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Jaarverslag Menaldumadeel 2009 
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Geen 1 aprilgrap en een Schalsumer molenwikel 

Uit ons prentenkabinet en uit onze molenbibliotheek 

De reus van de Kleasterpolder 

Draaiurenoverzicht 2009 en de Leeuwarder Molendag 

Naar een herzien molenbeleid  

Van de redactie 

Wat een molenactiviteiten speelden zich af in de afgelopen periode. Natuurlijk ligt 

de Nationale Molen- en Gemalendag nog vers in ons geheugen. De 

voorjaarsvergadering van het GFM en de jaarlijkse excursie waren ook weer een 

groot succes. In dit nummer leest u er meer over.  

In het weekend van 17 en 18 april organiseerde Stevan Teeling zowaar een eerste 

Leeuwarder Molendag waaraan alle zes molens in de gemeente meededen. In de 

Froskepollemolen was zelfs een expositie ingericht over het Leeuwarder 

molenverleden. Hij had het goed voor elkaar. Bezoekers konden aan een 

fotowedstrijd meedoen en de winnaar kreeg een weekendverblijf in poldermolen De 

Swarte Prins aangeboden, de molen aan het Alddiel die al jarenlang een 

woonbestemming heeft. 

We staan aan de vooravond van interessante avondexcursies. Hierover werd u al 

uitgebreid geïnformeerd in ons vorige nummer. Heel veel nieuws hebben we ook 

over veenpoldermolen De Rietvink van Nijetrijne. Het doet ons goed te kunnen 

melden dat de molen in juni in gebruik zal worden genomen. De molen heeft een 

schitterende ligging en is een bezoek meer dan waard. Ook daarover dus meer in 

dit nummer. We wensen u alvast een goede (molen)vakantie en wie weet lezen we 

in het komende nummer weer interessante belevenissen van molenvrienden in den 

vreemde. 

Gerben D. Wijnja Agenda 
 

8 +15 juni  Avondexcursies 
26 juni  Open dag  De Rietvink 

13 augustus  Sluiting kopij sept.nr. 
11 september 12e Friese Molendag 
   Open Monumentendag 

   Presentatie molenboek 
   Dongeradeel 

 
 

Bij de foto’s op de omslag: 
Voor: Molen Ropta te 

Metslawier 
Achter: Molen ’t Lam te 
Woudsend 
 



 

 

 

Voorjaarsvergadering GFM in teken  

van geslaagden en molenbiotoop 

 

 

 

De laatste vrijdagavond van maart is traditiegetrouw gereserveerd voor 

de vrijwillige molenaars in Fryslân. Die avond trekken zij massaal naar 

het gezellige dorpshuis van Poppenwier om daar getuige te zijn van de 

uitreiking van getuigschriften aan geslaagden, om informatie op te doen 

en om bij te praten, contacten aan te halen of op te doen. En dat onder 

het genot van een lekkere kop koffie die ook al weer traditiegetrouw 

vergezeld gaat van overheerlijke Fryske oranjekoek. En in de pauze zijn 

er bitterballen bij het geschonken vocht. Kortom, geen vrijwillige 

molenaar die dit uitje onder gelijkgestemden wil missen.  

 

Feestelijk was het opnieuw op die fraaie maartavond. De zon gleed gloeiend 

neerwaarts en stak het landschap daarmee in een schilderachtige gloed. Toen we 

de windmotor bij het dorpje IJsbrechtum passeerden konden we het niet laten: 

er moest een plaatje geschoten worden. Gloedvol waren ook de gesproken 

woorden in het dorpshuis van Poppenwier. Het wordt een goede gewoonte om 

leermeesters het woord te laten voeren bij het uitreiken van de getuigschriften.  



  



Het leidt niet zelden tot ware ontboezemingen die de handen op elkaar krijgen. 

Maar er doet zich een nieuw fenomeen voor. Jonge geslaagden lijken er de 

voorkeur aan te geven hun leermeester ook ten overstaan van de 

ledenvergadering figuurlijk in de bloemetjes te zetten. En ……. niet onverdiend, 

want zij zijn het toch ook geweest die hun vrije tijd opofferden ten behoeve van 

de leerlingen. Niets is deze mensen te veel om ervoor te zorgen dat de molens 

van nuttige aanwas worden voorzien, van molenvrienden die op hun beurt hun 

vrije tijd willen aanwenden voor de instandhouding van deze prachtige 

monumenten die weer en wind trotseren in ons prachtige landschap. Zonder 

deze nieuwe geslaagden geen draaiende molens in de toekomst. En juist die 

toekomst baart zorgen. Een veel gehoorde kreet is dat het vrijwilligerslegertje in 

alle sectoren vergrijst, een wereldje wordt van vutters, gepensioneerden en een 

klein groepje enthousiastelingen. De diploma-uitreiking in Poppenwier maakte 

duidelijk dat de Friezen het aardig voor elkaar hebben met een gemiddelde 

leeftijd van 40 jaar en keer op keer verrassen zij ons kikkerlandje met weer de 

jongste molenaar van Nederland. Ook nu weer. Jelmer Talsma kon die titel op 

zijn naam schrijven en na voorgaande keren met heel veel landelijke publiciteit, 

ook op tv, beginnen we er al wat aan te wennen en zijn de kolommen in de pers 

ietsje bescheidener van omvang. Maar ….. zeker niet onbelangrijk, te meer daar 

de jeugd de toekomst heeft en jong talent nu eenmaal een belofte voor de 

toekomst is en ook weer meer aantrekkingskracht uitoefent op deze 

leeftijdscategorie, zodat het hopelijk een versterkend effect krijgt op de 

samenstelling van de vereniging, zowel in omvang als in gemiddelde leeftijd. De 

oprichters van weleer gaan al heel wat jaartjes mee, hebben behoorlijk 

geschiedenis geschreven en komen straks op een punt waarop de opvolgers 

klaar moeten staan. Simpel gezegd was dat destijds ook de doelstelling: ervoor 

zorgen dat de zorg voor werkende en draaiende molens gecontinueerd wordt. 

 



 

 

De foto’s hiervoor tonen ons hoogtepunten uit ons verenigingsgebeuren. Het zijn 

momenten waar naar toe geleefd wordt, zowel door leermeesters als leerlingen. 

Na een gedegen opleiding en een serieus examen is het moment daar om de 

geslaagden voor te stellen en dat gebeurt met mooie anekdotes uit de 

opleidingstijd. Maar tijdens de afgelopen vergadering gingen de leerlingen zelf 

ook achter de microfoon en verrasten de leermeester met een welgemeend 

dankwoord dat zij vergezeld lieten gaan van opmerkelijke cadeaus. Zo kreeg Sije 

Hoekstra van zijn leerlingen een prachtig schilderij van de Marrumer molen en 

ontving Sjerp de Jong handbeschilderde (met molens) klompen, bijna te mooi 

om te dragen. De geslaagden bleken daarbij ook nog over voldoende 



spraakwater te beschikken wat de zaal prima kon waarderen: humor doet het 

goed in Fries molenland.  

 
De geslaagden met v.l.n.r. op de eerste rij Jan Peenstra (Phenix), Arjan Reekers 

(‘t Lam), Jelmer Talsma (Victor) en daarachter v.l.n.r. Johannes Terpstra 

(Phenix), Berry Weber ( ‘t Lam) en Haryt Dijkman (Victor). 

 

Stefan Teeling 

(links) bedankte de 

aanwezigen nog 

voor de geweldige 

financiële steun die 

hij kreeg voor de 

Leeuwarder 

molendag en na de 

pauze hield Mark 

Ravesloot (rechts) 

een goed doorwrocht 

betoog over het 

belang van een 

goede molenbiotoop 

en hoe daar naar te 

handelen. Als beleidsmedewerker op dit terrein bij De Hollandsche Molen wist hij 

als geen ander de zaal van dit belang te overtuigen. Een nuttig en goed gekozen 

onderwerp waarmee deze geslaagde vergaderavond werd besloten.  G.D.W. 



Efkes byprate 
troch  
“De Fryske Mole”. 
 

 
Restauraties 
Het werk aan vijf van de zes molens vordert gestaag. Vanwege de restauratie 
drukte wordt pas in juli met de Jansmolen begonnen. De Klaailânsmole is dan al 

opgeleverd. De restauratie van de Potroeden van de Grote Molen te Broekster-
woude vergt meer tijd dan was gedacht.  

Het bijzondere Dekker lager van de Wijnsermolen blijkt nog in een zodanige 
staat dat we dit kunnen behouden. 
We verwachten dat we aan de eis van de RCE kunnen voldoen, om de werken 

voor 31-12-2010 te hebben uitgevoerd. Deze eis is een slechte zaak omdat er dit 
jaar door de aannemers heel veel werk moet worden verzet, waardoor in 2011 

leegloop dreigt.  
De nodige vergunningen voor de verplaatsing van de Himmole zijn verkregen en 
de financiering is rond. De grond aan het Snekerpad te IJlst - waar de molen 

komt te staan - kan van de gemeente Wymbritseradiel voor een symbolisch 
bedrag worden gekocht. De verplaatsing start in september a.s. en moet 

vanwege de subsidievoorwaarden voor 1 juni 2011 klaar zijn.  

 

Onderhoud 
De betrokken aannemers hebben op basis van de opname onderhoud offertes 
ingeleverd, welke door het bestuur zijn beoordeeld. De opdrachten aan de 

aannemers worden medio mei verstrekt. Hierbij wordt er van uitgegaan, dat het 
onderhoudswerk dit jaar kan worden uitgevoerd. Dit is van belang, omdat we 

anders de gemeentelijke bijdrage voor dit jaar in de kosten niet volledig kunnen 
benutten. En dat geld is voor volgende jaren niet meer te gebruiken.  
Dankzij de bijdrage van Windkracht 10 Wynpark Beabuorren Tjerkwerd zijn we 

met het onderhoud begonnen aan de woning/ museum bij de Babuurstermolen. 

 

Hylke Kloosterman 
Hylke heeft besloten om met ingang van 1 juli a.s. gebruik te maken van de 

VUT. Dat wordt voor ons ( = molenaars en bestuur) wennen, omdat we dan onze 
vraagbaak kwijt zijn. 

We nemen op verzoek van Hylke in kleine kring afscheid van hem, maar willen 
nu al onze dank uitspreken voor zijn inzet en vakmanschap!. En … we gaan ook 
de mens Hylke missen. Hij blijft echter molenaar op de Olifant. 

Door de komst van de Brim is het financieel niet meer verantwoord een eigen 
molenmaker in dienst te hebben. Om deze reden wordt niet naar een opvolger 

gezocht. We zullen wel naar een oplossing van de adviesfunctie zoeken. 
 

Jaarverslag en jaarrekening 2009 
Het bestuur heeft in haar vergadering d.d. 22-4-2010 het jaarverslag en de 
jaarrekening goedgekeurd. We hebben een klein voordelig resultaat, dat 



grotendeels is veroorzaakt door een overschot in de bijdragen voor de  

restauraties. Zodra de afrekeningen van de restauraties door de RCE zijn 
goedgekeurd, zal dit overschot worden terugbetaald. 

Het jaarverslag is op onze website geplaatst. 

