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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

en de Vereniging Gild Fryske Mounders 



In dit nummer onder meer: 

Terugblik op voorjaarsvergadering GFM 
Verslag van de excursie 
Efkes byprate troch DFM 
Molenstichting De Staarttjasker 
Diverse info over molendagen en excursies 
Een bezoek aan de mosterdkorenmolen 
op Ameland  
Het draaiurenoverzicht 
 
Bij de foto‟s op de cover: 

De Bullemolen bij Lekkum was een van de molens die op de Leeuwarder 

Molendag volop in de belangstelling stond. We namen er een kijkje en berichten 

daarover verderop in dit nummer. Achterop de molen van Broeksterwâld 

gefotografeerd door Jacob Bijlstra. Deze molen is onlangs gerestaureerd.  

Van de redactie 

We hebben de eerste molendagen van 2011 weer gehad en kunnen 

terugkijken op bijzondere evenementen. Allereerst was er de excursie 

naar de Zaanstreek en de Zijpe, een schitterende dag met prachtige 

molens en ook nog eens fantastisch weer. De Leeuwarder Molendag 

werd voor de tweede keer georganiseerd en kon ook als zeer succesvol 

worden bijgeschreven. Veel molenliefhebbers waren op pad om hier in 

de gemeente een kijkje te nemen. Ondertussen deed een andere 

groep molenvrienden de Hollumer mosterdmolen aan en we sluiten af 

met de Nationale Molen- en Gemalendag die dit jaar een record aantal 

deelnemers opleverde. Nooit eerder was het aantal zo groot, landelijk 

niet en ook provinciaal niet. Maar liefst 80 bezoekmogelijkheden 

hadden we in Fryslân op deze feestelijke molendag. Over al die 

hoogtepunten berichten wij u in dit nummer dat zich daarmee als een 

echt verenigingsblad profileert met nieuws uit de eigen gelederen. 

Maar er is meer zoals de landelijke onderscheiding voor Jaap van Driel, 

houtzager op De Jager te Woudsend. Over Jaap een uitgebreid portret. 

Ook was er de start van een nieuwe molenstichting “De staarttjasker” 

waarover we u informeren.  

Met dit nummer wensen we u veel leesplezier. Tevens spreken we de 

hoop uit dat een ieder van een voortreffelijke zomervakantie mag 

gaan genieten. Wie weet levert het voor het septembernummer weer 

lezenswaardige bijdragen op. De redactie 

Agenda 

7 juni 1e avondexcursie 

21 juni 2e avondexcursie 
6 aug. Sluiting kopij nr. 143 
9-10 sept. 24 uur draaien op Welgelegen 

10 sept. Friese Molendag 

 



Efkes byprate troch “De Fryske Mole”  

Jaarrekening en verslag 

In haar vergadering d.d. 20-4-2011 heeft het 
bestuur de jaarrekening en het jaarverslag 

vastgesteld. Er is een overschot dat deels 
wordt veroorzaakt door het vertrek -medio 2010- van onze molenmaker 

Hylke Kloosterman. Een deel van dit overschot vloeit weer terug naar de 

provincie Fryslân, welke de molenmaker volledig betaalde. Het jaarverslag 
is te lezen op de website www.defryskemole.nl .  

 
Benaming molens 

Eind vorig jaar heeft het bestuur aan de Fryske Akademy gevraagd om 
een onderzoek naar de originele Friese namen van de molens te doen. 

Deze benaming zal in het vervolg worden gebruikt en de volledige lijst 
staat ook op onze website. 

Het valt op dat in het ene deel van de provincie mûne en in een ander 
deel mole wordt gebruikt. 

 
Restauraties 

De restauratie van de Olifant is op 1-4-2011 afgerond door het 
Molenbouwbedrijf Jellema te Burdaard. Zij hebben een mooi stukje werk 

afgeleverd. Er zal nog een rondmaalcircuit worden aangelegd, waarvoor 

we de welwillende medewerking van de aanliggende eigenaar hebben 
verkregen.  

De molens De Hoop en De Grutte Mûne te Broeksterwoude zijn bijna 
klaar. Het heeft lang geduurd voordat de Wynsermûne door de 

onverharde toegang weer bereikbaar was; de aannemer Jellema is nu 
weer volop aan het werk.  

De Jansmole is in de werkplaats van Agricla/ Bouw 75 te Warns uit elkaar 
gehaald, grotendeels weer hersteld en in elkaar gezet. Een groot deel van 

de onderdelen is gerestaureerd c.q. kon weer worden gebruikt. Op de 
molepôle is de beschoeïng en de in- en uitstroom aangebracht en als u dit 

leest zal de fundering ook klaar zijn.  
Voor het plaatsen van de Himmole is het fietspad ( Snekerpad) omgelegd 

en de fundering gemaakt. Hierbij kwam een deel van de fundering van de 
Terpensmole, welke hier vroeger heeft gestaan, aan het licht. Een deel 

wordt gebruikt voor de Himmole, welke na plaatsing voor 1 juni a.s. wordt 

omgedoopt in Terpensmole. 
Om de gerestaureerde centrifugaalpomp met elektromotor in de 

Klaailânsmole weer te kunnen laten draaien, is onderzocht of de 
bestaande kabel naar de molen weer kon worden gebruikt. Dit bleek te 

duur zodat een aggregaat is aangeschaft. Bezoekers aan de molen kunnen 
deze unieke situatie in werking zien; helaas is er geen voldoende 

wateraanvoer naar de molen mogelijk om deze weer een echte functie te 
kunnen geven. 

 

http://www.defryskemole.nl/


  



De afrekening van de restauratie/ reconstructie van de Achlumermolen is 

in eerste instantie door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( RCE) 
afgekeurd. De reden was het niet aanbrengen van de sprinklerinstallatie. 

Omdat dit tijdens de uitvoering bij de RCE bekend was, is bezwaar 

gemaakt en dit bezwaar is toegewezen. Hierbij bleek dat een goede 
verslaglegging van het werk van groot belang is. 

 
Onderhoud 

De Monumentenwacht Fryslân heeft de onderhoudsstaat van de niet 
gerestaureerde molens opgenomen. Op basis van deze inventarisatie zijn 

de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden geïnventariseerd en is aan de 
aannemers een offerte gevraagd. Binnenkort zal opdracht voor de 

uitvoering van dit onderhoud worden gegeven. Met de uitvoering van dit 
onderhoud en de 13 restauraties staan de molens er prima bij. Vooral 

door de restauraties - kosten ruim € 2 miljoen- , is het toegewezen 
onderhoudsgeld voor de huidige PIP periode voldoende. 

 
Er is nog geen oplossing voor de problematiek van de kosten van de 

brandverzekering. De minister van O.C.W. stelt bij het verkrijgen van 

subsidie de voorwaarde dat de molens moeten worden verzekerd tegen 
brand, maar stelt de kosten niet subsidiabel. De totale kosten bedragen 

voor ons ca. € 28.000,- en zijn niet op te brengen. Aangezien meer 
moleneigenaren dit probleem hebben is een werkgroep onder leiding van 

“De Hollandsche Molen” bezig met  het zoeken naar een oplossing. 
 

Overname van de Aylvapoldermolen te Burgwerd. 
Het bestuur van de gelijknamige stichting heeft in haar vergadering d.d. 

11-4-2011 besloten om de stichting op te heffen en de molen aan DFM 
over te dragen. Dit zal in de loop van 2011 gebeuren.  

 
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 DFM.  
 

e- mail secretaris@defryskemole.nl   Zie ook onze website 
www.defryskemole.nl    

 
 

mailto:secretaris@defryskemole.nl
http://www.defryskemole.nl/


Voorjaarsvergadering met nieuwe gezichten 

Het zou me het avondje wel worden. Het Poppenwierster dorpshuis zat 

bomvol molenvrienden. Ze waren afgekomen op de vergadering van het 

Gild. Weliswaar was er geen feestje te vieren, er waren geen 

geslaagden, maar aftredend voorzitter Frank Terpstra kreeg de handen 

al ras op elkaar toen hij in zijn terugblik op het afgelopen halfjaar de 

highlights memoreerde. Juist op dat moment kwam Jaap van Driel 

vanuit Groningen binnenlopen. Een warm applaus werd zijn deel. 

Immers hij was het die onlangs in het Amsterdamse Koninklijk Instituut 

voor de Tropen een jaarprijs in ontvangst mocht nemen van het bestuur 

van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Elders in dit 

nummer meer over hem. De tafels waren voorzien van kopjes koffie met 

het Friese oranjekoekgebak en de aanwezigen lieten zich dat goed 

smaken. De vrijwilligers van het dorpshuis deden hun uiterste best om 

allen van het aangename te voorzien en zo kreeg de bijeenkomst een 

vliegende start. 

De eerste agendapunten werden vlot afgewerkt. Er 

waren de nodige mutaties op het bestuurlijke vlak 

die wat meer aandacht kregen. En terecht. Zo trad 

penningmeester Piet de Vries na 8 jaar af. Hij had 

het netjes gedaan, zo vond Popke Timmermans die 

samen met Yolt IJzerman de boeken had 

gecontroleerd. En met het binnenhalen van een 

nieuwe drukker voor De Utskoat wist hij de leden 

voorgoed te overtuigen van zijn goed 

boekhouderschap. De kosten van ons lijfblad (elk 

jaar weer een belangrijke post op de begroting) 

werden met indrukwekkende cijfers omlaag 



gebracht! Het was al die jaren een positief verhaal en dat bracht de handen 

opnieuw op elkaar.  

Verder deed Frans Venema wat veel 

van zijn voorgangers ook deden: je 

voor een tweede termijn beschikbaar 

stellen. Hij lanceerde meteen een 

nieuw speerpunt: de jeugd. Een grote 

leskist kwam tevoorschijn en Frans 

vertelde enthousiast hoe zijn plannen 

in elkaar steken om via basisscholen 

de jeugd voor de molen(s) te winnen. 

Wederom applaus. De zaal is de 

sprekers gunstig gezind.  

Toen kwam ook het aftreden van voorzitter Frank Terpstra, die in zijn terugblik 

herinneringen ophaalde aan de rol die leermeester Ane Dijkstra had vervuld: 

zeer positief had dat uitgepakt met als uiteindelijk resultaat het acht jaar lang 

vervullen van de rol van voorzitter. Dat was in een woelige periode begonnen, 

maar Frank wist met zijn enthousiasme en kennis de kar bestuurlijk te trekken, 

was nooit te beroerd om zich ook in den lande te profileren en zette het Gild 

daarmee weer fatsoenlijk op de rails. Niet dat het daarvoor niet draaide, maar er 



dienden zich gewoon nieuwe tijden aan die om een frisse aanpak vroegen.  

En dan steek je je hoofd zichtbaar boven het maaiveld uit met als gevolg dat niet 

iedereen je begrijpt of wil begrijpen. Fryske Mole voorzitter Lodewijk Zwierstra 

stak die eigenschap niet onder stoelen of banken, waarbij het streven naar 

vervolmaking van molenstompen als kenmerkend voorbeeld genoemd werd. De 

Fryske Mole en vele molenvrienden zijn dan ook maar wat blij met de 

renaissance van de Achlumer en Slagdijkster molen. Desondanks blijft Frank niet 

zonder succes zijn privéstokpaardje berijden: de strijd voor het behoud van het 

authentieke waarbij je molenstompen moet zien als iconen van een tijd waarin 

de molen het als windgemaal heeft afgelegd ten faveure van het motorgemaal 

dat in het houten molenlijf zijn dienstbare aanwezigheid meer dan voorbeeldig 

heeft bewezen.  

Na de nodige plichtplegingen, met wederom applaus, kon Frits Bloem het 

voorzittersstokje van Frank overnemen. Hij zal het op zijn manier gaan doen, zo 

hield hij de aanwezigen voor. Maar wel met heel veel plezier, want hij voelt zich 

hier in onze vereniging thuis. Binnenkort stopt hij met zijn werk als directeur van 

een basisschool i.v.m het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dan is er 

volop tijd om zich te wijden aan de molenhobby en de bestuurlijke activiteiten 

die het voorzitterschap met zich meebrengen. De zaal heeft er vertrouwen in en 

begroet hem met welgemeend handgeklap. 

En dan is het pauze, is er tijd voor bijkletsen, wat drinken en bitterballen. 

Warner Banga maakt aanstalten om zijn lezing te houden over de molens in de 

Dongeradelen en Dokkum. Anderen doen zaken bij het aanbod van 

molenboeken, verbaasd dat er toch altijd weer wat tussen zit, of het nou een 

zeldzaam molenboek is of een fraaie molendvd van bijvoorbeeld Menno Mennes. 

Het is toch ook prachtig om wat mee naar huis te nemen om er daar van te 

genieten. Lourens Sierkstra, erelid van ons Gild en nog steeds de molenaar van 

De Onderneming te Witmarsum, stelt het simpel vast: “Myn grutste hobby is 

thús wêze!” 

