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In dit nummer:  

Mededelingen GFM 

Efkes byprate troch DFM 

Kerstbijeenkomst molenaars DFM 

Ta oantins oan Durk Posthumus 

GFM avondexcursies 2010 

Stoppen met de windmotor 

Gjin Waar en Klompenmolen 

Een oliemolen voor Workum? 

De reus van de Kleasterpolder 

Molens in St. Annaparochie 

Nieuwe zeilen voor de Genezareth 

Terugblik op de winter van 2009-2010   

Uit ons prentenkabinet en  Molenliteratuur    

Voorpagina: De koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum (foto GDW ) 

Achterpagina: Veenpoldermolen De Hersteller een van de molens die deelneemt 

aan de Friese Molenaarsdag ( foto Johannes Kooistra ) 

Van de redactie 

In de afgelopen winter zijn er tal van molenplannen uitgebroed waardoor 2010 

weer een molenrijk jaar kan gaan worden. Aan activiteiten geen gebrek. U leest er 

in dit nummer alles over. Op de molenplannen voor Harlingen en Workum hopen we 

in een volgend nummer meer definitiefs te kunnen melden. In de afgelopen periode 

haalden we met onze molens ook weer de televisie. In Marrum werd de kleine 

molen in een winters landschap van zijn pôle gehaald om in de werkplaats van 

Tacoma verder hersteld te worden. Over winterse landschappen gesproken. We 

hadden een echte sneeuwwinter en dat betekende een overvloed aan schitterende 

fotomomenten waarin de molens een hoofdrol konden vertolken. Zelf trokken we er 

op uit en in dit nummer zijn zo veel mogelijk passende foto’s geplaatst van molens 

in een winters jasje. Op het terrein van molenboeken kunnen we ook positieve 

geluiden laten horen. Een tweetal werken bespreken we. Het zijn interessante 

uitgaven over een provincie en eentje over een poldermolen. U leest er verderop 

alles over. Hieronder verwijzen we naar de activiteiten die op de agenda staan. Veel 

lees – en kijkplezier met dit nieuwste nummer, het 137e alweer ! Gerben D. Wijnja 

Agenda 
6 maart Jaarvergadering  

De Hollandsche Molen 
13 maart  Friese molenaarsdag 

26 maart  Voorjaarsvergadering Gild 
Fryske Mounders 

3 april Algemene Vergadering 

Gilde van Vrijwillige 
Molenaars 

10 april Molenaarsuitje  naar 
Zuid-Holland 

17 april  Leeuwarder Molendag 

25 april  Vlaamse Molendag 
8 en 9 mei   Nationale Molendag 

8 mei   Sluiting kopij  
8 +15 juni  Avondexcursies 
11 september 12e Friese Molendag 

11 september Open Monumentendag  



 

 

 

Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering 
vrijdag 26 maart 2010 om 19:30 uur  

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

Agenda  
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 

3. Vaststellen en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2009. 
4. Vaststellen jaarverslag 2009. 
5. Ingekomen stukken. 

6. Penningmeester. 
a. Jaarverslag 2009. 

b. Verslag kascommissie. 
c. Verkiezing nieuw (reserve)lid kascommissie  
d. Instellen jeugdleden (zie toelichting). 

7. Opleidingen. 
a. Stand van zaken. 

b. Mededelingen uit de leermeestervergadering. 
c. Uitreiking diploma’s periode oktober 2009 - maart 2010. 

8. Rondvraag. 

9. Pauze. 
10.Presentatie door Mark Ravesloot over de molenbiotoop (zie introductie). 

11.Sluiting. 
 

Toelichting op agendapunt 6d: 

In de najaarsvergadering van 2009 is het voorstel tot de invoering van 
jeugdleden reeds door het bestuur mondeling gepresenteerd. De molenwereld is 

gebaat bij het verkrijgen van meer jonge molenvrienden. Om dit doel te 
promoten stelt het bestuur de ledenvergadering voor om de contributie voor 

jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar vast te stellen op EUR 10,00 per jaar 
(contributie vanaf 18 jaar blijft onveranderd EUR 22,50 per jaar). De categorieën 
leden die de vereniging kent zijn vastgesteld in de statuten en in het 

huishoudelijk reglement. Aangezien in de omschrijvingen van deze categorieën 
niet de hoogte van de contributie is gedefinieerd, stelt het bestuur voor de 

aangepaste contributie voor jeugdleden vanuit kostenbesparing in te voeren 
zonder aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement. De introductie van 
jeugdleden betekent dat de ledenadministratie de leeftijd van de desbetreffende 

leden registreert en dat de gereduceerde contributie geldt tot en met het jaar 
waarin men de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 

GILD FRYSKE MOUNDERS 



Introductie op agendapunt 10: 

De zorg voor de omgeving van molens is de laatste decennia een belangrijk 
onderdeel van het molenbehoud geworden. De historische relatie van de molen 

met de standplaats, voldoende windvang en de beeldbepalendheid van een 
molen spelen een rol. Met name in het westen van Nederland verslechteren veel 

molenbiotopen ten gevolge van uitbreidingsplannen en de aanplant en groei van 
bomen. Maar ook op het nog relatief open Friese platteland kennen we 
probleemgevallen. Mark zal in zijn presentatie aan de hand van sprekende 

beelden aangeven wat een goede molenbiotoop betekent en oplevert. Niet alleen 
voor de molen en de molenaar, maar ook voor andere partijen. Denk bij het 

laatste bijvoorbeeld aan de  betekenis van cultuurhistorische landschappelijke 
waarden. Mark zal ook uitleggen wat de vrijwillig molenaar cq. molenbeheerder 
in de praktijk aan het verbeteren cq. het behoud van een goede molenbiotoop 

kan doen. 
Mark heeft zijn opleiding tot vrijwillig molenaar genoten bij leermeester Sjerp de 

Jong. Mark werkt als adviseur molenbiotoop bij Vereniging De Hollandsche 
Molen. 
 

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 
 
Molen Lonjé bij Bolsward in een winters landschap. Foto Gerben D. Wijnja 

december 2009 

http://www.molenaarworden.nl/


Verslag najaarsvergadering GFM op 
vrijdag 6 november 2009 

 

Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens presentielijst: ±65 mensen. 
Met kennisgeving afwezig: J. Kuitert, B. Bos, W. Bouma, L.J. Sierkstra, D. 

Sandberg, G.D. Wijnja, J. Koehoorn, A.S. de Jong, M. de Jong, J. Hutchinson, H. 
Salverda, en J. Cnossen  
 

1. Opening 
Voorzitter Frank Terpstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, 

in het bijzonder de leden die van avond hun diploma uitgereikt krijgen. Er zijn 
een aantal afmeldingen binnengekomen, die in het verslag (hier dus, zie boven) 
zullen worden genoemd. Frank memoreert de bijzondere afgelopen week met 

alle pers rond de jongste molenaar van Nederland, NOS, de Telegraaf, Omrop 
Fryslân etc.  

In de periode sinds de vorige ledenvergadering zijn twee leden overleden, Jelte 
Wildschut (de Rat) en Arie Bax (Ameland) 
 

2. Mededelingen 
Op 12 oktober was er een overleg tussen leermeesters, gecommitteerden en 

bestuur, de “opleidingsraad”, iedereen was het erover eens dat de nadruk dient 
te liggen op de praktijk en dat de leermeester het examen afneemt.  Martin komt 
hier nog uitgebreid op terug. 

Het landelijk gilde heeft z'n 1.500e geslaagde molenaar, geluk gewenst hiermee, 
bovendien zijn er nieuwe herziene exameneisen gepubliceerd waarbij eveneens 

de nadruk ligt op de praktijk. 
 
3. Vaststellen en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2009 

Geen opmerkingen. 
 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel deelt Frank mee dat de film “Levende 

molens van Holland” van Menno Mennes vanaf nu te koop is via de website 
www.levendemolens.nl. 
 

5. Penningmeester 
b. Begroting 2010. 

De ontvangsten zijn wederom groter dan de uitgaven, dus verwachten we 
volgend jaar weer een positief saldo. Over de begroting zijn geen opmerkingen of 
vragen. 

c. Jeugdleden. 
Het afgelopen jaar is er vanuit de vereniging een verzoek geweest om 

minderjarigen lid te maken tegen een gereduceerde prijs. Het bestuur heeft 
bedacht deze mogelijkheid te openen, hiervoor is echter een wijziging 
noodzakelijk in het huishoudelijk reglement. Tijdens de volgende vergadering zal 

dit punt op de agenda staan zodat de juiste procedure m.b.t. wijziging van het 
HH kan worden gevolgd. 

d. WA-verzekering. 

http://www.levendemolens.nl/


 
 
 



De Friesland Bank stelt voor het verzekerde bedrag van de WA verzekering te 

verhogen van € 1,5 miljoen naar € 2,5 miljoen tegen een geringe 
premieverhoging, het bestuur heeft besloten hiervan gebruik te maken. 

e. Contributie betaling. 
Verzoek van Piet de Vries om zoveel mogelijk automatisch te betalen, voor 1 
april. Dit scheelt  veel werk en uiteindelijk geld. Het voorstel van Durk Piersma 

om in de Útskoat aan te manen tot tijdige betaling werkt niet, sommige mensen 
betalen niet eerder dan ze een acceptgiro thuis krijgen. 

  
6.Opleidingen 
 

a. Stand van zaken. 
In de voorjaarsvergadering waren er 38 leerlingen, nu 40 terwijl er 7 met goed 

gevolg examen hebben afgelegd en er een kandidaat is afgewezen. 
b. Mededelingen uit de leermeestervergadering en opleidingsraad. 
Martin houdt een bezielend verhaal dat de leerling vooral in de praktijk bezig is 

en wijst met name op de gevolgen als er iets fout gaat, een draaiende wind, er 
breekt iets, etc. Dit betekent dat de opleiding zeer praktijk gericht zal zijn. Doch 

ook de theorie mag niet worden vergeten. Het examen zal altijd een combinatie 
blijven van praktijk en theorie. Van belang is te weten dat de leermeester het 

examen afneemt en de gecommitteerden toezien op de kwaliteit van het 
examen.  
Voor iedereen geldt: Als er iets gebeurt op je molen geef het dan door aan 

Martin t.b.v. de website www.molenaarworden.nl (Martin is beheerder). 
c. Uitreiking diploma’s periode april 2009— oktober 2009. 

De voorzitter wijst op alle publiciteit m.b.t. de jongste molenaar van Nederland, 
Stefan Teeling, die zo dadelijk zijn diploma krijgt uitgereikt. NOS, de Telegraaf, 
de Volkskrant SBS6 en vast nog meer die aandacht besteedden aan Stefan. 

