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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

En de vereniging Gild Fryske Mounders  



In dit nummer onder meer: 

Mededelingen GFM 

Efkes byprate troch DFM 

Interview met Frank Terpstra 

Een examendag in februari 2010 

Een verhaal over de molepôle 

Dekkerwieken 

Molenliteratuur 

Bij de foto’s op de cover: Het molenwonder van 2010: veenpoldermolen 

De Rietvink bij Nijetrijne slaat z’n wieken weer uit in een fantastische 

molenbiotoop van natuurschoon, vrije windvang en historisch verleden 

dat bij elkaar komt in een uitnodigende ambiance waarbij de 

gastvrijheid van het echtpaar Van der Mark boekdelen spreekt. In de 

theetuin bij de molen is het goed toeven onder het genot van een kop 

koffie met appeltaart. Ook het museum in de molen is de moeite van een 

bezichtiging meer dan waard.  

Van de redactie 
Na een zomervakantie is het altijd weer even wennen om de zaken op te starten. 

Met de vervaardiging van dit blad is dat niet anders. Verenigingsactiviteiten staan al 

weer in de startblokken om uitgevoerd te worden. De Friese Molendag is daar een 

van. Traditiegetrouw valt die ook nu weer op de zaterdag van de Open 

Monumentendag van 11 september a.s., een uitgelezen kans om een bezoek aan 

een molen te combineren met andere interessante monumenten of omgekeerd 

uiteraard. Dan komt ook het lang verwachte molenboek over Dongeradeel uit. Zij 

die dit bestelden met de flyer uit ons blad krijgen het dan in de bus of halen het 

desgewenst op. In de afgelopen periode werden we volledig onverwacht verrast 

met het uitkomen van een molenboek over De Rietvink te Nijetrijne. Niet zomaar 

een klein boekje, maar de neerslag van het komen tot en de verwezenlijking van 

een molendroom in een rijk, geheel in kleur uitgevoerd boek met voordeel voor de 

lezers van De Utskoat! Verderop leest u er meer over evenals over de officiële 

ingebruikname van deze veenpoldermolen. Maar er is meer in dit nummer. Molens 

in het buitenland, gezien door een van onze redactieleden, en een interessant 

artikel over het verdekkeren van molens door Jan Hofstra. Kortom voldoende reden 

om deze Utskoat weer ter hand te nemen en daarna weer actief met de molens in 

de weer te gaan, of het nou als vrijwilliger is of als bezoeker.  

 

Agenda 

11 september 12e Friese Molendag 

   Open Monumentendag 

   Presentatie molenboek 

   Dongeradeel 

20 oktober  workshop veiligheid 

5 november  Najaarsvergadering GFM 

6 november  Sluiting kopij dec.nr. 

 



Trots op Nederland was bij de laatste verkiezingen nou niet bepaald een partij 

om mee in zee te gaan, laat staan om ermee te regeren. Toch laten 

Nederlanders zich bij herhaling zien als landgenoten die trots zijn op hun eigen 

volk en cultuur. Een blik terug op het Wereldkampioenschap voetballen leert dat 

hele volksstammen zich uitsloven om met zichtbaar genoegen achter Oranje te 

willen gaan staan. Maar bent u ook blij met al die andere dingen die Nederland, 

zo u wilt Holland, tot ècht Nederland maken? Of kunnen we ons chauvinistisch 

beperken tot de eigen provincie? Wellicht dat u dat liet blijken tijdens uw 

buitenlandse vakantiereis met een Fries vlaggetje aan de tentstok, en stickers op 

autoruit of caravan. Hoe het ook zij, de vraag blijft bent u blij met onze oer-

Nederlandse verworvenheden en cultuurschatten? Onlangs is daarover een 

onderzoek gehouden en de uitslag liet aan duidelijkheid niks over: maar liefst 

70% zei ronduit: “Ik hou van Holland“, waarbij de vrouwen dat overigens 

overtuigender deden dan de mannen: 79 tegen 65 procent. Op bijna elke vraag 

waren de vrouwen positiever: of het nou ging om stedelijk schoon, musea, of 

monumenten, de dames moesten het alleen afleggen bij de beoordeling van de 

Rotterdamse architectuur, de havens en de Deltawerken, overduidelijke zaken 

met een wat mannelijker imago. En de molens dan? Nou, Hollands Glorie werd 

aangevoerd door de bollenvelden, de oude steden en grachten en op drie De 

Zaanse Schans met z’n oude huizen en vooral MOLENS.  

Voor u ligt het nieuwste nummer van De Utskoat, nummer 139 al weer en daar 

zijn we toch ook wel een beetje trots op. Daarbij wensen we u een energieke 

start van het nieuwe molenseizoen.(foto hieronder De Rietvink).Gerben D. Wijnja 



 

 



Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering 

vrijdag 5 november 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 voorjaarsvergadering 2010. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Penningmeester. Begroting 2011. 
6. Opleidingen.  Stand van zaken. 
     Mededelingen uit de leermeestervergadering. 
     Uitreiking diploma’s periode maart— oktober 2010. 
7. Bestuursmutatie. Het bestuur stelt voor twee nieuwe bestuursleden te kiezen. 

Frits Bloem en Johan Rozenga hebben zich beschikbaar gesteld; tegenkandidaten 
kunnen tot de aanvang van de vergadering worden opgegeven. 

8. Rondvraag. 
9. Pauze.  
Voordracht door Walter van den Branden, conservator van het Provinciaal 

Molencentrum Mola in Wachtebeke, Oost-Vlaanderen. Walter geeft een zeer 
amusante en aanbevelenswaardige lezing onder de titel: Molens veelvuldig 
bekeken: symbool, metafoor en allegorie. Lees de inleiding verderop.  

10. Sluiting. 
NB:  Voorin de zaal op een hoek van het podium kunt u molen-gerelateerde 
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 
 

Molens veelvuldig bekeken:  

symbool, metafoor en allegorie 

Inleiding op het programma van de GFM najaarsvergadering 2010 

De essentie van de voordracht van Walter Van den Branden is dat je met het 

thema molen echt alle registers kan bespelen. Je mag dat niet als verwonderlijk 

beschouwen. Want aan de molen zijn de meest diverse aspecten verbonden: er 

is - natuurlijk - een technisch, een historisch, een landschappelijk aspect, maar 

ook een maatschappelijk, een sociaal , een cultureel, en een artistiek-technisch 

aspect, én, jawel en waarom niet: een symbolisch aspect.  

GILD FRYSKE MOUNDERS 

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


De Friese molendag van 2010 valt op zaterdag 11  

De 13e molendag in 2011 valt op 10 sept. van dat  

Walter vertelt deze najaarsvergadering op amusante en levendige wijze over een 

minder gekend aspect van het thema molen: namelijk de symboliek die de wind- 

en watermolens kunnen oproepen. 

Die symbolische zijde van de molen is misschien niet zo bekend, maar heeft toch 

in het volks- en cultuurleven in onze Nederlanden, maar ook in West-Europa, een 

zeer sterke stempel gedrukt gehad.  

In de geesten was de molen alom tegenwoordig. Het ongeletterde, maar des te 

meer beeldende en verbeeldende volk, trof in de molen een dankbaar, levend en 

bezield object om zich in de vele gebeurtenissen van het leven te definiëren. Dat 

gebeurde met schilderijen, met gedichten, met ontelbare sagen en legenden en 

vertellingen, met raadsels en symbolen. Gaande van het meest verhevene tot 

het grofst triviale. 

Je overdrijft niet, wanneer je stelt dat de molen onovertroffen was in het wijde 
gebied van symboliek, metaforiek en allegoriek. Wellicht is er in de westerse 

cultuurgeschiedenis geen onderwerp, geen zinnebeeld te vinden dat zoveel 
bovenzintuigelijke verbeeldingskracht heeft gehad als de molen. Enkele 
betekenissen van molens die Walter Van den Branden bespreekt zijn: 

 Symbool voor huwelijk en voortplanting 
 Symbool en metafoor voor seksuele beleving 
 Symbool van de liefde 

 Symbool, metafoor van de blinde liefde 
 Symbool van de terugkerende jeugd 

 Symbool van nijverheid en gezond verstand 
 Symbool en metafoor voor de verbondenheid tussen hemel en aarde 
 Metafoor van offer en vervulling 

 Symbool van het leven 
 Symbool van verval 

Walter Van den Branden is Conservator van het Provinciaal Molencentrum “Mola” 

van Oost-Vlaanderen. Dit centrum is gevestigd in Kasteel ‘Puyenbrug’ te 

Wachtebeke (gelegen tussen Gent en Terneuzen). FT  19 juli 2010  

Deze inleiding is een verkorte en bewerkte versie van de tekst op de 

internetlink: 

http://www.sincfala.be/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=260:

openingsspeech-2005-molens-in-de-zwinstreek&catid=57:tentoonstellingen-

2005-losse-artikelen&Itemid=75  

http://www.sincfala.be/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=260:openingsspeech-2005-molens-in-de-zwinstreek&catid=57:tentoonstellingen-2005-losse-artikelen&Itemid=75
http://www.sincfala.be/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=260:openingsspeech-2005-molens-in-de-zwinstreek&catid=57:tentoonstellingen-2005-losse-artikelen&Itemid=75
http://www.sincfala.be/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=260:openingsspeech-2005-molens-in-de-zwinstreek&catid=57:tentoonstellingen-2005-losse-artikelen&Itemid=75


Verslag Openbare 

Voorjaarsvergadering Gild Fryske 

Mounders op vrijdag 26 maart 2010 

Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens presentielijsten: ±36 

mensen... 

Met kennisgeving afwezig: M. de Jong, C. Foppele, H. Kuipers, W. Bouma, A. 

IJsselmuiden, R.J. Nauta, M. de Ruiter, S. Koning, D en J. Sandberg, J. Coppens 

1. Opening. 
Voorzitter Frank Terpstra opent de vergadering en excuseert zich dat hij 

wat aan de late kant is: Hij zit midden in een verhuizing. 

