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Van de redactie 

 

Een mini-jubileum voor de organisatie van de 

Friese Molendag. Zaterdag 13 september 

openen de Friese molenaars al weer voor de 

tiende keer massaal hun molendeuren om het 

publiek kennis te laten maken met hun 

molens. En dat is een felicitatie waard aan de 

club molenvrienden die het toch elke keer 

maar weer voor elkaar krijgt om naast al die 

feestelijkheden op de molens ook een heuse 

krant te publiceren. En die tiende staat 

barstensvol interessante lezenswaardigheden over onze Friese molens. Niet 

alleen de moeite waard om te lezen maar ook om te bewaren bij al onze 

nummers van De Utskoat. Als redactie zijn we best wel trots op de mensen van 

de Friese Molendagkrant en we spreken dan ook de hoop uit dat zij ook in de 

komende jaren ons weer weten te verrassen met waardevolle artikelen.  

En natuurlijk gaat u ook op pad om te 

genieten van al dat molenfraais. Om 

helemaal op de actuele hoogte te zijn 

van de activiteiten raden wij u aan om 

de website te raadplegen:  

members.lycos.nl/friesemolendag 

U treft dan alle benodigde informatie 

aan om van uw Friese molendagje uit 

een succes te maken. Alvast veel 

plezier. 

 

Een bijzonder nieuwtje kwam ons nog 

ter ore. Zo af en toe klinken er in de 

provincie plannen om de een of andere 

molen te willen herbouwen. Vaak zijn ze 

gebaseerd op ondoordachte fantasieën, 

maar soms heeft het ook een serieuze 

ondertoon. Dat is bijvoorbeeld het geval met het plan om korenmolen De Bazuin 

in Harlingen te herbouwen. Weliswaar niet op z’n oorspronkelijke plek maar op 

een andere zichtlocatie van de havenstad. We zijn benieuwd. 

We wensen u veel plezier met dit nummer.                             Gerben D. Wijnja 



  



GILD FRYSKE MOUNDERS 

 

 

 

Uitnodiging Openbare 
najaarvergadering Gild Fryske 

Mounders 
 

op vrijdag 7 november 2008 om 19:30 uur 
in De Trilker, Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier 

www.detrilker.nl 
 
Agenda 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
2. Vaststellen en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2008 

3. Ingekomen stukken 
4. Penningmeester  

– Mededelingen 

– Begroting 2009 
5. Opleidingen 

– Mededelingen van de opleidingscommissaris en vanuit de 
leermeestervergadering 

– Uitreiking diploma’s; op dit moment (juli 2008) nog niet bekend 

6. Bestuursverkiezing 
– Verkiezing nieuw bestuurslid. Het bestuur stelt de leden voor om 

ons lid Albert Wester te benoemen tot bestuurslid.  
7. Rondvraag 
8. Sluiting huishoudelijke deel 

 
Pauze 

 
9. Voordracht over oliemolens door Ada Meurs en Mark den Boer. Deze 

presentatie, die qua inhoud en stijl zal verrassen, vindt plaats in interactie 

met u als aanwezige in de zaal.  
 

Voorin de zaal kunt u molengerelateerde artikelen uitstallen, welke u in de pauze 
aan belangstellenden (te koop) kunt aanbieden. 
Zo is bij penningmeester Piet de Vries het door het GFM heruitgegeven boekje 

“Fryske Moletaal” te koop voor € 5,00 per stuk. Een mooie aanvulling in uw 
boekenkast. 

 
Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.  
We nodigen u, uw partner en andere belangstellenden dan ook van harte uit! 

 
Bestuur Gild Fryske Mounders 

www.molenaarworden.nl  
 

http://www.detrilker.nl/
http://www.molenaarworden.nl/


Mark en Ada beheren 

met een aantal 
andere vrijwilligers al 

vele jaren oliemolen 
De Passiebloem in 
Zwolle. Veel leden 

van het Gild Fryske 
Mounders kennen 

deze molen van een 
bezoek of van de 
maalmarathon die 

daar wordt gehouden. 
De specialiteit van 

Ada en Mark betreft 
de oliemolens en het 
olieslaan. Door hun 

werk in het 
Nederlands Open-

luchtmuseum in 
Arnhem, hebben zij 

ook veel ervaring met 
erfgoedbehoud in 
brede zin. Hoe dit op 

een aansprekende 
manier aan het 

publiek te presen-
teren? Je moet verder 
kijken dan de 

techniek van de 
molen. Het gaat om 

verwondering! Het 
belooft een 
interessant program-

ma te worden, dat je 
niet mag missen. 
 

 

Wentelaszolder van De Passiebloem Foto: Gerben D. Wijnja 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering Gild Fryske 

Mounders op 28 maart 2008 
 

1. Opening door de voorzitter: welkom aan alle aanwezigen, in het bijzonder 

Jaap en Jan Kuitert. 
 

Mededelingen voorzitter:  

 Overleden zijn Tjibbe Snieder, Wim Sjouke en Cor de Vos. 
Ook vanaf deze plaats ons medeleven aan de 

nabestaanden. 
 Oproep presentielijst te tekenen. 
 Overleg geweest met DFM;. 



 GFM heeft een presentatie gehouden voor de 

moleneigenaren. 
 Activiteiten: molenaarsdag was zeer geslaagd; Zuidoost 

Friesland was dit jaar aan de beurt. 
 Cursus “Rondleiden op de molen” heeft eenmaal plaats 

gevonden. 

 Jaap van Driel inventariseert oude artikelen uit De 
Utskoat. 

 Job Koehoorn werkt aan het digitale maalboekje, d.i. een 
standaard maalboekje op de site, dat door de leerlingen 
zelf kan worden bijgehouden. 

 Martin de Jong versterkt de werkgroep “Friese Molendag”. 
 Nieuwe uitgave “Fryske Moletaal” uitgebracht, is in de 

pauze te koop. 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering najaar 2007 worden zonder wijzigingen 

goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken: brief van dhr. U. Kooijenga n.a.v. het aangeboden 
lesmateriaal. Dit zou aan vernieuwing toe zijn. Is door het bestuur 

afgehandeld. 
 

4. Jaarverslag 2007 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 
5. Jaarverslag penningmeester: 

 Deze geeft een toelichting op de uitgedeelde stukken; er zijn 
geen vragen. 

 Namens de kascommissie doet Henk Kuipers verslag van de 

controle van de boekhouding en verleent het bestuur 
decharge. 

Henk wordt bedankt voor zijn werkzaamheden; de 
kascontrolecommissie bestaat voor 2008 uit de leden Pier 
Schaper en Sjerp de Jong; Popke Timmermans stelt zich 

beschikbaar als reserve. 
 

6. Opleidingen: 
 Aan de hand van een korte powerpointpresentie wordt een 
overzicht   

    gegeven  van de huidige stand van zaken leerlingenaantal en 
de  

     verdeling per leermeester. 
 Na een korte toespraak van hun leermeester Sije Hoekstra en 

Rolf Dijkema worden aan resp. Warner B. Banga, Harry Post 

en Tom Schouten de diploma’s uitgereikt. 
Aansluitend dankt Tom Schouten de leermeester. 

Afwezig waren de geslaagde Jan Pattje en zijn leermeester 
Clemens Brouwer. Het diploma zal hem worden toegezonden. 