Maar vooralsnog zijn de aanwezigen, waaronder diezelfde Lourens, er maar eens 

goed voor gaan zitten. Warner Banga heeft van het bestuur een uur tijd 



gekregen om over zijn 

boek “Jim mutte 

komme, ut waait” te 

vertellen. Maar liefst 

elf jaar lang heeft hij 

heel veel onderzoek 

gedaan naar de 

historie van de molens 

in de Dongeradelen en 

Dokkum. Het leidde 

tot een metersbrede 

boekenplank met 

mappen vol 

historische gegevens, 

prenten, foto‟s, 

knipsels, verslagen en interviews. Daarbij kreeg hij de hulp van velen, ook van 

de mounders waarbij hij met name Popke Timmermans noemde. Van hem kreeg 

hij vele oude foto‟s in bruikleen en steeds weer kon hij een beroep doen op deze 

molenvriend uit Heerenveen wiens collectie schier onuitputtelijk lijkt. Afijn, aan 

Warner de zware taak z‟n jarenlange studie in elkaar te persen ten overstaan van 

het kritische molenpubliek. Alles passeerde in één uur de revue, op zich al een 

prestatie. Het boek is een onbetwiste topper als het gaat om historische 

collectievorming, zowel op het gebied van informatie als op dat van illustraties. 

Honderden afbeeldingen verluchtigen de tekst en dat maakt van dit 

standaardwerk ook nog eens een aangenaam kijkboek. Na afloop kreeg Warner 

een welgemeend en hartelijk applaus. Men is onder de indruk van het vele werk 

dat Warner zich heeft moeten getroosten. Maar tegelijk klinkt er de trots in door 

dat het Gild iemand in haar gelederen heeft die tot zoiets fraais in staat is. Met 

die gedachte was het goed huiswaarts gaan na een boeiende ledenvergadering. 

Gerben D. Wijnja 



Excursie GFM 2011 

naar Noord-Holland 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Vroeg in de ochtend, zeker voor een zaterdag, heeft zich een grote 
groep molenliefhebbers verzameld op de carpoolplaats bij Goutum 

voor het traditionele ‘schoolreisje’. Dit jaar gaan we naar Noord-
Holland. Er zijn maar een paar afmeldingen en we missen iemand 

die niet kalender kan kijken, maar de dubbeldekkerbus is 
desondanks goed gevuld.  

Mensen die in Heerenveen opgestapt zijn hebben de mooiste 

plekjes natuurlijk al ingepikt en diegenen die na ons opstappen in 
Zurich moeten helemaal even zoeken maar er is genoeg ruimte 

voor iedereen. Van bovenuit de bus hebben we een mooi uitzicht 
over Friesland, het IJsselmeer en daarna het Noord-Hollands 

landschap.  
 

Onze eerste halte is Paltrok "De Held Jozua". Deze molen staat nog op zijn 
originele plek; helaas is dat inmiddels wel 

midden in een woonwijk. Met de windvang is 
gelukkig wel rekening gehouden. Als een 

ware rattenplaag wurmen de Friese 
molenaars zich door alle hoeken en gaten van 

de Paltrok om alle details maar te kunnen 
bekijken. Zelfs onder de zaagvloer kruipen 



mensen tussen de grote hopen zaagsel door. Een ander deel bemoeit zich 

ondertussen eerst met de koffie en cake, erg welkom na de lange busrit, 
of brengt een bezoekje aan het 'húske', dat zich inderdaad traditioneel 

boven de sloot bevindt. 

 
Nadat iedereen verzameld is 

gaan we dezelfde weg terug door 
Zaanstad en worden afgezet bij 

meelmolen "De Bleeke Dood".  
Hier wordt de groep gesplitst 

waarbij de helft wordt ingeladen 
in een praam en de Zaan 

overgevaren naar oliemolen de 
Ooievaar. Deze molen staat op 

het terrein van een bekende 
borrelnootjesfabrikant en is 

daarom normaliter niet te 
bezoeken. Een buitenkansje voor 

ons dus. Voor alle processtappen 

van het olieslaan zijn 
verscheidene machines nodig en 

het is erg interessant om deze, 
en het complexe systeem van 

wielen en assen dat voor de 
aandrijving hiervan nodig is, te 

kunnen bekijken. De molenaar 
had graag wat willen 

demonstreren maar als de wind 
niet wil staat heel het gaande werk stil. Wel voegt de rook van de 

opgestookte vuister en de geur van olie nog weer wat extra‟s toe aan deze 
toch al sfeervolle oude molen. Bijzonder aan de molen is het 

tussentafelement, waar het onderachtkant en het vernieuwde 
bovenachtkant elkaar ontmoeten. Dit ligt in deze molen niet op 



stellinghoogte. Ook de bonkelaar‟, die niet vastgewigd zit maar alleen op 

een paar klossen rust, is bijzonder. Deze kon men langs de koningsspil 
laten zakken zodat het gaande werk met een elektromotor aangedreven 

kon worden.  

 
Terug over de Zaan weten we de schipper ervan te overtuigen een kleine 

rondvaart te maken langs de Zaanse schans. Zo hebben we vanaf het 
water een prachtig zicht op de rij industriemolens die hier nog langs de 

dijk staan en waarvan een aantal vandaag ook draait.  
 

De molenaar van De Bleeke 
Dood houdt eerst even een 

welkomspraatje en vertelt 
wat over de geschiedenis 

van de molen.  
Natuurlijk is het voor 

sommigen moeilijk hiervoor 
het geduld op te brengen. 

De herkomst van de 

vreemde naam is niet 
helemaal duidelijk. In elk 

geval moesten alle 
industriemolens voor de 

belasting een herkenbare 
naam hebben. Mogelijk 

heeft de naam te maken met poldermolen "Het Leven", die in de buurt 
gestaan heeft, al zou het ook andersom kunnen zijn.  

Het zou ook te maken kunnen hebben met de moeizame oprichting van de 
molen. Veel korenmolenaars in de regio waren tegen de bouw van deze 

molen uit angst voor concurrentie. Hoewel de molen al meer dan 350 jaar 
oud is, is dit niet direct aan de molen te zien. Wellicht heeft dit te maken 

met de onttakeling van de molen in het begin van de 20ste eeuw en de 
restauraties sinds die tijd, met de laatste in 2001, om de molen weer bij 



de tijd te 

krijgen. Met 4 
koppels 

maalstenen kan 

er in elk geval 
flink gemalen 

worden. In de 
kap zijn nog wel 

duidelijk de 
sporen van de 

brand in 1922 
te zien. Vanaf 

de stelling is 

het genieten van 
het uitzicht op de 

Zaan met 

voorbijvarende 
bootjes en 

draaiende molens 
op de achtergrond. 

 
De bus wordt weer 

volgeladen en we 
vertrekken naar 

onze laatste twee 
molens van 

vandaag. Onderweg 
vertelt onze 

reisleider Tiedema over de diverse molens waar we langs rijden 
waaronder enkele imposante poldermolens. Moeiteloos weet hij jaartallen 

en technische gegevens op te dreunen. Wat weet die man toch veel, of 

zou hij toch wat hulp hebben gehad van zijn GSM met internet?  
 

De buschauffeur waagt zich over de smalle polderweg naar molens P en P-
V. Voor wat betreft de naamgeving: de Zijpe polder is in geletterde 

afdelingen verdeeld. Molen P bemaalt dus afdeling P, molen P-V bemaalt 
zowel P als V. Als we naar de molens lopen lijkt molen P-V aan een 

prachtig donkerblauw meertje te staan. Alleen als we nog eens goed 
kijken zien we dat het meer bestaat uit een blauw bloeiend 

bloembollenveld. De opkomende bloembollenteelt heeft voor 
veranderingen gezorgd in het landschap. Het traditionele weiland met 

greppels is grotendeels verdwenen waardoor het polderpeil veel 
gevoeliger geworden is voor hevige neerslag. Ter compensatie heeft men 

nabij molen P-V een opvangbekken gemaakt. De molens zelf kunnen 
zowel in- als uitmalen met hetzelfde scheprad door een ingenieus systeem  



 



van kleppen en dubbele waterlopen. Vroeger kon men zo de velden 

bevloeien door het polderpeil zo hoog op te pompen dat de greppels 
volliepen. Nu staan er beregeningsinstallaties in de bollenvelden. De 

molens zijn zo wel mooi voorzien van een historisch rondmaalcircuit. 

 
Inmiddels is de wind zoveel toegenomen dat de verdekkerde molen P-V 

zonder zeilen rustig staat te malen. Het is een erg oude molen, wellicht 
net zo oud als de polder zelf die drooggelegd is in 1597. Het achtkant is in 

de tijd wel versterkt met extra kruisen in de velden en, extra bijzonder, 
overdwars tussen de bintlagen. De enige zolder is de kapzolder waar we 

het voor ons bijzondere binnenkruiwerk kunnen bekijken. Er is discussie 
over de rollen: zijn ze nou van hout of ijzer? De verwarring komt omdat er 

zowel houten als ijzeren rollen in het kruiwerk blijken te zitten. 
 

Voor molen P moet de tochtsloot overgestoken worden met een bootje. 
Natuurlijk zijn er kwajongens onder ons die het bootje wild laten 

schommelen of hard tegen de slootkant laten botsen waar vooral door de 
omstanders hard om gelachen wordt. Helaas voor de toeschouwers weet 

iedereen de overkant droog te bereiken. Molen P is van jonger datum 

nadat zijn voorganger verbrand is. Daarom zal deze ook wel voorzien zijn 
van een voor ons meer normale staartkruiing. Bijzonder is wel het 

piepkleine woninkje in deze molen. Ik denk dat bij de meesten de 
badkamer thuis groter is dan de woning in deze molen. Toch zijn we het 

er over eens dat het een heel mooi plekje is, maar misschien zijn we ook 
wat beïnvloed door het zonnige weer dat we vandaag treffen. Volgens de 

molenaar kan het hier namelijk ook flink spoken. 
 

Terug bij de bus melkt de chauffeur de koffiekoe voor ons, zodat we nog 
even een bakje kunnen doen voor we rap richting huis gaan. Ondanks 

diverse vertragingen gedurende de dag zijn we exact op tijd weer thuis. 
Zouden de organisatoren hier in hun planning al rekening mee gehouden 

hebben? Ook verder is alles tijdens de reis perfect gelopen. Dat kan 
natuurlijk toeval zijn, maar ik hou het er maar op dat alles prima geregeld 

was door organisatoren Nauta en Tiedema. Mensen die al vaker mee 

geweest zijn vinden dat vast normaal, maar voor mij als leerling was het 
de eerste keer. Ik had me eerlijk gezegd vooraf wat zorgen gemaakt, 

want hoe zou het gaan als meer dan 60 molengekken op een molen 
komen en tegelijk de kap in willen? Gelukkig viel het mee met de 

opstoppingen, gedrang en vechtpartijen. In tegendeel, de menigte 
verspreidde zich snel over de molens en omgeving en we konden elkaar 

op bijzonderheden wijzen en dingen uitvogelen. Met zoveel molenaars bij 
elkaar is er natuurlijk ontzettend veel molenkennis aanwezig. Met 

sommigen heb ik opnieuw een praatje kunnen maken en met anderen 
kennis kunnen maken en ik neem aan dat het mijn mede-excursisten ook 

zo gegaan is. Daarbij hebben we de kans gekregen molens te bezoeken 
die we hier in Friesland alleen maar uit de lesboeken kennen, bijzondere 

molens zelfs waar we anders niet zo snel of helemaal nooit gekomen 



waren en we mochten ook nog in alle hoeken en gaten van die molens 

kijken.  
Dus als conclusie: tot volgend jaar! 

 

Jacob Bijlstra  
www.swalker.nl 

 
Bij de foto‟s: 

 
Foto 1: Tochtje over de Zaan langs de industriemolens van de Zaanse 

Schans met v.l.n.r. de nieuwe houtzaagmolen, een oliemolen, een 
verfmolen, een paltrokzaagmolen en de in z‟n oude gedaante terug 

gerestaureerde mosterdmolen. 
Foto 2: Paltrok houtzaagmolen De Held Jozua 

Foto 3: Meelmolen (de Zaanse benaming voor een korenmolen!) De 
Bleeke Dood waar gewacht wordt om overgezet te worden naar de aan de 

overkant gelegen oliemolen De Ooievaar. 
Foto 4: Een mooi tochtje over de Zaan met in de verte een zaagmolen en 

een oliemolen 

Foto 5: Helemaal aan het eind van de Kalverringrijk pronken oliemolen 
De Bonte Hen en het zaagmolentje Het Klaverblad. 

Foto 6: Het meelwinkeltje in De Bleeke Dood 
Foto 7: Interieur van de meelmolen 

Foto 8: Interieur van de oliemolen De Ooievaar met de wentelas 
Foto 9: Poldermolen P-V in de Zijpe met rechts het bollenveld 

Foto 10: Poldermolen P met staartkruiing 
 

De foto‟s werden gemaakt door Edo Saab en Jacob Bijlstra 

  

http://www.swalker.nl/


Leeuwarder Molendag succesvol 

Stefan Teeling mag als initiatiefnemer tevreden zijn met “zijn” 

Leeuwarder Molendag. Op zaterdag en zondag 16 en 17 april j.l. 

trokken de molens rond de Friese hoofdstad menig liefhebber. Wij 

gingen op uitnodiging van molenaar Henk Kuipers naar de 

Bullemolen waar collegamounder Sipke Koning zijn nieuwe 

molenzeilen demonstreerde.  