2. Mededelingen. 
 De vorige keer hadden we één jongste molenaar, nu zijn het er drie. 

 Het dochtertje van Bauke Bos is op jonge leeftijd overleden en ook 
Durk Posthumus sr op 89 jarige leeftijd. Frank vraag voor beide enkele 

ogenblikken stilte om ons medeleven te tonen. 
 Bijzonder welkom aan de zes geslaagde leerlingen plus aanhang en aan 

Mark Ravesloot die vanavond een inleiding houdt over de molenbiotoop. 

 Een bedankje voor Jet Sandberg wegens de organisatie van de 
molenaarsdag op 13 maart j.l. De opkomst was goed, zowel vanuit Fryslân 

als van buiten de provincie. 
 Op 10 april a.s. is de jaarlijkse busreis, dit keer naar Rotterdam e.o. Er 

kunnen zich geen mensen meer opgeven: De bus is vol. 

 Op 8 en 15 juni zijn de avondexcursies, respectievelijk naar Goëngahuizen 
en Woudsend. 

 Knap stukje werk van de voorzitter: Het uitrekenen van de gemiddelde 
leeftijd van de geslaagden: precies 40 jaar. =we krijgen niet de individuele 
leeftijden te horen voor het geval we hem willen narekenen=. 

3. Vaststellen en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2009. 
  Er zijn geen op- of aanmerkingen 

4. Vaststellen jaarverslag 2009. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, dit geldt zowel voor het verslag van de 

secretaris als voor het verslag van de opleidingen commissaris. 

5. Ingekomen stukken 
Op de tafels is een flyer aanwezig van de eerste Leeuwarder molendag. 

6. Penningmeester. 

a. Jaarverslag 2009. 
Penningmeester Piet de Vries geeft een toelichting op het jaarverslag, de 

balans en het ledenoverzicht. Gerben Wijnia merkt terecht op dat er geen 

ereleden in het overzicht worden genoemd. 



Piet de Vries moet volgend jaar afscheid nemen als bestuurslid, hij roept 

iedereen die zich geroepen voelt zich te melden voor de bestuursfunctie van 

penningmeester, hij kan dan haar/hem nog wat inwerken. 

b. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit Sjerp de Jong en Popke Timmermans doet 

verslag van haar bevindingen: Alles ziet er keurig uit en er zijn geen 

onregelmatigheden geconstateerd. Penningmeester en bestuur wordt decharge 

verleend. 

c. Verkiezing nieuw (reserve)lid kascommissie  

De kascommissie voor het komende boekjaar bestaat uit Popke Timmermans en 

Yolt IJzerman. Als reserve lid zal Stef Mensinga optreden. 

d. Instellen jeugdleden. 

In de vorige vergadering is dit onderwerp al aan de orde geweest. Het blijkt niet 

nodig om het huishoudelijk reglement aan te passen, jeugdleden vallen onder 

een andere contributie categorie tot het jaar waarin ze 18 jaar worden betalen ze 

€ 10, daarna de normale contributie. Harm Zuidstra vindt 18 jaar te laag, de rest 

van de aanwezige leden is het eens met voorgestelde leeftijd. Simon Jellema 

pleit voor een actie voor jeugdleden uitgewerkt met een begroting en een 

jeugdcommissie: we nemen dit mee voor een volgende vergadering. Jaap van 

Driel vraagt zich af hoe het zit met verzekeringen, Piet stelt hem gerust, ook 

voor onder de 18 jaar geeft de verzekering dekking, mits er een leermeester 

aanwezig is. Stefan Teeling informeert of de korting ook geldt voor busreisjes 

e.d.: nee, uitsluitend voor het lidmaatschap van de vereniging. 

7. Opleidingen. 

a. Stand van zaken. 
aanvang 2010: 39 leerlingen, nieuw 2, examens: 4 

afgevoerd wegens onvoldoende belangstelling: 5 

saldo per heden: 32 leerlingen 

b. Mededelingen uit de leermeestervergadering. 

Er wordt een CD rom uitgebracht door het Groningen Molenhuis, onze vereniging 

gaat daar gebruik van maken als lesmateriaal. 

c. Uitreiking diploma’s periode oktober 2009 - maart 2010. 

Er worden zes diploma's uitgereikt. 

Seije Hoekstra:  Jan Peenstra en Johannes Terpstra 

Cees Notenboom:  Barry Weber en Arjan Reekens 

Sjerp de Jong:  Jelmer Talsma en Harryt Dijkman 

Zowel de leermeesters als de geslaagden voeren het woord, ook krijgen de 

leermeesters (of hun vrouw) cadeaus aangeboden. De diploma uitreiking wordt 

steeds leuker (uit de zaal). 



Het diploma voor Marianne de Jongh is opgestuurd naar haar huisadres, 

omdat ze weer niet in de gelegenheid was op de vergadering aanwezig te 

zijn. 

8. Rondvraag. 

 Gerben Wijnja complimenteert Martin met de mooie presentatie tijdens de 

uitreiking van de diploma's. 

 Stefan Teeling vestigt de aandacht op de eerste Leeuwarder molendag en 

vraagt of het GFM optreedt als sponsor want ze hebben een fiks tekort. 

Het antwoord is nee, maar Stefan kan proberen in de pauze geld in te 

zamelen van de leden.  

 Simon Jellema wijst op de aanwezigheid van het boek “Spieren Water 

Wind” vooraan in de zaal. Het is te koop voor € 35. 

9. Pauze.  

 Met bitterballen en een collecte voor de eerste Leeuwarder molendag die 

meer dan 210 euro heeft opgebracht. 

10.Presentatie door Mark Ravesloot over de molenbiotoop.  Een boeiend 

verhaal, eerst de theorie (let op het bestemmingsplan in de omgeving van 
de molen en nodig bv B & W eens uit op de molen), daarna een aantal 

foto's van molens, in Fryslân is de belangrijkste vijand van de molen de 
begroeiing. 

11.Sluiting.  Frank sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

Albert Wester  Secretaris 

“Workshop Veiligheid op de molen” 
De besturen van het GFM  en de SFM nodigen u uit u deze workshop bij te 

wonen. Het is bedoeling dat we na de inleiding van Pieter Venema van het 

Groninger Molenhuis met elkaar van gedachten te wisselen, discussiëren over al 

facetten die betrekking hebben op veiligheid op onze molens. 

Zowel op persoonlijk gebied: hoe werken we zelf op veilige wijze met de molen 

en hoe om te gaan met bezoekers die vaak toch een heel andere kijk hebben. 

Zo ook op materieel gebied: wat kan een molen wel en wat vooral niet “hebben”, 

bv. 200 slagen is wel wat veel. En wat te doen als het uit de hand loopt of er 

gaat iets kapot. En zo’n hekje om de koningspil, zinvol of niet. 

Allemaal onderwerpen, waar we heel veel van (denken te) weten, maar er is 

altijd wel iets waarvan we zeggen: “Hé, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht.” 

We hopen u in het buurthuis van Poppenwier op 20 oktober a.s. om 20.00 uur te 

mogen ontvangen en met elkaar een prettige en leerzame avond te hebben. 

Namens beider bestuur,  Martin Bakker 



 



Efkes byprate troch “De Fryske Mole”  

Vertrek Hylke Kloosterman 

na bijna 20 jaar bij De Fryske Mole 
Het zal erg wennen zijn maar op 10 juni jl. 

hebben we officieel afscheid genomen van 

Hylke. Met een gezellige barbecue , waarbij 

zijn directe familieleden ,vrouw, kinderen en 

kleinkinderen en het bestuur aanwezig waren. 

Daar hebben we de periode D.F.M. met elkaar 

doorgenomen. 

Op 6 augustus 1990 begonnen als opvolger van 
Johan Cnossen. Hylke werkte bij Jellema Molenbouw 

en zijn vakmanschap was het bestuur al opgevallen. 
Dus kwam Hylke in vaste dienst bij D.F.M. 

Begonnen in de werkplaats in Fjouwerhus onder 
Menaldum. Deze werkplaats werd door hem naar eigen inzicht ingericht en zelfs 

zo dat een gat in de binnenmuur werd gemaakt om roeden te kunnen maken. Nu 
doet Shipdock Draaisma in Franeker hetzelfde door een gat in de buitenmuur van 



hun loods te maken voor de restauratie van de roeden van de Grote Molen in 

Broeksterwald. 

Na verkoop van Fjouwerhus kwam er een andere werkplaats in de Zwaluw in 
Burdaard. (zie de foto) En ook deze werd door Hylke fraai ingericht waar mooie 
dingen zijn gemaakt. Als laatste pronkstuk de houten vijzel voor De Modderige 

Bol. 

Veel is er in de afgelopen 20 jaar veranderd maar de kennis en vooral het 
vakmanschap van Hylke bleef en kwam altijd van pas. De aanpassing van onze 
molens volgens de Arbo maatstaven deed hij op een manier waar  het 

monument zo weinig mogelijk geweld werd aangedaan.Bij de jaarlijkse inspektie 
van het onderhoud van de molens werd altijd de vraag gesteld : wat kan Hylke 

doen en dan was het geregeld. 

Omdat Hylke zijn graad als leermeester haalde, werd D.F.M. leerbedrijf. Dat is 

niet echt van de grond gekomen omdat de jonge bouwvakkers niet erg 
geïnteresseerd zijn in molenrestauratie. Met de leerlingen van het Friesland 
College heeft hij een paar jaar geleden wel prachtig werk geleverd voor de 

molens Kramer en Hoogland die nu op het terrein van Ny Bosma Zathe staan. 

Onderhoud van de bliksembeveiligingsinstallaties en talloze andere zaken zijn in 
de loop van de jaren door Hylke opgepakt. Vooral zijn grote kennis van molens 
en al genoemde vakmanschap maakten van hem een vraagbaak voor veel 

mensen o.a. molenaars. Dit gekoppeld aan de persoon Hylke Kloosterman, 
vriendelijk en plezierig in de omgang, maakten voor ons de ideale combinatie 

met De Fryske Mole. Gelukkig blijft hij als molenaar van de Olifant  nog bij ons, 
zodat we elkaar nog regelmatig zullen treffen. 