Frank houdt een korte inleiding en pleit voor beheerteams voor molens, de 
eigenaar en de vrijwillig molenaar houden samen in de gaten wat er moet 

gebeuren aan de molen en vooral hoe dit moet gebeuren (materialen, vormen en 
kleuren). De vrijwillig molenaar zal op die manier uitgroeien tot een molen 
beheerder. 

 
Er worden 6 diploma's uitgereikt: 

 
Sjerp de Jong Stefan Teeling 
Hendrik vd Veen Ubo Kooyenga, Marianne de Jongh (afwezig) en Theo Zwerver 

Simon Jellema Age IJsselmuiden 
Jaap Tiedema Klaas Toxopeus 

 
Tot slot wenst Martin alle geslaagden, maar ook hun leermeesters, geluk, want 
als er een leerling is geslaagd, dan is ook de leermeester geslaagd. 

  
7. Bestuursmutatie 

Jet Sandberg-Rensen zit voor de laatste keer op het podium: wegens drukke 
werkzaamheden stelt zij zich niet herkiesbaar. Wel blijft ze de Friese 
molenaarsdag organiseren en Dick blijft ook gewoon leermeester. Jet krijgt 

namens de leden als dank een bos bloemen en een VVV bon aangeboden.  
 

8. Rondvraag 
a. Popke Timmermans 

http://www.molenaarworden.nl/


 
  



Biedt namens het beheersteam van de Deelsmolen een ansichtkaart aan voor € 

0,50. Hij heeft ze laten maken bij Stichting Levende Molens in Roozendaal.  
Volgend jaar bestaat het GFM 35 jaar: het bestuur heeft hier ook al over 

nagedacht en vindt de viering van een 40-jarig bestaan meer op zijn plaats. 
b. Jaap Tiedema 
29 november is de Nijefurdse molendag. Ter dekking van de kosten hangt in alle 

molens een klomp. Het is maar dat u het weet. 
De jaarlijkse busexcursie zal volgend jaar op 10 april naar Rotterdam en de 

Alblasserwaard gaan. 
c. Jippe Braaksma namens de werkgroep Friese Molendag 
Er liggen formulieren op de tafels. De werkgroep wil de jaarlijkse molendag 

vervroegen; of iedereen z'n voorkeur wil uitspreken. 
d. Harm Zuidstra 

Geeft aan dat op molens in het kader van vrijwilligerswerk snuffelstages kunnen 
worden gedaan. De leerling wordt dan vanuit school begeleid. 
e. Jet Sandberg 

De Friese molenaarsdag wordt volgend jaar gehouden op 13 maart. 
 

9. Pauze 
Tijdens de pauze de bekende bitterballen. 

 
10. Inleiding door Tjeerd Spijksma c.s. over verfsystemen 
Een medewerker van VEVEO coatings geeft een samenvatting van de 

geschiedenis van het bedrijf. Vervolgens licht hij toe hoe het opnieuw in de verf 
zetten van een molen tot stand komt. 

Tenslotte geeft Tjeerd Spijksma enkele praktische voorbeelden van wat ze met 
molens doen en hoe dat in de praktijk wordt aangepakt. Tot slot ontstaat er een 
discussie over de kleurstelling van  de molens, waarbij ook Jippe Braaksma op 

het podium wordt uitgenodigd. Het is duidelijk dat de eigenaar de kleurstelling 
bepaalt. Maar vaak hebben de gerespecteerde eigenaren geen idee van hoe de 

molen er eertijds heeft uitgezien: dat wil niet zeggen dat we weer teer moeten 
gaan gebruiken: nieuwe tijden nieuwe middelen. 
 

11. Sluiting 
Frank dankt de aanwezigen voor hun inbreng, roept op om nog even te blijven 

en daarna een wel thuis en sluit de vergadering. 
 
 

 
  

De twaalfde Friese Molendag is een uitgelezen kans om kennis te maken met ons Fryske 

molencultuurgoed.  
Een groot aantal molens is 11 september opengesteld. Schrijf uw molen in en kijk op 
www.friesemolendagen.nl 

 

Het bestuur van het GFM heet onderstaande leden hartelijk welkom en wenst 
hen een succesvol bezig zijn met onze molens. 

 
W. Kingma  Warns   A. Wildschut Harlingen 
H. Wermelink Lutten   L. v/d Mark Nijetrijne 

J.H. de Jong Workum 
 
 

http://www.friesemolendagen.nl/


Bij het overlijden van Durk Posthumus sr. 
 
Op 4 januari 2010 is Durk Posthumus senior op 89 jarige leeftijd overleden. 

Samen met zijn vrouw Sijke Posthumus-Fokkema heeft hij ruim 60 jaar in het 
bekende molenaarshuisje naast de Huinsermolen gewoond. De laatste tijd 
woonden ze samen in het woonzorgcentrum Nij Dekama in Weidum.  
 
Veel molenmensen hebben de heer Posthumus persoonlijk gekend en kijken met 

veel waardering terug op de contacten met hem. Een recent hoogtepunt in de 
herinneringen van het Gild Fryske Mounders aan Durk Posthumus sr. vormen de 

door hem verrichte uitreikingen van de vele molenaarsdiploma's  - die we toen 
mochten uitgeven-  tijdens de najaarsvergadering van 2006.  
 
Als één van de laatste beroepsmolenaars op een poldermolen in Friesland, was 
hij voor de Friese molenwereld een bijzondere persoon. In hem zagen we hoe het 

molenaarsleven vroeger was. Posthumus vertelde ook graag daarover. Vanwege 
zijn leven in en met de natuur was hij ook zeer bekend en geliefd bij vele 

liefhebbers van het open Friese greidelandschap en alles wat daarin leeft. Zijn 
overlijden markeert het einde van een tijdperk. 
 

Wij wensen mevrouw Posthumus, de kinderen en de overige familieleden en 
nabestaanden veel sterkte met dit verlies.  
 
Bestuur Gild Fryske Mounders 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2009 
 

Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM 
 De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Jet Sandberg, vond plaats op 

21 maart op een vijftal molens in en rond Kollum en trok ook dit jaar weer 
veel molenaars, ook uit andere provincies.  

 Op de voorjaarsvergadering op 27  maart werd één dipoma uitgereikt aan 

Broer van der Wal (Sije Hoekstra). Na de pauze hield Jan Banga een 
boeiend betoog over hout en wat er tegenwoordig mogelijk is met 

houtbouw, massief en gelamineerd.  
 De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Jaap Tiedema en Ruurd 

Jakob Nauta, leidde op 4 april naar windmolens in Overijssel, Gelderland 

en Duitsland. 
 In juni vonden twee avondexcursies plaats, waarbij op 9 juni de mooiste 

molen van Drente, namelijk ‘Woldzigt’ te Roderwolde en op 16 juni de 
Huinser molen en de Schalsumer molen werden bezocht; beide werden 
door zo’n 60 molenaars bezocht. 

 In de najaarsvergadering op 6 november werden vijf diploma’s uitgereikt, 
aan Stefan Teeling (Sjerp de Jong), Ubo Kooyenga, Theo Zwerver, 

(Hendrik van der Veen), Age IJsselmuiden (Simon Jellema) en Klaas 
Toxopeus (Jaap Tiedema). Marianne de Jong (Hendrik van der Veen) was 
niet aanwezig en kon dus, hoewel geslaagd, geen diploma in ontvangst 

nemen. Jet Sandberg nam afscheid als bestuurslid. Na de pauze was 
Tjeerd Spijksma met zijn secondanten aanwezig om een inleiding te 

houden over verfsystemen. Het geheel leek echter meer op een reclame 
campagne voor de verffabriek.  

 
Overig 

 De diploma uitreiking aan Stefan Teeling heeft de vereniging veel 

publiciteit opgeleverd: een persbericht van Frank Terpstra aan LC en FD 
betreffende de jongste molenaar van Nederland werd door vrijwel alle 

dagbladen overgenomen. Ook de TV was present, NOS en SBS6 zonden 
korte interviews uit. 

 Het in november geplande periodiek overleg over actuele zaken tussen 

bestuur Stichting De Fryske Mole en bestuur GFM werd verschoven naar 
voorjaar 2010.  

 Naar aanleiding van een bericht van De Fryske Mole publiceerde het GFM 
een bericht op het prikbord over het wegzetten van de molen; het 
standpunt van GFM werd naderhand overgenomen door DFM.   

 Het bestuur van het GFM vergaderde in  2009 vijf maal, achtereenvolgens 
bij Jet Sandberg, Albert Wester, Frank Terpstra (Deelsmolen), Albert 

Wester en Piet de Vries. Verder waren tussen de bestuursleden veel 
telefonische en e-mail contacten. 

 Tijdens de avondexcursie naar de Huinsermolen heeft het Gild Fryske 

Mounders Durk Posthumus jr. bedankt voor zijn decennialange inzet als 
molenmaker en hem een presentje overhandigd vanwege zijn 

pensionering in voorjaar 2009. 
 
Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende het verslagjaar veel leden 

van het GFM meewerkten en deelnamen aan de diverse molenmanifestaties en 
activiteiten 





Nieuws van de Werkgroep 
Friese Molendag 

 

Ook in dit nieuwe jaar zijn wij als werkgroep weer van start gegaan met de 
organisatie van onze Friese Molendag. De 12e alweer, die dit jaar plaats zal 

vinden op zaterdag 11 september 2010. Zoals gebruikelijk op dezelfde dag als 
de Monumentendag. 
Sponsors worden door ons weer benaderd. Er wordt gewerkt aan de verdere 

invulling van deze dag en de promotie daarvan. 
De website wordt zeer regelmatig bezocht getuige het aantal bezoekers. We 

proberen zo nu en dan enkele actualiteiten op de site naar voren te laten komen, 
zoals onlangs diverse Friese molens in het sneeuwlandschap. Een ieder hiervoor 
bedankt voor de medewerking! 

U kunt zich inmiddels al weer aanmelden voor deelname aan de Friese Molendag. 
Dit kan net als vorig jaar via de website van de Friese Molendag: 

www.friesemolendagen.nl .  Hierbij hebben we het inloggen weggelaten, omdat 
dit de vorige keer de nodige problemen veroorzaakte. We hopen dat een ieder 
zich dit jaar aanmeldt, zodat er voor de bezoekers duidelijk te zien is welke 

molens er allemaal deelnemen.  Ons inziens hebben er in 2009 meer molens 
meegedaan dan de krap 50 deelnemende molens die op de website vermeld 

stonden. Het zou mooi zijn  als er in 2010 zoveel mogelijk deelnemende Friese 
molens op de site vermeld staan. Van harte bij u aanbevolen! 
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, en zoals u weet:  

mocht u tips of adviezen voor de werkgroep hebben, laat het ons dan weten! 
 

