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Van de redactie  

 
Molens zijn markante herinneringen aan een verleden, dat in 

Nederland vele eeuwen terug gaat. In 1407 werd de eerste 
poldermolen gebouwd.  

Hoewel inmiddels is vastgesteld dat er daarvoor ook al poldermolens waren, lijkt dit toch 

een goed moment om 600 jaar na dato, in 2007, het Jaar van de Molens te vieren. Door 

achterstallig onderhoud en dalende overheidssteun lopen we het risico dat het aantal 

molens in de toekomst sterk gaat dalen. Van de overgebleven molens zijn er zo’n 450 

nodig aan restauratie toe. Daar is 70 miljoen voor nodig. Alle reden voor een landelijke 

steunactie in 2007. In het Jaar van de Molens 2007 vinden allerlei landelijke activiteiten 

plaats op en rondom de molens. De molen is een markant bouwwerk waar we in 
Nederland trots op zijn. Die trots gaan we dit jaar samen vieren.  

Houd daarom de landelijke website www.jaarvandemolens.nl goed in het oog. Hier vindt 

u alles wat u over het jaar weten wilt. En u vindt hier wat er op de dichtstbijzijnde molen 

voor u wordt georganiseerd. 
 

In Fryslân waren we alle feestelijkheden al wat voor met in december de presentatie van 

een provinciale molenkalender. Met die Friese Molenkalender heeft Fryslân een mooie 

troef in handen om volop publiek te trekken naar de schitterende molens die hier staan. 

Twaalf staan er afgebeeld op de kalender die vanaf 1 januari Alle feestelijke 

molenactiviteiten in heel Nederland vormen samen het Jaar van de Molens. Met de 

zojuist gepresenteerde kalender loopt Fryslân vooruit op de feestelijkheden. De officiële 

start van alle activiteiten in onze provincie is gepland op de Nationale Molendag 12 mei 

aanstaande. In Dokkum zal dan op een van de molens 

het startsein gegeven worden. Later in het jaar vindt 

ergens in Fryslân een grootse manifestatie plaats 

waarbij aandacht gevraagd zal worden voor de 

duurzaamheid van onze molens in een zo breed mogelijk 

perspectief. De uitwerking daarvan is nog niet helemaal 

af. Maar zodra daar meer over bekend is zetten we het 

op de website.  

De teksten voor de kalender werden samengesteld door 

molenaar-journalist Stef Mensinga, terwijl de heren 

Warner B. Banga, Harmannus Noot en Gerben D. Wijnja 

voor de foto's zorgden. Het ontwerp en de lay out van 

de kalender is eveneens het werk van Warner B. Banga. 

Uitgave werd financieel mogelijk gemaakt door de 

Provinsje Fryslân. 

De foto op de volgende pagina toont ons de bijeenkomst 

op het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt te 

Leeuwarden waar gedeputeerde Mulder het eerste 

exemplaar in ontvangst mocht nemen uit handen van 

voorzitter Lodewijk Zwierstra. 

De provinciale werkgroep hoopt het komende jaar regelmatig van zich te laten horen. Op 

diverse molens zullen activiteiten ontplooid worden.  

http://www.jaarvandemolens.nl/


(advertentie) 



Zwierstra liet weten dat geprobeerd zal worden om in samenwerking met Omrop Fryslân 

een Friese molendocumentaire te maken waarbij twee grote restauratieprojecten op de 

voet gevolgd zullen worden. Voor twee andere molens is 2007 in ieder geval ook een 

memorabel jaar. De Cornwerdermolen bestaat 100 jaar en De Hersteller staat anderhalve 

eeuw in  Sintjohannesga. Op beide molens wordt dit heuglijke feit gevierd en we hopen 

daarvan verslag te kunnen doen in een van de komende nummers. 

 

 
In het Provinsjehûs te Leeuwarden vond de bijeenkomst plaats. 

 

 
Gedeputeerde Mulder ontving het eerste exemplaar van de Fryske Molenkalender. 





Start Anjeractie 2007: Blazen voor de Molen! 
 

Op maandag 28 mei, tweede Pinksterdag, wordt het startsein 

gegeven voor de Anjeractie, de jaarlijkse collecte van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. Onder het motto Blazen voor de Molen 

spelen op die datum bij meer dan zestig molens in Nederland 

plaatselijke harmonieën, fanfares of brassbands. De molenaar 

en/of de orkesten zullen collecteren voor het Cultuurfonds. 

In het kader van het Jaar van de Molens hebben het Prins 

Bernhard Cultuurfonds en Stichting Jaar van de Molens 2007 hun 

krachten gebundeld en zogeheten hafabra-orkesten gekoppeld aan 

molens. Het evenement vindt bij verschillende molens plaats en 

begint om 14.00 uur overal met een bijzonder muziekstuk, geïnspireerd door een molen 

(compositie Dhr. Ben Zaal). Daarna spelen de orkesten een eigen repertoire. 

Blazen voor de Molen belooft een spannend evenement te worden. Het is bedoeld voor 

iedereen die de Hollandse molen een warm hart toedraagt. Molenvrienden, 

buurtbewoners, muziek- en cultuurliefhebbers kunnen op 28 mei in veel gevallen de hele 

dag bij de molen terecht. Welk orkest speelt bij de molen bij u in de buurt? Kijk op 

www.jaarvandemolens.nl 

Anjeractie goed voor verenigingskas 

Culturele verenigingen die collecteren voor de Anjeractie, mogen eenderde van de 

opbrengst zelf houden. Tweederde komt ten goede aan projecten in de provincie waar 

het geld is opgehaald. De Anjeractie 2007 duurt tot en met 2 juni. 

2007 is het Jaar van de Molens. 2007 draait om de Molens. In Nederland zijn 1150 

molens die karakteristiek zijn voor ons landschap. Nederlanders zijn trots op hun molens. 

Het is niet zonder reden dat de molen het gezicht van ons land naar buiten toe bepaalt. 

Maar er is tegelijkertijd zorg: veel molens staan stil, zijn onbemand of onbetaalbaar 

vanwege de kosten voor behoud en onderhoud. Daarom in 2007 een landelijk jaar met 

een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk vrienden voor de molen. Door in 2007 vele 

activiteiten te organiseren op gebied van sport tot kunst en cultuur tot culinair blijft 

Nederland ook in de toekomst molenland nummer 1! 

 

 

ZATERDAG 12 MEI EXTRA FEESTELIJKE 
NATIONALE MOLEN- EN GEMALENDAG 

 

Nationale Molen- en Gemalendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 

12 mei. Het word een extra feestelijke editie in verband met het Jaar 

van de Molens dat in 2007 wordt gevierd. Juist dit jaar is iedereen nog 

meer welkom op de honderden molens die tijdens deze dag voor het 

publiek zijn opengesteld. Bovendien worden er op tal van molens in het 

kader van het Molenjaar extra evenementen georganiseerd. Behalve 

molens, zullen ook tientallen gemalen te bezoeken zijn. Molens die zijn 

opengesteld tijdens Nationale Molen- en Gemalendag zijn dit 

Molenjaar niet alleen te herkennen aan de blauwe wimpel die dan 

uithangt, maar vaak ook aan de speciale Jaar van de Molenvlag. Ook 

als de wieken rondgaan is de molen in de meeste gevallen te bezoeken.  

 

 

 

http://www.jaarvandemolens.nl/


(advertentie) 

 



 

Efkes byprate troch “De Fryske 
Mole” (DFM) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 
 

vrijdag 30 maart 2007 om 19.30 uur 

Dorpshuis van Poppenwier 

 

Agenda: 

 Opening en mededelingen door de voorzitter 

 Vaststelling en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2006 

 Ingekomen stukken 

 Secretaris – jaarverslag 

 Penningmeester – jaarverslag  

verslag kascommissie 

aanstelling nieuwe kascommissie 

 Opleidingscommissaris 

jaarverslag 

 

Bestuurswisselingen: 

herkiesbaar: Frank Terpstra 

herkiesbaar: Piet de Vries 

niet herkiesbaar: Lidwien Rieteld 

kandidaat: op voordracht van het bestuur  Frans Venema  

 

 Rondvraag 

 Sluiting  

Pauze. 

 

Spreker:  

Dick Zweers, bouwhistoricus, over de geschiedenis van de torenmolen van Zeddam 

 

Van de penningmeester GFM 

 

Wat een start van het nieuwe molenjaar. Geen wind, weinig wind, harde wind en storm. 

Het is al lang geleden dat wij Doris Mooltsje extra moesten borgen om tijdens de storm 

de kans op schade te verkleinen. Gelukkig geen schade. 

In het kort nog eens over de contributie voor 2007. Een flink aantal leden hebben hun 

contributie al overgemaakt. Soms toch weer  het oude bedrag. Willen vooral de 

automatische betalers hun betaalopdracht nog eens controleren? Ook dit jaar is de 

contributie  €  22,50. 

Een groot aantal leden betalen nog niet automatisch. Wil je dit nog eens in overweging 

nemen, daar het voor het GFM een flinke kostenbesparing is. Eén keer de opdracht aan 

de bank doorgeven en de contributiebetaling is tot je opzegging geregeld. Gaat er iets 

fout krijg je het geld per omgaande retour. Wie voor 1 mei de contributie nog niet heeft 

betaald krijgt dan de acceptgiro om de contributie te betalen.  

Voor de wa-plus verzekering hebben ondertussen 90 leden de premie betaald. Deze 

verzekering  voorziet dus duidelijk in een behoefte. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Piet de Vries 

 

GILD FRYSKE 
MOUNDERS 



Notulen algemene ledenvergadering  3 november  2006 
 

Afwezig met kennisgeving: leden Henk Kuiper, Johan Cnossen, Gert Klinstra, Jan 

IJzerman, Gerben Wijnja,  Johan Nooi en Mient vd Velde (geslaagden), Jaap de Zeeuw – 

vz De Holl. Molen en Hein Steinz, vz. GVM. 