Met een passend kado hebben we als bestuur onze waardering voor alles wat 
Hylke voor De Fryske Mole en anderen heeft gedaan tot uitdrukking gebracht. 

We wensen hem samen met Anneke en kinderen nog veel goede jaren toe met 
grote dank voor alles wat hij heeft gedaan. 

Lodewijk Zwierstra voorzitter De Fryske Mole 

 

Restauraties 

De Klaailânsmole is klaar en er staat een “pronkje” in het Marrumer klaailân. Het 

blijkt dat er nog een electriciteitskabel naar de molen ligt. Als deze weer kan 

worden aangesloten, dan kan de centrifugaalpomp weer draaien. Daardoor een 

unieke molen. 

De restauratie van de Potroeden van de Grote Mole vergt meer tijd dan gedacht: 

er stukken inzetten en op de oude manier klinken is wat anders dan een nieuwe 

roede maken. De opleveringsdatum komt niet in gevaar. 

Voor de Jansmolen is uitstel van de opleveringsdatum gevraagd, omdat de 

aannemer vertraging had door het vele meerwerk aan de Rietvink en de 

Langweerdermolen. De oplevering is nu op 1 juni 2011 gesteld. Het werk aan de 



andere molens ligt op schema. Vermeldenswaard is dat het Dekkerlager van de 

Wijnsermolen in een zodanige staat is, dat dit behouden kan blijven. 

Zoals bekend kan zijn is de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop 

van monumenten vervallen. Als compensatie is € 23 miljoen beschikbaar voor 

restauraties. Wij hebben hiervoor de Victor te Wanswerd aangemeld en de 

aanvraag is toegewezen. Een groot deel van de kosten bestaat uit het 

aanbrengen van een nieuwe fundering en ook het rechtzetten van het 

molenaarshuisje. Leermeester Sjerp kan dan weer recht in zijn “leslokaal” zitten. 

Onderhoud 

De uitvoering van het opgedragen onderhoud loopt vertraging op. Dit komt 

doordat wij voorrang geven aan de molenrestauraties vanwege de verplichte 

opleveringsdatum van 31-12-2010. 

De meeste gemeenten hebben de werkwijze van het Rijk en provincie Fryslân 

overgenomen. Dit houdt in dat we met het beschikbare geld tussen molens in die 

gemeente en in jaren kunnen schuiven. Dit geeft de mogelijkheid om het 

onderhoud flexibel en op de voordeligste manier uit te voeren. We zijn de 

gemeenten hiervoor zeer erkentelijk. 

 

P.R. enz.. 
 

Het is al jaren een wens van het bestuur om meer aan p.r. activiteiten te doen, 

maar gebrek aan menskracht was een belemmering. We hebben Cees Foppele 

bereid gevonden om dit op te pakken en Cees heeft er zin in!. De advertentie-

acquisitie voor de Utskoat en uitbreiding donateursbestand vallen hier ook onder. 

Tevens zal Cees als lid van de redactie Pieter Kooistra opvolgen. 

 

Tot slot 
Voor een aantal molens in 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 molen 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    

 

 

http://www.defryskemole.nl/


  



De opening van De Rietvink 
Lia en Rob van der Mark restaureren ook de Reiger. Koopakte getekend 

tijdens de opening van de Rietvink. Ook de tweede molen van de Grote 

Veenpolder komt weer in bedrijf. 

Nijetrijne - Een feestelijke dag, de 25ste juni, met zon, weliswaar weinig wind, 

maar al van verre op het pad naar de Scheenesluis zag je de Rietvink draaien. 

Vlaggetjes tussen de roede-einden. Als je over de brug over de sluiskolk loopt, 

besef je, dat deze plek bijna een openluchtmuseum is. De oude sluis naar de 

Grote Veenpolder, de sluis- cq. molenaarswoning, het haventje erachter, waar nu 

de VIOD ligt, de zeetjalk, waarop Rob en Lia van der Mark wonen, er liggen nu 

meer bruine- vloot-schepen. In de verte de tweede molen , de Reiger en 

rietlanden, waterloopjes en veengrond. 

Het loopt aan, wel zo'n 150 bezoekers zijn er rond 16.00 uur. Op het stukje 

veengrond naast de molen staan zitbanken en oude houten roeden op hun kant, 

ook om op te zitten, een kraam met drank en in het oude houten schuurtje een 

bierpomp. Het is feest. Naar meer dan anderhalf jaar ploeteren, overleggen, met 

oude technieken de molen renoveren, is het nu de dag van de opening. 



 

De bomen stonden tot aan de kruipalen. De Rietvink stond als het ware geheel 

verwaarloosd in een bos. Kappen? Dat gaat zo maar niet. Er zijn regels voor het 

kappen van een boom of van een paar bomen, weer andere regels voor het 

kappen van een bos, denk maar aan herplantingsplicht. Wat is een rij bomen? 

Een rij bomen of een bos. Daarvoor zijn wettelijke definities. Die moet je te 

weten komen en overleg voeren over de toepassing en zo een vergunning 

krijgen. En dan heb je het ook over tal van opgeschoten struiken: struiken of 

inmiddels bomen? 

Hoe restaureer je als particulier een molen? Via een op te richten stichting, 

omdat die meer wegen naar subsidiestromen opent, dan wanneer je een gewone 

particulier bent. Wat is verantwoorde restauratie, zeker in de tijd van de 

Bazelmansdiscussie en het nieuwe RCE-beleid. Moet je de laatste 

bedrijfstoestand van de molen respecteren of mag je hem zodanig vernieuwen 

dat hij weer maalvaardig wordt? 

Rob en Lia hebben veel instanties benaderd en zijn er gelukkig ook door veel 

geholpen. De oudheidskamer, de historische vereniging, de gemeente, het 

Wetterskip vonden allen dat deze renovatie een heel goede beslissing was. Zo'n 

oud veengebied, dat zoveel jaren als arbeidsplek en als broodwinning voor 

inwoners van Nijetrijne en Munnikeburen heeft gezorgd bedenken met 

restauratie van ooit één van de zes molens. De geschiedenis van de molen en 

van de plek maken deel uit van de identiteit van de mensen die er wonen. 



Restauratie verhoogt de cultuurhistorische waarde van het hele gebied. 

Kees Vanger heeft in tal van nieuwsbrieven de restauratie van de molen in beeld 

gebracht. Die kunt u ook nu nog vinden op internet. Er moest heel veel gebeuren 

met zoveel mogelijk originele onderdelen van de oude molen. Hij staat er fier en 

prachtig bij nu, een pronkje. 

Lia en Rob 

hebben 

jaren 

gezworven 

om een 

mooie 

ligplek voor 

hun zeetjalk 

te vinden. 

Het moest 

een plek met 

wat extra's 

zijn. Dat is 

het meer 

dan 

geworden. 

De twee 

molens in de 

Grote 

Veenpolder zijn tot ca 1969 nog in gebruik geweest voor het drooghouden van 

de polder. Toen werden het recreatiewoningen. Toen begon het verval. 

De 78-jarige Jacob Koning en zijn zuster mochten de opening verrichten. Zij zijn 

de zoon en dochter van de laatste molenaar. Zij onthulden de naam van de 

molen, daarna werd de vang gelicht. Het cadeau, dat zij aan de Van der Marks 

gaven was een gebrandschilderd glasportret van de Rietvink. Op de eerste 

verdieping in de molen is een expositie ingericht met informatieborden over het 

gebied en de betekenis ervan. De historische vereniging heeft daarvoor veel 

werk gedaan. Rob zelf presenteerde het eerste exemplaar van zijn boek over de 

molenrestauratie, een aanwinst voor liefhebbers, maar het grootste nieuws was 

de komst van de notaris om ter plekke de koopakte van de tweede molen, de 

Reiger er vlakbij, te laten tekenen door Rob en Lia. Zij vonden de restauratie op 

die plek zo geweldig, het werk zo mooi, dat zij doorgaan. Een prachtig bericht 

voor de Grote Veenpolder. 

Meer cadeaus werden overhandigd, toen werd het glas geheven. De restauratie 

was een feit, de molen draaide. 

Michiel de Ruiter  



Interview met Frank 

Terpstra over nieuw 

molenbeleid 

 ‘Er komt nieuw beleid voor het in stand houden 

van windmolens in Nederland. Historische 

aspecten, zoals de omgeving van de molen, gaan 

een grotere rol spelen’, aldus Frank Terpstra in de 

Leeuwarder Courant van 26 mei jl. Het huidige 

molenbeleid stamt uit 1966 en richt zich vrijwel uitsluitend op het draai- 

en maalvaardig maken van molens. De nadruk in het beleid op het 

draaibaar maken van molens heeft ook een groot nadeel, namelijk het 

verwaarlozen van cultuurhistorische aspecten. Frank Terpstra sprak hier 

als privépersoon en niet als voorzitter van het Gild Fryske Mounders. Dat 

geldt ook voor het vraaggesprek met de Utskoat. 

Doet de eigenaar het niet goed?  

Het Rijk zegt dat we tot nu toe niet genoeg hebben gedaan. Er moet vóór 

restauratie van een molen eerst naar de cultuur- en bouwhistorische waarde 

worden gekeken. Bazelmans en Gerard Rooijakkers  zeiden dat in 2003 op een 

congres al. Je moet één deskundige ontwerper hebben bij een gebouw. In een 

groep met een beheerder, externe adviseurs en een aannemer  gaat dat vaak 

niet goed. Het altijd je richten op het maalvaardig maken van een molen, staat 

het behoud van die molen als monument vaak in de weg. Een aantal molens 

hebben nauwelijks nog monumentale waarde. Daar bedoel ik de cultuur- en 

bouwhistorische waarden mee. Van de kant van eigenaren heb ik nog geen 

reacties op mijn opvattingen.  

Je hebt natuurlijk groepen mensen nodig om het monument in stand te houden. 