 

7. Herverkiezing Martin Bakker als bestuurslid: wordt met algemeen stemmen 
herverkozen. 

8. Rondvraag: 
  



  



 Jet Sandberg: maakt de vergadering attent op de 

najaarsactiviteit: “Schiemanswerk” door Simon Jellema 
 Harm Zuidstra: is het niet tijd voor een herstyling van het 

logo? 
Voorzitter: nemen we mee naar de bestuursvergadering. 
 

Na de pauze vertonen Jan en Jaap Kuitert drie uiterst professioneel gemaakte 
films. De hoofdfilm brengt het arbeidintensieve productieproces van een 

gietijzeren bovenas in beeld. Twee andere films portretteren molens De Rat te 
IJlst en ’t Lam te Woudsend.  
 

Met dank aan alle aanwezigen voor hun aandacht, sluit de voorzitter de 
vergadering en wenst allen een prettig vervolg van de avond. 

 

13 september Friese Molendag 
 

Zaterdag 13 september wordt voor de 10e keer  
de Friese molendag georganiseerd. Ruim 80 molens  
rondom in de provincie zullen hun deuren openzetten  

voor het publiek. Het merendeel van 10:00 - 16:00.  
Een enkele ook ‘s avonds nog.  

De toegang is gratis en de molenaar zal u graag  
alles uitleggen. Aarzel niet en stap binnen. 
Zie ook onze website:  

members.lycos.nl/friesemolendag 
  

Namens de werkgroep Friese molendag, 
Martin de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

30 november Nijefurdse Molendag 
 

Zondag 30 november 2008 wordt voor de 2e  

keer de Nijefurdse molendag georganiseerd. 
Ruim10 molens rondom Workum/Koudum zullen 
hun deuren openzetten voor het publiek. 

Het merendeel van 11:00 - 16:00. 
De toegang is gratis en de molenaar zal u graag 

alles uitleggen. Aarzel niet en stap binnen. 
 

Namens de werkgroep Nijefurdse molendag, 

Martin de Jong 
06-10877364 



  



Efkes bijprate troch “De 

Fryske Mole” 
 
 
De “werkers” en de “vutters” gaan op in 

verschillende perioden op vakantie en dan 
krijg je een lange vakantie periode. De 

bereikbaarheid van mensen is minder en dat 
is vaak lastig. Door de vakantietijd was de  duur van onze vergadering 
op 23 juli j.l. de kortste in mijn bestaan als secretaris. Toch is er veel 

gebeurd, waarvan u de deel in dit stuk leest. Het valt wel op dat veel 
molenaars toch vaak op de molen zijn te vinden. 

 
 
 Restauraties 

 
 De restauratie van de Broekpoldermolen is in volle gang. Het betreft de 

vervanging van het gevlucht, het rietdek van de kap en het herstellen van 
de vijzel.  

 In het eerdere bericht werd vermeld dat voor het uitkomen van de vorige 

Utskoat de restauratie van de Achlumermolen wel klaar zou zijn. Helaas. 
De levering van de nieuwe transformator door Nuon is sterk vertraagd en 

is nu gepland in de 1e week van september. Als dit inderdaad doorgaat, 
kan de restauratie nog in deze maand worden afgerond. 

 Voor de “Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 

2007” zijn de Jansmolen, de Klaailânsmolen en de Wijnsermolen bij de 
R.A.C.M. aangemeld. Helaas hebben wij een afwijzing van deze aanvragen 

gekregen. De reden was dat het resterende deel van de kosten niet gedekt 
zou zijn door toegezegde bijdragen derden. Dit is de zaak in een cirkel 
zetten, omdat de derden (provincie en een aantal “huisfondsen”)  willen 

weten en het soms als voorwaarde stellen of/ dat het Rijk subsidie 
verstrekt. We hebben inmiddels een bezwaarschrift naar de minister van 

O.C.W. gestuurd. 
 Bij het maken van het bestek voor de restauratie van  molen De Hoop 

bleek, dat de houten paalfundering door peilverlaging aan het rotten is. 
Hierdoor is op korte termijn  een nieuw fundering nodig. Het is zaak om bij 
molens staande in veengebieden hier aandacht aan te besteden. 

 Door de aanscherping van de voorwaarden voor het indienen van een 
restauratieaanvraag door de R.A.C.M. moeten wij professionele hulp 

inhuren voor het maken van het bestek, tekeningen enz.. Dit kost al gauw 
en bedrag van € 5000,- / € 10.000,- per molen; geld waarvoor geen 
onderhoud kan worden uitgevoerd. Een groter probleem is dat bij afwijzing 

van de aanvraag de kosten voor rekening van onze stichting komen en 
daar is geen geld voor. Over een cirkel gesproken!!!. 

 
Onderhoud 
 

 Praktisch alle opdrachten voor het onderhoud aan de molens zijn de deur 
uit en ook ingevoerd in ons kostenbewakingsysteem. Het bleek dat we nog 

enige financiële ruimte op een aantal posten hadden, waardoor groot 



onderhoud aan o.a. de 

Hiemertermolen (zie 
de foto hiernaast) en 

de Himmole kan 
worden uitgevoerd. 
Voor de 

laatstgenoemde molen 
bestaan plannen om 

deze te verplaatsen 
richting Ylst. De molen 
komt dan weer op de 

wind te staan. Het 
gezegde “daar is wat in 

de molen” is hier van 
toepassing. Het 
bestuur van DFM staat 

positief t.o.v. van dit 
plan, mits het de 

stichting geen geld 
kost. 

 Uit aanvullend 
overleg met 
gemeenten blijkt, dat 

deze bijna allemaal 
aan de door de P.I.P. 

mogelijk gemaakte 
clustering willen 
meewerken. Dit houdt 

in, dat er in een jaar 
meer aan onderhoud 

kan worden besteed - 
en ook bij de 
gemeente kan worden 

gedeclareerd- , dan 
een zesde deel van € 

50.000,-. Dit geeft ons 
ruimte om het onderhoud effectiever uit te voeren en daar zijn we zeer 
erkentelijk voor.   

 
 

Tot slot 
 

Weet u dat er molenroutes in Fryslân ( rondje Bolsward, Dokkum of Leeuwarden) 

en ansichtkaarten van de molen zijn die op een aantal molens verkrijgbaar zijn of 
te bestellen per e mail : secretaris@(geenspam)defryskemole.nl. ?. Kosten € 

1,50 per stuk inclusief verzendkosten.  
En. . . . . nieuwe gediplomeerde molenaars zijn zeer welkom voor een aantal 
molens. 

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

Zie ook de website www.defryskemol.nl  
  

mailto:secretaris@(geenspam)defryskemole.nl
mailto:secretaris@defryskemole.nl
http://www.defryskemol.nl/


 

In Memoriam, Willem Boon Sr 
 

                         Verdrietig om zijn heengaan, maar tevens vervuld van  
                           mooie herinneringen en de liefde die hij ons heeft  
                             geschonken is na een moeilijke periode van  

                                  afnemende gezondheid in zijn eigen vertrouwde  
                                   omgeving in alle rust heengegaan onze lieve vader  

                                 en opa. Onze vader en opa is opgebaard in  
                                   “zijn” molen, zo staat er geschreven op de rouwkaart. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Op zondagmorgen 01 juni 2008 is – in de leeftijd van 77 jaar - molenaar Willem 

