenomen. De eerder vastgestelde subsidiabele kosten zijn op het huidige 

kosten niveau gebracht. Zodra de hierop gebaseerde beschikking van de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg is verkregen, kan met de uitvoering worden begonnen. De naam van deze 

dienst is door de samenvoeging met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

veranderd in Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten ( RACM). Een 

mondvol. De functie van Gijs van Reeuwijk is niet veranderd. 

 

In het vorige “Efkes byprate” is de komst van de Brim aan de orde gesteld. Globaal houdt 

deze regeling in, dat de subsidiabele kosten voor onderhoud van € 6800,- naar € 8334,- per 

jaar gaan. Het Rijk heeft haar subsidiepercentage van 50 naar 60 gebracht en aan de provincie 

en de gemeenten is gevraagd om hun bijdragen te baseren op het verhoogde bedrag as. € 

8334,-. De provincie staat hier positief tegenover en een drietal gemeenten hebben reeds met 

ons verzoek ingestemd. Restauratie is helaas door de hoge benedengrens van € 300.000,- 

nauwelijks mogelijk. Recent is door minister Zalm gemeld, dat voor restauratie van 

monumenten – in het bijzonder molens-  € 140 miljoen extra beschikbaar kan worden gesteld; 

hopelijk gaat dit door en biedt dit kansen voor ons. 

 

Op 13 dec. a.s is om 19.30 uur in de Jelsumerpoort de jaarlijkse vergadering van het bestuur 

DFM en de molenaars gepland. De molenaars krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 

 

De uitvoering van het onderhoud aan de Modderige Bol is klaar, waardoor de molen weer in 

een prima staat verkeert. Helaas is er nog geen molenaar beschikbaar; wie? 

 

We kregen van Hans Heijink een brief, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de verslechtering 

van de biotoop van de Bullemolen. Dit zou worden veroorzaakt door de woningbouw in de 

wijk Blitsaerd en de realisering van natuurgebied bij Leeuwarden. Hij geeft verplaatsing van 



de molen naar het natuurgebied in overweging, waardoor deze net als de Ypey voor de 

bemaling van het natuurgebied kan worden ingezet. 

Het bestuur stelt brieven van “meedenkers” zeer op prijs; dit geeft blijk van een grote 

betrokkenheid bij ons molenbezit. 

Bij het ontwerpen van de wijk hebben we ingesproken en er is zo goed mogelijk rekening met 

de molen gehouden. 

Wij denken echter dat de verslechtering van de ( wind) biotoop wel meevalt en een kostbare 

verplaatsing niet rechtvaardigt. 

 

De werkgroep Fryslân “Jaar van de molens 2007” is druk bezig. De aangevraagde provinciale 

subsidie voor de bekostiging van de activiteiten wordt waarschijnlijk verstrekt. Er komt o.a. 

een Friese molenkalender 2007. De officiële startmanifestatie is op 12 mei 2007 in Dokkum. 

Een oproep aan moleneigenaren: Geef activiteiten, jubilea enz. aan de werkgroep door , 

waardoor ze in de ( landelijke ) publiciteit kunnen worden meegenomen. Dit kan via de post: 

Postbus 137 8900AC Leeuwarden of per e.mail lodewijk.zwierstra@planet.nl  

 

Pieter Kooistra secretaris DFM e.mail secretaris@defryskemole.nl ; website 

www.defryskemole.nl  
 

Van de penningmeester GFM 

Aan het eind van molenjaar nog en klein berichtje van de penningmeester. Het gaat over 

de betaling van de contributie voor 2007. Een flink aantal leden van het GFM betalen 

automatisch via de bank. Diegene die dat doen willen die nog eens hun betaling 

controleren of dat al is gewijzigd in € 22,50 daar dit jaar nogal wat leden het oude 

contributiebedrag over hebben laten maken. Om veel administratieve rompslomp te 

voorkomen zou het fijn als je dat even na loopt. 

Nu de contributie niet wordt verhoogd is het voor de andere leden misschien de 

gelegenheid om de betaling via de bank ook automatisch te laten verlopen. Eén keer 

opgeven en je hebt er verder geen omkijken meer naar. Het bespaart het GFM veel 

extra kosten. Gemiddeld € 1,-- per lid.  Best de moeite waard.  Alvast bedankt. 

De premie voor de WA-plus verzekering is ook voor het jaar 2007 € 9,50. Wanneer je de 

Utskoat ontvangt en dit leest heb je waarschijnlijk de acceptgiro al ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Piet de Vries 
 

Om alvast te noteren in uw agenda: 

 

Voorjaarsvergadering GFM 
 

Voorjaarsvergadering GFM 2007 wordt gehouden op 

vrijdag 30 maart. Het wordt wederom een bijzondere 

avond,. helemaal in dit Jaar van de Molens!  

Dick Zweers, befaamd bouwhistoricus en 

restauratiebouwkundige uit Bergeijk (N-Br), houdt een 

spreekbeurt over onder meer de historisch unieke 

Torenmolen van Zeddam. 

 

Links: oude ansicht van de historische torenmolen. 

 

mailto:lodewijk.zwierstra@planet.nl
mailto:secretaris@defryskemole.nl
http://www.defryskemole.nl/
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Uitreiking van 10 diploma’s tijdens najaarsvergadering 
 

Het tweede deel van de GFM najaarsvergadering was deze keer wel heel speciaal. Op 3 

november jl. kregen maar liefst 10 geslaagde leerlingen hun diploma. Nog nooit kregen 

zoveel leerlingen tegelijk hun diploma. En al helemaal niet uit handen van een speciale 

gast. Een oudgediende die voor iedere geslaagde een fraaie persoonlijke opmerking had. 

 

Normaal gesproken wordt het tweede deel van de vergadering altijd opgevuld door een 

interessant (molen)onderwerp. Je kunt eigenlijk wel stellen dat wat het tweede deel van de 

GFM vergadering is, de “derde helft” onder het voetbal is: het informele deel van de avond. 

Vaak komt er een spreker die de zaal vol enthousiasme vertelt over zijn eigen molen. Maar 

ook een verhaal over buitenlandse molens, opgevrolijkt met dia’s of digitale foto’s behoort tot  

de vast terugkerende onderwerpen in het tweede gedeelte van de GFM vergaderingen. 

Maar deze keer was het een zeer speciale avond met de uitreiking van 10 diploma’s. Een 

happening die in totaal ruim een uur in beslag zou nemen. In totaal waren er 12 leerlingen 

geslaagd, maar helaas waren twee geslaagden verhinderd. Gelukkig was de “uitreiker” van de 

diploma’s niet verhinderd. Deze speciale gast was oud-beroepsmolenaar Durk Posthumus sr. 

uit Huins. Posthumus woont nog steeds met zijn echtgenote en zoon Durk jr. in de 

molenaarswoning bij de Huinsermolen. Posthumus sr. woont dus nog steeds bij “zijn” molen, 

waar hij vlak na de oorlog als beroepsmolenaar begon. 

Posthumus vertelt de aanwezigen in de zaal, dat toen hij als molenaar begon, het er wel anders 

aan toe ging dan nu. Thans heb je een diploma nodig om op een molen te draaien. Daarnaast 

moet je een opleiding van 1,5 jaar volgen. Posthumus vertelt verder dat toen hij begon als 

beroepsmolenaar hem op een zondagmorgen werd verteld hoe een molen ongeveer werkte en 

hoe hij ermee om moest gaan. Dat was het! Niks theorie over ander molentypen, maar aan het 

werk. Hij vertelt dat hij ook nooit echt een vrijwillig molenaar, zoals de meesten van ons wel 

zijn, is geweest. De molen wordt door Posthumus sr. ook nog steeds als werktuig gezien en 

niet zoals door de meeste vrijwilligers als monument, waarmee zij mogen draaien. 

En dat ‘mogen’ draaien, dat is nu waar het deze avond nou juist om gaat. Twaalf pas 

geslaagde leerlingen mochten hun diploma bij de oud-beroepsmolenaar “ophalen”. En dat 

wilden ze maar al te graag. Maar, voordat de geslaagden hun diploma in hun bezit konden 

krijgen, moest hun eigen leermeester eerst even een kort verhaaltje/anekdote over zijn 

geslaagde leerling(en) vertellen. Cees Notenboom van koren- en pelmolen ’t Lam in 

Woudsend had de eer het spits af te bijten met maar liefst drie geslaagde leerlingen. Jos 

Hoogenboom, Lolke van der Meer en Tanja Mandemaker waren zijn geslaagden. Ineens is 

Cees dus drie vrijwilligers “armer” op zijn molen. Jos draait inmiddels op de Babuurster 

molen te Tjerkwerd, Lolke is veel op de Hempensermeermolen te vinden en Tanja zal door 

haar nieuwe opleiding de komende tijd weinig op ’t Lam te zien zijn. Durk Piersma kon 

vervolgens zijn geslaagde leerling Cees Foppele mee naar voren nemen om hem daar in het 
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zonnetje te zetten. Jammer genoeg was Cees’ maatje Mient van de Velde niet aanwezig om 

zijn diploma in ontvangst te nemen. Cees en Mient zijn na hun opleiding bij Durk op de 

Schalsumermolen naar Langweer getrokken waar zij samen bijna iedere week het vangtouw 

van de Sweachmermole bedienen. Na Durk mocht Sije Hoekstra zijn twee geslaagden aan het 

publiek “tonen”. Willemien Weerstra en Sipke Tjepkema waren zijn geslaagden en voor 

beiden van hen had Sije een zeer amusant verhaal. Aan het eind van de avond kon Willemien 

Sije terugpakken in de vorm van een cadeautje. Een t-shirt met opschrift was haar bedankje 

voor de tijd die ze hadden doorgebracht. Nadat Sipke en Willemien hun diploma in ontvangst 

hadden genomen was het de beurt aan Sjerp de Jong, die als geslaagde Hinne van Stralen mee 

naar voren had genomen. Een trouwe leerling van Sjerp die nu als 2
e
 molenaar te vinden is op 

de molens van Rijperkerk en Wijns. We blijven bij de noordelijk lesmolens, want meteen na 

Sjerp mocht Hendrik van der Veen zijn geslaagde leerling Arie Baks zijn speech laten horen. 

Arie is niet de enige geslaagde leerling van Hendrik, ook Johan Nooi slaagde het afgelopen 

jaar, maar hij kon vanwege een vakantie aan de andere kant van de wereld niet aanwezig zijn. 