 

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 
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    

 

Nij boek fan Gjalt de Groot:  
It Swetshok 

Yn it Swetshok fan Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de 

kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan 
skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear 

polsen en in âlde snoekangel hingje oan de souder. Yn de 
hoeke lizze wat einekuorren. Op in planke steane in pear 
flessen drank en wat attributen mei in eigen ferhaal. En in 

wekker dy’t altyd stil stiet, omdat men de tiid hjir oan jinsels 
hat. Dit is it plak dêr’t smoute ferhalen opkomme. 45 dêrfan 

binne bondele yn dit boek, in pear ha earder yn De Utskoat 
stien. 
Gjalt de Groot (1945) wurke as foarljochter en bargeboer. Hy 

wie ek bestjoerlik aktyf, ûnder oaren as foarsitter fan it GFM. 
Sûnt er net mear buorket is er poldermûnder en 

greidefûgelbeskermer, en hâldt er him dwaande mei skriuwen, 
fiskjen, ielrikjen en einekoerflechtsjen. Yn 2009 publisearre er 

De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo. Op de Nasjonale Moledei kaam dit nije 
boek út. It earste 
eksimplaar waard de 

moarns útrikt oan 
Minneke van der 

Velde. Wy komme hjir 
noch op werom yn it 
kommende nûmer.                    

 
GDW 

  

http://www.defryskemole.nl/


Snuivende molenaars 
 

Vertrek: 06:58 uur deze keer! Het immer populaire door Ruurd 
Jakob en Jaap georganiseerde molenuitje, of het schoolreisje zoals 

sommigen het noemen, is weer van start gegaan. De bus is tot de 
laatste plaats gevuld met punctuele Fryske mounders. De sfeer is 

inderdaad zoals tijdens een schoolreisje: hartelijke begroetingen, 
mensen die besluiten naast elkaar te gaan zitten om bij te praten 

en de jongeren die hun plek achterin de bus opeisen. Vroeg 
vertrekken is belangrijk vandaag omdat we naar Rotterdam gaan 

en ook enkele molens in de Alblasserwaard zullen bezoeken. Een 
flinke tocht met een strak programma dus waar de heren 

organisatoren bekend om staan. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



De Plasmolens 
 

Het weer is eerst, in tegenstelling tot de  
berichten, niet echt om opgewonden over te  

raken. Als we bij “De Lelie” en “De Ster”  
arriveren  is het eerst nog mistig.  

Ik vrees voor  eenzelfde ietwat sombere  
dag net als vorig jaar maar later wordt  

het wat  
beter.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beide molens zijn snuif- en specerijenmolens en liggen prachtig aan de 

Kralingse Plas. Het bekende Kralingse bos begint aan de overkant van de 
weg. De één na de andere jogger komt lichtvoetig en in trainingspak 

voorbij hollen, het zijn er echt veel. Het blijkt dat de marathon van 

Rotterdam hier een dag later langs zal komen en men is druk bezig met 
trainen en voorbereidingen treffen. Wij zijn echter voor de twee industrie 

molens gekomen. 
Op deze plek staan als sinds 1777 molens maar de tijd dat de molens 

snuif- en specerijenmolens worden begint in 1865 als door een 
blikseminslag de windkorenmolen “De Nieuwe Star” afbrandt en wordt 

vervangen door de uit Rijswijk afkomstige snuifmolen “De Stier”. De 
molen heet vanaf dan “De Ster” en de eigenaren leggen zich vanaf die tijd 

toe op het produceren van snuiftabak en het malen van specerijen. Als in 
1962 de molen voor de tweede keer afbrandt is het gebeurd met deze tak 

van industrie. De molen wordt in 1970 herbouwd als monument. “De Ster” 
heeft een met riet gedekt achtkant en op de vierkante stenen onderbouw 

staat een tevens met riet gedekte houten onderbouw van 4.50 meter 
hoog waarop het achtkant staat. De vlucht van de molen is 22 meter. De 

molen heeft twee koppel specerijmaalstenen, dit  zijn twee niet al te grote 

maalstoelen. Om weer andere specerijen te malen is er ook een koppel 
kantstenen aanwezig. Ik word op het moment dat ik dat zeg onmiddellijk 

door Ruurd Jakob gecorrigeerd omdat er buiten de Zaanstreek over een 
kollergang wordt gesproken, sorry hoor, het kennisniveau ligt hoog maar 

dat zal ik ’s middags nog ervaren tijdens de quiz! Ten slotte zijn er vijf  



  



stampkuipen waarin twintig 

stampmessen vallen die door 
een wentelas worden 

aangedreven. Deze kuipen 

draaien ook door een vernuftig 
krabbelwerk. In deze kuipen 

worden de zogenaamde 
karotten fijngestampt tot 

snuiftabak. Jaap Bes laat ons 
zien hoe het hele proces in zijn 

werk gaat. Tabaksbladeren 
worden van een smaakje 

voorzien en strak in een doek 
gewikkeld, er komt een touwtje 

omheen en dit pakket lijkt dan op een wortel, vandaar karotten. Deze 
karotten rijpen dan soms jaren en worden uiteindelijk na het stampen 

snuiftabak. Voor de echte 
liefhebber heeft snuiftabak 

dezelfde exclusiviteit als 

bijvoorbeeld oude whisky, hoe 
langer gerijpt hoe beter. De 

snuif die op “De Ster” door Jaap 
volgens negentiende eeuwse 

recepten wordt gemaakt is van 
hoge kwaliteit en wordt in 

vijfentachtig landen verkocht. 
“Ik word regelmatig benaderd 

door mensen vanuit de hele 
wereld, van Japan tot Amerika 

en van India tot China,” zegt 
Jaap. Hij laat ons ook een aantal exotische soorten zien waarbij Margriet 

opmerkt dat de Atakia uit Kentucky wel erg op een drol lijkt en ik moet 
haar wat dat betreft nog gelijk geven ook. Er liggen partijen tabak uit alle 

windstreken. Een aantal Fryske mounders koopt een blikje en probeert 

het. Ik heb zelf ook een blikje snuif gekocht en het geprobeerd maar tot 
dagen erna kwam er zwarte troep uit….. nou ja, u kunt zich er 

waarschijnlijk iets bij voorstellen…snel mee stoppen dus. Deze manier van 
tabak consumeren was de meest populaire in de achttiende-  en 

negentiende eeuw. Tegenwoordig zijn het liefhebbers die het kopen en 
schijnen mijnwerkers over de hele wereld te snuiven in plaats van te 

roken omdat vuur gevaarlijk is in een mijn.  
“De Lelie” is een oudere molen dan “De Ster”. In 1740 is de molen als “De 

Ezel” gebouwd en stond hij in oud Kralingen. In 1840 is hij naar de 
huidige plek gehaald en omgedoopt tot “De Lelie”. Ook dit is een snuif- en 

specerijenmolen alleen slanker van model. Dit komt omdat men de 
achtkantstijlen met 1.50 meter heeft verlengd. De molen heeft een vlucht 

van 17.80 meter en ongeveer hetzelfde interieur als “De Ster”. Tussen de 
twee molens staat een gebouw wat nu een restaurant is maar vroeger het  



karottenfabriekje was. Achterin dit karottenfabriekje hebben we nog een 

bakje gedronken en toen wij uit Rotterdam vertrokken vertrokken wij uit 
Rotterdam en gingen naar Rijsoord. 

 

“De Kersenboom” in Rijsoord is een 
ronde stenen korenmolen uit 1822. 

De vlucht is 20 meter en er in één 
koppel maalstenen. Tot 1955 heeft 

de molen altijd graan gemalen 
maar toen stopten de 

maalactiviteiten wegens het 
teruglopen van de vraag. De molen 

is daarna door een particulier 
overgenomen die er uiteindelijk in 

1967 een kleding boetiek in 
vestigde. De maalstenen werden er 

bij deze verbouwing uitgehaald. Deze nieuwe functie werd in die jaren 
toegejuicht en kennelijk was er flink wat pers aandacht voor deze 

gebeurtenis. In de kleine twintig jaar erna raakte de molen toch weer in 

verval en toen in 1985 de roeden in zo’n slechte staat waren dat ze 
moesten worden gestreken gebeurde dit op zo’n ruwe manier dat de 

askop brak. De oude as ligt nog steeds voor de molen. In 1991 is de 
molen van de overkant van de vaart naar de zuidkant verplaatst. Dit was 

een hele onderneming. Eerst heeft men een vierkante betonnen plaat 
onder de molen gegoten en vervolgens is het geheel op een dieplader 

gezet en naar de nieuwe locatie gereden. Hier had men intussen een 
vierkante kelder gemetseld waar alles weer netjes op paste. Ik heb nooit 

eerder een molen gezien met zo’n grote ruimte eronder. In sommige 
molens kun je in de kap een feestje bouwen, hier kan het desgewenst in 

de kelder. 
 

Toen was het tijd geworden om de polder in te gaan en een wipmolen met 
scheprad en een achtkante molen met scheprad te gaan bekijken. Het was 

ondertussen stralend mooi weer geworden. We reden een zonnige 

Alblasserwaard binnen onder een blauwe hemel met hier en daar een 
wolkje. Ubo merkt op dat de natuur hier een stuk verder is dan bij ons, er 

staat al van alles in bloei. Het uitzicht qua molens is ook schitterend. In 
één oogopslag kun je zes draaiende molens met zeilen ervoor zien in een 

prachtig Nederlands polderlandschap. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



We wanen ons in het paradijs. Als ik een tijdje later op het bruggetje van 

“De Kleine Molen” sta en het water onder mij door kabbelt terwijl ik naar 
de bedaard malende wipmolen met een moestuintje ervoor kijk zegt Stef 

wat ik denk, idyllisch. 

“De Kleine Molen” of “Tiendmolen” bij Streefkerk is een wipmolen die er in 
1751 al stond, het precieze bouwjaar is onbekend. De vlucht is 24.60 

meter en de ondertoren is met riet gedekt. In de ondertoren is een ruime 
woning aanwezig alhoewel je erg lenig moet zijn als je wilt douchen, de 

douchebak zit noodgedwongen op ongeveer anderhalve meter hoogte. 
Deze molen vormde samen met twee andere molens de onderbemaling 

van de Alblasserwaard. De drie bovenmolens zijn er niet meer en vroeger 
werd het overtollige water via een sluis op rivier de Lek geloosd. In het 

bovenhuis wordt nogmaals duidelijk waarom deze molens wipmolens 
worden genoemd, het bovenhuis beweegt een flink eind heen en weer. 

Dan het scheprad nog even bekijken. Robert, die meegedaan heeft met 
een molenweddenschap aan het tv programma ik-wed- dat- ik- het –kan, 

legt uit dat je bij deze molen kunt zwichten met water. De molen maalt uit 
op een soort vijver die af te sluiten is met een klep. Als je dat doet stijgt 

het water en krijgt het scheprad tegendruk. 

Als laatste bekijk in de Achtkante molen waar ik Rolf likkebaardend naar 
het enorme onderwiel zie kijken. “Van zoiets word ik altijd een beetje 

rillerig,” zegt hij. In de kap wijst hij op de korte bovenas.”Waarschijnlijk 
een vroege Feyenoord-as, ze konden ze toen nog niet langer maken.” 