De werkgroep Friese Molendag 
 
Henk Brandsma 

Martin de Jong 
Michiel de Ruiter 

Jippe Braaksma 
 

Reacties :    info@friesemolendagen.nl 
Of per post:   Werkgroep Friese Molendag 
                         p/a de Voorn 3 

                         8754 BA Makkum 
Website:    www.friesemolendagen.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Gerben D. Wijnja: Achlumermolen 23 dec. 2009 

 

http://www.friesemolendagen.nl/
mailto:info@friesemolendagen.nl


Efkes byprate troch 
“De Fryske Mole” 
 

Restauraties 
Het werk aan de zes molens is grotendeels 

begonnen en heeft ook de aandacht van de 
media getrokken o.a. de Klaailânsmole. De 
aannemer heeft de kop en romp naar de 

werkplaats gebracht om daar de restauratie uit te voeren. We verwachten dat we 
aan de eis van de RCE kunnen voldoen om de werken voor 31-12-2010 te 

hebben uitgevoerd. Zie ook onze website www.defryskemole.nl  
De z.g.n. Potroeden van de Grote Molen liggen bij Shipdock Draaisma te 
Franeker voor restauratie. Dit bedrijf is in staat om het nodige klinkwerk uit te 

voeren. De totale kosten van de restauraties bedragen ca. € 1,2 miljoen, 
waarvan een deel t.l.v. van de Brim gelden komt. 

  De verplaatsing van de Himmole ligt nog op schema al duurt de verkrijging 
van de definitieve toezeggingen van de bijdragen wel erg lang. De 
bouwvergunning is aangevraagd bij de gemeente Wymbritseradiel. 

 
Onderhoud 

De uitvoering van het onderhoud 2009 is klaar en de declaraties zullen 
binnenkort bij de betrokken gemeenten worden ingediend.  
Eind febr/ begin maart wordt het onderhoud 2010 opgenomen op basis van de 

door de Monumentenwacht Fryslân gemaakte inspectierapporten en de 
opmerkingen van de molenaars.  

Veel van het in de Brim periode geraamde onderhoud is/ wordt uitgevoerd door 
restauratie; dit heeft betrekking op 10 van onze 41 molens. 
 

De woningen bij een aantal molens zijn geen onderdeel van het monument en 
komen daardoor niet in aanmerking voor de onderhoudssubsidie. We zijn blij dat 

we van het bestuur van Windkracht 10 Wynpark Beabuorren Tjerkwerd een 
bijdrage hebben gekregen in voor het onderhoud aan de woning/ museum bij de 

Babuurstermolen. 
 
Wij hadden de bedoeling om de molens i.v.m. bestrijding van “vogelpoep” in het 

kruis te zetten, zoals een aantal moleneigenaren al doen. Het blijkt dat er ten 
aanzien van de veiligheid nadelen zijn. We gaan een proef nemen met de 

methode van een Zuid Hollandse moleneigenaar om dunne draden over het 
gevlucht te spannen. Het blijkt in Z.H. dat dit voorkomt dat vogels op het 
gevlucht gaan zitten. Als u belang bij foto’s van deze methode heeft, dan zijn 

deze beschikbaar.    
 

Tot slot 
Voor een aantal molens in het westen van de provincie hebben we molenaars 
nodig; wie???. 

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

omgeving hiervoor warm te maken. Een idee: geef iemand als 
verjaardagscadeau het donateurschap en daarmee een jaar lang De Utskoat. Ook 

http://www.defryskemole.nl/


sponsors zijn zeer welkom; zij krijgen als tegenprestatie een vermelding op onze 

website. 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.  
Pieter Kooistra secretaris van het bestuur van DFM. Zie ook onze website 
www.defryskemole.nl    
 

De restauraasje fan de Klaailânsmûne 
 

De Klaailânsmûne yn Marrum is ien fan de seis mûnen dy’t de stifting De Fryske 
Mole fan ’t jier restaurearje lit. Dizze lytse muonts is boud yn 1865. It bysûndere 

wie dat hy twa skroeven hie, ien foar it útmeallen en ien foar it ynmeallen. Yn 
1947 binne de wetterlopen ferfongen troch in betonnen kelder. Dy hat twa 
nivo’s, ûnderyn stiet in skroefpomp dy’t it wetter nei boppen pompe koe. De 

pomp waard oandreaun troch in elektromotor. Mei skuven koe regele wurde 
hokker kant it wetter út pompt waard. Mei de komst fan dy kelder hie it âlde diel 

fan de mûne gjin funksje mear. De fundearing fan de mûne is fersakke. Dêrtroch 
binne de muorren skuord. By de restauraasje sil in nije fundearing mei 
betonpeallen makke wurde. De pompkelder mei de pomp, motor, skuven en 

kleppen wurdt wer yn goede steat brocht.  
Om it wurk útfiere te kinnen, wie it nedich de kap en it achtkant fan syn plak te 

heljen. Dat is bard op 19 jannewaris.  
Dizze beide dielen binne doe nei in loads yn Marrum brocht dêr’t de beide 

mûnemakkers Anne Hijma en Kees de Groot fan boubedriuw Kolthof it houtwurk 
dat op plakken slim oantaast is wer yn oarder bringe sille. 
 

 

http://www.defryskemole.nl/


 
 
Ek komt der nij reid op it achtkant. De ferwachting is dat de boppebou om maaie 

hinne wer op syn plak set wurde sil.             Tekst P. Kooistra. Foto’s J.Boersma 
 

 



Kerstbijeenkomst molenaars De 
Fryske Mole goed bezocht 

 

Op woensdag 16 december was in restaurant Vrouwbuurstermolen de 

kerstbijeenkomst van het bestuur van Stichting De Fryske Mole met de 

molenaars van de stichting. Er was veel belangstelling ondanks de 

verwachting van slecht weer later op de avond.  

 
a een welkom en inleiding van Lodewijk Zwierstra werden eerst de vragen 

van de molenaars afgehandeld. Er ontstond enige discussie over het 
overhek of voor de romp wegzetten. Het bestuur van De Fryske Mole had 

inmiddels toch de keuze gemaakt voor het voor de romp plaatsen. Op de 
Ypeymolen wordt een proef gedaan met draad om verontreiniging door 
vogelpoep te voorkomen. Over de suggestie voor instructie / bijscholing / 

bijpraten arbozaken zal nog overleg zijn met het Gild Fryske Mounders. 
Vervolgens gaf Pieter Kooistra een toelichting op de stand van zaken restauraties 

bij de diverse molens: Jansmolen, De Modderige Bol, De Wynsermole, De Hoop 
Readtsjerk, De Grote Molen Broeksterwâld en Kleilânsmole. Bij de laatste molen 
kon Gijs van Reeuwijk mededelen dat ook het sluizensysteem en de Heemaf 

centrifugaalpomp weer in ere worden hersteld.   
 

Henk Hoogeveen, de penningmeester van De Fryske Mole, gaf een toelichting op 
de financiële verwerking en besturing van het onderhoud. Ook werd het vertrek 
van Hylke Kloosterman aangekondigd per 1 juli 2010.  

 
Na de pauze kwam de heer Pier Schaper van het Wetterskip Fryslân aan het 

woord. Hij vertelde over de taken wetterskip, evaluatie oefening malen in 
noodsituatie DFM voor het wetterskip ( 8 december  2007), weersvoorspellingen 

en het watersyteembeheer in Fryslân van polders, boezem en Lauwersmeer. Aan 
de hand van een powerpoint diashow kon hij het verloop in de verschillende 
waterhuishoudingen laten zien. De plaatselijke regenval ( 131 mm in drie dagen 

op 11-13 augustus 2004)  bij Tzummarum kwam ook aan de orde. Ook 
interessant was dat er ingegaan werd op de actuele situatie van ijsvorming. Als 

water ijs wordt, wordt Wetterskip Fryslân van waterbeheerder ijsbeheerder. 
Vooraf wordt het peil in de boezem en polders verlaagd om de ijsvorming te 
verbeteren. Daarna komt er een maalverbod. 

Door de interactieve deelname van de molenaars werd de presentatie een 
geanimeerde discussie.  

 
Om 22.20 uur werd de bijeenkomst besloten en vertrokken de molenaars met 
een kerstbrood ( fabricaat: bakker-molenaar Jippe Braaksma) onder arm door de 

sneeuw huiswaarts.  
 

Sjerp de Jong 

N 



Ta neitins oan Durk Posthumus 4 jan. 2010 
 

Op 16 des. ha’k  Durk noch troffen en frege 
hoe it mei de âld baas gie. 

Wol goed, sei Durk, wat stiif en stram en it 
sjen is net safolle mear, mar noch wol goed 
sûn. En no lês ik yn de Ljouwter;  ferstoarn. 

Posthumus hat foar my altyd in foarbyld west 
fan it âlde stimpel. As ik prate oer it âlde 

mûndersfak, hie’k altyd Posthumus foar eagen. 
Neist mûnder wie er thús yn it wilsterflappen, 
fûkfiskjen, aaisykjen, jaaien, einekoerflechtsjen 

en fansels molle fange. Ik bin bliid dat ik in 
mannich kear by him oan west ha. Dy kear dat 

ik mei twa deade mollen oan kaam, sil my 
altyd bybliuwe. Ik hie twa deade mollen 
meinommen, om ris te sjen hoe’t in man as 

Durk Posthumus se strûpte. Ik woe der wat fan 
opstekke, sis mar. 

Efter hûs trof ik Durk junior en dy sei:,,Jo 
treffe it, it is syn jierdei, gean der mar gau yn”. 
Ik sei noch, as it syn jierdei is en der is besite , 

wol ik gjin spulbrekker wurde. Mar Durk sei dat 
allinne syn suster der wie en dat heit it grif fijn fine soe my te moetsjen. Op it 

klopjen fan de ,, spjocht” (dy’t as skille tsjinnet) kaam frou Posthumus by de 
doar. ,,Jo hjir, kom gau fierder” wie har reaksje. Senior sit yn de keamer en 

sjocht my der yn kommen. Der komt in grutte glimk op syn antlit en hy wiist my 
sûnder wurden in stoel. Mar foardat ik sitten gean lokwinskje ik him mei syn 
jierdei. Ferwûndere frege er;,, hoe witte jo dat?” Ik fertel dat ‘k Durk efter hûs 

troffen hie. ,,No de kofje is op, jo krije in stik taart”sei er. 
Neist de taart kaam in romer. Syn eigen stie leech op tafel. Posthumus krige in 

flesse sitroen jenever. ,,Jo drinke ek wol tink?” en sûnder myn antwurd ôf te 
wachtsjen geat er de romers fol. Wy ha tige gesellich sitten. 
Letter binne wy tegearre op de mûnesouder west te molle strûpen. Ek dat hat op 

my in grutte yndruk efter litten. De âlde plankjes, it skaaltsje fol mei âlde 
kromme spikerkes dit eltse kear wer brûkt waarden. De knyptange sûnder bek 

en âld hammer mei in rûne kop. 
 