Nadat er inmiddels al acht van de tien aanwezige geslaagden het diploma in ontvangst hadden 

genomen, kon Simon Jellema zijn geslaagde leerling Sipke Koning aan het publiek 

voorstellen. Dat Simon Sipke nog gaat missen op De Rat stak hij niet onder stoelen of banken. 

Simon en Sipke: twee echte praktijkmensen, we kunnen ons allemaal wel voorstellen hoe dat 

er daar dan aan toe ging. Als laatste was Wil Heijck van korenmolen De Weyert in Makkinga 

aan de beurt om lovende 

woorden te spreken voor 

zijn geslaagde Jan 

Sinnema. Waarschijnlijk 

zal Jan in de toekomst nog 

vaak op de molen van 

Makkinga te vinden zijn. 

Vaak “vliegen” de 

leerlingen uit, maar soms 

blijven ze ook lekker op het 

“oude nest”. 

 

Nadat de geslaagden samen 

met de heer Posthumus op 

de foto zijn gekomen, was 

de feestelijke avond 

voorbij. Een avond waar 

iedereen met een tevreden 

gevoel op kan terugkijken. 

Of er ooit weer een avond 

komt waarop 12 

geslaagden hun diploma in 

ontvangst kunnen nemen, 

blijft afwachten. 

 

Ruurd Jakob Nauta 



Feestelijk heropening korenmolen “De Weyert” Makkinga 
 

Na een maand of negen stil te hebben gestaan, kan korenmolen “De Weyert” in Makkinga 

weer volop draaien. Op 9 september is de 

korenmolen feestelijk heropend. Eind vorig 

jaar bleek de Makkingaster korenmolen, de 

enige in Oostellingwerf, niet bestand tegen 

een hevige decemberstorm. Een wiek viel 

met donderend geweld naar beneden. Door 

deze storm kwam de renovatie, die al bij 

gemeente op programma stond, in een 

stroomversnelling. 

In de vorige Utskoat (nr. 123) is de 

renovatie door Hans Suyling uitvoerig 

beschreven. I.v.m. met de sluitingsdatum 

van Utskoat 123 kon geen verslag worden 

gedaan van de feestelijke heropening. In dit 

nummer wordt de feestelijke heropening 

beschreven. 

 

De heropening van de “De Weyert” werd op 

zaterdag 9 september gevierd met allerlei 

activiteiten rond de helemaal opgeknapte 



molen. Het begon ’s morgens met een 

massaal straatontbijt, waar rond de 220 

Makkingasters aan deelnamen. De 

bakkers waar “De Weyert” graan voor 

maalt hebben de broodproducten voor 

het ontbijt geleverd. Na het ontbijt is 

de officiële openingshandeling 

verricht door de Burgemeester en 

Wethouder Pieter Bouma, die 

jarenlang als molenaar nauw 

verbonden is geweest met de molen in 

Makkinga. Na enig uitleg door Pieter 

Bouma aan de Burgemeester over de 

werking van de vang, lichten ze samen 

de vang. Doordat er nauwelijks wind stond, werden de wieken door enkele vrijwilligers van 

“De Weyert” in het rond gedraaid. De voorzitter van de Stichting Korenmolen De Weyert 

bedankte nog de vrijwilligers van de korenmolen “Nôtmoune Koartwâld” te Surhuisterveen 

met 10 zak tarwe. De vrijwilligers uit Surhuisterveen hebben al deze maanden voor De 

Weyert gemalen.  
 

 
 

De hele dag was er nog straattheater, muziek, spel en een braderie met verkoop van 

streekproducten en demonstratie oude ambachten. Muziek was er onder andere van het koor 

de Reade Hoeke uit Heerenveen waar leerlingmolenaars Jan Sinnema en Hans Suyling deel 

van uitmaken. Bij de oude ambachten was er een demonstratie steenbillen, die werd verzorgd 

door dhr. De Jong van de Penninga’s Molen in Joure.  

Mede door het mooie weer en de vele bezoekers is de heropening zeer geslaagd.  

Foto’s: Hans Suyling  Tekst: Eelke Rijpkema 

Meer foto’s van de heropening zijn te bewonderen www.vvvmakkinga.nl onder kopje molen. 

http://www.vvvmakkinga.nl/


8ste Friese Molendag: in weromblik 
 

Een mooie dag, dat was het. De 

wind had wat moeite om de dag tot 

een echte Mólendag te maken, een 

oostenwind, voor de een wat sterker 

dan de ander, maar eigenlijk 

nergens echt stevig genoeg om te 

werken. Hier en daar ging de vijzel 

er ’s middags toch nog even in, en 

De Jager kon nog één meter zagen.  

Maar, voor de Prins draaiend in een 

zonnig landschap, trokken we wel 

meer bezoekers dan andere jaren. En het is 

per slot bedoeld een publieksdag te zijn.  

Direct ’s avonds kwamen er al reacties van 

deelnemende molenaars binnen die nu te 

lezen zijn op onze website: 

members.lycos.nl/friesemolendag.  

Ik vind dat altijd leuk om terug te lezen, ook 

voor het publiek.  

Voor ons als werkgroep is het een succesdag. Meer dan 80 deelnemende molens, een record! 

Een fullcolour Molendagkrant 

en…met meer tekst: de mooiste tot 

nu toe. We hebben geprobeerd die 

kranten zo goed mogelijk uit te rijden 

naar deelnemende molenaars en 

verspreiders. Ik hoop dat het tot 

tevredenheid gelukt is en ze op veel 

plaatsen te vinden waren. In de pers 

is er gelukkig toch altijd weer 

aandacht voor onze dag. 

Nog een keer gewoon en dan komt de 

tiende editie. We zullen ons gaan buigen 

over plannen en sponsoring.  

Alle schrijvers, fotografen en molenaars 

dank voor jullie inzet en op naar de 

volgende. Werkgroep Friese Molendag. 

 
Bij de foto’s Van boven naar beneden: de 

Broekmolen, De Cornwerdermolen, molen Victor 

en Welgelegen. 

 



Excursie GFM 2007 naar Limburg en Brabant 
 

Ook in 2007 zal er weer een molenexcursie plaatsvinden, en wel op 31 maart. De reis zal ons deze 

maal langs Limburgse en Brabantse wind- en watermolens leiden. Korenmolens, oliemolens, 

beltmolens, waterradmolens en een standerdmolen zullen op het programma staan. Al met al 

wordt het een zeer gevarieerde excursie. Wéderom één om niet te missen. 
 

Als eerste molen 

zullen wij een 

gewezen Friese 

veenpoldermolen 

in Heijen (L) 

bezoeken. De 

molen werd 

omstreeks 1850 bij 

Engwirden 

gebouwd, waar hij 

het vierde en vijfde 

veendistrict 

bemaalde. Nadat 

de molen in 1913 

naar Hierden (Gld) 

werd verplaatst, 

onderging de 

molen een 

transformatie tot 

korenmolen. Toen 

hij vervolgens voor 

de tweede maal 

werd verplaatst, en 

wel naar Heijen, 

behield de molen 

zijn functie als 

korenmolen. 

Als tweede plaats 

zullen we Oploo 

bezoeken. Daar 

staat midden in het 

dorp 

standerdmolen “De 

Korenbloem” uit 

1800. Naast de 

standerdmolen 

bezit Oploo nog een molen, en wel een waterradmolen. Beide molens zullen worden bezocht. In 

Oploo zal de groep worden gescheiden en zal de eerste groep eerst de waterradmolen bezoeken, 

terwijl de andere groep de standerdmolen zal bezoeken. Ook zal er tijdens het bezoek aan de 

waterradmolen een kopje koffie worden geschonken, met daarbij natuurlijk weer een overheerlijk 

stukje gebak. Als vierde molen zullen wij de koren- en oliemolen te Deurne bezoeken. Bij 

voldoende wind zal de molen graan malen of olie slaan. Als laatste molen hebben we gekozen 

voor de Collse molen te Eindhoven. Deze waterradmolen is nog steeds in staat om koren te malen 

en olie te slaan. Sowieso een van beide functies zal op 31 maart worden gedemonstreerd. Vincent 

van Gogh vereeuwigde ooit deze molen op een van zijn schilderijen. 

 



 
 

 Ditmaal kunt u zich alleen maar telefonisch aanmelden voor deze excursie. Als u 

mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. Nauta, telefoonnummer: 0515-

439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890 
 

Het is niet meer mogelijk u via de e-mail of via iemand anders op te geven. Eventuele introducés 

die op uw kosten meereizen kunt u wel zelf doorgeven. Ook is het niet meer mogelijk dat iemand 

zich lukraak op 31 maart nog aanmeldt om mee te gaan. Wij hebben te maken met een maximaal 

aantal aanmeldingen en we willen van te voren weten waar we aan toe zijn. Op tijd telefonisch 

aanmelden dus. De reden waarom u zich niet meer via de e-mail kunt aanmelden is omdat er  (te) 

vaak te weinig gegevens worden doorgegeven via de e-mail. Reply-mailtjes van onze kant met 

vragen om gegevens worden vervolgens vaak niet beantwoord. Vandaar dat u zich alleen nog 

telefonisch kunt aanmelden. De excursie is destijds speciaal opgezet voor leerling-molenaars, 

maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is, ook gebruik maken van dit exclusieve 

uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, Fryske mole-donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van 

harte welkom! Ook mag iedere excursie-ganger 1 (betalende) introducé meenemen. 

De prijs van de excursie zal, net als in 2005 en 2006, worden bepaald aan de hand van het aantal 

excursie-gangers. Hoe meer enthousiastelingen zich aanmelden des te lager zal de prijs 

uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt € 32,50. Na de excursie krijgt u een 

acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is dus niet nodig. Opstapplaatsen van de 

excursie zullen dit jaar zijn: McDonalds Goutum (7.00 uur) en McDonalds Heerenveen (7.20 

uur). Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als voorgaande jaren: 

vol=vol, dat geldt bij 65 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet . 

Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta 

 
Foto’s:  op de vorige pagina de Gerardamolen te Heijen op een foto van molenfotograaf Harmannus Noot 

uit Haren 

 Hierboven een afdruk van het schilderij dat Van Gogh in 1884 schilderde tijdens zijn verb.ijf in 

Nuenen. 

