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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

en de Vereniging Gild Fryske Mounders 



In dit nummer onder meer: 

Verslag Openbare voorjaarsvergadering GFM 

Opening koren- en pelmolen Zeldenrust 
Tien stalen reuzen op een rij 
Himmole verplaatst naar IJlst 

Bauke Bos koninklijk onderscheiden 
De horizontale molen van Denainvilliers 

Maalmarathon Heerenveen 
Komt Molen De David terug? 
Uit ons prentenkabinet 

Ingezonden stukken 
 

 
Bij de foto‟s op de cover: 

Voor: Molen De Rat in IJlst viert dit jaar haar 300-jarig bestaan. 

Achter: De Aylvapoldermolen terug bij De Fryske Mole, foto Henk Bootsma 

Van de redactie  

Als ons blad eenmaal bij de drukker ligt, valt er elke keer weer een 

hele last van je schouders. Er is weer een nummer gemaakt en 

hopelijk bevalt het de lezers. Vanzelf gaat het niet. Dit in tegenstelling 

tot het ter hand nemen van dit nummer om het te lezen en de 

informatie tot je te nemen. De last wordt echter vele malen verlicht 

door de bijdragen van mederedactieleden en het ―veld‖. Let wel beste 

lezers en molenvrienden, het blad is van, voor en door u tot stand 

gekomen en vanaf oprichting is die doelstelling nog nooit bijgesteld. 

Tijd voor een andere opzet wellicht? Uit datzelfde veld hebben we die 

wens tot op de dag van vandaag nog niet vernomen. Zelf hebben we 

wel de wens om meer kleur in het blad aan te brengen, maar daarvoor 

is de oplage te gering. Een oproep om meer advertenties op te nemen 

is een optie, maar u kunt als lezer ook uw steentje bijdragen door 

nieuwe abonnees te werven. De komende Friese Molendag is daar een 

uitstekend moment voor. En anders wel de meer informele momenten 

waarop je met familie of vrienden spreekt over je passie voor molens. 

Waarom dan geen medesteunders vragen? We wensen u veel 

leesplezier met dit nummer en wellicht tot ziens op de Friese Molendag 

van zaterdag 10 september. U komt toch ook!                  De redactie 

Agenda 

9-10 sept. 24 uur draaien op Welgelegen 
10 sept. Friese Molendag 

10+11 sept.Open Monumentendagen 
4 nov. Najaarsvergadering 
5 nov. Sluiting kopij decembernr.144 

5 nov. Molenruilbeurs in de Bethelkerk, 
Norbruislaan 1, Utrecht Zuilen 

van 10 tot 15 uur. Info: 0180-

411121 / 06-20680845 



 

 

Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering 

vrijdag 4 november 2011 om 19:30 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9O13 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2011 

4. Ingekomen stukken 
5. Penningmeester 

   Begroting 2012 
6. Opleidingen 

   Stand van zaken 
   Mededelingen uit de leermeestervergadering 

   Uitreiking diploma‘s periode maart 2011— oktober 2011 
7. Rondvraag 

8. Pauze 
9. Presentatie over de restauratie van ―de Rietvink‖ 

In vorige nummers van De Utskoat heeft u het één en ander kunnen lezen 
over de restauratie van de Rietvink in Nijetrijne. (zie de foto hieronder) We 

hebben Lia en/of Rolf van der Mark, eventueel in samenwerking met Hugo 

Landman voor de technische details, bereid gevonden om met foto's hun 
verhaal te vertellen tijdens de najaarsvergadering.  

Meer informatie staat t.z.t. op onze site (zie onder). 
10. Sluiting. 

 
NB:  Voorin de zaal op een 

hoek van het podium kunt u 
molen-gerelateerde artikelen 

uitstallen, die u in de pauze 
aan belangstellenden (te 

koop) kunt aanbieden. 
 

We nodigen u, uw partner en 
andere belangstellenden van 

harte uit tot het bijwonen van 

deze bijeenkomst. 
 

Bestuur Gild Fryske Mounders 
www.molenaarworden.nl 

GILD FRYSKE MOUNDERS 

http://www.molenaarworden.nl/


   



Verslag Openbare Voorjaarsvergadering Gild 

Fryske Mounders van vrijdag 25 maart 2011 

Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens presentielijst: 74 

personen. 