Aanwezig: voltallig bestuur en ci. 80 leden en genodigden 

 

1. Welkom door de voorzitter met een bijzonder woord aan onze eregasten dhr. en 

mevr.  Posthumus. 

 Huishoudelijke mededeling aangaande het verloop van deze avond  

 Gememoreerd wordt aan het overlijden van dhr.v.d.Bij – molenaar Surhuisterveen   

 

2. Notulen 15 april worden met de volgende wijzigingen aangenomen: niet Bauke 

Bos, maar Martin Lootsma treedt af als lid kascommissie. 

 

3. Mededelingen: 

 Agendapunt 4: begroting 2006 moet zijn begroting 2007 

 Bestuurszaken: volgende ledenvergadering: verkiezing nieuw bestuurslid Lidwien 

Rietveld treedt af. Martin Bakker neemt haar taak over als opleidingscommissaris. 

 Persberichten: n.a.v. deze bijzondere vergadering is contact gezocht met de pers 

en door zowel radio als tv Omrop Fryslân is aandacht besteed aan deze vergadering – 12 

geslaagde molenaars. TV-opnamen zijn gemaakt op de Phenix te Marrum met de 

 medewerking van Willemien Weerstra en Jos Hoogeboom. Het Friesch Dagblad en 

de Leeuwarden Courant hebben een artikel geplaatst. 

 De volgende ledenvergadering is 30 maart 2007, spreker zal zijn Dirk Zweers, 

 bouwhistoricus en restauratiedeskundige over de torenmolen van Zeddam 

 Tijdens de najaarsvergadering zal Jaap Kuitert een film vertonen over het maken 

van een bovenas. 

 Voor de liefhebbers zijn weer folders – flyers bij de secretaris verkrijgbaar. 

 

4. Financiën: 

 Piet de Vries geeft een toelichting op de begroting 2007 en beantwoordt vragen: 

o.a.  over de post draaiuren. 

Het aantal leden bedraagt: 

1. molenaars 153 

2. leerlingen  39 

3. bijz. leden 30 

4. donateurs   20 

5. totaal  242 

 

5. Opleidingen:  

 het uitreiken van de diploma’s zal na de pauze gebeuren met de medewerking van 

Durk Posthumus sr. 

 zorg: het aantal aanmeldingen nieuwe leerlingen loopt terug; misschien is actie 

zoals in 2005 weer nodig. De leden worden opgeroepen actief nieuwe leerlingen te 

werven  

 

6. Rondvraag: 

 Johan Kooistra: een vraag over de schilder van de molen die van zijn verzekeraar 

een briefje wil hebben dat hij de molen “bedienen”.  

antw.: dit is een zaak tussen de schilder en de moleneigenaar 

 Lourens Veenstra mede namens Hiltje: de 12 geslaagden hebben alle stage 

gelopen, waarom niet op hun molen: De Vlijt te Koudum, een in Friesland unieke 

spinnekop, korenmolen met stelling. 

antw.: deze molen is geen lesmolen. 

 Marten Lootsma: leden van de kascommissie voor de ev. controle zijn: Bauke Bos, 

Henk Kuiper en Pier Schaper als reserve. 



 Jaap Tiedema:De voorjaarsexcursie is naar molens in Noord-Limburg en Noord-

Brabant op 31-03-2007. Let op de bekendmaking in de Utskoat 

 Marten de Jong: deelt de zorg in het afnemend aantal leerlingen: Voorstel om bij 

 publicaties en anderzijds altijd de website en telefoonnummer (laten)  vermelden. 

 Zwierstra vz DFM: signaleert een te kort aan molenaars, ook landelijk. Het GVM 

 overlegt met examencommissie Holl. Molen wat hier aan te doen. 

De opleiding in regio Groningen wordt ge-update en gedigitaliseerd 

 

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering en na de pauze vindt de 

uitreiking van de diploma’s plaats. 

 

Voor de uitreiking van de diploma’s houdt Frank een betoog over de stand van zaken van 

vier jaar zelfstandig Gild Fryske Mounders. Daarna houdt elke leermeester een gloeiend 

betoog over zijn leerlingen, waarna zij uit handen van Durk Posthumus sr. hun diploma 

ontvangen. 

 

De geslaagden, die hun diploma ontvingen, zijn: 

leermeester:   Sije Hoekstra  Willemien Weerstra 

     Sipke Tjepkema 

  Sjerp de Jong  Hinne van Stralen 

  Cees Nooteboom Lolke van der Meer 

     Tanja Mandemaker 

     Jos Hoogenboom 

  Hindrik vd Veen Arie Baks 

  Durk Piersma  Cees Foppele 

  Simon Jellema Sipke Koning 

  Wil Heick  Jan Sinnema 

 

 

Jaarverslag GFM 2006 

Het bestuur heeft in 2006 7 maal vergaderd. Het examenreglement is herschreven en 

m.i.v. 01 april 2006 van kracht geworden. Hierbij is de inbreng van de leermeesters en 

examinatoren van groot belang geweest, zodat we kunnen steunen op een duidelijk en 

evenwichtig examenreglement. 

De voorjaarsvergadering is goed bezocht en Pier Schaper, werkzaam bij het Wetterskip, 

hield een gloedvol betoog over de waterbeheersing in Friesland, met speciale aandacht 

voor de functie van de Friese molens bij extreme wateraanvoer. 

De najaarsvergadering stond dit keer geheel in het teken van de geslaagde leerlingen. 

Daartoe waren ook de partners van de geslaagden en de molenaars uitgenodigd bij deze 

vergadering aanwezig te zijn. Aan deze uitnodiging hebben velen gehoor gegeven en 

mede dankzij onze eminente molenaar Dirk Posthumus sr. kunnen we terugzien op een 

zeer geslaagde vergadering. 

In het kader van het Jaar van de Molens heeft het bestuur Geurt van der Weg bereid 

gevonden om namens het GFM zitting te nemen in de regionale commissie. 

De Friese molenaarsdag op 25 maart is  weer een groot succes gebleken; vele molenaars 

uit den lande bezochten de deelnemende molens. 

Op 13 mei is weer de nationale molendag geweest. 

De avondexcursies waren dit jaar naar de Hempensermeermolen en  Ypeymolen op 30 

mei, Windlust en Welgelegen op 12 juni en werden weer door vele molenaars bezocht. 

De voorjaarsexcursie, georganiseerd door Jaap Tiedema en Ruurd Jakob Nauta was dit 

jaar naar  Noord-Limburg en Noord-Brabant en weder om een groot succes. 

De geplande najaarsexcursie naar het  Skutsjemuseum te Earnewôld kon door gebrek 

aan belangstelling niet doorgaan. 



Voor de tot standkoming van de Utskoat heeft Gerben Wijnja een draaiboek gemaakt, 

zodat in noodgevallen iemand anders het blad kan opmaken. Ruurd Jakob Nauta is ook 

bereid gevonden om de taak van Gerben deels over te nemen.  

In de loop van het jaar zijn problemen ontstaan met de drukkerij van de Utskoat en 

naarstig is naar een oplossing gezocht. 

Omdat in het Huishoudelijk Reglement en in het nieuwe examenreglement niet is 

voorzien in een situatie zoals op de lesmolen in Makkinga, geen zeilvoering i.v.m. 

zelfzwichting, waardoor deze molen niet aan de exameneisen kan voldoen, is een voor 

alle partijen bevredigende oplossing gevonden. Het examendeel “praktijk zeilvoering” 

wordt op de molen van Noordwolde afgenomen. 

De nodige post en binnenkomende mails zijn gelezen en indien nodig afgehandeld. 

Twee maal is overleg met stichting De Fries Mole geweest en dit heeft wederzijds tot 

meer begrip geleid.  

Gedurende 2006 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Lidwien Rietveld heeft wel 

aangegeven zich in 2007 niet beschikbaar te stellen voor het bestuur en haar taak van 

opleidingscommissaris zal dan worden overgenomen door Martin Bakker. Voor diens 

functie van secretaris zal in 2007 een oplossing worden gezocht. 

 

Het bestuur kan terug zien op een goed jaar en dankt alle molenaars, leermeesters en 

leerlingen voor hun inzet . 

 

Gerkeslooster, 26 januari 2007 

 

Gerestaureerde molen uit 1910 op de restauratiebeurs 2007 
 

Op de restauratiebeurs, die van 19 t/m 21 april a.s. in de Brabanthallen te ’s 

Hertogenbosch wordt gehouden zal Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. uit 

Schagen de voormalige Westermolen uit het Friese Winsum opbouwen.  

Hiermee wil dit bedrijf, dat tot voor enkele jaren in ’t Zand (N-H) gevestigd was, 

terugblikken op 1894 toen Willem Jansz. de Leeuw dit bedrijf stichtte als 

molenmaker. 

 

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw werd er door De Leeuw nog actief 

molenonderhoud gepleegd, maar nadat de poldermolens in Zijpe (N-H) hun functie 

verloren hebben heeft                     het bedrijf de activiteiten in het molenonderhoud 

gestaakt. Omdat er                           op de restauratiebeurs dit jaar speciale aandacht 

 is voor                                              “Het jaar van de molens”, heeft De Leeuw 

gemeend                                                             dit authentieke monument uit                                      

1910 als                                            publiekstrekker ten toon te stellen. 

Deze z.g.                                           grondzeiler die in 1910 tussen Winsum en Tjilbert 

als poldermolen                                   werd gebouwd is omstreeks 1975 gesloopt en                                        

opgeslagen om                                     totale teloorgang te voorkomen. 

Toen de                                                restanten in 1999 te koop werden aangeboden 

heeft de heer                                         De Leeuw, die op dat moment zijn eigen molen 

Leonide in                                              Anna  Paulowna aan het bouwen was, zich 

ontfermd                                                 over de resten van de molen. 