Yn de mûne dêr’t ik sels mûnder bin, stiet in plankje mei wol tûzen spikergatsjes. 
Posthumus hat dit plankje altyd brûkt om dêr de strûpte mollefeltsjes op te 

spikerjen om sy sa te droegjen. Ik ha mei Simmer 2000 frege oft ik dat plankje 
ha mocht. Posthumus snapte net wat foar wearde no dat âlde plankje foar my 

hie. Mar as ik dat graach ha woe, bêst. 
Ik lit it minsken sjen dy’t by my yn de mûne komme. Fertel der in ferhaal by, oer 
Durk Posthumus fan Húns, mûnder, wilsterflapper, fûkfisker, aaisiker, jager, 

einekoerflechter en mollefanger. 
 

En sa sil ik ek yn de takomst it byld fan Durk Posthumus libben hâlde.  
As in man dy’t yn ferskate dingen foar my in foarbyld wie.  
 

De Fjildman 



Gjin waar 
 

Neat better ( foar my alteast ) as in moarn de stilte fan de 

mûnepôle nei in tal rûzige dagen. Dat der mar hinne, al reint it wat 

. Ik negearje sels Pyts waarberjocht, dat it hie oer in ôfnimmende 

wyn – ik sit ommers tichtby de seedyk, dêr waait it altyd wol . Ik 

leau dy Pyt hjoed net iens , want haw ik net dizze hiele wike tsjin 

in wynkrêft 6 opbealgje moatten, op ‘e fyts ?!  

 
sja …..en dêr sit ik dan. Ik kin my wol lam triuwe, mar myn Swan wjukt nét! 
De boer ,  oer wa ‘s paad ik hjir hinne kom, rôp my noch nei dat er bliid wie 
mei myn komst; it lân wie sompe fan alle reinwetter. No, dat wurdt dus 

allinne mar slimmer. Hoe hâldst dysels droech ast dochs bûten wêze wolst  (yn ‘e 
mûne is it my fierste tsjuster en benaud)? Hjir is myn recept: Set in tinne planke 

skean tsjin it mûneliif en gean dêr tsjinoan sitten, in kjessentsje der tusken foar 
yn ‘e rêch. Sa hâldst dy de holle en it liif droech omt de reidlap útbrekt /stekt . 
De knibbels heech oplûke, want it dript fansels omraak, of der in plu 

tuskenklemme. Leau it of net, mar sa kin ik sels wat skriuwe. Allinne myn polsen 
wurde wat wiet troch de romte tusken plu en reidtek . 

Eins wie ik fan doel in mûtske te breidzjen – jaaa : dizze mûnder is beppe 
wurden!! Mar dat teare hânwurk soe mar bedjerre. Wat  moedeleas betink ik wat 
ik oars altyd die yn ‘e stille oerkes op ‘e pôle. Dat wie stikjes skriuwe foar de 

útskoat ! Prompt begjint it te kribeljen – krekt sa ’t Gerben my al foarsein hat 
:”Kinst it dochs net litte , it komt wol wer!’’ Dus fandêr dit stikje. En hoe de 

moarn dan fierder ferrinne sil? ‘k Haw in thermoskanne poeiermolke mei, en in 
moai boek ”De jonge aaisiker” fan De Fjildman. En dan soe it hielendal moai 
wurde as de ljippen en skriezen, dêr ’t fan optilt yn dat boek hjir ek te hearren 

wêze soene. Romte en natoerlân by de rûs, dus kom mar op! Mar ’t giet al krekt 
as by de einen dy ’t mar net komme wolle te brieden yn de moaie kuorren dy ‘wy 

der spesjaal foar flochten hawwe. Wol plofte der wer sa ’n prikkenêst fan de 
roeken my hast op ‘e kop fan de askop ôf doe ’t ik de mûne optuge. Dy 
swartrokken fine ús dus wól. En keutels fan ûlen en wikels lizze ek altyd wol yn 

de kap. En o ja: ferline jier hiene wy 2x nij libben op ‘e mûne fan boumantsjes-
wipsturt. It nêstke lei sa moai op de ezel fan de fang ! Mar it wyfke wie sa bang 

fan de draaiende wjukke , dat ik doe mar wer nei hûs ta gien bin. Dat doch ik no 
trouwens ek mar … 
Brrr , dan earst noch it gûcheljen om net noch dweiltrochwiete earmen op te 

rinnen by it seiloprôljen – dy wiete touwen litte by it knoopjen al it wetter sa fijn 
yn dyn mouwen glydzje !      ‘k Bin wol wat frustrearre omt ik neat dwaan koe 

oan ‘e wetterfloed, mar dochs ek wol wer in bytsje foldien: ik ha wer in stikje 
skreaun ! 

 
Hiltsje Feenstra  

T 



Twee deelnemende molens uit het programma van de Friese molenaarsdag, 

gefotografeerd begin januari in een winters landschap. Boven Penninga’s Molen 

te Joure en hieronder De Hersteller te Sintjohannesga.(foto’s Gerben D. Wijnja 

en Johannes Kooistra.)  



 

De Friese Molenaarsdag 

13 maart 2010 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
De Friese molenaarsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 maart vanaf 
10:00 tot 16:00 uur op een vijftal molens in de gemeenten Skarsterlân 

en Heerenveen. De bereikbaarheid van deze molens is ook uit andere 
landsdelen goed vanwege hun ligging nabij het klaverblad van 
Heerenveen. 

 
Het betreft onderstaande molens: 

 
1: De Groene Molen, Groene Dijk 7, 8501 AX Joure. 
  Stellingmolen omstreeks ca. 1800  (112)   (87) 

2: Penninga’s Molen, Molenweg 65, 8501 BG Joure. 
Stellingmolen in 1900 verplaatst vanuit Westzaan   (113)   (88) 

3: Welgelegen, Tjepkemastraat 21, 8441 CD Heerenveen. 
Stellingmolen uit 1849   (114)   (80) 

4: Deels- of Grevensmolen, Deelswal 4, 8467 SL Vegelinsoord. 

Veenpoldermolen uit 1860   (105)   (142) 
5: De Hersteller, Hogedijk 132, 8464 NZ St. Johannesga. 

Veenpoldermolen uit 1857, hersteld in 1981    (133)   (128) 
Het eerste nummer tussen haakjes verwijst naar de nummers in het boek Friese 
Molens, het tweede nummer is het nummer in de molendatabase. 

De organisatie hoopt dat er weer veel animo is om deze molens te bekijken. 
Inlichtingen: Jet Sandberg, Tzum,  tel.nr. 0517-452272 



GFM avondexcursies 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Jansmole en De Modderige Bol (foto: Harmannus Noot) 

 

De GFM avondexcursies van 2010 doen een groep cq. duo molens aan die 
vanwege hun standplaats en historie bij elkaar horen. Natuurlijk is een 

molengroep of -duo landschappelijk en/of stedenbouwkundig interessant of 
“mooi” te noemen. In Harlingen gaat men zelfs zover, dat men 3 molens zomaar 
uit het niets gaat neerzetten in een recreatiepark. Maar het gaat ook om wat er 

achter de façade allemaal schuil gaat. De avondexcursies 2010 voeren naar 
molens die vanuit hun historie het waard zijn om in samenhang te bekijken. Ze 

zijn niet als decor voor de toerist neergezet. Deze GFM-avondexcursies zijn naast 
een gezellige avond van molenmensen onderling daar een mooie gelegenheid 
voor. De gastgevende molenaars stellen hun molen(s) deze avonden speciaal 

voor ons open. 
 

Avondexcursie 1 
dinsdag 8 juni 2010 vanaf 19:30 tot 21:30 uur naar Goëngahuizen: 
12. Heechhiem 

13. De Jansmole (is mogelijkerwijs in restauratie c.q. tijdelijk in werkplaats 
van molenmaker) 

14. De Modderige Bol  
Gastgevende molenaars: Pieter van Dellen, Job Koehoorn, Meindert Halma en 
Tom Schouten 

De eerste avondexcursie gaat naar de spinnekoppen bij Goëngahuizen. Vroeger 
was een dergelijk beeld van meerdere kleine poldermolens op een kluitje in 

Friesland niet ongebruikelijk. Nu is dit vrij zeldzaam. In Goëngahuizen is nog 
goed zichtbaar wat in hele gebieden van Friesland werkelijkheid was. Tot bijna 
elke afzonderlijke boerderij behoorde een eigen poldermolentje. Het grote 



Wetterskip Fryslân als organisatievorm voor het waterbeheer was toen nog heel 

ver weg. Men regelde het allemaal zelf. 
Avondexcursie 2 

dinsdag 15 juni 2010 vanaf 19:30 tot 21:30 uur naar Woudsend 
  
 Houtzaagmolen De 

Jager: Jan Coppens, 
Jaap van Driel, c.s. 

 Korenmolen en 
pelmolen 't Lam: Cees 
Notenboom c.s. 

Bij de vroegere handel 
die vanuit plaatsen als 

Woudsend werd ge-
dreven, hoorden een 
veelzijdige nijverheid 

en gespecialiseerde 
ambachten. Hiervoor 

moesten de nodige 
grondstoffen worden 

verwerkt tot uiteen-
lopende halffabrika-
ten. Daar waar het 

mechanische proces-
sen betrof die veel 

energie vergden, ge-
beurde dat uiteraard 
met molens. Wouds-

end is één van de 
weinige plaatsen die 

nog een historisch 
gave houtzaagmolen 
en korenmolen (tevens 

pelmolen) bezitten. De 
molens herinneren aan 

het roemrijke verleden 
van ondernemende en 

Cees Notenboom aan de maalbak van 't Lam  

(foto: Harmannus Noot) 

 

kapitaalkrachtige geslachten als de familie Tromp 

De gastgevende molenaars en de organisatie nodigen alle belangstellenden en 
hun aanhang van harte uit om aan deze avondexcursies mee te doen. Maar lange 
avonden met lekker 's zomers weer, inclusief een mooie molenbries, lijken deze 

12de januari waarop we dit schrijven nog heel ver weg......... 
 