Maar de organisatie om dat instandhouden verantwoord te doen – uit het 
oogpunt van monumentenzorg- is er niet. Het gaat in de eerste plaats om het 
behoud van authenticiteit, dat reikt verder dan maalvaardigheid het gaat om 

versterking van de autonome betekenis van het begrip authenticiteit van het 
historische bouwmateriaal. 

Voor de molenaar mag een cultuurhistorisch waardevolle molen geen 

draaispeelgoed zijn, maar het moet een monument zijn, waarmee hij 

cultuurhistorisch verantwoord omgaat. Dat kan ook betekenen, dat de molen niet 

kan draaien of malen. 

Kun je dat concreet maken? 

Foute voorbeelden zijn de Slagdijkstermolen en de Achlumermolen. Deze 

molenrompen waren heel bijzonder door het aangroeisel bovenop: de puntkap. 

Die is er nu af. Het is de vraag of dat een historisch verantwoorde ingreep was. 

Die puntkap als vervanging voor de kap met een gevlucht is de getuige van een 



historische ontwikkeling in de techniek. Die mag je best laten zien. Daarbij komt 

nog het verlies van bijzondere inwendige kenmerken en onderdelen van beide 

motorgemalen, die met de “completering” tot molen moesten worden gewist. 

Veel wiekverbeteringssystemen zijn inmiddels ook al weer vervangen door het 

zogenaamde Oud-Hollands, omdat dat ‘oud’ is. Gelukkig zijn die zaken in de tijd 

reversibel (omkeerbaar) en hierover is de bewustwording al toegenomen. Valse 

romantiek heeft zo een geschiedenis van technische ontwikkeling deels teniet 

gedaan. 

Frank Terpstra heeft in een voorstudie 400 molenobjecten opgenomen voor een 
korte geschiedenis. Bij de Slagdijkster Molen vond hij toen al: ‘houd hem zoals 
hij is’. Je kunt de bouwtechnische beschrijving en – waardering als redengevende 

omschrijving geven, dat is de omschrijving  van een monument in het 
monumentenregister (of een aanhangsel daarvan):  het bevat kort de 

geschiedenis, de omschrijving van wat er bouwkundig nu aanwezig is aan 
historisch materiaal/bouwmassa, incl. kenmerken en bevat daarvan een 

waardering. 
Als in 1931 tot motorgemaal omgebouwde molenromp was het een topstuk, 

maar als complete molen is het als monument een waardeloos ding’. 

Het is één van de laatste die door de RCE zelf geompleteerd is. Eigenlijk 

handelde de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die van vóór de 

fusie met de ROB, op molengebied als “Rijksdienst tegen de monumentenzorg”. 

Feitelijk is de Slagdijkstermolen nu geen monument meer. 

Molens moeten toch draaien? 

Natuurlijk is het tegengaan van de molenafbraak in de eerste helft van de 20ste 

eeuw heel belangrijk geweest. Anders had er niets meer gestaan. Maar die tijd is 

geweest. Het zou nu veel meer om behoud van authenticiteit moeten gaan en 

minder om restauraties van maalvaardigheid, die monumentale elementen te 

weinig respecteren. 

Natuurlijk mogen ze draaien of malen, als dat verantwoord is. Maar in eerste 

instantie  hebben ze als monument continu beheer nodig. De Slagdijkster molen 

heeft langere tijd met een puntkap gestaan, dan met een kap met gevlucht.  

Het gaat niet om het kritiseren van eigenaren, het gaat om een cultuuromslag 

binnen de molenwereld. Meer decentralisatie is door het Rijk zelf ingezet en nu 

lijkt het toch te ver doorgeschoten. Het Rijk heeft te weinig grip op het 

monumentenbeheer en op de mate van professionaliteit daarvan.  De huidige 

eigenaren hebben nu veel meer macht, als het aankomt op het nemen van 

praktische besluiten tot restauratie. 

Heb je een voorbeeld van hoe het wel moet? 

Een concreet voorbeeld hoe het wel moet is het behouden van de toevoegingen 

aan molen Windlust in Burum. Men heeft de elektrische schakelaars uit de jaren 

50 laten zitten. Een bewijs, liever gezegd een voorbeeld,  van de mechanisering 



van de ontwikkeling in oude technieken. Authentiek bouwen volgens oude 

tekeningen, dat is iets namaken, dat is geen monumentenzorg, behouden van 

voorbeelden van de technische ontwikkeling in bouw en functie is 

monumentenzorg. 

Oorspronkelijke elementen, die de ontwikkeling van de bouwgeschiedenis 

weergeven behoren tot de monumentale waarde van een object. 

Industrieel erfgoed, zoals een monumentale fabriek, dat een nieuwe functie krijgt 

is vaak een heel ander verhaal dan behoud van molens. Functieverandering 

vraagt altijd concessies en moet daarom zoveel mogelijk opgaan met behoud van 

belangrijke elementen uit de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Maar vraagt ook 

om behoud door ontwikkeling (ontwerpgericht dus). Bij molens gaat het in feite 

alleen om behoud om het behoud, omdat ze geen andere functie 

krijgen.Cultuurhistorische waarde is niet alleen het terugbrengen naar een 

oudere fase, het is ook laten zien wat er door de tijd met een object geschiedt: 

de ontwikkeling van gebruik en bouw laten zien 

De ikoon-functie (de ansichtkaart) van molens is zo groot, dat de ontwikkeling 

van aangroeisels,  de wijzigingen ten gevolge van de elektrificering en 

mechanisering, maar moeilijk geïnternaliseerd wordt. 

Is het geld een probleem? 

Molens, boerderijen, noem maar op, eten allemaal uit dezelfde ruif mee. 

Afstoten van molens zonder cultuurhistorische waarde uit het 

monumentenbestand, ja dat zou moeten . De Mosterdmolen op Ameland 

bijvoorbeeld is geen monument. Het is een oud achtkant en een geheel nieuwe 

molen. Dergelijke molens hebben hun eigen betekenis en hoeven natuurlijk niet 

afgebroken te worden, maar er moet naar andere inkomstenbronnen worden 

gezocht. Een gemeente die een molen belangrijk vindt vanwege de toeristische 

waarde, kan daarin investeren.  

Ik denk dat je van de 1200 molens er wel 100 à 200 van de monumentenlijst 

zou kunnen afvoeren. Een kwart is waarschijnlijk zo bijzonder, dat ze er zeker op 

kunnen blijven. Maar moet je die topstukken nog wel in beheer van de huidige 

moleneigenaren laten? Dat is de vraag. Bij minder monumenten is er meer geld 

en – minstens zo belangrijk- meer professionele capaciteit voor de echte 

monumenten. 

De andere moeten als toeristische waarde uit andere bron geld zien te krijgen. 

Een gemeente die dat belangrijk vindt, kan daarin investeren. 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? 

Authenticiteit. Authenticiteit van de molen zelf zit in het overgeleverde historisch 

materiaal uit de vroegere bouw- en gebruiksperioden. Dit materiaal is 



onvervangbaar. Het immaterieel erfgoed wordt gevormd door kennis van de 

molenaar en de molenmaker.  

Historiciteit. De molen had een functie in het gebied en op de plek, in het 

landschap, waar hij functioneerde. Hij hoorde op die plek, in dat landschap en bij 

die gemeenschap. 

Ik krijg wel vaak een emotionele reactie: ‘moeten we dan stoppen met malen?’ 

Nee, er zijn genoeg ,molens waar je kunt malen. 

Malen kan ook schade toebrengen aan authentieke delen. De Ropta in Metslawier 
is authentiek van binnen. Om aan HCCAP-regels te voldoen zou je dan 
onderdelen moeten vervangen om te kunnen blijven malen, maar dan vervang je 

juist de authentieke elementen, ook oude meelpijpen, hout met potloodnotities 
van de molenaar. Die moet je bewaren. Er zijn genoeg malende korenmolens. De 

belevingswaarde van het malen is bij een dergelijke molen geen cultuurdoel. Bij 
andere molens, waar dat kan zonder het monument geweld aan te doen, is 
malen weer wel een cultuurdoel. 

 
Hoe zit het met De Otter in Amsterdam?  

Er zijn flats naast de molen gebouwd. Hij krijgt geen wind meer. Hij was in 1920 

al behoorlijk ingebouwd, in 1996 is die molen gecompleteerd. Moet je hem nu 

weghalen? Het is onmogelijk dat de Otter weer in zijn oude omgeving komt. Die 

is er niet meer. De molen weghalen vernietigt de blik op de ontwikkeling van 

stedenbouw in de 20ste eeuw in een overbevolkt land. Je moet dus een andere 

optie kiezen om om te gaan met de oude elementen van De Otter op de plek 

waar hij staat. 

Omarmt de molenwereld het nieuwe beleid? 

Op dit moment werken beheerders te veel ‘objectgericht’ en te weinig 

‘omgevingsgericht’. Dat laatste houdt veel meer in dan kijken naar de biotoop. 

Het gaat dan om het historisch perspectief van de bouwgeschiedenis, de 

functionele, de landschaps-,  de sociale -en de  gebruikersgeschiedenis. 

De molenwereld was gefocused op zijn eigen prestaties, men sloeg zichzelf op de 

borst om wat was opgebouwd. Men ging elementen vervangen uit 1860 om het 

nu beter te laten functioneren. Dat is geen monumentenzorg en –behoud. 

De vrijwillig molenaar werd in feite de consument. Het draaien werd zo een leuke 

hobby, dat is wat anders dan behouden van een monument.  

Dat houdt in dat het nieuwe beleid niet vanzelf komt. 

Je moet de verandering van molenbeheer  wel van onderop regelen, maar je 

moet daarbij zeker eisen stellen, zaken verplicht stellen aan eigenaren. ’ Een 

Stradivarius leen je ook niet uit aan een gorilla’. Het beheer moet niet op basis 

van adviseurs die op ad-hoc-basis opereren: zoveel adviseurs, zo veel meningen. 