 

 

 

 

 

 

Foto  Gerrit Mulder Tjerkwerd  jaren 70.  

Zie ook 

http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&

nummer=2874 

http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=2874
http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=2874


 

 

WERKGROEP FRYSLÂN:  

JAAR VAN DE MOLENS 2007 
 

 

 

Het is dit jaar het Jaar van de Molens, het zal u niet ontgaan zijn. Molenorganisaties 

spannen zich gezamenlijk in om op vele verschillende manieren de molens in de publieke 

aandacht te zetten. Er is daartoe een landelijke organisatie opgezet met een eigen 

website (www.jaarvandemolens.nl). In Friesland is daarvoor de Werkgroep Fryslân 

samengesteld met vertegenwoordigers van molenorganisaties. Gedurende dit jaar willen 

wij via de Utskoat graag steeds kort aangeven waar we mee bezig zijn. U, lezers, bent 

immers molenenthousiasten en veelal ook molenaar, degene die met dit werktuig dat in 

de aandacht staat, werkt. En bij die molenaar zal veel van de aandacht op een of andere 

manier weer terecht komen in de vorm van extra activiteit en belangstelling. 

 

- De Werkgroep Fryslân heeft aan de ene kant een voortrekkersrol in Fryslân, aan 

de andere kant een coördinerende en ondersteunende. 

- Daarom is geld aangevraagd bij de Provincie Fryslân en dat verzoek is gelukkig 

gehonoreerd. Er is daardoor ruimte om eigen geplande activiteiten uit te voeren 

en initiatieven uit de Friese molenwereld te steunen. 

- Op 27 januari is in Den Bosch het Jaar van de Molens officieel geopend.  

- Om het jaar ook feestelijk en zichtbaar te ondersteunen is naar alle molens 

waarvan een centrale molenaar bekend is, een doos gestuurd met daarin een 

speciale grote vlag met embleem, kaarten en folders. Als die niet is ontvangen 

dan graag contact opnemen met de Hollandsche Molen, mevr. Marieke Berendsen, 

de coördinator van dit project ( tel. 020 623 87 03 of  m.berendsen@molens.nl) 

- De officiële opening in Fryslân is gepland op Nationale Molendag, 12 mei, en vindt 

plaats bij de twee molens in Dokkum. Een breed gedragen werkgroep is daar 

enthousiast aan de gang om er iets prachtigs van te maken.  

- De eerste concrete activiteit van de werkgroep was de samenstelling van een 

eigen Friese Molenkalender: 12 maanden, met kleuren foto’s en 12 korte teksten 

over 12 onderwerpen. Hiervan zijn voor iedere Friese molen ongeveer 30 

exemplaren beschikbaar om gratis uit te delen. De moleneigenaren hebben 

daarvan bericht gekregen. Het blijkt dat veel molenaars echter nog niets weten en 

dus geen kalenders hebben. Ze zijn op te halen bij Stichting Steunpunt 

Monumentenzorg, Emmakade 59, Postbus 95, 6670 AC Leeuwarden. Tel: 058 

2666617) 

- De tweede activiteit was contact leggen met de Leeuwarder Courant en Omrôp 

Fryslân om publiciteit te verkrijgen. Beide waren enthousiast. De LC zal elke 

maand een onderwerp centraal stellen, parallel aan de onderwerpen in de 

kalender. Omrôp Fryslân zoekt een manier om, documentair, regelmatig aandacht 

te besteden aan het thema molenonderhoud. 

- Voor de maand oktober staat een afsluitende bijeenkomst gepland waarin we 

graag met veel betrokkenen, werkers en beleidsmakers, van gedachten willen 

wisselen over belangrijke aspecten rond “duurzaamheid van molens’. Deze 

bijeenkomst moet nog verder worden ingevuld. 

- De werkgroep ondersteunt het aanbod van de Museumfederatie Fryslân om een 

bestaande cursus voor museum rondleiders ook speciaal aan te bieden aan 

geïnteresseerde molenaars en molenvrijwilligers. De eerste cursus wordt daardoor 

gratis. (zie elders in de Utskoat) 

- De werkgroep ondersteund het initiatief om aan het eind van mei bij Molen 

Welgelegen in Heerenveen openluchtvoorstellingen te organiseren van ‘de Klucht 

van de Molenaar’ van Bredero door theatergroep ‘de Kale’. 

http://www.jaarvandemolens.nl/
mailto:m.berendsen@molens.nl


- De werkgroep stuurde een brief aan alle Friese Moleneigenaren met de vraag of 

zij zelf, met hun molenaars en/of met anderen, in de loop van het jaar activiteiten 

willen organiseren bij hun molens. Langs deze weg richten we die vraag nu ook 

rechtstreeks tot de molenaars, die in veel gevallen bij de uitvoering zullen worden 

betrokken. Een Jaar van de Molens staat en valt met het daadwerkelijke bezoek 

van mensen aan molens. Dat bezoek kan op vele manieren worden gestimuleerd. 

Een landelijk voorstel is bijvoorbeeld om op Tweede Pinksterdag (28 mei) een dag 

“Blazen voor Molens” te organiseren. Brassbands, Fanfares, Harmoniën of anders, 

die rond de molen komen spelen. Maar er is veel meer: fietstochten, 

bakwedstrijden, kleuracties, verhalen vertellen ….zie ook 

www.jaarvandemolens.nl. En ……… natuurlijk is vooral ook ieder eígen initiatief 

zeer gewenst. Al uw activiteiten kunnen via het Steunpunt Munumentenzorg op de 

activiteitenkalender van de landelijke website worden vermeld. Als er bij u 

behoefte is aan financiële ondersteuning kan daartoe, via de moleneigenaar, bij 

het Steunpunt een verzoek worden ingediend. En …. hoe eerder uw plannen 

bekend zijn, hoe meer publiciteit er mogelijk is. Een jaar is zo voorbij. 

- Als werkgroep wensen we vooral de molenaars een heel goed jaar toe. Hún 

werktuig komt in de belangstelling, hún hobby komt in beeld en……….moet vooral 

nog heel lang in beeld blijven en functioneren! Daarom is dit jaar immers opgezet! 

- Tot….het volgende bericht  

 

 

 

Los de vang, het Jaar van de Molens kan van start gaan wat de Friese molenaars 

betreft.. 

http://www.jaarvandemolens.nl/


Excursie GFM 2007 naar Limburg en Brabant 
 

Aangezien de bus voor de komende excursie nog niet helemaal gevuld is, 

herinneren wij u nog even aan dit uitstapje, welke op zaterdag 31 maart a.s. 

plaats zal vinden. De reis zal ons deze maal langs Limburgse en  Brabantse 

wind- en watermolens leiden. Korenmolens, oliemolens, beltmolens, 

waterradmolens en een standerdmolen staan op het programma. 

 

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. 

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 hij 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 hem ooit op een van zijn schilderijen. 

 

 U kunt zich nog 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 

 

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 



Cursus rondleiden op molens 
 
Moleneigenaren, molenaren en andere molenliefhebbers, 

 

Wilt u graag jong en oud kennis laten maken met de wereld van de molen? 

Doe dan mee aan de cursus ‘rondleiden’. U leert in twee cursusdagen: 

 hoe u uw kennis over deze mooie monumenten boeiend en begrijpelijk kunt overdragen, 

 hoe u de molen veilig en verrassend kunt laten zien aan bezoekers. 

 
 

In het kader van het themajaar 2007, Jaar van de Molens biedt de werkgroep Jaar van de Molens in 

Fryslân de cursus ‘rondleiden’. Er is plaats voor 10 molenaars of andere belangstellenden die wel eens 

bezoekers in molens (willen) rondleiden.  
 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Museumfederatie Fryslân, in samenwerking met het 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. De cursus vormt een onderdeel van het erfgoededucatie project 

Fokus Fryslân, waarin schoolklassen een bezoek brengen aan verschillende erfgoedinstellingen in 

Friesland. In de cursus is er onder andere aandacht voor publiek, opbouw en rode draad van een 

presentatie en het rondleiden van jongeren en schoolklassen. 

 

De cursus zal in overleg met de deelnemers worden gegeven op twee (zater-)dagen in juni 2007. Op 

locatie, in twee verschillende monumenten en een molen, worden u de kneepjes van het rondleidvak 

bijgebracht. Ook rondleiders van andere monumenten of musea kunnen aan de cursus deelnemen. 

 

Er is plaats voor 10 moleneigenaren, molenaren en andere molenvrijwilligers. Voor deze deelnemers 

wordt de cursus gratis aangeboden, in het kader van Het Jaar van de Molens. Als er meer 

belangstelling is, zal er worden getracht een tweede          cursus te organiseren, waarbij in het kader 

van Het Jaar van de Molens een korting van € 50,-             gegeven  wordt op de normale cursusprijs 

van € 100,- voor 2 cursusdagen, inclusief werkmap,             koffie, thee en lunch op beide dagen. 

 

U kunt zich inschrijven via e-mail of telefonisch bij               het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.  

E-mail: info@monumentenzorgfryslan.nl 

Telefoon: 058-2666617 

Contactpersoon: Marleen Pennewaard 

 

 

 

 

 

(Vermeld graag uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of u de voorkeur geeft aan weekdagen 

of zaterdagen en bij welke molen u rondleidt of wilt gaan rondleiden.) 

De inschrijving sluit op 30 april 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@monumentenzorgfryslan.nl


Wyns - molenbiotoop sterk verbeterd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen periode is de windvang van de Wynsermole sterk 

verbeterd. Na overleg met de buurvrouw, Yby Potlatch, mochten de 

molenaars uiteindelijk flink wat bomen snoeien en ook flink wat 

omhakken. De molen staat nu weer prachtig vrij in het veld. De klus werd 

geklaard door Hylke Kloosterman, Marten Lootsma, Sipke Koning, Hinne 

van Stralen en Jippe Braaksma. Vergelijk de foto eens met die van de 

achterkant op de cover van het decembernummer 124. 