Boon Sr overleden. 
Willem Boon Sr was, voordat hij naar Friesland verhuisde, boer in Alkmaar waar 
hij in zijn vrije tijd bij een goede vriend op de Alkmaarse Viaanse molen het vak 

molenaar geleerd heeft. Daarna zijn ze in 1970 verhuisd naar Longerhouw waar 
Willem Boon Sr melkboer is geweest. In die tijd werd er door mevr Boon wel 

eens gezegd als jij op de Lonjé of Tadema’s molen kon komen zou dat mooi zijn, 
en ja hoor in 1972 werd Boon gevraagd om molenaar op de Lonjé / Tadema’s 
molen te worden. Nou was het vak van molenaar natuurlijk niet altijd een 

dagtaak dus kreeg Boon een baan als monsternemer aangeboden welke hij gelijk 
aannam om weer in contact met zijn geliefde vee te komen. In 1974 werd er een 

dochter geboren in het molenaarshuisje. tevens het eerste kind welke op de 
molen geboren is en in 1974 bestond de molen ook nog eens 150 jaar. 
Driedubbel feest dus in huize Boon. Willem Boon Sr was de eerste familie die 

gebruik gingen maken van windenergie in de regio Bolsward. Windenergie heeft 
altijd de ruime interesse gehad van 

Boon Sr. Willem Boon Sr heeft 35 
jaar lang altijd met veel plezier en 
aandacht voor dit monument 

gezorgd. We zullen Willem voortaan 
moeten missen op zijn geliefde 

molen. Willem was voor velen een 
bekend gezicht in Bolsward waar hij 
dagelijks boodschappen deed bij 

Supermarkt Kooistra (Jumbo) 
 
Het jonge gezin Boon met op de 
achtergrond molenaar Tadema. 



 
 
Foto’s gemaakt in 1980 door Gerben D. Wijnja. Links molenaar Boon bij zijn 

windmolentje waarmee hij elektriciteit opwekte en rechts de accu’s in het schuurtje 
waarin de stroom werd opgeslagen. 

 
Willem Boon Sr had mij via zijn dochter Femmy in december 2007 gevraagd of ik 
zo nu en dan de molen zou willen laten draaien, want hij had er de kracht niet 

meer voor. Nou dat heb ik met beide handen aangegrepen en telkens als ik dan 
op “zijn” molen aan het draaien was, werd er steeds geroepen dat de thee klaar 

stond en dat voelde als een zeer warm welkom. En onder het genot van het 
bakje thee vertelde hij mij dan ook dat niet iedereen zomaar op zijn molen kon 
draaien: “Maar Martin, jij bent ook molenaar voor Wetterskip Fryslân dus dan zit 

het goed.” Ik zal dan ook “zijn” molen nog regelmatig laten draaien en ervoor 
zorgen dat zijn geliefde molen er pico bello bij zal blijven staan. 

Martin de Jong 

   
8 OKTOBER 19.30 OP MOLEN DE RAT 

SCHIEMANSWERK 
 

Hoe doe je dat, een splits maken of een takeling? 
Het zijn allemaal handelingen die je op een molen kunt gebruiken. 
Wil je hier meer van weten kom dan 8 oktober naar molen de Rat. 

Aanmelden kan per email naar sandberg@tsjomonline.com of telefonisch 
tussen 19.00 en 20.00 tel nr 0517-452272. 

Aanmelden kan tot 6 oktober. 
 

 

 

mailto:sandberg@tsjomonline.com


Was de rode haan weer in de polder? 
 

Op een gure maandag in november 1959 ging de Tjaerdt van 

Aylvapoldermolen in een kolkende vuurzee ten onder. De eens zo trotse 
fiere molen brandde tot de grond toe af voordat de brandweer erbij was. 
Ver in de omtrek kon men zien dat één van grootste molens van 

Friesland in de as werd gelegd. Ruim 140 jaar had deze molen de 
horizon bepaald en de polder droog gehouden. Generaties molenaars 

hadden hun inkomen ermee verdiend. 
 
Zo’n 40 jaar heeft er op de 

molepolle een gemaal gestaan in 
een klein gebouwtje met een 

blikken keet als 
transformatorhuisje, wat een 

aanzien. 
Echter, bij het 300 jarig bestaan 
van de polder deed het bestuur 

onder het genot van “in slokje” 
een belofte: Wij zullen de 

molen uit de as doen 
herrijzen! Er werd een stichting 
in het leven geroepen die tot 

doel had om op die plaats weer 
een molen te bouwen. 

Het heeft tien jaar geduurd. Toen 
werd in juni 2000 door Mevr 
Jorritsma de vang voor de eerste keer gelicht van de uit Hallum overgebrachte 

Vijfhuistermolen. 
 

Een sieraad weer voor de omgeving! 
 

Wat er toen geschiedde mag niet weer gebeuren. 
In 2005 werd door het bestuur van de 
Aylvapoldermolen besloten om aan hun 

maatschappelijke verantwoording te voldoen en 
een sprinklerinstallatie in de molen aan te leggen 

met als doel om een beginnende brand in de 
kiem te kunnen smoren. Uit onderzoek blijkt dat 
het riet er weliswaar af zou branden maar het 

achtkant zou intact blijven. Er zijn globaal twee 
typen voor zo’n installatie: een “A”en een “B” 

uitvoering. Het verschil is dat bij een B installatie 
de brandweer  

Best ingewikkeld pijpwerk rechts is de stijgleiding bij de molen moet komen om 
het water in de installatie te pompen. Een A installatie heeft een eigen water 
voorziening. Er werd gekozen voor de B, de goedkopere 

uitvoering.  
Nu is een dergelijk leidingwerk in een monument als een 

molen een zeer storende factor, overal leidingen, 
koppelingen sprinklers etc ook de alarmering met 
handmatige en rookmelders.  



Ook de brand- of storingmelding geeft 

de mogelijke hoofdbrekens, meestal is 
er geen telefonische aansluiting in de 

molen aanwezig. Er moest dus een 
mobiel nummer worden geïnstalleerd 
Er zijn 7 rookmelders en één 

handmelder in de molen. Er 24 
sprinklers aangebracht 
. 

In november 2007 kon de installatie 
worden opgeleverd. En het zag er nog 
aardig uit ook. Het was de molenaar 

die er een hard hoofd in had vanwege de esthetische aspecten. Maar het is naar 
ieders tevredenheid aangelegd. De leidingen en sprinklers zijn zoveel mogelijk uit 

het zicht geplaatst. 
 

Nu de betrouwbaarheid en die moet je testen! De brandweer laten komen op een 

vals alarm kost je 500 euro! In overleg met de brandweer van Wommels werd 
een oefening op poten gezet. Niemand zou het moeten weten, want hoe 
natuurlijker hoe verrassender, hoe beter het resultaat. Nu wordt bij brand (of 

storing) een alarmcentrale gebeld die op hun beurt weer de meldkamer 
waarschuwt die de brandweer aanstuurt. Rechtstreeks wil men niet vanwege het 

mobiele nummer die niet storingsvrij is!  
Wij moesten voor de oefening ook de korte weg nemen omdat de meldkamer wel 
eens meerdere brandweerkorpsen en ladderwagens uit omliggende plaatsen zou 

kunnen aansturen dan ons lief is. Ook wordt dan de politie gebeld en de 
provinciale weg mogelijk afgezet. En bij de wet zijn zulke oefeningen verboden!  
 