Aldus Rolf. Deze molen is van 1761 en de vlucht is 26.40 meter. Ook hier 
weer een recreatiewoning. Boven blijken de enorme uitlaten met kleppen 

die aan de buitenkant van de molen te zien zijn een hele dikke 
schoorsteenpijp voor de houtkachel. De molenaar verwondert zich erover 

dat wij dat niet kennen in Fryslân. Ik dacht eerst zelf dat er een motor in 
de molen zou staan. 

Toen was de tijd aangebroken om de thuisreis te aanvaarden. We kregen 
van Jim, de chauffeur, naar keuze een bakje thee, koffie of soep en 

vertrokken richting noorden. Sjerp had een pittige quiz gemaakt die door 
iedereen zo goed mogelijk werd ingevuld omdat er geen misselijke 

hoofdprijs te winnen viel, een heuse wasdroger. Het zal u niet verbazen 

dat natuurlijk Rolf Dijkema en Jippe Braaksma in de prijzen vielen. De 
hoofdprijs ging echter naar Wobbe Anne, een leerling van Rolf. Toen deze 

beteuterd 10 meter waslijn in zijn handen gedrukt kreeg met de 
mededeling “gefeliciteerd met deze molengerelateerde wasdroger” was de 

hilariteit groot. Moe en tevreden werden de laatste molenaars om 19:15 
uur bij de Mc Donald’s in Leeuwarden afgezet. It wie wer in prachtich 

reiske!  Tekst: Theo Zwerver  Foto’s: Sjerp de Jong en Ruurd Jakob Nauta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Leeuwarder Molendag succesvol 

De eerste Leeuwarder molendag die afgelopen 17 april gehouden werd, 

mag zeker een succes genoemd worden. We mochten naar schatting een 

70 tal bezoekers verwelkomen, verdeeld over de diverse deelnemende 

molens. De molens die de meeste bezoekers trokken, waren de 

Froskepôllemolen en de Bullemolen. 

 
 

Ook de media had aandacht voor de molendag. Zo was er op de 
Froskepôllemolen in de ochtenduren een verslaggever van Omrop Fryslân, die 
een interview hield met molenaar Anne Schoustra en GFM voorzitter Frank 

Terpstra. Later in de middag werd dezelfde molen ook nog aangedaan door een 
journalist van de Leeuwarder Courant. Dit is een prachtig artikel geworden. Ook 

was er dan nog de lokale omroep Mercurius die ´s morgens op de radio aandacht 
aan de molendag bestede. Verder is er nog een televisie reportage gemaakt. 
 



Zoals al vermeld was in de persberichten, was er op de Froskepôllemolen een 

kleine fototentoonstelling. Die al een dag voor de werkelijke molendag begon (16 
april) en op de zondag er na eindigde (18 april). 

De eerste dag was niet echt een succes. Hier was ook al niet echt op gerekend. 
De tweede dag was wel een succes te noemen, voornamelijk de knipselmappen 
van dhr. Van der Woude deden het zeer goed.  

Ook de tweede dag waren er weer veel bezoekers op de Froskepôlle, zelfs tijdens 
het opzeilen (10.00 uur) waren de eersten al aanwezig. Het merendeel van al de 

belangstellenden op deze tweede dag werden op de middag verwelkomd. Voor 
deze dag komt het bezoekers totaal op 50. 
 

Kortom de Leeuwarder molendag was een succes en zal dus zeker niet bij een 
eenmalig iets blijven.         

. Tekst: Stefan Teeling 
 

Foto 1 van  Sjerp de Jong laat ons een met volle zeilen malende spinnekop zien 

die zich bevindt in het Groene Ster gebied bij Leeuwarden.  Het zijzondere aan 

deze molen is het buiten de molen geplaatste scheprad. Daarmee is deze 

spinnekop enig in zijn soort. 

Foto 2 van Stefan Teeling geeft ons een blik op het eveneens met volle zeilen 

bespannnen wiekenkruis van de Froskepôllemole. 



Wat vier kasboekjes teweeg brachten 
               Warner Banga schreef dijk van een boek over molens in Dongeradeel 

     In 1999 kreeg Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel een 

viertal kasboekjes in handen uit een nalatenschap. 

      Het betrof aantekeningen over de molen van de Annema's  

            aan de Woudvaart. En onlangs werd het ontbrekende  

                        deel dankzij Piet Bootsma van de molen van  

                                          Stiens aan de rijke archieven  

                                                              toegevoegd.  

Het was ruim tien jaar geleden voor Warner Banga de aanleiding om zich 

in de gemeentelijke molenhistorie te gaan verdiepen. Het resultaat is 

bijna klaar. Op de Friese Molendag zal over deze studie een boek worden 

gepresenteerd. Een vooruitblik vanaf de molen Ropta te Metslawier. 

Nationale Molen- en Gemalendag 2010. ’s Ochtends houdt de wind zich koest en 
hult Fryslân zich in een miezerige, grijze sluier. De molens zijn niet vooruit te 

branden. Afijn, tijd om klusjes te doen, want bezoekers komen ook nauwelijks. ’s 
Middags verandert dat. Op de maalzolder van koren- en pelmolen Ropta is het 

een komen en gaan van belangstellenden. De molenaars Warner Banga en Jan 
Holtkamp, voor deze keer de vervangers van Sytse Smits, hebben het er maar 



druk mee. Als een volleerd verteller neemt Warner de vele kinderen mee in de 

vervoering van het molenmechaniek. En hoewel de molen niet echt maalt maar 
alleen voor de prins draait, weet hij de jeugd enthousiast te maken voor de oude 

technieken. Maar ja, Warner is dan ook docent van beroep en weet wat uitleggen 
en vertellen inhoudt.  
Ondanks dat de molen niet graan tot meel maalt, is de sfeer van dit monument 

om van te smullen. Je zou de molenaar van weleer zo weer aan het werk zien, in 
z’n witbestoven pak bij de maalbak, regelmatig het luiwerk bedienen, af en toe 

naar de stelling om bij te kruien enz. Dit interieur is ontsnapt aan alle 
vernieuwingsklusjes die vele van zijn soortgenoten het eigenlijke hart van hun 
bedrijf hebben ontnomen. Onder een groot raam in een veld bevindt zich 

bijvoorbeeld nog de lessenaar, voorzien van vele vakjes voor de opdrachtgevers 
van weleer. Dat waren boeren die hun graan lieten malen. En dan verschijnt 

plotseling een wat oudere man in het trapsgat. Warner prijst zijn doorzettings-
vermogen. Het zijn per slot van rekening geen elegante, volgens bouwbesluit 
2010 vervaardigde trappen in de molen, maar steile exemplaren die zelfs de 

jeugd de zenuwen op het lijf jagen. Kortom, petje af voor deze meneer die zich 
met zijn 81 jaren voorstelt als bouwboer. Hij kwam hier vroeger al graan 

brengen met paard en wagen en was benieuwd naar hoe het er nu uitziet. En 
dan komen de herinneringen: “De mole wie yn fol bedriuw. En it moal wie foar 

de bakker yn Lioessens. It risseltaat wie hearlike bôle. Dêr kin gjin bakker mear 
oan tippe.” Warner luistert aandachtig en als historicus geniet hij ook van dit 
soort momenten. Jarenlang was hij bestuurslid van de Stichting 

Monumentenbehoud Dongeradeel en “daar houd je wat van over”, zo luidt de 
slogan toepasselijk. In Warner zijn geval dus een molenboek dat binnenkort 

verschijnt en waarvan wij u als lezer via een bijgevoegde flyer reeds op de 
hoogte brachten.  
Velen maakten van de gelegenheid gebruik dit boek te bestellen en zij die dit nog 

niet deden kunnen we aanraden het alsnog te doen. We krijgen op de molen 
inzage in een deel van de drukproef en dat ziet er zeer aantrekkelijk uit. 

Jarenlang verzamelde Warner alles wat te maken had met de molens in 
Dongeradeel, bezocht wekelijks het streekarchief, raadpleegde boeken – 
waaronder het Memoryboek van vrouwens van Catharina Schrader dat vol 

verwijzingen naar molenaars stond – en ging naar het archief van De 
Hollandsche Molen waar de Ten Bruggencate-informatie waardevolle gegevens 

opleverde. Vele foto’s werden ontleend aan collecties van verzamelaars en 
particulieren waarbij zeldzame familiealbums op tafel kwamen met de meest 
interessante afbeeldingen. Maar ook verhalen van toen werden aan de 

vergetelheid ontrukt. En mocht de titel wellicht doen vermoeden dat we te 
maken hebben met een Friestalig boek dan moeten we de Frisisten teleurstellen 

want Nederlands is de voertaal in het boek. 
 
Ook nam Warner de gehele vormgeving voor zijn rekening en maakte zelf de 

nodige foto’s. Pas de laatste jaren werd begonnen de gegevens tot een verhaal 
te smeden. Onder de foto’s veel nooit eerder gepubliceerd materiaal dat dit boek 

mede tot een absolute aanrader maakt. De uitgever van dit 300 pagina’s tellende 
boek is de Stichting Historie Documensis. Voor meer informatie of bestellen:  
www.historia-doccumensis.nl onder de button Uitgaven. ` Jim mutte komme, 

ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel`. Nu geldt nog de 
intekenprijs van € 40, i.p.v. € 46,50 bij verschijnen. En de oplage is beperkt! 

       Gerben D. Wijnja  

http://www.historia-doccumensis.nl/


Jaarverslag 2009 van 

de 

‘Stichting Molens in 
Menaldumadeel’ 

 
Het stichtingsbestuur van de 

Menaldumer molens heeft onlangs het 

jaarverslag 2009 uitgebracht. Het 

verslag geeft inzicht in de bestuurlijke 

activiteiten. Hieronder kort de 

belangrijkste zaken. 

De bestuurswerkzaamheden 
De belangrijkste punten uit 2009 zijn naast de altijd terugkerende planning en 

uitvoering van de instandhoudingswerken en de financiën de volgende zaken: 
 De vestiging van zakelijke rechten naar de molens vallend in de 

ruilverkaveling Baarderadeel. De voorzitter Anne Osinga geeft in zijn 
voorwoord aan dat bij de afronding van de ruilverkaveling de zakelijke 
rechten van de toegang tot de molens opnieuw met de grondeigenaren 

overeengekomen moest worden. Daar waren ook nieuwe eigenaren bij. 
Een en ander is geregeld met behulp van een bezwaarprocedure. Het 

bestuur is blij dat de grondeigenaren begrip toonden en akkoord zijn 
gegaan met de wensen van de stichting. De toegang tot de molens is 
daarmee blijvend geregeld. 

 De financiën vroegen de aandacht mede door de veel hogere afdracht aan 
De Hollandsche Molen. 

 Betreffende het bevorderen van publiciteit zijn informatieborden bij de 
molens geplaatst voor bezoekers als de vrijwillig-molenaar er niet is en er 
is een algemene propagandafolder met een fietsroute langs de molens 

gemaakt. 
 Besloten is de plaatsnamen vanaf 1 januari 2010 in het Fries te 

vermelden. 
 Verder waren de inspectierapporten van Monumentenwacht Fryslân van 

belang en het herstel van materiaal voor het uitvoeren van 

werkzaamheden. 
 

