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Van de redactie 
 

Terwijl wij onder zomerse temperaturen werken aan dit septembernummer 

geniet u als lezer misschien nog van uw welverdiende vakantie. Nummer 135 is 

het alweer en onwillekeurig ben je geneigd terug te denken. In een artikel doen 

we dat een beetje. Een tweetal molens werd in de afgelopen periode officieel 

geopend: De Vrouwbuurtstermolen en de Slagdijkstermolen, twee pronkjuwelen 

aan de oude route van de legendarische Elfstedentocht op de schaats, de tocht 

die dit jaar haar eeuwfeest beleeft en wat dat betreft is met de voltooiing van 

deze beide molens een toepasselijke bijdrage geleverd aan de aankleding van 

het roemruchte reedriderstraject. Dat geldt al helemaal voor deze noordelijke 

streek waarbij met name de Slagdijkstermolen een eenzaam baken in de kale 

kleicontreien vormt. De korenmolen heeft echter meer naam en faam opgebouwd 

tijdens de tocht der tochten. We werden daar nog eens duidelijk aan herinnerd 

bij het openingsfeest, maar daarover verderop veel meer. 
 

We hebben ook nog wat nieuwtjes te horen gekregen. Zo werd de mooie molen 

van Langweer grondig aangepakt en op het moment dat we dit schrijven lijkt het 

wachten op de rietdekkers die het werk van de mannen van molenmakersbedrijf 

Bouw 75 uit Workum voor het oog afmaken. Diezelfde mannen waren ook actief 

in Nijetrijne waar de veenpoldermolen een ware metamorfose ondergaat. De 

wiekendrager was bijna een wrak. “Lia en Rolf van der Mark zijn de nieuwe 

eigenaren van molen Rietvink in Nijetrijne. Lia volgt niet alleen de 

molenaarsopleiding in Meppel en in Dalen maar is ondertussen ook al druk in de 

weer om bij hun molen alle stenen van “De Utskoat” schoon te bikken. Gelukkig 

hebben ze een stevige subsidie voor een uitgebreide restauratie van deze 

poldermolen gekregen, maar ondanks dat zijn er zo nu en dan stevige financiële 

tegenvallers met een meerprijs die niet in de begroting is opgenomen. Bouw ’75 

verricht de restauratie die geheel zonder kranen etc. tot stand moet komen, 

omdat de molen slechts via een lang en smal pad bereikbaar is,” aldus een 

bericht van Kees Vanger dat ons werd toegezonden door Harmannus Noot. We 

hopen hier zo mogelijk in de toekomst nader op terug te komen. 
 

In dit nummer speciaal aandacht voor een bijzonder molentype in Oostenrijk. U 

leest er verderop meer over. En uiteraard willen we u wijzen op de Friese 

Molendag die eraan staat te komen. Op 

zaterdag 12 september staan de deuren 

wagenwijd open voor bezoekers. We wensen 

een ieder daarbij veel plezier, niet in het 

minst de nieuwe mensen van de organisatie 

die veel werk hebben verzet om het stokje te 

kunnen overnemen. Kijk op 

www.friesemolendagen.nl ! ! ! 
 

Gerben D. Wijnja 

http://www.friesemolendagen.nl/


 
  



Efkes byprate troch  

“De Fryske Mole” 
 

 

Restauraties 

Een artikel met goed nieuws te kunnen beginnen is altijd prettig. Dit goede 

nieuws is, dat we een subsidietoezegging hebben verkregen van de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed ( RCE) voor de restauratie van zes molens zijnde: de 

Hoop Readtsjerk, de Jansmolen Goëngahuizen, de Grote Molen Broeksterwoude, 

de Klaailânsmolen Marrum, de Olifant Burdaard en de Wijnsermolen bij Wijns. 

Het minder goede nieuws is, dat de provinciale subsidie nog moet afkomen, 

omdat de rijks- en provinciale subsidieregelingen niet op elkaar zijn afgestemd. 

De gedeputeerde mevr. De Vries heeft begin februari j.l. toegezegd, dat de 

provincie een oplossing zou zoeken en daar is men nu mee bezig. De rest van de 

kosten is gedekt door bijdragen van diverse fondsen. Onderdelen van de 

restauratie waren ook in het Instandhoudingsplan opgenomen en worden uit de 

Brim gelden betaald. De totale kosten van de restauraties bedragen ca. € 1,2 

miljoen. Het wordt spannend om de restauraties voor 31-12-2010 af te kunnen 

ronden; dit is een subsidievoorwaarde van de RCE. 

 

De planvorming voor de verplaatsing van de Himmole (aan de oude rondweg van 

Sneek,) vordert gestaag. Bij de inschrijving door drie bedrijven bleek ( molen) 

Bouwbedrijf Kolthof de laagste en zodra de financiering rond is, kan dit bedrijf 



met de uitvoering beginnen. De benodigde vergunningen zijn bij de gemeenten 

aangevraagd en ook de door hun mondeling toegezegde bijdragen. 

Plattelânsprojecten heeft de provincie Fryslân geadviseerd om subsidie van 50% 

in de verplaatsingskosten te verlenen. 

 

De completering van de Achlumermolen is klaar en de molen wordt eind 

augustus door de aannemer opgeleverd. De officiële ingebruikneming is op 26 

sept. a.s. om 10.30 uur en wordt gedaan door de gedeputeerde mevr. De Vries 

en mevr. Thomas, de dochter  van de vorige eigenaar. De “neisit” is in het 

Dorpshuis van Achlum.  

 

Onderhoud 

De opdrachten voor de uitvoering van het onderhoud zijn de deur uit. Door een 

aanpassing van onze administratieve organisatie hebben we aanloop problemen 

gehad. Deze aanpassing was nodig voor het verkrijgen van de 

accountantsverklaring op de jaarrekening. 

We komen nu in de fase dat we moeten gaan schuiven met gelden tussen 

molens en dat levert prioriteitstelling van werken op. Schuiven met gelden 

tussen molens is een voordeel van de Brim en over de medewerking hierbij van 

de gemeenten en de provincie Fryslân zijn we positief. 

 

Tot slot 

Het Staatsbosbeheer heeft de Klaarkampstermolen bij Rinsumageest in 

eigendom en denkt erover om die aan ons in eigendom over te dragen. Het 

bestuur heeft besloten om hier op in te gaan met o.a. de voorwaarde dat er 

subsidie van de gemeente, rijk en provincie wordt verkregen in de 

onderhoudskosten. De aanvragen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. 

 

Op 10 augustus j.l is er een gesprek geweest op de Babuurstemolen met het 2e 

Kamerlid van de PvdA mevr. Lutz Jacobi over de evaluatie en eventuele 

aanpassing van de Brim. Wij hadden eerder onze visie op de Brim kenbaar 

gemaakt bij de 2e Kamer en daar is door diverse Kamerleden positief op 

gereageerd o.a. door haar bezoek. 

 

Wij willen graag meer donateurs hebben en vragen u om mensen in uw 

omgeving hiervoor warm te maken. Een idee: geef iemand het donateurschap en 

daarmee een jaar lang De Utskoat op haar of zijn verjaardag. Alvast bedankt 

voor uw moeite. 

 

En u weet. . . . . . als de vlag op de molens staat, dan is de molenaar aanwezig 

en wil hij u graag ontvangen en over “zijn” molen vertellen. Op de Friese 

Molendag d.d. 12 september a.s. zullen bijna al onze molens zijn opengesteld. 

 

Pieter Kooistra secretaris van het bestuur van DFM.  

Zie ook onze website www.defryskemole.nl    

http://www.defryskemole.nl/


Afscheid Durk Posthumus 

 
Op vrijdag 12 juni jl.was het dan zover. Durk 

Posthumus nam officieel afscheid van de  

molenwereld. 

Bij de ingang van de korenmolen in  

Sexbierum, waar de receptie gehouden  

werd, stond de fraaie oldtimer-Citroën van  

Durk als blikvanger. Een teken hoe deze man  

met materiaal en “monumenten” omgaat. 

Een man, groot geworden bij de molen in  

Huins, waar zijn vader jarenlang molenaar  

was. De plaats waar zijn ouders tot voor kort  

woonden en waar hij nu de tijd op een andere  

manier gaat invullen. Kortom Durk Posthumus  

is het “molenwerk” met de paplepel ingegoten  

en het heeft hem nooit meer losgelaten. 

Na ruim 20 jaar als molenmaker heeft hij nu het 

stokje bij Bouwbedrijf Hiemstra aan de jongere garde overgedragen. 

Veel mensen uit de molenwereld , aannemers, molenaars en bestuurders waren 

naar molen “De Korenaar“ in Sexbierum gekomen om Durk de hand te schudden. 

En allemaal waren ze het met elkaar eens. Een rustig, gedegen en vooral 

bekwaam vakman stapte uit het molenmakersvak. Daarnaast ook nog een 

prettige persoon in de omgang. 

Zijn laatste grote klus, de Achlumermolen, is afgerond en zal 26 september 

officieel in gebruik worden genomen. 

Bij De Fryske Mole zullen we het zonder zijn specifieke kennis van molens 

moeten doen, maar we hebben het volste vertrouwen in zijn opvolgers. 

Vanaf deze plaats willen we Durk bedanken voor zijn inzet voor het behoud van 

het Friese molenbestand en hem het allerbeste wensen voor de toekomst. 
 

Lodewijk Zwierstra voorzitter De Fryske Mole 

 

 



  



 

Uitnodiging Openbare 

Najaarsvergadering 
vrijdag 6 november 2009 om 19:30 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl), Marsherne 2, 9O13 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Vaststellen en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2009 

4. Ingekomen stukken 
5. Penningmeester 

a. Begroting 2010 

6. Opleidingen 
a. Stand van zaken. 

b. Mededelingen uit de leermeestervergadering. 

c. Uitreiking diploma’s periode maart 2009— oktober 2009. 

7. Bestuursmutatie 
Jet Sandberg treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Ze heeft aangegeven 

wel de organisatie van de Friese Molenaarsdag te willen blijven doen. Het 

bestuur bestaat hierna weer uit een oneven aantal mensen.  

8. Rondvraag 

9. Pauze 
10. Inleiding door Tjeerd Spijksma over verfsystemen. 

Tjeerd Spijksma is gespecialiseerd in het schilderen van molens. In samenwerking 

met Veveo Coatings en Oudgenoeg Coatings heeft hij een systeem ontwikkeld dat 

ervoor zorgt dat de molen er jarenlang goed bij staat. 

11. Sluiting 
NB:  Voorin de zaal op een hoek van het podium kunt u molengerelateerde 

artikelen uitstallen, die u in de pauze aan belangstellenden (te koop) kunt 

aanbieden. 

We nodigen u, uw partner en andere belangstellenden van harte uit tot het 
bijwonen van deze bijeenkomst. 

Bestuur Gild Fryske Mounders www.molenaarworden.nl 
 

  

GILD FRYSKE MOUNDERS 

Van de penningmeester 

De vakantie is weer voorbij en iedereen gaat weer over tot de 

orde van de dag. Zo ook de werkzaamheden van de 

penningmeester van het GFM. De betaling van de contributie 

gaat prima. Tot nu toe moeten nog 18 leden hun contributie 

overmaken. Graag zou ik van deze leden ook de contributie 

op de bankrekening van het GFM zien bijgeschreven. Even 

controleren. In de loop van 2009 heb ik een flink aantal 

nieuwe leden GFM kunnen inschrijven. Hierbij de namen. 