De brandweer in actie. Foto Henk Bootsma, Wommels. 

www.henkbootsmafotografie.nl 

http://www.henkbootsmafotografie.nl/


En zo geschiedde. Op een mooie woensdagavond, de oefenavond van de 

brandweer van Wommels, werd een rookkanon in de molen gezet die een 
enorme hoeveelheid rook maakte waarop de alarminstallatie reageerde. De 

alarmcentrale was geïnformeerd dat er een oefening zou worden gehouden. Ook 
werd er een pop (voorstellende de molenaar!!) in de molen op de eerste zolder 
gelegd als zijnde een slachtoffer. Binnen vijf minuten was de brandweer met 

gierende sirenes ter plaatse en water op het kwadrant bij de molen gezet. Niet 
het water erop dan zou de hele molen in een paar minuten volstaan, per minuut 

komt er 1800 liter water uit de sprinklers.  
De “molenaar” was in twee minuten op de brancard buiten de molen en de 
ziekenauto gewaarschuwd. Al met al was de hele oefening binnen tien minuten 

afgelopen. Een heel goed resultaat. Na de oefening de brandweerlieden uitgelegd 
hoe zij met de vang de molen stil kunnen zetten mocht er echt brand zijn. Met 

grote dank aan Gert Priem en de vrijwillige brandweer van Wommels die aan de 
oefening hebben meegewerkt. 
 

Pieter Breeuwsma, molenaar Tjeardt van Aylvapoldermolen, Burgwerd 
 

Spinnekop Nijhuzum nadert voltooiing 

 

In de afgelopen zomer zijn de molenmakers van Bouw 75 en de rietdekkers druk 

in de weer geweest om de achtkante, rietgedekte spinnekop van Nijhuzum, 

eigendom van de molentichting Nijefurd, weer z’n oude aanzien terug te geven. 

We publiceerden daar al uitgebreid over in vorige nummers. Hierbij de meest 

recente opname die een beeld geeft van de molenpôle die een stevige 

walbeschoeiing heeft gekregen. We zien verder het krooshek voor de schroef en 

links de buis waardoor het water ingelaten kan worden. Het wordt een plaatje. 

Op de volgende pagina een tweetal rietdekfoto’s van Hugo Landman. (GDW) 



Mounder, mûnder of moolder …. 
 

Het was me onbekend, toen ik vorig jaar in september tijdens de Friese 

Molendag de molen “De Hoop” te Stiens binnenfietste. Wist van het bestaan van 
het “Gild Fryske Mounders” niet af. 
Nadat ik een latente wens tot molenaar had omgezet in een opleiding tot 

vrijwillig molenaar bleek dat deze wordt verzorgd door het Gild Fryske Mounders. 
De naam liet geen twijfel over de Friese aarding van deze club. Prima, alhoewel 

geen fries van geboorte, voldoende ingevoerd in de taal om het te kunnen 
verstaan en te kunnen lezen. En indien noodzakelijk deins ik er ook niet voor 
terug om mijn spraakorgaan ervoor te gebruiken. Maar, belangrijker, ik woon er. 

Al jaren. 
Niet lang daarna wordt deze ‘frijwillich mounder yn spé’ geconfronteerd met een 

andere speler op het Friese molenfront, “De Fryske Mole’. Hoezo “mole” vroeg ik 
me af, in de veronderstelling dat ‘moune’ en ‘mounder’ als “geef Frysk” wellicht 
een streekeigen variant daarop zouden hebben gekregen. Enig navragen op 

lokaal grondgebied in de molen bracht me niet meteen een zeker en duidelijk 
verondersteld antwoord. Dit soort grijs gedachtengoed blijft dan vervolgens 

rondzingen in grijze massa. 
Enige tijd later dacht ik misschien een verklaring te vinden in het woordenboek. 
Mijn recente Prisma, woordenboek Fries van uitgeverij het Spectrum uit 2007 

gepakt op zoek naar de verklaring, in de veronderstelling dat deze zaak geklaard 
zou worden. Hoe anders pakte het uit. Het woordenboek gaf voor het lemma 

‘molen’ het Friese woord ‘mûne’, en als variant ‘mole’. Niks niet ‘moune’. Een 
‘molenaar’ is een ‘mûnder’ of een ‘moolder’, en geen ‘mounder’. Wat voor een 
club verzorgde nu mijn opleiding, wanneer naam of ‘stavering’ geen ‘geef Frysk’ 

blijkt? Dit vroeg om nadere verklaring. 
In het toetsenbord geklommen en de Fryske Akademie benaderd, rechtbank voor 

‘geef en min Frysk’, en de vraag voorgelegd hoe e.e.a. zit. Vlot volgde de 
uitspraak: 
“Mûne/mole komt fan it Frânske moulin en it wurd is op twa ferskillende wizen yn 

it Frysk bedarre: mole en mûne. De earste foarm komt foar yn de westlike en 
súdlike hoeke fan Fryslân, de twadde foarm is noardlik en oastlik”. En, “de foarm 

moune, mei ou, is de stavering fan foar 1980. De útspraak is net oars as mûne. 
Yn it standertfrysk binne sawol mûne as mole tastien”. 
Waarvan akte. Met dank aan de Fryske Akademy. En met die namen zit het dus 

wel goed! 
Ubo Kooijinga 



Geslaagde 

cursus 

“Rondleiden op 

de molen” 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
In het museum Joure werd op de maandagen 9 en 16 juni de cursus 

molengids/museumgids gegeven. Onder leiding van Hester Postma, Margreet 

van der Zee en Marleen Pennewaard werd o.a. geleerd hoe je een goede 

rondleiding in elkaar moet zetten. Niet alleen in theorie, maar ook door het zelf 

te doen werd de leerstof bijgebracht.. De afsluiting was op Penninga’s Molen. 

Stef Mensinga was erbij en doet hieronder verslag. 

 
Voortvloeiend uit de activiteiten in het kader van het Jaar van de Molens werd er op 9 en 

16 juni een tweede cursus ''Rondleiden op Molens'' gegeven in Museum Joure. De zes 

cursisten uit het molenveld die hebben deelgenomen zijn Lolke van der Meer ( van de 

Hempensermeermolen bij Wergea), Sjerp de Jong (poldermolen Victor Wanswerd) ,Stef 

Mensinga (molen Terpzigt- Marssum, Harmen Salverda (van de molengroep Nijefurd), 

Hans Suyling ( korenmolen De Weyert, Makkinga) en Marten Lootsma ( molen Ypey 

Ryptsjerk). Jacob Bosma was ook een deelnemer, hij is medewerker van het 

Admiraliteitshuis in Dokkum en Museum ‘t Fiskershúske in Moddergat 

(www.museummoddergat.nl ). Tot slot Afra Duncan, studente van de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden. 

 
 
Op de foto in de statige “familie De Jong”-kamer zitten hier te blokken rond de tafel: 

Lolke van der Meer, museumgids Jacob Bosma, studente Afra Duncan, Stef Mensinga, 
Harmen Salverda en Hans Suyling. Marleen Pennewaard en Hester Postma (rechts achter 
de tafel) kijken toe. 

http://www.museummoddergat.nl/


Stef Mensinga demonstreert de werking van 

molenstenen met een miniatuurmodel. 

 

Dat van de vrijwillige molenaar steeds vaker wordt verwacht 

dat hij voor bezoekers en gasten ook optreedt als gastheer 

en rondleider en zelfs entertainer is een ontwikkeling die de 

laatste jaren duidelijk snel toeneemt. De opleiding tot 

molenaar besteedt hieraan nog relatief weinig of geen 

aandacht. Maar het is de cursisten van Hester Postma, 

Marleen Pennewaard en Margreet van der Zee in Museum 

Joure in deze twee dagen wel duidelijk geworden dat deze 

taak van de molenaar heel leuk is.  