De financiën 
De stichting telt 152 donateurs, een belangrijke inkomstenbron voor de normale 
niet-subsidiabele werkzaamheden. 

Het bestuur is blij met de vereenvoudiging van de papierwereld van de BRIM-
regeling en de vrees dat sommige molens zouden worden geschrapt als 

monument binnen het kader van de Modernisering Monumentenwet werd 
gelukkig geheel weggenomen. 



De provincie laat zijn subsidieperiode voortaan synchroon lopen met het Rijk, 

waardoor verschuivingen in de planning die volgens de 6-jarige rijksregeling 
mogelijk zijn ook bij de provincie automatisch meegaan. 

De gemeente Menaldumadeel past jaarlijks een inflatiecorrectie van 1 ½ % toe. 
Voor het bijstaan bij extreem waterbezwaar door de molens Heechhiem, 
Kingmatille en de Rentmeester draagt ook het Wetterskip bij aan de 

instandhouding met een jaarlijkse bijdrage. De vrijwillig molenaars moeten de 
molen in een dergelijk geval dan wel 48 uur aaneen laten draaien. 

 
De molenaars 
Bestuurslid en molenaar op Terpzigt en medemolenaar op de Marsumermolen  

Lammert Jorritsma is overleden. Doekele Terpstra is gestopt op de Rentmeester. 
Daarnaast zijn er twee nieuwe molenaars bijgekomen 

 
De overzichten 
Het jaarverslag geeft een vernieuwd overzicht van alle eigendommen van de 

stichting, dat zijn 7 molens, één Amerikaanse windmotor en een werkplaats te 
Marssum. 

Ook het overzicht van de draaiuren en de bezoekers is opgenomen. Dat ziet er 
als volgt uit: 

 
Molen draaiuren    bezoekers  opmerking 

 belast onbelast 2009 2008 2009 2008  

Marsumermolen 59 65 124 143 134 160 1 huwelijk 

Terpzigt 33 - 33 65 12 27  

De Puollen 50 12 62 57 57 52  

Hatsum 22 27 49 51 15 15  

Kingmatille 315 150 465 246 100 41  

Rentmeester 41 14 55 133 24 24  

De Kievit 50 14 64 34 17 8  

Heechhiem 18 - 18 29 - 2  

Totaal 588 282 870 758 359 329  

 
Er is gedraaid op de Nationale Molen- en Gemalendag, de Nationale 
Monumentendag en de 11de Friese Molendag. 

Het jaarverslag vermeldt verder per molen de activiteiten en ervaringen van de 
molenaars. 

Voorts geeft het jaarverslag een beschrijving van de belangrijkste 
werkzaamheden door de molenmaker, de zeilmaker en de rietdekker en door de 
vrijwilligers. Het aantal geregistreerde uren kwam hierdoor op 1125 u. 

Op de Rentmeester warden de keer- en weerstijl vernieuwd, de Kingmatille heft 
een nieuwe houten vijzel. Verder zijn veel kleinere houtdelen vervangen, er is 

geschilderd, de lijnolie is gebruikt, er is ontwormd, zwichtkleppen, kruipalen, 
heklatten askoppen, etc. etc. zijn behandeld. Tot slot wordt een overzicht 
gegeven van de werkzaamheden, die in de werkplaats Kornelis zijn uitgevoerd. 

Voor de Marsumermolen zijn er bijv. kammen gemaakt en voor Terpzigt een 
koperen kap voor de askop en nog veel meer. 

 
Tot slot 
In zijn voorwoord geeft voorzitter Anne Osinga aan dat het bestuur in 2010 wil 

proberen jonge mensen voor het molenaarschap te interesseren. De boeiende 
oude techniek en het cultuurhistorisch belang moeten daarbij een rol spelen. 

Samenvatting Michiel de Ruiter 



  



De Rietvink in Nijetrijne (Fr) door Lia en Rolf 
van der Mark van de ondergang gered 

 

Het echtpaar Van der Mark werd zaterdag 6 maart in de 

voorjaarsvergadering van De Hollandsche Molen in het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen in Amsterdam voor hun enorme inzet voor het 

molenbehoud onderscheiden met de jaarprijs van het Molengiftenfonds 

voor Vernuft en Volharding. 

Jaarprijs 
 

Als Lia en Rolf van der 
Mark niet toevallig op 
zoek waren naar een 

ligplaats voor hun oude 
Groninger zeetjalk en als 

zij niet toevallig de juiste 
mensen troffen die het 
echtpaar wezen op de te 

koop staande molen aan 
de Veendijk bij Nijetrijne, 

dan had de voormalige 
veenpoldermolen er nog 
als een wrak bij gestaan, 

áls hij er tenminste nog 
had gestaan. Lia en Rolf 

waren meteen verknocht 
en deden er alles aan 
eigenaar te worden van 

de molen die absoluut een 
beter lot verdiende. In 

molenkringen was De 
Rietvink al zo’n beetje 
afgeschreven. Maar niet 

voor het enthousiaste 
echtpaar dat met heel 

veel vernuft en volharding 
de uitdaging aanging om 
het molenwrak om te 

toveren tot een waardige parel voor het Scheenegebied. Opmerkelijk is het dat 
zij, als betrekkelijke nieuwkomers in de molenwereld, van begin af aan steeds de 

juiste mensen op het juiste moment ontmoetten en/of inschakelden waardoor 
een bijna voor onmogelijk gehouden restauratieproject toch kon slagen. De 
Rietvink zal z’n vleugels trots als ooit tevoren weer uitslaan en Lia, die de 

opleiding tot vrijwillig molenaar volgt, zal met haar aanstekelijk enthousiasme 
mensen ontvangen in de molen die t.z.t. ook van binnen weer de sfeer van 

weleer zal uitstralen. Voor een natje en een droogje kunnen belangstellenden 
vervolgens aanschuiven in de bescheiden theetuin die naast de molen is 

gesitueerd. (foto: Harmannus Noot, Haren) 



 

De Rietvink ontmanteld 
 
Op zaterdag 3 april was er weer een klusdag op De Rietvink. Kees Vanger 

organiseerde een en ander op het molenprikbord:  
“We gaan de eigenaren Rolf en Lia van der Mark helpen om alle riet van de 

molenromp te halen en hierna te voorzien van allerlei dekkleden. Gelukkig staat 
er een stelling rond de molen waardoor we er makkelijk bij kunnen.  

De molen moet zo snel mogelijk helemaal “uitgekleed” worden, omdat de 
rietdekker over een poosje de molen weer helemaal opnieuw (behalve de kap) 
gaat dekken. We beginnen tussen 9.30 uur en 10 uur ‘s morgens. Let op: Je kunt 

niet met de auto bij de molen komen. Eerst is er een verfrissende wandeling van 
de rond de 10 minuten alvorens je bij de molen bent. Neem voor de 

werkzaamheden mee (als het lukt) werkkleding; werkhandschoenen draadtang 
en als het kan een veiligheidshesje waarmee je je vast kan zetten. Voor 
koffie/broodjes wordt gezorgd. Hoe groter de groep hoe eerder we klaar zijn! (en 

hoe sfeervoller het wordt?)" 
Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht. Een enthousiaste ploeg kwam 

moleneigenaars Lia en Rolf helpen met deze gigantische klus. Ziehier het verslag 
van Kees Vanger: 
"Vandaag hebben we met 8 personen molen De Rietvink Nijetrijne helmaal 

kaalgeplukt. Wat een gigantische klus was het……en wat komt er bij het 
kaalplukken van een molen toch een gigantische hoeveelheid riet vrij. Het riet 

zat niet alleen vast met touw zoals gebruikelijk, maar ook met heel erg veel  



De ploeg vrijwilligers, flink smerig geworden door het sloopwerk, bij de 

ontmantelde Rietvink De mensen die geholpen hebben zijn: Kees Vanger, Jaap 

Kuitert, Willem Varekamp, Erwin de Jonge, Johannes Kooistra en vriendin 

Nienke Vellinga. “Het was geweldig dat mensen je zomaar helpen en dan ook 

nog zó hard werken!” aldus Lia in haar reactie. 
 

ijzerdraad. Al deze draadjes hebben we van binnenuit eerst losgeknipt. Hierna 
begon het trekwerk. Hoewel we halverwege de middag ( i.v.m. de regen) 

dachten dat het ons niet zou lukken om de molen in één dag kaal te plukken, is 
het uiteindelijk toch gelukt! Vooral omdat het weer in de namiddag ineens erg 
mooi werd. Het is dan ook een latertje geworden (ik was ’s avonds pas om half 

elf thuis). Molen de Rietvink heet dus voor een vrij korte periode even molen “De 
Vink”. De rietdekkers zullen zich over een paar weken ontfermen over een 

nieuwe jas voor deze molen en wat wordt dit straks een mooie molen… Volgens 
planning zal de molen al op Nationale molendag draaien." 

In een volgend nummer zullen we molen in volle glorie in ons blad portretteren. 

GDW 

 

  
Open dag molen De Rietvink zaterdag 26 juni 

 
Na een grondige restauratie met veel oog voor historische details kan molen De 

Rietvink na bijna een halve eeuw stilstand weer als poldermolen functioneren.  
Op zaterdag 26 juni is de molen de hele dag open en kan iedereen de 
restauratie bekijken; koffie en/of thee staan klaar.  

De molen is niet bereikbaar per auto. Beste parkeermogelijkheden: aan de 
Pieter Stuyvesantweg (N381) nabij de brug over de Helomavaart. De Rietvink is 

te voet bereikbaar via molen De Reiger: ong. 1 km of via de rode wandelroute: 
parkeren bij infobord SBB aan de Pieter Stuyvesantweg  tussen nr. 134 en 134A 

ong. 2 km. 
 



Geen 1 april grap 
 

Witte donderdag, de donderdag voor Goede Vrijdag en Pasen, 1 april 2010 is een 
historische dag geweest voor de plaats Joure. Toen is het motorgemaal de 

“Groene Molen” (In het Fries: de “Griene Moune”) weer een echte wind –water- 
of poldermolen geworden. Deze bekende Friese spinnekopmolen met stelling 
heeft sinds ca. 1937 voor het eerst weer water uitgeslagen op de Fries boezem 

met hulp van de WIND. Deze keer niet op motorkracht. Op dit moment wordt 
aan deze molen weer gesleuteld, nadat de molenmaker(s) in de winter andere 

projecten kon(den) realiseren. De molen wordt gerestaureerd en hij wordt zo 
gemaakt dat de molen weer zowel op windkracht als op motorkracht kan gaan 
malen. En op 1 april was het zover dat de molen weer kon malen op windkracht. 

Een week later werd de dieselmotor ook weer op de vijzel aangesloten. De 
molenmakers zijn nog niet klaar, dus we moeten nog even geduld hebben, voor 

dat hij opgeleverd is, maar het is al een heel ander gezicht, als twee jaar geleden 
toen er een dekzeil over het bovenhuis zat, na een zware storm. 
De molen heeft in 1937 een ééncilinder dieselmotor van het merk Lister 

gekregen. Het binnenwerk is toen verwijderd in onderbouw en (onder-) toren. En 
het is een wonder dat de molen is blijven staan, als een monument van weleer. 