 

 

De biotoop van molens is een van de meest bedreigende zaken voor de beleving van een 

zo natuurlijk mogelijk molenbeeld. Door bomengroei bijvoorbeeld verdwijnen de zo 

karakteristieke zichtlijnen en …… de molen verdwijnt uit het oog van de observeerder. 

Minstens zo erg is het verlies aan windtoevoer, een onmisbaar gegeven om de molen in 

z’n element te laten zijn. Bij verminderde windtoevoer zal een molenaar ook minder 

gemotiveerd raken om z’n molen te laten draaien. Het oog wil ook wat en het gevoel van 

het malen op de wind maakt een groot onderdeel uit van de passie en hartstocht van de 

molenaar voor zijn kameraad de molen. Molens moeten draaien om in conditie te blijven. 

Rust roest en windbelemmering speelt die rust is de kaart met als gevolg een teruggang 

van de staat van onderhoud van de molen. Kortom, molenaars en moleneigenaren stellen 

alles in het werk om hun molen(s) op de vrije wind te houden. Stichting De Fryske Mole 

en molenaar Jippe Braaksma van de Wynsermole zijn dan ook in hun nopjes met de 

medewerking die zij van Yby Potlatch kregen. Zij bewoont al weer jaren het 

molenaarshuisje en maakt daar furore met haar project Natuurlijk Wonen. Bovendien 

trekt zij als kunstenaar het nodige publiek door de velden van Wyns naar haar huisje en 

de molen. Nu er behoorlijk gesnoeid is rond de molen en haar woninkje is de molen weer 

schitterend te zien vanaf  de weg.  

Hieronder het verslag dat Yby Potlatch op haar website www.natuurlijkwonen.nl 

schreef. De foto’s bij dit artikel zijn ook daar haar gemaakt. 

 

Woensdag 3 januari 2007  

 

”De afgelopen weken kreeg ik bijzonder bezoek. Vier Friese molenaars kwamen bij mij 

om bomen op het terrein te snoeien. Ze zijn van de stichting De Fryske Mole waarmee 

Natuurlijk Leven samenwerkt. De molenaars hebben er baat bij dat sommige bomen niet 

al te hoog worden, zodat de Wynsermolen (waar ik pal naast woon) genoeg wind kan 

vangen. Een molen moet draaien, want anders kunnen er mankementen aan ontstaan. 

De meeste bomen op mijn erf zijn wilgen en populieren, die de afgelopen jaren nooit 

gesnoeid zijn. Vooral de wilgen waren verwaarloosd. Een heel dikke wilg, die aan de 

slootkant staat, is zelfs na al die vele jaren op veel plekken van binnen hol geworden. Ik 

http://www.natuurlijkwonen.nl/


hoop dat het snoeien haar goed heeft 

gedaan. Een enorm karwei voor de vier 

molenaars, maar ze hebben het voor 

elkaar gekregen! 

Zoals je ziet is het wel wat kaler 

geworden voor het huisje, maar de 

bomen botten in de lente wel weer uit en 

zullen weer gaan groeien. Er komt nu 

veel meer zonlicht mijn kamer binnen. 

Ook kan ik vanuit het raam veel meer in 

de verte kijken. Samenwerken is zoiets 

moois. Elkaar helpen, naar elkaar 

luisteren en tot een compromis komen. 

Ons is dit gelukt en we zijn allemaal 

tevreden met het resultaat. Bomen zijn 

iets kostbaars en mogen daarom van mij 

absoluut niet gekapt worden. Wel 

hebben we gekeken welke bomen 

gesnoeid kunnen worden en daar zijn we 

mee aan de slag gegaan. Door dit werk 

heb ik gelijk weer extra hout voor de 

super Janus! Mijn beste vriend de 

houtkachel waar ik nooit meer zonder 

kan. Ik kook erop en hij houdt mijn hele 

woning behaaglijk warm. De molenaars 

zagen het hout in prachtige stukken 

zodat ik die direct kan gebruiken. Heel 

fijn en ook van deze plaats hartelijk dank 

hiervoor!” 

 

 

En zo ging de een na de andere boom om en werd het lichter en lichter rond de 

molen en het woninkje. Een goed voorbeeld derhalve van de samenwerking tussen 

moleneigenaar, molenaar en bewoonster van het molenaarsonderkomen. 

Goed voorbeeld doet volgen, zullen we maar zeggen. 

Onze oprechte complimenten voor dit mooie resultaat. 

Yby heeft het mooi verwoord en de mannen  

hebben het keurig in orde gebracht. 

Hulde. 

GDW 

 

 



Stormschade voor Jouster Groene Molen 

Door de storm van januari is het dak van het bovenhuis van 

de Groene Molen er af gewaaid. De gemeente weet nu dat er 

haast moet worden gemaakt met de restauratie, aldus 

Bauke Bos, de vrijwillige molenaar die ons inlichtte.  

 

Penninga’s Molen in restauratie 

Donderdag 25 januari werd de kap van Penninga’s 

Molen van de romp getild met een grote kraan. De 

bekende korenmolen die in de beginjaren 70 van de 

vorige eeuw een ware renaissance beleefde, is nu aan 

een ingrijpende restauratie toe. Molenmakersbedrijf 

Dijkstra uit Sloten verricht ingrijpende klus waarbij de 

staart, de kap, het gevlucht en de stelling onder handen 

genomen wordt. De kap wordt opnieuw gerietdekt, de 

stelling krijgt extra sterk duurzaam hout, de staart 

wordt vernieuwd en de schoren worden bijgewerkt. Ook het kruirad wordt door een 

nieuw exemplaar vervangen. De roeden worden roestvrij gemaakt, gestraald en gecoat 

en getectyleerd. 
 

Jubileumactie De Hersteller 
 

Dit jaar viert molenstichting De Hersteller in Sintjohannesga het 150 jarig bestaan van de 

voormalige veenpoldermolen. Deze molen is als enige van zes markante windmolens in 

de veenpolder ten zuiden van Heerenveen overgebleven. Hij werd gerestaureerd in de 

beginjaren tachtig van de vorige eeuw. Het jubileumjaar startte met een donateursactie. 

Daarbij werd een ballonvaart verloot. Molenaar Johannes Kooistra is naast molenmaker 

namelijk ook ballonvaarder. We hopen in de loop van dit jaar terug te komen op deze 

molen.  

Extra geld voor restauraties 
 

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft eind vorig jaar 

in Monnickendam bekend gemaakt dat het kabinet extra geld heeft vrijgemaakt voor het 

inhalen van de restauratieachterstand. Voor de molens was 2,9 miljoen euro 

beschikbaar. Met dat geld kunnen tien molens geholpen worden. Omdat bij andere 

categorieën de beschikbare budgetten niet geheel benut werden, vloeide er nog eens 0,6 

miljoen naar de molens. Gevolg was dat aan vijftien molens subsidie kon worden 

verleend waaronder een belangrijk deel Friese molens. 
Woudsend  houtzaagmolen De Jager    € 233.199,- 

Grou  poldermolen Borgmolen    € 210.000,- 

Mantgum Amerikaanse windmotor   € 210.000,- 

Nijhuzum ondertoren spinnekop   € 210.000,- 

 

Draaiuren molens op Ameland 
Hierbij wil ik de draaiuren van 2006 doorgeven van de molens op Ameland. 
De koren-en mosterdmolen De Verwachting te Hollum; belast 156,5 uur en onbelast 97,5 

uur. 
Roggemolen De Phenix te Nes; belast 17 uur en onbelast 39,5 uur. 
Verder kan ik nog vertellen dat de mosterdproductie in 2006 een succes is geweest. 
Hartelijke groeten Douwe de Boer. 
 



In eigen jasker 
 

Op in kâlde , buiïge jannewarissneon fyts ik nei It Heidenskip .       It gea is hjir 

wiid en wiet. Mar grif net sa wiet as yn foarrige ieuwen; sûnt de 80-er jierren, 

de ruilferkaveling, is de wetterhúshâlding goed op oarder . Oant dy tiid hiene 

grutte en lytse mûnen hjir aardich wat wurk ( sjoch it boek fan Willem Hengst 

maris yn !) No steane der hege , smelle wynmûnen te draaien , krekt oarsom– ’t 

falt my op as ik de Nijlanner mûne yn it each krij, dy’t hiel yn ‘e fierte te meallen 

stiet.  

 

Ik bin op wei nei Itte Groenhof, dy’t fan ’55 oan ‘t ’92 mûnder wie fan in eigen jasker, by 

har achter yn it lân. In frou dy’t har hiele libben mei hert en siel (yn murch en bonken 

soene jo ek sizze kinne), hjir buorke hat. Har man ferstoar yn ’78, fan doe ôf stie hja der 

allinne foar. No noch is hja it leafst achter (by it fee) en bûten dwaande.In pear jier lyn 

wie hja eefkes ferneamd yn hiel Fryslân: dat wie doe’t it molkfabryk har molke net mear 

ha woe om ’t it tal liters te min wie ( nammentlik fan 6 kij ). Mar al hat frou Groenhof no 

wat help nedich (se hat krekt in nije knibbel krigen), it buorkjen kin en wol hja net misse. 

Har lân ferkeapje, of de jasker, komt neat fan yn: dat jild seit har neat, har frijheid is har 

alles .Har fûlens op dat mêd komt al gau foar ’t ljocht as ik by har sit. 