Weten wat je bezoekers van je verwachten en inspelen op 

hun wensen door het stellen van gerichte vragen maakt het 

demonstreren en vertellen over je molen zo veel te mooier. 

De opdrachten die we kregen, om in het museum na een korte oriëntatie even gids te 

spelen voor de rest van de groep, waren behoorlijk pittig. De kritiek en het commentaar 

erna kwamen over als positief. Je leerde fouten te vermijden, bijvoorbeeld letten op je 

''stopwoordjes''. Hoe maak je beter contact met je gasten was ook een ''eye-opener'' 

voor de meesten van ons. We leerden snel en veel. 

De tweede dag werd, nadat iedereen 's morgens een presentatie had geoefend, 's 

middags afgesloten op Penninga's molen. Molenaar Harm Zuidstra had de molen in de 

zeilen en van kapzolder tot stelling mochten we om de beurt de nieuw opgepikte trucjes 

van Hester en Marleen toepassen. Met een tevreden gevoel dat we in het vervolg met 

meer structuur en zelfverzekerder ons molenverhaal aan bezoekers kunnen vertellen zijn 

we weer uit Joure vertrokken. 

We kunnen iedereen aanraden een volgende keer in te schrijven op deze cursus. Behalve 

heel gezellig is het ontzettend leerzaam.  

Je hebt er echt heel veel aan en bedenk wel dat een molenaar die  

een goed verhaal bij zijn molen heeft, de beste reclame is  

voor onze 'niet zomaar' een hobby.    Stef Mensinga 
 

Noot van de redactie: 

Margreet Pennewaard liet ons weten de cursus heel 

graag nog eens te willen geven, maar of dat door kan 

gaan is nog niet bekend. “De eerste 2 cursussen 

werden gesubsidieerd uit twee Friese budgetten in het 

Jaar van De Molens, waardoor de cursus, heel 

aantrekkelijk natuurlijk, gratis aangeboden kon 

worden. Deze extra financiering is er nu niet meer, 

dus we moeten eens kijken of we het op een andere 

manier voor elkaar krijgen,”aldus Margreet. 
 

 
 

 
 

 

 



Avondexcursies 
 
De avondexcursies zitten er weer op en die konden zich verheugen in 

een goede belangstelling. Opvallend bericht in dit kader was het 
verslagje van ene Margreet op het molenprikbord op 21 juni jonstleden. 

We willen u dat niet onthouden. 
 
“Echt, héél héél geslaagd! Nu, zaterdagmiddag, stilstaande molen boven mijn 

hoofd, zit ik nog na te genieten, wat een leuke molentjes en interessante 
molenaars. In zo'n mount is van alles te zien. De manier van bouwen waarbij de 

korbelen op Friese wijze in het achtkant verwerkt zijn, een overzicht ineens over 
álle bintlagen, de Noord-Nederlandse manier van afzeilen (álle borden eruit , ook 
in de zomer), afneembare zeiltjes rollen, het heerlijke water opvoeren met een 

vijzel, de enorme snelheid die je met zo'n gevlucht kunt draaien, jawel ook bij 
avond waait het in Friesland! De formule avondexcursie is enorm leuk, enorme 

molenaarsdichtheid op de 'polle' (Weer een nieuw woordje geleerd, jammie), de 
beleving van een molen bij avond in open landschap is weer heel anders en 
misschien wel mooier dan overdag. Ik bewonder het Fryske Gild in z'n 

cultuuroverdracht! Misschien moeten we toch maar weer gaan avondolieslaan, 
dacht ik bij thuiskomst (vorig jaar en het jaar daarvoor was dat een aantal malen 

in Woldzigt, (de fraaie oliemolen van Roderwolde – red.) maar de belangstelling 
was klein en een fulltime werkende molenaar die meteen na het werk moest 
beginnen met het aansteken van het vuister vond ik dat ook nogal heftig) Zeer 

inspirerend, (heel) misschien tot volgende week, Margreet.” 
 

 
Er was behoorlijk druk op het molenerf van de Rispensermolen bij Oosterend. 

Waarschijnlijk is er nog nooit zo veel belangstelling geweest.   



Slachtemarathon 2008 
 

Na de start, onder begeleiding van een 
indrukwekkende voorstelling die op de dijk 

gegeven werd, was als snel de Korenaar in 
Sexbierum draaiende te zien. Eerst leek het wel 
een spelletje van op de vang, van de vang, 

later draaide hij zeer regelmatig. Na al heel wat 
kilometers in de benen te hebben en over de 

kamelenbultbrug gegaan te zijn zag ik de 
tweede molen, de nog niet draaivaardige molen 

de Achlumermolen, ik moet wel zeggen ziet er 
mooi uit, een pluim voor de molenmakers die 
hier aan werken!  

 
Na een tijdje gelopen te hebben, zonder molens 

gezien te hebben kwam de molen Meerswal 
nabij Lollum in zicht, mooi om dan te zien. De 
volgende molen die ik zag was de Hiemerter 

molen bij Burgwerd, vlak voor dat ik de “Nije 
Kroeme” op ging, alleen niet echt goed te zien. 

Daarna kwam de Aylva poldermolen, echt prachtig om deze vier draaiende molen 
vanaf de “Nije Kroeme” te aanschouwen. Vlak voor de Kluw was de Rispenser 
molen met zijn witte in het licht blinkende kap te zien, alleen niet draaiende. Tot 

slot, de laatste molen die ik voor de start zag was de Amerikaanse windmotor 
tussen Bozum en Roodhuis, eveneens ook niet draaiende. 

 
Wat wel erg jammer was dat het merendeel van de lopers volgens mij niet eens 
op de molens lette onder het lopen, ze waren te druk bezig met andere dingen…. 

 
Foto boven: 

Amerikaanse 
windmotor 

tussen Bozum 

en Roodhuis.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Links: 

Achlumermolen. Rechts: Aylva Poldermolen nabij Wommels.   
 
Stefan Teeling 



Over molenaar Van der Meulen van De Olifant 

Burdaard 
 

Mevr. T. De Groot-Van der Meulen uit Santpoort 
schrijft ons: 
“Zijn leven was werken, nooit een dag met vakantie 

of ziek geweest. Hooguit een griepje, maar daar gaf 
je niet aan toe, het werk moest gedaan zijn. Werk 

ja, en wat voor werk. In het najaar 15 km tochtsloot 
heen en terug hekkelen. Alleen maar met je eigen 
lichaam in weer en wind, want ook dat had een 

tijdslimiet. In het voorjaar het hekwerk langs de 
tochtsloten herstellen indien nodig, voor dat het vee 

weer in het land kwam. 35 jaar daar midden in het 
land, zonder stromend water, elektra of gas. Eerst 
altijd petroleum en later butagas in een fles. Mijn 

moeder had niets aan een stofzuiger, strijkijzer of 
wasmachine. 

En toch waren het gelukkige mensen, eigen baas nietwaar. En dat voor een 
wedde in 1929 van 1200 gulden en een pensioen grondslag van 1380 gulden. 

Mijn moeder vertelde altijd trots dat mijn vader uit zéér véél sollicitanten was 
gekozen om dit beroep te mogen doen. In die jaren was een vaste baan een pre 
nietwaar!? Het eerste jaar van hun trouwen was mijn vaderlandarbeider. 