Het was prachtig lenteweer, die 16e april. Dat bracht vele fietsers in het 

zadel en die hadden met de Leeuwarder Molendag tevens een mooi doel 

om eens op molenpad te gaan. Op de molens rond Leeuwarden was van 

alles georganiseerd en aan de hand van een door organisator Stefan 

Teeling samengestelde fietsfolder konden de molens bezocht worden. 

Zelfs de molenstomp van Leeuwarden en de fraaie gedenkstenen in de 

Pijlsteeg had hij in de route verwerkt. Gelukkig wist hij zich verzekerd van 

een aantal sponsoren zodat het financieel ook mogelijk gemaakt werd. Wij 

kozen voor de Bullemolen bij Lekkum waar de rit dwars door de weilanden 

over het erf van een boer uitstekend begaanbaar was door de droogte van 

de afgelopen tijd. Menig auto stond in het weiland geparkeerd en diverse 

fietsen waren ook van de partij. Het zachte weer had echter ook een 

keerzijde: er was weinig wind. Maar daardoor konden de nieuwe zeilen 

van de Bullemolen wel in alle rust bewonderd worden en kon er ook 

regelmatig een kijkje      in de kap genomen worden. Maar er was meer. 

De vogelwacht ter          plekke  had voor een interessante expositie 

gezorgd en in het          weiland was  met speciale vogelbordjes de 

aanwezigheid van         nesten met eieren  gemarkeerd zodat het ook 

voor de kinderen,             die met hun ouder(s)  waren  

meegekomen,                      een leerzaam 

bezoekje  

werd. 

 

 

 

 

 

 



Met een verrekijker kon over 

het veld getuurd worden en 

dat leverde boeiende 

vergezichten op met reeën en 

natuurlijk heel veel vogels. Zo 

vlak onder de rook van 

Leeuwarden is de natuurlijke 

schoonheid in samenhang 

met de molen weldadig.  

De faunawereld voelt zich ook 

in de molen reuze thuis 

getuige de torenvalkkast die 

eerder trouwens door minder 

geliefd gevogelte, een niet 

inheemse nijlgans, werd 

bezocht om er vervolgens 

vele eieren in te leggen. Deze 

zijn op verzoek door de 

vogelwacht weggehaald. 

Verder zijn de aalscholvers er 

de oorzaak van dat het 

gevlucht na gedane arbeid in 

het kruis wordt gezet. Het 

blijkt dat deze gevederde 

vrienden hier niet erg van 

gediend zijn. Een geluk, want 

men blijft verschoond van 

lastige uitwerpselen. 

Natuurlijk ging de aandacht 

ook uit naar de nieuwe zeilen 

met de Friese vlag. Zeilmaker 

molenaar Sipke Koning 

vertelde dat hij ook nog een 

set zeilen met de vlag van 

Leeuwarden aan het maken 

is. Hij liet verder weten dat 

het malen met deze zeilen 

voorbehouden is aan speciale 

dagen. 



De molen kon op de zwakke wind 

niet malen, maar af en toe lukte 

het toch om rond te komen op de 

lichte briesjes. Ook de andere 

molens rond Leeuwarden hadden 

daarmee te kampen. Een dag later 

was dat nog erger: het weer was ‟s 

zomers maar de wind liet het toen 

afweten. Toch mag de Leeuwarder 

Molendag op zich als zeer geslaagd 

beschouwd worden. Er was volop 

bezoek dat kon genieten van de 

speciale activiteiten op de molens.   

Het enthousiasme van Stefan 

Teeling heeft z‟n vruchten 

afgeworpen en dat belooft voor 

volgend jaar ook weer veel goeds. 

Wellicht dat er dan meer wind is 

zodat de belangstellenden de 

molens dan ook in hun ware aard 

kunnen aanschouwen: volop 

malend, het water schuimend en 

bruisend uitslaan, de molen in z‟n 

element, de molenaar niet minder.  

Gerben D. Wijnja 

Restauratie Wijnsermolen   -   Eind maart was de Wijnserpolder weer “te 

berijden”, zodat de Firma Jellema uit Burdaard verder kon gaan met de 

restauratie van de Wijnsermolen. Als eerste werd het schroefbakdeksel 

ingezaagd en verwijderd. Dit was aangetast door betonrot. Begin april 

werd het voegwerk van de fundering en een deel van de veldmuren 

opgepakt. En op 21 april werd op een zonovergoten donderdag de schroef 

weer in de schroefbak geplaatst. 

Meer informatie en foto's zijn te 

vinden op de website van de 

Wijnsermolen:  

www.wijnsermolen.nl  

Jippe Braaksma 

  

http://www.wijnsermolen.nl/


  



Jaarprijs voor 

 Vernuft en Volharding 

voor Jaap van Driel 

 

Vrijwilligers als smeerolie 

voor een goed draaiende 

molenorganisatie 

 

Een portret 

 

Terug in de tijd 

We schrijven 1972. In Woudsend staat het restant van wat eens een 

windmolen-balkenzager was. Het molenlijf prijkt fier boven de oude 

schuur en binnen heerst nog de sfeer van weleer. Geen wonder, want tot 

1967 werd er nog volop elektrisch gezaagd en in feite ging dat werk toen 

nog precies zo als honderden jaren daarvoor op windkracht.  

Maar er is hoop op herstel, want de molen zal in 1975 worden voorzien 

van kap met staart en gevlucht zodat het Elfstedendorp weer een 

traditionele windzaagmolen rijk is, bijna een unicum in die tijd. Het is Jaap 

van Driel uit Groningen die dit proces als jonge zeiler helemaal meemaakt. 

Als instructeur is hij verbonden aan de zeilschool die zijn intrek in het 

molenhuis neemt en de molen gebruikt voor de opslag van de lesbootjes. 

Werken met wind boeit hem mateloos zodat de overstap naar het op 

windkracht zagen slechts een kwestie van tijd is. 

Vanaf het begin is men gecharmeerd van het authentieke interieur van de 

balkenzager. Het leek alsof de tijd er had stil gestaan. En dat beeld werd 

nog versterkt toen er op windkracht werd gezaagd. Ook redactioneel is 

Jaap gezegend met een vlotte pen. Jarenlang zat hij in de redactie van het 

Friese molenblad De Utskoat. Ik zie hem nog op zijn scooter uit Groningen  



Bedrijvigheid uit de tijd van de elektrisch aangedreven zagerij 

langs komen. Eerst op zaterdag naar Woudsend om op de molen te 

werken en daarna op het redactieadres de kopij afleveren en doorpraten. 

Het werd een vast ritueel. In die tijd zat hij ook in het bestuur van het 

Gild Fryske Mounders.  

Vernuft en Volharding 

Jaap is in de loop der jaren helemaal gegaan voor de liefde voor de 

molens. Dat was het bestuur van het Molengiftenfonds voor Vernuft en 

Volharding ook niet ontgaan. Zijn omvangrijke staat van dienst maakte 

indruk en dat leidde dit jaar tot de eervolle onderscheiding die de stichting 

jaarlijks tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche Molen uitreikt. In 

verband daarmee zochten we hem begin dit jaar op in het zaagmolenhuis 

waar het uiteindelijk allemaal was begonnen. 

Op bezoek  

Kijk die molen daar toch eens prachtig staan. De houtzaagmolen dubbele 

balkenzager De Jager in Woudsend, gezien vanuit de zijdeur van de oude, 

deftige woning van de houtzaagmolenaar. Net klaar van een 

indrukwekkende restauratie die de molen weer helemaal zaagklaar heeft 



gemaakt. We zien Jaap van 

Driel op het skûtsje van het 

dorp dat bij de molen ligt 

afgemeerd. Molens en oude 

zeilboten, een gedeelde 

passie, waar zagen we dat 

meer? Maar we willen naar 

binnen waar de zagen 

jagen, want buiten waait het 

die zaterdag een halve 

storm als we op bezoek zijn. 

In de zaag-schuur is het een 

en al bedrijvigheid waar jong 

en oud in eendracht behagen 

in vindt. Jaap vinden we bij 

de vijlbank waarna hij even 

later een spantouw bij de 

zaagslee los maakt. In het 

raam ligt een knoert van een 

giek, een rondhout van pitch pine 

dat via Italië en Engeland in 

Nederland terecht is gekomen. Het 

20 meter lange gevaarte is 

afkomstig van een vooroorlogs 

klassiek zeilschip en moet in delen 

gezaagd worden. Een 

opdracht. Want zo gaat het 

op De Jager: er wordt volop 

voor klanten gewerkt. We 

treffen er die middag enkele 

in het molenhuis en op een 

gegeven moment zien we 

zowaar iemand met een grote 

plank onder de arm 



huiswaarts lopen. Het loopt gesmeerd daar op de prachtige zaagmolen in 

het Friese waterdorp Woudsend waar de ambachtelijke koren- en 

pelmolen ‟t Lam ook nog volop in bedrijf is. Van verre verschaft dit 

zeldzame duo het dorp een prachtige aanblik. 

Terug in de tijd 

We gaan in het molenhuis samen met Jaap onder genot van een bak terug 

in de vorige eeuw. Eind jaren 60 werd hij in het waterdorp zeilinstructeur 

en toen de zeilschool naar het andere end van het dorp verhuisde, ging 

Jaap mee. Ze kwamen terecht in het prachtige, oude molenaarshuis dat 

bij de zaagmolen hoort. Maar een molen was het al lang niet meer. Een 

doofpot op schuren resteerde, maar de sfeer van weleer was in het 

interieur niet veranderd. Er was nog tot 1967 volop gezaagd, zij het niet 

op windkracht, maar elektrisch. Maar daar zou verandering in komen. In 

1976 kwam hoog bezoek de molen weer in gebruik stellen: CRM-minister 

Van Doorn lichtte hoogst persoonlijk de vang. De herstelkosten bedroegen 

toen f 360.000,-, omgerekend € 163.636,-. De molen kwam voor dat geld 

ook weer in bedrijf. Vrijwillige molenaars Wiebe de Vries, Jan Coppens en 

Freek Felkers kregen praktijklessen van houtzager Nooitgedacht uit IJlst 

en eigenaar Davenschot stelde Jaap voor om de opleiding ook te gaan 

volgen. Dat leek hem een prima idee en zo kwam hij in de leer bij Jan 

Coppens. Hij slaagde al gauw en je kunt niet anders stellen dan dat het 

molenvirus genadeloos had toegeslagen. Wekelijks had hij de reis vanuit 

Groningen ervoor over om op zaterdag eens even heel wat anders te doen 

als tegenhanger van de onderwijs- en kantoorbaan. We rekenden het eens 

na, maar die molenreisjes waren samen toch goed voor 8 keer een reis 

om de wereld! 

Hij werd na zijn diplomering ook leermeester, op 

De Jager en niet in het Groninger land. Daar kon 

hij toen met zijn Fryske certificaat niet terecht. 

En zo bleef Jaap het Friese trouw en kwam 

zowaar in het bestuur van het Gild Fryske 

Mounders. Hij trad toe tot de redactie van het 

provinciale molenblad De Utskoat en langzaam 

maar zeker sloeg hij zijn vleugels verder uit.  

 

 

Bij de foto hiernaast: Jaap helpt Arjan Reekers 

die als jongbroekje in de vorige eeuw wekelijks 

op de molen assisteerde. Onlangs deed hij 



examen en op de volgende foto zien we hem weer samen met Wiebe de 

Vries. 

Het buitenland lokte ook wel en de logische stap leek gevonden in de 

TIMS, de afdeling Nederland Vlaanderen. Hij kreeg er een 

bestuursperiode, deed redactiewerk, maar al die tijd bleef hij De Jager ook 

trouw. Samen met TIMS werd in 1993 het zaagmolensymposium 

georganiseerd t.g.v. het 400-jarig krukasjubileum “Een Besonder 

Creckwerk”, het octrooi van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. En Jaap 

deelde er zijn kennis over het houtzagen met de belangstellenden die als 

bijen op de honing waren afgekomen. Het werd een zeer geslaagd 

gebeuren met uiteindelijk ook nog een boek als resultaat: Vierhonderd 

jaar houtzagen met wind.  

Jaap heeft wat met taal. Dat de Groningers hem benaderden voor het 

molenblad De Zelfzwichter was dan ook niet zo vreemd. Blijkbaar was het 

Fryske certificaat voor die functie wèl toereikend. Jarenlang deed hij de 

redactie, was creatief in het vinden van onderwerpen die een brede groep 

lezers aanspreken. Dit jaar is hij echter 65 geworden en vond hij het mooi 

geweest met de Zelfzwichter. Maar De Jager blijft hij trouw. Daar kan hij 

z‟n energie kwijt, daar blijft hij z‟n kennis en ervaring dienstbaar maken 

aan de gemeenschap. “We spelen toch met uw belastinggeld”, laat hij  



  



bezoekers soms met een knipoog weten - en daar mag wat tegenover 

staan. Bovendien weten de lezers van het molenprikbord z‟n bijdragen ook 

te waarderen. Ze zijn technisch hoogwaardig en leerzaam. Kortom, voor 

de molenwereld is Jaap nog niet verloren. Het vernuft blijft beschikbaar en 

de volharding is nog niet tanende. Jaap, bedankt voor wat je tot nu toe 

voor de molens hebt gedaan. We hopen nog lang te kunnen genieten van 

je inzet en kennis. 