Yn ‘e wenkeamer fan har pleatske oan ‘e Heidenskipsterdyk is it smûk en waarm: de 

kachel sûst, it bledsje mei kopkes en pantsjes stiet te wachtsjen op it plusen tafelkleed - 

de tiid hat hjir stilstien …   It petear komt wat muoisum op gong, mar dat feroaret as 



buorman Jan Noordenbos der yn komt. As hie it sa wêze moatten: hy is in pakesizzer fan 

de oarspronklike eigner fan de jasker! En hy fynt it hiel leuk om der oer mei te praten . 

Ja, syn pake hat de jasker meitsje litten foar it stik lân dat der sa faak ûnder strûpte. Yn 

it ( fiere ) ferline wie it in poel, en it bleau in akelich leech stik lân. Pake woe it better ha 

en liet meester–timmerman Dyksma út Gythoarn komme. Dizze krijt dan de opdracht 

him te meitsjen, foar 97,50 gulden. En sa bart it; de nijmakke jasker komt yn 

ûnderdielen mei de steamtrein nei Warkum en wurdt fan dêr út op ‘e boerewein nei syn 

stânplak brocht en yn elkoar set. Dit gebeuren hat dizze Jan net sels meimakke, mar it 

brûken fan de jasker troch syn heit wol: ‘’ De fyts stie altyd klear tsjin ‘e sydmuorre fan it 

bûthûs . Helle de wyn oan, of draaide dy, dan sprong heit op ‘e fyts , ik mocht foar op e 

stang, en dan gau hinne . Sanoadich lei heit de kowehûden op de wjukken ‘’  Dat die frou 

Groenhof ek altyd, seit se , en stimt fierder mei buorman yn:’ it kroadsjen wie altyd in 

hiel gebealch . Benammen as er oer de barte tild wurde moast ‘’ . 

Heit Noordenbos hie der op ’t lêst syn nôcht fan, de jasker waard him in bongel oan ‘e 

poat. ‘’Ja , en doe kaam er by ús “ seit frou Groenhôf ‘’ of wy it lân en de jasker dus, wol 

keapje woene . It wie in útkomst foar ús, wy krigen hjir troch lân efter hûs ‘’. It 

mûnderjen wie gau leard en der waard goed op it mooltsje past. Krekt as Noordenbos 

der alle jierren in kear hinne mei tar, in âld ljedderke en in kwast op in lange stâle . Frou 

Groenhof brûkte der noch wat fleurige kleuren by: read, grien en wyt. Koe Noordenbos 

de jasker fanút it keamersrút yn ‘e gaten hâlde, sy moast altyd eefkes nei it gleske yn ‘e 

achterdoar rinne. Jûns holpen de ljochten fan ‘e Gaastmar har. Wie der wat dan fleach 

hja der gau hinne troch it lân:’’ Ik haw der meardere kearen yn hongen om him tsjin te 

hâlden – de rem wie sa slop. Dus dan mar in eintsje mei de loft yn, ik koe my altyd noch 

falle litte! Ik haw him trouwens nachts wol trochmealle litten. In pear kear ûntkaam er 

my en fleach er oer de kop. Dan moast de timmerman mar wer eefkes komme. Fierders 

rêde ik mysels der wol mei. It meanen fan de pôle die ik altyd mei de seine en ik hie de 

haachskjirre mei foar de lytse hoekjes.’’   

Al dat wurk hoecht no net mear : de Nijefurdse molestichting hat it ûnderhâld 

oernommen. De jasker hat ek in skoft fuort west foar restauraasje. It meanen wurdt op ít 

heden dien troch de learling mûnders fan de Nijlanner mûne. Frou Groenhof is wiis mei 

dy jonges:’’Hja passe der goed op en litte him moai gau ris draaie. Mar somtiden sitte hja 

skoften lang samar wat yn ‘e auto, dan tink ik wolris: sil ik harren mar in kopke tee 

bringe? Lêstendeis hawwe sy ek oan it houkjen west, bêst genôch hear ! De jasker draait 

no ek folle better, yn de betonbak en der is nije beskoeiïng oanbrocht, hiel moai. 

Foarhinne fertrape it jongfee dy wâl wolris, jo moatte o sa om de hikjes en barten tinke.” 

Frou Groenhof bliuwt it allegearre goed yn ‘e gaten hâlde: “Der komt hjir ek wolris in 

breidspear te fotografearjen, dat fine se blykber moai …En as it winter wurdt komme de 

earste riders ek altyd hjir hinne, dan is it hjir hielendal prachtich !’’ Dat leau ik grif en dêr 

hie ik dan stomme graach by hearre wold …no bliuwt it by in ‘gewoan’ plaatsje dat sicht 

jout op jasker, lân en pleats. En gean ik net op redens, mar gewoan wer op myn fyts nei 

hûs, oer de asfaltdyk. Yn gedachten sjoch ik de jonge Itty Groenhof oer de modderreden 

fan doe traapjen, sterk yn HAR gea . 

Hiltsje Feenstra . jannewaris 2007 . 



De Nylânnermole te Workum 
 

Aan de Lange Leane in Workum staat sinds 1784 de Nylânnermole. Dit is een 

achtkante poldermolen welke dienst heeft gedaan om het Workumer Nieuwland 

te bemalen. De molen is nog steeds maalvaardig. De afgelopen maanden is de 

oude vijzel vervangen door een kleinere vijzel . Dit werk is uitgevoerd door 

Bouw '75 uit Workum.   

 

Geschiedenis 

Aan het eind van de 16e eeuw wordt er in Workum gesproken over het inpolderen van 

het Workumer Hop. Dit naar aanleiding van het dichtslibben van It Soal (het vaarwater 

naar Workum). De plannen worden echter pas in 1620 tot uitvoering gebracht en in 1624 

is het werk van de inpoldering gereed en is de eerste molen van het Workumer 

Nieuwland nabij de Zoolsdijk gebouwd. De oude zeedijk diende door de nieuwe polder 

onderhouden te worden en dit is maar goed ook, daar er enkele malen een dijkdoorbraak 

in het Workumer Nieuwland plaats vindt. De bekendste is wel de overstroming van 1825 

waarbij ook de oude zeedijk breekt en een groot 

gedeelte van It Heidenskip overstroomt.  

 

De windmolen uit 1624 was een grote 

schepradmolen met een vlucht van circa 24,50 

meter. In 1770 laat de staat van de molen te 

wensen over en besluit men een nieuwe 

vijzelmolen te bouwen. De molen wordt door 

Egbert Dirks voor fl. 1700,- gebouwd. Daar men 

ervan uitging dat deze vijzelmolen veel meer 

capaciteit had dan de oude schepradmolen werd de 

nieuwe molen een stuk kleiner (een vlucht van ca. 

17 meter). Echter in 1775, na een overstroming, 

bleek dat de nieuwe vijzelmolen niet aan de 

wensen voldeed. De oude molen was nog steeds 

niet afgebroken. Een aantal boeren zetten onder 

leiding van Joh. Koopmans de oude molen weer in 

werking. Hoewel deze in geen drie jaar was 

onderhouden bleek hij de nieuwe molen ruim te 

verslaan. In 1784 is daarom, door Widmer Sipkes, 

de huidige vijzelmolen gebouwd.  

 

De huidige molen 

De molen aan de zuidzijde van Workum is in 1784 gebouwd en kreeg een vlucht van 

22,60 meter. Het is daarmee één der oudere en grotere poldermolens in Friesland. De 

molen is een achtkantige houten molen met riet gedekt. Een opmerkelijk detail is dat de 

lange spruit voor in de kap ligt. Dit komt in Friesland zelden voor, meestal wordt er hier 

een middenbalk gebruikt welke tevens dienst doet als ijzerbalk. Op de Nylânnermole was 

dit voorheen ook zo, maar de spruit liep net als op 't Lam in Woudsend onder de 

voeghouten door. Dit zal wel veranderd zijn toen er een nieuwe lange spruit in de molen 

moest. De oude is dan amper te verwijderen, waardoor men deze in de kap heeft 

afgezaagd en een nieuwe voor in de kap heeft gelegd. Ter plaatse van de spantring zijn 

er nieuwe gedeelten hout ingezet. Een ander opmerkelijk detail is dat één van de 

achtkantstijlen kleiner van afmeting is dan de andere zeven, waarom en hoe is mij niet 

geheel duidelijk. Waarschijnlijk is dit vanaf de bouw van de molen altijd zo geweest. De 

veldregels en kruisen sluiten exact aan op de dunnere stijl. Misschien is er tijdens de 

bouw iets verkeerd gegaan, waardoor er een nieuwe stijl moest komen en men hier 

alleen een kleinere voor kon krijgen? Wie weet?  

Kaart van de polder uit 1856. 



 

In 1925 wordt er gesproken om een elektrisch gemaal te bouwen, maar dit is nooit ten 

uitvoer gekomen. Wel is er in 1950 een dieselmotor in de molen geplaatst met een 

nieuwe vijzel. De molen is toen ook uitwendig gerestaureerd, maar het vijzelwiel is 

verwijderd. Hier moest de vertragingskast van de motor geplaatst worden. Na 1950 heeft 

de molen waarschijnlijk niet weer gedraaid. Wel is er in 1950 nieuw riet op het achtkant 

aangebracht. De noord- en oostelijke velden riet zijn nog altijd van deze tijd. De 

rietdekker heeft toen het jaartal 1770 in het riet gedekt. Dit is echter niet het bouwjaar 

van de molen, maar van diens voorganger.  

In 1987 is er door Bouw '75 uit Workum een omvangrijke restauratie aan de molen 

uitgevoerd. Onder andere werden er delen van de kap vernieuwd en werd de kap van 

nieuw riet voorzien. Het wiekenkruis en de staart van de molen werden vervangen. Ook 

werd er een nieuw vijzelwiel in de molen gemaakt, zodat de molen ook weer kon malen. 