De vijzel werd aangedreven door een platte riem op de motor.  
Wanneer de molen werd gebouwd is niet bekend. Omstreeks 1800 werd hij 
verhoogd tot stellingwatermolen. We weten tot op heden ook niet wanneer het 

houten omschot van de onderbouw veranderd is in een stenen onderbouw met 
z.g. Friese geeltjes (bouwstenen). Ons vermoeden is in de jaren 10 van 20ste 

eeuw. En zijn naam is vrijwel zeker afgeleid van het feit dat de molen groen 
geschilderd was en niet van de groene polderdijk. In de nabijheid van Joure had 

men vroeger ook een z.g. Zwarte molen en een Gele molen. Ondertussen is de 
molen al vele jaren eigendom van de Gemeente Skarsterlân en voor 1984 van de 
Gemeente Haskerland. Nu is de molen ook al vele jaren een soort bakermat voor 

Joure. Als men via het water de Zijlroede Joure binnen komt, zie je hem staan. 
De molen heeft ook (alleen) gedraaid op de Friese molenaarsdag van 13 mrt. jl. 

en trok grote publieke belangstelling van molenaars en andere molenliefhebbers. 
Schuin tegenover de Groene Molen stond eens de Jouster-wind-oliemolen “De 
Waterlander”, beter bekend als de Molen van Brouwer aan de Slachtedijk., die al 

verdwenen is, sinds 1911. 
 

Bauke Bos en Popke Timmermans 
 

Zoals de Groene molen of Griene Mole er vroeger bij stond met op de 

achtergrond een windmotor 

 

 

 

  



In omlânske reis fan in fisk 
 
Ik hie him yn in goed jier net sjoen, mar dêr wie er wer. No op de race 

fyts. In man, al wat op leeftyd, sa om en de by de 75 jier, behindich, 

meager, taai en sportyf. Yn 2007 en 2008 trof ik him wolris. Moarns 

betiid as ik by it opkommen fan de sinne al oan’t reidsnijen wie foar 

einekuorren. Hy wie dan oan’t rinnen, trainen foar de Slachte-rintocht 

fan 42km. We rekken dan altyd yn’t ,,Swetshok”, hjir by my thús foar in 

praatsje. De doarren iepen in bakje thee der by,de frisse dei noch foar 

ús. We praten dan oer fan alles en noch wat en sieten te genietsjen fan it 

moaie romme útsicht , mei soms de hearlike rook fan it krekt meande 

gêrs. Hy wie syn hiele libben dokter west en wie no al jierren as 

frijwilliger ferbûn oan it asyl sikers sintrum. 

 
Mar no wie er der wer, op de fyts en hy hie in fraach. 
Ik sei ,, we geane der efkes by sitten yn’t Swetshok,  dogge de doarren iepen en 

nimme der in bakje kofje by”. 
Ik zoek in plek voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Kazachstan. Een vrouw 

van vijfendertig met in zoon van veertien en in jongetje van vier jaar. 
Ze zijn al acht jaar in Nederland. De man is terug gegaan,uitgezet naar 
Kazachstan en daar direkt gevangen gezet. De vrouw wacht het zelfde lot bij 

terug keer. Er zijn nog mogelijkheden voor in verblijfs vergunning waar aan hun 
advokaat werkt. Ze hebben nog wat tijd nodig. 

Het is onmenselijk om deze mensen na acht jaar terug te sturen. 
Waar ze momenteel verblijven gaat het niet langer. Zou u deze mensen 14dagen 
een plek willen geven waar ze in tent kunnen opslaan? 

Gvd….Ik libje hjir rêstich en wol dat sa hâlde. 
Sa’n frou fan fiifentritich allinne . Dêr strune fansels ek wat manlju om hinne. 

Dy froulju binne noait allinne. Aanst ha we hjir it heale azc op it hiem. 
Sa’n jonge fan 14 hat fansels ek wat bûsjild nedich. No dy minsken 
útprosedearre binne en yn de yllegaliteit sitte barre se ek gjin sint mear. 

Wêr moatte sokken fan libje! As se sels, fan hûs út, al wat jild hiene dan is dat 
nei achtjier azc wol op. 

Ik rôp myn frou der by en lei har de fraach foar en sketste de situaasje dy’t my 
foar eagen stie. 
Hoe lang kinne jo dizze minsken al frege ik en steane jo foar harren earlikheid 

yn?  
Ik ken ze 6 jaar en vertrouw ze volkomen. Het geld wat nodig is om te overleven 

betaal ik. We willen ook voor het kamperen wel betalen hoor!! 
Ik sei, dat it net om de sinten giet. As sy komme, wolle we der neat foar ha. 

Mar wêr moatte sy stean, hoe moat it mei itensieden, wetter,  stroom, it húske, 
waskjen, douchen en neam mar op.  
,,Ik kan mij voorstellen dat u er nog in paar dagen over wilt nadenken” sei er. 

Doe’t er oerein gie sei’k ,, jo moatte noch efkes tiid dwaan, de frou en ik wol der 
noch in pear wurden oer prate, sadat wy beide witte wêrt we oan begjinne”. 

We waarden it gau iens en ik sei;,, lit sy mar komme”. 



Se binne earst noch ris oan west om kennis te meitsjen en te oerlizzen hoe wy it 

ien en it oar ha soene.   
We hiene sels mar in grutte tinte regele en opset. Sa ek it itersiederij, kacheltsje, 

wetter, stroom, tafel , stuollen en dat wat der fierder nedich wie. Sy hiene sels 
neat. Kampearje wie harren frjemd. 
Ek it hjir kommen siet wat dreech, dat wy ha harren mar mei de auto en karre 

ophelle, dan koene de fytsen ek fuort mei. 
Wy hiene in blomke op de tafel set en in trijetsjillerke foar it lytse jonkje klear 

stean foar de tinte as wolkom. 
,,Dank U wel , dank U wel”. En ik tocht , och wat moatte sokke minsken faak 
dank U wel sizze. 

Sy seagen wat benaud om harren hinne yn de tinte, mar ja wat wolle jo ek as je 
noch noait kampeard ha. Sy frege as de doar net op slot koe!! 

Mar ja, hoe is jo tinken nei acht jier azc. 
It is hjir op de romte en dat wiene sy ek alhiel net wend. 
It húske op de kolk hie’k útbjind. Dêr koene sy yn myn eagen moai gebrûk fan 

meitsje . Wiene sy moai frij en wy ek. Ik liet it harren sjen, tilde it lid der ôf. 
Der fleagen in protsje neven út en der kamen geuren omheech dy’t jo allinne oan 

treffe kinne by in húske op de kolk. Yn de hoeke kropen in pear spinnen. 
Wêr it ljochtknopke siet ?  Nee , der sit gjin elektrysk ljocht yn. 

Fertelde dat’k it sels alle dagen brûkte. Foar my it moaiste húske dat der bestiet. 
Moarns betiid, de doar iepen en alsittend sjen nei de opkommende sinne. 
Dat kin hjir, der komt om dy tiid dochs gjin minske lâns en oars mar al. 

Dat ik yn de hjerst en by ’t winter , yn ’t tsjuster mei de stoarmlampe út de hûs 
wei hjir hinne gie. De geuren út de kolk dy’t har minge mei de peteroalje lucht 

fan de stoarmlampe, de wyn dy’t om de stâl gûlt , it ropt foar my safolle 
nostâlgyske gefoelens op , dêr kin it moderne kloset yn de hal net oan tippe. 
Oan harren gesichten wie wol te sjen dat se der hiel oars oer tochten. 

Faaks ha sy doe tocht ..O…God ….wêr binne wy hjirre. 
De oare moarns bliek, sy hiene min sliept en sieten ûnder de neve bulten. 

Kampearje is in hiele eigen wize fan libjen, mei syn eigen wetten. 
Moarns rekken sy op de fyts nei it doarp om boadskippen. De SRV wie te djoer. 
Einliks wie de doarpswinkel har ek te djoer, mar nei de stêd wie op de fyts te fier 

en se fertrouwden harren ek net om it paad te finen. Sy wisten krekt wat alles 
koste . Ek de jonge fan 14 wist alle prizen yn de winkels yn de stêd en wêrt se 

foar dit as dat, wêze moasten. 
Underweis nei it doarp, wiene de bouboeren oan’t jirpel roaien mei grutte 
masines en dêrby bliuwe der altiid noch al wat jirpels op’t lân lizzen. 

Hja frege wêrom as dy lizzen bleaune, hja hie krekt 5 kilo kocht foar 2.50  
Dat fûn se no werklik ferskriklik ,dat dy skoandere jirpels op it lân lizzen bleaune. 

En ik wie dat mei har iens. Dat wy de jûns nei de bouboer. 
Fregen as wy neisykje mochten. En sa rekke ik mei Olga en de jongens de jûns 
oan it jirpel dollen en sykjen. Hja koe it tige handich en hoewol it tige waarm 

wie, moast der fan har troch socht wurde, ek foar ús, sa dat wy ek foar de hiele 
winter genôch ha soene. 

Opfallend wie dat wy foar oare minsken dy’t útfytsen wiene, net yn tel wiene! 
Ik fielde it wol, as jo de hân nei harren opstutsen, ta groet, kaam der gjin 
reaksje op. Jo waarden besjoen as sigeuners. Jo wiene net yn tel! 

Nei in wike krigen sy it kampearjen wat foar de slach en we rekken meielkoar 
thús. We stiene noed foar harren. 

De âldste pake-beppe sisser wie yn it fuortset ûnderwiis foar har eksamen 
slagge. 



En no soene sy mei har trijen, trije dagen nei Parys. Myn frou ,de dochter en 

pake sizzer. 
Olga paste op my, ik moast mei harren ite. Elk lân hat sa syn eigen keuken.      

Ik mocht harren iten wol. Wat my ek tige oanspruts der rekke by harren neat 
wei. 
Jûns rekken we oan it hinnepoat roasterjen nei Kazachstans gebrûk. Hjir yn it 

boskje, wêrt de pake sizzers al in beamhut ha, waard in ûndjippe kûle groeven , 
Dêr kaam in ring fan stienen omhinne. Dan droech beamhout deryn, alles goed 

troch barne litte en dan oer it dôvjende fjoer in roaster en dêr de Kazachstans 
marinearre hinne poaten op. It gehiel sa no en dan ôfblusse mei de marinade. 
Ek hjir yn wie sy tige handich en it smakke hearlik!!. 

Olga hie foar my twa blikjes bier meinommen en foar har sels ien. 
Ek hie se, nei in besite oan harren advokaat yn Amsterdam, foar my in droege, 

pikele, fisk meinommen út in Russyske winkel út Amsterdam. 
Yn harren lân jild dit as in delikatesse en it hearde by it drinken fan bier. 
De kop ,finnen en sturt siet der noch oan en de skubben der noch op. Ek it grom 

siet der noch yn. Olga luts it fel mei de skubben der ôf, helle it grom der út en 
luts doe lytse strookjes fleis der ôf, dy’t wy by it bier op ieten. Hearlik smakke 

dat , selden is de smaak fan it bier sa goed ta syn rjocht kommen. 
En ik fertelde dat it bêst mooglik wêze koe dat dizze fisk, dizze grauwe foarn, 

fongen wie troch Eeltsje Baaiema yn de Fleussen hjir yn de Sud West Hoeke. 
Dat Euwke Damsma fan Wâldsein him pikele en droege hie. Dat dy fisk, doe  mei 
of sûnder eksportsubsydzje, eksportearre is nei Ruslân. 