Gerben D. Wijnja 

Molenaar Bauke Bos koninklijk onderscheiden 

De 40-jarige Bauke Bos uit Sint Nicolaasga is onlangs 

onderscheiden als lid in orde van Oranjenassau. Hij 
kreeg deze eer voor zijn verdiensten als penningmeester 

bij de Vrienden van de Krukas, als vrijwilliger bij de 
rommelmarkt te Scharnegoutum, als initiator van de 

oldtimershow in Sint Nicolaasga en last but nog least als 
vrijwillig molenaar in IJlst (De Rat), Scharsterbrug 

(Skarrenmûne) en Joure (Groene Molen). Wij feliciteren Bauke hier van 
harte mee. In een volgend portret meer over Bauke Bos en zijn passies.  

GDW 

Zeldenrust gerestaureerd 

In Dokkum is koren- en pelmolen Zeldenrust gerestaureerd door de 
molenmakers van Hiemstra. Met z‟n nieuwe kap en gevlucht is het 

malende molenduo op het Dokkumer bolwerk weer een feit. We hopen er 

in ons volgende nummer op terug te komen. 

De Hersteller in restauratie 

Aan de Hogedijk te Sintjohannesga ondergaat de vm. Veenpoldermolen 

De Hersteller binnenkort een kleine herstelbeurt aan de staartconstructie. 
Verder is vrijwillig molenaar en bewoner Johannes Kooistra van plan de 

oude waterlopen uit te graven en het útskoatdek en schroefbakdek 

opnieuw van planken te voorzien die reeds beschikbaar zijn. Daarmee 
krijgt deze molen opnieuw een „facelift‟ die de oude situatie van 

windbemaling weer een stukje dichterbij brengt. T.z.t. hopen we de 
resultaten hier te tonen. 

 

  



Ferrifele wurde op in mûnereiske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sneon 9 april ha ik mei west op mûnereiske nei Noard-Hollân. De “Held 

Jozua”, paltrokmûne yn Saandam, besjoen. Wa wie Jozua ek alwer? Hy 

late it Joadske folk sân kear om Jericho hinne en doe foel de muorre om, 

wie it ferhaal, sei in mûnder, dêr‟t ik mei rûn. In wûnder of in minne 

muorre, dy‟t troch it stampen fan „e fuotten omfoel? Kofje mei keek krigen 

wy dêr, wat lekker. Wat in moaie kompakte houtmûne, mar foar de 

mûnders yn „e winter wol tige sigerich en kâld. Ik hie dizze mûne froeger 

wol faak sjoen. Doe helle ik dêr foar de Amsterdamske Fryske kritejûnen 

froulju op. 

Dêrnei binne wy nei de mûnen “De Bleeke Dood” en “De Ooievaar” gien by 

Saandyk oan „e Saanrivier: in nôt- en in oaljemûne. De oaljemûne mei in 

hiele protte touwen en de brân ûnderyn de “vuister”. De slachhei mei 

slachbeitel en de loshei mei losbeitel. De bulen en de stampers. Alle trije 

mûnen hienen in Hollânske stutfang. Wat is sa‟n houten teannen stik grut! 

De kruiwurken mei rôlen en rôlen slûzen en ien mei in Ingelsk kruiwurk. 

Foar my as learling-mûnder tige nijsgjirrich. It hûs fan “De Bleeke Dood” 

hie yn „e wenkeamer in machtich moaie skoarstienmantel, boud fan 

allegearre tegeltsjes mei it hiele bibelske ferhaal fan Adam en Eva oan „e 



weropstanning fan Jezus. Sels mocht ik ek de sliepkeamer sjen, dy wie 4 

by 5 meter grut en in stik fan ‟e achtkantstyl wie der yn boud. Wat in 

aardige mûndersfrou mei har earm yn in skouderbân. Ek krigen wy in 

fartocht oer de Saan by de oare mûnen lâns: de houtseachmûne “Het 

Jonge Schaap”, de ferve- en krytmûne “De Kat”, oaljemûne “De Bonte 

Hen” de Saanske mosterd- en speserijenmûne “De Huisman, oaljemûne 

“De Zoeker” en de paltrok “De Gekroonde Poelenburg”. 

Doe mei de noflike dûbeldeks bus nei „t Zand dêr‟t wy twa binnenkruiers 

besjen soenen. Ik wie sa yn „e besnijing fan de “mar mei wetter” dy‟t wy 

seagen, mar tichteby die bliken dat it allegearre bloeiende blauwe drúfkes 

wiene. Dêrtroch rûn ik it hiem fan it wenhûs op, dêr‟t twa froulju tsjin my 

seinen: Wat sille jo‟? Nei de mûne fansels, mar doe seach ik dat ik 

ferkeard wie. Mar ik begûn in praatsje oer it tsunami monumint, wat yn „e 

oanrin nei har hûs stie. Dy tsunami hie dy frou mei har famylje op harren 

fakânsje yn desimber 2004 oerlibbe, fertelde se. Sjoch ek op 

www.tsunami-monument.nl. 

De oare frou hie al heard dat wy allegearre Friezen wienen. Ik frege har, 

„kinne jo Frysk‟? Ja, andere se, „myn pake en beppe wienen Friezen en ik 

kin it Frysk ek ferstean‟. Ik frege har, dat se ek in Fryske namme hie. 

„Wynsma‟ sei se. Ferrifele wie ik troch it neamen fan dizze namme. In 

omke fan my wie in Wynsma. „Koe se ek myn neef Geert Wynsma? “Ja,” 

sei se. Oantroude famylje treffe op in mûnereiske is wol hiel aardich. Wy 

hawwe eameladressen útwiksele. De wiere famyljeferbânnen sille Geert en 

ik noch mei help fan har útsykje. 

Rosalie Wynsma wie dêr tafallich foar har wurk fan TNT om in pakje te 

besoargjen en stie in kop tee te drinken. Moaie mûnen, mei wize 

mûnders, moaie froulju moetsje en noch famylje ek. Dizze moaie dei kin 

foar my byskreaun wurde yn myn libben. Wat sil ik noch yn „e kommende 

tiid mei mûnen en mûnereiskes belibje? 

O, ja, de mûnen wienen beide mei in skeprêd en standers mei skyfrêden 

(Ingels: Wallower). Binnenkruier mei it kruirêd foar it asrêd, twa 

beletkeatlingen en in deakeatling. Ien mûne hie in dakgoate ûnder it fjild 

reid en in wetterput yn „t gers op it mûnehiem. Ek hie dizze mûne twa 

grenen houten achtkantstilen, de oare stilen wienen fan iken. In lyts hûs 

mei in bedsteed siet yn „e mûne boud. De mûne wie skildere yn „e kleuren 

grien en read, dy kleuren ha ik ek yn myn hûs. De mûne stie sa tusken de 

tochtsleat en de wide feart, dat wy moasten mei de boat oerset wurde en 

in ein rinne. Oerset wurde en rinne yn dizze tiid! De tiid stie efkes stil. 

         Johannes Rozenga 

http://www.tsunami-monument.nl/


Jaarverslag 2010 van de „Stichting Molens in  

Menaldumadeel‟ 

Het stichtingsbestuur van de Menaldumer molens heeft onlangs 

het jaarverlsag 2010 uitgebracht. Het verslag geeft inzicht in de 

bestuurlijke activiteiten. Hieronder kort de belangrijkste zaken. 

De bestuurswerkzaamheden 

Het bestuur moet Hessel Aukes missen, hij heeft tijdens zijn laatste tocht per 

Skûtsje naar Nij Andringastate in Marssum de Rentmeester naar oud 

molengebruik naar het schip gekruid. De belangrijkste punten uit 2010 zijn naast 

de altijd terugkerende planning en uitvoering van de instandhoudingswerken en 

de financiën de volgende zaken: 

 Terpzicht heeft een nieuwe as en nieuwe roeden met hekwerk gekregen.  
 Herverdeling bestuurlijke taken. 

 Herstel van materiaal voor uitvoering werkzaamheden. 
 De aanzienlijke verhoging van het lidmaatschap van De Hollandsche 

Molen.  

Het molenbeleid is nogal veranderd. Een volledig gerestaureerde molen is niet 
meer automatisch een rijksmonument. Als er bijv. één afbrandt, die 

rijksmonument is, wil dat niet zeggen, dat hij die status weer krijgt. Het 
monumentenbeleid (MoMo) is dus behoorlijk veranderd. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal de haak om Leeuwarden geen negatieve invloed 

hebben op de biotoop van de spinnekop Terpzigt. 
Pr-activiteiten: fietsroute, folders werving donateurs, eigen molendag. 
 

De financiën 

De stichting telt 148 donateurs, een belangrijke inkomstenbron voor de normale 

niet-subsidiabele werkzaamheden. Het Rijk subsidieert via de BRIM-regeling 60% 

van de gemaakte kosten, die voor 6 jaar zijn aangevraagd en goedgekeurd. Bij 

de stichting loopt die periode tot 2012. Derhaleve zal in 2011 een nieuw 

zesjarenplan voor de periode 2013-2018 moeten worden samengesteld. 

De provincie laat zijn subsidieperiode  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 provincie subsidieert 15% van wat 

door het Rijk is goedgekeurd. 
De gemeente Menaldumadeel past jaarlijks een inflatiecorrectie van 1 ½ % toe 

op hun vaste bedrag 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 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 Draai-
uren 

   Be-
zoekers 

 Op-
merking 

 belast On-
belast 

2010 2009 2010 2009  

Marsumermol
en 

29 49 78 124 116 134 Ook 
lesmolen 

Terpzigt 3 - 3 33 - 12  

De Puollen 21 42 63 62 152 57  

Hatsum 36 26 62 49 21 15  

Kingmatille 197 103 300 465 50 100  

Rentmeester 57 9 66 55 93 24 Ook 
lesmolen 

De Kievit 44 20 64 64 25 17  

Heechhiem 37 - 37 18 - -  

Totaal 424 249 673 870 457 359  
 

Het jaarverslag vermeldt verder per molen de activiteiten en ervaringen van de 
molenaars. Er is gedraaid op de Nationale Molen- en Gemalendag, maar de wind 
liet het grotendeels afweten. Op de 12de Friese Molendag was het goed 

molenweer, het aantal bezoekers was daarom groter. 
Er is minder gedraaid dan vorig jaar. Terpzigt was natuurlijk buiten gebruik, 

doordat het gevlucht brak. 
Belast is er zo‟n 63% gedraaid. Op de Puollen en de rentmeester zijn meer 
bezoekers geweest, doordat schoolgaande kinderen de molen hebben bezocht. 

De Marssumermolen heeft minder gedraaid, omdat Arend Castelein ook 
instructeur is en het voorleggen van de zeilen oefent op de Rentmeester. 
 

Werkzaamheden aan de molens en in de werkplaats 
Bij de Amerikaanse windmotor Heechhiem is het houtwerk aan bordessen, luiken 
en hek ontalgd en gecoat en er is een slootdeel opgeschoond. 

Aan de Marssumermolen is een aantal veligheidsmaatregelen verbeterd. Het dek 
van de inmaalinstallatie is verlaagd, een aantal kammen is vervangen. 

Op de Puollen is de bovenas ter plaatse van het halslager iets verhoogd, er is een 
wervel aangebracht in het raampje bij het achterkeuvelens. Voorts is er 
geconserveerd (houtworm) en geschilderd. 

Bij Terpzigt zoals gezegd is bovenas en het gehele gevlucht (met wat meer zeeg) 
en de pensteen vervangen. De waterpeluw is hersteld en het halslager van de 

vijzel iets omhooggebracht. Daarnaast is een aantal kleine werkzaamheden 
uitgevoerd. 
De Hatsum, de Kingmatille, de Rentmeester en de Kievit hebben diverse kleinere 

werkzaamheden ondergaan. Al met al zitten daar nog heel wat uren in. 
Voorts geeft het jaarverslag een beschrijving van de belangrijkste 

werkzaamheden door de molenmaker, de zeilmaker en de timmerman en door 
de vrijwilligers. Het aantal geregistreerde uren kwam hierdoor op 885 u (vorig 
jaar 1125). 

Arend Castelein heeft diverse en Jacob Stornebrink en Geert Venema hebben 
enkele timmerklussen en voegwerk uitgevoerd. 

De cultuurhistorische waarde van de monumentale werktuigen blijft zo op peil. 



Verder kijkt het jaarverslag vooruit naar de werkzaamheden in 2011. 

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 

 

Molen Windlust gered door actief ingrijpen van 

buurtbewoners en kan na restauratie weer malen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLVEGA– De politie heeft in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 april 

rond 04.00 geassisteerd bij de afhandeling van brand. Bij een woning in 

de Zilverlaan waren coniferen in brand gestoken. Met behulp van de 

bewoners en omwonenden lukte het om het vuur te doven. Er kon te 

nauwer nood worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de molen 

„Windlust‟.  

Windlust Wolvega als nieuw 

Vrijdagmiddag 13 mei was er een feestje op korenmolen Windlust in 

Wolvega: na een uitgebreide restauratie van anderhalf jaar staat de molen 

er weer stralend bij. De molenmakers van Hiemstra hebben de klus klaar 

en dus kon het glas geheven en hapjes geproefd worden van eigen 

gemalen meel. De molenaars kunnen de 

handen weer met plezier uit de mouwen 

steken! 