Met kennisgeving afwezig: S. Jellema, J. Coppens en Fam Schouten 
 

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

in het bijzonder Warner Banga die vanavond de lezing verzorgt en 
Lodewijk Zwierstra als voorzitter van De Fryske Mole. 

Er zijn helaas geen geslaagden, dus geen toespraken, of toch, want Piet 
en Frank zijn vanavond voor het laatst aanwezig als bestuurslid. Of alle 

aanwezigen de presentielijst willen invullen, op elke tafel ligt er één. 
 

2. Mededelingen 
Vorig jaar bestond Stichting De Fryske Mole 40 jaar. Dit werd gevierd op 

17 december in Sexbierum, alsnog geluk gewenst met dit jubileum. 
Morgen, 26 maart wordt de Friese molenaarsdag gehouden. Jet Sandberg 

heeft weer een aantal molens en molenaars geregeld. Dit was voor haar 

de laatste keer; ze wordt opgevolgd door Martin de Jong. 
Over twee weken is het jaarlijkse busreisje, dit keer naar Noord Holland, 

er zijn nog twee plaatsen vrij. 
Tjitte Talsma deelt mee dat op 16 en 17 april de Leeuwarder molendag 

wordt gehouden. 
Jaap van Driel, die net binnenkomt, ontving de onderscheiding voor 

Vernuft en Volharding tijdens de jaarvergadering van De Hollandse Molen. 
Er is een bijeenkomst geweest, op verzoek van Lammert Groenewold, van 

molenvrienden in Noord Nederland en Noord Duitsland met als doel één 
en ander van elkaar te leren. Wordt vervolgd. 

Kees Vanger (Meppel) wil dit najaar weer een wervingsactie organiseren in 
Noord Nederland. We hebben als bestuur besloten daaraan mee te doen. 

Hoe en wat moet nog verder worden uitgewerkt. 
 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2010 
Geen op- of aanmerkingen. 

 
5. Vaststellen jaarverslag 2010 

Geen op- of aanmerkingen. 
 

6. Penningmeester 
Penningmeester Piet de Vries geeft de laatste toelichting op de exploitatie 

rekening en de balans van 2010. Er zijn geen vragen. 



De kascommissie, bestaande uit Popke Timmermans en Yolt IJzerman, 

brengt verslag uit: Alles is prima in orde bevonden en de kascommissie 
verzoekt de leden decharge te verlenen aan het bestuur over het boekjaar 

2010, hetgeen geschiedt. 

Piet kijkt terug op een aantal goede jaren als penningmeester, in het 
begin af en toe hectisch, maar de laatste jaren met meer regelmaat. 

Inmiddels weet hij van bijna alle leden wie er op tijd betalen en wie niet. 
Hij heeft het werk altijd met veel plezier gedaan. Ook vindt hij de opkomst 

bij de ledenvergaderingen uniek, vaak zijn er bij een ledenvergadering 
buiten het bestuur nog enkele leden, bij ons is de opkomst meestal rond 

de 60 à 70 leden. 
Als nieuw reserve commissielid treedt Job Koehoorn op, zodat de 

kascommissie voor het jaar 2011 bestaat uit Yolt Yzerman, Stef Mensinga 
en Job Koehoorn. 

   
7. Verslag jeugdcommissie 

Frans Venema is namens het bestuur de trekker van de jeugdcommissie. 
Hij geeft een overzicht van de plannen met name voor de hoogste 

groepen van de basisscholen. Frans heeft drie punten: de smidte (zien en 

doen), pankoeken (extra activiteiten) en de stien (nieuwsgierig maken). 
 

8. Opleidingen 
Jaarverslag 2010. 

Geen op- of aanmerkingen. 
 Stand van zaken. 

Sinds de najaarsvergadering hebben zich geen nieuwe leerlingen 
aangemeld en zijn er ook geen examens afgelegd. 

 Mededelingen uit de leermeestervergadering. 
 Er zijn geen mededelingen. 

 Uitreiking diploma‘s periode oktober 2010 - maart 2011. 
 Geen examens, dus ook geen diploma-uitreiking. 