In mijn vorige brief had ik het over nachtmalen. Dat was ik meende in 1954 
over, want toen kreeg de motor assistentie van een rijdend watergemaal: een 

pomp met zeer grote capaciteit gekoppeld aan een tractormotor. Dus bij hoog 
water en weinig wind nam deze het werk over. 
Na honderd jaar, in 1967, verloor de molen door ruilverkaveling haar functie. Dat 

heeft mijn vader niet meegemaakt, want in 1964 verliet hij met mijn moeder na 
35 jaar De Olifant. Het is triest dat hij al in 1965 overleed, net toen hij van zijn 

vrijheid zou gaan genieten. 
Wat mij als kind ook bij is gebleven, het loskappen van de schroeven, het ijsvrij 
maken van de schroeven na een strenge winter, die je toen nog had! De kilo’s 

zout die eraan te pas kwamen. Want bij dooi moest er direct gemaald worden, 
als er ook veel sneeuw was gevallen. Dank maar aan de strenge Oorlogswinters. 

En dan, toen alles krap was, het verkrijgen van reuzel bij de slager, voor het 
smeren van de kammen(?).  
Nu we het toch over 40/45 hebben. Als er razzia’s dreigden in Burdaard sliepen 

er onderduikers in de útskoat.  Zelf hebben we ook nog een poos twee 18-jarige 
knapen in huis gehad. 

Rest mij te zeggen dat ik bijzonder trots ben op het feit, dat op die plaats mijn 
wieg heeft gestaan. Niet iedereen kan zeggen haar jeugd te hebben 
doorgebracht bij de grootste watermolen van Friesland. Ze bezit twee dikke 

houten uitmaalschroeven en een grote, goed voor een waterverplaatsing van 649 
liter. Dan ook nog een inmaalschroef met 777 liter per omwenteling. Maar aardig 

wind en beide uitmalers aan verging horen en zien je en vloog het water je om 
de oren. Indrukwekkend!! 
Op de foto is mijn vader aan het kruien. Als de molen een hele slag moest 

draaien dan hielp mijn moeder even mee, want ook dat viel niet mee. Ik blijf 
overigens nauw betrokken bij de molen uit interesse, want de vrijwillige 

molenaar de heer J. Terpstra ken ik van de Lagere School in Burdaard.” 
Trientsje de Groot – v/d Meulen 



Draaiurenoverzichten 2006/2007 
 

In de bijgaande lijst staan de draaiuren weer vermeld van de diverse molens in 
Friesland. Het jaar van de molens (2007) heeft er duidelijk toe geleid dat er op 

de meeste molens meer is gedraaid dan de jaren ervoor. Ook de aanwas van de 
nieuwe molenaars heeft hieraan bijgedragen. Er zijn echter nog enkele molens 

waar ik de draaiuren niet van heb, doordat ik niet over de adresgegevens van de 
nieuwe molenaars beschik. Mocht jullie molens niet in de lijst voorkomen dan 
verzoek ik jullie je gegevens te mailen of te sturen naar onderstaand adres. Ook 

na 1 januari kan men de draaiuren over 2008 weer naar mij opsturen.  
Alvast bedankt.    
 

Jaap Tiedema 
Blauhûsterleane 2 
8658 LJ Greonterp 

0515-560017 
jtiedema@planet.nl 
 

T.b.v. de overzichtelijkheid hebben we de kolomnamen de onderstaande codes 
gegeven: B2006= belaste draaiuren in 2006, OB2006= onbelaste draaiuren in 

2006, UT2006= het urentotaal van belaste en onbelaste draaiuren in 2006 en 
OW2006 heeft betrekking op het gemaakte aantal asomwentelingen in dat jaar. 
Voor 2007 geldt een overeenkomstige codering. De vermelding g.a. in de kolom 

asomwentelingen wijst op de vermelding geen administratie. 
 

Draaiurenoverzichten 
 

 

molennaam plaats B2006 OB2006 UT2006 OW2006 

1 De Formerumermolen Terschelling 
   

  

2 De Phenix Nes/Ameland 17 39,5 56,5   

3 De Hond Paesens 
   

  

4 De Hoop Holwerd 

   

  

5 Ropta Metslawier 
   

  

6 De Eendracht Anjum 
   

  

7 De Hantumermolen Hantum 
   

  

8 De Miedenmolen Holwerd 175 20,5 195,5   

9 De Gans Ezumazijl 

   

  

11 De Kleilansmole Marrum -- -- --   

12 De Grote Molen Marrum 30 6 36   

13 De Phenix Marrum 59,5 134 193,5   

15 De Hogebeintumermolen Hogebeintum 
   

  

16 Aylvapoldermolen Wommels 
   

  

17 De Volharding Jislum 33 24 57   

18 De Meermin Dokkum -- -- --   

19 Zeldenrust Dokkum 
   

  

20 De Hoop Dokkum 0 0 0   

21 De Beintemapoldermolen Westergeest 
   

  

22 De Victor Wanswert 34 42,5 76,5   

23 De Zwaluw Birdaard 
   

185027 

24 De Klaarkamstermolen Rinsumageest 0 0 0   

25 De Westermolen Kollumerpomp 
   

g.a. 

26 De Hoop Stiens 1 265 266   

27 De Vrouwbuurstermolen Vrouwenparochie 
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28 De Balkendsterpoldermolen Oude Lije 
   

  

29 Kloosterpoldermolen Hallum 
   

  

30 Tochmaland Kollum            26 1,5 27,5 3933 

31 Rust Roest Munnekezijl 0 48 48   

32 De Steenhuistermolen Stiens 17 56 73   

33 De Olifant Birdaard -- -- --   

34 De Slagdijkstermolen Oude Lije -- -- --   

35 Binnema's molen Stiens 
   

  

36 De Wynsermolen Wyns 63,5 69,75 133,25   

37 De Oudkerkermolen Aldtsjerk 65 15 80   

38 De Hoop Roodkerk 16 14 30   

39 De Oegemûne Broeksterwoude 
   

  

40 De Broekmolen Broeksterwoude 105 100 205   

41 Windlust Burum 
   

  

42 De Korenaar Sexbierum 
   

  

43 geen Veenwouden 
   

  

44 De Kievit Menaldum 34 25 59   

46 De Munts Buitenpost 
   

  

47 Arkens Franeker 
   

  

48 De Achlumermolen Achlum -- -- --   

49 De Schalsumermolen Schalsum 162 147 309 129466 

50 De Rentmeester Menaldum 50 20 70   

51 De Marssumermolen Marssum 27 77 104   

52 De Bullemolen Lekkum 
   

  

53 De Himriksmole Leeuwarden 0 15 15   

54 Boktjasker Augustinusga 

    55 Kingmatille Dronrijp 262 99 361 
 56 De Hatsumermole Dronrijp 43 18 61 
 57 De Puollen Dronrijp 18 78 96 
 58 Terpzicht Marssum 10 0 10 
 60 Ypeymole Ryptsjerk 

   
  

62 Froskepollemolen Leeuwarden 26 64 90   

63 Swarte Prinsch Tytsjerk 0 15 15   

64 Molen Hoogland Goutum 56 14 70   

65 Kramersmolen Goutum 36 30 66   

66 De Hempensermolen Wergea 150 40 190   

67 De Hoop Sumar 67 143 210   

68 Tjasker Bolsward 
   

  

70 Langwert Winsum 44 -- 44   

71 De Huinsermolen Huins 103 11,25 114,25   

72 De Eendracht Kimswerd 69,5 45,5 115 65824 

73 Meerswal Lollum 151,25 13,75 165   

74 Fatum Tzum 
   

  

75 Duivenhok Tzum 
   

  

76 Wieuwens Oosterlittens 
   

  

77 De Ikkers Warten 
   

  