De kosten bedroegen maar liefst € 

420.000,- waarvan de helft door 

subsidies gedekt werd. (GvdW) 



 

 

 
 

 
 

 
Nationale Molendag 

begunstigd door stevige maalwind 
  
 

 
 

 
 

 
Een record aantal molens was dit jaar van de partij: ruim 80!  En 

…. er was ook nog eens van alles en nog wat georganiseerd. Zo 
was het in Wolvega op de Windlust een drukte van belang. Alleen 

al op zaterdag bezochten zo‟n 450 mensen de een dag eerder 
geopende molen. Er was voor de kinderen een kleurplaatactiviteit 

verspreid in het dorp waarvoor zij op de molen een 
molenbouwplaat konden krijgen. Het bekende draaiorgel Grote 

Dorus strooide vrolijke muziek over de feestelijkheid en een 
shantykoor bracht de stemming er ook prima in. Molenaar Klaas 

Lenstra was in z‟n nopjes met het resultaat en genoot.  Even 

verderop in Nijetrijne was de nieuwe boktjasker een 
bezienswaardigheid, zeker in combinatie met een bezoek per 

praam door het fraaie natuurgebied De Rottige Meenthe aan De 
Rietvink waar de pas geslaagde molenaar Lia van der Mark met 

gepaste trots vele bezoekers mocht verwelkomen. Maar de 
belangstelling voor onze molens leverde hier en daar zelfs 

verkeersopstoppingen op zoals in IJlst waar de houtzaagmolen De 
Rat haar 300ste verjaardag vierde. 

 

De Rat 300 jaar 
Er werd flink uitgepakt daar bij de jarige molen en de bezoekers konden 

genieten: er kon een vaartocht gemaakt worden met de molenpraam en 
de IJlster melkschouw, Belgische trekpaarden waren in de weer met een 

wagentocht door het stadje, de Stichting Houten Bok IJlst trok de 
aandacht en natuurlijk verzorgden de zagers zaagdemonstraties. De zeilen 



op de molen lieten aan duidelijkheid niks te wensen over: de molen is 300 

jaar oud. Sommigen onder u zullen zich herinneren dat dat feest jaren 
geleden ook al eens gevierd was. Tot voor kort werd aangenomen dat de 

molen gebouwd was voor 1683, maar dendrochronologisch onderzoek, 

archiefwerk en een inscriptie in het oude gebint van de molen wijzen uit 
dat de molen gebouwd is in 1711, aldus bouwhistorisch onderzoeker Gijs 

van Reeuwijk. De feestelijkheden startten om tien uur ‟s ochtends toen 
wethouder Wigle Sinnema van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân de 

opening verrichtte, samen met de voorzitter van de Stichting 
Houtzaagmolen De Rat, Aucke van der Werff. Tijdens die ceremonie werd 

het bouwjaar officieel zichtbaar gemaakt. De publicatie van een 
houtzaagmolenboek zou overigens heel mooi passen in dit officiële 

jubileumjaar! (GDW) 
 

Stichting “de Staarttjasker” opgestart 
 
Woudsend - Maar er was meer in Súdwest-Fryslân aan bijzonders 

op te tekenen op die Nationale Molendag. In Woudsend werd in 

koren- en pelmolen ‟t Lam het model van een unieke tjasker 
onthuld. Het betreft hier een schaalmodel dat gemaakt werd naar 

een oude tekening die molenaar en molenhistoricus Cees 
Notenboom had aangetroffen in het archief van De Zaansche 

Molen.  
 

Jarenlang intrigeerde een bijzondere afbeelding op de Schotanuskaart van 
Bolsward hem al. Een bijzonder soort tjasker was hierop afgebeeld. Toen 

het rijke afbeeldingenarchief van De Zaansche Molen een meer duidelijke 
oude tekening prijs gaf, was dat voor Cees het moment om een groep 

mensen te mobiliseren teneinde herbouw van deze voor Nederland niet 
meer bestaande tjasker in gang te zetten. Molenadviseur en molenaar 

Jaap Tiedema maakte een mooie bouwtekening en molenaar en 
modelbouwer Jaap Kuitert maakte een model op schaal 1:10. Het model is 

uitgetest door Goasse Hylkema van Staatsbosbeheer en het werkt! Men is  



 
opgetogen over het resultaat van dit unieke model dat straks met een 

lengte van 10 meter en een vlucht van 6 meter in het natuurgebied It 
Swin tussen Harich en Elahuizen de petgaten gaat bemalen  De Stichting 

“De Staarttjasker” werd op 14 mei j.l. dus officieel een feit.  
Het opvallende aan deze als “sturttsjasker” aangeduide molen is het feit 

dat het water niet met de ton aan het uiteinde van de wiekenas wordt 
opgemalen, maar door een scheprad die in een soort evenwijdig aan het 

wiekenkruis geconstrueerde kast draait.  
De Friese schrijver Hylke Speerstra vermaakte de aanwezigen met een 

„smout‟ molenverhaal waarna Jesler Kiestra, districtshoofd bij 

Staatsbosbeheer, de aanwezigen nader informeerde over het bijzondere 
project. Het is de bedoeling dat het bouwen van de molen als 

leerwerktraject plaats vindt. In de bossen van Gaasterland worden de 
benodigde bomen gezaagd die met trekpaarden en mallejan vervoerd 

worden naar zaagmolen De Rat in IJlst. De planken en balken worden 
vervolgens per skûtsje naar de werkplaats van de molenmaker vervoerd 

waar de molen ambachtelijk gebouwd gaat worden en waar in de loods 
ook een tentoonstelling gaat komen. Ten slotte is er de definitieve 

plaatsing. Van het geheel zal een film worden gemaakt. Het (plaatselijk) 
enthousiasme is groot en de eerste donateurs kwamen inmiddels binnen. 

Van de € 120.000,- kostende bouw is het merendeel van het geld 
toegezegd door diverse fondsen en organisaties. Wilt u dit prachtige 

initiatief steunen, neem dan contact op met Goasse Hylkema (tel. 06-
53767459) of Tineke de Vries (tel. 06-41879941). (GDW) 



Gemaal 

Veenpolder Echten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



We waren tijdens de afgelopen molendag ook even op 

gemalenpad. Het grote stoomgemaal bij Tacozijl lonkte, maar we 
kozen toch voor een ander gemaal dat we nog niet eerder hadden 

bezichtigd: het vm.  stoomgemaal van de Veenpolder Echten 

 
In het gemaal werden voorbereidingen getroffen voor de komende 

expositie van tekeningen en installaties van Koos Buist. Het is een goede 
zaak dat monumentale gebouwen in de vrije ruimte activiteiten ontplooien 

die in dit geval het gemaal een tweede, zinvolle bestemming geven. Nou 
wordt de oude machinistenwoning ook nog steeds bewoond, gelukkig 

maar, want het bevordert natuurlijk het toezicht op het monumentale 
gemaal. Maar er is meer. Zoals dus de tentoonstellings-ruimte in het 

ketelhuis die als “Galerie het Gemaal” de liefhebbers van kunst en cultuur 
ongetwijfeld zal weten te trekken. Het is met haar hoog in de zijmuur 

geplaatste gotische ramen een indrukwekkende ruimte onder het wolfsdak 
waarin de kunstwerken goed tot hun recht komen. Op zaterdag en zondag 

is de “Galerie het Gemaal” aan de Hoofdweg 29 te Echten voor bezoekers 
open tot en met 28 augustus aanstaande. (tel. 0514-542592).Liefhebbers 

kunnen er hun hart ophalen.  
 

 
 

1925 werd overgeschakeld op elektrische bemaling. De stoommachine en ketel 

zijn toen verwijderd en vervangen door een elektromotor. Als gevolg van deze 

overgang werd de schoorsteenpijp afgebroken. De dienstwoning is onder-

gebracht in het gemaalgebouw nadat het gemaal elektrisch is geworden. In 

1937 kreeg de pomp een nieuwe as met waaier. We zien de pompruimte met 

haar oorspronkelijke machinerie. Links het gemaal in volle glorie. Erachter ligt 

het Tjeukemeer. Langs de dijk loopt een fraai toeristisch fietspad. 



Maar er komt meer. Zo is de eigenaar, het Wetterskip Fryslân, bezig met 

de voorbereiding om te komen tot een permanente expositie over de 
geschiedenis van de oude veenpolder waarin de windbemaling destijds 

ook een belangrijk onderdeel uitmaakte van de strijd tegen het water. 

 
Geschiedenis 

In de periode 1856-1861 heeft de bepoldering van de 2800 ha. grote 
Veenpolder van Echten plaats gevonden en is het eerste stoomgemaal 

gebouwd. De droogmaking van de polder vond plaats vanaf 1878 met dit 
gemaal, dat toen is voorzien van een nieuwe machine. Begin 20e eeuw 

bleek dit gemaal te duur en kwam het capaciteit tekort. Dit leidde in 1913 
tot vervanging en de bouw van het huidige (oude) gemaal met 

bijbehorende aangebouwde dienstwoning. 
Het gemaal was voorzien van een tweezijdig aanzuigende Stork 

centrifugaalpomp met een capaciteit van 225 m3/min. bij een 
opvoerhoogte van circa 3,50 m. De pomp werd aangedreven door een 

gelijkstroom Stork-Stumpf stoommachine met een vermogen van 210 pk.  
In 1925 is de stoomaandrijving vervangen door een Stork sleepring 

elektromotor met een vermogen van 135 kW. die met een vlakke riem de 

pomp aandreef. De 26 m hoge schoorsteenpijp is toen gesloopt. In deze 
vorm heeft het gemaal tot 1996 dienst gedaan, met dien verstande dat 

het in de loop der tijd opgetreden capaciteitstekort in de laatste jaren 
opgevangen werd door een tweetal in een bijgebouw geplaatste 

schroefpompen met een totale capaciteit van circa 90 m3/min. 
In het kader van de ruilverkaveling is in 1996 de bemaling overgenomen 

door een nieuw, direct naast het oude gemaal gebouwd, ondergronds 
schroefpomp-gemaal met een capaciteit van 220 m3/min. 

In 2001 is het gemaal aangewezen als beschermd monument. De daarna 
ter hand genomen restauratie is in 2006 voltooid. Het gemaal fungeert nu 

als expositie- en galerieruimte. In 2007 is de schoorsteen gereconstrueerd 
door het plaatsen van een identieke pijp van een schoorsteen uit Sneek op 

de plaats van de oude in 1925 gesloopte pijp. 
Het gemaal valt nu onder monumentenzorg en is een bezoek meer dan 

waard. (GDW) 

 
(archiefoto) 

  



Landelijke prijs met Edenser molen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Henk Bootsma als molenfotograaf in de prijzen 
 

Henk Bootsma uit Wommels is al de nodige jaren met fotografie bezig. “Je 
geniet van wat je ziet en dat wil je als het ware vasthouden om het steeds 

opnieuw te kunnen beleven.” Ziedaar in het kort de passie van een man 
met oog voor detail die de kunst van het kijken wil verheffen tot iets fraais 

waarmee hij ook anderen kan laten meegenieten. Op zijn site 
www.henkbootsmafotografie.nl zijn heel wat fraaie werkstukken van hem 

te bewonderen. Regelmatig duikt zijn naam ook op in de krant, in een 
tijdschrift als Friesland Post en zelfs op TV. Molens zijn in zijn opinie 

prachtige iconen in een landschap dat nooit verveelt, altijd weer anders is 

door weer en wind en wolken en molenwieken die dan weer op het 
zuidwesten draaien en dan weer op het oosten. De 100.00 leden tellende 

club van Seniorweb had onlangs een fotowedstrijd uitgeschreven met het 
thema molen. Het juryrapport vermeldde: “De winnende foto van de heer 

Bootsma waarop zowel een klassieke windmolen als twee moderne 
windmolens te zien zijn, is de duidelijke winnaar geworden. In een echt 

Hollands landschap met knotwilgen, weiland en een hekje staat op de 
voorgrond de klassieke houten windmolen. Deze molen wordt links en 

rechts geflankeerd door twee moderne windmolens op de achtergrond, 
waarbij het extra leuk is dat de moderne windmolens draaien. De mooie 

combinatie van oud en nieuw doet de foto opvallen en geeft iets extra's 
waardoor je er langer naar blijft kijken”. Van harte gefeliciteerd Henk en 

fijn dat wij met plaatsing, helaas niet in kleur, in ons blad mogen 
meegenieten van dit beeld met z‟n prachtige, sterke compositie.  (GDW)  

http://www.henkbootsmafotografie.nl/


10 september - Friese Molendag 2011 
 

De 2e zaterdag van september is het weer tijd voor de 13e Friese 
Molendag, zoals gebruikelijk tegelijk met het Open 

Monumentenweekend. Dit jaar op zaterdag 10 september. 
 