 



Inschrijving geopend voor 

TIMS Symposium 2007 in 

Nederland 
 

 

In de kolommen van dit blad is al eerder aangekondigd dat van 2 t/m 10 juni 2007 een 

internationaal molensymposium zal worden gehouden. De locatie is hotel Hampshire Inn 

“Mooi Veluwe” in Putten (Gld.). Inmiddels is de inschrijving geopend. Deelname aan het 

symposium staat open voor iedere geïnteresseerde, ook voor niet-leden van TIMS met 

internationale belangstelling. Wij roepen hierbij met name ook de laatste groep op om zich in 

te schrijven. Er is echter om praktische redenen een maximum gesteld aan het aantal 

deelnemers. Het volledige programma inclusief excursies is te vinden op de speciale 

symposium website www.timsmills.info/tims2007 . Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier 

downloaden. Voor het aanvragen van ons papieren informatiepakket kunt u contact opnemen 

met het secretariaat, per e-mail: tims2007@tiscali.nl of  telefonisch via 070-3460885. Hier 

kunt u uiteraard ook terecht voor alle andere vragen.  

Wij hopen straks velen van u te kunnen verwelkomen op ons symposium!                                   

De symposiumcommissie 

Fryske moletaal 
 

In deze nieuwe rubriek brengt 

Sjerp de Jong, een van de 

auteurs van het boek Fryske 

Molentaal, woorden uit de 

Friese molenwereld voor het 

voetlicht in de hoop dat de 

eigen molentaal bewaard blijft 

als een belangrijk stuk 

taaleigen. 

Utskoat-it wetter wurdt troch de skroef oer de drompel smiten en 

rint ûnder de mûne troch yn de feart.  

It fangkeatling mei druven (ek wol kloaten) deroan. - troch it lûken oan de fangkeatling 

wurdt de fangstôk nei ûnderen lútsen en kin de fangbalke yn de fangheak litten wurde 
 

Uit ons prentenkabinet 
 

Over de onbekende windmotoren uit ons vorig nummer kwam 

een reactie van de heer Willem Hengst uit It Heidenskip, 

windmotorspecialist bij uitstek. Hij vermoedt dat de 

windmotoren hebben gestaan bij Haskerdijken. 

Bijgaand plaatje is wellicht fantasie, maar soms blijkt een ooit 

bestaande molen model te hebben gestaan voor de tekenaar. 

Wie het weet mag het zeggen. 

Verderop in ons blad meer molenpuzzeltjes. 

 

We zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 

http://www.timsmills.info/tims2007
mailto:tims2007@tiscali.nl


STALEN WINDMOTOR IN BRAND ? 
 

 
 

Friese molendag 9 sept.j.l. op de windmotor bij Koudum 
 

We hadden ‘s morgens nog maar net de vlaggen gehesen en de windmotor in werking gesteld 

(met 30 volle) of daar kwam de eerste bezoeker de molepôle op. "Jimme hoege my neat te 

fertellen oer dizze wynmotor," zei de man en inderdaad merkten we al gauw dat deze Marten 

van der Weg een kenner was. 

Het bleek dat Marten in 1927 op de naastgelegen boerderij (thans fam.v/d Zee) was geboren 

en getogen en aldaar gewoond had tot 1958. 

Marten zat zogezegd op de praatstoel en kon boeiend vertellen over deze windmotor uit 1925. 

In tegenstelling tot hedentendage groeide er praktisch geen gras op de molepôle,dit vanwege 

het te rijkelijk smeren van de open tandwieloverbrenging bovenin en de lagering van de 

staande as en dus was de pôle destijds zwart van de olie, aldus Marten. 

Op een gegeven moment zei Marten: "Hy hat ek alris yn'e brân stien" waarop we gelijktijdig 

reageerden met: "Hè, yn'e brân ,stiel wol dochs net brâne ?" 

Wel wat bleek het geval: tijdens een hevig onweer sloeg de bliksem in de windmotor met als 

gevolg dat de bovenste windradbladen geheel verkreukeld geraakten en de smeerolie op de 

tandwielen en het lagerhuis bovenin alsmede de teerlaag op de hoekstalen torenspits vlam 

vatten. 

Wij als windmotormolenaars hebben altijd beweerd dat één van de grote voordelen van een 

stalen windmotor boven de houten poldermolen is dat deze nooit in brand kan geraken. 

Wij zullen dit standpunt dus maar loslaten,alhoewel hier sprake was van extreem 

natuurgeweld,namelijk blikseminslag, waarbij, zoals bekend, een enorme elektrische 

ontlading plaatsvond. 

Dus zeggen we nooit meer, nooit !   

Jan Bergstra en Hans de Vries  

 
(Oude foto van voor de restauratie: collectie Jan Bergstra) 

 



Molentochten om utens 
 

Excursie Gelderland leerling Molenaars Workum 

 

Om 08:00 verzamelen bij de Rolpeal in Warkum om vervolgens richting ons eerste in de route 

te bezoeken molen te rijden. Aangekomen bij gesloten standerdmolen “Nieuw Leven” in 

Valburg werden we al hartelijk ontvangen door de molenaars Jan Jansen en Jan Leenderts. Jan 

van der Velde is één van de vele vrijwilligers op deze molen en in het restaurantje (die qua 

uiterlijk opgebouwd was als de onderbouw van een standerdmolen)had Jan al een heerlijke 

pot koffie voor ons klaar staan. Na wat vragen over en weer gesteld te hebben, werden we 

uitgenodigd om in 2 ploegjes de molen te bezichtigen. Al gauw waren de groepen weer bij 

elkaar en Jan Jansen vertelde enthousiast over de afbraak verderop in het dorp en de opbouw 

op de huidige plaats van deze unieke gesloten standerd molen. Dat dit alles is gerealiseerd met 

een grote groep vrijwilligers mag dan ook duidelijk zijn want een molen vanaf de grond af 

opbouwen is natuurlijk geen kleinigheid. 

Als je deze molen dan zo ziet staan in zijn volle glorie, {ja ja zij glimlachte zelfs even naar 

deze groep aankomende LL molenaars} b.j. 1750 ziet staan, dan is er na zoveel eeuwen nog 

niet veel aan deze basis techniek veranderd als dat nu vergelijkt met een nieuwe windturbine. 

Het aparte in deze molen was het bovenwiel met aan beide zijden een tandkrans (rij kammen, 

dubbel wiel) om een dubbel koppel stenen aan te kunnen drijven. Het gaat dan ook bij deze 

molen om een voor en achtermolen, het ene koppel stenen draait linksom en het ander koppel 

stenen draait rechtsom. Voor het eerst maakten de LL molenaars kennis met “de hel” In “de 

hel” konden we mooi de smering van de 

zetel / kruiwerk van de standerdmolen 

bekijken. 

Weer beneden aan gekomen en 

handenschuddend afscheid van elkaar te 

hebben genomen maakten we ons weer 

klaar om richting de Grafelijke torenmolen 

van Zeddam te vertrekken. 

 

Bij de Grafelijke Torenmolen van Zeddam 

aangekomen werden we opgewacht door 

de vrijwilligers die de rondleidingen in 

deze bijzondere molen verzorgen. Na 

uitleg dat we molenaars in opleiding zijn 

en op excursie waren gingen de deuren wagenwijd open en werd de echte molenaar er 

bijgeroepen. Wim Baggerman was deze 

dag molenaar op de molen en was druk 

bezig om graan te malen dus we troffen 

het geweldig. Mooi om te zien hoe deze 

molen van voor 1441 nog zo prachtig 

meel maalt of was alles nog in nieuwstaat. 

Het mooie in deze molen is het kruiwerk 

welke met twee gaffelwielen met 

gaffeltouw. Op elke gaffelas bevindt zich 

een rondsel dat in het kamwiel grijpt van 

een 2
e
 as. Een 2

e
 rondsel grijpt in een 

houten tandkrans op de molenmuur. We 

mochten zelf uitproberen hoe het kruien 



bij deze molen aanvoelde, nou dat viel niet tegen als je dan een neuten kruiwerk gewend bent. 

Niemand van ons was eerder in de torenmolen van Zeddam geweest, {zelfs molenkenner Jaap 

Tiedema was er nog niet eerder in geweest, en dat wil wat zeggen} 

Wim Baggerman wist ook veel te vertellen over de geschiedenis van deze Grafelijke toren 

molen. Al met heel indrukwekkend om in deze molen te gast geweest mogen zijn, en nog 

nagenietend met een bakje koffie werd er door verschillende van ons nog enige meel en 

broodproducten gekocht wat door de molenaar zeer gewaardeerd werd. Wim nog bedankt 

voor het gastvrije onthaal op de Grafelijke torenmolen. 

 

Zo gingen we verder naar onze volgende afspraak die we hadden met Jan Pijnappel van 

Korenmolen de Hoop in Oud-Zevenaar. Daar aangekomen draaide molen dat het een lieve 

lust was, wat een prachtig gezicht als je aan komt rijden. Nou dat vonden wij niet alleen want 

het parkeerterrein stond vol met auto’s van bezoekers en klanten voor het winkeltje. Deze 

molen is al sinds 1850 in het bezit van de Fam. Pijnappel en dat zij daar trots op zijn kan ook 

merken want de molen is in een ultieme conditie en er wordt erg goed op gepast. Van binnen 

was deze molen dan ook kraakhelder schoon, terwijl Jan net gestopt was met het malen van 

graan. Deze molenaar verwerkt wekelijks nog 8 ton diverse graansoorten in de molen.  

Het wieksysteem op deze korenmolen was op de binnenroede voorzien van met een Van 

Busselneus met Ten Have remklepsysteem, en de buitenroede met een Van Busselneus. Apart 

om deze molen te vangen met een trommelvang waar ik nog nooit een molen  mee had 

gevangen. Na de rondleiding nog wat shoppen in de winkel waar geen nee te koop was, en 

toen weer terug naar Us Heitelân, waar we in Lemmer de dag hebben afgesloten in een 

pizzeria onder het genot van een heerlijk potje bier. Dit gaan we vaker doen is het motto 

waarmee we van elkaar afscheid namen en ieder zijns weegs ging. 