Dat de Rus yn Amsterdam, dy selde foarn  mei of sûnder subsydzje wer 
importearre hie. Dat Olga him doe dêr foar my kocht  en dat wy dy fisk hjir no, 

nei sa’n wrâldreis op plúzje.               De Fjildman 
 
Foto onder: Machtig maalt de spinnekop van Oudega tegen de achtergrond van 

het dorp. Uit de collectie van Almar Wildschut. 

  



Uit ons prentenkabinet 
 

Almar Wildschut reageerde op de vraag in de laatste Utskoat om molens op een 
tweetal afbeeldingen thuis te brengen. “De bovenste afbeelding weet ik niet, 

omdat het een schilderij is zou dat natuurlijk ook heel goed gewoon fictie kunnen 
zijn. De onderste afbeelding op bladzijde 39 betreft de molen uit het Fries 
Molenboek 1971 met nr. 43 (Bladzijde 164) bij gehucht De Bjusse nabij 

Oosterbierum. Hij bemaalde de Kolthofpolder, was gebouwd in 1870 en 
omgewaaid in 1972, waarna de restanten pas in 1978 werden opgeruimd. 

Durk Posthumus uit Huins komt tot dezelfde conclusie. Hij mailde:”Bij mijn 
afscheid als molenmaker een laptop gekregen dus nu ook maar eens gebruiken. 
De beide molens van Rijpma durf ik niets over te zeggen. De onderste foto laat 

de molen zien van het waterschap De Kolthofpolder in de Bjusse onder 
Oosterbierum, eerste Fr. molenboek nr. 43. De foto is gemaakt door J. D. de 

Jong, destijds fotograaf voor het Fries Landbouwblad. Dezelfde foto is ook 
afgedrukt in het door de L.C. uitgegeven boek “Boerenwurk”. 
 

Tot zover de binnengekomen reacties. Hieronder opnieuw een onbekend Fries 
waterlandschap met zeilende melkvaarders, op weg naar de zuivelfabriek met 

hun bussen vol melk. Op de achtergrond is duidelijk een stellingmolen zichtbaar, 
ongetwijfeld een industriemolen die gezocht moet worden in het Friese 
waterland. Op de volgende pagina dan nog een onbekende spinnekop. 

We zijn weer zeer benieuwd naar uw reacties en hopen dat ook dit bijzondere 
plaatje thuis gebracht kan worden. 

Omdat de voorraad onbekend molenmateriaal zo’n beetje is opgedroogd vragen 
we u weer om uw plaatjes erop na te slaan en zo mogelijk nog niet getraceerde 

molens in deze rubriek aan de lezers voor stellen. Er zitten kanjers van kenners 
tussen. De kans dat uw molenplaatje dus wordt thuisgebracht is vrij groot. We 
zijn benieuwd. (GDW) 

  



Uit onze molenbibliotheek 

Als je al jarenlang molenboeken spaart (en leest!) 

zijn er ongetwijfeld boeken waar je steeds naar 

grijpt. Voor de een zal dat een hoogdravend 

technisch meesterwerk zijn, voor de ander een 

spannende verhalenbundel over belevenissen van 

oude molenaars en molenmakers en weer een ander 

stelt de complete collectie provinciale 

verzamelwerken als doel.  

Persoonlijk zijn we in het bezit van een zeer bijzonder exemplaar van het boek 

De Molen in ons Volksleven. 52 jaar geleden werd het op de markt gebracht 

door A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V. nadat de beroemde auteur Anton 

Bicker Caarten in de voorgaande jaren het nodige onderzoek naar het onderwerp 

de molen in het volksleven had gedaan. Ons exemplaar is in zoverre bijzonder 

omdat het voorzien is van de handtekening van de auteur. Bovendien zijn in zijn 

bekende handschrift met vulpen aantekeningen in de marge gemaakt. En het 

bevat een aantal brieven aan de schrijver. Kortom een absoluut topstuk in de 

verzameling: enig in zijn soort en extra boeiend vanwege de aanwezige brieven 

en enkele knipsels. Molens kwamen in die tijd behoorlijk in de verdrukking, maar 

zo schrijft Bicker Caarten: “Nog altijd draaien er windmolens ten nutte van de 

gemeenschap en zij dragen in niet geringe mate bij tot de schoonheid van ons 



land. Nog altijd zijn er molenaars, die liefde voor hun molens hebben en tal van 

gebruiken en gewoonten in ere houden. Deze vast te leggen vóór zij uitgestorven 

en vergeten zijn, is het doel van het schrijven van dit boek geweest.” In de jaren 

50 tot en met 1954 publiceerde hij beschouwingen in het vakblad De Molenaar, 

hij ontving daarop reacties, deed zorgvuldig archiefonderzoek en kreeg vanuit 

alle delen van het land medewerking. De lijst van molenkenners, molenaars en 

molenmakers werd ter verantwoording opgenomen. Daaronder de naam van de 

bij verschijnen inmiddels overleden molenmaker K.J. Westra uit Franeker. Maar 

ook volkskunde kenner bij uitstek S.J. van der Molen uit Drachten ontbreekt niet. 

Er werden heel veel prachtige oude foto’s voor het boek verzameld en tekenaar 

J.C. Lunenburg uit Aalsmeer maakte voor dit doel prachtige pentekeningen. Het 

resultaat werd een 214 pagina’s tellend boek, in linnen gebonden en voorzien 

van een stofomslag waarop een Friese spinnekopmolen in feesttooi prijkt. Deze 

uitgave uit 1958 wordt alom erkend als een hoogstaand en gezocht antiquarisch 

boekwerk. Soms betreft het de volgende druk die verscheen in kunstleren 

band.Dit fantastische verzamelwerk mag in de boekenkast van een 

molenliefhebber eigenlijk niet ontbreken. Het is inmiddels een halve eeuw oud en 

toch is het nog steeds een ongeëvenaard naslagwerk waarin de schrijver het 

volksleven op en rond de molen tot in de finesses beschrijft. Hij verhaalt boeiend 

over het nachtmalen op industrie- en poldermolens, de visvangst is onderwerp 

van beschrijving evenals het zondagsmalen, het voor de prins malen, de molen 

in de volkstaal, spookmolens, wiekstanden, bouwkunstig schoon en ga zo maar 

door. En dat alles geïllustreerd met mooi foto- en tekenmateriaal. Het is niet 

toevallig dat we nu aandacht aan dit werk besteden. Op de redactie zijn namelijk 

een paar boeken bezorgd waaronder enkele met deze titel. Ze worden door een 

bevriend (molen)boekenverzamelaar te koop aangeboden. Op de website 

www.utskoat.nl staat het ook vermeld, maar zij die niet aangesloten zijn op de 

digitale snelweg kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen en bestellen. Tel. 

05150579348. Een kaartje sturen via de post mag ook. Wie eerst komt eerst 

maalt. 

Oproep molen Rispens te Oosterend 
 

Naar aanleiding van historisch onderzoek over molen Rispens te Oosterend 
(Easterein), ben ik op zoek naar foto’s van de verplaatsing van de molen. Op 23 

april 1993 is Rispens van zijn originele plaats naar de werkplaats van 
Wagenbrugge in Sneek vervoerd. Op 30 september 1993 is het gerestaureerde 

achtkant op zijn nieuwe standplaats geplaatst. Ik ben benieuwd of er lezers van 
dit blad zijn welke foto’s in hun bezit hebben, die betrekking hebben op de twee 
bovengenoemde gebeurtenissen, of eventueel foto’s hebben van de molen 

tijdens de restauratie in de werkplaats van Wagenbrugge in Sneek. 
Ook foto’s van Rispens van voor 1993, toen de molen nog op zijn oude plaats 

stond, zijn van harte welkom! Ik zie uw bijdrage met veel belangstelling 
tegemoet. 
Contactgegevens: Ruurd Jakob Nauta tel: 0515-439929 of 06-28930890, e-mail: 

info@molenrispens.nl of kijk op www.molenrispens.nl 
 

http://www.utskoat.nl/
mailto:info@molenrispens.nl
http://www.molenrispens.nl/


 

de 
"Schalsumer 
molenWikel" 

  

Er broed elk jaar een torenvalk bij 
de molen, of in de wikelbak, of in de 

eendenkorf,als de wikelbak is ingenomen door de kauwtjes. 
  

Maar dit jaar was het wel een heel bijzonder 
wikelsje, namelijk eentje met een belletje aan 
zijn poot.  Ik heb dit vorige week vrijdag 
Johan de Jong gemaild, en die vertelde dit de 
volgende zaterdagmorgen tijdens zijn 
natuurpraatje op Omrop Fryslân. Hij vertelde 
er ook bij dat het moeilijk muizenvangen 

wordt voor 
deze vogel.   
Een uur later 
had ik de 

Vogelringgroep Bergumermeer aan de telefoon, en 
die vertelde dat zij een vangkooitje hadden om het 
wikelsje te vangen. 
  

Dit doen zij als volgt. Ze hebben een kooitje met een 
piramide vorm, en daar loopt een levende muis in. In 
een mum van tijd ziet de valk het muisje en laat zich 

er op vallen, en tegelijk zit 
hij met zijn poten vast aan 
de vangkooi. Eerst hadden 
ze wel de verkeerde, maar 
bij een tweede poging 
twee dagen later was het 
bingo. 
  

En nu maar afwachten of 
het vrouwtje, want die had 
het belletje aan de poot, 
nog tot broeden komt.  
  

Durk Piersma 



WINDMOTOR KLOOSTERPOLDER 
 

Almar Wildtschut schrijft terecht, in de Utskoat no 137 maart 2010, 

dat de sloop van de grote reus van de Kloosterpolder in 1971 nooit 

had moeten gebeuren. 

 
In De Utskoat no. 106 juni 2002 heb ik 
hier ook over geschreven. Door mijn 

oproep op 4 februari 2002 in een 
uitzending van Omrop Fryslân heb ik 

toen foto`s kunnen achterhalen van 
deze mooie in 1913 gebouwde Hercules 
windmotor. 

Deze foto's kreeg ik in bruikleen van  
Gooitske Kooistra, dochter van Keimpe 

Kooistra, de laatste molenaar van de 
grote reus. Zij was een van de velen die 
op deze uitzending reageerde. 

Ook de heer Wouter Wieling, in 2002 
machinist van gemaal Zwarte Haan, 

reageerde op de uitzending van Omrop 
Fryslân. 

Bij dit gemaal stond in 2002 nog het 
grote lierwerk welk diende de grote 
windmotor op en uit de wind te zetten.  

Het is het enige tastbare bewijs dat van deze grote windmotor is overgebleven. 
De eerste molenaar was Siemen Hof die in 1946 afscheid nam van de molen. 

Keimpe Kooistra werd toen molenaar op de grote reus van de Kloosterpolder. Hij 
was de laatste molenaar op deze molen tot zijn afscheid in 1971. 
Gooitske Kooistra had nog foto's van de molen en haar vader welke ik met haar 

toestemming mocht gebruiken voor mijn verhaaltje in De Utskoat. 
Ook een verhaal over de afbraak van 

de windmotor in de Franeker Courant 
van 12 oktober 1971 verschafte mij 
veel informatie. 