Inlichtingen: Frank Terpstra, tel.nr. 06-27226140 
 

  Correctie:  

De foto die werd afgedrukt bij het bericht over olieslaan in Roderwolde was van de 16 

jarige molenaarsleerling Martijn Scholtens. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Stoppen met de windmotor: 
Jan Bergstra en Hans de Vries 
 

‘In je leven moet je soms ook dingen kunnen loslaten’ 
 

Het trappetje naar boven en dan de roos in omhoog om de molen te 
smeren, dat gaat toch steeds meer problemen opleveren. Je zet je wel 
vast met veiligheidsriemen, maar bij het balanceren met de benen uit 

elkaar, als je kramp krijgt- en dat gebeurt- gaat het toch ongemakkelijk 
worden. Veiligheid boven alles, dat is eigenlijk de reden dat wij hebben 

gezegd: ‘Ondanks onze passie voor windmotoren is er een tijd van 
komen, maar ook van gaan’. 
 

p de jaarvergadering van 11 december 2009 van molenstichting Nijefurd in 
molen De Vlijt in Koudum hebben Jan Bergstra (1935) en Hans de Vries 

(1937) dat meegedeeld aan hun bestuur en de molenaars. Dat was het 
afscheid van ‘dat ijzeren ding’, zoals één der aanwezigen de windmotor 
oneerbiedig beschreef. Het boek ‘Molenbouw van Anton Sipman was het cadeau, 

de mooie herinneringen zijn blijvend en betekenisvol. 
‘Het smeren uitbesteden aan een ander werkt niet. Naar boven moet je toch 

vaker. Af en toe piept er toch wat en dan moet je kijken’. Hans en Jan maalden 
samen en houden samen op. Hans maalde 12 jaar, Jan 15 jaar. Beiden op de 

windmotoren in It Heidenskip en in Molkwar. 
 
Hoe ontstaat die passie voor windmotoren? Jan heeft altijd in de metaal gewerkt, 

bij machinefabriek Hubert in Sneek. Hans kwam daar later, beiden op de 
tekenkamer. Het is duidelijk dat praktijkkennis en theoriekennis van ‘metaal’ 

O 



nadrukkelijk aanwezig is bij de heren. 

De passie ligt in het verlengde van 
hun vak. Maar toch hebben zij ook 

weer veel praktische zaken geleerd 
tijdens het malen: de ketting, 
waarmee je het rad tijdelijk stilzet 

aan de toren, als je veilig bovenin 
moet smeren is niet goed bedacht. 

Een beetje krimpende wind leidde 
een keer tot een zo strak gespannen 
ketting, dat de kettinghaak alleen los 

kon komen door de ijzerzaag in de 
ketting te zetten. Een dik touw kun je 

gemakkelijker lossnijden. 
 
De molenaarsopleiding hebben zij niet gevolgd. In de negentiger jaren hebben zij 

zelf een boekje over de windmotor uitgegeven en lesmateriaal geschreven. Er 
was een zekere behoefte, ook bij het Gild Fryske Mounders, aan goede 

informatie over de bediening van windmotoren. ‘Het is moeilijk om uit te leggen 
wat een ‘uitrukmof’ is aan een leek, maar ook molenaars kennen het woord 

meestal niet, behalve als zij een windmotor bedienen’, zegt Jan Bergstra. Hans 
de Vries valt hem bij: ”Een windmotor is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een 
houten molen, maar er zijn toch ook nadrukkelijke verschillen”. 

Specifiek materiaal vergt nu eenmaal specifieke technische kennis. En die kennis 
hadden zij als geen ander. Het stichtingsbestuur was blij met zulke 

‘ongediplomeerde’, maar uiterst bekwame en deskundige molenaars. 
Op een houten molen hebben zij nooit zelfstandig gemalen, dat was ‘hun ding’ 
niet. 

 
De windmotor in Molkwar is uit 1925 ter vervanging van een oud stoomgemaal. 

Het water wordt met de uiteraard ijzeren vijzel opgevoerd van ruim 2.30 meter. 
Je maalt vanaf zo’n 3 Bft. De molenaars hebben ook wel eens met windkracht 7 
Bft gemalen. De motor begon dan te brommen en het water stroomde 

schuimend uit de uitschoot. Molkwar hield een polder van ca 160 ha droog. 
Buiten het wat ruigere weertype waren Jan en Hans ook vaak met een lekker 

zonnetje bij de molens te vinden. Periodieke controle en smering zijn natuurlijk 
van groot belang voor een windmotor. Ze genoten dan van het weidse landschap 

in de luwte met een broodje en 

koffie: elke molenaar kent die 
ervaring. 

Zo’n dagje er naar toe, in de herfst 
de brandganzen van dichtbij 
bekijken, dat zullen zij het meest 

missen. Aan de ene kant wil je een 
fase niet echt afsluiten, aan de 

andere kant moet je in je leven 
dingen ‘gewoon’ loslaten. 
Jan Stoel en Henk Brandsma 

nemen hun taak over. 
 

Michiel de Ruiter 



Jaarverslag 2009 Opleidingen Gild Fryske Mounders 
 

Ook dit was weer een vruchtbaar examenjaar: 10 leerling molenaar hebben het 
examen voor vrijwillig molenaar afgelegd, waarvan 9 met positief resultaat. 

 

leermeester geslaagde leerlingen 
Sije Hoekstra Jan Peenstra, Johannes Terpstra en Broer vd Wal    
Jaap Tiedema Klaas Toxopeus 
Hendrik vd Veen Theo Zwerver, Marianne de Jongh en Ubo Kooijinga 
Simon Jellema Age IJsselmuiden 
Sjerp de Jong Stefan Teeling 
 
Ook dit jaar mocht weer een jongste molenaar van Nederland toetreden tot het 

Friese Molengilde. 
 

We zijn het jaar  
begonnen met 

38 leerling 

molenaar, 
verdeeld over 

11 lesmolens. 
Gedurende het 

jaar hebben 

zich 10 nieuwe 
leerlingen 

aangemeld om 
de opleiding tot 

vrijwillig 
molenaar te 

volgen. 
 

Stefan Teeling – jongste molenaar  Hendrik vd Veen met zijn 

geslaagde leerlingen 

Overzicht aantal leerlingen 2009 en 2010: 
 
leermeester 2009 2010 leermeester 2009 2010 
      
Clemens 

Brouwer 1 1 Rolf Dijkema 5 5 
Cees Notenboom 6 6 Sjerp de Jong 3 4 
Durk Piersma 4 4 Sije Hoekstra 4 2 
Dick Sanberg 3 4 Simon Jellema 2 3 
Hendrik vd Veen 6 3 Wil Heick 1 4 
Jaap Tiedema 3 4 totaal 38 40 
 

Met dank aan de leermeesters en de gecommitteerden zien we terug op een 
geslaagd molenaarsjaar. 
 

Martin Bakker, opleidingen GFM 
Gerkesklooster, 4 februari 2010 

  



De reus van de Kleasterpolder 

 
 

Het is bijna niet voor te stellen maar deze prachtige "Amerikaanse windmotor" 
heeft ooit bij Slappeterp gestaan om in de Kleasterpolder van 761 ha groot het 

water op peil te houden. De molen werd op 24 december 1913 in gebruik 



genomen en was de grootste van West-Europa. De molen had een capaciteit van 

65.000 liter water per minuut. De toren van de molen was 16 meter hoog en de 
windroos(wieken) hadden een doorsnee van 15 meter en telde 48 wieken. Er zat 

een vijzel in met de doorsnee van 1,8 meter die er bij elke slag 2.000 liter uit 
gooide. Het bijzondere aan de molen was dat deze zowel in als uit kon malen. Dit 
werd mogelijk gemaakt door een ingenieus stelsel van kanaalgoten en schotten 

welke konden open of dicht worden gezet.  
 

De molen kon al draaien bij windkracht 3 terwijl bij andere bestaande molens al 
windkracht 6 nodig was voordat dezen aan het werk konden. De molen is 
oorspronkelijk in Dresden, Duitsland gebouwd door de "Vereinigte Windturbine 

Werke AG" en geïmporteerd door Stokvis en Zonen uit Rotterdam en 
geïnstalleerd door firma van Stralen van Wytgaard. Volgens de voorzitter van de 

Kleasterpolder F.U. van der Zee heeft de gehele bouw toen 15.000 gulden 
gekost. Maar men bleef afhankelijk van wind en toen de dieselmotoren steeds 
beter werden werd er een dieselmotor in geplaatst. De molen bleef staan en 

raakte in verval. In 1963 is er nog een keer de balans opgemaakt of voor 
2.000,00 gulden opknappen of afbreken. Dat laatste is gebeurd. In oktober 1971 

hebben de slopers, Teyema van Franeker en Anne Terpstra van Dronrijp, de reus 
van de Kleasterpolder een kopje kleiner gemaakt. De voet van de molen heeft 

nog jaren dienst gedaan als gebouw voor de dieselmotor. Met de afbraak van 
deze molen is er een monument van de 20st eeuw verloren gegaan. Spijtig het 
had nu niet meer gebeurd maar wie weet……..? 

 
Almar Wildschut 

 

Molens in Sint Anna Parochie 
Daar ik vroeger enige tijd in Het Bildt heb gewoond, leek het me 
aardig om iets te schrijven over de oude molengeschiedenis van Het 

Bildt, over Sint Anna Parochie.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Door S. Andringa, die de inhoud ontleende aan Sannes Geschiedenis van 
het Bildt deel II 1700-1795. 