En: het gaat juist om continuïteit. De RCE moet een back-office met 



kennisinstituut zijn en de beheerder moet de kennis zelf hebben om 

verantwoorde beslissingen te nemen als het om behoud of restauratie gaat met 

raadpleging van dat kennisinstituut. In die zin moet het beheer professioneler en 

gerichter. Bij topstukken moet verplicht worden een vaste gekwalificeerde 

beheerder/ conservator aan te stellen. Die zijn er wel in de molenwereld, maar 

de organisatie om het zo te doen is er niet. Het gaat dus niet langer om beheer 

vanuit besturen en ‘molenprojecten’ realiseren’, maar beheer vanuit kennis en 

continuïteit. 

Je moet molenbeheersteams vormen per cluster voor vijf tot hooguit tien 

molens. Een erfgoedbeheerder, conservator is een vast lid van zo’n team. 

Michiel de Ruiter 

Zie ook: 
http://www.molenkunde.eu/pdf/MolenerfgoedNietGeredMetGeldAlleen.pdf 

 

NIEUWE MOLENKAARTEN van 

windmotoren 

Peter van der Drift heeft 

onlangs een serie van 16 

gekleurde molenkaarten 

uitgegeven. Het betreft dit 

keer een serie met vooral 

Friese windmotoren. 

Baaium-‘windmotor Baaium’; Broek-‘windmotor Broek’; Dearsum/Easterwierrum-

‘Kleiterpermolen’; De Veenhoop-‘windmotor 1 De Veenhoop’; De Veenhoop-

‘windmotor 2 De Veenhoop’; Goïngarijp-‘windmotor Goïngarijp’; 

Mantgum/Easterwierrum-‘Mantgumermolen’; Mirns-‘windmotor van Mirns’; 

Nijetrijne-‘windmotor 3’; Nijetrijne-‘windmotor 1’; Oosternijkerk-‘windmotor 

Oosternijkerk’; Sibrandahûs-‘windmotor Sibrandahûs’; Uitwellingerga-‘windmotor 

1 Uitwellingerga’; Uitwellingerga-‘windmotor 2 Uitwellingerga’; Veeningen-

‘windmotor Fort’; Zaandam-Oostzijde-‘windmotor Kalverpolder’ 

Naast foto’s van Peter en Leo van der Drift zijn er ook exemplaren van 

Harmannus Noot en Ronald Bakker in de serie opgenomen. Het zijn glanskaarten 

van een schitterde kwaliteit. Een aanwinst voor de verzameling molenkaarten 

maar ook zeer geschikt om iemand er eens mee te verrassen.  

U kunt deze prachtige serie bestellen door overmaking van 11,50 euro 

op postbankrekening 5681468 t.n.v. P.G.M. van der Drift, Veenweg 59, 

2631 CJ Nootdorp. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de fotograaf: tel: 015 3108742 of peter-cindyvddrift@ziggo.nl. 

http://www.molenkunde.eu/pdf/MolenerfgoedNietGeredMetGeldAlleen.pdf
mailto:peter-cindyvddrift@wanadoo.nl


Zaterdag 20-02-2010 –  

Examendag van Arjen Reekers en Berry Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze  dag had ik de eer om (als lid vh GFM bestuur) de examens van 

de beide heren mee te lopen als toehoorder. De dag begon goed, het had 

wat gesneeuwd en de wegen waren glad. Vlak voor Woudsend, de plaats 

waar het examen werd afgenomen, raak ik op de rotonde in de slip maar 

kwam er goed uit. In Woudsend aangekomen bij de molen ’t Lam, waren 

de gecommitteerden Johan Cnossen en Job Coehoorn al aanwezig. Ook 

Arjan was er helemaal klaar voor. Cees Noteboom leermeester en 

molenaar op molen ‘Lam, schonk nog een kop koffie in, de sfeer was 

goed en ontspannen. 



Het examen was begonnen,dus de molen in. Op de stelling van de molen 

aangekomen,  werden de nodige vragen gesteld en het zeil voorgelegd enz.  het 

viel mij op dat de sfeer zeer ontspannen was, dat ging zo het hele examen in de 

molen door. Vragen zoals: hoe is de molen opgebouwd, noem de houtsoorten en 

op welke zolder staan we nu? Wat doen we hier? Wat is de schijfloop en waar 

dienen  de staven voor? Het liep allemaal gesmeerd. Prachtig 

We verlieten de molen na een uur , het theoretische gedeelte van het examen 

was aan de beurt. 

Dit werd bij Cees Noteboom thuis afgenomen, gezellig toch. Het weer,de 

spinnekop/wipmolen, de Standaard molen en de tjasker werden  onder de loop 

genomen. 

Dit ging prachtig, met enkele krakers liep ook dit gedeelte op rolletjes. Na een 

anderhalf uur was het examen van Arjen afgerond en kon hij vertrekken. Men 

was er zeer snel uit, deze jongen is geslaagd. Een zeer soepel en vlot lopend 

examen. 

Daarna was Berry aan de beurt, ook dit examen verliep schitterend. Berry 

vertelde en liet zien dat hij er verstand van de molen heeft. Niet meer en niet 

minder. Ook bij dit examen 

was ik weer zeer onder de 

indruk van het geheel wat ik 

zag en hoorde. Ook hij is 

(met lof)geslaagd.  

Het is toch mooi om te zien 

en te horen, hoe deze beide 

mannen hun kunde en 

enthousiasme betreffende 

een molen presenteren. Ook 

de beide gecommitteerden 

hebben genoten van deze 

morgen. Ook voor de 

leermeesters Siemon 



Jellema, Cees Nooteboom en Jaap Tiedema, proficiat met het slagen van deze 

beide heren. Als dit verhaal verschijnt in de Utskoat, zijn de diploma’s al 

uitgegeven en is het feest op voorjaarsvergadering geweest. Maar het was een 

leuke ervaring en zeker de moeite waard op het nog eens mee te maken. Op 

naar het volgen examens. 

Groet Frans Venema, bestuurslid GFM 

Leerlingen lessen op de Victor te Wânswert 

Elke zaterdagochtend les op de Victor. Dat is voor Johannes Rozenga en Tjerk 

van der Veen de modus. Vol energie en enthousiasme de zeilen uitrollen, borden 

plaatsen, de molen vangen en later weer de zeilen inrollen en borden uitnemen. 

Om vaardigheden op te doen, niets vergeten, veilig werken, snel handelen. 

Horen, voelen, zien en 

soms ruiken. En dan de 

theorie: over 

constructie, 

molentypen, wiekver-

beteringen, veiligheid 

en het weer. Twee jaar, 

maar altijd met plezier. 

Sjerp de 

Jong 

Boven: 

Johannes 

Rozenga 

rolt het 

zeil op. 

Links: 

Tjerk van 

der Veen 

slaat een 

zeil in. 

  



Molens op Fyn in Denemarken 
 

Astrup Mölle 

 

Een serene sfeer. Zo kun je dat 

wel noemen in Denemarken. 
Vakantie op het eiland Fyn. En 

zowaar Denemarken heeft 
molens. 

Ossenbloedrood was de Astrup 
Mölle. Een conisch opgemetselde 
molen, aan de buitenkant geheel 

gepleisterd en rood dus . De 
roeden dwars opgetuigd met wat 

leek aluminium kleppen. Dwars, 
dus aan beide zijden van de 

roede waren de kleppen even 
lang. Nooit gezien, laat staan 
geleerd. In de gebouwen onder 

de stelling, een antiekwinkel en 
een van de grootste stoffen- (of 

lappen-)winkels van het (ei)land. 
En een eetgelegenheid. De 
wieken draaiden ondanks de 

geringe wind. Moderne tuigage 
vermag dat, zoals bij ons de 

fokwieken en busselneuzen samen al snel zonder zeilen draaien. 

 

Een bezoek aan de molen zelf was niet gewoon, maar voor 100 Deense kronen 
wilde de eigenaar/molenaar me wel rond leiden. Dat mijn meeklimmende vrouw 

achteraf hetzelfde bedrag moest betalen bleek pas weer beneden. De eerste 
twee zolders via luxe trappen bleken een verlengstuk van de antiekwinkel. Ik 

vermoedde onraad, toe ik de koningsspil stil zag staan midden tussen vier even 
grote rondsels. Museaal geverfd hout. 

Toen drie enge, niet voor publiek bestemde stalen losstaande ladders op. 
Compleet lege zolders op de kapzolder na. Een ijzeren bovenwiel, rond een 

gietijzeren as, geen bonkelaar,maar eeneletrisch motortje en een apparaat dat 
stroom terugwint door het draaien. IJzeren voeg-’houten’, een teleurstelling om 
te zien. En dat voor een molen uit 1863. 

Van buiten had ik al wel de roos van de zelfkrui-installatie aan de kap gezien. 

Van binnen was het mechaniek  van overbrenging  van die kracht op een 
uitbundig zwart gevette tandkrans op de kruivloer, wel indrukwekkend. De 
overbrenging van de zwichtketting naar trekstang voor het bedienen van de 

kleppen was weer bekend.  



Gek hoor geen hout, op de spanten en gordingen en vloer na.  

Hij produceerde stroom, maar ik vond het toch voor een deel een nep molen. 

 

Grubbe Mölle 

 

De Grubbemolen bij Faaborg 

beloofde wat anders. Een 
windmolen en een watermolen bij 

elkaar.  

De watermolen bereikte je via een 

privépad. Een watermolen, woning 
en boerderij inéén.  

De watermolen blijkt een 
bovenslagmolen te zijn. Vanuit 

een meertje loopt een goot naar 
de plek naast het huis, waar je het 

rad verwacht, maar normaal blijkt 
dat geheel te zijn ommetseld. Van 
binnenuit was het wel bereikbaar 

voor onderhoud. Nu was de muur 
buiten deels weggebroken en het 

rad eruit gehaald voor restauratie. 