E.R. Dam,Dokkum; P.J.G. Meinderts, Workum; H.B. van der 

Goot, Leeuwarden; P.D. van Vliet, Wilhelminaoord; R. Haga, 

Woudsend; A. Reekers, Woudsend; J.P. Dam, Emmeloord; J. 

Rozenga , Westhoek;  H.A. Dotinga, Makkinga. 
Piet de Vries 

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


Notulen Algemene leden vergadering GFM 27 maart 2009 
 

1.  Opening en mededelingen. 

Voorzitter Frank Terpstra heet iedereen welkom op deze thema-avond met het 

motto “Fascinatie voor hout”. Er zijn enkele afmeldingen binnengekomen, maar toch 

zijn we tevreden over de bezetting.  

We gedenken kort C. Teeuwisse van de Hond in Paesens, hij is na een ernstige 

ziekte overleden. 

Een bijzonder welkom voor Jan Banga, de spreker voor vanavond en Broer vd Wal, 

die zijn diploma krijgt uitgereikt. 

Na een opsomming van alle activiteiten dit voorjaar en deze zomer meldt Frank dat 

er molentekeningen van o.a. een spinnenkop op het prikbord worden aangeboden. 

Aan de agenda wordt punt 6a ‘Afscheid commissie Friese Molendag’ toegevoegd.  

 

2.  Vaststellen en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2008  

 Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3.  Jaarverslag 2008  

 Jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

 Jaarverslag van de Molenstichting Nijefurd 

 Mededeling inzake bestuurswisseling Friese Molenaarsdag 

 

5.  Jaarverslag Penningmeester  

Penningmeester Piet de Vries geeft een toelichting op de exploitatie rekening. Het 

positieve saldo is met name te danken aan de veel lagere drukkosten van de 

Utskoat. De apparatuur (laptop en beamer) voor in de zaal is aangeschaft en wordt 

gelijk gebruikt, ook de gastspreker maakt er straks gebruik van. 

Alle leden hebben hun contributie betaald, of iedereen die automatisch betaalt de 

hoogte van het contributie bedrag (€ 22,50) wil nakijken. 

 

De kascommissie (Pier Schaper, Sjerp de Jong) hebben de boeken gecontroleerd en 

in orde bevonden Pier leest de verklaring (in het Nederlands) voor; dit is zijn laatste 

actie als lid van de kascommissie. 

Reserve Popke Timmermans treedt toe tot de kascommissie zodat deze nu bestaat 

uit Sjerp de Jong en Popke Timmermans; als nieuwe reserve meldt zich Yolt 

Yzerman. 

 

6. Opleidingen 

 Opleidingen commissaris Martin Bakker krijgt het woord. 

 Martin geeft een overzicht van de aantallen leerlingen: het aantal is in 2008 met 2 

toegenomen tot 38; 3 nieuwe leerlingen en één geslaagde leerling. Van die 38 

leerlingen had meer dan de helft al klaar moeten zijn met de opleiding. 

 Van stichting de Gelderse molen hebben we toestemming “De windmolen en zijn 

onderdelen” in eigen beheer te herdrukken. 

 Vanuit de leerlingen is een opmerking gekomen m.b.t. de gedateerdheid van het 

lesmateriaal: Ook de molen zelf is gedateerd, het lesmateriaal bestaat uit: 

 De windmolen en zijn onderdelen, J.G. Wiessner 

 Opleiding tot watermolenaar, ing. J. den Besten 

 Amerikaanse windmotoren 



 Cd-rom met les- en informatiemateriaal 

 Het materiaal is een hulpmiddel en bedoeld om samen met de inbreng van de 

leermeester in theoretisch en praktisch opzicht de leerlingen op te leiden tot 

vrijwillig molenaar.  

 Aansluitend aan de leermeestervergaderingen tot ‘leringhe ende vermaek’ zijn 

voordrachten gehouden door Cees Nooteboom over “het billen van molenstenen” 

en “de historische aspecten van de graanmolen”. 

 Morgen doet Harm Salverda examen, veel succes voor kandidaat en examinator 

en sterkte voor de examinatoren. 

 Sije Hoekstra reikt na een korte toespraak het diploma uit aan Broer van der Wal; 

ze zijn het er over eens dat de opleiding om diverse redenen best lang heeft 

geduurd maar uiteindelijk met succes werd bekroond. 

 

6a. Afscheid Werkgroep Friese molendag 

De scheidende leden van de werkgroep, te weten Geurt van de Weg, Hiltsje 

Feenstra-de Bruin en Jan Coppens ontvangen na het uitspreken van een dankwoord 

voor het vele werk dat ze in tien jaar hebben verzet een bos bloemen. Geurt van de 

Weg komt nog met een prijs voor de mooiste foto en hij bedankt zijn 

medewerkgroepsleden voor de prettige samenwerking. Jan Coppens bedankt op zijn 

beurt Geurt. 

 

Martin de Jong neemt het woord namens de nieuwe werkgroep waaraan inmiddels 

Jippe Braaksma is toegevoegd. De nieuwe werkgroep zoekt naar een nieuwe vorm, 

hoe en wat precies is nog niet bekend maar zal voor 12 september duidelijk worden. 

 

7. Rondvraag 

 Lodewijk Zwierstra zegt trots te zijn op De Utskoat, vergeleken met andere 

verenigingen komen wij met een goed verzorgd blad. Bovendien heeft hij in het 

kader van de molenbiotoop de provincie toegezegd dat ook zij gebruik mogen 

maken van ons periodiek. 

 Warner Banga is benaderd door een gezinsvervangend tehuis in Oerterp, dit is 

gebouwd op de plaats van oude een molenromp. Ze zouden graag een 

molensteen (maalsteen) hebben om de relatie met de molen aan te geven. 

 Tjitte Talsma bij de molen biotoop moeten we niet alleen aan bebouwing maar 

ook aan andere windbelemmeringen zoals bomen denken. 

 Jaap van Driel De Gildebrief maakt melding van een goede samenwerking. Jaap 

vraagt zich af hoe dat zit. Frank antwoordt dat we allebei naast opleiden inmiddels 

met veel vrijwillige molenaars ook een groot stuk beheer doen, daar zit met name 

de samenwerking. 

 Yolt IJzerman Deelt mee dat er op het podium een serie boeken over houtbouw 

ligt die tijdens de pauze kunnen worden ingezien. 

 Gjalt de Groot heeft eendenkorven op het podium te koop staan, bovendien het 

boek dat hij heeft geschreven ‘de jonge aaisiker fan Luctor et Emergo’ 

  

8. Pauze 

  

9. Fascinatie voor hout door Jan Banga 

Jan begint met z’n afkomst, de houtzaagmolen het hert in Dokkum en laat 

vervolgens een aantal interessante beelden zien wat er heden ten dagen met hout 

gebouwd wordt.  

 

10. Sluiting  

Frank sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een goede reis en wel thuis. 

 



12 september 11e Friese Molendag  
Inmiddels zijn we weer een werkgroepbijeenkomst verder. Eerste nieuwsfeit is 

dat ondergetekende bereid gevonden is om ook zitting in de werkgroep te 
nemen.  

De organisatie van de 11e Friese Molendag begint meer vorm te krijgen. Er is 

besloten om (de eerste jaren) te stoppen met de molendagkrant. Ook omdat hier 

veel werk in ging zitten. En in onze ogen bereikte de krant niet voldoende het 

doel waarvoor hij uiteindelijk bedoeld was. Dit is dan zonde van al het werk en 

de tijd die erin gaat zitten. 

We zijn erin geslaagd een website te maken waarop o.a. vermeld wordt welke 

molens er allemaal deelnemen, met vermelding van de openingstijden en de 

eventuele extra activiteiten. Onze doelstelling is dat iedereen dit zelf op deze 

website kan invoeren d.m.v. een eigen inlogcode. Zie www.friesemolendagen.nl 

 

Iedere molenaar is benaderd over deelname en de opgave enz. 

Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een aansprekende poster, welke 

we dan in augustus van plan zijn om te verzenden. Ook zijn we nog aan het 

brainstormen hoe we verdere publiciteit en aandacht kunnen verkrijgen. 

Voor de Friese Molendag zullen we ook nog een heleboel kranten en ander media 

benaderen met een persbericht.  

Maar de molendag op 12 september 2009 kan natuurlijk niet zonder 

jullie deelname en inzet! We rekenen als werkgroep op massale 

deelname van de Friese molenaars! 

Natuurlijk houdt de werkgroep zich altijd aanbevolen voor tips en adviezen: 

Stuur uw reactie naar: 

 

Martin de Jong      Michiel de Ruiter 

De Voorn 3       Grote Dijlakker 30 

8754 BA Makkum       8701 KW Bolsward 

0515-232392     0515-572573 

06-10877364      06-53117155 

martinsjoerdtje@hetnet.nl             ma.deruiter@planet.nl 

 

Henk Brandsma                 Jippe Braaksma 

’t Noard 166                        van Haersmasingel 2 

8711 AL Workum           9062 GB Oentsjerk 

0515-542886             058-2563001 

06-21590213 

hm.brandsma@zonnet.nl           wijnsermolen@hotmail.com 

 

Namens de werkgroep Friese Molendag, 

Jippe Braaksma 

www.friesemolendagen.nl 

http://www.friesemolendagen.nl/
mailto:martinsjoerdtje@hetnet.nl
mailto:ma.deruiter@planet.nl
mailto:hm.brandsma@zonnet.nl
mailto:wijnsermolen@hotmail.com


Een bericht van het bestuur van het GFM 
 
Vegelinsoord - 23 juni 2009 

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders houdt haar laatste 

bestuursvergadering voor de zomervakantie nu bijna traditiegetrouw in 
Deelsmolen te Vegelinsoord. 
 

Dichter bij de kern van onze doelstelling kun je niet vergaderen! Dit jaar al voor 

de zevende keer op een rij. 
De verenigingskalender vraagt dat voor de zomervakantie de organisatie van de 

eerstvolgende najaarsvergadering al weer helemaal rond moet zijn. Tevens 
evalueerde het bestuur de druk bezochte en geslaagde GFM-activiteiten welke in 
het voorjaar van 2009 plaatsvonden.  

De belangrijkste doelstelling van het GFM blijft het opleiden van nieuwe 
molenaars tot het stadium van zelfstandig op een veilige wijze een molen kunnen 

laten draaien. Dit doet de vereniging door middel van de trits werving, opleiding 
en toetsing. De aanwas van nieuwe leerlingen gaat ook dit jaar gestaag door. Dit 
jaar kent weer heel wat examens. 

Continuïteit is bij de molenaarsopleiding erg belangrijk. Het molenveld heeft niet 
alleen beginnende molenaars nodig, maar ook gevorderde en doorgewinterde 

molenmensen. Het gaat niet om het scoren op het moment, maar om de lange 
termijn. De meeste Friese molens staan er al 150 jaar en we willen dat ze er nog 
even blijven staan. Molenbehoud zonder mensen met kennis van zaken en 

intrinsieke passie voor het molenerfgoed, is als een orkest zonder muzikanten. 
 