79 De Edensermolen Edens 
   

  

81 geen Allingawier 
   

  

82 De Princehofmolen Eernewoude 
   

  

83 De Onderneming Witmarsum 135 16 151   

84 De Pankoekstermolen Witmarsum 69 48 117 64506 

85 De Hiemertermolen Burgwerd 72 76 148 101121 

86 Himmole Sneek 
   

  

87 De Haensmole Grou -- -- --   



88 De Borgmolen Grou -- -- --   

89 De Cornwerdermolen Cornwerd 40 113 153 
 90 De Klaver Bolsward 70 50 120 96533 

91 Rispens Oosterend 18,75 40,25 59   

92 De Bird Grou 
   

  

93 Heechhiem Goengahuizen 
   

  

94 De Modderige Bol Goengahuizen 
   

  

95 De Jansmolen Goengahuizen 
   

  

96 Lonje Bolsward 
   

  

97 De Oegekloostermolen Hartwerd 103 0 103 96567 

99 Spinnekopmole Aldeboarn -- -- --   

100 De Babuurstermolen Tjerkwerd 21 183 204   

101 De Mellemole Akkrum 

   

  

102 De Rat IJlst 
   

  

103 De Vlijt Koudum 3 67 70   

104 Geau's mole Oppenhuizen 
   

  

105 Deelsmolen Vegelinsoord 101 0 101 30031 

106 Ybema's molen Workum 42,75 39,75 82,5 66276 

107 De Weijert Makkinga 
   

4950 

108 De Nijlannermolen Workum 10,25 138 148,25 70743 

109 De Snip Workum 8 0 8   

110 Tjasker It Heidenskip 44,5 0 44,5   

111 De Sweachmermolen Langweer 
   

  

112 De Groene Molen Joure 0 0 0   

113 Penninga's Molen Joure 
   

  

114 Welgelegen Heerenveen 

  

182   

115 t Lam Woudsend 694 318 1012 528293 

116 De Jager Woudsend 189,75 79 268,75 181400 

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug 0 36 36   

118 Tjasker de Deelen Oldeboorn 
   

  

119 De Tjongermolen Mildam 32 6 38   

120 Korenmolen Sloten 40 191,5 231,5   

121 Windlust Wolvega 90 16 106   

122 De Rietvink Nijetrijne -- -- --   

123 De Reiger Nijetrijne 0 0 0   

124 De Gooyer Wolvega 34,5 72 106,5 29955 

125 Windlust Noordwolde 26,5 219,5 246 102651 

126 t Zwaantje Nijemirdum 153,5 
 

153,5   

128 Vesuvius Elsloo 

   

  

129 geen Sondel/Lemmer 
   

  

132 De Verwachting Hollum 156,5 97,5 254   

133 De Hersteller St. Johannesga 
   

259437 

134 Notmûne Koartwâld 100 25 125   

137 De Mars  de Blesse 
   

g.a. 

148 Dorismooltsje Oudega (W) 50 19 69   

        

 
molennaam plaats B2007 OB2007 UT.2007 OW2007 

1 De Formerumermolen Terschelling 

    2 De Phenix Nes/Ameland 23,5 30 53,5 
 3 De Hond Paesens 

    4 De Hoop Holwerd 0 68 68 
 5 Ropta Metslawier 0 75 75 

 6 De Eendracht Anjum 0 263 263 
 



7 De Hantumermolen Hantum 394,5 0 394,5 
 8 De Miedenmolen Holwerd 229 14,5 243,5 
 9 De Gans Ezumazijl 55 0 55 
 11 De Kleilansmole Marrum -- -- -- 
 12 De Grote Molen Marrum 22,5 10 32,5 
 13 De Phenix Marrum 86 75 161 
 15 Hogebeintumermolen Hogebeintum 

    16 Aylvapoldermolen Wommels 65 3 68 37325 

17 De Volharding Jislum 12 29 41 
 18 De Meermin Dokkum -- -- -- 
 19 Zeldenrust Dokkum 152,25 33,5 185,75 
 20 De Hoop Dokkum 0 102 102 
 21 Beintemapoldermolen Westergeest 41,5 0 41,5 

 22 De Victor Wanswert 28,5 46,5 75 
 23 De Zwaluw Birdaard 

   
239661 

24 Klaarkamstermolen Rinsumageest 0 0 0 
 25 De Westermolen Kollumerpomp 

   
g.a. 

26 De Hoop Stiens 2 280 282 
 27 Vrouwbuurstermolen Vrouwenparochie 

    28 Balkendsterpoldermolen Oude Lije 
    29 Kloosterpoldermolen Hallum 
    30 Tochmaland Kollum            29 4 33 6058 

31 Rust Roest Munnekezijl 0 51 51 
 32 Steenhuistermolen Stiens 11 50 61 
 33 De Olifant Birdaard -- -- -- 
 34 Slagdijkstermolen Oude Lije -- -- -- 

 35 Binnema's molen Stiens 
    36 De Wynsermolen Wyns 90,5 66,75 157,25 

 37 Oudkerkermolen Aldtsjerk 70 18 88 
 38 De Hoop Roodkerk 47 0,5 47,5 
 39 De Oegemûne Broeksterwoude 58 24 82 
 40 De Broekmolen Broeksterwoude 93 82 175 
 41 Windlust Burum 

    42 De Korenaar Sexbierum 
    43 geen Veenwouden 
    44 De Kievit Menaldum 51,5 11,5 63 

 46 De Munts Buitenpost 
    47 Arkens Franeker 
    48 De Achlumermolen Achlum -- -- -- 

 49  Schalsumermolen Schalsum 179 89 268 106984 

50 De Rentmeester Menaldum 78 11 89 
 51 Marssumermolen Marssum 112 92,5 204,5 
 52 De Bullemolen Lekkum 

    53 De Himriksmole Leeuwarden 0 17 17 
 54 Boktjasker Augustinusga 42 0 42 
 55 Kingmatille Dronrijp 251 188,5 439,5 
 56 Hatsumermole Dronrijp 35 5 40 
 57 de Puollen Dronrijp 22 3 25 
 58 Terpzicht Marssum 13 0 13 
 60 Ypeymole Ryptsjerk   

   62 Froskepollemolen Leeuwarden 22 65 87 

 63 Swarte Prinsch Tytsjerk 0 12 12 
 64 Molen Hoogland Goutum 54 10 64 
 65 Kramersmolen Goutum 54 10 64 
 



66 Hempensermolen Wergea 147 30 177 
 67 De Hoop Sumar 57 137 194 
 68 Tjasker Bolsward 0 0 0 
 70 Langwert Winsum 46 -- 46 
 71 De Huinsermolen Huins 87 7,5 94,5 
 72 De Eendracht Kimswerd 90,5 71,5 162 105530 