 



oen stonden er reeds twee molens aan de Noorderweg te Sint Anna 

Parochie. Behalve de oude Rogmolen (foto DL.1 Bl.248) was er even 
noordelijker aan de Noorderweg te Sint Anna Parochie blijkbaar  ± 1697 een 

tweede molen gesticht, een “peldegarstmolen” 14) In de vergadering der Staten 
van Friesland van 13 maart 1751 was ingekomen een request van Jacob Bartels, 
pelmolenaar te Sint Anna Parochie, waarin hij klaagde, wegens de situatie van 

zijn molen niet in staat te zijn zoveel waren te dibiteren, dat hij de Taux, die 
pelmolens jaarlijks aan het land op moesten brengen, kon voldoen en dat hij 

daardoor van zijn kostwinning zou verstoken raken, indien de Staten zich hielden 
aan de resolutie dat molens die niet voor een bepaald bedrag per jaar omzetten, 
moesten worden stilgelegd en afgebroken. Hij verklaart evenwel, dat zijn molen 

zodanig is geplaatst dat de opzichters bij de Rogmolen ook zijn molen 
gemakkelijk konden “te wagt neemen en te voren ook altijt hebben opgepast, 

alsoo derzelver woon en wagthuijs ruijm 17 roeden (1 roede is 12 á 13 voet) van 
de pelmolen af staat.” Hij verzocht daarom van de betaling der Taux te mogen 
worden ontheven en hem permissie mocht worden gegeven om de impost der 

granen, die hij zou pellen, bij den Collecteur voor het gemaal aan te geven tegen 
6½ st. het lopen en zulks onder het opzicht van de chargers bij de Rosmolen 

geposteerd, zich verder onderwerpende aan alle reglementen op de Rogmolens 
vastgesteld, of nog vast te stellen. De Staten hebben na onderzoek en rapport 

van de hoorcommies Binkes besloten (13 maart 1751) dit verzoek toe te staan, 
met last aan Binkes om deze molen door de opzichters bij de Rogmolen te doen 
oppassen en waarnemen en met sloten te doen voorzien. ( Als de opzichters 

afwezig waren, werden de molens vastgezet, zodat ze niet konden malen) en te 
zorgen dat Jacob molenaar zich nauwkeurig aan de reglementen zou houden. De 

eerste molenaar op deze molen is Nanne Bauckes geweest (1697 tot ± 1727) Op 
de Rogmolen was in de jaren ± 1750 Harmen Bartels molenaar, die wel een 
broer van Jacob geweest kan zijn. Die pelmolen is in November 1860 door den 

eigenaar gebruiker Tjalling Lykles Lyklema op afbraak verkocht.  
 

Molenaar Henk Kuipers uit Leeuwarden vermeldt aan de hand van 

bovenstaande nog het volgende: 
Ik heb naar aanleiding van het artikel over de molens onder St. Anna Parochie 
nog even gekeken bij de verdwenen molens op de Molendatabase. Er worden 

daar vier molens genoemd, met de nrs: 11087-3370-
3718 en 7829. 

Laatstgenoemde is de verdwenen pelmolen, uiteraard 
zonder foto. 
Onder geschiedenis staat:Bron: Geschiedenis van Het 

Bildt deel 2, 1700-1795 door H.Sannes. Artikel in De 
Utskoat nr. 101  Met dank aan H.v.d.Kaay.De 

Rogmolen hieronder (Database nr.3370) werd 
afgebroken in 1907. Het geboortejaar van mijn 
vader..... En, toen stonden er dus nog Standerdmolens 

in onze provincie! Leuk, die twee met elkaar pratende 
dames en de drie kinderen. Intussen droogt het 

wasgoed op het gras (de blaik) in de zon...... 
 
Henk Kuipers 
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Kleine ramp/Nieuwe zeilen voor De Genezareth 
 

nze Genezareth heeft deze zomer een grote beurt gehad en staat er weer 

prachtig geschilderd bij. Wat we nog misten waren zeilen op de binnen 
roede. De oude zeilen waren zo vergaan en het touwwerk was dusdanig 

onbetrouwbaar geworden dat we ze niet meer vertrouwd konden gebruiken. Je 
hebt dan mazzel dat één van je medemolenaars zeilmaker is en hij nog een paar 
spierwitte pronkzeilen heeft liggen die precies op De Genezareth passen. “Ik wil 

wel dat jullie ze er na het draaien weer afhalen! “ zei Sipke Koning “en er zuinig 
op zijn, neem ze na het 

draaien maar mee naar huis.” 
Nadat we Sipke hadden 
verzekerd dat we voorzichtig 

met zijn zeilen zouden zijn en 
ze na gebruik in een plastic 

zak zouden doen kregen we ze 
mee. We hebben ze een aantal 
keren gebruikt totdat tijdens 

een bezoek van Rolf Dijkema 
en zijn leerlingen we de zak 

weer open maakten er een 
afschuwelijke lucht uit de zak 
kwam. Een rat had zich dwars 

O 



door één van de zeilen gevreten en vervolgens ook nog maar besloten om het 

geheel eens even flink onder te pissen. Wat een ramp! Hoe legden we Sipke dit 
uit? Gelukkig is Sipke een hele nuchtere kerel en constateerde hij dat het leed al 

was geschiedt en er dus niets meer aan  te doen viel. De Fryske Mole had al 
toestemming aan Sipke gegeven om twee nieuwe zeilen voor de Genezareth te 
maken en die hebben hij en ik op een 28 december 2009, net na de 

sneeuwperiode met stralend mooi weer opgehangen. Prachtig om eens mee te 
maken hoe zoiets in zijn werk gaat. Sipke stelt de zeilen altijd zelf af en zorgt 

ook voor de perfecte lengte van de litsen. “Ik splits de litsen en ten slotte takel ik 
de uiteinden altijd pas als ze op het hekwerk zitten, dan zit het het mooiste en 
dat vind ik belangrijk.”zegt hij. De nieuwe zeilen zitten er nu als een 

strakgespannen biljartlaken op en we kunnen weer naar hartelust met een 
geheel nagekeken en geschilderde molen malen. Als laatste hebben we ook nog 

het paltouw op originele wijze vervangen. Je kunt het nu weer bij de staart 
bedienen, er zit een speciale kikker voor. Kortom het wachten is alleen nog op 
wind. 

                                                                                                 Theo Zwerver 
 

 

Foto hieronder: De Babuurstermolen in het veld van Baburen, het vlakke 
land ten zuidwesten van Bolsward waarin de windturbines van 

Windkracht 10 Wynpark Beabuorren Tjerkwerd energie uit windkracht 
halen. Voor noodzakelijk onderhoud aan het molenaarswoninkje annex 
waterschapsmuseum werd een belangrijke gift verstrekt die het 

mogelijk maakt de werkzaamheden te laten uitvoeren. De foto dateert 
van 23 december vorig jaar (foto Gerben D. Wijnja)  



Terugblik  
op de 
sneeuwwinter  
van  
2009 
2010 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

't Is dochs in plaatsje, sa't hy d'r by stiet yn it winterske lân....De skroef fêst yn 
't iis, de seilen befêrzen op it hekwurk. It is in soarte wintersliep en ik hoech gjin 

gêrs te meanen. Wylst sjocht de Bullemole rjochting de Bonkefeart....Soene de 
flachjes nog yn ‘e wjukken moatte, dizze winter? En daarmee doelt vrijwillig 
molenaar Henk Kuipers op de komst van een mogelijke Elfstedentocht.  

 
Jetze de Groot maakte bovenstaande foto’s tijdens een Elfstedentocht die er wel 

kwam, namelijk die welke model stond voor de sfeervolle speelfilm De Hel van 
63 waarvoor in zomerse omstandigheden een winters sfeerbeeld gecreëerd werd 

zoals hier in Sloten.  
Tot op het moment van de sluiting van de kopij was er geen zicht op een 
Elfstedentocht. Wel was de maand januari uitzonderlijk koud en sneeuwrijk. Het 

temperatuurgemiddelde van de hele maand lag zelfs 0,1 graad lager dan in de 
Elfstedentochtnauari van 1997! Naast deze kou werd het weer dus in hoge mate 

bepaald door de sneeuwval gedurende 23 dagen, een nieuw record! en dat 



laatste was weer positief voor de (molen)fotografen die schitterende plaatjes 

konden schieten. Zo maakt Popke Timmermans uit Heerenveen bijgaande foto 
van de molen van de Hempensermeerpolder.  

Soms riep het barre winterweer van 
januari even herinneringen op aan 
de indrukwekkende hoeveelheden 

sneeuw die in 1979 over Friesland 
kwamen. Ook de herinnering aan 

begin maart 2005 kwam weer naar 
boven bij het beleven en genieten 
van de winterse landschappen met 

uiteraard veel aandacht voor de 
molens. Op de site van de Friese 

Molendagen verschenen dan ook 
terecht veel mooie foto´s in kleur. 
Helaas hebben wij nog niet 

voldoende financiële middelen om 
ons blad geheel in kleur te doen 

verschijnen, maar het heeft zeker 
onze aandacht. Mochten zich 

mogelijkheden voordoen, bijvoor-
beeld in combinatie met 
adverteerders die kleur wensen, 

dan zullen we dat zeker met beide 
handen aangrijpen. 

 

Stellingen 
 

Groot voordeel van het niet completeren van molenrompen, is dat er dan ook 
geen zorgen zijn hoe de molen op veilige manier weg te zetten. 

(Frank Terpstra, prikbord van molen.startpagina.nl, 10 december 2009 19:46 
uur) 

 
De molenaar zij onvervaard 
Maar mijde het gevaar. 

(Oane Visser, prikbord van molen.startpagina.nl)  
 

Voor de liefhebbers 

 

Verras u tijdens de voorjaarsvergadering op een origineel 

cadeau en bespaar de verzendkosten: de molendvd 

Levende molens van Holland met in de hoofdrol de 

houtzaagmolen te IJlst. Prijs € 14,95. Geef uw bestelling 

s.v.p. even door. Dan weten wij op hoeveel we moeten 

rekenen. Tel. 0515-579348 of email: info@utskoat.nl 

mailto:info@utskoat.nl


Een 
oliemolen 
voor  
Workum ? 

 

 

 

 

Foto:  

Atelier Rijpma Workum 

 

Als de geluiden rond molenbouwplannen ons niet bedriegen, herrijst in de stad 

Workum oliemolen De Liefde. Deze molen stond ooit ten noorden van de stad 

aan de trekvaart naar Bolsward. Daar zal hij overigens niet weer opgebouwd 

worden. Zoals de plannen nu zijn gebeurt dat op de Stedspôle. De tekeningen 

zijn inmiddels klaar, nu alleen de vergunningen nog. Initiatiefnemer Henk de 

Haas is optimistisch. De molen zal er weer precies zo uit komen te zien als zijn 

schitterende voorganger. Behalve dat er olie geproduceerd gaat worden, is men 

ook van plan er een mosterdmalerij in te bouwen. Kortom, ambitieuze plannen 

voor de stad Workum. Het treft dat hier ook een actieve groep vrijwillige 

molenaars verenigd is in de Molenstichting Nijefurd. Hoe die club gaat heten na 

de mogelijke fusie tot een grote Zuidwesthoekgemeente is nog niet aan de orde. 