Op de foto van links naar rechts: 
penningmeester Piet de Vries, secretaris Albert Wester, opleidingscommissaris Martin 
Bakker, bestuurslid Jet Sandberg en bestuurslid Frans Venema. Beheerder van 
Deelsmolen en GFM-voorzitter Frank Terpstra had het met dit gezelschap druk met de 
catering en het nemen van de foto. FT 





De Slagdijkstermolen feestelijk in gebruik gesteld 

 

Op 23 mei j.l. is onder belangstelling van ca. 40 genodigden de 

Slagdijkstermolen in gebruik gesteld. De genodigden werden welkom 

geheten door de voorzitter van De Fryske Mole de heer Lodewijk 

Zwierstra. Hij kon dit doen onder een stralende zon en windstil weer. 

Zelfs de vlag aan de door het bouwbedrijf Kolthof te Stiens geschonken 

vlaggemast hing er slap bij. Dit bedrijf heeft een mooie molen 

opgeleverd. 

 

De ingebruikstelling werd verricht door de 

dochter van de voorlaatste molenaar mevr. 

Tine van Zuiden–de Swart en zij werd 

geassisteerd door de huidige molenaar Mient 

van der Velde. Zij deed dit door het lichten 

van de vang, waarna de molen met behulp 

van handkracht onder applaus ging draaien. 

Mevr. van Zuiden vertelde dat dit de eerste 

keer was, dat zij als molenaarsdochter van 

de heer Jint de Swart de vang lichtte. Zij 

mochten vroeger als kinderen onder geen 

beding in de buurt van de draaiende molen 

komen. Over Jint de  Swart zijn veel 

verhalen bekend; zie “Verhalen uit het 

vroegere molenaarsleven” door G.D. Wijnja. 

Als er teveel water was en genoeg wind, dan 

moest de molenaar draaien en dat ging voor 

een afspraak met het meisje. En dat is Jint 

de Swart overkomen!. In de Grote Molen te 

Marrum staan nog een paar door hem 

gemaakte miniatuurmolens. 

 

In restaurant de Molen te Vrouwenparochie was de geanimeerde neisit met koffie 

en oranjekoek. De voorzitter vermeldde in zijn toespraak dat er een plan voor de 

completering van de molen al ca. 35 jaar geleden in de toenmalige 

ruilverkaveling Leeuwarderadeel is gemaakt. Door geldgebrek is dat plan niet 

uitgevoerd. Ongeveer dertig jaar daarvoor is de kap en het gevlucht verwijderd. 

En nu staat er weer een draai- en maalvaardige molen, waar Jint de Swart trots 

op zou zijn. Een molen, die ook voor het “Wetterskip Fryslân” kan worden 

ingezet bij extreem waterbezwaar. Aangezien de molen op het laagste punt staat 

van het bemalingsgebied, hebben de omliggende boeren in de afgelopen winter 

de molenaar wel eens gebeld om te draaien. Of zijn afspraak met het meisje nu 

ook niet door kon gaan is niet bekend. 

Dank was er voor de bijdragen van het Rijk, de provincie Fryslân, het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, Gravin van Bylandt stichting en de stichting De Jonge  



 



Arnoldus. Zonder deze bijdragen is de uitvoering van dit soort werken niet 

mogelijk. Tevens een woord van dank aan de gemeente Leeuwarderadeel voor 

hun bijdrage in het onderhoud van onze vier molens in hun gemeente. 

Ook dank aan de beide molenmakers van het bedrijf Kolthof, die een fotocollage 

van de bouw van de molen kregen aangeboden, evenals de huidige molenaar en 

mevr. van Zuiden, die tevens in de bloemen werd gezet. 

 

Samen met de recent gerestaureerde Vrouwbuurtstermolen en de 

Balkendstermolen vormt de Slagdijkstermolen een mooi geheel aan de 

Finkumervaart. Deze drie molens kunnen dienen als toeristische trekpleister aan 

de nog te maken noordelijk vaarroute. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een molenslokje een specialiteit van het 

huis. 

Pieter Kooistra 

 

 
 

“De completering van de molen is niet alleen een mijlpaal voor de molen zelf; het totale 

gebiedsbeeld met in de directe nabijheid de "Froubuurster" en de "Balkendster" is 

werkelijk een plaatje geworden waar menigeen weer met plezier van kan komen 

genieten! Van totaal ingegroeide en verloederde molenromp waar geen mens meer naar 

omkeek en die gebruikt werd als speelplek voor de lokale jeugd is deze molen als 

"polderparel" te voorschijn gekomen uit de "schulp" waarin hij jarenlang verborgen was. 

Hulde aan het bestuur van Stichting De Fryske Mole!,” aldus Sjerp de Jong die ons 

bijgaande foto deed toekomen waarvoor hartelijk dank. 



 

Vrouwbuurtstermolen weer in 
topconditie 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het herstel van de bekende Vrouwbuurtstermolen werd zaterdag 16 
mei gevierd met de officiële ingebruikname. Dat gebeurde door het 

lichten van de vang. Daarvoor waren nou eens geen 
hoogwaardigheidsbekleders opgetrommeld, maar de beide 
molenaars kwam de eer toe. Jan Braaksma en Uilke Haitsma 

glommen van trots. 
 

Het was de voorzitter van de plaatselijke stichting, de heer Arjen Hoogland, 
die inleidend de geschiedenis de revue liet passeren. Hij memoreerde in het 
bijzonder Dirk Kooy die de deplorabele staat van de molen in de jaren 60 

oppakte. Deze molenstrijder van het eerste uur nam overigens niet 
genoegen met de buitenkant alleen: de molen moest ook kunnen malen, 

daar waarvoor hij was gebouwd. 
 
In de jaren 70 was het het Mallemolenfeest dat de molen echt op de kaart 

zette. Wat een aandacht en wat een respons. De restauratie kon betaald 
worden. Niet ongenoemd mag blijven de nimmer aflatende ijver van 

Stichting Bildtse Bank, de suikeroom van het Bildt zeg maar. Zonder deze 
instelling was het allemaal stukken moeizamer geweest. 
 

Molenaar Jan Braaksma kwam ook nog naar voren. Hij roemde de vorige 
molenaars waarbij de gebroeders Hofkamp als eersten de molen bemaalden. 

Zij waren ook de eerste vrijwillige molenaars van Fryslân. 
Nadat de vang was gelicht konden de genodigden de molen bezichtigen. 

Uiteraard werd daar graag gebruik van gemaakt.  
 



In restaurant De Molen was daarna nog een hapje en een drankje. Een 

plaatselijke pianist zorgde voor sfeervolle achtergrondmuziek. 
De molen wordt breed gedragen door de plaatselijke bevolking. Men is trots 
op de Vrouwbuurtstermolen, die toch ook vaak in een adem genoemd wordt 

met roemruchte Elfstedentochten op de schaats. De korenmolen is gelegen 
op een markant deel van de route, een deel waar de strijd vaak op z'n 

hevigst was voor de sportievelingen. Op die 16de mei deed niks herinneren 
aan de kou en ontberingen die hier geleden zijn: het was een zonovergoten 
dag met een aangename temperatuur. 

 

Molenaar Braaksma, in het midden wijzend, vertelt de genodigden trots over 

zijn molen 

Uit de geschiedenis van de molen 

Het is vrij zeker dat een voorganger van de molen op dezelfde plaats stond. 
Hiervan wordt voor het eerst melding gemaakt in de rentmeesters-Bildtrekening 

van 1555/56. Deze post komt vervolgens alle jaren in de rekening voor, zonder 
dat ooit een molenaar genoemd wordt. Ook uit de oude Bildtkaart van Jan 
Janszoon van 1570 wordt een molen aangegeven op de tegenwoordige plaats. 

Volgens de Recesboeken (waarin betalingkwesties worden behandeld) is er 
sprake van maalloon ontvangen door Wybe Pieterszoon den 31 mei 1591. Dit 

moet de molenaar van Vrouwenparochie geweest zijn omdat de molenaars van 
St. Anna en St. Jacobiparochie bekend zijn. Hij heeft niet lang meer geleefd, 
want Anna (blijkbaar zijn weduwe) stond genoteerd als molenaerse bij de Zijl. In 

september 1606 is Jan Franszoon (van der Mey) molenaar. Hij is dit nog in 1611. 
Achtereenvolgens vinden wij dan zijn zoons als molenaars; in 1613 Cornelis 

Jansz (ook nog in 1615), daarna worden genoemd Eelcke Jansz en Aert Jansz, 



die waarschijnlijk de zaak gedreven hebben. Frans Jansz bleef het langst op de 

molen, we vinden hem tot 1643. In 1644 wordt Sibbel zijn weduwe genoemd. In 
datzelfde jaar wordt de oudste zoon, Jan Franszoon, molenaar. Hij moest de 

molen verkopen. Koper was Douwe Harmens, molenaar en bakker te 
Vrouwenparochie, hij was het nog in 1648. Er is hier sprake van fl. 5515 car. Op 
12 april 1652 is Gerben Jacobs molenaar te Vrouwenparochie, ook is hij tevens 

bakker.  
Hij overlijdt in 1663. De molen wordt verhuurd aan Jacob Eernstes. Gerben 

Jacobs weduwe, Grietie Adriaansdochter, hertrouwt echter in 1664 met Tijds 
Gerches van Stiens. Jacob Eernstes wordt de huur opgezegd. Grietie Adriaansd. 
overlijdt in 1666. De molen vererft op Rinsie Gerbensdochter uit haar eerste 

huwelijk. Deze trouwt op 3 mei 1667, nog maar 15 jaar oud met Jochem 
Jochemsz. Die we in 1668 genoemd vinden als bakker-molenaar te 

Vrouwenparochie. Van lange duur is het niet geweest, 8 november 1668 vinden 
we de eerdere huurder Jacob Eernstes als bakker en molenaar terug. Hij wordt 
voor het laatst genoemd in het recesboek van 29 juni 1674. In 1675 behoorden 

de molen en bakkerij toe aan Dirk Dirkszoon Kuyck die in 1665 al bakker was te 
Vrouwenparochie. Aardig is het te weten dat deze Dirk Dirkszoon Kuyck in 1672 

voor het nedergerecht van Het Bildt aanhangig maakte een vordering die hij op 
iemand had wegens achterstallige betaling van 51 broden, die hij "volgens 

kerfstock" geleverd had. Voor elke bij hem in de schuld staande klant had de 
bakker zulk een kerfstock op naam, waarin voor elk verkocht brood een kerf 
gesneden werd. Na het overlijden van Dirk Dirks Kuyck werd zijn zoon Dirk Dirks 

Kuyck bakker en molenaar in 1684. In 1720 overlijdt Dirk Dirks Kuyck. De 
weduwe zet het bedrijf waarschijnlijk voort met een meesterknecht tot 1727, 

wanneer zij komt te overlijden en haar zoon Dirk Dirks Kuyck de molen en 
bakkerij overneemt. Dirk Dirks Kuyck en zijn vrouw kregen een zoon, ook 
genoemd Dirk en een dochter. Beide echtgenoten overlijden kort na elkaar. 