 
9. Bestuurswijziging 

Bestuurslid Frans Venema is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld; 

hij wordt met algemene stemmen herkozen. 
Van penningmeester Piet de Vries en voorzitter Frank Terpstra wordt 

afscheid genomen. Piet heeft de leden al bedankt tijdens zijn presentatie 
van het financiële verslag, Frank staat kort stil bij zijn loopbaan als 

molenaar, waarbij hij wijlen Klaasje Dijkstra, de vrouw van Anne Dijkstra, 
gedenkt omdat ook zij vaak op de molen aanwezig was. Frank wenst de 

nieuwe voorzitter en ook de penningmeester, respectievelijk Frits Bloem 
en Johannes Rozenga veel succes en toont tenslotte een videoclip van 

Gerrit Breteler. 
Vervolgens neemt Frits het voorzitterschap over, bedankt Piet en Frank 

voor hun werkzaamheden voor de vereniging met een toespraak, een bos 
bloemen en een kadobon. 

Tenslotte komt Lodewijk Zwierstra aan het woord namens Stichting De 
Fryske Mole. Hij concludeert dat er ondanks de verschillen van mening 



toch veel waardering voor elkaars werk bestaat en biedt de beide mannen 

een boekenbon aan. 
 

10. Rondvraag 

 
 Job Koehoorn wil graag dat de ledenvergadering een half uur later 

begint, wordt meegenomen in de bestuursvergadering. 
Jet Sandberg meldt dat de Friese Molenaarsdag m.i.v. volgend jaar door 

Martin de Jong georganiseerd zal worden. 
Stef Mensinga wil ook graag om 8 uur beginnen en dan een grotere 

minder warme zaal. Nemen we mee. 
Ubo Kooyenga praat de zaal in, is niet te verstaan, maar blijkt wel 

tevreden. 
Één van de aanwezigen verzoekt meer 'plaspauzes' tijdens het busreisje. 

Ruurd Jacob meldt dat er een toilet in de bus aanwezig is waarvan gebruik 
kan worden gemaakt. De ritten tussen de bezoeken door zijn over het 

algemeen zo kort dat er nauwelijks sprake kan zijn van 'hoge nood'. 
Tenslotte meldt Gerben Wijnja dat er voor in de zaal weer het een en 

ander aan boeken te koop is. 

 
11. Pauze met wat drinken en bitterballen 

 
12. Presentatie door Warner Banga over zijn boek “Jim mutte 

komme: it waait!” en het onderzoek wat daaraan voorafging: zeer 
interessant. 

 
13. Sluiting 

 
Frits bedankt allen voor zijn/haar inbreng, sluit de vergadering en nodigt 

iedereen uit nog even na te praten. 
 

Albert Wester 
secretaris 



  



Efkes byprate troch “De 

Fryske Mole” 

 

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. (Brim) 

 

In 2006 is de onderhoudsregeling door het Rijk aangepast en kregen we te 

maken met de Brim. Dat was even wennen, omdat een zesjarig onderhoudsplan 

moest worden gemaakt. Voorheen konden de rekeningen voor het uitgevoerde 

onderhoud tot een bepaald bedrag per jaar /per molen worden ingediend. Tevens 

bestond er een restauratieregeling. Beide regelingen zijn vervalllen en daarvoor 

kwam de Brim in de plaats. Deze is gelukkig op een aantal punten vereenvoudigd 

en de ervaring heeft geleerd, dat voor een dynamisch monument als een molen 

het onderhoud moeilijk zes jaar van te voren kan worden gepland. Het eerste 

zesjarige Periodiek Instandhouding Plan ( P.I.P.) loopt nog tot eind 2012 en op 

16-1-2012 kan een nieuw plan worden ingediend. Het voert te ver om de voor- 

en nadelen van een P.I.P. hier te vermelden.  

Het maken van het P.I.P. voor de periode 2013- 2018 is uitbesteed aan de 

Monumentenwacht Fryslân. Het blijkt veel ingewikkelder te zijn dan het vorige 

plan en daardoor zijn de kosten ook veel hoger. Dit is jammer want voor dat geld 

kun je geen onderhoud uitvoeren. De in het vorige P.I.P. gemaakte raming voor 

deze kosten wordt vele malen overschreden. 