73 Meerswal Lollum 149 26,75 175,75 
 74 Fatum Tzum 

    75 Duivenhok Tzum 
    76 Wieuwens Oosterlittens 
    77 De Ikkers Warten 
    79 De Edensermolen Edens 26 0 26 

 81 geen Allingawier 

    82 De Princehofmolen Eernewoude 
    83 De Onderneming Witmarsum 143 26 169 

 84 Pankoekstermolen Witmarsum 88 26 114 62150 

85 De Hiemertermolen Burgwerd 69,5 57,5 127 90889 

86 Himmole Sneek 46 0 46 
 87 De Haensmole Grou 

    88 De Borgmolen Grou -- -- -- 
 89 Cornwerdermolen Cornwerd 106 160 266 
 90 De Klaver Bolsward 78 49 127 92075 

91 Rispens Oosterend 64 43,25 107,25 80456 

92 De Bird Grou 
    93 Heechhiem Goengahuizen 58,5 12,25 70,75 33443 

94 De Modderige Bol Goengahuizen 

    95 De Jansmolen Goengahuizen 
    96 Lonje Bolsward 
    97 Oegekloostermolen Hartwerd 96 0 96 98937 

99 Spinnekopmole Aldeboarn -- -- -- 
 100  Babuurstermolen Tjerkwerd 56,5 126 182,5 
 101 De Mellemole Akkrum 

    102 De Rat IJlst 
    103 De Vlijt Koudum 4 83 87 

 104 Geau's mole Oppenhuizen 
    105 Deelsmolen Vegelinsoord 67 89 156 75690 

106 Ybema's molen Workum 75 67 142 135335 

107 De Weijert Makkinga 30 50 80 46950 

108 De Nijlannermolen Workum 96,25 144,75 241 124273 

109 De Snip Workum 44,75 91,25 136 
 110 Tjasker It Heidenskip 119 0 119 
 111 Sweachmermolen Langweer 

    112 De Groene Molen Joure 0 0 0 
 113 Penninga's Molen Joure 

    114 Welgelegen Heerenveen 
  

202 
 115 t Lam Woudsend 629 351 980 510542 

116 De Jager Woudsend 174,75 72,25 247 185300 

117 Skarrenmoune Scharsterbrug 6 12 18 
 118 Tjasker  Deelen Oldeboorn 

    119 Tjongermolen Mildam 49 11 60 
 120 Korenmolen Sloten 80 175 255 

 121 Windlust Wolvega 104 23 127 
 122 De Rietvink Nijetrijne -- -- -- 
 123 De Reiger Nijetrijne 0 0 0 
 



124 De Gooyer Wolvega 100,5 61,5 162 55407 

125 Windlust Noordwolde 6,5 117,5 124 69875 

126 t Zwaantje Nijemirdum 94,5 
 

94,5 
 128 Vesuvius Elsloo 

    129 geen Sondel/Lemmer 
    132 De Verwachting Hollum 155 80 235 

 133 De Hersteller St. Johannesga 
   

358341 

134 Notmûne Koartwâld 100 25 125 
 137 De Mars  de Blesse 

   
g.a. 

148 Dorismooltsje Oudega (W) 60 15 75 
  

Een vlugge blik werpend over de lijsten geeft aan dat in 2006 de koren- en 

pelmolen ’t Lam in Woudsend met 1012 uren de topper is. Dan gaapt er een 

groot gat naar de nummer twee de molen Kingmatille onder Dronrijp met 361 

uren en de Schal-

sumermolen die op 309 

uren komt. Hierbij dient 

te worden aangetekend 

dat de molenaar van ’t 

Lam, Cees Notenboom, 

beroepsmatig met deze 

fraaie molen werkt. Van 

de andere beroepsmolen 

in Fryslân, De Zwaluw in 

Burdaard, zijn alleen de 

omwentelingen bekend. 

Dat geldt ook voor een 

andere topper te weten 

De Hersteller in 

Sintjohannesga waar 

molenaar Johannes 

Kooistra woont. Kijkend 

naar die getallen zou De 

Hersteller in 2006 op de 

tweede plaats komen en  

De Zwaluw op drie. Voor 

2007 is Het Lam 

wederom de onbetwiste 

topper met opnieuw 

Kingmatille op twee en 

vervolgens de 

Hantumermolen op drie. 

Maar nemen we hier de 

omwentelingen als 

uitgangspunt dan ziet 

het er zo uit: De Zwaluw in Burdaard op drie, De Hersteller in Sintjohannesga op 

twee en ’t Lam te Woudsend op een. (zie de foto hierboven) 



Molenliteratuur 
 

Zaanse verhalen door Ron Couwenhoven 
Ron Couwenhoven maakt er zo’n beetje een 

traditie van om jaarlijks een Zaans molenboek te 
schrijven en uit te geven. Zaanse verhalen is de 

opvolger van Het Molenmagazine. De 
boekhandelprijs van dit werk bedraagt € 17,50 en 
lezers van De Utskoat kunnen bij voorintekening 

het boek bestellen voor 15 euro en dat is incl. 
verzendkosten! Het boek verschijnt medio 

oktober, dus ruim voor de december-feestmaand. 
Als u dit bedrag overmaakt op bankrek.nr. 
41.14.70.078 t.n.v. Stichting Archief R. 

Couwenhoven, Zaandam o.v.v. naam en adres 
dan wordt het u t.z.t. toegezonden. Bovendien 

verschijnen de namen der voorintekenaars in het 
boek. 
(GDW) 

 

Uit ons prentenkabinet 
 

Bijgaand weer een onbekende molenplaat. Het is een meergezicht met op de 
achtergrond een drietal molens waaronder een grote stellingmolen. Hij stond hij 

in de jaren 20/30 in het hart van een Fen Fryske Groun. We zijn benieuwd en 
zien de oplossing met belangstelling tegemoet. 
Verder is het weer mogelijk om nieuwe onbekende molenfoto’s in te sturen. Dat 

kan per post of e-mail. Als u scant zorgt u dan voor een 300 dpi-scan. En bij 
verzending graag de volle resolutie in acht nemen. Alvast bedankt.  
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De Utskoat 
is een uitgave van 

Stichting De Fryske Mole en Vereniging Gild Fryske Mounders 
 

Adres De Fryske Mole: 

Postbus 137 

8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2880038 

(giro 2257734) 

Homepage op internet: 

www.defryskemole.nl 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl 

Penningmeester: 

Henk Hoogeveen 

Weverswal 32 

9243 JM Bakkeveen 

tel. 0516-541156  

e-mail: penningmeester@defryskemole.nl 

 

Adres Gild Fryske Mounders: 

Martin Bakker  

Sarabos 21  

9873 TH Gerkesklooster 

e-mailadres: m.c.bakker@planet.nl  

Homepage op internet: 

www.molenaarworden.nl 

(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934) 

(giro 2543900) 

Ledenadministratie: 

Via penningmeester P. de Vries 

Zeskanter 31, 8608 ZN Sneek 

pdevries@bogerman.nl 

Tel. 0515-419588 

 

Ereleden Gild Fryske Mounders: 
J.H.A. van Tilburg  

Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  

Gerben D. Wijnja 

L. J. Sierkstra 

 

Redactieadres: 

Sylroede 6 

8765 LV Tjerkwerd 

tel. 0515-579348 

E-mail: 

info@utskoat.nl 

Internet:  

www.utskoat.nl 

 

 

De redactie wordt gevormd door: 

Hiltsje Feenstra (tel. 0514-582160)  

Pieter Kooistra ( tel 058-2880038) 

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 

Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858 

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348) 

 

Eindredactie en lay-out: 

Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-579348) 

 

Foto’s en archiefcollectie: 

Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

 

Advertentieacquisitie: 

Harm Zuidstra, 

Ulke.Boonstralaan 10,  

8501 EB Joure  

 

Aan dit nummer werkten mee: 

Trientsje de Groot – v/d Meulen 

Stefan Teeling 

Stef Mensinga 

Ubo Kooijinga 

Pieter Breeuwsma 

Martin de Jong 

Jaap Tiedema 

 

 

Druk: Hanzedruk Bolsward 

 

 Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan 

artikelen en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  

het beschikbaar stellen van informatie 

uit dit en voorgaande nummers. 
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