Aangezien de jonge Dirk nog maar 12 jaar oud was, werd de molen verhuurd en 
wordt Teunis Andries in 1738 als molenaar genoemd. In 1740 is er evenwel een 

nieuwe huurder, Freerk Harnts. Maar in 1747 trouwt Dirk Dirks Kuyck met 
Maartie Fransdochter en werd hij de vierde molenaar in Vrouwenparochie met die 
naam. Na de dood van Maartie hertrouwt Dirk Dirks Kuyck in 1777 met Rinske 

Gerryts. Ook uit dit huwelijk wordt een Dirk geboren. Deze vijfde molenaar met 
die naam trouwde in 1805 met Yilkje Jans en betrok de bakkerij en molen, terwijl 

zijn vader, 80 jaar oud, met zijn derde vrouw bij hen in ging wonen. Op 13 mei 
1807 verkocht de vijfde Dirk Dirks Kuyck de molen met huis, schuur en molen 
erf aan Feike Gerbens Dokter en zijn vrouw Ypina Crochnaar te St. Annaparochie. 

Er was een einde gekomen aan de merkwaardige reeks van vijf molenaars, allen 
Dirk Dirks Kuyck genaamd, gedurende 130 jaar. Molenaar was dus sedert 12 mei 

1807 Feike Gerbens Dokter uit een oude Vrouwbuurtster familie.  
Tot 1844 heeft Feike Dokter de molen in gebruik gehouden. Daarna in hetzelfde 
jaar werd Ate Wijbes Him, een neef van Feike Dokter, molenaar. Jannigje een 

dochter van Ate Wijbes Him, trouwde in 1860 met Jan Visser van Leeuwarden en 
deze werd molenaar van Vrouwenparochie, terwijl de vader Ate Wijbes Him 

kastelein in de buurt bij de brug werd. Visser kreeg een en ander in eigendom.   
In januari 1867 bood Visser zijn herberg stalling en doorreed te huur aan. In 
1869 werd echter ten overstaan van notaris Egbert Brunger te Vrouwenparochie 

"De Windkoren- en pelmolen met wagenhuis en erf 12 vierkante roeden; een 
woonhuis met erf; de herberg met bovenzaal, doorreed en stalling" publiek 

verkocht. Johannes Jans van der Ley te Hallum werd koper van alle percelen 
voor fl. 8803,-. Op 12 mei 1870 vestigt Johannes Jans van der Ley zich met 



echtgenote Janke Gerrits Postma te Vrouwenparochie als molenaar en kastelein. 

In 1901 hebben ze de zaak verkocht aan Hendrik de Vries te Boxum. Kort 
daarna, in 1903, vinden we als eigenaar Wiepke Hermans van der Leest, 

molenaar en kastelein te Vrouwenparochie. De molen had slechts fl. 1125,- 
opgebracht en was in verval geraakt. In 1919 worden molen en herberg 
wederom verkocht, nu aan Albertus Johannes Kok. Deze overleed in 1944, zijn 

weduwe Maria Koopmans heeft de zaak aangehouden tot 1945, wanneer 
opnieuw een Albertus Johannes Kok eigenaar wordt. In juni 1954 worden de 

molen en het café verkocht voor fl. 29990,- aan Jacob Halma van Oude Leye, de 
molen raakt echter buiten bedrijf.  

In 1963 volgt een grote restauratie waarvan de foto hieronder 

getuigt. 

 

De stichting had een kwart van de benodigde gelden al een poosje klaar liggen, 

maar het wachten was op de laatste subsidiebeschikking. Toen die afkwam 

startte de rietdekker een dag later al met zijn activiteiten. Er werd een steiger 

geslagen en een nieuwe grote spruit lag inmiddels ook al klaar. Volgens raming 

kwam die opknapbeurt 23.000 gulden te kosten waarvan de stichting dus zelf 

bijna 6000 gulden bijdroeg, in die tijd geen gering bedrag dat m.b.v. een 

lijstcollecte werd ingezameld. Opmerkelijk is het dat toen nog niet vaststond 

wat de toekomstige 

bestemming zou worden. Er 

werd gedacht aan een 

tijdelijke woon-, werk- en 

expositieruimte voor een 

kunstenaar, maar de 

voorzieningen die hiervoor 

getroffen dienden te worden 

waren niet subsidiabel. De 

stichting vond ook dat men 

hiervoor niet opnieuw een 

beroep kon doen op de 

burgerij. 

De hele restauratie nam nog 

geruime tijd in beslag. Op 

maandag 5 september 1966 

lichtte een grote kraan van 

Pax uit Leeuwarden de oude 

kap van de romp waarna nog 

in dezelfde week de nieuwe 

kap, die men op de grond 

gebouwd had, de reis naar 

boven maakte, iets 

spectaculairs voor die tijd. 

 

(fotocollectie GDW) 

Over die beginjaren 70 heb ik 

een brief in m’n archief liggen 



van de legendarische molenvriend Jan G. de Beer uit St. Jacobi Parochie. Die 

nemen we hier afsluitend mee om die startperiode in herinnering te halen. 

“….Toen werd in 1973 het plan geboren de molen voor onderwijzend personeel 

met hun leerlingen open te stellen voor bezichtiging om hen alzo kennis te laten 

maken met het vroeger zo onmisbare oude maalwerktuig en er zo wat begrip en 

liefde voor te kweken als er in de toekomst weer eens een beroep op financiële 

steun nodig zou zijn.Op ondergetekende werd toen een beroep gedaan om bij 

die gelegenheid tekst en uitleg te geven. Maar ook dat loffelijk streven is niet 

erg aangeslagen. Slechts drie schoolklassen hebben hiervan gebruik gemaakt. 

Maar voor ik de schooljeugd kon ontvangen, bleek het nodig de molen een grote 

schoonmaakbeurt te geven. De vogels hadden er zes jaar lang vrije toegang 

gehad zodat ik twee dagen nodig had om nesten al wat al op te ruimen en alles 

weer iets toonbaar te maken. En toen ik alles weer eens liet draaien bleek het 

allemaal niet feilloos te gaan. Er moest hier en daar nog wel iets bijgesteld en 

veranderd worden. Ik dacht toen onwillekeurig weer aan Paulus Stap, 

molenaarsknecht op molen De Leeuw van Oude Bildtzijl die bij zekere 

gelegenheid zei: “Molnmakers binne krekt as dokters: se bringe jo soveer en 

dan mot jou sels maar weer sien om helendal beter te worren.” Hij bedoelde 

natuurlijk dat bij het in gebruik nemen er altijd nog kleinigheden zijn die de 

molenaar zelf moet bijstellen. 

Intussen had ik gezelschap op de molen gekregen. Molenaar L. v.d. Kooi uit 

Marssum kwam er les geven aan een paar vrijwillige molenaars. Met elkaar 

hebben we verder alles in orde gebracht. We werden ruimschoots beloond voor 

onze moeite toen het ogenblik daar was dat het schoe of schuddebak weer zijn 

bekende geluid liet horen en de eerste gebroken haver in de zak stroomde.” 

En dan het beroemde eerste Mallemolenfeest dat bij de molen werd gehouden in 

1973 en dat door schaatster Atje Keulen Deelstra werd geopend door de vang 

van de molen te lichten. Ook daarover schreef Jan de Beer. 

“De Lionsclub van Leeuwarden had het plan opgevat om op Koninginnedag 1973 

op het plein bij de molen een soort boerenkermis met attracties in 

Breugeliaanse sfeer te organiseren ten bate van gehandicapte kinderen. De 

malende molen vormde het middelpunt van dat alles en heeft die dag in de 

belangstelling gestaan als wellicht nooit tevoren. Er waren naar schatting  

13.000 bezoekers! Een tweetal vrijwillige molenaars hebben hem ondertussen 

onder hun hoede genomen en trachten weer nieuwe adspirant molenaars de 

nodige kennis bij te brengen.” 

En die twee vrijwilligers waren de heren Hofkamp, de tweelingbroers Waling en 

Piet waarvan de laatste nog steeds actief is op de hoge stellingmolen van 

Heerenveen. In een interview met de redacteur van het Friesch Dagblad vertellen 

de broers Hofkamp in 1973 dat het fascinerend is nader met de molens in 

aanraking te komen: 

“Je leert over de geschiedenis van de molen, de werking en , dat is erg 

belangrijk, je leert de verschillende weertypes  kennen en hun gedragingen. In 

een korte tijd moet je eigenlijk alles leren wat de molenaar vroeger met de 

paplepel in gegoten kreeg van zijn vader die de molenaar was.” 

 

Gerben D. Wijnja 



De Sexbierumer  

molen  

toegankelijk  

voor  

gehandicapten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘In mole stiet eins noait midden yn in doarp; in mole moat frij op 'e wyn stean. 

Mar in mole hat wol in belangrike funksje yn de doarpsmienskip, al ieuwen lang. 
En ûndanks de yndustriële revolúsje hat it molebedriuw it úthâlden oant yn 'e 
20e ieu ta. Nou is ús mole in monumint; in monumint dêr't wy wiis mei wêze 

kinne. 
Lokkich binne der minsken dy't de wearde derfan ynsjogge en der tagelyk 

kommersjeel ljocht yn sjogge, sadat de âlde mole op nije wize wer ekonomysk 
funksjonearje kin. Dat is de bêste garânsje foar it behâld fan it monumintale. 
Sibe Palma is sa'n man. Hy hat de mole 'De Korenaar'( 1868), kocht yn 1985 en 

hat dy makke ta wat it no is: in museum, in keunstgalery en in útspanning dêr't 
men feesten en resepsjes hâlde kin. En rûnom wei wurdt der gebrûk fan makke’, 

aldus de Seisbierrumer geschiedenis. 
 

Na drie restauraties is Sibe Claes Palma weer aan de slag, want stilzitten past 

een ondernemer niet. Bouwers en Greenmasters maken terrein en molen 

toegankelijk voor gehandicapten. 

Via een heuvel in zijn tuin loopt een pad langzaam omhoog via een brug tot op 

het dak van de bijgebouwen van de molen tot onder de stelling. Op die plek op 

het dak, waar vroeger de trap van het pakhuis naar de stelling heeft gezeten, zal 

een lift worden gebouwd, die gehandicapten tot op de stelling brengt.  Een 

binnenlift, de molen is er groot genoeg voor, zou de historische constructie te 

zeer verwonden. 

De paden in zijn prachtige tuin worden geschikt gemaakt voor rolstoelen. En er 

valt wat te genieten. Natuurlijk, wij waren er 3 april jl. Een van de eerste 



prachtige dagen van het vroege voorjaar. Als een volleerd botanicus leidde Sibe 

Claes ons rond langs de unieke bomen, planten, het stinzenguod en vele soorten 

titelroasen en kleine tulpensoorten in zijn tuin. Zelfs de unieke zwarte iris was er 

te bewonderen. De aparte geaccidenteerd geconstrueerde ‘tuin’-een biotoop, 

vreemd aan een molenomgeving- wordt in zo’n entourage toch prachtig. 

 

Vooraan de te verbreden weg wordt door de hoveniers van Greenmaster op dat 

moment bestrating aangebracht, geschikt voor het parkeren van bussen. Dit in 

samenwerking met de provincie. Gerben de Jong van Stichting Partoer is de 

initiatiefnemer van het toegankelijk maken van de molen en bijbehorende 

gebouwen voor gehandicapten. Hij kreeg het idee, toen hij de Korenaar een keer 

bezocht. Partoer is een door de provincie Fryslân gesubsidieerde 

steunfunctieorganisatie voor advies, begeleiding en ondersteuning van plaatselijk 

en regionaal werkende organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hij had 

vernomen, dat bezoekers heel positief waren over de molen en wilde dat dat ook 

zou gelden voor gehandicapten. Veel partijen en de benodigde middelen werden 

bijeengebracht. Op dit moment worden de plannen dus uitgevoerd. 