De bovenslagmolen wordt in zijn 

geheel gerestaureerd. Zware 
steunbalken zijn onder de 

draagbalken vernieuwd in de afgegraven vloer. De nieuwe vloer zal lager komen 
te liggen, zodat het muurvakwerkhout geen grond meer te verduren heeft en 
niet meer wegrot. Een pasbalk is vernieuwd de stijlen van de ramen krijgen weer 

hun oorspronkelijke maat. Twee meelpijpen lijken werkloos uit het plafond te 
komen. Boven, de toegang daar is vanaf de straat, ziet het er rommelig uit. Tal 

van wielen waar vroeger banden over liepen en balken zijn er te zien tussen en 
naast twee maalkoppels. Ook weer een pasbalk. Dus  boven is er ook een 
maalkoppel. De overbrengingswielen staan er werkloos bij. De restauratie moet 

voor 50% betaald worden uit particuliere gelden, voordat de Deense overheid de 
andere helft financiert. En dan moet je de goede mensen en kanalen kennen. 

Daarom verdient de 77-jarige molenaar- hij is hier geboren- bij met 
rondleidingen. “Helaas  zal mijn leven te kort zijn”, mompelt hij pessimistisch. In 
rap Deens en toch enthousiast, soms even onderbroken door Engels, vertelt hij 

over zijn levensproject. 

Een prachtige windmolen met een soort houten 'leien', elke leitje weer over de 
ander, stond even verder. Wel weer jalouzie wieken, waar elke jalouzie direct op 
de roede bevestigd is. Één voor de roede en één aan de achterkant, zeg maar op 

de plaats van het bordschroot. Alles door één trekstang per wiek bediend. En 
met een prachtige zeeg gevormd door de toenemende hoeken van elke knik. Een 

mooie en ingenieuze windroos voor zelfkruiïng. De enige ‘volautomatische’ molen 



in Denemarken. Zo één was er zelfs in Holland niet, wist de molenaar/eigenaar. 

Ik kon hem niet tegenspreken, bij gebrek aan kennis van de Hollandse database. 

De molen is een beltmolen. De belt is omheind met een muur van ca 3 meter 
hoog met bazaltblokken. Er zitten twee deuropeningen in. De trap op naar de 
belthoogte en daar toont zich een heel kloek achtkant. De pelstenen liggen open 

op hun verzonken plek. Een koppel maalstenen in de hoek wordt duidelijk 
aangedreven door de banden die naar het door de dieselmotor aangedreven wiel 

gaat. 

Een dieselmotor in een apart hok naast de belt, vliegwiel met grote aandrijfband 

over het aangedreven grote stalen wiel. Met de tractor op een aanhanger brengt 
een via een differentieel aangedreven autowiel het grote stalen wiel in beweging 

en de Deutz start (25 pk). Eén maalkoppel op de eerste zolder wordt er door 
aangedreven. 

In de kapzolder bekijk ik de kruivloer. Een grote cirkelvormige getande stalen 
band, een soort gekamde rail is de kruivloer. De tanden draaien er van boven in, 
als de windroos via een vertraagd systeem van tandwielen de beweging  van de 

wind omzet naar de draaiing van de kap.  

Zes smeernippels lusten elke  
maand wel een behoorlijke lik 
vet. De molen is goed 

onderhouden en als de 
molenaar me beneden vraagt 

even te vangen, trek ik eerst 
aan de ketting en trek de 
kleppen open. Vangen is niet 

meer nodig, de molen stopt 
nu al vanzelf. 

Michiel de Ruiter 

 

 

De Leeuwarder Molendag 
Op zaterdag 17 April hadden zeven molens in en rond Leeuwarden hun deuren 

open en het zeil op de wieken, en we hadden heel veel belangstelling voor onze 

molens met allemaal aparte specialiteiten. Op vrijdagmiddag is er een foto 

tentoonstelling in de Froskepole molen ingericht. Er hingen 10 afbeeldingen van 

molens van vóór 1900, die nu verdwenen zijn en tevens waren er een aantal 

mappen met molenfoto’s die Marten Lootsma had gekregen van de dochter van 

een verzamelaar,de heer. van der Woude.. Zij kwam die zelfde middag om de 

collectie te bekijken..Een actie van Stefan op de voorjaarsvergadering van het 

Gild leverde bijna € 200,- op, van de spreker, Mark Ravesloot kregen we de 

envelop met inhoud die hij van de voorzitter had gekregen en namens de 

eigenaar ven de Froskepole molen, de gemeente Leeuwarden stelde Roelof Bos € 



100,- beschikbaar. Hiermee konden onze molendag met de expositie prima 

organiseren .Een map met molenfoto’s uit heel Nederland werd bekeken door 

bezoekers uit Zuid Holland en tot onze verbazing kon hij ze praktisch allemaal 

lokaliseren. Zaterdag waren er 70 bezoekers en ook zondag was de expositie 

open en kwamen nog een 50 tal mensen langs, rondgeleid door Anne en 

Stefan.Onze voorzitter van het Gild, Frank Terpstra, liep tegen een reporter van 

Omrop Fryslân aan en was op de radio te horen evenals Anne Schouwstra. Op de 

spinnekoppen Kramer en Hoogland aan de Zwette kon Gelf Kuperus een 20 tal 

gasten rondleiden.Ook de pas in gebruikgestelde Amerikaanse Wynmotor in 

Wirdum  deed mee. Jaap Peenstra liet zien dat er een forse hoeveelheid water 

mee verplaatst kan worden.Stefan Teeling liet de Alddiels molen draaien.  Minke 

Tabak is de trotse eigenaar van deze molen die gehuurd kan worden als B & B, 

maar dan zonder brochje.De Hemrikmolen in de Groene Ster werd bediend door 

Sanne Steenbrink. Hij maakte extra uren: na sluitingstijd, 5 uur, had hij nog 

gasten.Als enige in Friesland heeft deze spinnekop een scheprad. We hadden een 

mooie molenwind die dag en het water kwam soms van alle kanten uit de 

schepradkist.De nieuwe bewoners van Blitsaerd zagen de Bullemolen draaien, 

versierd met vlaggen, met als resultaat dat Durk Piersma, oud collega van 

molenaar Henk Kuipers, bijgestaan door Sipke Koning, voor hun molen een 

record aantal bezoekers had: meer dan 50 !Al met al geslaagd en kan mogelijk 

herhaald worden. 

Tjitte Talsma 

Uit ons prentenkabinet 
De vorige Utskoat was nog maar net bezorgd of de telefoon ging al met de 

oplossing van het onbekende merengebied met melkvaarders en molen. Simon 

Andringa was blij verrast met de oude plaatje van Grou. De molen is zaagmolen 

De Jonge Valk van De Visser, de molen die volgens Andringa in nov. 1917 werd 

gesloopt en overgebracht naar Dordrecht. Achter de molen bevond zich de 

zuivelfabriek waar de melkschouwen naar toe varen. En dan de spinnekopmolen. 

Durk Posthumus \uit Huins reageerde per e-mail: “De spinnekop stond bij Warga 

ten Westen van het dorp vlak bij de haakse bocht in de weg naar Goutum.  

Behoorde bij boerderij Groot of Klein Palma dit weet ik niet precies en werd het 

spoekmountsje genoemd. De foto is gemaakt in sept. 1923. De molen is 

vervangen door een gemaaltje.”  

We kregen geen nieuwe onbekenden nog binnen. Dat betekent dat we de 

speurders teleur moet stellen. We weten dat zij elke keer opnieuw met groot 

enthousiasme op zoek gaan om onbekend molenschoon thuis te brengen. Een 

foto van een molen zegt zoveel meer als je weet waar hij ooit heeft gestaan of 

waar hij wellicht nog in volle glorie prijkt. We hopen in het decembernummer in 

ieder geval wel weer onbekend plaatmateriaal uit ons prentenkabinet te 

plaatsen. (GDW)  



Dekkerwieken 
Zoals bekend mag worden 

verondersteld, was één van de eerste 

daden van Vereniging De Hollandsche 

Molen in 1924 het uitschrijven van 

een prijsvraag om molens zodanig te 

verbeteren dat ze konden 

concurreren met de moderne 

krachtbronnen, zonder het beeld van 

de molen al te zeer aan te tasten. Een 

aantal inzendingen werden bekroond, waaronder het Erikson-systeem 

voor hulpaandrijving en het concept van A.J. Dekker uit Leiden. 

Dat concept van Dekker bestond eigenlijk uit drie dingen: 

1) Het stroomlijnen van de wieken 

2) Het toepassen van rollenlagers onder de bovenas en de vijzelhals. 
3) Het vervangen van het scheprad door één of meerdere schroefpompen. 

 

Dit laatste werd niet voorgesteld omdat het scheprad niet goed zou zijn, maar 

schepraderen moeten nu eenmaal langzaam draaien en met het stroomlijnen van 

de wieken gaat het toerental van de molen nu eenmaal omhoog, zodat eigenlijk 

ook de overbrenging vertraagd zou moeten worden. Dit is niet overal in de 

gewenste mate eenvoudig te realiseren. Verder worden gestroomlijnde molens 

nu eenmaal veel holleriger. Bij een vijzel en scheprad neemt de krachtsafname 

met toenemend toerental slechts weinig toe en bij het scheprad boven een 

bepaald toerental neemt dit  zelfs af. Het voordeel van een pomp is dat de 

krachtsafname toeneemt met het toerental, zodat de molen veel regelmatiger 

gaat lopen. De pomp heeft als het ware het wiekenkruis in de macht. Een nadeel 

daarvan is dan ook de kamdruk erg kan oplopen en daar bleken de kammen niet 

overal tegen bestand te zijn. Bij een vijzel en scheprad blijft de kamdruk 

nagenoeg constant. Verder is een peilverlaging bij een scheprad niet zo 

eenvoudig te realiseren. Het voordeel van de pomp was dan nog dat gelijk de 

eventuele gewenste peilverlaging gerealiseerd kon worden.  

De eerste molen die werd gestroomlijnd (1927) was die van de Dorpspolder te 

Waardenburg. Het scheprad werd hier gelijk vervangen door drie pompen, die 

gezamenlijk of afzonderlijk konden worden aangedreven. Wat ik lange tijd niet 

heb geweten, was dat deze molen geen Dekkerwieken kreeg, zoals we die 

kennen van bijvoorbeeld molen Lonjé, (zie de foto hierboven red.) maar dat 

alleen de achterzijde van de windborden werden bekleed met zink. De 

windborden bleven dan ook gewoon zitten. Nu noemen we dat half verdekkerd, 

maar toen uiteraard niet.   