De kans is groot dat het maximum bedrag weer op € 50.000,- / molen/ zes jaar 

wordt gesteld. Dit hebben we altijd bepleit om de cofinanciering door de 

provincie Fryslân en de betrokken gemeenten rond te kunnen krijgen. Een 

verhoging van het maximum bedrag zou ook een extra bijdrage van de provincie 

en de betrokken gemeenten vragen en dat zal in deze tijden moeilijk haalbaar 

zijn. We blijven een restauratieregeling naast de Brim noodzakelijk vinden, 

omdat het ( groot) onderhoud van een grotere molen meer kost dan € 50.000,- 

in zes jaar. 

Restauraties 

De restauraties van De Hoop en De Grutte Mûne te Broeksterwoude zijn afgerond 

door de Molenbouwbedrijven Kolthof te Stiens resp. Hiemstra te Tzummarum/ 

Shipdock Draaisma te Franeker. Zij hebben een mooi stukje werk afgeleverd en 

wij hebben een paar molens, welke weer een poosje mee kunnen. Een molen is 

echter een dynamisch monument, welke ook bij goed onderhoud op den duur 

weer een restauratie c.q. groot onderhoud nodig heeft.  

De Wynsermûne wordt eind augustus opgeleverd door molenbouwer Jellema te 

Burdaard. De enthousiaste molenaar Jippe Braaksma - ooit de jongste molenaar 

van Nederland – is in de historie van de molen gedoken. Het resultaat is, dat de 

molen weer in de oude kleuren staat en het bijzondere Dekkerlager behouden 

kon blijven. 



De Jansmole wordt binnenkort door de molenbouwer Agricola/ Bouw 75 te Warns 

op de reeds aangebrachte fundering gezet. Bij de molepôle is een 

rondmaalcircuit gemaakt. Een groot deel van de onderdelen is gerestaureerd c.q. 

kon weer worden gebruikt.  

De Himmole is door molenbouwer Kolthof op de plek van de vroegere 

Terpensmolen gezet. Het fietspad ( Snekerpad) moet nog worden omgelegd en 

de oplevering is op 9 september gepland. De officiële ingebruikstelling is gedacht 

rond 1 oktober a.s., waarbij de molen als officiële naam de ―Terpensmole‖ krijgt, 

naar de molen die hier eerder heeft gestaan.  

De financiering van de restauratie van de Victor te Wanswerd is rond door 

toezegging van een bijdrage door een aantal fondsen, waardoor het 

ongesubsidieerde gedeelte van de kosten van € 340.000,- is gedekt. Fondsen: 

zeer bedankt. De molenbouwer Kolthof krijgt als laagste inschrijver de definitieve 

opdracht voor de uitvoering van de restauratie. 

Onderhoud 

De uitvoering van het onderhoud is in volle gang en hopelijk is de capaciteit bij 

onze vijf aannemers voldoende om het opgedragen werk dit jaar uit te voeren. 

Voor het optimaal gebruiken van de subsidiegelden is dit wel nodig. 

 

Overname van de Aylvapoldermolen te Burgwerd 

 

Op 15 juli j.l. hebben we de molen in eigendom gekregen. In zekere zin is de 

molen weer thuis. Eerder stond deze molen als ―Vijfhuistermolen‖ nabij Hallum 

en moest vanwege de aanleg van een industrieterrein worden verplaatst. De 

molen was toen eigendom van DFM en is overgedragen aan de stichting 

―Aylvapoldermolen‖. Deze heeft de molen op de huidige plaats gezet, waar ca. 

veertig jaar eerder de molen was afgebrand. 

 

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 D.F.M.                                                

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

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


Restauratie kost  320.000 euro 

Koren- en pelmolen Zeldenrust in 

Dokkum feestelijk in gebruik gesteld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaris van de Koningin in Friesland John Jorritsma, 

burgemeester Marga Waanders en wethouder Tytsy 

Willemsma van Dongeradeel staan klaar om de vang van de 

gerestaureerde molen Zeldenrust te lichten. Op de 

achtergrond houdt vrijwillig molenaar Broer van der Wal een 

oogje in het zeil. (Foto Karel Jongsma) 
 

Donderdag 14 juli werd in Dokkum de vang van de gerestaureerde 

koren- en pelmolen „Zeldenrust‟ gelicht door Commissaris van de 

Koningin in Friesland John Jorritsma en burgemeester Marga 

Waanders en wethouder Tytsy Willemsma van Dongeradeel. 