De dieselmotor is verwijderd en op circa 200 meter vanaf de molen is een nieuw 

elektrisch gemaal gebouwd. De restauratie kostte rond de 186.000 guldens. De molen 

werd door het waterschap Boarn en Klif geschonken aan de Workumer Molenstichting, 

die heden ten dagen Molenstichting Nijefurd heet en zorg draagt voor alle 7 molens in de 

gemeente Nijefurd.  

De molenstichting is ook bezig om de Nijhuizumer spinnekop weer te restaureren. We 

zijn nog op zoek naar oude foto's van deze molen.  

 

De nieuwe vijzel  

De molen heeft tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw met windkracht Het 

Workumer Nieuwland bemalen. In 1950 werd er een dieselmotor in de molen geplaatst, 

waarmee de vijzel (schroef) werd aangedreven. Hierdoor was men niet meer afhankelijk 

van de wind en kon de polder beter op peil worden gehouden. Tevens werd de vijzel 



vervangen door een grotere vijzel. Het op de wind malen met de oude vijzel kon echter 

alleen bij windkracht 5 en meer, daar de vijzel te groot voor de molen was.  

Begin 2006 kwam ik erachter dat het vet van de vetleiding niet meer bij het lager kwam, 

maar bij een bocht in de vetleiding eruit kneep. Ook had de molenmaker bedenkingen bij 

het onderlager, dat besloten werd om de vijzel te verwijderen en te voorzien van een 

nieuw onderlager en dan kon meteen de vijzel gestraald en behandeld worden. Eind 

februari 2006 is de vijzel verwijderd en naar de fa. Spaans in Balk gebracht. Tijdens het 

stralen bleek het ondereind van de vijzel zo dun te zijn, dat er diverse gaten in de duigen 

kwamen.  Hierna volgde een periode van overleg tussen bestuur en molenmaker. 

Besloten werd om een nieuwe vijzel te laten plaatsen en deze meteen weer de 

afmetingen te geven die hij voor 1950 had, zodat er met minder wind ook gemalen kan 

worden. Het bestuur van de molenstichting kon dit echter niet meteen financieren, zodat 

de opdracht nog even op zich moest wachten. In augustus van vorig jaar, had het 

molenbestuur echter diverse geldbronnen aangeboord, zodat men opdracht kon geven 

voor het maken van een nieuwe 

vijzel.    

De vijzel is gemaakt door de 

firma Spaans uit Balk en 

restaurauratiebedrijf Bouw '75 uit 

Workum verzorgde het 

bouwkundig gedeelte. Hugo 

Landman en Eelke Algra hebben 

het werk voor Bouw '75 

uitgevoerd. Dit bestond uit het 

slopen van de oude vloer bij het 

onderlager van de vijzel, het 

verkleinen van de betonnen 

vijzelbak en het plaatsen van een 

nieuwe poer voor het onderlager. 

Bij het sloopwerk ontdekte men 

dat de betonnen vijzelbak op 

palen was gefundeerd.  

De nieuwe vijzel is 40 cm. in 

diameter kleiner geworden. Het bovenlager van de vijzel heeft een vaste opstelling (op 

twee stalen balken), waardoor er aan de hellingshoek niets veranderd kon worden. Jan 

Hofstra heeft de nieuwe vijzel doorgerekend en een advies gegeven over de afmetingen 

van de vijzel. De spoed is groter aangehouden dan normaal. De reden is om minder 

water in de vijzel te hebben, zodat de molen lichter draait. Meestal komt de spoed 

overeen met de diameter van de vijzel. Bij de nieuwe vijzel is de spoed 2 meter en de 

diameter van de vijzel 1,40 meter.   

Het grondwerk en het sloopwerk is door de fa. Boekema uit Workum uitgevoerd. Hierna 

hebben de molenmakers de poer en vloer voor het onderlager gestort. Hierop werd de 

nieuwe vijzel geplaatst en uitgelijnd door de fa. Spaans. De nieuwe vijzel was voorzien 

van een stalen bekistingplaat, zodat na het plaatsen het beton om de bak te verkleinen 

gestort kon worden. Eind januari is door de fa. Spaans de bekistingplaat verwijderd en 

hebben Hugo en Eelke 

het bouwkundige werk 

afgemaakt.  

 

Daar het vulpunt van 

de oude vijzel boven 

het polderpeil zat is de 

opbrengst van de vijzel 

in werkelijkheid 

minder. Dit zat 

ongeveer op een 45 m3 

/min. bij 60 enden. Dit 



was maar goed ook, want anders hadden we misschien wel een windkracht zes nodig 

gehad om te malen. De opbrengst van de vijzel is bij 60 enden gerekend, daar we 

gemiddeld volgens onze teller op de bovenas ook niet sneller draaien. Onderstaande 

tekening geeft de verschillende punten weer van de nieuwe vijzel. De oude vijzel heb ik 

er gestippeld ingetekend, zodat je het verschil tussen oude en nieuwe vijzel duidelijk 

kunt zien.  

Met de nieuwe vijzel gaan we ervan uit dat we weer 50 jaar kunnen malen. Dit kan nu 

gelukkig met minder wind en dus ook vaker. De molen is door Wetterskip Frylân dan ook 

aangewezen als noodbemaling. Nu maar hopen op een periode van veel regen en veel 

wind.  

Een ieder die de molen wil bekijken is van harte uitgenodigd. 

 

 

Gegevens van de vijzel 
    oude vijzel   nieuwe vijzel 
vijzeldiameter  180 cm.   140 cm. 
balkdiameter   94 cm.    51 cm. 
spoed    160 cm.   200 cm. 
aantal gangen  3 stuks   3 stuks 

hellingshoek   19 graden   19 graden 
lengte beschoeping  594 cm.   647 cm. 
stortpunt   50 cm. -/- NAP  55 cm. -/- NAP  
vulpunt   105 cm. -/- NAP  165 cm. -/- NAP 
tastpunt   235 cm. -/- NAP  255 cm. -/- NAP 
polderpeil    155 cm. -/- NAP  155 cm. -/- NAP 
theoretische opbrengst 

vijzel (bij 60 enden/min.)  53,3 m3 /min.   33,2 m3 /min. 
 

 

Tot slot 

Al met al is het vervangen van de vijzel een geslaagde operatie geweest en na een jaar 

van onbelast draaien is het malen met de molen weer als vanouds. De vijzel maalt 

schitterend en inderdaad we kunnen met minder zeil en met minder wind malen.  

Een molen is mooi, een draaiende molen is mooier, maar een malende molen is 

natuurlijk wel honderd keer zo mooi. 

 

 

Jaap Tiedema.  

Greonterp.  

februari 2007.  

 

 

Gegevens zijn ontleend aan: 

Jan Hofstra 

Hugo Landman 

fa. Spaans Balk  

Friese Molenboeken 

boek Binnendyken en slieperdyken 

div. internetsites.  



Munnekebuurster molen ooit in Westzaan? 
 

 
 
Molen De Kapol stond niet oorspronkelijk op deze plek, maar aan de zuidkant van 

Westzaan en bemaalde als poldermolen de Oosterwillispolder, ook wel Kapol genoemd. 

Het was een kleinere grondzeiler, achtkant met riet gedekt, met een vlucht van ca. 15 

meter, schat ik. De eerste vermelding vinden we op 14 januari 1716 als de weduwe 

Willem Boot "een huisie staende in de oosterwillispolder", omtrent het watermolentje 

genaemt Capol" presenteert. De enigste afbeelding op deze plek vinden we op het 

naambord van een andere molen, namelijk De Tweelingen. Op dit geschilderde 

naambord, stond een tafereel van de eerste steenlegging uitgevoerd door de tweeling 

van eigenaar Jacob Kruyt. Op de achtergrond zien we een paltrok en molen De Kapol 

staan. De Tweelingen brandde in 1934 tot de grond toe af, maar het naambord is 

bewaard gebleven en bevindt zich in de collectie van Het Molenmuseum te Koog a/d 

Zaan. (zie scan 2 uit een tijdschrift) Rond 1885 werd De Kapol vervangen door een 

gemaaltje en de molen werd gekocht door Simon Grootes. Grootes verplaatste hem naar 

de andere kant van het dorp, naast zijn molen De Oranjeboom. Daar werd hij ingericht 

met een koppel stenen en als koffiedoppenmaler in bedrijf gesteld. Een groot succes 

werd dit echter niet, de molen stond te laag en had daardoor weinig wind. Enkele jaren 

later werd de molen opnieuw afgebroken. Volgens de kleinzoon van Grootes zou de 

molen verkocht zijn om opnieuw overgeplaatst te worden, ditmaal naar Munnekeburen. 

De Kapol zou dus rond 1890 in Munnekeburen moeten zijn herbouwd. In die periode 

kampte Munnekeburen met veel wateroverlast, veroorzaakt door de verveningsgebieden, 

zodat de bouw van een poldermolen wel op zijn plaats was. En dat was De Kapol 

voorheen dus ook! Nu komt er in Munnekeburen eigenlijk maar 1 molen in aanmerking, 

namelijk de molen van de Polder 65. Volgens overlevering zou het achtkant uit Zaandam 

afkomstig zijn. En dat is wel erg dicht bij Westzaan! Het kan bijna niet anders dan dat we 

het hier over de voormalige molen De Kapol hebben. De molen was eigendom van Imke 

en Meine Oosten, Gerrit Kraak en Sijmen Kok. Op de foto (scan 3) zien we Gerrit Kraak 

en molenaar Uilke Wietsma staan. Het huis bij de molen is gesloopt in 1940. Deze 

informatie komt onder andere van Dick Bunskoeke. In welk jaar de molen gebouwd werd 

en eveneens wanneer hij verdween, is voor mij onbekend. Graag zou ik aanvullende 

informatie over de molen willen krijgen. Als de lezers wat weten, of foto's hebben, dan 

hoor ik dat graag van u. Alles is welkom. 