 

Hoger dan de maalzolder zullen gehandicapten niet kunnen komen, maar daar 

wordt een andere oplossing voor gerealiseerd. Een slim en uitgebreid systeem 

van camera’s op elke zolder zal voortdurend met de computer te sturen 

opnamen maken, die een ieder dan op elk ogenblik op zijn computer zal kunnen 

zien. Voor gehandicapte molenliefhebbers, die tot op de stelling en de maalzolder 

zijn geweest, is het een prachtige aanvulling om op die wijze het spoorwiel en de 

bonkelaar te zien draaien. 

 

De eigenaar en molenaar 

 

Sibe Claes Palma geboren in februari 1946 laat met zijn partner Kristine Hania de 

Korenaar in Seisbierrum regelmatig draaien. In ieder geval als bruid en 

bruidegom hun graankorrels van boven in de kaar gooien voor het malen van het 

meel, waarvan hun wittebrood gebakken wordt. Hij noemt zich artistiek 

ondernemer. Het gaat hem niet om geld en bezit, maar om mooie dingen, 

hetgeen o.a. blijkt uit zijn voorliefde voor prachtige planten- en bloemensoorten.  

 

Na de laatste restauratie in 2006 zijn constructie-elementen en elementen van 

het gaande werk mooi vernieuwd. Je praat dan over de lange spruit, het 

spoorwiel, de rondsels of schijflopen, de bonkelaar, de vang en de ezel. Voorts 

heeft de molenaar/eigenaar voor een Sprinklerinstallatie gekozen, hoewel hij 

voor dat geld ook voor een zelfzwichtend klepsysteem had kunnen kiezen, de as 

is namelijk al doorboord. De restauratie in 2006 was nodig, omdat er naast 

slechte onderdelen- de molen heeft nieuwe (echte) maalstenen gekregen  van 

Peereboom van Centaurea Werken te Wervershoof  -onderdelen waren vernield 

door een enorme luchtdruk-’boost’ vanwege schietoefeningen op de Vliehors. Een 

foutje van Defensie, zij betaalden de rekening ook, aldus Palma. Palma heeft al 



wat restauraties achter de rug. Hij kocht de Korenaar in 1985 als een ruïne en 

zijn exploitatiestichting heeft door de samenwerking met de CHN, Nuon en 

Aeolus 6 jaar lang door zo’n 40.000 betalende bezoekers het geld verdiend voor 

restauratie en het opbouwen van de ruimtes om het enorme achtkant. Op de 

eerste verdieping kan men nog de apparatuur van een honderd vijftig jaar oude 

bakkerij bezichtigen. 

 

Sibe Claes is een autodidact, een “selfmade-man’’, die als filosofie heeft, dat je 

alles kunt, als je maar wilt. Zo heeft hij aan alles meegeholpen nu en in het 

verleden of het nu metselen, timmeren, computertechniek, installatiewerk of wat 

anders is. Trots laat hij de grote ruimte zien, waarin op een grijze vloer 8 stipen 

staan, waarop de reusachtige hoekstijlen van het achtkant te zien zijn. De ruimte 

is geschikt als trouwruimte en als ruimte voor bruiloften en partijen.  

 

 
 

De molen is bouwkundig wel los blijven staan van de omringende ruimtes. 

Staalconstructies (T-balken) in die ruimte precies om de vloer van de eerste 

zolder heen, laten dat zien. In de laatste bijbouw heeft Sibe Claes een prachtige 

woning gemaakt, eventueel te gebruiken als luxe bruidsuite. 

Sibe Claes is, zoals hij zelf zegt een man met visioenen, die hij in de loop van 

zijn leven realiseert, maar het kan wel elke week anders gaan. 



Bestemming en faciliteiten over de rand? 

Tijdens het Jaar van de Molens 2007 werd in de molen een symposium 

georganiseerd waarvan de foto een beeld geeft. Archieffoto GDW 

De karakteristieke molen en de prachtige, rondomliggende tuin bieden, zoals 

gezegd, een unieke en prachtige locatie voor een huwelijk of voor een 

conferentie. De ruimte onder de molen biedt plaats groepen tot 350 gasten. Er 

zijn uitgebreide horecafaciliteiten. De molen is, zoals hiervoor gezegd, prachtig 

gerestaureerd en de ruimtes zijn ingericht door kunstenaars, die met artistieke 

elementen uit de omgeving hebben gewerkt. De molen bestaat uit twee grote 

ruimtes die samen of apart van elkaar gebruikt kunnen worden. Naast deze twee 

ruimtes, beschikt de molen over een prachtig authentiek molencafé met een 

oude schouw met witjes (tegels) van Harlinger aardewerk. Normaal is een molen 

dicht gebouwd maar nu sta je onder de molen zelf. Er staan 8 zware hoekstijlen, 

dat maakt het heel apart. In het centrum kan gedanst worden.  

Bij de Korenaar gaan restauratie en het werken binnen een nieuwe bestemming 

hand in hand. Palma benadrukt de aparte scheiding tussen het monument en de 

omringende horecagelegenheid, maar waar eindigt de erkenning van objectief 

vast te stellen historiciteit en monumentaliteit en waar begint de subjectieve 

beleving van een mooie decoratieve entourage van je bruiloft. Zou Bazelmans 

vandaag nog geld uittrekken voor dit rijksmonument? 

Michiel de Ruiter 

 

 

  

 

Voor de bestellers van boeken van de website 

Het komt af en toe voor dat mensen die boeken van de site bestellen hun 

naam niet achterlaten in het invulscherm. Helaas kunnen we dan niet tot 

levering overgaan, omdat we niet over de adressen beschikken. GDW 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Harmannus Noot, Haren 

 

Mijn molenboekenverzameling is een 

afspiegeling van mijn interesse in molens 
 

In De Utskoat leggen we lezers een aantal vragen voor over molens. Utskoatredactielid 

Ruurd Jakob Nauta bijt het spits af. Hij houdt van molens en boeken en woont in een 

monumentaal pand in het dorpje Ysbrechtum, westelijk van Sneek.  

Hoe oud ben je, wat voor werk doe je en andere persoonlijke zaken die je kwijt 

wilt. 

Ik ben 30 jaar, werk sinds 2002 voor The Phone House, woon sinds 2005 in Ysbrechtum 

en sta nu op het punt te gaan samenwonen met mijn vriendin Hilda. Naast mijn 

molenhobby ben ik erg geïnteresseerd in astronomie en geschiedenis, onderwerpen waar 

ik ook ettelijke boeken over heb. 

Hoe ben je eigenlijk met molens in aanraking gekomen? 

In 1993 ging ik, tijdens een vakantie in Twente, samen met mijn ouders en zus naar de 

pas gerestaureerde korenmolen De Hoop in Markelo. Het was een onvergetelijke 

belevenis, die zou leiden tot mijn grootste hobby. Het was vooral de vrijwillig molenaar 

van De Hoop die mijn interesse getrokken heeft. Natuurlijk was de molen op zich ook 

geweldig, maar de enthousiaste vrijwilliger is zeker een belangrijke factor geweest in 

mijn nieuwe hobby. Zie hier hoe belangrijk het enthousiasme van de vrijwilliger kan zijn. 

We hebben de rest van de vakantie niets anders meer gezien dan molens…. 

Wat doen molens met jou? 

Molens zijn voor mij een symbool van industrieel erfgoed wat nooit verloren mag gaan. 

Je voelt je helemaal geweldig als je een origineel behouden molen binnenwandelt en er 

kunt beleven hoe het er daar in de vorige eeuwen aan toe ging. Molens fascineren mij tot 

en met, mede omdat er niet één gelijk is. Overal waar je molens bezoekt, merk je dat ze 

allemaal weer anders zijn. 

Je reist veel. In wat voor opzicht zijn buitenlandse molens voor jou zo 

bijzonder? 

Buitenlandse molens verschillen op zoveel punten van de Nederlandse molens. 

Windrozen, (dubbele) zelfzwichting, walsenstoelen, uienkappen, ijzeren standerds, 

planzichters, trieurs, klopfrohrs, 8-kante steenkuipen, ijzeren bovenwielen enz enz. 

Buitenlandse molens zijn ook vaak origineler bewaard gebleven dan in Nederland. Dat is 

me zowel tijdens de talloze Duitse molendagen, Deense molendag en ook in mijn 

vakantie meerdere keren opgevallen. 



Wat is jouw lievelingsmolen in Fryslân, Nederland, het buitenland en waarom?  

“Mijn” Rispenser in Oosterend is mijn favoriete molen. Een molen twee gezichten, tot in 

de jaren 70 was het een van de meest gave poldermolens van Friesland. De (particuliere) 

eigenaar had er altijd vreselijk goed op gepast, totdat de gemeente eigenaar werd en de 

molen liet vervallen tot een molenwrak. Het is een ware schande hoe de gemeente er 

destijds mee omgesprongen is. Het is geweldig dat de molen nog bestaat en dat ik er 

vrijwilliger mag zijn. Het bevalt me daar prima. 

Lievelingsmolen in Nederland is lastig: ik heb wel een “klik” met de Zaanse molens en 

vind papiermolen De Schoolmeester en pelmolen Het Prinsenhof, beide staand in 

Westzaan, ware prachtmolens. Zij zijn beide werkende overblijfselen van de rijke Zaanse 

molenhistorie. 

Een buitenlandse molen welke waarschijnlijk tot de mooiste van de wereld behoort is de 

standerdmolen te Wormhout in Frankrijk. Deze machtige korenmolen met zijn zware 

kombuizen en al zijn hokjes, luikjes en andere verborgen ruimtes, is behouden gebleven 

zoals molenaar Deschodt hem achterliet toen hij hem voor het laatst professioneel 

gebruikte. Eigenlijk zou iedereen die molen een keer gezien moeten hebben. De discussie 

“Moeten molens altijd malen” is voor de volle 100 procent op deze molen van toepassing. 

Als je deze molen weer maalvaardig gaat maken, dan verliest de molen een groot deel 

van zijn charme en dat moet te allen tijde voorkomen worden. 

Je hebt een indrukwekkende kast vol molenboeken. Welk boek kocht je het 

laatst?  

Het laatste molenboek kocht ik tijdens de vakantie in Denemarken. Het is het boek 

Dansk Møllerforeining 125 år, ofwel het 125 jarig bestaan van de Deense 

molenvereniging. Het is een boek dat met veel foto’s laat zien wat er in die periode 

allemaal gebeurd is met de fraaie Deense molens. 

Neem je een molenboek mee op vakantie? 

Ja, dit jaar zijn we, zoals eerder gezegd, naar Denemarken op vakantie geweest en ik 

had “Nieuwe schetsen uit het oude Zaanse molenleven” van Husslage mee. Prachtige 

verhalen over de tijd dat de Zaanse molens nog in bedrijf waren en de molenmakers er 

“kind aan huis waren”. 

Wat is de meest indrukwekkende titel uit jouw collectie? 

Dat zijn er eigenlijk twee, namelijk het Groot Volkomen Moolenboek en de map met 

molentekeningen van Sipman. 

Wat is jouw duurste molenboek? 