 

Mei freonlike groetenis fan it reisselsskip út Warkum, Jaap Tiedema, Gert Veldkamp, Anne 

Smit, Jan Stoel, Henk Brandsma, Frans Venema, Anne Schouwstra en Martin de Jong 

 

Molengroep Wanswerd e.o. naar de Alblasserwaard 

 

Hierbij een foto 

van een goep 

Friese molenaars 

die op bezoek 

waren in de 

Alblasserwaard. 

De foto is 

genomen op de 

Achtkante Molen 

te Streefkerk. Het 

was een goed 

georganiseerde 

dag ter 

gelegenheid van 

50 jaar SIMAV. 

 
Foto ingezonden 

door Sjerp de Jong 



De mûne ferhuze mei… 
 

MOLENDAG  maaie 2006 : ’t is in gesellige drokte op it mûnehiem fan ‘De Vlijt ‘’ yn 

Koudum . Minsken en bern rinne de mûne yn en út , nijsgjirrich nei dit âlde monumintsje of 

om moal te keapjen, of in leuke kleurplaat út te sykjen . Dêrtusken ynienen in frou dy ’t net 

wat komt te heljen, mar ús wat bringt; better sein: hja hat in kado foar ús mûne meinommen 

… It docht bliken in moai grutte, ynliste foto te wêzen fan de spinnekop-poldermûne dy’t de 

Vlijt eartiids wie: steand yn it lân tusken Snits en Top en Twel . Al wol 50 jier hat dy by de 

famylje Timmermans yn ‘e hûs hongen – it wie dan ek in bytsje harrren mole: wat hawwe hja 

der as bern in soad by boarte! Frou Timmermans fertelt: ‘’Wy hiene in prachtige jeugd dêr 

oan ‘e Âldfeart( in sydearm fan ‘e Houkefeart). Altyd mar frij boartsje te kinnen yn en rûnom 

de pleats, yn it lân by de feart, en benammen by de mole! Ik sjoch dat noch sa klear foar my; 

hoe ’t wy bygelyks de barte oerrûnen nei de pôle ta; der wiene altyd wol bern fan ‘e oare 

pleatsen om mei te boartsjen en “pypke om ‘e skûl‘’( 

ferstopperke ) wie ús favorite spultsje dêre . 

Boer Nauta wie de mûnder en dy fûn it wol goed . 

Behalven as er mealle moast fansels! Dat barde trouwens 

ek gauris nachts; dan kamen der manlju út de buorren om 

bar it oernimmen fan Nauta. It wetterpeil wie sa mar heech 

yn ús polder en de mole hie dan in tige wichtige taak; dat 

wisten wy as bern al hiel goed.’’ 

Ja , wa hie tinke kind dat hja dyselde mûne ( mar no op in 

stelling ) wer tsjinkomme soe yn it plak dêr’t hja nei har 

trouwen bedarre …..Doe’t Snits hieltyd mear grûn 

opeaske, moasten hast alle pleatsen fuort en op it lêst ek de 

mûne. Frou Timmermans wit noch dat dy doe nei 

Tsjerkwert brocht is en opslein  – oant men yn ‘e gemeente 

Nijefurd op it idee kaam dat er wol op it lege plak fan de 

nôtmûne fan eartiids (ek in spinnekop) stean koe as dêr dan in ûnderbou mei stelling kaam. 



Sels de âlde funksje koe dit mooltsje wol oernimme! Sa barde it. Der kaam in koppel stiennen 

út Langwar, in nije mealynrjochting, in stienkraan en yn 1983 koe it gehiel iepene wurde as 

mûne ‘’De Vlijt’’ .En foar frou Timmermans (en har suster) waard sa de âld mûne wer 

doarpsgenoat . It wersjen bringt de herinneringen boppe, sa as oan dat it oarlochstiid wie en it 

wetter yn de hiele polder wer ris sa akelige heech stie. Der moast dei en nacht meald wurde 

troch de spinnekop. Op ien fan dy nachten stie der in stoarmige wyn en gong it need. Ynienen 

klonk der in grutte klap en stûken de rêdden. De mannen fleagen nei bûten en seagen ferheard 

dat it geflucht dûbel klapt wie …De skroef hie ’m sels stikken draaid. Dit wie in ramp fansels 

– it lân strûpte der ûnder en de mûne wie ûnbrûkber. En dat in dizze tiid! Hjir moast direkt 

oanpakt wurde. Ien wist dat der yn De Jutryp noch wol wat hout te krijen wie, dat manlju der 

op út. Mar in nije tsjinslach tsjinne him oan: der wie krekt in bombardemint geande 

…Uteinlik is it allegearre dochs klearkommen, mar de konsternaasje is frou Timmermans 

altyd bybleaun ! En tsja, wat it âlde stee oangiet: dêr is net folle mear fan dy tiid werom te 

finen. It measte lân is ôfgroeven en yn besit nommen troch yndustrygebouwen, loadsen en in 

jachthaven. Mar hjir yn Koudum wurdt noch in stikje fan doe koestere.  

Hiltsje Feenstra 

 

 
 

Op de foto fan frou Timmermans de spinnekopmole yn ‘e fierte wylst har heit en mem oan’t 

melken binne. De twadde foto toant de mole op it hiem fan molemakker Van Zuiden yn 

Tsjerkwert en de foto hjirboppe stie yn1969 yn in blêd fan de Coöperatieve Raiffeisenbank 

“Sneek e.o.” 



 



De geschiedenis van de ’Helder’ korenmolen 
 

door Reinder Nouta 

 
Tot de eerste helft van de vorige eeuw, bij sommige ambachten al eerder, was het heel 

normaal en vanzelfsprekend dat in een dorp van enige omvang een bakker, een kruidenier, 

een slager, een smid, een timmerman, een huisschilder, een schoenmaker, een melkboer, 

een barbier, een vrachtrijder, een brandstofhandelaar, een petroleumventer, een kastelein, 

een wagenmaker en een molenaar waren gevestigd. Elk dorp stond toen min of meer op 

zichzelf en was op veel terreinen zelfvoorzienend. Na 1950 is daar snel verandering in 

gekomen. 

 

Sommige beroepen, b.v. die van petroleumventer, wagenmaker en molenaar bestaan niet of 

nauwelijks meer, terwijl vele andere door de industrialisatie en door de komst van 

grootwinkelbedrijven niet meer zelfstandig worden uitgeoefend. Veel kleine bedrijven 

ontkwamen dan ook niet aan deze koude sanering en moesten noodgedwongen stoppen. Ook 

de ambachtelijke dorpsmolenaars, die met hun indrukwekkende molens de samenleving al 

honderden jaren hadden gediend, konden zich door het gebruik van andere energiebronnen 

niet handhaven en moesten het bijltje erbij neergooien. Terugkijkend waren er alleen al in de 

gemeente Oostdongeradeel zeven windkorenmolens in exploitatie, namelijk in Anjum, Ee, 

Engwierum, Lioessens, Metslawier, Oosternijkerk en Paesens. Sommige daarvan stonden in 

de bebouwde kom, andere op enige afstand daarvan, maar altijd goed bereikbaar. Vier van 

deze molens zijn al vroegtijdig verloren gegaan, de overige drie hebben zich gelukkig weten 

te handhaven. De meeste windkorenmolens kregen vaak een naam, bijna altijd bedacht door 

de molenaars zelf, als zij hun werkzaamheden met de nieuwe molen begonnen. Zo heten de 

drie nog overgebleven korenmolens in de voormalige gemeente Oostdongeradeel: ’De 

Eendracht’ (Anjum), de ‘Ropta’ (Metslawier) en ‘De Hond’ (Paesens). De voormalige 

korenmolen van Engwierum bleef bij zijn ‘geboorte’ naamloos, maar werd later door de 

Engwierumers de ‘Helder’ molen genoemd naar de molenaar / eigenaar. Hoewel hij dus geen 

officiële benaming had, bleef hij deze naamaanduiding tot z’n ondergang behouden. Of 

molens een naam hebben of niet, ze maken indruk op de mens, in het bijzonder het spel van 

de draaiende wieken. Deze gaven bijvoorbeeld aanleiding tot het volgende raadsel: “Fjouwer 

lange wite wiven kamen it lân del kiven. Hja jachtsje en hja jeye, mar kinne elkoarren net 

krije.” Maar ook de molen in z’n geheel gaf aanleiding tot nog een raadsel: “De âlde grize 

grouwe stiet alle nachten yn é dauwe. Hy hat fleis noch bloed en hy docht alle minsken goed.” 

 

Hoe ontstaat wind? 

Waaraan hadden deze windkorenmolens hun bestaan te danken? Heel eenvoudig, in eerste 

instantie aan het natuurverschijnsel wind, want zonder wind kan een molen van koren geen 

meel malen. Maar wat is die wind waardoor het inwendig mechanisme van de ‘Helder’ molen 

in beweging kwam? Wind is op de keper beschouwd een indrukwekkend natuurverschijnsel. 

Het is een stroming van lucht die ontstaat door luchtdrukverschillen in de atmosfeer. Onder  
 

Links -  Gezicht op de Helder koren- en pelmolen omstreeks 1910, fier en fraai oprijzend op de kruin van de 

voormalige zeedijk van het Dokkumer Grootdiep. De vier wieken zijn met volle zeilen voorgelegd. Bij deze 

stellingmolen vallen de gemetselde stenen hoge voet van het noordelijke type met daarboven het prachtig 

getailleerde en gepotdekselde achtkant op. Vóór de molen staat de molenaarsfamilie Helder, met op de 

molenstelling de trotse molenaar Gerrit Anthony Helder. Geheel rechts op de foto is nog een klein gedeelte 

van de kruin van de afsluitdijk van het Dokkumer Grootdiep zichtbaar. De afsluiting van deze voormalige 

zeegeul had plaats op 2 juli 1729, nu dus 277 jaar geleden.  

(Foto: collectie G. Helder te Smilde). 



invloed van de draaiing van de aarde waait de wind echter niet rechtstreeks naar plaatsen met 

lagere druk, maar maakt hij een hoek met de richting van het luchtdrukverschil tussen twee 

plaatsen. Hoe groter het verschil in luchtdruk des te groter de windkracht. De windkracht 

wordt uitgedrukt in cijfers van de zogenaamde Beaufortschaal, dat wil zeggen dat een bepaald 

cijfer overeenkomt met een bepaalde snelheid of sterkte van de wind; hoe hoger het cijfer, hoe 

krachtiger de wind. De snelheid van de wind wordt aangegeven in knopen, in meters per 

seconde of in kilometers per uur ( 1 meter per seconde = 3,6 kilometer per uur). Men spreekt 

bij deze stromingen van lucht van een orkaan, een storm, harde, matige of zwakke wind. 

Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen deze winden guur, dicht, droog, 

vochtig, warm of ijskoud zijn; er is veel of weinig wind, de wind draait, ruimt of krimpt, de 

wind is zuidwest of noordoost, de wind steekt op of gaat liggen. ”Hoort, ’t is de wind, ’t is de 

wind, ’t is de wind en zoekende zucht hij om rust te vinden.” (Guido Gazelle). 

 

Voor- en nadelen van de wind 

Wind is in ons Deltagebied met z’n zeeklimaat een niet weg te denken fenomeen. Hij volgt 

onzichtbaar zijn weg en heeft in onze vaderlandse geschiedenis een grote rol gespeeld met 

zowel voor- als nadelen. Als nadelen kan men onder andere denken aan de vele stormvloeden, 

waarbij zeer krachtige winden in combinatie met water op gezette tijden onze lage landen 

teisterden met rampzalige overstromingen; en aan de grote aantallen schepen die tijdens 

zware stormen op de grote wereldzeeën met man en muis zijn vergaan. Als voordelen van de 

wind kunnen worden aangegeven: a. zijn luchtverversende werking en b. zijn mate van 

beweegkracht. Die heeft men op velerlei terreinen weten te benutten, o.a. bij de zeilvaart. 

Zonder wind had bijvoorbeeld de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christophorus Columbus 

westwaarts zeilend in 1498 nooit het vasteland van Amerika (Venezuela) kunnen ontdekken. 

Zonder wind was er in 1602 geen Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) gesticht en 

hadden onze koopvaardijschepen Batavia op Java niet kunnen bereiken en had Abel Janszoon 

Tasman, afkomstig uit Lutjegast, in 1643 nooit en te nimmer Nieuw Zeeland ontdekt. Zonder 

wind zou er misschien wel nooit een Gouden Eeuw  zijn geweest. En zonder wind hadden 

onze voorouders met geen mogelijkheid de windkorenmolen kunnen uitvinden. Zonder wind 

zouden de wolken niet meer in de lucht voortdrijven, maar roerloos blijven hangen op de 

plaats waar ze gevormd worden. De meest indrukwekkende neerslagvormen zoals regen, 

hagel en sneeuw zouden niet meer als door een landsproeimachine gelijkmatig over het land 

verdeeld worden; op de ene plek zou het uitbundig en veel te lang regenen en veel te nat 

worden, terwijl op de direct daaraan grenzende gronden geen drup zou vallen en het veel te 

droog zou blijven. Wind vervult daarom een uiterst belangrijke rol in de vorming en 

verplaatsing van neerslaggebieden. Ja, zonder wind met zijn luchtverversende werking was 

het leven op aarde misschien niet eens goed mogelijk. Hoewel wind ook veel schade kan 

veroorzaken, moet men alles overziende toch vaststellen dat wind door de tijd heen van 

onschatbare waarde is geweest en nog is. 

 

Kenmerkende eigenschappen van wind 

Zuivere wind is reukloos, kleurloos en smaakloos en heeft geen handvat waaraan je hem kunt 

vastpakken, hij is ongrijpbaar, maar hij kan wél voelbaar door je haren waaien en soms 

gierend of bulderend aan je voorbij gaan. Maar de stilte kan ook oorverdovend zijn; het 

gezegde luidt dan vaak: “Je kunt de stilte horen.” Niemand (geen enkele aardse macht) is 

echter in staat hem tot stilstand te brengen of hem te doen versnellen. De wind volgt 

ongehinderd zijn eigen paden. Het bijbelboek Prediker in het Oude Testament, hoofdstuk 1 

vers 6 verwoordt het zo: “De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor 

draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug.” En in het veel latere 

Nieuwe Testament schrijft de evangelist Johannes: “De wind blaast, waarheen hij wil en gij 



hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heen gaat.” (Joh. 3 vers 8) 

Zo was het toen en zo is het nog!  

 

Spectaculaire uitvinding 

Juist toen de bevolkingsgroei in ons land sterk toenam kwam de voedselbereiding en 

voedselvoorziening een spectaculaire uitvinding te hulp. Vroeg in de vijftiende eeuw slaagden 

onze voorouders erin windmolens te bouwen en bruikbaar te maken voor het malen van 

granen tot meel. Men noemde zo’n type molen een korenmolen. Windkorenmolens zijn dan 

ook in tijden dat er nog geen andere energiebronnen bestonden van groot belang geweest voor 

onze samenleving. 

 

De ‘Helder’ korenmolen door de jaren heen 

 

Op 6 juni 1865 kreeg N.H.Groenman, pelmolenaar te Lutjegast, toestemming om een koren- 

en pelmolen in Engwierum te stichten. Omdat hij kort daarop deze aan hem verleende 

vergunning overdroeg aan B.F.Meirink, bakker te Engwierum en J.Mulder, wonende te 

Dokkum zijn deze ondernemers de eigenlijke stichters van deze molen. Om verzekerd te zijn 

van zoveel mogelijk windvang kozen ze als bouwplaats de kruin van de voormalige zeedijk 

van het Dokkumer Grootdiep en wel ten oosten van het dorp Engwierum en bijna grenzend 

aan de zogenaamde Sinnema’s Hoeke. De hoogte van deze dijk was toen ter plaatse circa 3.80 

meter boven N.A.P. (Nieuw Amsterdams Peil). In 1866 werd de korenmolen afgebouwd en in 

gebruik genomen. Zonder een goede windvang kan een korenmolen niet effectief werken. Een 

opschrift op een ingemetselde herinneringssteen boven de ingang van de Roptakorenmolen bij 

Metslawier brengt dit als volgt onder de aandacht: “Deze molen gesticht in de Jare 1836 en 

20 voet verhoogd in den Jare 1840 Door D.J.Sluiter en Vrouwe Jeltje J.Steenhuiszen, Voor 

vriend en vijand sta ‘k geheel Gods recht beslist een ieders deel.”  

 

B.F.Meirink en J.Mulder (eerste molenaars) 

Molenaar Meirink droeg op zijn beurt in 1896 het molenaarsbedrijf over aan Jakob Bosman 

uit Grijpskerk. Het postadres van het molenaarshuis was toen: “Molenaar Jakob Bosman, D-

nummer 45 Bk onder Engwierum.” (De hoofdletter ‘D’ was de codenaam voor het dorp 

Engwierum, ‘45’ was het huisnummer en Bk betekende voor de postbesteller buiten de 

bebouwde kom). Jakob Bosman werd geboren op 26-12-1866 te Leek en was gehuwd met 

Cornelia van Wijk, geboren op 15-08-1872 te Hoogkerk. Dit tweede molenaars echtpaar 

verhuisde op 4 mei 1896 van Grijpskerk naar Engwierum en woonde tot 9-05-1908 in het 

molenaarshuis; ze vertrokken naar de stad Groningen. Molenaars in het algemeen konden 

begrijpelijkerwijs heel moeilijk alleen hun werk doen. Ze moesten niet alleen zorgen voor het 

malen van graanproducten maar daarbij ook voortdurend letten op de soms hinderlijke 

weersveranderingen. Met vakmanschap en een windkracht van 4 tot 6 varieerde de 

maalcapaciteit van een windkorenmolen per week van 400 tot 600 zakken van 50 kilogram, 

wat neerkomt op 15.000 tot 20.000 kilogram graanproducten. Veel molenaars werden daarbij 

bijgestaan door een molenaarsknecht of een molenaarsleerling. Molenaar Bosman werd 

tijdens zijn molenaarsperiode in Engwierum achtereenvolgens geassisteerd door zeven 

molenaarsknechten (zie overzicht), wat daarbij opvalt is hun kort dienstverband. 

 

Het komen en gaan van zeven molenaarsknechten 
Voor zover bekend volgen hier respectievelijk hun namen, geboorteplaats, vestigingsdatum in 

gemeente, vertrekdatum uit gemeente, vertrokken naar :  

Aalf Huizinga, 15-02-1865, Wittewierum, 3-10-1896, 14-04-1897, Wittewierum. Harrit 

Rast,16-04-1878, Morra. Dirk Sjoerds van Dijk, 2-02-1877, Oude Bildtzijl,  



7-11-1899, 29-05-1900, Vrouwenparochie. Menze van Houten, 26-12 1877, Burum, 25-05-

1903, 2-06-1904, Munnekezijl. Johannes Renze Holwerda, 5-07-1884, Engwierum. Tjipke 

Schultz, 22-12-1885, Grootegast, 18-07-1905, 14-05-1906, Opende (Grootegast). Jelle 

Pieters de Boer, 30-05-1890, Metslawier, vertrekdatum 13-06-1908, Kollum. Bron: 

bevolkingsregister Engwierum 1890-1900, Streekarchivariaat Noordoost Friesland, Dokkum. 
 

Gerrit Anthony Helder (derde molenaar) 

In 1908 werd de korenmolen door Jakob Bosman verkocht aan Gerrit Anthony Helder, 

geboren 16-09-1874 te Engwierum. Hij was getrouwd met Eelkje Idzes Keegstra, geboren 18-

11-1879 te Engwierum. De akte van koop en verkoop werd op donderdag 26 maart 1908 door 

Jitze Feenstra, notaris ter standplaats Metslawier, ten huize van kastelein Poortinga te 

Engwierum verleden en luidde: “de heer Gerrit Anthonijs Helder, koopman en wonende te 

Engwierum verklaart te hebben gekocht en in eigendom aan te nemen: de windkorenmolen 

kadastraal bekend, Gemeente Ee, Sectie D, nummer 1203 groot 50 centiare en perceel 1408, 

woonhuis, schuur, stalling en erve, groot twintig are en dertig centiare, gezamenlijk groot 

twintig are en tachtig centiare gelegen aan de grindweg naar Nieuwezijlen voor de koopprijs 

van f.2901,- “ De akte vermeldt tevens, dat de koper verplicht was tot overname van: “vier 

molenzeilen, een meelwagen, bilhamers, takel met blokken, drie koppen met weeghout en 

koevoet, eene partij graanzakken, lampen en verdere bij den molen gebruikt wordende en 

behoorende goederen en gereedschappen ten bedrage van f.200,- Ook Helder was van beroep 

alleen molenaar. De opkomst van andere energiebronnen in de eerste helft van de vorige eeuw 

bracht echter met zich mee, dat het malen van graan met de door windkracht aangedreven 

korenmolens in onbruik raakte. De ontwikkeling van elektrische motoren, die niet afhankelijk 

waren van wind, nam deze grotendeels uit hout opgetrokken maalwerktuigen in toenemende 

mate ‘de wind uit de wieken’. Helaas zijn in het tijdperk van de steeds verder gaande 

mechanisatie grote aantallen molens aan hun lot overgelaten, door de tand des tijds aangetast 

en soms geheel verdwenen. Ook de ‘Helder ‘korenmolen ontkwam niet aan dit proces. 