Arnold Sol Zuideinde 28 1551 EJ Westzaan 

Van Willem Entrop kregen we de volgende info over deze molen toegestuurd. 

 

 



MUNNEKEBUREN 
 

(Weststellingwerf) 

Poldermolen. Een rietgedekte muonts op een, met horizontale planken gedekt, onderstuk 

op een gemetselde voet en met een rietgedekte kap. De molen had een schroef en 

bemaalde polder 65. Bemaalde tot in het begin van de dertiger jaren (1930) de polder, 

deze omsloot de landerijen van Imke Oosten, Meine Oosten, Gerrit Kraak en Sijmen Kok. 

De molen maalde uit op de Grote Veenpolder. Eigenaar oa. Gerrit Kraak. Molenaars oa. 

Uilke Wietsma (gehuwd met Jacobje de Weerd) en de Ruiter. Op bevel van de bezetter 

werd in 1940 het molenaarshuisje afgebroken, laatste bewoner was het gezin Schelte 

Rotiné. Mogelijk is de molen afkomstig uit de Zaanstreek. Komt voor op de 

waterstaatskaart van 1874. Opnamedatum augustus 1929. Standplaats 1,7 km ten 

westen, iets ten zuidwesten, van de kerk aan de Oude Gracht. Coordinaten RD-X=187,03 

en RD-Y=540,14. 2400-3844  Molens van Weststellingwerf. A.J.van Weerdenburg. 1991. 

Pp.44-45. Stellingwerf: 22 januari 1981.  



 

 

Molens van Rembrandt tot Mondriaan 
 

De verenging De Hollandsche Molen heeft 2007 uitgeroepen 

tot het Jaar van de Molens 2007. Het is dan 600 jaar 

geleden dat, in 1407, in Nederland de eerste poldermolen 

werd gebouwd. Het Jaar van de Molens 2007 wordt d.m.v. 

diverse landelijke en regionale activiteiten ingericht. Een 

van deze landelijke activiteiten is een grote tentoonstelling 

over molens in de Nederlandse kunst. Ook worden modellen 

en objecten uit de geschiedenis van de molen 

gepresenteerd. De leerzame expositie toont de molen in al 

haar kunstzinnige gedaantes. Er wordt tevens een boek aan 

gewijd dat binnenkort verschijnt. De tentoonstelling is in 

2007 te bekijken op afwisselend drie musea door Nederland 

te weten in het Noordbrabants Museum in ’s-

Hertogenbosch, Museum Bredius in Den Haag en het Drents 

Museum in Assen.  

Naast het verhaal van de molen in de kunst zal in de 

tentoonstelling ruim aandacht zijn voor de 

(cultuur)historische aspecten. Er worden schaalmodellen van molens getoond en de 

werking en techniek van molens wordt toegelicht. Ook kennen we tal van voorbeelden 

van de uitbeelding van molens op voorwerpen, zoals tegeltjes en koektrommels. De 

molen is nu eenmaal een typisch Nederlands fenomeen, en hij staat zo ook in het 

buitenland bekend. Daarnaast kijken we vooruit. In ‘Nederland-Molenland’ wordt 

ingegaan op de toekomst van de windmolens en – turbines voor de winning van 

energie. 

 
Jacob Maris, (1837 –1899) Vijf Molens, 1878. Olieverf op doek, Centraal Museum, 

Utrecht 



Praatsje efter de mûne 
 

It waaide hurd, yn buien stie der in heale stoarm,skomjend stode it wetter de útskoat út. 

Ik stie wat te heukerjen by de sturt mar in goed gefoel kaam oer my. In sjekje, wat soe 

dat no ferrekte lekker smeitsje. Mar ik ha al jierren gjin rokerij by my. No ja allinne yn de 

aaisikerstiid.As dan it earste Fryske ljipaai fûn wurdt stek ik fuort ien op en de lêste de 

jûns as de aaisikerstiid foarby is.Mar no soe it ek passe, it is mar in gelok dat ik niks by 

my ha. 

Ik sjoch efkes om de hoeke, ,der komt noch in bêste snjitter oan.De loft stiet as in 

brijwein.Sa stoppet der in auto by it stek. It is Haije Heslinga fan Hallum, âld 

beropsmûnder, koaiker, jager ,fisker in fjildman .De kofferbak komt iepen en Haije skuort 

der reid en flaaks út. Der hurd hinne om Haije te helpen hy is oplêst de 70 ek al in rukje 

foarby. We bringe it yn de mûne.We hiene alris tegearre in pear einekuorren flochten op 

‘e mûnesouder mar wiene troch ús materiaal. 

Der bliuwt noch in auto stean en der komt Oane út, mûnder op de Hantumer. Oane syn 

heit wie al mûnder op de Hantumer en hy is sels ek syn hiele libben dêrop yn ’t spier. Wy 

steane sa mei syn trijen yn de lijte by de sturt. Gûlend slaan de wjukken troch de wyn, 

hout kreaket, de mûne kreunt, it wetter fljocht de útskoat út. Ik sjoch ris nei de beide 

mannen, nei myn betinken ha se te min klean oan: Haije ha it boarst suver bleat. 

De beide mannen reitsje op de tekst oer mûnderjen mei stoarmwaar, mei bergen snie en 

beferzen seilen, polders fol wetter en gjin wyn. 

Ik doch in stapke tebek, hjir praat it âlde mûndersfolk. Nei myn miening wurdt ek net 

taald yn dizze petearen. 

Oane freget oan Haije ,,Ha jo ek sa’n briefke” as er myn diploma as mûnder moai yn in 

listke oan de binnekant fan de doar sjocht. Haije faget him de noasdrip ôf en seit: “Nee, 

ik krige in hekkel.” 

Gjalt de Groot, frijwillich mûnder op de Mieden ûnder Holwert  
 

Deze tekst was voor Lucas en Baukje Hemrica aanleiding tot het schrijven van 

onderstaand gedicht. 

 

 
De Fjildman 

 
De noasdrip dy't net fan wiken wit 

It liket oft'r fêstplakt sit 
Is der krekt mei de mouwe ôffage 

Wurdt'r fuort in nijen efter oan jage 

De noasdrip, it skaaimerk fan'e Fryske Fjildman 
Mollefanger, murdejager, fisker, wilsterflapper, jagersman 

De skiere feale pet skean op'e ferware kop 
De kraach fan'e mansjesteren jas yn'e nekke heal rjochtop 

Hannen dy't in waarm plakje yn broeksbûsen sykje 

Broeksboksen boppe klompen en wol in hânbree te koart lykje 
Moai úttekene binne dy trije efter de mûnesturt 

Fjildmannen yn ieren en sinen, winterhurd 
Wat soe't Fryske fjild wêze sûnder dit bysûnder skaai 

Ik wit it: treastleas, deadsk en saai!!! 
 

Lucas en Baukje Hemrica 
 

  

  



Fryske Moletaal 
Troch Sjerp de Jong 
 

Op de eigen Fryske mûnen kinne wy ek de Fryske taal brûke. Dat is ek in foarm fan it 

behâld fan en foar ús monuminten. Hjirûnder stiet der in priuwke fan:   

 

 
 

Kruilier, om mei in ferset 

de mûne op de wyn te 

setten 

 

 
 

 

 
 

It hinnegat oan de 

efterkant van de mûne 

mei de brilstok deroer 

en de koarte sprút 

derûnder lâns. 
 

 
 

Spjirringmantsjes rinne fan 

de spanring nei de 

wetterlisten om de kap in 

rûne foarm te jaan 

 

Burdmolens hebben wind mee 
 

 
Het was een uniek bericht: Vrijdag 9 

januari 2004, Vrachtschip ramt 

molen. Een enorme ravage op de hoek 

van het Prinses Margrietkanaal bij Grou. 

Groot verdriet en boosheid bij molenaar 

Rien van Schaijck. Maar het betekende 

ook de opstart van een energievragend 

proces om tot herbouw te komen. 

Inmiddels heeft het bestuur van de 

stichting Poldermolens Lege Midden 

bereikt dat alle voorwaarden daartoe 

vervuld zijn . Met gelden van de 

verzekering, de provincie en vauit de 

subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 

kan de wederopbouw en herplaatsing 

worden betaald. De spinnekop zal een 

plaats krijgen aan de overkant van het 

kanaal, op De Burd, aan een inham bij 

het Biggemeer. In overleg met het 

Wetterskip is die plaats gekozen omdat 

de molen daar weer een maalfunctie zal 

kunnen krijgen. Bouw ’75 heeft de 

opdracht tot herbouw gekregen en de 

molen zal in november 2007 weer in 

volle glorie draaiend te zien zijn.  

Inmiddels is bekend dat ook voor de 

achtkante Borgmolen op De Burd gelden 

beschikbaar zijn voor restauratie. Ook 

deze poldermolen zal weer maalvaardig 

worden op opgeleverd. Met de al 

geschiedde oplevering van de 

Burdspinnekop op 18 november 2005 is 

het prachtige veenweidegebied van De 

Burd straks een uniek en schitterend en 

molenrijk weidevogellandschap met drie 

maalvaardige molens die, nu de 

Stichting een contract heeft met het 

Wetterskip, ook ingezet kunnen worden 

in de bemaling van het eiland. 

 

 

 
 

Tekst: GvdW 

Foto: GDW 

 



De koren- en pelmolen van Engwierum 
 
Een reactie op het artikel van Reinder Nouta over de geschiedenis van de 'Helder' 
korenmolen te Engwierum. Nouta schrijft in zijn interessante en uitgebreide artikel, dat 
niet Groenman uit Lutjegast, maar bakker Meirink uit Engwierum en Mulder uit Dokkum 

de eigenlijke stichters van deze molen zijn. Dat is niet waar, Nikel Groenman is wel 
degelijk de stichter! 
 