Mijn duurste molenboek is “Eeuwen onder wind en wolken” van Paul Bauters. Het 

behandelt de wind- en watermolens in Oost-Vlaanderen en kostte €175,00. Daarnaast 

ben ik in het bezit van de map met Molentekeningen van Anton Sipman, wat destijds de 

€300,00 meer dan waard was, maar aangezien dat niet een “echt boek” is, is het boek 

van Bauters het duurste. 

Welk boek moet elke molenliefhebber in ieder geval gelezen hebben? 

Ik denk dat één van de uitgaven van Molens van de hand van Stockhuyzen een aanrader 

is. In het boek worden op een duidelijke manier allerlei molenzaken behandeld. 

Daarnaast is Molenbouw van Sipman ook een titel welke eigenlijk niet in de boekenkast 

van een molenaar hoort te ontbreken. De niet altijd even makkelijk leesbare schrijfstijl 

van Sipman, maakt het soms wel tot een lastig te lezen boek, maar de tekeningen erin 

zijn magnifiek en tot in het kleinste detail getekend. 

Welk molenboek dat nog geschreven moet worden mis je nog?  

De naam van Anton Sipman is al eerder gevallen en ik mis eigenlijk een boek waarin zijn 

nog nooit eerder gepubliceerde tekeningen worden gepubliceerd. Het zou eeuwig zonde 



zijn als die (waarschijnlijk) unieke tekeningen voor altijd in (dichte) lades zouden blijven 

bewaard bij de familie van de helaas overleden Sipman. 

Ut de hazze iten Herinneringen van een molenaar 

 

Wat seit. Ja ik ha om it Ferwerter Kleaster hinne altyd it rjocht hân. Ja, ik ha no 

noch sa’n 350 HA, mar it isi hast neat mear wurdich, it is sa feroare ju. 

Ast’yndertiid mei wat hazzen oan it stjoer de buorren troch tytste, dan bearde elk 

fan dy grauwe hazzen. No bist te jeien en fleane der jonge froulju op punthakjes 

it lân yn om it wyld te ferdriuwen. Komme út de stêden wei en dat set har ta 

wenjen op ‘e romte. Beare wakker hoe moai , mar it moat al krekt saas sy it yn’t 

holtsje ha. Oars bist dermei oan. Ha gjin doel oer ús âlde gebrûken. 

En mei dat moderne buorkjen is’t ek in ramp foar it wyld. Kij op de stal en mar 

meane. It giselt mei meanapperaten fan njoggen meter breed op de trekkers it 

gers der ôf. Hoe sil der oait wat oerbliuwe? 

Wat seit, ja ik krij noch wolris wat. Jerken by de rûs. Der komme fierste folle 

jerken. Jo moatte rekkenje de eintsjes sitte maitiids te brieden en dan wurde se 

sa troch de foksen fan ’t nêst snapt. Fan’t maitiid noch in nest jonge foksen 

útgroeven. Der lein e trettjin deade einen en einekoppen yn’t nest. Gjin jerke 

derby hear. Kinst begripe. Jawis, ik krij noch wol wat hazzen foar de loop, wat 

tochten jo no. 

Opite, nee, ik hoech se net, ha my der yn de oarlochsjierren út iten. 

No dat sil ik jo sizze. As jonge koe ik sa strûpsette. It wie yn de oarlochsjierren 

en ik wie in jier ast trettjin en altyd yn’t fjild. Och man, ik wist alle hazzen yn de 

wide omkriten te lizzen en ek harren paad. Ja, hazzen ha fêste paden troch it 

lân. En benammen as se flechtsje nimme se dy foar har fertroude paden. En ik 

koe dêr alle sleatten, dammen, planken oer sleatten, greppels en reidpôlen. Man, 

ik koe dat fjild dêr wol dreame, koe der by nacht like hurd troch as oerdei. De 

hûn mei en sa jagen wy nachts de hazzen yn de strûpen. Ja, de hûn koe der wat 

fan hear: se joech noait leven, men hearde har net, ja wat piipje as se wer ien 

hie, mar ik ha har noait blaffen heard yn ’t lân. 

Mar no sil ik jo sizze, wy ha ris in aparte loop hân. Sjouke wie derby, al sa’n 

akrobaat. Wy wiene doe sa’n jier as fjirtjin, it wie by’t hjerst en wy sloegen mei 

de snoekangel by de feart om. In kikkert der oan as aas. Dêr komme twa fan dy 

griene legerweinen de âld reed del en der komme in man as acht út. Dútsers. Dy 

soene te jeien. Ik sei tsjin Sjouke: “Der hinne, wy moatte mei jong, jawis mei te 

jeien.” Dat wy der hinne en fregen oft wy mei mochten. Dy Dútsers fregen: 

“Kannst du treiben?” Ik sei: “As de bêste.” Dat wy mei dy mannen de lannen yn. 

Ik hear it se noch sizzen: “Waidmannsheil” en doe dy oaren: “Waidmannsdank” 

en dêr setten in stikmannich ôf om foarút op post plak te sykjen efter in hikke of 

yn de ûnderwâl. Doe wy mei noch in pear man mei gewear driuwe. Treiben. Der 

kaam mar inkeld ris in hazze op en dêr’t ik se wist te lizzen mijden wy it driuwen 

en as se goed fêst leinen, rûnen wy der suver boppe oer hinne. As wy dan wat 

fierder wiene, koe it wol wer. Dat dan mar wer wakker mei de hannen slaan en 

mar roppe prrrrrrtttttt----prrrrrrrrttttttttttt. 



Gauris kaam der in hazze efter ús op út har leger. De Dútsers seachen wakker fûl 

foar har út, dat se fernamen der meastentiids neat fan. Mar as se al ris ien 

seachen dan wie it wakker tsjin ús: “Du sollst besser treiben!” En dan sloech wy 

wer yn ‘e hannen en it prrrrttttt wie net fan ‘e loft. Wy wiene al gâns in ein it fjild 

yn, doe’t sa’n grouwe Feldwebel om in daam soe. Mei dat er op de daamlegger 

twa planken skean spikere oan de daampeal sieten en in grouwe pôle reid makke 

dat der gjin sicht op wie, knoffele hy der wat ûnhandich om hinne. En hjir barde 

it. Dy gouwe Feldwebel koe syn lykwicht net hâlde en dondere mei gewear en al 

efteroer yn de feart, mei ien poat noch fêst yn de strûp. En raze dy grouwe en 

skelle: “Wer hat dat gemacht, erschiessen, kapût machen” it hold net wer op. En 

wy mar oan de skouders lûke en mei de kop skodzje. Sjouke koe al sa ûnnoazel 

sjen. Man, man, as ik dat byld wer foar eagen krij. Prachtich. En de triennen 

rûnen him by de wangen del fan’t laitsjen.  

Mar no noch hazze ite? Nee hear. Jo moatte rekkenje, wy krigen soms wiken en 

wiken oanien oars neat as hazze. Nee, ik ha my der yn de oarlochsjierren út iten 

! ! !  

De Fjildman        septimber 2008 

 

TASTBARE HERINNERING OP AVONDEXCURSIE 

 

Tijdens het jaarlijkse molenreisje j.l. april had ik o.a. een praatje met Durk 

Piersma van de Schalsumermolen. Ik vertelde hem dat ik zo'n 50 jaar terug een 

ontwerp (technische tekeningen)gemaakt heb bij machinefabriek Hubert te 

Sneek voor plaatsing van een dieselmotor in die molen. En tevens een 

ontkoppelmechanisme voor het verschuiven van het ondereinde van de 

koningsspil om zodoende het spilrad uit het schroefrad te draaien voor het op de 

motor malen. Durk zei, de dieselmotor is er al lang niet meer maar dat 

ontkoppelmechanisme is er nog steeds,dus kom op de avondexcursie in juni 

maar eens bij me op de molen.  

Dus met Hans de Vries op deze mooie zomeravond op naar de Schalsumermolen. 

Bij het betreden van de molen allereerst het ontkoppelmechanisme bekijken en 

er werd door Hans een aantal foto's gemaakt. 

Daarna zijn we naar die andere Durk gegaan op de Húnsermole ,ook een 

indrukwekkende poldermolen waarin nog wel een Lister dieselmotor als 

hulpaandrijving staat opgesteld. 

Zoals gezegd: een prachtige 

zomeravond met een bezoek aan 

twee prachtige poldermolens. Maar 

persoonlijk was voor mij toch het 

mooiste van deze avond het stukje 

werk van een halve eeuw geleden 

weer terug te zien en het feit dat het 

ook nu nog functioneel is tijdens het 

zogeheten "voor de prins draaien" 

daar werd ik helemaal blij van. 



 

Jan Bergstra 

Voor het eerst zelfstandig malen 
 

Drie graden, koud, wel net droog, eind maart. Op naar de molen. 

Zuidwesten wind, ongeveer 4 Bft .De eerste keer dat ik helemaal 
alleen mag draaien. Niemand  om iets aan te vragen, niemand om 

te helpen, geen bevestiging dat je het goed doet, geen 
aanmerkingen. De Rentmeester ligt prachtig midden in het land 

van Menaldum. Buienwolken donker in de verte. Soms breekt de 
hemel even open en priemt de lage zon door de nevelwolken in het 

Zuiden. Hij schittert bleek en verblindend fel, zoals dat in de 
winter hoort. Dan wordt het grijs. 
 
Een aparte ervaring, als je voor het eerst zonder leermeester op de molen gaat 

malen. Hij vond dat je er aan toe was en gaf aan dat je zo meer zelfvertrouwen 
ontwikkelt. Niet afwachten wat er gezegd wordt, niet eerst luisteren naar een 



goedkeurend antwoord of een ‘nee, dat zou ik anders doen’, maar gewoon zelf 

handelen en jezelf antwoord geven: ‘dat deed ik goed’. 
Ik haal de ketting van de kruilier, de kettingen en bliksemafleiders van de roeden 

en ga naar boven. De stutten los, het paltouw laten zakken, zodat je buiten bij 
de vangketting kunt. Het touw rond de vangbalk los. Dan de hals smeren, de 
neuten en even kijken of er nog genoeg vet rond het penlager is. Naar beneden. 

Even de ketting van de wachtdeur losmaken. Hoe staat de wind? Ik hoef hem 
maar een klein stukje te kruien. Eerst leg ik een ketting op de plek, waar straks 

het gevlucht komt, dan maak ik de bezetketting los, de kruiketting ligt goed en 
draaien maar, eerst zwaar, dan wat lichter. Klaar, bezetketting vast. 
 

En weer: ‘er is niemand, dit doe ik helemaal alleen’. Gaat het wel goed? Vergeet 
ik niets? Doe ik het wel in de goede volgorde? De zeilen voorleggen. Met 4 Bft 

kan hij aardig draaien, laat ik maar voorzichtig zijn. Vier lange halven, dunkt me. 
Dan gaat het wel rustig, aan stress heb ik geen behoefte. Niet vergeten de 
borden er in te zetten. Gek, dat je hoogtevrees is verdwenen, als je in je ‘eigen’ 

molen gewend bent naar boven te klimmen. Op een molen, waar je de eerste 
keer naar boven klimt, zeker als de roeden heel lang zijn en het om een 

stellingmolen gaat, is die vrees er. Krampachtig klimmend, tegen jezelf zeggend, 
dat je niet krampachtig moet zijn, klim je dan naar boven. Maar dat zal ook wel 

beter gaan, als je het voor de zoveelste keer doet.  
 