Nu zoveel jaren later is het mogelijk 
via het digitaal archief van de 

Leeuwarder Courant over deze 
windmotor meer informatie te 
achterhalen. 

Het zou dan ook best kunnen zijn dat 
de molen in 1913  door Koelstra en 

Dolle te Balk is geplaatst.  
Deze firma was hoofd 
vertegenwoordiger voor Stokvis en Zn. 

te Rotterdam voor Fryslân zoals blijkt 



uit de advertentie in de LC van17 juni 1913. 

Koelstra en Dolle dreven een smederij en constructie werkplaats te Balk alwaar 
de vijzels werden gemaakt. De benodigde berekeningen werden door het 

Ingenieursbureau van Stokvis gemaakt. 
In de Leeuwarder Courant van 9 januari 1933 vond ik de nevenstaande 
vermelding van gevestigde en vertrokken personen in Leeuwarderadeel. 

Dus de heer v. Stralen is  in 1933 in 
Wirdum komen wonen vanuit 

Rotterdam. Terwijl de windmotor al in 
1913 is gebouwd. Deze heer van 
Stralen heeft zich nogal ingezet voor 

het behoud van deze molen en voor 
windmotoren in het algemeen. 

Later is de heer van Stralen blijkbaar in 
Wijtgaard gaan wonen. 
Uit ingezonden stukken van de heer van Stralen in de LC. blijkt dat hij 

regelmatig in “de clinch” lag met gedeputeerde Staten van Friesland. Het gaat 
dan vooral over de voor- en nadelen van de oude watermolens versus 

windmotoren. Hierbij ben ik ook een discussie tegen gekomen over de 
“Verdekkering” van de windmolen bij Wijnaldum. 

Uit deze discussie is mij gebleken dat het hier ging om gestroomlijnde wieken en 
het plaatsen van kogellagers in het molen mechanisme. Deze molen zou 
daardoor lichter draaien en daardoor dus een hogere capaciteit krijgen.  

Het bleek echter dat door deze ingreep het toerental van de molen zodanig hoog 
werd dat de molenaars deze molen niet voluit durfden laten draaien en deze dus 

een weinig uit de wind gingen zetten waardoor de capaciteit weer afnam. 
Aldus van Stralen. 
Hieronder een ingezonden stuk van de heer J. van Stralen in de L.C  april 1936. 

Daar de kwaliteit van dit artikel niet zo bijzonder is leek het mij beter dit maar 
over te schrijven in de originele stijl. 

 
BOEREN LET OP U SAECK 
In de Leeuw. Courant van 21 dezer komt voor, het verslag van de jaarlijksche 

vergadering van ingelanden van het waterschap “De Kloosterpolder”. 
Op deze vergadering huldigde de vice voorzitter, de heer B.A. Roorda te 

Leeuwarden, den heer J.W. Anema te Franeker voor zijn voortreffelijk beleid. 
Niet alleen is dit waterschap, waarin ongeveer 1000 H.A. Land door een 
windmotor met een rad diameter van 15 M wordt bemalen, een der goedkoopste 

waterschappen van Friesland, het maalgeld bedraagt nog geen gulden per 
pondemaat, maar het waterschap heeft, terwijl de tochtsloten in prima orde zijn, 

in het geheel geen schulden. 
Als stoffelijk blijk van waardering vereerde men de heer J.W. Anema, als afscheid 
nemend voorzitter , één in tin uitgevoerde gravure, voorstellende den windmotor 

van het genoemde waterschap. 
Ondanks alle tegenwerking, uitgeoefend door Gedeputeerde Staten, om de 

bemaling van het waterschap, in stede van met windmotoren te doen 
plaatsvinden met electrische bemalingen, blijkt hieruit nu eens zonneklaar dat 
een goede windmotor, na 22.1/2 jaar in bedrijf geweest te zijn, ten slotte toch 

het voordeligst is. 
Indien alle waterschappen in Friesland ook eens zonder schulden waren, gelijk dit 

waterschap met een windmotor bemaling, hoeveel zou de financiële toestand 
hier beter zijn. 



Men beweert vaak dat de windmotoren het landschap ontsieren, en dat daarom 

de oude molens in stand moeten worden gehouden, maar wie den windmotor 
van genoemd waterschap met zijn 15M. Raddiameter op een 14 M. hoogen 

Eifeltoorn met prachtig aanpassend betonnen onderbouw niet een prachtig 
geheel vindt en dit ontsierend durft te noemen heeft geen oog voor een prachtig 
technisch geheel. 

En het is dan ook een geluk, dat het bestuur dit zo juist heeft gezien, en daarom 
dezen windmotor heeft gekozen als onderwerp voor de aangeboden gravure als 

bewijs van hooge waardering. 
Ds. P.A. De Genestet schreef: 

“Poezie is overal, mijn vrinden, 

`t Is de vraag, wie haar al, 
Wie haar niet kan vinden. 

Hier besefte het bestuur, dat ook de moderne techniek haar eigen schoonheid 
heeft. Natuurlijk geldt dit niet voor alle windmotoren, ook hier is niet alle hout 
timmerhout en al zijn alle windmotoren ook niet gelijk de windmotor van 

genoemd waterschap een ontwerp waard voor een gravure als 
waarderingsbewijs, toch zijn het voordelige bemalingswerktuigen. 

Wijtgaard   J. van Stralen 
 

Tot zover het pleidooi van de heer van Stralen. Het mocht helaas niet baten. 
In de jaren `50 van de vorige eeuw werd een dieselmotor als hulp krachtbron 
geïnstalleerd en niet lang daarna werd overgegaan tot plaatsing van een diesel 

met een groter vermogen en ging het gemaal verder als diesel gemaal. 
Keimpe Kooistra heeft heel wat vaten diesel olie naar de molen gesleept, aldus 

dochter Gooitske. In 1965 werd de molen buiten werking gezet en in 1971 
gesloopt. Molenaar Keimpe Kooistra ging in 1971 met pensioen na 25 jaar 
molenaar te zijn geweest. 

Op dit moment is er niets meer te zien op de plaats van de molen, ook het molen 
gebouw is gevallen onder de slopers hamer. Rest voor mij de vraag: 

Waar is de gravure in tin gebleven van de reus van de Kloosterpolder, welke 
indertijd is  aangeboden aan de heer Anema? 
Nog even terug over de “Verdekkering” waar Van Stralen over schrijft. 

Uit de LC. Van 13 mei 1921 het volgende. 
Daaruit blijkt dat dit een vinding betreft van de heer Dekker te Leiden misschien 

bij vele molenaars wel bekend. Middels het uitschrijven van een prijsvraag door 
De Hollandsche Molen kwam dit tot stand. 
Het systeem van de heer Dekker werd rond 1920 op de oude watermolen “De  

Eendracht” aangebracht. Deze molen was gebouwd in 1802 door de Ned. Herv. 
kerk en stond aan de Ried onder Wijnaldum. 

De watermolen werd bij de oprichting van het waterschap De Riedpolder door dit 
waterschap overgenomen. 
Daar de molen nogal zwaar liep en aan onderhoud toe was werd in eerste 

instantie door het waterschap besloten de molen af te breken en een grote 
windmotor te laten plaatsen, zoals aan de zuidkant van de polder al reeds het 

geval was. 
Dit plan om een windmotor te plaatsen stuitte op weerstand bij de ingelanden.  
Men vond dit een te dure oplossing zodat men besloot de molen te laten 

“Verdekkeren”. 
Dit hield in, “ de roeden van de molen te stroomlijnen gelijk de vleugels van een 

vliegmachine waardoor bij het draaien door de wind geen tegendruk of wervels 
zouden ontstaan”. 



Aldus mijnheer Dekker. 

Er werd in 1920 door het 
polderbestuur besloten de 

opdracht tot ombouwen van 
De Eendracht te gunnen aan 
de heer K. Westra, 

molenmaker te Franeker. 
De wieken kregen een vlucht 

van 22 meter zonder borden 
maar met zeilen terwijl de 
molen assen werden voorzien 

van kogellagers. Hierdoor liep 
de molen zo ligt dat 90 M3 

polderwater per minuut werd 
uitgeslagen bij straffe wind. 
De molenaar J. Tichelaar was 

van mening dat  “ thans de 
molen niet voor een 

goedlopende Amerikaan onder 
deed”. 

Aldus een ingezonden stuk in 
de LC. van 13 mei 1921. 
In die tijd was 'De Eendracht 

op het plaatje hiernaast de 
tweede molen in het noorden 

des lands die met dit systeem 
was uitgerust. 
De eerste stond in Ommen. 

 
In de LC van 22 juni 1934 

schrijft de heer van Rijckevorsel uit ‘s-Hertogenbosch het volgende: 
“Terwijl de molen vroeger zwaar liep” zoo deelde men ons mee, “loopt hij thans 
reeds met zwakke wind en er wordt enorm veel water verzet. Algemeen is men 

dan ook vol lof over deze met betrekkelijk geringe middelen verkregen 
verbetering. 

Wij zin er van overtuigd, dat indien wij eenige jaren eerder van deze verbetering 
hadden gehoord , meerdere thans verdwenen molens in ons waterschap 
behouden zouden zijn gebleven en dat ook met veel minder kosten de bemaling 

even goed als thans in orde zou zin geweest. 
Uit bovenstaande blijkt wel, dat nog steeds de windmolen een prima werktuig is 

in de strijd tegen het water en geenszins bij andere bemalingswijzen behoeft 
achter te staan”. 
`s Hertogenbos,Juni 1934. 

E. VAN  RIJCKEVORSEL. 
 

Tegenwoordig wordt er natuurlijk anders tegen deze zaken aangekeken wat te 
maken heeft met de evolutie in de techniek. Gemalen worden nu op afstand 
gecontroleerd en bediend. Het is nu eenmaal zoals wij allen weten dat de 

vroegere bemalingsystemen met molens afhankelijk waren van de wind. 
Maar het neemt niet weg dat wij met zijn allen er voor moeten waken dat deze 

oude technieken niet verloren zullen gaan. 
Snits           Hans de Vries 



Draaiurenoverzicht 2009 
 

Ook over 2009 heeft draaiurenorganisator Jaap Tiedema weer een nagenoeg 

compleet draaiurenoverzicht aangeleverd. In de kolommen naast elkaar vindt u 

de belaste uren, onbelaste uren en daarnaast het totaal over 2009. In de meest 

rechter kolom, ziet u de omwentelingen staan. Niet elke molen heeft een teller, 

vandaar dat het overzicht qua omwentelingen niet geheel compleet is. 

 

Poldermolens 

Bij de poldermolens, voert Kingmatille nabij Dronrijp de lijst aan met maar liefst 464,5 

uur. Een prachtige prestatie. Op een knappe tweede plaats staat Lonjé te Bolsward, de 

molen draaide niet minder dan 376 uur. Op de derde plaats staat de Hantumermolen met 

299,75 uur. Molens die buiten de “top drie” vallen maar wel positief opvallen zijn de 

“nieuwkomers” Nijehuizum en Finkum, met beide meer dan 100 uur. 