Pas in 1929 vraagt Dekker octrooi aan voor de bekende stroomlijn, waarbij de 

hele roede wordt ingepakt en pas vanaf dan verschijnt dit dan ook op de molens. 

Het stroomlijnen van de molen van Waardenburg bleek een succes en nog in dat 

zelfde jaar werd een tweede polder bereid gevonden om de molen te 

stroomlijnen. Ik had wel vaak gelezen dat dit om een polder bij Amsterdam ging 

en dat het niet 

doorging omdat in 

datzelfde jaar de 

bovenas van die 

molen brak. Pas 

later begreep ik 

dat het hier om 

de 

Stommeerpolder 

te Aalsmeer ging. 

Onlangs kwam ik 

deze foto tegen 

die uit een 

tijdschrift was 

geknipt. 

In de notulen van 

de 

Stommeerpolder 

staat inderdaad te 

lezen dat in 1927 

was besloten om 

de molen 

“Aeroplanisch” te 

maken, volgens 

het systeem van 

Adriaan Dekker. 

Het ging hier dus 

ook om het 

bekleden van de 

kluften. Dit “half 

verdekkeren” lijkt 

nog het meest op 

het systeem “Van 

Bussel”, maar dan gewoon windborden aan de voorzijde. In dat jaar raakt de 

molen op hol en vermoedelijk zal de molenaar wel aan de kneppel hebben 

gehangen, waarop de bovenas breekt. Het polderbestuur wordt hier nogal bang 

van en besluit om maar op elektrisch over te gaan, maar dat is één twee drie 

niet geregeld en het water moet toch de polder uit. Adriaan Dekker zorgt nog 

voor een tweedehands bovenas en roeden, zodat de molen tot de komst van de 

elektrische pomp in 1929 in bedrijf blijft.  



Ondanks deze teleurstellende ervaring, ging het stroomlijnen van molens door.  

Zo werd ook de Vrouwgeestmolen te Alphen aan den Rijn in 1931 verdekkerd. 

Deze molen wordt al vanaf de bouw in 1797 door de familie Vrolijk bemalen. 

Onlangs is de laatste molenaar die nog beroepsmatig met de molen heeft 

gemalen, Karel Vrolijk, verhuisd. Het gezin van zijn zoon Hans is recentelijk in de 

molen getrokken, zodat de dynastie hier in stand blijft. 

Bij de verhuizing van zijn ouders kwam nog een pamflet met de naam 

“WINDBEMALING EEN NATIONAAL EN ECONOMISCH BELANG” uit ongeveer 1936 

te voorschijn. Ik heb dit van Hans gekregen. Het schrijven is gericht aan de 

bestuursleden en ingelanden van waterschappen die voor de bemaling nog 

windmolens gebruiken. Hierin wordt nogal reclame gemaakt voor de Dekkerwiek, 

waarmee  vereniging De Hollandsche Molen de ondergang van de molens dacht 

te kunnen keren. In die tijd waren reeds 160 molens verdekkerd en inderdaad 

hebben vele molens hun leven er nog aan te danken. 

Jhr. F. van Rijckevorsel, bestuurslid van De Hollandsche Molen, attendeert de 

waterschappen in het geschrift (van 1936 ! ) er al op dat er oorlog in de lucht 

hangt en dat we met stoom, diesel en elektriciteit erg afhankelijk zijn van het 

buitenland, terwijl de wind nog steeds gratis bij de molens wordt afgeleverd. Die 

oorlog komt inderdaad een paar jaar later en aan het einde ervan komen bijna 

alle gemalen knarsend tot stilstand, zodat waterschappen en polders met molens 

zich gelukkig konden prijzen. Reeds stilgezette, maar nog aanwezige, molens 

worden dan weer opgeknapt en tot leven gewekt, zoals molen ’t Op te 

Oppenhuizen, de Dikke Molen te Alphen aan den Rijn en de gang molens aan de 

Noordervaart in de Schermer. 

In het geschrift valt verder te lezen dat rond 1934 wordt besloten om de 

beroemde molendriegang van de Driemanspolder te Leidschendam te vervangen 

door een gemaal en af te breken. De dijkgraaf van de polder, de heer A.J.Bos, 

die blijkbaar helemaal in Aerdenhout woonde, vind dit toch wel jammer. Het 

probleem van de molengang was dat de ondermolen het water veel hoger moest 

opvoeren dan de andere twee molens, waardoor deze veel meer wind nodig heeft 

dan de andere twee. Naar aanleiding van de herbouw en verdekkering van de 

Veendermolen (hier werd een dieselgemaal weer vervangen door een molen) 

vraagt de dijkgraaf zich af of verdekkering van de ondermolen ook soulaas zou 

kunnen bieden. Hij vraagt bij de Hollandsche Molen adressen van polderbesturen 

die hun molens hebben verdekkerd en schrijft daarop een 12-tal aan met het 

verzoek om hun ervaringen te delen. 

Hij krijgt ook 12 antwoorden terug en allemaal zonder uitzondering positief. Naar 

aanleiding van deze brieven weet hij het polderbestuur van de Driemanspolder te 

overreden om de molens in bedrijf te houden en de ondermolen te verdekkeren. 

Nu blijkt dat de andere twee molens deze molen niet meer bij kunnen houden, 

waarop ook die worden verdekkerd. 



Voor de lezers van De Utskoat is het wellicht interessant dat er ook vanuit 

Friesland 3 reacties kwamen, die hier in extenso volgen. Eerst de ervaringen met 

molen “De Eendracht” te Wijnaldum, die in 1951 alsnog werd gesloopt. 

MIDLUM, 15 Nov. 1934, 

Den Heer Dijkgraaf 

v/d Driemanspolder 

te AERDENHOUT 

Zeer geachte Heer, 

Uw brief van 10 dezer kwam langs een omweg in mijn bezit. 

Gaarne ben ik bereid U daarop antwoord te geven. 

 ’t Is nu ongeveer drie jaar geleden, dat onze eenigste nog 

overgebleven poldermolen verdekkerd is. ’t Is een molen met 82 voeten 

vlucht, die nog al vrij wat wind moet hebben, zou de molen de 

maximum-capaciteit kunnen verwerken. Thans na de verdekkering doet 

de molen het reeds bij een zeer matige wind. Staat er een flinke wind, 

dan moeten de zeilen direct opgerold worden. Zelfs komt het voor dat bij 

stevige wind de molen nog al vrij wat uit de wind gebracht kan worden, 

omdat deze anders te veel over de balk gooit. 

We hebben ook gehad rollagers onder de as. Deze hebben we thans 

niet meer en we denken er ook niet meer over de rollagers te laten 

repareren. Eén der rollagers had reeds spoedig mankement. 

Wij hebben dus alleen verdekkering van de wieken en ik zou U 

aanraden ook niet verder te gaan, gezien de ervaring die wij er mee 

hebben opgedaan. Bovendien bespaart U daarmede ongeveer ƒ800,- à ƒ 

900,-. 

Wilt U de molen vooraf bezichtigen, dan zijn wij, wanneer het ons 

past, gaarne bereid U terwille te zijn. Mocht ons de dag niet passen, dan 

zal ik wel zorgen, dat er iemand aanwezig is, die U volkomen kan 

inlichten. 

Hopende U hiermede eenigszins te hebben ingelicht, teeken ik, 

Hoogachtend, 

w.g. S. v.d. SCHAAF 

“de Riedpolder”. 



De ervaringen met de Grote Molen van Marrum (zie de oude foto hierboven, 

red.) waren volgens de secretaris van het waterschap ook gunstig: 

Marrum, Friesland, 15/11’34 

Den Heer R.S. Bos, 

Dijkgraaf Driemanspolder 

te AERDENHOUT. 

 Ziehier antwoord op uw schrijven van 10 dezer. 

 Aangezien wij voor twee jaar den grooten molen v/h Waterschap 

“Marrum-Westernijkerk” hebben laten ombouwen (Systeem Dekker), kan ik U 

mededeelen, dat wij hierdoor heel goede resultaten hebben bereikt, zelfs nog 

boven verwachting, zoodat ik het laten verdekkeren der molens met het volste 

vertrouwen kan aanbevelen. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur 

van genoemd Waterschap, 

w.g. J. HOLWERDA, Secr. 



Bij de Wijnsermolen waren de ervaringen ook gunstig. Het bovenlager van de 

schroef rust daar nog steeds op een rollenlager van Dekker.  

WIJNS, 16 Nov. 1934. 

 

Aan den Heer 

 Dijkgraaf van de Driemanspolder 

te AERDENHOUT. 

 Naar aanleiding van Uw schrijven dato 10 Nov. ’34 kunnen wij U met 

groot genoegen mededeelen, dat wij buitengewoon tevreden zijn met de 

uitstekende resultaten, welke zijn verkregen door de verbetering van onzen 

windmolen volgens het systeem Dekker. 

 Deze resultaten zijn voor ons verrassend groot geweest. Terwijl de molen 

vroeger zwaar liep, loopt hij thans reeds bij zeer zwakken wind en er wordt 

enorm veel water verzet. Algemeen is men dan ook vol lof over deze verbetering 

en wij kunnen U haar dan ook ten zeerste aanbevelen. 

Hoogachtend, 

De voorz. van het 

Waterschap 

“De Wijnzer Polder”, 

w.g. K.M. TOLSMA, 

te Wijns. 

 

 

 

 

 

 

De molen van Wijns 

met dekkerwieken 

gered van de 

ondergang. Foto naar 

een oud knipsel uit 

1932.  



Molenliteratuur 

De Rietvink gered 

Het kan niet op, daar in Nijetrijne. Is de molen net van de ondergang 

gered, gerestaureerd en geopend, verrassen de eigenaars ons ook nog 

eens met een heus molenboek over hun avonturen met dit waardige 

monument.  