Bij het tweede zeil merk ik dat de wind steeds bijna wegvalt. Dat had ik net niet 

door. Dan is de zeilvoering wel aan de ‘minne kant’. Wat zou mijn instructeur 
gezegd hebben bij deze keuze? En wat als het gevlucht straks niet rond komt, 

dan moet ik alles weer zwichten naar vol? 
Nou, gewoon consequent je eigen keuze blijven volgen. Dat heeft wel iets. Geen 
wispelturig gedrag. Na de zeilen de afrastering, veiligheid is belangrijk, niet 

alleen op het examen. Ja, ik ben wel zo iemand, die bij een ochtendje lekker 
draaien, even onverwacht naar de windkant kan lopen zonder na te denken, dat 

er ook nog af en toe een wiek langskomt. Dus de afrastering is niet alleen een 
veiligheid voor bezoekers, maar zeker ook voor mijzelf. Voor de zekerheid heb ik 
ook de roede, die naar beneden staat vastgelegd tijdens het aanbrengen van de 

afrastering. De vang staat er wel strak op, de wind is niet zo hard, maar je kan 
nooit weten. 

 
Klaar, of nee, de Friese vlag nog even uitrollen en aan het hek vastzetten. En 
dan de vang lichten? Of vergeet ik nog wat? Nee, ik geloof het niet. De wind gaat 

net wat aantrekken. Los met die molen. Ja, hij komt lekker. Totdat de wind weer 
afzwakt, hij blijft net draaien, heeft net iets meer kracht dan het gewicht van het 

water in de vijzel. Hij blijft dus net heel langzaam als een oude man draaien. Ik 
ben tevreden en houd mijzelf voor, dat ik de eerste keer voor veiligheid heb 
gekozen in plaats van voor flinkheid en overmoed. Dat is een beter gevoel dan 

toegeven, dat ik het best een beetje eng vond om alleen te draaien. 
 

Michiel de Ruiter 



  

De elfde Friese molendag is een uitgelezen kans om 

kennis te maken met ons Fryske molencultuurgoed. Een 

groot aantal molens is 12 september opengesteld. 

Zie www.friesemolendagen.nl 

 

 
 

http://www.friesemolendagen.nl/


Zomervakantie en molens in Oostenrijk 
 

Na een jaar van hard werken is het dan eindelijk 

zomervakantie en worden de reeds eerder gesmede 

plannen om enige weken in den vreemde te vertoeven 

werkelijkheid. Even geen arbeidsbeslommeringen, geen 

vrijwillige verplichtingen, maar gewoon dat doen wat op 

je pad komt en vooral genieten van de rust, het 

landschap en het mooie weer. 
 

Onze bestemming was dit jaar Oostenrijk en dat ik molens zou zien dat was 

zeker: ons gehuurde “Ferienhaus”  stond aan een beek met ongeveer honderd 

meter bergop een heuse Stockmühle. Speciaal op zoek naar molens was er niet 

bij. Mochten we ze toevallig op bergtochten tegenkomen dan ontkwamen ze niet 

aan onze aandacht en kamera. Nou ja, op eentje na dan. Die stond aan de kant 

van een steile bochtige bergweg waar wegwerkers bezig waren. Dampende 

graafmachines versperden de doorgang tijdelijk zodat het verkeer van de andere 

kant eerst kon passeren. Toen wij groen licht kregen ontdekte ik pas de molen 

die grijs van het puingruis was onder gestoven. Stoppen voor een foto kon niet. 

Het was in het Tiroler Lesachtal, een rivierdal met een prachtige natuur en 



ondanks de lagere bergen had de 

Alpenwereld hier Dolomitische trekjes met 

historische boerenbergdorpen waarin de sfeer 

van weleer met dank aan de landelijke 

monumentenzorg domineerde zoals in 

Obertilliach. Oude watermolens zouden in dit 

dal vast niet ontbreken als een herinnering 

aan de oude boerencultuur. Die gedachte en 

wens werd verderop bewaarheid. In het 

bedevaartsdorps Maria Luggau bemerkte ik een bordje Mühlenweg strada dei 

mulini. De tweetaligheid Duits Italiaans is overal merkbaar. We zitten hier dan 

ook vlakbij de grens met Italië. De auto wordt geparkeerd en met de 

benenwagen moeten we een steil pad bergop, de Luggauer Mühlenweg. Ik 

verwachtte een molen te zullen vinden, aangedreven 

door de kracht van het beekwater. En dat kwam uit 

ook. Op zo’n 1200 meter boven zeeniveau stond een 

houten molen van het bovenslagradtype. Maar het 

was er niet één! Maar liefst vijf stonden er op rij als 

een soort “getrapte bemaling”. Het water dat de 

bovenste molen gebruikte voor aandrijving van het 

rad ging trapsgewijs naar beneden om de daar 

gebouwde molens ook de benodigde kracht te geven 

om graan te kunnen malen. In het zonlicht was het 

een pinkelend gespetter, een 

                        bruisend spel van waterspatten terwijl de warme gloed van de 

                        zon de donkerbruine gebouwtjes een wat vriendelijker decorum 

                         verschafte. Je moest voor 3 euro een toegangskaartje kopen bij 

                          de molenaar maar die was in geen velden of wegen te  

                          bekennen. En de molens waren ook dicht. Dus werd volstaan 

                          met het op de foto vastleggen van deze alleraardigste 

                          overblijfselen van een zo goed als vergane watermolentraditie  

                           in dit eens zo eenzame gebied waar de boeren ooit hun eigen 

                                graan vermaalden en er het benodigde brood 

                                  van bakten.  

 

 

 

 



Op een wat minder goede dag zochten we 

het mooie weer in Italië op. Via de 

Reschenpas, die wel een van de mooiste 

bergpassen van Tirol wordt genoemd, doken 

we als het ware het dal van de Etsch in. Het 

Val Venosta was breed en winderig en er 

stonden hier in de bergwereld zowaar twee 

knapen van windturbines. Maar in de verte 

lonkten op 1330 meter hoogte de witte 

muren van een schitterend gelegen klooster 

bij Burgeis. Deze Benediktijner Abdij 

Mariënberg, een soort Tibetaans klooster, 

was te bezichtigen en die kans lieten we niet 

aan onze neus voorbij gaan. Achter de 

kloostermuren hoorde ik een beekje ruisen. 

Zou daar wellicht ook een watermolen op de 

beek staan? Ik opende een dikke eiken deur 

en ontwaarde in de verte tussen het 

gebladerte en dennennaalden van de bomen 

een wit gebouwtje. Water kabbelde door een uitgeholde boomstam richting 

bovenslagrad. In de molen was het stil, daar werd niet gemalen maar vanachter 

een afgesloten binnenplaats klonk het alsof een monnik/molenaar bezig was met 

het billen van een molensteen.  

 



Hohe Tauern 

 

Onze tweede 

bestemming lag meer 

op de grens van Tirol 

en Karinthië. En daar 

troffen we dus de 

watermolen vlakbij 

ons logeeradres. In 

Grossdorf, een klein 

dorpje bij Kals in het 

Nationalpark Hohe 

Tauern, bijna aan het 

eind van een diep de 

Alpenwereld binnendringend dal op weg naar de top van Oostenrijk: de 

Grossglockner. 

De molen is er eentje van een reeks van zes stokoude Stockmühlen die op de 

wild bruisende beek staan opgesteld. Overstuur beukt het water van de gletsjer 

hier over de rotsblokken. Via zijlopen bereikt het water toch wel rustiger het 

schoepenwiel aan de onderkant van een fraai afgewerkte spil die ze Stock 

noemen waarmee meteen de naam van dit molentype verklaard is. De molens 

staan op palen en via uitgeholde boomstammen komt het water met vaart tegen 

de schoepplanken. Meestal zijn de toevoergoten afgesloten met een houten bord 

dat met een wipstok vanuit de molen opgehaald, gekanteld kan worden. 

Tot voor 50 jaar waren deze watergedreven Stockmühlen nog actief. Voor de 

toeristen wordt de molen één middag per week in het hoogseizoen in bedrijf 

gesteld door de oude 

molenaar zo lees ik op een 

geplastificeerd 

aanplakbiljet. Vol 

verwachting kijk ik daar 

naar uit. Maar eerst 

zouden nog andere molens 

ons pad door de bergen 

kruisen.  

In een voor toeristen niet 

te missen watermolen bij 

Matrei is een sfeervol 

restaurant 

ondergebracht.). We 

waren ook bij de beroemde Weissensee, bekend van de alternatieve 

Elfstedentocht op de schaats. Daar was wel een molenbeek, maar geen molen, 

tenminste niet als zodanig te herkennen met een waterrad. Een oud gebouwtje 

dat tegen de bergbeek aanleunde zou wellicht eens watermolen geweest kunnen 

zijn, maar we hebben er geen navraag gedaan. 



Restaurant Alte Mühle in Matrei 
 

Op een dag passeerden we deze waterradmolen. Een juweeltje, dit van hout 
opgetrokken restaurant met een zeer traditionele uitstraling. En dat te midden 

van de indrukwekkende Alpenwereld rond Grossglockner en Grossvenediger met 
haar oeroude cultuur en gebruiken, gastvrijheid en gemoedelijkheid. Aan de 

zijkant is een werkzame watermolen gesitueerd.(zie de foto hieronder) Het 
restaurant biedt plaats aan zo'n 40 gasten, die uit de prima keuken diverse 
gerechten voorgeschoteld kunnen krijgen. Het geheel biedt een prachtige, 

rustieke indruk. In een aparte, aangebouwde ruimte kunnen grotere groepen 
worden ontvangen. De Alte Mühle levert de maaltijden voor het Hotel de 

Mühlenhof. Het restaurant wordt ook veel bezocht door plaatselijke bewoners. 
 

Hinterbichl in het Virgental 
 
Een volgende dag gingen we met de auto zo ver mogelijk het Virgental in. Dat 

betekende kronkelen over steile bergweggetjes, maar de inspanningen werden 
ruimschoots beloond. Daar waar auto’s onverbiddelijk moeten stoppen en verder 
reizen alleen te voet wordt toegestaan of (nog een eindje) met behulp van een 

prijzige taxibus, daar ligt het allervriendelijkste dorpje Hinterbichl. Het is een 
dorp in de gemeente Prägraten am Großvenediger in het Oosttiroler Virgental in 



Nationalpark Hohe Tauern. Door zijn afgelegen ligging heeft het toerisme hier 
geen landschapsvervuiling veroorzaakt. De oude Islitzermühle markeert het 
begin van een wandelroute die je overlaadt met rijke indrukken. In dit gebied 

heerst rust en stilte: slechts het ruisen van de beek is te horen. Verderop bij de 
Umbachfälle is het toegenomen tot een indrukwekkend gebulder. Het 

gletsjerwater, door de bevolking “Gletschermilch” genoemd, slijt met miljoenen  
kubieke meters de rotsen van het beekbed. Bij de 
molens onder aan de Dorferbach geeft dat een 

prachtige, bijna romantische aanblik. Er is zelfs 
een tweede molen bij gekomen. Twee maal per 

week is de molen voor toeristen te bezichtigen. 
Toen wij er waren natuurlijk net niet. Ach, je kunt 
ook niet alles hebben nietwaar. 