Wij zijn inmiddels ver gevorderd met de organisatie van deze dag. We 
mochten dit jaar meer sponsoren verwelkomen, waarvoor aan allen onze 

hartelijke dank! Ook mochten we in het kader van de Bank Giro Loterij 
molendagen een forse bijdrage in ontvangst nemen. Dit voor een periode 

van 4 jaar.  
Hierdoor kunnen we dit jaar in de week voor de Friese Molendag op 

Omrop Fryslân zowel een radio- als een televisiespotje realiseren. 
Uiteraard wordt in deze spots de website www.friesemolendagen.nl 

genoemd zodat het publiek daarmee bekend raakt. 
Daarom roepen wij jullie als molenaars op om zoveel mogelijk molens 

voor het deelnameoverzicht op onze website aan te melden. Met de 

eventuele extra activiteiten, die er wellicht voor zorgen dat u extra 
bezoekers op uw molen kunt ontvangen. 

 
De uitzenddata voor zowel de „Kultuuraginda‟ (televisiespot) als 

„Derhinne!‟ (radiospot) vindt u op onze website. 
Opgeven kan via de website www.friesemolendagen.nl. Mocht u niet over 

internet beschikken neem dan even contact op met 1 van de 
werkgroepleden, dan zorgen wij voor uw aanmelding. 

In augustus kunt u het molendagpakketje weer in uw bus verwachten. 
Mogen wij op u rekenen met het verspreiden van de posters in uw buurt!?  

 
Wanneer de Friese Molendag geweest is, roepen we u op om de enquête 

op onze website even in te vullen. Dit geeft ons meer inzicht in de dag en 
de eventuele verbeterpunten. 

Tip: Laat ook even een reactie achter op de website over het verloop van 

de Friese Molendag bij u op de molen. Misschien doet een ander er ideeën 
op voor volgend jaar. 

 
Al met al reden genoeg dus om massaal onze Friese molens aan het 

publiek te presenteren! Dus bij deze nogmaals de oproep om u zo snel 
mogelijk aan te melden als deelnemer aan de Friese Molendag. Want 

zonder draaiende molens en deelnemende molenaars geen Friese 
Molendag! 

 
Een geweldig mooie Friese Molendag toegewenst! 

 
Werkgroep Friese Molendag, p/a de Voorn 3, 8754 BA Makkum 

e-mail:info@friesemolendagen.nl 
Jippe Braaksma tel: 058-2563001 ; Henk Brandsma tel: 0515-542886 

Martin de Jong tel: 0515-232392; Michiel de Ruiter tel: 0515-572573 

http://www.friesemolendagen.nl/
http://www.friesemolendagen.nl/


De Mosterd- en Korenmolen  

„De Verwachting‟ in Hollum Ameland 

Molenaars en bestuur van de Stichting Molens in Menaldumadeel hebben 

eens per jaar hun molenuitstapje. Dat ging dit jaar naar It Amelân, naar 

Hollum op zaterdag 2 april jongstleden. 

Als molenaar wil je toch ook wel weten waar Abraham de mosterd haalt. Hout 

zagen, graan malen, gort pellen, blik slaan, verfstof pletten, olie persen, water 

opvoeren, je kunt zo gek niet bedenken of onze fraaie manier van schone 

energie opwekken werd overal voor gebruikt. Ook voor het malen van gemengde 

mosterdzaden om zo mosterd te maken. Daarvan wil je dan toch het naadje van 

de kous weten. 

De prachtigste dag die je je nauwelijks nog kon voorstellen na maanden van 

snerpende kou en barre winterse buien. Voor het eerst sinds tijden weer meer 

dan 20 graden en de zon erbij, een blauwe hemel met alleen straaljagercirrus. 

Die zeeluchten zijn met zon op zijn mooist en een mooie zuidwester van zo‟n 4 

Bft. Een molenaar kan zich niet beter wensen. De boot van 09.30 uur uit 

Holwerd. Zestien mannen, goed geluimd, niemand werd die dag „door de 

mosterd gehaald‟ ofwel niemand werd berispt of kwaad aangesproken.  

De dag wilde alleen maar niet goed beginnen. Bij de molen, gebracht door twee 

busjes vanaf de boot, bleek het nog zeker ruim twee uur te duren, voordat hij 



open ging voor het publiek. Dan is het goed je te realiseren dat je beter hesp 

zonder mosterd kunt hebben dan mosterd zonder hesp ofwel kies het minst 

onaangename uit twee kwaden. Dat werd dus koffiedrinken in het dorp in plaats 

van staan te wachten. Nog begon de dag niet echt, want na de koffie was het 

nog te vroeg, dus wandelde het molenaarsgezelschap eerst naar de vuurtoren in 

het besef dat één steen geen mosterd kan malen ofwel als je niet reageert op 

boze woorden van de één, krijg je ook geen ruzie.  En ook al waren er twee 

stenen, de zee-atmosfeer leidt tot rust. Aan de lunch dan maar, onder de 

vuurtoren. En na de lunch de wandeling werom. Eilandatmosfeer, zachte 

temperatuur, blazende wind in de dennenbomen, de geur van de zee, langs de 

bosrand. Toen was de molen open. De dag was echt begonnen. 

Een stellingkorenmolen stond al aan de westkant van Hollum vanaf 1840. In 

1949 is hij wegens bouwvalligheid gesloopt. Maar in 1988 werd het initiatief tot 

herbouw genomen. Het achtkant uit de oude molen uit Brucht Overijssel, een 

nieuw onderachtkant en een nieuwe stelling met een nieuwe mosterdschuur, het 

gehele complex werd in 1994 in gebruik genomen. Met open dagen zijn er wel 

ongeveer 25 vrijwilligers actief, maar dan wordt ook zo wat alles gebakken wat 

er mogelijk is, cake, poffertjes, koek, er wordt muziek gemaakt, enzovoorts. Op 

zo‟n mooie dag als zaterdag werken er ongeveer 8 à 10 vrijwilligers. In het 

onderachtkant is de winkel, allerhande meel- en bakproducten, allerhande 

mosterdsoorten, souvenirs, boeken, je kunt er je hart ophalen en je 

portemonnee leeg maken 

In 1927 is de molen 

vernield door een zware 

storm. Er is toen een 

dieselmotor ingezet, 

hoewel hij ook nog kon 

draaien met één roede. 

Twee grafstenen in de 

mosterdschuur tonen de 

namen van Willem-

Hendrik de Boer, de 

eerste eigenaar van De 

Verwachting en van zijn 

vrouw Ytske Tjeerds 

Visser. Willem was 

molenaar en zeeman. 

De Amelander juttermosterd is een gecertificeerd product. Op een perceel onder 

Ballum wordt mosterdzaad verbouwd, het gele zaad wel te verstaan, een enkele 

keer ook het oriëntaalse bruine. Maar meestal worden het bruine en het zwarte 

zaad uit Duitsland gehaald, van de wal, zeggen ze op het eiland.  

Geel is het zachtste, bruin wat sterker, het zwarte zaad is het sterkst van smaak. 

Mosterdzaad is familie van de koolzaadplant, die draagt een serie peulen, waarin 



het zaad zit. Na de zomer wordt er machinaal geoogst en in Het Bildt wordt de 

rommel eruit gezeefd. Voor de basismosterd wordt 50% geel zaad gebruikt, en 

25% bruin en 25% zwart zaad. Springtijmosterd is de naam van de sterkste 

soort en die kent 75% zwart en 25% bruin zaad. 

Het mengsel van de zaden met water, azijn en zout wordt langzaam in de 

bovenste steen, de loper, 

gegoten en aan de 

onderkant vangt een 

tweede emmer de eerste 

mosterd op. Het mengsel 

wordt drie keer gemalen. 

Dan is de groffe mosterd 

bijna klaar om gebotteld te 

worden, er wordt eerst nog 

wat lucht uit gemalen door 

de mosterd machinaal te 

roeren. De 

molentechneuten vroegen 

zich wel af of een soort 

kaar met schuddebak, maar 

dan op de mosterdwijze 

gemaakt, niet veel handiger 

zou kunnen zijn dan steeds 

met een plastic 

steelpannetje de smurrie 

overgieten vanuit een grote 

plastic emmer in de 

opening in het midden van 

de maalstoel. 

In het proeflokaal waren 

heel veel soorten mosterd te proeven: mosterd met honing, met piri piri, met 

kruidnagel, Springtijmosterd, naturel, etc. er stond ook koffie met de heerlijkste 

cakesoorten, op één ervan smeerde je roomboter en bruine suiker. Weer 

„mosterd na die maaltijd‟ eten was onverstandig. Van de mosterdstenen wordt de 

loper aangedreven door een spil die van onderen komt en dus door de ligger 

naar beneden steekt en vastzit in een grote rol. Een soort pullysysteem. Maar 

hoe het rijnijzer of zijn mosterdequivalent eruit ziet bleef onhelder. Over de rol 

gaat een brede band, die ook om de tweede aandrijfrol achter de maalstoel is 

gemonteerd. Deze rol wordt aangedreven door een bolspil. De bolspil wordt 

aangedreven door twee wielen, die de horizontaal draaiende cardanas aandrijft, 

die op zijn beurt weer van binnen door het spoorwiel indirect wordt aangedreven. 

De cardanas loopt boven de nok het dak van de mosterdschuur naar binnen. 

Helaas was niet te zien hoe de stenen er uit zien, hoe het scherpsel, welke 

verschillen zijn er met ons meer bekende molenstenen. 



Op de maalzolder van de molen werd pannenkoekenmeel gemalen van een 

combinatie van tarwe, boekweit, rogge en maïs. Andere keren wordt er cake- of 

koekmeel gemalen. Er is sprake van een behoorlijke diversiteit aan activiteiten. 

Het spoorwiel drijft ook nog een lantaarn aan voor een buil, de zeef voor bloem 

en zemelen. 

Het Oudhollandse gevlucht is zo‟n 18.60 meter. De roeden zijn van Buurma 

Oudeschans en de gietijzeren as uit Hardinxveld-Giessendam, beiden uit 1991. 

De vang is een Vlaamse blokvang met duim. Het bovenwiel kent 55 kammen, het 

spoorwiel 77 met een steek van 9,1 cm. De steenschijfloop (lantaarn) kent 26 

staven. De overbrengingsverhouding is 1: 6.03. Er is een neutenkruiwerk met 24 

neuten. De stellinghoogte is 5 meter. Er is een sleepluiwerk en het steenkoppel 

zijn 15er blauwe maalstenen. 

Het uitstapje eindigde anders dan het begon. Lukte het in het begin maar niet 

met de start, de afloop ging probleemloos.  Even in de zon zitten rond de oude 

maalstenen tafels, samen naar het dorp. Het was terrasjesweer. De 

Amsterdamse terraseigenaar riep om ondertiteling bij al dat Fries onder die 

molenaars, maar tapte wel een Nobeltje, een heerlijk Amelands borreltje, 

waarvan de zoete smaak is ingebrand op de smaakpapillen van veel eilanders. Al 

met al zeker geen mosterd na de maaltijd.                                Michiel de Ruiter 



Optekeningen fan in Fjildman 

It is sa stadichoan in goede tradysje wurden dat der yn elk nûmer 

in bydrage opnommen is út de optekeningen fan de Fjildman, in 
mûnder út it noarden fan Fryslân dy‟t besiele is mei de skientme 

fan de natoer. Fanút syn mûne en pleats tekenet er de bysûndere 
foarfallen op, strúnt troch fjild en wetterlân, praat mei mûnders en 

oar bûtendoarfolk en …. genietet foaral. Yn syn stikjes lit er ús mei 

genietsje sa‟t er dat ek sa graach docht as men by him op „e mûne 
komt. In ferhalenferteller mei gefoel foar sfear en minsken. 

Hjirûnder syn observaasjes fan sweltsjes dy‟t sa moai by de tiid 
fan ‟t jier passe. 

Sweltsjes 

Lêstendeis wie it yn it programma,, Hea”, fan Omrôp Fryslân. 

It skythús op de jarrekolk. Ik brûk it alle dagen. It is in pracht. 

Simmerdeis moarns betiid sit ik dêr, mei de doar iepen en sjoch de 
landerijen oer by opkommende sinne. Yn de hjerst en winterdeis as de 

wyn om hûs en hear gûlt hat it ek syn bekoaring. It siicht je om de kont 
en as de geuren út de kelder, dy‟t harren ferminge mei de piteroaljelucht 

fan de stoarmlampe, dan hat dat foar my safolle mear, dêr kin it moderne 
kloset yn de gong net oan tippe. 

Mar doe, op in moarn wie it wat in rommel, der lei wat hea en modder op 

„e brilplaat en oer de flier. It wie my de deis dêrfoar ek al opfallen, mar no 
lei der noch mear. Ik hâld it oars altyd aardich skjin, sa no en dan der ris 

troch mei de feger om de spinreagen der út te feien. En ien kear yn‟t jier 
bjin ik it út. 

Ik seach ris wat better om my hinne en ja hear, sa hjir en dêr wat klaai 

boppe tsjin de efterkant en tsjin balkjes. No wie it helder, der wie in 
spantsje boeresweltsjes dy‟t hjir in nêstplak socht. Fleagen troch it hartsje 

yn de doar, yn en út. Hjir it ferslach, sa as ik dat doe optekenene ha. 

It is hjoed 16 maaie 2007 en wy sille ris sjen hoe dit fierder giet. Twa 
dagen letter ha se noch gjin fêst plak fûn. Rûnom plakke se wat klaai tsjin 

de wanden, it binne allegearre lytse stikjes klaai en hea. Op 20 maaie ha 
se in fêst plak fûn, de linkse stile dêr‟t de doar op draait. Se ha no dúdlik 

in begjin. 