Excursie GFM 2010 naar Zuid-Holland 
 

Ook dit jaar zal de jaarlijkse GFM excursie weer plaatsvinden. Ditmaal 

zullen we op 10 april 2010 richting Zuid Holland reizen, waar we 
achtkante molens, een ronde molen en een wipmolen gaan bekijken. Het 
belooft dus wederom een gevarieerd programma te worden, waarin 

meerdere functies van molens nader bekeken kunnen worden. 
Snuifmolens, een korenmolen en twee poldermolens staan op het 

programma. 



Als eerste zullen we in Kralingen de 

twee snuifmolens gaan bezoeken, 
De Ster en De Lelie (zie foto van 

Rob Pols), wel te verstaan. De 
twee molens verschillen nogal in 
bouwjaar van elkaar, en dat heeft 

ermee te maken dat De Ster in 
1962 tot de grond toe afbrandde. 

De Lelie is van 1840 en De Ster 
werd in 1969 weer geheel 
opgebouwd. De snuiffunctie komt 

in Nederland alleen in Kralingen nog op beide molens voor, dus dat maakt deze 
excursie alleen al tot een unicum. U zult nu mee moeten, want waarschijnlijk 

komt u er met onze excursie binnen nu en 25 jaar niet weer. In Kralingen staat 
de koffie met iets lekkers voor ons klaar. De derde molen welke we gaan 
bezoeken is De Kersenboom te Rijsoord. Officieel wordt de molen vermeld onder 

Ridderkerk, maar eigenlijk is het Rijsoord. Door de molenaar wordt de molen ook 
vaak de Rezoordse molen genoemd. En daar zit toch weinig Ridderkers in. 

Molenaar Tom Blaak zwaait hier de scepter en zal ons graag de molen laten zien. 
De molen werd in 1991 naar zijn huidige standplaats verhuisd. Onze vierde en 

vijfde molen staan in Streefkerk en zijn de Achtkante molen en de Kleine 
Tiendwegse molen. Deze twee poldermolens maakten voorheen deel uit van de 
polder Streefkerk en Kortenbroek. De Achtkante molen is in Streefkerk toch een 

beetje een vreemde een in de bijt, want verder zijn het in Streefkerk louter 
wipmolens. En één van die wipmolens zullen wij ook bezoeken. En dat is zoals 

eerder gezegd de Kleine Tiendwegse molen. Het bouwjaar van de molen is niet 
bekend. 
 

 Ook ditmaal kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze 
excursie. Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. 

Nauta, telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-
28930890 

 

Eventuele introducés die op uw kosten meereizen kunt u zelf doorgeven. Op tijd 
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een 

maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet 
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is, 
ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, 

Fryske mole donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! Ook 
mag iedere excursie-ganger 1 (betalende) introducé meenemen. 

De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2009, worden bepaald aan de hand 
van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te 
lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt €32,50. Na 

de excursie krijgt u een acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is 
dus wederom niet nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: 

McDonald's Goutum (7.00 uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur) en 
McDonald’s Lemmer (7.40). Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt 
wederom net als voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 56 aanmeldingen. Wij 

zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet. 
 

Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta 
 



 
 
 
 

 
Klompen in frankrijk 

 

 
 

Johan van der Zee bericht vanuit zijn Moulin de Langrais 
 

 
Elke drie maanden gebeurt het : dan brengt de post weer een nieuwe Utskoat en 

ben ik in gedachten weer bij de Friese molenaars. Petje af voor de redactie die er 
elke keer weer zo’n mooi blad van weet te maken. Omdat hier ook weer wat 
leuke dingen gebeurt zijn schrijf ik even. Allereerst is mijn zagerij opgenomen in 

de Route des Moulins d’Auvergne , een groep van 40 molens in het hartje van 
Frankrijk., welke te bezichtigen zijn.Ook is van al die watermolens een film 

gemaakt . Zie www. moulins-auvergne.fr 
Verder heb ik een handleiding geschreven voor het werken met de horizontale 
snelzaag , een soort van gebruiksaanwijzing, met beschrijving van de machine. 

 
Behalve de zagerij , ooit aangedreven door het water maar nu, tot er weer een 



waterrad is door een tractor, stond er vroeger ook een schuurtje met een 

eenvoudige smidse. Deze werd gebruikt voor reparaties en het harden van 
gereedschappen. Het hart van elke smidse is het smidsvuur en dat was in dit 

geval een veldsmidse , een verplaatsbaar smidsvuur, bestaande uit een bak op 
pootjes, voorzien van een handventilator. Deze had ik jaren terug al opgeknapt 
en wat het smeden betreft, via Molen de Rat in IJlst hadden we ooit een 

workshop smeden gedaan in de smidse van Aldfaers Erf in Exmorra, onder 
leiding van een ouderwets opgeleide smid. Vorig jaar kreeg ik het idee om de 

smidse weer in ere te herstellen. Dus een Douglas stam gekocht en zagen maar. 
In stijl een overkapping gemaakt , afgedekt met rode dakpannen. Een mooi Fans 
aambeeld aangeschaft met ronde en vierkante hoorn en de originele 

staartbankschroef geplaatst en vervolgens het Handboek voor smeden nog eens 
doorgelezen.  

 
Nu kan ik de bezoekers niet alleen laten zien hoe bomen tot planken en balken 
worden gezaagd met mijn horizontale snelzaag uit 1908 maar ook kan ik 

demonstreren hoe eenvoudig ijzerwerk als een windhaak, kram , spijker en 
dergelijke worden gemaakt.Net zoals bij het zagen zijn de reacties vaak heel 

leuk. Sinds vorig jaar heb ik er weer een nieuwe hobby bij. 
Dat kwam doordat ik op een rommelmarkt een vreemd stuk gereedschap zag. 

Het was een ronde 
ijzeren staaf van 40 
centimeter met aan 

één eind dwars erop 
een even lang houten 

handvat en aan het 
andere eind een 
metalen krul Nu ken 

ik als timmerman veel 
gereedschappen maar 

dit bleef me een 
raadsel. 
Thuisgekomen 

bedacht ik me dat ik 
jaren terug op Molen 

de Jager eens een 
boekje had gekocht 
over klompenmaken 

en jawel daarin stond 
ook dat stuk 

gereedschap. Het betrof een hakhaak , waarmee de klompenmaker de 
binnenzijde van de hak afwerkte. Het boekje doorlezende was mijn interesse 
gewekt. Dit wou ik ook eens proberen. De rest van de zomer heb ik 

rommelmarkten afgezocht om de diverse gereedschappen op de kop te tikken De 
klompmaker gebruikt zo’n 10 verschillende .Net zoals in heel Europa was ook 

hier de klomp het schoeisel voor eenieder en de gebruikte gereedschappen kom 
je soms op rommelmarkten tegen..De klomp zoals we hem nu kennen ( de dichte 
kapklomp , al dan niet met leertjes ) is trouwens een uitvinding uit de vijftiende 

eeuw. Sinds enige duizenden jaren droeg men al wel een soort van houten 
slippers voorzien van leren riempjes. Om enig idee van de techniek van het 

klompmaken te krijgen ben ik op het internet gaan zoeken Daar kwam ik bij 
Martien van Gasteren , een oude klompmaker in Brabant die als jongen het vak 



had geleerd van zijn vader .Van hem kocht ik een dvd , waarop hij het vak 

demonstreert . Toen ik deze gezien had was ik diep onder de indruk. Zoals deze 
man met een vaardigheid, die een leven lang ervaring verraad, van een stukje 

populieren stam een paar sierlijke klompen maakt, is echt verbluffend. Geen 
bijlslag verkeerd ; geen guts die uitschoot ,links en rechts keurig elkaars 
spiegelbeeld en in korte tijd een paar perfecte klompen waar je zo op weg kunt 

lopen.  
Zelf had ik nog een elzen stam in de molenvijver liggen en daar ging ik het mee 

proberen. 
Een schijf van de stam gezaagd ter lengte van een klomp. Deze vervolgens in 
taartpunten gehakt. Deze daarna met een linkse bijl (deze is aan de linkerzijde 

helemaal vlak en geslepen als een beitel ) en een brede ,sterk gekromde korte 
dissel tot een ruwe klompvorm gehakt. 

Uiteraard twee keer; een linker en een rechter klomp. De ruwe klompen toen op 
de snijpaal bevestigd om ze met het lange paalmes, dat aan een zijde 
scharnierend vastzit verder in model te brengen. Hierna zijn de klompen 

uitgehold met behulp van slagguts, boor, lepelboor, bodemmes, krulmes en 
hakhaak. Om de juiste maat te verkrijgen meet je de grootste binnenmaat. 

Klompen worden behalve in schoenmaat nog verkocht in centimeters. 
Schoenmaat 43 is klompmaat 28.Wel altijd even passen. Het uithollen is een 

tijdrovend, moeilijk en zwaar karwei. Het geeft je nog meer respect voor de 
mannen die dit tot de komst van de machines, in de twintiger jaren van de 
twintigste eeuw, met de hand moesten doen. Als U de klomp eens goed van 

binnen en buiten beziet krijgt U een idee waar de klompenmaker allemaal 
rekening mee moest houden En eigenlijk nog steeds , want ook de moderne 

machines hebben allemaal met de hand gemaakte modellen nodig. 
Tip : om wat meer van de klomp te weten te komen en om geld te besparen , 
kunt een paar versleten klompen weer als nieuw maken  door ze aan de 

onderzijde vlak te maken en er een populieren plankje onder te lijmen van 2 cm. 
dik. Hierna doet U dit ook met het schuine deel onder de tenen. Vervolgens 

werkt U dit af en voorziet de klompen van een nieuw laagje verf Om eerlijk te 
zijn :de door mij gemaakte klompen zien er wel aardig uit maar de pasvorm is 
voor verbetering vatbaar;Al met al een mooie ervaring, waar ik beslist mee 

verder ga. We mogen er dan ook trots op zijn dat er in Nederland nog zoveel 
klompen gemaakt en gedragen worden 

Voor wie nieuwsgierig geworden is naar een en ander : kom gerust kijken ; er 
kan gekampeerd worden in de boomgaard  en voor wie geen tent heeft is er een 
caravan te huur. Ook kun je workshops volgen van één middag zoals: 

houtzagen, de biologische groententuin, meubelmaken, smeden en dus 
kennismaken met klompenmaken.  