 
Bij de molenaar van de Stockmühle 

 
In ons “eigen” Grossdorf hadden we dus meer 

succes. Op een donderdagmiddag, na een 

bergwandeling richting Grossglockner, de hoogste 

berg van Oostenrijk (3798 m.), haastte ik me naar 

de Stockmühlen in het bos. Langs de wild 

stromende beek bereikte ik al gauw mijn doel: het 

bewonderen van het maalbedrijfje van molenaar 

Paul Gratz. Bij de molens is voor kinderen een 

ware speel- en ontdekwereld gecreëerd. Kinderen 



kunnen hier naar hartenlust en veilig spelen met de waterkrachten. Op 

zijstroompjes zijn diverse technische waterwerken aangelegd die uitnodigen tot 

spel en experiment. Een wat oudere man stond er met zichtbaar plezier naar te 

kijken. Dat was vast de molenaar. Ik had gelijk. Op mijn verzoek liet hij me 

onmiddellijk zijn “Denkmahl” zien. Hij is er trots op en dat is niet zo vreemd ook. 

Zijn vader en grootvader maalden er al mee en van hen heeft hij het vak ook 

geleerd. Een graanmolen was destijds van levensbelang in deze afgelegen 

wereld. Iedere boer maalde met zijn eigen molen de wintervoorraad meel voor 

brood. Dat bakten ze ook zelf in houtgestookte ovens. Alleen hier op de beek 

stonden veel meer dan de zes die nu nog te bewonderen zijn. Paul Gratz had het 

over wel 70 en hij kan het weten met zijn 76 jaar. Toch was zijn echte beroep 

niet molenaar maar metselaar (Maurer). Het malen was niet meer dan een 

onderdeel van het levensonderhoud, een klusje dat erbij hoorde als de beek 

“liep”. Wanneer de vorst inviel en sneeuw en ijs de beek en de molen in bedwang 

hielden dan was het met malen gedaan. Pas als Koning Winter de molen weer 

vrij gaf aan de molenaar kon de Stockmühle weer gangbaar gemaakt worden. 

Geloof maar dat er door de natuurkrachten veel schade veroorzaakt was. Die 

diende eerst gerepareerd te worden waarna het gaande werk en de molenstenen 

opnieuw afgesteld konden worden. Aan het herstel van de molens, zo’n 20 jaar 

geleden, heeft de molenaar zelf volop meegeholpen.  

Die avond nodigde hij me uit om bij hem thuis langs te komen. De ontvangst 

was allerhartelijkst. Er kwam een fles Tiroler Edelbrand op tafel en daarvan 

moest ik beslist proeven. Onder het genot van dit drankje vertelde de molenaar 

over de molen waar hij zijn hele ziel en zaligheid in heeft gelegd. Spijtig vindt hij 

het dat jongeren niet geïnteresseerd zijn. Zij trekken naar de grote stad en willen 

geld verdienen. Vrijwilligerswerk lokt hen 

niet zo. Paul Gratz vertelde over het dag- en 

nachtmalen in vroeger jaren. Zolang er 

water was in de beek, werd de kracht benut 

voor het aandrijven van de stenen en dat 

betekende dat er ook ’s nachts gemalen 

werd bij het wapperende licht van een 

kaars, in de koude en tochtende molen. Met 

een buil werden de zemelen gescheiden van 

het meel. Dat was voor het vee. 

Dan komt er een doos met foto’s op tafel. 

Tussen de familiekiekjes ook een aantal dat 

betrekking heeft op de molen. (zie de 3 

foto’s op deze pagina’s) En dan is er het 

portret van zijn grootvader die een dynamo 

uitvond waarmee hij elektrisch licht in de 

molen creëerde. De dynamo werd tegen een 

van de wielen geknutseld waarna 

koperdraadjes de verbinding maakten met 

een lampje. Het was op zich maar heel 



simpel, maar Paul vertelt er met 

een trots gevoel over. Zijn vrouw 

mengt zich ook even in het 

gesprek. “Het leven was vroeger 

best zwaar. Met de zeis maaien op 

de schuine hellingen, vandaar het 

hooi binnenhalen, de zorg voor het 

vee, het hakken van hout voor de 

houtkachel en bakoven en dan de 

molen nog. Alles zonder machines 

en zonder elektriciteit en andere 

moderne zaken. En toch…. verlang 

ik daar nog wel naar terug. Het 

was toen nog rustig in het dorp. 

Toeristen waren er niet, auto’s ook 

niet.” 

Toch vindt haar man dat diezelfde 

toeristen gekoesterd moeten worden. De educatieve speeltuin bij de molens 

heeft hij met liefde zelf gemaakt. En na de winter moet het steeds opnieuw 

opgebouwd worden. Je houdt de toeristen zo vast hè. Ze blijven een poosje bij 

de kinderen, maken een praatje, bekijken de molen en halen bij het bakkerijtje 

broodjes, gebakken van molenmeel. Paul geniet zichtbaar als we dit werk van 

hem prijzen. We drinken er nog een Schnaps op en gaan dan terug naar huis. 

Gerben D. Wijnja 



Molenliteratuur 
 

Het is een leuk idee om de passie van de 

molenaars te delen met de lezers. Al helemaal als 

je als molenstichting wat te vieren hebt, zoals de 

molenrijke stichting in het Zuid-Hollandse 

Rijnland. 

Maar liefst 50 jaar zijn ze in de ban van de molens 

en dat willen ze weten ook. En wat doe je dan ter 

gelegenheid van zo’n mijlpaal? Een boek 

uitbrengen natuurlijk. En niet zomaar eentje. In 

albumformaat, vele bladzijden dik, gebonden met 

stofomslag en in kleur. Een verslag. 

 

Bij het tienjarig bestaan van de Rijnlandse Molenstichting stelde de bekende 

molendeskundige A. Bicker Caarten een bescheiden, maar interessant 

boekwerkje samen onder de titel “Waar ’t om gaat, tien jaar strijd om het 

molenbehoud in Rijnland” met een kort voorwoord van Prins Bernhard en 

eentje van minister van CRM, mej. Dr. M.A.M. Klompé, die toen al (1969) 

constateerde: “De molens vormen misschien wel de meest kwetsbare categorie 

van ons monumentenbezit. Het zijn werktuigen, die wanneer ze niet gebruikt 

worden – en dat worden ze helaas nog maar sporadisch – snel vervallen. 

Restauratie alleen is niet voldoende. Slechts dagelijkse zorg voor onderhoud en 

instandhouding garandeert dat de molens ook werkelijk behouden blijven.”  

Bij het 25jarig bestaan werd een groter boek uitgegeven:180 bladzijden dik in A4 

formaat. Qua opmaak geen hoogstandje, maar inhoudelijk zeer sterk. En nu dan 

wederom 25 jaar later: een glossy boek als een hommage aan de molenaars en 

vrijwilligers die allemaal (te) kort aan het woord komen. Een portretfoto siert 

paginagroot in kleur hun vertelde passie voor molens. Velen hebben het 

molenbloed letterlijk van vader op zoon in zich en dan is het eigenlijk spijtig dat 

de redactie niet meer oog en oor heeft gehad voor het molenverleden. Oude 

foto’s met verhalen over het molenleven van weleer hadden wat ons betreft 

meer ruimte mogen krijgen. Gelukkig is er wel een aantal hoofdstukken waarin 

dat wat uitgebreider aan de orde komt, zoals in de interessante terugblik van 

molenmaker Verbij, het ervaren van het molenaarsberoep van vader op zoon 

door Leen van den Berg van de Zwanburgermolen en het verhaal over wonen op 

een molen door Gert en Nelly van Meeteren van de Hondsdijksemolen, maar toch 

….. en dan sluiten we ons aan bij de door molenaar Ron Wendel van de 

Stevenshofjesmolen geuite wens dat er een boek wordt gemaakt met oral history 

van molenaars en de molens. Dat kan nu alsnog! 

Ook een man van het eerste uur, Anton Bicker Caarten, komt er wat bekaaid van 

af. Wat heeft hij een indrukwekkende documentatie verzameld. Samen met 

molenaar Leo Witteman, die kind aan huis was bij zijn opa op de 

Waterloosmolen, is toen heel wat vastgelegd, ook op de foto. 



Bezoek de molens op de Friese molendag 

op 12 september. 

www.friesemolendagen.nl 

Na de ruim 170 pagina’s tellende portrettengalerij, waarin we ook de Friezen Jan 

Hofstra en Douwe de Witte tegenkomen, worden de molens van de stichting 

afgebeeld, vier exemplaren per bladzijde, voorzien van de belangrijkste 

gegevens. Ook nu valt weer iets bijzonders op. In de verhalen van de molenaars 

klinkt keer op keer door dat men de molens wil laten malen. “Geef ons de 

ruimte”, de titel van het boek, wordt in het merendeel der foto’s daadwerkelijk 

kenbaar gemaakt. Het boek vormt dan ook een pleidooi om wat ruimte te laten 

voor molens in ons steeds verder dichtslibbende land, zodat ze kunnen blijven 

draaien in het Nederlandse landschap. Maar …. zijn de meeste molens daarom 

zonder zeil, dus niet werkend, op de gevoelige plaat vastgelegd, of vond de 

fotograaf een stilstaande molen onder een fraaie wolkenhemel belangrijker dan 

een stevig malende molen tijdens echt waterpezersweer? Of is het gewoon een 

kwestie van tijd geweest? We vermoeden het laatste. In dat opzicht hadden de 

Rijnlandse molens en hun molenaars/waterpezers meer verdiend. Slechts vier 

van de 45 zijn in werkende omstandigheden gekiekt. In feite is het hetzelfde als 

met de meeste portretfoto’s van de molenaars. De molenvrienden zijn keurig op 

de foto gezet, maar was het voor een molenboek niet interessanter geweest de 

mensen aan het werk te zien, bezig met het uitoefenen van hun hobby?  

Hoewel het een schitterend boek is, met dank aan de uitgever, denken we dat er 

met een andere keuze van de fotograaf en/of de redactie een no beter 

(foto)beeld verkregen zou zijn van de Rijnlandse Molenstichting. 

 

Geef ons de ruimte telt 192 pagina’s in een linnen band en is voorzien van een 

stofomslag. De interviews werden afgenomen door Aja den Hertog, Gerard Hofstede, Jan 

Hulsker, André Lammers en Frans Vink, terwijl het fotowerk op naam komt van John 

Stoel (portretten) en Wim Haazebroek (molens). Uitgever is Waanders Drukkers in 

Zwolle. ISNB 978 90 400 8630 4 NUR 694. De prijs bedraagt € 34,95. Het is verkrijgbaar 

in de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit ons prentenkabinet 

De windmotoren in ons vorige nummer zijn thuisgebracht. Het is Warstiens tussen 

Warten en Wergea, aldus de heer J. Peenstra uit Warten. “It kin hast net oars,”zo liet hij 

ons weten, “de pleatsen korrespondearje noch mei de hjoeddeiske sitewaasje. Fan de 

wynmotoaren is neat mear oer.” We zeggen de heer Peenstra hartelijk dank voor zijn 

inbreng.  

  

Aangeboden 

50 verschillende molenkaarten (verzamelgebied alle provincies van Nederland 

oud(jaren 70)  en nieuw door elkaar voor € 15,-. Voor inlichtingen en aankoop 

gelieve u contact op te nemen met dhr. A.S. de Jong te Joure (tel. 0513-

413470). Voor molenboeken kunt u ook contact met hem opnemen. 
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