De oare moarns sjogge se my oankommen en binne poer as ik de doar fan 
it húske iepen draai en skelle my tige út salang ik op it húske sit. Se 

skreppe tige om it nêst ôf te bouwen. Mar it nêst ferleit him wat en komt 
mear op „e doar en tsjin de stile. Dit is noadlik, want as ik de doar iepen 

draai sil it nêst meidertiid út elkoar falle. 



Ik lit yn my omgean om it húske salang mar net te brûken. Mar oan de 

oare kant soe‟k dit proses ek graach fan dei ta dei folgje wolle. Dat ik 
helje de mitseltroffel en stek de klaai los fan de stile. Sa lang ik yn it 

húske bin wurd ik troch de sweltsjes útskolden en se krije hjirby rojaal 

steun fan oare swellen dy‟t rûnom yn de stâlen harren nêsten ha. Der 
fleane wol in 15/20 swellen foar it húske om. It is in ôfgriis sa‟n leven se 

meitsje. No mar hoopje dat se op de doar fierder bouwe. 

Op 25 maaie, fiif dagen nei harren kar foar dit plak, is it nêst ôf. De oare 

deis leit der ien wyt fearke yn it nêst ta teken dat it klear is. Op 30 maaie, 

dus fiif dagen neidat it nêst klear is, leit it earste aaike yn‟t nêst. Alle 
dagen komt der in aaike by en sa lizze der dan nei fiif dagen fiif aaikes. It 

sweltsje is allinne mar op it nêst om in aaike te lizzen en begjint pas te 
brieden as se har fiif aaikes lein hat. 

Op 4juny fljocht se troch it hartsje yn de doar as se my oankommen heart 

of se is faaks troch it mantsje warskôge dat ik der oan kom. Se sit no te 
brieden, miskien briede se ek wol om beurten: ik kin se net út elkoar 

hâlde. De oare deis fljocht se pas fan‟t nêst as ik de doar iepen doch, sa 
troch de iependoar der út. Se wenne blykber oan my. Se binne sa skruten 

net mear. Wol gauris flocht it sweltsje no pas fan‟t nêst as ik de doar 
iepen doch. Dat is trouwens mei de oare swellen hjir yn de stâllen ek sa. 

As ik yn de griene overall bin, dy‟t ik yn de stâl altyd oan ha, bliuwe se op 
it nêst sitten ek al rin ik der op in meter by del. Is der immen oars by, of 

ha ik oare klean oan, dan binne se fier fan te foarren al fan‟t nêst en is‟t 
allegearre kabaal. 

Op 16 juny komt it sweltsje net fan‟t nêst en fernim ik se ek net. Se sille 

dochs net dea wêze of it nêst ferlitten ha? Ik skrik der tige fan. Mar de 
oare deis komt se lokkich wer fan‟t nêst. En o…wûnder der binne twa lytse 

pykjes. Se ha de eagen noch ticht. Ik ha besocht ien te weagen op in 
digitale weachskaal. It sil sa‟n 4 oan‟t 5 gram wêze. In och sa‟n lyts 

protsje en alles sit der op en oan. De âlden ha 13 dagen sitten te brieden 
om dit foarelkoar te krijen.  

De oare deis binne alle fiif aaikes út en it is te sjen dat de pykjes fan 

juster al wat oanhelle binne. Fan 18 oan‟t 23 juny komt alle moarnen in 
âlde swel fan‟t nêst. Soe it sa wêze dat ien fan harren de jongen noch 

waarm hâlde moat? Blykber kin de oare swel genôch iten bringe want se 
groeie as koal. It liket wol as soene se alle dagen in kear sa swier wurde. 

No, hjoed 23 juny, sjoch ik lytse eagjes. Se binne no fiif dagen. As ik hiel 

foarsichtich in lyts sweltsje út it nêst krij, skyt it my yn de hân.It plakt 
net. Der sit in flueske om hinne en ik kin it sa fan de hân wippe. De âlden 

bringe de earste wike fretten en nimme de stront yn dat flueske mei nei 
bûten. Ik sjoch dat hjir yn de stâlen ek. Se litte it yn de flecht ek wolris yn 

de stâl falle, it binne allegearre fan die wite slierten op de flier. 



Wy binne no wer in wike fierder, it is 1 july en de sweltsjes binne 13 

dagen âld. Se groeie as koal en komme al moai yn‟t fear. As ik ien út it 
nêst pakke wol, hâld dy har tige mei de poatsjes oan it nêst fêst. It is net 

foar te stellen mei wat foar krêft san lyts fûgeltsje har fêst hâlde kin. It is 

krekt as ferkramt it klauke, komt it op slot. Hâld beet wat it beet hat. It sil 
ek wol sa wêze!!. Der falle hast gjin sweltsjes út de nêsten al hoe fol dy 

nêsten oplêst ek wurde. 

As ik op it húske sit, sjogge se my mei harren fiven oan. Ik praat dan alle 

moarnen efkes mei harren en freegje as se harren net skamje my sa te 

beglueren as ik op it húske sit. 

It is no 5 july en se binne no 18 dagen. Ik ha krekt ien weage, 25 gram en 

no ûntkomt se my, fjocht my út „e hannen. Ik fiel my wat beswierre. Hie 
der no mar ôfbleaun, miskien kin dat lytse ding har noch net rêde. Ik hoop 

dat it har nêst werom fynt. De oare deis sitte der fjouwer pykjes op ‟e 

râne fan‟t nêst. As ik myn boadskip dêr efterlitten ha en in pear meter by 
it húske wei bin, fleane alle fjouwer pykjes troch it hartsje nei bûten. Ek 

de oarre deis binne se der net mear. Faaks hiene se it fleanen al oefenene 
sûnder dat ik der wat fan fernommen ha. 

In pear dagen letter ha‟k de stront opromme en it húske útbjind.Der lei in 

moai bultsje stront ûnder it nêst, want nei in wike gean de jonge sweltsjes 
mei de kont oer de râne fan‟t nêst as se wat kwyt moatte. Je kin je net 

foarstelle hoefolle michjeguod dy sweltsjes opfretten ha foardat se 
útfleane. 

It nêst ha‟k mei wat izertried en skroeven better oan de doar fêst set yn 

de hoop dat se takom jier werkomme. Want it wie in moaie ferdivedaasje 
sa moarns betiid op myn skythúske op de jarrekolk. 

De fjildman 

Uit ons prentenkabinet 

“De Utskoat vandaag ontvangen en ik dacht gelijk maar even reageren. Het 

betreft de poldermolen "De Vooruitgang" van de Oosthemmerpolder te 

Witmarsum, gebouwd in 1870. De molen stond op een paar honderd meter 

afstand van de nog bestaande korenmolen "De Onderneming". De molen is in 

1950 afgebroken en dan zou de foto even voor de afbraak zijn gemaakt. Op de 

foto zijn rechts van de molen hopen grond te zien en deze zouden best eens met 

de bouw van het gemaal te maken kunnen hebben. De Pannekoekster molen 

behoorde vroeger tot dezelfde polder en had ook groene spruiten en staartbalk in 

combinatie met witte schoren.” Dat schreef oud-molenmaker Durk Posthumus 

ons meteen na verschijning. Hij hoopt hiermee weer een bijdrage te hebben 

geleverd aan een brokje molenhistorie en daar kunnen we zeker positief op 

reageren. Ook Popke Timmermans kwam tot deze conclusie. En dan was er nog 

een schrijven van Bart Slooten uit het Noord-Hollandse Koedijk. ”Ik wist dat ik 



dezelfde foto die in Uit ons Prentenkabinet in de laatste Utskoat staat, had in 

het Friese album uit de verzameling van wijlen Jan van Egmond die bij mijn neef 

Albert Jan Veening in Boyl ligt. Hij heeft gezocht en inderdaad dat is dezelfde 

foto met als onderschrift dat deze schaatsers meedoen aan de Elfstedentocht van 

1954 en schaatsen in de buurt van Witmarsum. Dat komt onzes inziens maar 

één molen ( ook gezien zijn vorm) in aanmerking, nl. de niet lang daarna 

gesloopte De Vooruitgang van de Oosterhemmerpolder. Deze molen stond niet 

ver van de nog bestaande koren- en pelmolen De Onderneming (Lourens 

Sierkstra's molen dus). Jan van Egmond had er met pen 3-2 1954 bijgeschreven. 

Ik weet niet of dat nu op de dag slaat of op de datum van de krantenfoto, maar 

dat is wel na te gaan.” 

Als verdwenen molens als op het plaatje                  nu niet worden 

thuisgebracht, wordt het later steeds                          moeilijker ze te plaatsen, 

Vandaar ook onze hartelijke dank voor                             deze reacties. 

Bijgaand een zomerse oude ansicht dat                              het thema hardzeilen 

heeft.                                                                               Maar de molen heeft 

toch                                                                                    ook onze 

aandacht.                                                                               We vermoeden 

dat het op                                                                                 het Pikmeer 

bij                                                                                              Grou is.              

 

Wie kan dit bevestigen en de foto van verder                                                           

commentaar voorzien? 

 

 

 

Nieuwe molenaar op De Weyert 

Op zaterdag 7 mei is Nico Meinsma geslaagd voor het Friese molenaarsexamen. 

Het examen heeft de hele ochtend in beslag genomen. Samen met zijn 

leermeester Wil Heick en de gecommitteerden Jaap van Driel en Job Koehoorn is 

de examinering begonnen op molen De Weyert in Makkinga. Halverwege de 

ochtend zijn ze naar de molen Windlust in Noordwolde uitgeweken om de rest 

van het examen te doen. Nico moest hier in de weer met de zeilen en de molen 

vangen. Ik heb Nico zien staan op de stelling, geconcentreerd en met een rood 

hoofd. Het ging allemaal goed en er stond gelukkig voldoende bries om de 

wieken in beweging te zetten.  

Snelle leerling Nico is een snelle leerling en ook erg actief betrokken bij de 

molen. In ruim een jaar heeft hij zijn diploma gehaald en dat is toch wel een 

bijzondere prestatie. Naast de vaste lestijden was hij niet alleen op De Weyert te 



vinden 

maar ook 

op andere 

molens. 

De lessen 

gingen 

hem niet 

snel 

genoeg. 

Hij is erg 

leergierig 

en zoekt 

veel 

informatie 

in boeken 

en op het 

internet. 

Daardoor kwam hij ook regelmatig met de meest uiteenlopende en ingewikkelde 

vragen aanzetten. Hij pakte vaak de klussen op die er normaal bij inschieten. Bij 

ons op de molen heeft hij onder andere het luiwiel verdikt met plankjes, nieuwe 

veiligheidsnetten aangebracht op de stelling, een lesmodel gemaakt voor het 

opzeilen van een wiek en de hele bibliotheek geordend. Als vandaag een 

probleem geconstateerd wordt, is Nico morgen al bezig om hier iets aan te doen. 

Primeur  Het is uiteraard fantastisch zo‟n collega te hebben. Vanwege 

gunstige wind heb ik samen met Nico vaak door de week gemalen. Als ik dan 

aankwam, had Nico de molen nagenoeg al helemaal klaargemaakt. Met z´n 72 

jaren beweegt hij zich als een jongeman door de molen. Dat brengt me meteen 

ook bij de vraag: Zou Nico de oudste geslaagde leerling zijn? Met rekrutering van 

jonge mensen loopt het niet erg hard op onze molen maar deze primeur is 

anders wel binnen. 

Doorleren  Wat betreft de leergierigheid van Nico is het eind nog niet in zicht. 

Hij gaat binnenkort ook nog op voor het examen van De Hollandse Molen. 

Hiervoor loopt hij mee op de molen in Diever. Bij mij heeft hij inmiddels ook al 

het adres opgevraagd van de opleiding tot ambachtelijk korenmolenaar. Dat zal 

ongetwijfeld de volgend stap worden. ‟s Middags na het examen heeft hij al zijn 

eerste dienst gedraaid als molenaar.  

Fantastisch resultaat Namens mijn collega‟s van De Weyert heb ik jullie bij 

deze graag op de hoogte gebracht van het succes, de leergierigheid en 

betrokkenheid van onze onstuitbare nieuwe molenaar Nico Meinsma. In de 

traditie van onze molen heeft Nico een overall en taart gekregen van Eelke 

Rijpkema (bestuurslid) toen hij het examen had gehaald. Wij zijn blij met onze 

nieuwe molenaar en willen hem feliciteren met dit fantastische resultaat.  

Jan Sinnema (collega molenaar)  



Gjalt de Groot, in betûft 

aaisiker en skriuwer 

“Ik ha yn in omjouwing fan rêst en 

natoer noch in protte skreaun oan in nij 

boek,” liet De Fjildman ús witte yn syn 

foarige bydrage oer syn reis nei de 

Moulin de Langrais fan Johan van der 

Zee. Dat makke nijsgjirrich en koartlyn, 

op 29 april, waard dizze nije útjefte 

presintearre by it byld “De Aaisiker” te 

Dearsum. Dêr krige de 96-jierrige frou 

Anny Bangma út Grou it earste 

eksimplaar. Sûnt it ferstjerren fan har 

man brocht skriuwer Gjalt de Groot har 

alle jierren in pear ljipaaien: in 

traktaasje! 