Op 6 juni 1865 kreeg Nikel Hendriks Groenmans, pelmolenaar uit Lutjegast, toestemming om 
een koren- en pelmolen te stichten bij Engwierum. Hij was getrouwd met Grietje Piers Piers en op 
25 november 1866 werd in Engwierum hun dochter Geertje geboren. De gloednieuwe molen werd 
echter direct na de voltooiing in 1867 te koop aangeboden: 

 

Woonhuis, Rog- en Pelmolen 
DEZELFDE NOTARIS* zal op Maandag den 28 October 1867, des namiddags 
te 5 ure, in het logement “de Roskam” bij Houwink te Kollum, provisioneel 
verkoopen: 
   Een uitmuntend beste, onlangs nieuw gestichte ROG- en PELMOLEN, 
alsmede het daarbij staande hechte en ruime WOONHUIS met Tuin en Erf 

c.a., aan den Kunstweg nabij Engwierum, kadastraal groot circa 23 roede, bij 
den eigenaar Nikel H. Groenman in eigen gebruik. Te aanvaarden den 12 Mei 
1868. 

* Notaris N. Sickler uit Augustinusga 
 
De nieuwe eigenaars waren de plaatselijke bakker Bartel Fokkes Meirink en de Dokkumer Jan 
Mulder. De laatste vertrok in mei 1880 naar Leeuwarden en liet de molen en de bakkerij aan zijn 
compagnon. In 1878 probeerde Meirink de molen en de bakkerij te verkopen:  

 

ROG- en PELMOLEN en BAKKERIJ 
onder Engwierum. 

De Notaris Mr. T.IJ. Kingma BOLTJES te Anjum zal op Zaterdag 21 December 
1878, ’s avonds 5 uur, ten huize van den Kastelein Meirink te Nieuwezijlen 

onder Engwierum, provisioneel presenteren te verkoopen: 
Een in 1867 nieuw gebouwde Rog- en Pelmolen, waarin een Rog-, een Weit- en 
twee paar Pelsteenen, en eene Huizinge en Bakkerij, met Tuin, aan den 
Grindweg onder Engwierum. 
Te aanvaarden 12 Mei 1879. Thans in gebruik bij den eigenaar B.F. Meirink. 
Inmiddels uit de hand te koop. 

 

Geboden werd slechts f 2589: de landbouwcrisis was net begonnen. De finale verkoop 

was 4 januari 1879, maar de nieuwe eigenaar is mij niet bekend. Archivaris Keune 

meldde echter: Vanaf 1880 komt Meirink in de bevolkingsregisters als bakker en 

molenaar voor, na 1890 slechts als molenaar. Bleef de molen toch in het bezit van 

bakker / molenaar Meirink? In 1896 was voor Meirink de tijd gekomen om zich geheel 

terug te trekken en vertrok hij naar Waaxens. Hij overleed te Holwerd in 1924. 

 

Zoals in bovenstaande advertenties duidelijk wordt aangegeven, was de molen van 

Engwierum een koren- en pelmolen, dus ook ingericht voor de pellerij, zelfs met twee 

paar stenen. Nadat in 1855 de belasting op het gemaal was afgeschaft, kregen boeren, 

bakkers en molenaars meer vrijheid voor het stichten van bedrijven en het opbouwen 

van een bestaan. Dit zal zeker hebben meegespeeld bij de beslissing van Nikel Groenman 

om een molen in Engwierum te stichten. Het dorp was daarvóór aangewezen op de 

molens in Ee en Anjum. 

De romp van de 'Helder' molen was m.i. niet gepotdekseld, waarbij de planken iets over 

elkaar heen getimmerd zijn, maar vlak afgetimmerd met horizontale planken, die weer 

waren bedekt met een soort dakleer. Op de foto van P. Brand van mei 1987 is dat ook 

duidelijk te zien. 

 

Warner B. Banga, (warner.b.banga@chello.nl.) 

mailto:warner.b.banga@chello.nl


Molenliteratuur 
 

Kroniek van het molenleven 

De Zaanstreek anno 1868 – 1981 
 
Ron Couwenhoven heeft in het verleden al 

de nodige boeken over Zaanse molens 

geschreven en eind vorig jaar kwam de 

“Kroniek van het molenleven” uit. Hij 

beschrijft in dit boek de periode 1868 – 

1891. Een episode waarin de samenleving 

in de Zaanstreek grote veranderingen 

onderging. Denk aan de oprukkende 

stoomfabrieken die de windmolens het 

leven zuur maakten. Maar ook andere 

gebeurtenissen bepaalden die tijd: de 

arbeidersbeweging, een 

spoorwegverbinding en het graven van het 

Noordzeekanaal. Ook kwam er in 

Wormerveer een brug over de Zaan, de 

eerste, die met wantrouwen werd begroet. 

Het is maar een greep uit de ingrijpende 

ontwikkelingen die de molens ook niet 

ongemoeid lieten. Het boek staat 

boordevol feiten die ontleend zijn aan 

kranten, verzekeringsregisters, notariële 

archieven, verslagen van de 

gemeentesecretaris, brandkronieken en 

verslagen van de vrijwillige brandweer. 

Het zijn allemaal feiten en feitjes die te 

maken hebben met het harde leven op de Zaanse industriemolens. Aan het bezoek van de 

Staatscommissie die in 1891 een onderzoek instelde naar de toestand in de Zaanse 

windmolens en fabrieken wijdde Couwenhoven één hoofdstuk. Dat is in onze ogen veel te 

weinig. Het onderwerp leent zich uitstekend voor een heel boek. Maar wellicht komt dat er 

nog eens van. 

 

Ron Couwenhoven registreerde zijn keuze in 220 pagina’s, illustreerde het met een aantal 

oude foto’s en voorzag het van registers op molens en persoonsnamen. Het boek laat zich 

prettig lezen, maar bij de drukproef had men beter op de talloze drukfouten moeten letten. 

Het doet vermoeden dat het in de hectische decembermaand nog haastwerk is geweest 

Desondanks is het een aanwinst voor de liefhebber van Zaanse molens.  

Prijs: 19,50 incl. verzendkosten. Bestellen door overschrijving op bankreknr. 41.14.70.078 

tnv Stichting Archief Couwenhoven, Zaandam. (GDW) 

 
 

Nieuwe boeken 
 

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer verscheen een boek over de 

schilderijententoonstelling waarover we u elders in dit nummer al informeerden. Vlak na 

het gereedkomen van De Utskoat verschijnt de nieuwe versie van het boek MOLENS van 

Stokhuyzen. Het lijkt erop dat er nog meer boeken over molens verschijnen in het speciale 

jaar van de molens. We hopen het u in de komende nummers te kunnen melden. 

 

 



Uit ons prentenkabinet 
 

Er kwam een reactie van Erwin Esselink uit Delft op de onbekende foto op knipsel die we 

plaatsten in het afgelopen decembernummer:  

“Het knipsel betreft inderdaad een Zuid-Hollandse poldermolen en wel molen no.1 aan de 

Hoge Boezem te Rotterdam-Hillegersberg. De molen was één van de acht 

boezemmolens, die de Lage Boezem op de Hoge Boezem afmaalden, waarbij de Lage 

Boezem in verbinding stond met de Rotte. In 1899 werden de molens buiten bedrijf 

gesteld. Molen no.1 werd later onttakeld. De romp brandde in 1928 uit en werd daarna 

gesloopt. Daarmee verdween de laatste van de acht boezemmolens.” 

Dan kwam er nog een reactie van de heer Paul v.d. Berg uit Gouda n.a.v. de thuis 

gebrachte spinnekop uit nr. 123 van september vorig jaar. Hij schrijft ons: 

“Ik ben gelijk eens gaan kijken op de site van Irnsum 

(http://irnsum.tmfweb.nl/index.htm) en ik ben niet echt overtuigd. Zoals ik het lees 

wordt er alleen vermeld dat er een molen heeft gestaan en hebben ze er een plaatje van 

een spinnekop naast gezet. Als ik met m'n cursor over de foto beweeg verschijnt ook de 

tekst "Een watermolen in de omgeving van Grouw". Dat is opvallend, en inderdaad ook 

de aanvulling op mijn site. Nu zijn geen twee oude kaarten hetzelfde. Vaak zijn er door 

veroudering vlekjes in ontstaan. De kaart op mijn site heeft in de rechtermarge een 

vlekje onder het midden en links een vlek boven het midden. Verder is de scan niet 

helemaal kaarsrecht. Allemaal kenmerken die de foto op de site van Irnsum ook heeft. Ik 

denk dat ze een kopie van mijn site hebben gebruikt als illustratie. In de tekst wordt nog 

een paar keer over de 'watermolen' gesproken bij verkopingen, de laatste keer in 1904, 

verder geen aanvullende informatie gevonden. Dus helaas toch nog een onbekende? 

Over het algemeen ben ik altijd erg voorzichtig met identificaties, als er geen 

vergelijkingsmateriaal is.” Die voorzichtigheid blijkt juist te zijn, want nader contact met 

de webmaster van de Irnsumsite levert het volgende antwoord op: “De herkomst van 

deze foto kan ik zo snel niet terugvinden. Bij de foto op mijn website staat "een 

watermolen in de omgeving van  Grouw". Niet meer en niet minder.... Uw vermoeden dat 

het puur om een illustratie gaat is dus juist! Uiteraard was dit wel het type molen dat 

boeren in deze omgeving gebruikten.” 

Al met al zijn we dus niks opgeschoten en blijft deze spinnekop in het rijtje onbekenden.  

We zeggen de heren Esselink en V.d. Berg hartelijk dank voor hun reactie en vragen de 

lezers weer aandacht voor onderstaande onbekende houtzaagmolenfoto. We denken aan 

Woudsend. (GDW) 
 

 

http://irnsum.tmfweb.nl/index.htm
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