Molenaar Gerrit Anthony Helder, vooruitstrevend en zijn tijd kennende verzette de bakens al 

vroegtijdig en schakelde in 1913 over van windkracht op mechanische aandrijving; de 

molenwieken en de molenstelling werden verwijderd en een elektromotor geïnstalleerd.  
 

 
 

Foto van de onttakelde molen zoals de Fryske Groun hem kiekte voor het zo geliefde familieweekblad. 



Het grote voordeel hiervan was dat er nu op alle gewenste tijdstippen gemalen kon worden, 

maar de korenmolen was na deze ingrijpende verandering natuurlijk geen echte 

windkorenmolen meer; het oorspronkelijke windmolenaarsbedrijf was een elektrisch 

aangedreven maalbedrijf geworden. Het molenaarsechtpaar bewoonde het molenaarshuis van 

1908 tot 1938. 

 

Anthony Helder  (vierde molenaar) 

Gerrit Anthony Helder werd opgevolgd door zijn zoon Anthony Helder, geboren 28-08-1911 

te Engwierum. Deze was gehuwd met Gepke van der Meulen, geboren 18-05-1912 te 

Westergeest. Naast het runnen van het maalbedrijf dreef Helder inmiddels ook een 

fouragehandel. In 1948 sloopte hij als gevolg van achterstallig onderhoud de molenkap en het 

halve achtkant van de molen, die als zodanig toch geen effectieve dienst meer deden. Wat er 

na deze forse ingrepen van de molen overbleef werd afgedekt met een betonplaat, waarna de 

overblijvende ruimte nog wel een aantal jaren als maalruimte in gebruik bleef. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Helder korenmolen in 1948 zonder 

wieken. Poserend voor de molen, 

familieleden van de molenaarsfamilie 

Helder. Van links naar rechts: Jan van 

der Meulen; Janke Helder, Drachten; 

Anna van der Meulen-Bosma; Eeke de 

Graaf-Helder, Engwierum. Jan van der 

Meulen was in zijn tijd 

molenmaker/timmerman en woonde toen 

op de Bornwerderhoeke, nu Raarderweg 

3, Bornwerd. Hij was het ook die in 1948 

belast werd met het verwijderen van de 

molenkap en het halve achtkant. 

(Foto: collectie G. Helder te Smilde). 

 

Brand 

Toch ging alles daarbij niet altijd van een leien dakje. Het noodlot sloeg ook wel eens toe. In 

een kort journalistiek berichtje uit het Nieuwsblad van Noordoost Friesland van woensdag 13 

april 1955 werd het volgende vermeld. 

 

‘Brand in graanmolen’ 

“Engwierum – vrijdagmiddag (8 april 1955) omstreeks 1 uur brak brand uit in de 

graanmolen van de heer A.Helder alhier. Onmiddellijk werd alarm geslagen en de 



plaatselijke brandweer en die van de gemeente uit Metslawier waren spoedig op de plaats van 

de brand aanwezig. Gezamenlijk was men het vuur toen vrij spoedig meester. De vuur- en 

waterschade is echter tamelijk groot, doch de romp van de molen staat nog. De oorzaak van 

de brand moet vermoedelijk gezocht worden in kortsluiting in de elektrische motor. Speciaal 

deze motor werd grotendeels door het vuur vernield. De molen was verzekerd.”  

Het echtpaar Anthony Helder en Gepke Helder van der Meulen bewoonden het molenaarshuis 

van 1938 tot 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een beeld van wat er uiteindelijk 

overbleef van de in 1866 gebouwde 

koren- en pelmolen, vóór dit in 1995 

ook aan de slopershamer ten prooi 

viel. Het mag duidelijk zijn dat dit 

molenrestant recht op retour naar een 

ruïne, niet meer inpasbaar was in een 

moderne bedrijfsvoering.  

Foto: P. Brand, Amsterdam mei 1987; 

collectie G. Helder Smilde. 

 

Johannes Visser (vijfde molenaar) 

Ten slotte de huidige eigenaar van het voormalige molenaarsbedrijf: Johannes Visser, geboren 

5-09-1943 te Ee, gehuwd met Dieuwke Hoekstra, geboren 14-06-1945 eveneens te Ee. De 

heer Visser werd als geboren molenaarszoon in 1967 de opvolger van Anthony Helder en 

zette met veel succes en kennis van zaken het maal- en fouragebedrijf verder voort. Omdat 

Visser bij de overdracht reeds in het bezit was van een elektrisch aangedreven 

maalmechanisme werd het maalmechanisme van molenaar Anthony Helder voor eigen 

gebruik overgenomen door Bartel Oebele Vries, boer op boerderij ‘Opus Rusticum’ op het 

Engwierumer Nieuwland. Ook werd Visser bij de overname geconfronteerd met het 

molenrestant dat er toen nog stond. Dit was in de voorgaande jaren door de ingrijpende 

veranderingen en een dalende gebruikswaarde steeds verder in verval geraakt en ten slotte 

vielen het molenaarshuis met aangebouwde schuur en het laatste deel van de korenmolen ten 

prooi aan de slopershamer. De molenaarswoning werd mede om reden van noodzakelijke  



 
 

Het voormalige molenaarshuis met bakkerij en aangebouwde schuur omstreeks 1910, gebouwd in 1866 en 

afgebroken in 1977. (Foto: Collectie G. Helder, Smilde) 
 

bedrijfsuitbreidingen in 1977 afgebroken en het laatste deel van de molen in 1995. Hoewel het 

voor het dorp en wijde omgeving spijtig is dat deze van oorsprong prachtige koren- en 

pelmolen moest sneuvelen als slachtoffer van de tijd, kan men er zich op verheugen, dat het 

fouragebedrijf, opgestart door Anthony Helder werd en wordt voortgezet en er als een goed 

lopend bedrijf uit tevoorschijn is gekomen. 
 

 
 

In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte Gerrit Mulder uit Tjerkwerd nog dit fraaie plaatje van het 

molenrestant met op de voorgrond een tuinmolen die de herinnering aan dagen van weleer in stand hield.  



Behoud van molens 

De geringe belangstelling in een lange reeks van jaren heeft er toe bijgedragen, dat ook in 

Friesland het molenbezit op betreurenswaardige manier is afgenomen. Het is mede daarom 

verheugend, dat er een algemene tendens bestaat tot behoud van wat er nog aan molenbezit 

aanwezig is; de molen is als het ware weer herontdekt. Overheid en particulieren werken 

nauw samen om van dit cultuurbezit te redden wat er voor het nageslacht te redden is. 

Behalve aan de esthetische waarde van de molen zelf voor dorp en landschap wordt hiermee 

ook recht gedaan aan onze voormalige molenaars (‘mulders’), die als het nodig was bij dag en 

nacht (als er maar wind was) klaar stonden om de boeren en bakkers van veevoer en bakmeel 

te voorzien. Hierbij deed ieder zijn werk, soms misschien mopperend, maar altijd 

plichtsgetrouw. De windkorenmolens die gespaard zijn gebleven worden nu bediend door 

gediplomeerde vrijwillige molenaars. De vaak enthousiaste molenliefhebbers, verwerken 

indien mogelijk op verzoek nog graan tot meel en geven gaarne uitleg aan belangstellende 

bezoekers over het ambachtelijke molenaarsvak. Want zonder de inzet van vele vrijwilligers, 

kunnen we het Nederlandse monument bij uitstek, de molen, niet behouden! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Vries (rechts) wonende op de 

boerderij ‘Opus Rusticum’(1767) op het 

Engwierumer Nieuwland geeft uitleg aan 

Reinder Nouta, auteur van dit artikel, 

over het elektrisch aandrijfmechanisme 

van de machinale graanmolen, afkomstig 

uit de ‘Helder’ windkorenmolen. Het 

vermogen van de elektromotor 

(merknaam: Schorgh-Schöner Werken 

A.G.) is 7,5 PK. 

Foto: Bertus Koopmans. 

 

 

Dit artikel kon geplaatst worden met dank aan de heer Nouta voor de tekst en Banda 

Uitgeverij uit Kollum die de foto’s uit haar archief beschikbaar stelde.(redactie) 
 



De houtzaagmolen van Langweer 
 

Bij de vele zaagmolens die Friesland kende werd er tot nog toe niet een in Langweer 

genoemd. Toch is daar een dergelijke molen geweest. Hij bestond niet erg lang en dat is de 

reden dat hij tot nog toe aan de aandacht van onderzoekers ontglipte. 

 

In 1800 werd er in de Bataafse Republiek een onderzoek gehouden naar de toestand van de 

fabrieken en de nijverheid. Ook de grietenij Doniawerstal werd aangeschreven om op te 

geven welke fabrieken er daar bestonden. Men kon echter alleen melding maken van een 

kleine looierij in Langweer (1). 

Dat werd binnen enkele jaren anders. De landdrost van Friesland schreef op 22 augustus 1808 

de gemeentebesturen aan om een opgave te doen van alle “fabrieken en trafieken” in de 

provincie (2). Uit de staat blijkt overduidelijk dat er inmiddels een zaagmolen in Doniawerstal 

(lees: Langweer) was gekomen. 

De stichter van de molen zal een adellijk heerschap zijn geweest. In elk geval is het Philip 

Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen te Kornjum die in 1821 een houtzaagmolen met drie 

woningen in Langweer voor fl.12.000 verkoopt aan jonkheer Schelto Hessel Roorda van 

Eysinga te Langweer (3). Schelto van Eysinga (1780-1829) was grietman van Doniawerstal 

en woonde op Osingastate in Langweer. Philip Vegelin van Claerbergen (1781-1851) woonde 

op Martenastate in Kornjum. 