Earder diene wy al berjocht oer it ferskinen fan syn boeken De jonge 

aaisiker fan Luctor en Emergo en It Swetshok, ferhalen fan in 

fjildman. Dit tredde boek soe men it slot neame kinne fan in trilogy: yn 

elk boek docht de persoan Gjalt de Groot ferslach oer syn eigen libben, 

mar yn dit tredde diel komt er wol hiel ticht op himsels en nimt er ús mei 

yn syn sielelibben mei tal fan hichtepunten mar ek drege tiden yn syn 

libben as boer, foarljochter, bestjoerder, as heit, echtgenoat en … as 

aaisiker. 

“De jonge út it wetterlân, de swalker út de bûtlannen, dy’t foarme is troch 

waar en wyn, fûgels en fisken. Dy’t oan de ein fan de winter al útsjocht 

nei fûgels en it útraast as er de earste hij fleanen sjocht. Dy’t him noch 

foar’t der in ljipaai leit, yn it lân wietreine lit. Dy’t it reinwetter priuwe wol 

en it lân rûke.” Ja, sa tekenet er himsels út en belooft er dat der njonken 

dit libben ek in libben oerbliuwt foar de húshâlding.  

Gjalt de Groot waard yn de rin fan syn libben ek noch ris in betûft 

bestjoerder, dat hy waard bombardearre ta foarsitter fan it Bûn fan Fryske 

Fûgelwachten, in organisaasje mei 112 ôfdielingen en 22.000 leden! Gean 

der mar oan stean. Der kaam mei Gjalt nij fjoer yn it Bûn, yn de diskusjes 

waard er net mijd, mar troch syn ambysje en rjochtlinich optreden mei 

each foar de ferantwurdlikheden op it mêd fan natoer, lânskip en 

neisoarch krige er wer grip op „e saak. Ek it Gild Fryske Mounders fûn in 

skoft yn Gjalt in kundich foarsitter en as frijwillich mûnder is er noch 



altiten aktyf op syn mole yn de Holwerter Mieden. Dêr is er ek as 

ferhaleferteller tige op syn plak: minsken dy‟t dêr op besite komme sille 

syn ferhalen grif yn ‟t ûnthâld bewarje. En foar elkenien dy‟t se neilêze wol 

is De aaisiker it oanskaffen en lêzen tige wurdich. It is moai fan styl, 

goed yn‟e opbou fan it ferhaal en dan dy sfear!  

De aaisiker is in útjefte fan Bornmeer en foar € 15,- is it te keap yn „e 

boekhannel. Foar elk dy‟t hâldt fan de fûgelwrâld yn it frije fjild, en dêr 

sille in protte poldermûnders grif ta heare, is dit hearlik snobbersguod. 

Lêze dus, dy sfearfolle ferhalen fan de Fjildman.    (GDW) 

 

24 uur draaien in Heerenveen 

Als vrijwillig molenaar droom je er wel eens van: 24 uren achter elkaar 

draaien met de molen, een hele nacht in het donker, mét of zonder wind. 

We zijn immers geen beroeps, we moéten nu niet zoals ze vroeger 

moesten, en juist daarom heeft het iets aantrekkelijks, iets geheimzinnigs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Molen Welgelegen op ‟t Heerenveen gaan we dit doen. We grijpen de 

Friese Molendag daarvoor aan. Van vrijdag 9 september 17.00 uur tot 

zaterdag 10 september 17.00 uur willen we draaien en malen. We zoeken 

naar een aantal leuke extra‟s die kunnen helpen om ons wakker te houden 

en om sfeer te maken rond de molen. We weten nu al dat de amateur- 

sterrenwacht van Heerenveen ons vrijdagavond  een blik op de hemel zal 

gunnen en informatie zal geven over wat er te zien of misschien helaas 

niet te zien is. Natuurlijk bakken we pankoeken en verder? Filmpje, 

fietstocht? Houd ons in de gaten op www.welgelegen-heerenveen.nl. 

GvdW 

http://www.welgelegen-heerenveen.nl/


Draaiuren overzicht 2010 
 

Ook over het jaar 2010 heeft Jaap Tiedema de draaiuren van onze Friese molens 

wederom verzameld. Het is, net als vorige jaar, weer een vrij compleet beeld van de 

draaiuren in Friesland. Wij danken Jaap voor zijn inzet en hopen dat het overzicht over 

2011 weer net zo gevuld zal zijn als dit overzicht. 

 

Industriemolens 
 

Het hoogste aantal draaiuren van dit jaar komt wederom op naam van koren- en 

pelmolen ‟t Lam in Woudsend. Niet minder dan 1105 uren was deze molen in bedrijf. 

Goede tweede is de Formerumermolen op Terschelling met 720 uur. Als derde is 

geëindigd houtzaagmolen De Rat in IJlst met 609 uren. 

 

Poldermolens 
 

Bij de poldermolens is vanuit het niets De Rietvink nabij Nijetrijne als hoogste geëindigd. 

Met maar liefst 330 uur voert zij die ranglijst aan. Extra knap is het, als we bedenken dat 

de molen deels in 2010 ook nog in restauratie was. Op de tweede plaats is geëindigd 

Kingmatille bij Dronrijp met 300 uren. De Hantumermolen is knap derde geworden met 

288 uur op de teller. 

 

Nieuwe kolom 
 

De meest rechter kolom is dit jaar nieuw. In deze kolom wordt aangegeven of een molen 

al dan niet deels of geheel in 2010 in restauratie was. Geheel is IR, en deels is DIR. 

Daarnaast betekent de afkorting ND: niet draaivaardig, DND: deels niet draaivaardig, 

GU: geen urenadministratie en AO: alleen omwentelingen.    (RJN) 
 

Nr. Naam Plaats Belast Onbel. Totaal Omw. Opm. 

1 De Formerumermolen Terschelling 0 720 0     

2 De Phenix Nes/Ameland 25 52 77     

3 De Hond Paesens 0 147,5 147,5     

4 De Hoop Holwerd 3 80 83     

5 Ropta Metslawier 0 20 20     

6 De Eendracht Anjum 0 184 184     

7 De Hantumermolen Hantum 288,25 0 288,25     

8 De Miedenmolen Holwerd 59,5 0 59,5     

9 De Gans Ezumazijl 23 6 29     

11 De Kleilansmole Marrum 0 6 6   DIR 

12 De Grote Molen Marrum 32,5 5 37,5     

13 De Phenix Marrum 63,5 73,5 137     

15 De Hegebeintumermole Hegebeintum 14 15 29 28715   

16 Aylvapoldermolen Wommels 69 22 91 52157   

17 De Volharding Jislum 28 39 67     

18 De Meermin Dokkum -- -- --   ND 

19 Zeldenrust Dokkum 20,25 139,25 159,5   DIR 

20 De Hoop Dokkum 0 44 44   DIR 

21 Beintemapoldermolen Westergeest 47,5 19 66,5     

22 De Victor Wanswert 47,5 60,5 108     

23 De Zwaluw Birdaard       195050 AO 

24 De Klaarkamstermolen Rinsumageest 0 0 0   IR 

25 De Westermolen Kollumerpomp           

26 De Hoop Stiens 0 330 330     

27 Vrouwbuurtstermolen Vrouwenparochie           

28 Balkendsterpoldermolen Oude Leije 42 12 54     



Nr. Naam Plaats Belast Onbel. Totaal Omw. Opm. 

29 Genezareth Kloosterp. Hallum 39 47 86     

30 Tochmaland Kollum           

31 Rust Roest Munnekezijl           

32 De Steenhuistermolen Stiens 4 39 43     

33 De Olifant Birdaard 0 0 0   IR 

34 De Slagdijkstermolen Oude Leije 76 28 104     

35 Binnema's molen Stiens 17 6 23 11936   

36 De Wynsermolen Wyns 0 2,75 2,75   IR 

37 De Oudkerkermolen Aldtsjerk 24 7 31   DIR 

38 De Hoop Roodkerk 0 0 0   IR 

39 De Oegemûne Broeksterwoude 0 0 0   IR 

40 De Broekmolen Broeksterwoude 36 31,5 67,5     

41 Windlust Burum         GU 

42 De Korenaar Sexbierum 12 100 112     

43 Tjasker Veenwouden           

44 De Kievit Menaldum 44 20 64     

46 De Mûnts Buitenpost 4 10 14     

47 Arkens Franeker 10 23 33     

48 De Achlumermolen Achlum 80 25 105 100800   

49 De Schalsumermolen Schalsum 104 81 185 61350   

50 De Rentmeester Menaldum 57 9 66     

51 De Marssumermolen Marssum 29 49 78     

52 De Bullemolen Lekkum 62,5 11,5 74     

53 De Himriksmole Leeuwarden 30 54,25 84,25     

54 Boktjasker Augustinusga 47 0 47     

55 Kingmatille Dronrijp 197 103 300     

56 De Hatsumermole Dronrijp 36 26 62     

57 de Puollen Dronrijp 21 42 63     

58 Terpzicht Marssum 3 - 3   DND 

60 Ypeymole Ryptsjerk 20 9 29     

62 Froskepollemolen Leeuwarden 17 105,5 122,5     

63 molen Alddiel Tytsjerk 0 16 16     

64 Molen Hoogland Goutum 238 22 260     

65 Kramersmolen Goutum 227 26 253     

66 De Hempensermolen Wergea 131 45 176     

67 De Hoop Sumar 31 172 203     

68 Tjasker Bolsward -- -- --   ND 

70 Langwert Winsum           

71 De Huinsermolen Huins 82,75 8,25 91     

72 De Eendracht Kimswerd 50 75 125 68656   

73 Meerswal Lollum 33,75 7,75 41,5     

74 Fatum Tzum 25 0 25     

75 Duivenhok Tzum         DND 

76 Wieuwens Oosterlittens 28 0 28     

77 De Ikkers Warten           

79 De Edensermolen Edens 50 0 50     

81 Tjasker Allingawier 0 0 0     

82 De Princehofmolen Eernewoude 0 0 0   ND 

83 De Onderneming Witmarsum         GU  

84 De Pankoekstermolen Witmarsum 59,25 65,75 125 69161   

85 De Hiemertermolen Burgwerd 79 39,25 118,25 71656   



Nr. Naam Plaats Belast Onbel. Totaal Omw. Opm. 

86 Himmole Sneek -- -- --   ND 

87 De Haensmole Grou           

88 De Borgmolen Grou           

89 De Cornwerdermolen Cornwerd 61 174 235     

90 De Klaver Bolsward 62,75 56,25 119 85431   

91 Rispens Oosterend 38,25 32,25 70,5 48611   

92 De Bird Grou           

93 Heechhiem Goengahuizen 50 13 63 52481   

94 De Modderige Bol Goengahuizen 16 11 27 21000   

95 De Jansmolen Goengahuizen -- -- --   ND 

96 Lonje Bolsward 19 46 65     

97 De Oegekloostermolen Hartwerd 13,5 0 13,5 15940   

99 Roekmole / vh. Warniahuizen Goëngahuizen -- -- --   IR  

100 De Babuurstermolen Tjerkwerd 23 158 181     

101 De Mellemole Akkrum           

102 De Rat IJlst 595 19 609     

103 De Vlijt Koudum 10 47 57     

104 Geau's mole Oppenhuizen           

105 Deelsmolen Vegelinsoord 83 12 95 36565 DIR 

106 Ybema's molen Workum 31 43 74 56469   

107 De Weijert Makkinga 50 59 109 45437   

108 De Nylânnermole Workum 70,5 102,75 173,25 82283   

109 De Snip Workum 20 47 67 30516   

110 Tjasker It Heidenskip 50 0 50     

111 De Sweachmermolen Langweer 14 17 31   DIR 

112 De Groene Molen Joure         DIR 

113 Penninga's Molen Joure           

114 Welgelegen Heerenveen 24 156 180 42754   

115 t Lam Woudsend 815 290 1105 565744   

116 De Jager Woudsend 83 53,25 136,25 102200   

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug           

118 Tjasker de Deelen Oldeboorn           

119 De Tjongermolen Mildam 2 10 12     

120 Korenmolen Sloten 70 236 306 118225   

121 Windlust Wolvega 0 0 0   IR 

122 De Rietvink Nijetrijne 168 162 330   DIR 

123 De Reiger Nijetrijne           

124 De Gooyer Wolvega 21,5 23 44,5 17884   

125 Windlust Noordwolde 5 147 152 75177   

126 t Zwaantje Nijemirdum 91 0 91     

128 Vesuvius Elsloo           

129 Tjasker Sondel/Lemmer           

132 De Verwachting Hollum 176 41 217     

133 De Hersteller St. Johannesga       331923 AO 

134 Notmûne Koartwâld 0 37 37     

137 De Mars  de Blesse           

145 Spinnekopmole Nijhuizum 60,5 85 145,5 98516   

148 Dorismooltsje Oudega (W) 61 6 67    
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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 J. Rozenga, Oudebildtdijk 1094, 

9075 NL Westhoek.  

tel. 06 50401856 

e-mail: jrozenga@dds.nl 

 
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: 
Pieter Kooistra ( tel 058-2880038) 

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: 

Pieter Kooistra  
 

Aan dit nummer werkten mee: 
Jacob Bijlstra, De Fjildman 
Edo Saab, Jan Sinnema 

 
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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