 

Koren- en Industriemolens 

Bij de koren- en industriemolens, is het nagenoeg weer hetzelfde liedje als ieder jaar. De 

meest draaiende korenmolen is ’t Lam te Woudsend. Met maar liefst 1131 uur, staat hij 

fier bovenaan. Goede tweede is De Formerumermolen op Terschelling met 700 uur. Op 

de derde plaatst staat houtzaagmolen De Rat in IJlst met 604,75 uur. 

RJN 

 

Nr.  Naam Plaats Belast  Onbelast  Totaal Omwent. 

              

1 De Formerumermolen Terschelling 0 700 700   

2 De Phenix Nes/Ameland 47 61 108   

3 De Hond Paesens 0 146 146   

4 De Hoop Holwerd 0 46 46   

5 Ropta Metslawier         

6 De Eendracht Anjum 0 187 187   

7 De Hantumermolen Hantum 299,75 0 299,75   

8 De Miedenmolen Holwerd 127,5 4 131,5   

9 De Gans Ezumazijl 24 2 26   

11 De Kleilansmole Marrum -- -- --   

12 De Grote Molen Marrum 18 4 22   

13 De Phenix Marrum 82 86,5 168,5   

15 De Hegebeintumermole Hegebeintum 17 23 40   

16 Aylvapoldermolen Wommels         

17 De Volharding Jislum 18 33 51   

18 De Meermin Dokkum -- -- --   

19 Zeldenrust Dokkum 92 201 293   

20 De Hoop Dokkum 0 65 65   

21 De Beintemapoldermolen Westergeest 68 7 75   

22 De Victor Wanswert 31 73,5 104,5   

23 De Zwaluw Birdaard       114068 

24 De Klaarkamstermolen Rinsumageest 0 0 0   

25 De Westermolen Kollumerpomp         

26 De Hoop Stiens 0 335 335   

27 De Vrouwbuurtstermolen Vrouwenparochie 236 51 287   

28 De Balkendsterpoldermolen Oude Leije 35,75 17 52,75   

29 Genezareth Kloosterpoldermolen Hallum 1 80 81   

30 Tochmaland Kollum            35 15 50   



Nr.  Naam Plaats Belast  Onbelast  Totaal Omwent. 

       

31 Rust Roest Munnekezijl 0 58 58   

32 De Steenhuistermolen Stiens 35 12 47   

33 De Olifant Birdaard 17 15 33   

34 De Slagdijkstermolen Oude Leije 79 23 102   

35 Binnema's molen Stiens 15 0 15 8519 

36 De Wynsermolen Wyns 33,75 62,75 96,5   

37 De Oudkerkermolen Aldtsjerk 69 17 86   

38 De Hoop Roodkerk 0 0 0   

39 De Oegemûne Broeksterwoude 0 0,25 0,25   

40 De Broekmolen Broeksterwoude 0 0 0   

41 Windlust Burum         

42 De Korenaar Sexbierum 20 200 220   

43 Tjasker Veenwouden         

44 De Kievit Menaldum 49,5 14,5 64   

46 De Mûnts Buitenpost 16 5 21   

47 Arkens Franeker 6 18 24   

48 De Achlumermolen Achlum 53 10,5 63,5 61000 

49 De Schalsumermolen Schalsum 88 82 170 71438 

50 De Rentmeester Menaldum 41 14 55   

51 De Marssumermolen Marssum 59 65 124   

52 De Bullemolen Lekkum         

53 De Himriksmole Leeuwarden 18,5 2,5 21   

54 Boktjasker Augustinusga 21 0 21   

55 Kingmatille Dronrijp 315 149,5 464,5   

56 De Hatsumermole Dronrijp 22 27 49   

57 de Puollen Dronrijp 49,5 12,5 62   

58 Terpzicht Marssum 33 0 33   

60 Ypeymole Ryptsjerk 30 4 34   

62 Froskepollemolen Leeuwarden 44 54 98   

63 molen Alddiel Tytsjerk 2 0 2   

64 Molen Hoogland Goutum 88 15 103   

65 Kramersmolen Goutum 66 22 88   

66 De Hempensermolen Wergea 169 26 195   

67 De Hoop Sumar 43 159 202   

68 Tjasker Bolsward -- -- --   

70 Langwert Winsum 40 0 40   

71 De Huinsermolen Huins 52,75 25 77,75   

72 De Eendracht Kimswerd 45,5 52 97,5 56948 

73 Meerswal Lollum 61,5 8,75 70,25   

74 Fatum Tzum         

75 Duivenhok Tzum         

76 Wieuwens Oosterlittens 15,5 0 15,5   

77 De Ikkers Warten         

79 De Edensermolen Edens         

81 Tjasker Allingawier 0 0 0   

82 De Princehofmolen Eernewoude         

83 De Onderneming Witmarsum 121 27 148   

84 De Pankoekstermolen Witmarsum 68 55,25 123,25 66607 

85 De Hiemertermolen Burgwerd 67,75 53,25 121 72329 

86 Himmole Sneek -- -- --   



Nr.  Naam Plaats Belast  Onbelast  Totaal Omwent. 

       

87 De Haensmole Grou         

88 De Borgmolen Grou         

89 De Cornwerdermolen Cornwerd 93 119 212   

90 De Klaver Bolsward 85,75 36,25 122 98158 

91 Rispens Oosterend 21,75 14,5 36,25 26011 

92 De Bird Grou         

93 Heechhiem Goengahuizen 48 26 74   

94 De Modderige Bol Goengahuizen 29 10 39   

95 De Jansmolen Goengahuizen -- -- --   

96 Lonje Bolsward 75 301 376   

97 De Oegekloostermolen Hartwerd 59 0 59 59941 

99 Spinnekopmole Aldeboarn -- -- --   

100 De Babuurstermolen Tjerkwerd 41 95,5 136,5   

101 De Mellemole Akkrum         

102 De Rat IJlst 562 42,75 604,75   

103 De Vlijt Koudum 7 54,5 61,5   

104 Geau's mole Oppenhuizen 0 8 8   

105 Deelsmolen Vegelinsoord 0 66 66   

106 Ybema's molen Workum 24 32,75 56,75 50097 

107 De Weijert Makkinga 57 68 125 56752 

108 De Nylânnermole Workum 84 125,5 209,5   

109 De Snip Workum 18 70 88   

110 Tjasker It Heidenskip 71 0 71   

111 De Sweachmermolen Langweer -- -- --   

112 De Groene Molen Joure 0 5 5   

113 Penninga's Molen Joure         

114 Welgelegen Heerenveen 64 108 172 46794 

115 t Lam Woudsend 810 321 1131 575375 

116 De Jager Woudsend 0 37 37   

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug 0 10 10   

118 Tjasker de Deelen Oldeboorn         

119 De Tjongermolen Mildam 2,5 5 7,5   

120 Korenmolen Sloten 100 160 260   

121 Windlust Wolvega 28 40 68   

122 De Rietvink Nijetrijne -- -- --   

123 De Reiger Nijetrijne 0 0 0   

124 De Gooyer Wolvega 43,5 36,5 80 26723 

125 Windlust Noordwolde 18 184 202 103769 

126 t Zwaantje Nijemirdum 109 0 109   

128 Vesuvius Elsloo         

129 Tjasker Sondel/Lemmer         

132 De Verwachting Hollum 177 47 224   

133 De Hersteller St. Johannesga       324862 

134 Notmûne Koartwâld 70 20 90   

137 De Mars  de Blesse         

145 Spinnekopmole Nijhuizum 74,25 68,75 143   

148 Dorismooltsje Oudega (W) 64 15 79   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbieding reader  
“Naar een herzien molenbeleid” 
 

MOLENZORG OP EENNIEUWE LEEST 
 

In de loop van de twintigste eeuw heeft het behoud van molens zich ontwikkeld 
tot een hoeksteen van de Nederlandse monumentenzorg. Het is tijd om onze 

zorg voor het icoon van Nederland op een nieuwe leest te schoeien met meer 
aandacht voor het historisch materiaal en de historische locatie.' Dit zei Jos 
Bazelmans, hoofd sector Kennis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

tijdens de opening van de Nationale molen- en gemalendag in zaagmolen De 
Ster in Utrecht.  

De Rijksdienst gaat daarom in samenspraak met molenaars, eigenaren en 
molenorganisaties binnen een jaar het molenbeleid herzien. Namens het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigde de Rijksdienst de 

reader Naar een herzien molenbeleid aan Leo Endedijk, directeur van de 
Vereniging De Hollandsche Molen. Hiermee start het traject om gezamenlijk tot 

een zo breed mogelijk gedragen rijksbeleid voor molens te komen. 
 
Het huidige molenbeleid stamt uit 1966 en richt zich vrijwel uitsluitend op het 

draai- en maalvaardig maken van molens. Dat is succesvol gebleken. 
Ambachtelijke beroepen van molenaar en molenmaker bleven daardoor 

voortbestaan. Draaiende molens zijn onderdeel van het Nederlandse landschap 
en leveren zo een grote bijdrage aan het toerisme. In toenemende mate is ook 
de historische waarde en de historische locatie van de molen van belang. 



Daarom is een herziening van het molenbeleid gewenst. 

 
Molenbeleid herzien 

Een herziening van het molenbeleid is nodig, omdat molens ook getuigen zijn 
van een inmiddels verdwenen industrialisatie. Ze zijn door de tijd heen steeds 
verder ontwikkeld en kennen verschillende typen en soorten gaand werk. Molens 

kregen in de loop der tijd ook toevoegingen, zoals stoom-, diesel- en 
elektromotoren.  

De beleidsfocus op de draaiende molens leidde ertoe dat molens geregeld 
verplaatst of ingrijpend hersteld werden. Dat ging soms ten koste van identiteit 
van de plek of van de authentieke en monumentale waarden van de molen zelf. 

In de recente beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg wordt het belang en 
de betekenis van het monument in zijn historische omgeving genoemd. Ze 

versterken elkaar. Door meer aandacht te schenken aan cultuurhistorische 
waarde, waaronder ook van de molenlocatie, krijgt het molenbeleid meer 
diepgang. 

 
In samenspraak 

Voor het raadplegen van moleneigenaren en molenaars organiseert de 
Rijksdienst na de zomer verspreid over het land een aantal bijeenkomsten. 

Daarnaast benadert de dienst ook diverse molenorganisaties en bestuurlijke 
partners zoals de gemeenten en provincies. Belangrijke thema's in de 
beleidsherziening zijn het 

bouwhistorisch onderzoek en 
documentatie, de molenbiotoop, het 

completeren en verplaatsen van 
molens, maar ook het immaterieel 
erfgoed van molenaar en molenmaker.  

 
Reader 

De reader Naar een herzien molenbeleid 
bevat een bundeling van artikelen over 
de omgang met molens, het huidige 

beleid, de dilemma's en bouwstenen 
voor het toekomstige herzien 

molenbeleid. De reader is te 
downloaden via dit persbericht op 
www.cultureelerfgoed.nl. 

Link: http://www.cultureelerfgoed.nl  

Bijlage 18 betreft de publicatie 
“Molenerfgoed niet gered met geld 

alleen, hoogwaardige kennis en 
cultuurhistorisch inzicht zijn even 

noodzakelijk.” 

Bij de foto’s:  
De Achlumermolen hoe het was 
(rechts) hoe het is (linker pagina 

boven) 

  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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