En dan is het niet zomaar een molenboekje, maar een fors boek waarvan u 

hierboven de omslag (achter- en voorkant) ziet: 22 x 22 cm en 1,5 cm dik, goed 

voor 216 pagina’s geheel in kleur gedrukt op helder wit papier. Het boek kreeg 

als ondertitel: restauratieverslag van een verweesde molen & realisatie 

van een droom. Het boek bestaat uit vier delen waarvan het eerste beschrijft 

wat er allemaal vooraf ging aan de restauratie. Dit is meteen het deel met de 

meeste tekst. De auteurs Lia en Rolf van der Mark beschikken over een 

welbesneden pen want het verhaal laat zich lezen als een roman. We volgen de 

twee hoofdrolspelers op de voet en worden meegesleept in hun ijver en 

volharding om hun doel te bereiken: het vinden van een geschikte ligplaats voor 

hun woonschip de VIOD wat uiteindelijk resulteert in de aankoop van molen De 

Rietvink bij Nijetrijne. Daarmee krijgt Fryslân er opeens ook twee molenvrienden 

bij van het zuiverste water. Lezend komen we onder de indruk van hun passie 

die een ongeneeslijk virus wordt. We beleven hun ergernissen, tegenvallers, hun 



aanvaringen met dwarszitters en de ontmoeting met meelevende molenvrienden. 

Deel twee behandelt de restauratie in de periode mid 2008-mid 2009. We zien in 

de schitterende foto’s hoezeer de molen is toegetakeld en onwillekeurig vraag je 

je af: waar zijn de twee aan begonnen? Maar we zien ook hoe zij hulp krijgen 

van een stel molenvrienden van het hoogste allooi. Mensen die met liefde voor 

het vak molens in stand houden met hun bouwervaring en beroepsbekwaamheid. 

Het hele restauratieproces is op de voet gevolgd en vastgelegd en de mooiste 

foto’s zijn in dit boek terecht gekomen. Vooral het feit dat de afgelegen molen 

zonder moderne hijskranen hersteld moet worden, boezemt ontzag in. Maar ook 

alle onderdelen dienen op creatieve wijze naar de molen vervoerd te worden, 

want het smalle fietspaadje duldt geen auto’s, laat staan vrachtwagens. Vooral in 

deel vier zijn daar treffende staaltjes van te zien. Maar ook de biotoop wordt 

terdege onder handen genomen. In prachtige foto’s volgen we de restaurateurs, 

de molenmakers, de rietdekkers, de grondwerkers, de vrijwilligers in al hun 

activiteiten, The H-team genoemd. Een zeer terechte hommage aan de kranige 

werkers die een voor onmogelijk gehouden molenrenaissance wisten te 

realiseren. Dit boek is er de neerslag van. Een boek met een missie, ontstaan uit 

de passie voor het oude: molens moeten malen! De Rietvink kan dat weer, 

dankzij Lia en Rolf van der Mark die met dit boek de molenvrienden laten delen 

in hun strijd en doorzettingsvermogen, een boek ook dat aangeeft hoe het kan, 

welke problemen je op je weg tegenkomt en hoe je die kunt overwinnen door er 

hard voor te werken met de juiste mensen om je heen die je steunen, die je 

inzet weten te waarderen en die met hun vakmanschap alleen maar meer weten 

te enthousiasmeren. Kortom, een boek dat u gewoon moet hebben in uw 

collectie molenboeken. GDW 

Aanbieding bij aanschaf van de Rietvink gered voor lezers van De 

Utskoat 

Het boek "de Rietvink gered" wordt verkocht via diverse kanalen. In de 

reguliere (boek)handel is het te koop voor €22,50; bij de boekhandel in 

Wolvega voor €17,50. Bij de molen wordt het verkocht voor €15,- maar 

daar moet dan ook wel een stuk voor gelopen of gefietst worden. Voor 

alle Utskoatlezers wordt het als extra service thuis bezorgd door de post 

voor €17,64. (€15,- + €2,64 verzendkosten). Dus: wilt u het boek thuis 

bezorgd krijgen maak dan svp €17,64 over op rekening nr. 48.18.963 tnv 

Stichting De Rietvink ovv uw postadres. Van harte aanbevolen ! ! !  



Aanbieding boeken 
De molens van Zuid Holland, 1980  € 30; Groninger molenboek, 1981 € 25, ; 
Molens van Noord Holland, 1981 € 35; Molens van Drenthe ( nog nieuw) € 30; 
De wind en watermolens van Overijssel, 1995 € 20; Molens van Nederland € 5; 

Molens van het Noordererf, 1979 € 20; De Tjasker ( nog nieuw  € 20; Molens 
(Stokhuijzen), 1972 € 7. 

Inlichtingen bij de heer Haarsma  Tel. 0633978745  

Email: smhaarsma@gmail.com 

Uit de nalatenschap van molenvriend Gerrit Mulder is ook een serie 

boeken ter verkoop aangeboden. Voor overname dient u contact op te 

nemen met zijn zoon Feike Mulder tel. 06-42133485 of via e-mail: 

Feike@Feikemulder.nl 

Langs oude Friese windmolens € 7,50; Nederlandse molens in oude ansichten 

delen 1 en 2 € 5,- (oud bibl.ex. € 2,-), molens in oude ansichten in Groningen € 

15,-,; Molens in ZH in oude ansichten dl.2 € 7,50;  Nederlandse molens in 

aquarellen kleine en grote uitgave 3 en €4,-; Molens van Stokhuijzen 1972 € 7,-; 

Stenen poldermolens in Rijnland € 15,-(als nieuw); De Veluwse papiermolen 3e 

dr. € 5,-; Kijk op molens € 5,-; De molens van Limburg € 25,-; Molens in 

Nedeland door Roose € 10,-; De Heidenskipster mûnen (nieuw) € 25,-; De 

Klaarkampstermeermolen € 5,-; Molens vanuit de lucht € 7,-; het tweeluik 

Windmolens en Watermolens van Nijhoff samen € 40,-; Het Nederlandse 

molenbestand 1989 € 3,-; Windmolens in Overijssel € 15,-; Molens viertalig uitg. 

Bekking € 7,-; Middeleeuwse Watermolens in Hollands polderland € 15,-;  onze 

molen in muldersversjes € 3,-; diverse nummers molennieuws en jaarboekjes 

DHM ingebonden vr.pr. €1,- per nummer; €2,- per jaarboekje; Eeuwen leven van 

de wind (Vlaardingen) € 7,50; Diepenheim, de korenwatermolen € 2,50; 

Kunstkalender 1984 € 5,-; Nieuw Utrechts Molenboek € 15,-; De molens van 

Zuid-Holland € 15,-; Gelders Molenboek € 25,-;Molens in Noord-Holland € 25,-; 

Molens in Drenthe € 20,-; Molens juniorinformatie en mini-informatie € 1,- per 

st.; Windmühlen 12 ansichtkaarten 1997 € 5,-; Weespermolens € 10,-. 

Zaanse verhalen 

Voor liefhebbers van Zaanse molenverhalen kunnen we u deel 3 

aanbevelen van Zaanse verhalen. Het verhaalt o.a. over de 

ontstaansgeschiedenis van mosterdmolen De Huisman, de 

historie van oliemolens De Bonte Hen en De Quack, de koopman 

en molenbaas Claas Cleijndert, de watermolens van Nauerna en 

Assendelft, de runmolens in de Zaanstreek, chocolaadmolen De 

Cacaoboom (Koog en Westzaan), blauwselmolen De Meijer en 

verfmolen Het Gekroonde Zeepaard in Koog. Voor lezers van De 

Utskoat geldt een korting bij voorintekening. Als u voor 1 oktober 

15 euro overmaakt op bankrek.nr. 41.14.70.078 t.n.v. Stichting 

Archief Couwenhoven, Zaandam o.v.v. Zaanse verhalen 2010 

dan krijgt u het toegestuurd per post.               GDW 

mailto:smhaarsma@gmail.com
mailto:Feike@Feikemulder.nl
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een uitgave van Stichting De Fryske Mole en Vereniging Gild Fryske Mounders 

 
Adres De Fryske Mole: 
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2880038 (giro 2257734) 
Homepage op internet: 

www.defryskemole.nl 
Administratie donateurs: 
h.aardema@monumentenwacht-

fryslan.nl 
Penningmeester: 

Henk Hoogeveen 
Weverswal 32, 9243 JM Bakkeveen 
tel. 0516-541156  

e-mail: 
penningmeester@defryskemole.nl 

 
Adres Gild Fryske Mounders: 
Albert Wester 

Bourboomweg 10, 9112 HL BURDAARD 
0519 332758 

e-mail: alb.wester@gmail.com 
Homepage op internet: 
www.molenaarworden.nl 

(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934) 
(giro 2543900) 

Ledenadministratie: 
Via penningmeester P. de Vries 
Zeskanter 31, 8608 ZN Sneek 

pdevries@bogerman.nl 
Tel. 0515-419588 

 
Ereleden Gild Fryske Mounders: 

J.H.A. van Tilburg  
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  
Gerben D. Wijnja 

L. J. Sierkstra 
 

 

 
Redactieadres: 
Sylroede 6 

8765 LV Tjerkwerd 
tel. 0515-579348 

E-mail:info@utskoat.nl 
Internet: www.utskoat.nl 
 

De redactie wordt gevormd door: 
Cees Foppele  

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 
Michiel de Ruiter (tel. 0515-572573) 
Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858 

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348) 
 

Eindredactie en lay-out: 
Gerben D. Wijnja  
(tel. 0515-579348) 

 
Foto’s en archiefcollectie: 

Gerben D. Wijnja 
(tenzij anders vermeld) 
 

Advertentieacquisitie: 
Cees Foppele 

 
Aan dit nummer werkten mee: 
Jan Hofstra 

Sjerp de Jong 
Tjitte Tjalsma 

Albert Wester 
 

Druk: Hanzedruk Bolsward 
 
Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan 
artikelen en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  
het beschikbaar stellen van informatie 
uit dit en voorgaande nummers. 
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