Van Eysinga, de grootste grondbezitter in Langweer, had de molen kennelijk niet gekocht om 

hem te exploiteren. Wellicht was het hem ook meer om de huizen te doen geweest. Na twee 

jaar deed hij de molen voor slechts fl. 3000 van de hand. Koper was de koopman Jan Loos uit 

Blokzijl (4). Die had er wel een bestemming voor in zijn woonplaats en de molen verdween 

uit Langweer. Op de kadastrale kaart van even na 1830 komt hij dan ook niet meer voor. 

Vermoedelijk zal hij oostelijk van de scheepstimmerwerf van Van Eysinga hebben gestaan. 
 



In Blokzijl had Yntje Lammerts Eindhoven (1750-1807) sinds 1785 een houthandel. Daarbij 

was ook een zaagmolen, zoals in 1800 bleek (5). Deze molen verbrandde echter in 1824 en 

zoon Lambert Eindhoven (1781-1870) verplaatste het bedrijf in 1825 naar Zwolle. Ook daar 

verrees weer een zaagmolen (6). Deze molen verdween in 1901. 

Het vertrek van Eindhoven betekende echter niet dat er geen zaagmolen meer in Blokzijl was. 

Jan Loos kocht het terrein en bouwde daar de molen uit Langweer weer op! Volgens de 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (1832) van de kadastrale gemeente Ambt Vollenhove 

sectie B (sinds 1913 onder Blokzijl), was daar op no. 27 een zaagmolen en erf gelegen. 

Eigenaren waren Willem Loos en mede-eigenaren, houtkopers te Blokzijl. De grootte van het 

complex was 57 are en de geschatte belastbare waarde fl. 200. Ten noordoosten van het 

perceel lag het bijbehorende huis van dezelfde eigenaren (B no. 26) op een perceel van 6 are, 

met een belastbare waarde van fl. 45. De huidige Molenwijk was de toegangsweg naar de 

molen, die zelf aan de Willem Lodewijkstraat lag. Willem Loos (ca. 1798-1841) was de zoon 

van doopsgezinde Jan Loos (1763-1826). 

 

Op de oudste topografische kaart (1853/1854) staat de molen aangegeven als wind- en 

stoomhoutzaagmolen. Albert van der Vecht (1824-1888) was tot 1861 machinist op de 

stoomzagerij van de Firma Loos. Het kaartje van 1865 in de Kuyperatlas (zie afbeelding) 

houdt het echter nog op “zaagmolen” en in 1870 was Frederik Ythe ten Kate te Blokzijl 

houtzaagmolenaarsknecht. De molen brandde in 1889 af. 

De houthandel van de neven Barend Jacobsz. Loos en Barend Jansz. Loos, een van de 

grootste in Europa, werd sindsdien machinaal voortgezet. In 1926 sloot het bedrijf haar 

deuren (7). 
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OUDEHASKE 
 

 
 

“Een blik op de “Wumkespolder”, officieel de Zuidpolder genoemd, in 1913 of 1914. In de 

verte de watermolen (opm.: spinnekop) met molenaar Sijbolt Veldstra in 

aantocht.(Overleden in 1923.) Z’n dochter Hinke, gehuwd met Obbe de Jong, staat bij het 

“stap”, terwijl de toen tienjarige Ymke Waterlander net langs komt met wat appels.  

Anno 1990 voegt ze er aan toe, “Ik sutele dêr foar en nei skoaltiid gauris mei.” De 

“reed”ligt nog steeds tussen Jousterweg 38 en 46.” 

 

We gaan weer eens door met de knipseldoos. 

Als verzamelaar van oude foto’s en molenansichtkaarten kreeg ik onlangs zo'n oude kaart met 

de tekst “FRIES LANDSCHAP”, echter zonder een vermelding waar deze opname gemaakt 

was. Jaren geleden, rond 1990, heeft een oude man uit Oudehaske mij o.a. dezelfde afbeelding 

laten zien en mij daarover het een en ander verteld. Deze afbeelding is ondertussen ook te zien 

in een fotoboek en de samensteller hiervan heeft o.a. deze ansichtkaart, met een uitgebreide 

toelichting daarin opgenomen. Deze gegevens heeft hij in het polderarchief opgespoord. Met 

zijn toestemming mag ik deze gebruiken voor mijn rubriek “Uit de Knipseldoos”. Dit naar 

aanleiding van de vondst van deze ansichtkaart, die bij vele mede verzamelaars onbekend is. 

Tevens vormde dit een mooie aanleiding voor een artikel van mijn rubriek. 

Nu eerst het knipsel:  

 



De Zuidpolder: een 

polder binnen in een 

polder. 

 

Een gebied van zo’n 50 

hectare, gelegen net ten 

westen van het Nannewijd 

en ten zuiden van de 

huidige Jousterweg (opm.: 

weg van Joure, naar 

Heerenveen), neemt in de 

poldergeschiedenis een 

geheel eigen plaats in. 

Ruim honderd jaar geleden 

bestond het grootste deel 

ervan nog uit onland, 

hagen, uitgeveende poelen 

en plassen. 

Het was de 

naaigarenfabrikant Dirk A. 

Wumkes die de moed had 

er – grotendeels van een 

bank geleend! - geld in te 

steken. In de winter van 

1883-1884 kon met de 

inpoldering worden begonnen. Zo’n 40 hectare laten herscheppen in gras- en bouwland. 

Reeds in de zomer van 1884 kon er 400 roede haver verkocht worden. Toch zag Wumkes zich 

om financiële redenen genoodzaakt in april 1887 zijn polder te koop aan te bieden. 

 

Inmiddels was de “Wumkespolder”, die een onderdeel uitmaakte van de in 1854 gevormde 

“Grooten Sint Johannesgaster Veenpolder”, in 1885 een particuliere polder geworden. Wel 

was één der voorwaarden dat de eigenaren maalgeldplichtig bleven aan de “Grooten” polder. 

Het eerste bestuur bestond uit de poldermeesters Wiebren Jentjes Kornelis (voorz., tot 1922), 

Jacob Gerrits Berger (secr.-penningm. tot 1918) en Age  Pieters Piek. Op voorstel van de 

voorzitter werd tijdens de eerst vergadering, gehouden 0p 23 april 1887, besloten de polder de 

naam “Zuidpolder” te geven. 

 

De eerste molenaar was Thomas  Marcus Brouwer. In 1888 volgende zijn zoon Marcus hem 

op. Sijbolt Veldstra heeft het evenwel het langst (van 1901 tot 1923) bemalen. Wie denkt dat 

de polder na de droogmaking steeds gevrijwaard bleef van wateroverlast, heeft het mis. 

“De mole hiene se op in te heech plak boud, sadat dy it wetter net djip genoch út de sleatten 

fan benammen it leechtste part mealle koe. Foeral yn it winterhealjier joech dat problemen.” 

vertelt Martinus Bakker (geb. 1907). 

Daarbij komt natuurlijk dat er bij windstilte niet gemalen kon worden. 

 

Een gebiedje ten westen van een “reed”, nu Jousterweg 20- 36, kwam in 1900 ook onder het 

beheer, waarna de daar aanwezige plasjes werden drooggemalen. In 1923, toen Klaas Bakker 

molenaar was, waaide de vermolmde molen in. Op dezelfde plaats werd die door een wind 

motor vervangen. Deze “Amerikaanse windmolen”, die de polder ook niet altijd droog wist te 

houden, had Pieter Vermaning tal van jaren onder zijn hoede. 



Zo langzamerhand drong het besef door dat de bemaling radicaal verbeterd zou moeten 

worden. Het bestuur begreep, dat zij die vanwege de kosten niet zelf zou kunnen laten 

uitvoeren. Bovendien zou die een geregeld technisch toezicht vereisen. 

Vandaar dat het bestuur op 10 oktober 1947 met een voorstel  kwam om de Zuidpolder op te 

heffen en “daarvoor in de plaats te stellen een “Droogmaking” onder beheer van De Groote 

Sint Johannesgasterveenpolder” en om de versleten windmotor te vervangen door een 

electrische bemaling. 

Dat werd met algemene stemmen aangenomen. Een paar jaar later vond de overdracht plaats 

en werd een electrisch bemalingsgebouwtje geplaatst in de noordoosthoek.  

 

(Opmerking P.T.: 

Toen de polder opgeheven werd, was deze ca.75ha. groot. 

Volgens mij, was dit een z.g. zomer polder. 

(Dit hield in dat hij winters onder water stond, zoals de meeste 

Friese kleine polders. 

Terwijl de molens juist wat hoger stonden, zodat de molens niet in het 

water stonden, in het natte jaargetijde.) 

 

Tot zover het verhaal uit het boek. 

In de moleninventaris van de Vereniging De Hollandsche Molen komt de molen voor zonder 

nadere omschrijving. Hij is ingeschreven in september 1929 als watermolen staande te 

Oudehaske, 1,2  km. ten westen  van de NH-( nu PKN-) kerk, bemaalde polder 36a en is  

onder nr. 6435t ingeschreven. Deze inventaris is gemaakt door de eerste archivaris van de 

vereniging Ir. A. ten Bruggencate. Zijn archief is thans in beheer bij de Stichting. Molen 

Documentatie. 

Tussen Oudehaske en Haskerhorne/ Joure stond ook nog een spinnekop, deze stond tot 

omstreeks 1958 onder Haskerhorne (1 km ten oosten van de kerk van Haskerhorne en 200 m 

ten zuiden. van de Jousterweg). De molen is vermoedelijk ruim 100 jaar oud geworden. Zie 

ook het ansichtkaartenboekje “Molens in Friesland in oude ansichtkaarten, dl. 2, nr. 19” (door 

Dick M. Bunskoeke en mij. Zaltbommel 1982 met een herdruk uit 2001). Echter deze molen 

stond bij de boerderij van Lemke en niet Lemstra zoals in het boekje staat. Ten Bruggencate 

schreef deze molen in onder nr.6435r. 

In het TRESOAR(-archief), te Leeuwaren, wordt het archief van de Zuidpolder bewaard, dat 

staat vermeld, in het boek “WATERSCHAPPEN, VEENPOLDERS EN PARTICULIERE 

POLDERS IN MIDDEN- EN ZUID-FRIESLAND”. (Verzamelinventaris van de 

gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnwerd 1754- 1983.), door J. 