Voor wie interesse heeft, ik heb nog klompmakersgereedschap te koop. 
Ondertussen ben ik al weer met wat nieuws bezig , wat me al jaren 
interesseerde: het zaaien en opkweken van Mammoetbomen. Deze imposante 

bomen kunnen  meer dan 100  meter hoog worden . De grootste nog levende  de 
General Sherman bevat maar liefst 1500 kubieke meter hout. En dat allemaal uit 

een zaadje van een paar milligram. Daarover een andere keer misschien wat 
meer. 
Johan van der Zee     email: vanderzee@wanadoo.fr 

Moulin de Langrais     telefoon: 0033473713167 
63580 Champagnat-le-Jeune 

mailto:email:%20vanderzee@wanadoo.fr


Uit ons prentenkabinet 
Over onbekende molens in vorige nummers is niets meer te melden. En eigenlijk 

droogt de voorraad ook helemaal op. Dat wat we nog hebben liggen is ooit al 

eens geplaatst en als ontraceerbaar in een mapje blijven liggen. Maar gelukkig 

kwam er toch weer wat nieuws binnen en wel een tekening van de Blauhúster 

tekenaar en dichter Gerben Rypma die ook in Workum actief was. Dit betekent 

hoogstwaarschijnlijk dat we deze beide molens zullen moeten zoeken in het 

waterland van de Zuidwesthoek in de driehoek Sneek, Bolsward, Workum. Wie 

geeft uitsluitsel? En dan is 

er nog het zomers plaatje 

met als tekst “It weet stiet 

op ruters” maar de 

schrijver vertelt niet waar 

dit ooit is vereeuwigd. 

Wellicht dat de 

zelfzwichter poldermolen 

in de verte meer 

duidelijkheid verschaft. We 

zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. 



Molenliteratuur 
 

Monumentaal verzamelwerk over de Overijsselse 

windmolens toen en nu 
Gerard Varwijk verraste eind vorig jaar met een knoert van een molenboek over 

de molens van Overijssel. 
Onverwacht groots van opzet 

en uitvoering is deze uitgave 
zonder meer: nooit eerder 

verscheen een verzameling 
molenkaarten en foto’s in 
zo’n indrukwekkende bundel.  

 
en albumformaat met 

harde kaft en 
stofomslag en geheel in 
kleur uitgevoerd is het 

resultaat van jarenlang 
molenkaarten en –foto’s 

sparen en dat in combinatie 
met het professionele werk 
van de drukkers van 

uitgeverij Waanders in 
Zwolle. Het is fantastisch om 

het keer op keer weer in te 
zien. Inderdaad inzien, want 
het is toch voornamelijk een 

fascinerend kijkboek 
geworden waarbij de tekst 

zorgt voor voldoende 
informatie bij de foto’s. Geen 
overvoering van gegevens 

maar wel zorgvuldig 
gedoceerd zodat ook in dat 

opzicht van documentaire 
waarde gesproken kan worden. Je wilt per slot van rekening toch ook wel wat 
weten van de afgebeelde molens. 

In een brief uit 1970 las Varwijk van de wens van H. Konijnenberg aangaande de 
672 molens die eertijds in Overijssel hun wieken lieten draaien en waarvan er 

toen nog maar 35 complete windmolens over waren: “want het moet gezegd 
worden: ’t zou spijtig zijn als het niet zou lukken het Overijsselse molenbezit, 
‘vroeger en nu’ in een waardig beeld vast te leggen.” Stichting De Overijsselse 

molen heeft in de daarop volgende veertig jaar het aantal windmolens weten op 
te krikken tot boven de 50 en Varwijk wist met behulp van heel veel liefhebbers 

het Overijsselse molenbeeld te vangen in een 362 pagina’s tellende molenbijbel 
met meer dan 1000 foto’s. Bij de presentatie van het boek, eind vorig jaar, zei 

Varwijk: “Dit jaar is het 70 jaar geleden dat ik mijn eerste ansichtkaart heb 
gekregen van de Langewijk in Dedemsvaart. Op die kaart stond de korenmolen 

’De Hoop’ uit 1834 van mijn Opa.” Zijn tante Rolien (ook een kind uit een 

E 



molenaarsgezin) was voor hem een groot voorbeeld: zij spaarde niet alleen 

dorpsgezichten, maar verzamelde vanaf 1910 ook al molenkaarten. Bij het 
overlijden van z’n tante werd deze unieke verzameling door de familie aan 

Varwijk toevertrouwd. En zo kwam er steeds meer terecht in zijn molencollectie. 
Het zijn niet louter molenfoto’s die opgenomen zijn. Gevelstenen, oude 
tekeningen, schilderijen, restauratiebeelden, oude molenaarskarren en 

historische vrachtwagens beladen met meel en graan, een kleinspoor van de 
molen naar het kanaal t.b.v. het lossen en laden van schepen, ze maken het 

beeld lekker veelzijdig. Dat geldt ook voor de ouderdom van het afgebeelde 
materiaal: van zeer oud tot vrij recent.  
Het boek valt zo met de molendeur in huis. Geen inhoudsopgave of een 

voorwoord maar meteen het eerste molendorp Albergen (Varwijk werkt de 
plaatsen alfabetisch af) met de achtkante beltmolen die in 1889 als 

windkorenmolen met bakkerij was gebouwd en later nog werd voorzien van een 
kruidenierswinkel. Tevens runde de molenaar bij het kanaal café Halfweg en 
beschikte hij ook nog over een losplaats bij de brug voor het lossen van turf wat 

door de mulder werd verkocht. Uitgebreide historische informatie zoekt u 
tevergeefs, maar waar nodig verwijst hij naar een interessant artikel zoals dat 

over de molens van Deventer van onze oud-medewerker drs D.M. Bunskoeke. Er 
zou trouwens geen ruimte voor zijn met die overweldigende hoeveelheid foto’s, 

maar terecht brengt hij wel allerlei unieke memoires aan de kaarten, molens en 
molenaars voor het voetlicht. Zoals het verhaal over een inventieve 
korenmolenaar die in Nieuwleusen een zaagmachine door de molen liet 

aandrijven waarbij de zaagslee dwars door de molen naar buiten liep. Varwijk 
kende de mulders ook door z’n werk en dan is het sympathiek om wat 

uitgebreider over bijvoorbeeld molenaar Ter Voorde uit Radewijk te verhalen. Hij 
was ooit de oudst nog werkende molenaar van Nederland! Opvallend is ook de 
keuze voor winterfoto’s; ze zijn volop aanwezig. Heel goed is ook de keuze voor 

het groot, groter, grootst afdrukken van de mooiste 
foto’s uit de collectie, zelfs tot paginagroot en een 

enkele keer over twee pagina’s. 
Tot slot: Het is opmerkelijk hoeveel banden er zijn 
tussen Friese en Overijsselse molens. Maar liefst zes 

keer verhuisde een Friese molen naar Overijssel: Balk 
naar Den Hulst, Makkum naar Almelo, Leeuwarden 

via Heerenveen naar Hankate, Leeuwarden naar 
Marle Wijhe, De Knijpe naar Hardenberg en 
Heerenveen naar Oudleusen (zie de foto hiernaast). 

Deze molen De Hoop, ook wel de Molen van Garssen, 
verrees hier in 1914. Daar staat één molen tegenover 

die de omgekeerde weg maakte van Overijssel naar 
Friesland en wel de molen van Brucht die thans nog 
op Ameland te bewonderen is.  

 
Het boek, een absolute aanrader, kan besteld 

worden door slechts €. 33,40 (inclusief de 
verzendkosten) over te maken op de Rabobank 
rekeningnummer 1095.23.865 t.a.v. Stichting 

'Verdwenen Molens' te Dedemsvaart o.v.v. boek 
en uw volledige adresgegevens. Het boek wordt 

u dan rechtstreeks door drukkerij Waanders uit 

Zwolle per post thuis bezorgd.                      (GDW) 



De Weijpoortsemolen  
De geschiedenis van een wipmolen met niet zo 

maar een molenverhaal 
 
Je hebt molenboeken en molenboekjes. 

In de laatste categorie vallen met name 
de beschrijvingen van een enkele 

molen. Samenstellers van dat soort 
boekjes zijn al lang blij dat “hun” molen 
te boek is gesteld en presenteren hun 

werkje met gepaste trots.  
Maar dat wat we onlangs onder ogen 

kregen, verraste ons in hoge mate. De 
Weijpoortsemolen bij Bodegraven is 

een van de zoveel mooie molens die 
het Rijnland rijk is, sinds 1976 
eigendom van de Rijnlandse 

Molenstichting en volledig maalvaardig 
opererend onder de hoede van vrijwillig 

molenaar Leo van der Vlist die samen 
met streekarchivaris Rob Alkemade het 
wel en wee van de molen en haar 

bewoners tot leven bracht. Na lezing 
ervan kom je tot de constatering dat 

het schrijversduo een dijk van een boek 
geschreven heeft over slechts één 
enkele molen en wel zodanig dat je zou 

willen dat een ieder, die zich aan zo’n 
opgave waagt, dit boek eerst eens ter 

hand neemt om te ervaren hoe het 
inhoudelijk eigenlijk zou moeten. Nou is 
de uitgave mede te danken aan het 

bestaan van de Stichting Historische Kring Bodegraven die sinds 2005 jaarlijks 
een boek uitgeeft over een onderwerp uit de streek. En dat leidde dus vorig jaar 

tot een 264 pagina’s dikke geschiedschrijving van een wipmolen die boeit van 
begin tot eind. Achtereenvolgens behandelen de auteurs de voorgeschiedenis, de 
molen van 1564 tot 1869, de molen van 1869 tot heden en daarna komen er 

interessante verhalen over de molenaars en de molenwoning met pakkende 
interviews over het leven op de molen. Afgesloten wordt met prima hoofdstukken 

over mensen, namen en jaartallen, gevolgd door een uitgebreide technische 
beschrijving van 13 pagina’s inclusief de foto’s. Het boek met kleuren softcover is 
geïllustreerd met zwart-witfoto’s, archiefstukken en tekeningen. Wel vinden de 

dat de foto’s wat te veel contrast hebben gekregen. Desondanks kunnen we u 
deze uitgave van harte aanbevelen. Bestellingen kunnen gericht worden aan het 

Secretariaat SHKB, A.C. de Groot, Vossestaart 14, 2411 ML Bodegraven. Tel. 
0172 611451 of per e-mail broosdegroot@hetnet.nl .( GDW) 
 

Verzending volgt na overmaking van € 19,95 +2,64 porto = € 22,60 
t.n.v. Sticht. Hist. Kring Bodegraven op rek. 3988 57 245 o.v.v. 

molenboek en uw volledige adresgegevens. 

mailto:broosdegroot@hetnet.nl
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Aan dit nummer werkten mee: 
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