Hagen. Op blz. 26 is een kaart opgenomen, waarin ik van de beide spinnekoppen de 

standplaatsen heb aangegeven. Molen nr. 1 van de Zuidpolder te Oudehaske en molen nr. 2  te 

Haskerhorne. De kaart is met toestemming overgenomen uit bovengenoemd boek.  

    

Bronvermelding:  Doe’t de baarch noch yn ’n beam hong.  

                       (Historisch fotoboek Oudehaske e.o.) 

                                Uitgave: Werkgroep “Hasker Historie”, november 1991 

                                door Sietse Krikke. 

   Moleninventaris , door Ir. A. van Bruggencate Niet in druk verschenen. 

 

Een ieder, die mij wederom op een of andere manier geholpen heeft, hartelijk dank. 

 

Heerenveen. november 2006. Popke Timmermans 



Uit ons prentenkabinet 

 

Dit fraaie winterpaneel is al enige tijd als foto in ons bezit, maar we weten er verder niks van. 

Wellicht dat een lezer ons verder kan helpen. 
 

 
 

De poldermolenfoto hiernaast is van een knipsel en 

we vermoeden dat het hier gaat om een Zuid-

Hollandse poldermolen. We beschikken verder over 

geen enkele aanwijzing dus ook nu houden we ons 

weer aanbevolen voor de oplossing. 

 

U kunt uw reactie sturen naar de 

redactie, Waltaweg 53, 8765 LN 

Tjerkwerd of via e-mail naar 

info@utskoat.nl 

We zijn benieuwd. 

 

mailto:info@utskoat.nl


Molenliteratuur 

Kinderdijk, een werelderfgoed te boek gesteld 
Hollands waterbeheer door de eeuwen heen 

 
Land, wind en water, dat zijn de kenmerken van een indrukwekkend molenpanorama 

dat niet voor niets door de Unesco is uitgeroepen tot werelderfgoed. Land dat veroverd 

moest worden op de grilligheid van de veengronden, wind die erover streek en de wieken 

van de molens deed wentelen, water dat men de baas moest zien te worden met behulp 

van de wiekendragers die in dit gebied zo tot de verbeelding spreken. 

 

Meer dan 30 jaar geleden was het die verbeelding die ons al naar dit gebied trok. Groot was 

toen de teleurstelling op die zaterdagmiddag. Het weer werd steeds slechter en zwarte wolken 

bedreigden de maalmiddag. Op de bezoekersmolen zou de vlag worden gehesen ten teken dat 

de andere 15 molens ook konden gaan draaien. Maar zover kwam het niet. Een zwaar onweer 

ontlaadde zich boven het molenpanorama. Weg illusie. De kans om dit onvergetelijke 

molenleger te zien malen was verkeken. Daar hadden we al die kilometers voor gereden. 

Jammer is het dat we toen niet foto’s maakten van de dreiging die boven de molens hing. We 

hadden ons verheugd op zwoegende achtkanten en stenen grondzeilers, zwaaiende wieken, 

spattend en bruisend schuim uit de útskoaten. Daarentegen was het natuurgeweld 

indrukwekkend en dat we toen geen foto’s maakten spijt ons tot op de dag van vandaag! 

We kwamen er weliswaar regelmatig terug en genoten van het wijdse landschap met z’n 

stoere waterverzetters waarop eeuwenlang de waterpezers in weer en wind hun werk deden 

voor een schamel loon. Vroeger werd dit majestueuze aanzien als “plaatje” nauwelijks 

gewaardeerd. Slechts een enkele schilder penseelde z’n kunsten op het witte doek, een 

eenzame fotograaf kroop onder het zwarte kleedje van z’n houten kiekkast op driepoot en 

verder waagden wat schrijvers zich aan een impressie van dit onvergetelijke schouwspel dat 

zó gering op waarde werd geschat dat sloop zelfs dreigde. Zover kwam het gelukkig niet. 

En zo organiseerden we als vereniging enkele jaren geleden hier een excursie die velen zich 

nog goed weten te herinneren. 

 

Om dat aandenken weer op te roepen, schenken wij op deze plaats aandacht aan een prachtig 

molenboek dat dit jaar door uitgeverij Watermerk uit Lekkerkerk op de markt is gebracht. Het 

boek KinderdijK land wind water werd geschreven door de Rotterdamse auteur Ben 

Maandag, waarbij Z.K.H. Prins Friso van Oranje-Nassau als beschermheer van De 

Hollandsche Molen het voorwoord voor zijn rekening nam. Het beeldmateriaal werd verzorgd 

door de fotograaf Eppo W. Notenboom die tegenover het molencomplex woont en door de 

jaren heen een schat aan prachtige foto’s heeft weten te maken. Hij zit als het ware 

eersterangs en heeft de fotogenieke momenten maar voor het uitzoeken. De molens werken 

als onderwerp van actie wel mee met hun natuurlijke uitstraling, het weer in al z’n grilligheid 

zorgt voor de rest. Dat maakt dit boek ook zo aantrekkelijk als kijkboek want het is met platen 

rijk bedeeld, vaak paginagroot afgedrukt en soms zelfs over twee bladzijden. Af en toe kom je 

foto’s uit de archieven van de molenaars tegen: vergeelde albumkiekjes die het ook prima 

doen in dit boek. 

 

De indrukwekkende molens met hun grote gevluchten van rond de 28 meter ( ! ) zijn 

gebouwd in 1739 en 1740 voor prijzen die variëren van 7997 guldens voor een der 

Nederwaardse stenen molens tot 10.500 voor de met riet gedekte houten achtkanten aan de 

Overwaard. In het boek worden thematisch een vijftal onderwerpen uitgewerkt die 

chronologisch in volgorde gezet zijn. Allereerst komt het ontstaan van het land aan de orde, 

gevolgd door het leven met het water en het leven van de wind. In hoofdstuk vier behandelt 



de schrijver wind, stoom en elektriciteit om af te sluiten met het Waterschap Rivierenland, de 

hedendaagse molenaar en het Unesco Werelderfgoed. 

In 160 pagina’s is een compact en leesbaar beeld gegeven van de Kinderdijkse molens. Niet 

eerder is dit indrukwekkende gebied zo fraai in boekvorm uitgegeven. Een aanwinst derhalve 

voor de molenvrienden.  

Toch is er nog wel wat aan te merken. Zo wordt meestal niet vermeld welke molens staan 

afgebeeld al is dat met wat gepuzzel op de achterin afgedrukte plattegrond deels wel te 

achterhalen. De historische foto’s geven een minimum aan informatie. In sommige gevallen 

wordt er zelfs helemaal niks vermeld en dat is jammer. Zo had het niet misstaan om bij de 

foto van de molenaar op bladzijde 83 enige bijzonderheden over diens leven te vertellen. Het 

gaat hier om Jan Hoek die in de film “Prijs der Zee” van Herman van der Horst als 

watermolenaar in actie kwam. Op de foto zien we hem voorover gebogen zitten aan een tafel 

met daarop een stapel boeken waaronder wellicht een Statenbijbel. Jan Hoek, telg uit een 

oude waterpezersgeslacht, had als bijnaam ‘de kluizenaar’. Z’n hele leven stond in het teken 

van de molen. Op de vijfde van de Nederwaard werd hij geboren op 7 september 1897. Toen 

hij als klein baasje op zekere dag door de verkeerde deur naar buiten liep terwijl de molen 

maalde, rende z’n moeder hem achterna wat háár fataal werd. Jan mankeerde niks, maar 

moeder kreeg een dodelijk klap van de molenwiek. Bij opa en oma Prins groeide hij 

vervolgens op in de zevende van de Nederwaard waar ook de foto is gemaakt. Jan hoek 

overleed op 20 mei 1976. Het zijn dit soort overleveringen die een boek juist dat stukje 

meerwaarde kunnen geven.  

Zo missen we bijvoorbeeld ook de spannende verhalen over het prijsvetten, een eenzaam 

hoogtepunt van het jaar in het leven van de Kinderdijkse molenaars waarover nog maar bitter 

weinig is geschreven. Op de zolder van een der Overwaardse molens hangt aan een 

legeringsbalk een weegschaal die aan dit merkwaardige gebeuren herinnert. Het was een 

feestelijke samenkomst die gehouden werd bij de molenaar die het zwaarste varken had 

geslacht. Op de betreffende weegschaal werden dan de hamblokken afgewogen terwijl sterke 

staaltjes de ronde deden. Volksverhalen op koude novemberavonden die het enige vertier 

vormden voor de eenzaam op hun molens wonende molenaars.  

Verder wordt voorbij gegaan aan de recente molenbranden en meer foto’s met de molens in 

de zeilen waren welkom geweest. Dat het raderwerk met reuzel gesmeerd werd betwijfelen 

we eerlijk gezegd. De assen van bovenwiel en scheprad zullen bedoeld worden, want voor de 

molenkammen werd als regel toch echt bijenwas gebruikt. 

Een en ander betekent dat dit niet het laatste boek over de molens van Kinderdijk zal zijn naar 

we hopen. Want over het molenaarsleven alleen al zou een boek vol te schrijven zijn. En 

daarbij zouden dan ook volop oude foto’s afgedrukt kunnen worden.  

Het boek KinderdijK land wind water is echter, los van de hierboven geplaatste 

opmerkingen, een prachtig boek dat zijn weg naar de molenliefhebbers en toeristen wel zal 

weten te vinden. Zeker ook de buitenlanders want het boek is tweetalig( Nederlands en 

Engels) uitgevoerd. Een mooier souvenir is dan ook haast niet denkbaar. Sympathiek is het 

dat de uitgever een deel van de opbrengst schenkt aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. 

 

Formaat: 21,5 x 28,5 cm oblong. Uitvoering: luxe uitgave bovenden in linnen band met 

stofomslag. Er is ook een populaire paperback uitvoering. Foto’s: 156 in kleur. ISBN: 90-

78388-01-3. De website vermeldt meer informatie over het boek (www.watermerk.eu). De 

prijs van het boek ( luxe editie met stoffen omslag € 39,50 en paperback € 19,50). Bestellen: 

overmaking van bedrag + € 3,75 (bijdrage in porto- en verzendkosten) op bankrekeningnr 

49.15.35.163 t.n.v. Uitgeverij Watermerk te Lekkerkerk onder vermelding van naam en adres. 

Het boek wordt dan snel opgestuurd. 

http://www.watermerk.eu/
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