Daarmee kwam een eind aan de ingrijpende restauratie van deze 

fraaie en beeldbepalende walmolen die samen met korenmolen 

„De Hoop‟ het stadsgezicht van Dokkum bepaalt. 

Maandenlang was dat stadsgezicht aangetast en stond op de dwinger aan 

het Dokkumer Kleindiep een ―doofpot‖ met een puntmuts als noodkap. De 
oude kap werd namelijk van de molen getild en vrijwel volledig hersteld, 

omdat de voeghouten, windpeluw, penbalk, spruiten, burgemeester en 
wethouders, het halslager en penlager aan vervanging toe waren. Het  



  



rechtzetten van het scheef staande achtkant werd meerwerk na metingen 

ter plaatse. Ook de spruiten, schoren en staartbalk werden vervangen en 
de molenroeden kregen een opknapbeurt en zijn opnieuw opgehekt.  

De molen is elke zaterdagmiddag geopend voor het publiek, waarbij 

bezoekers worden rondgeleid door een groepje enthousiaste vrijwillige 
molenaars. Regelmatig is het op de molen dan een drukte van belang 

(40–50 bezoekers op een ‗gewone,‘ zomerse zaterdag is heel normaal!), 
zodat vervanging en verbreding van de stelling noodzakelijk was. De 

stelling werd bovendien voorzien van een hek op ARBO-hoogte. Het 
metsel- en voegwerk van de stenen romp werd hersteld en de schoren 

van de stelling compleet vernieuwd. Het werk werd uitgevoerd door 
molenmaker Hiemstra uit Tzummarrum in samenwerking met aannemer 

De Haan uit Dokkum.  
De restauratiekosten van ruim 320.000 euro werden bijeengebracht door 

Rijk, Provincie en gemeente Dongeradeel, maar ook een aantal 

subsidiënten als de Bankgiro Loterij, de Vereniging de Hollandsche Molen 

en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De nieuwe kap is naast de molen geplaatst om met riet te 

worden gedekt voordat deze weer op de molen wordt getakeld. 

 

Op de fraaie en actuele website van de stichting 

http://www.monumentenbehouddongeradeel.nl/ was en is het 

restauratieproces goed te volgen, ondersteund door prachtig en zeer 

uitgebreid fotowerk van onlangs als GFM-molenaar geslaagd bestuurslid 

Karel Jongsma.                                                          Warner B. Banga 



 

 

TIEN STALEN 
REUZEN OP EEN RIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van Molkwerum in het zuidwesten tot Stroobos in het noordoosten staan 

10 stalen reuzen al bijna 100 jaar op een rij in ons fraaie Friese 
landschap. Met deze stalen  reuzen worden bedoeld de 10 grote 

Amerikaansche windmotoren met wiekenraddiameters van 10-11 en 12 
meter t.w. Molkwerum - It Heidenskip- Tjerkwerd - Tirns – GreateWierum 

- Deersum-Mantgum – Weidum - de Veenhoop en Stroobos. 

Toen in 1995 het boek "DE WINDMOTOR ALS POLDERGEMAAL IN 
FRIESLAND" verscheen was het met het merendeel van bovengenoemde 

windmotoren zeer slecht gesteld. Alleen de eerste en de laatstgenoemde 
van het rijtje (Molkwerum en Strobos) waren op dat moment reeds 

gerestaureerd. 
Wie had het ooit voor mogelijk gehouden dat nu na 16 jaren ook de rest is 

gerestaureerd en er dus nu weer blinkend en in volle glorie bijstaat? 
Thans is het al weer zover dat de windmotor van Molkwerum opnieuw een 

restauratie ondergaat, maar het is zeer verheugend dat deze stalen 
reuzen, met eveneens een aantal kleinere exemplaren, in stand worden 

gehouden hetgeen, althans ondergetekende, grote voldoening geeft. 
Op bijgaande foto's de Amerikaansche windmotor aan het Skar bij It 

Heidenskip vóór en na de restauratie. 
 

Jan Bergstra , Sneek 



 

De Himmole verhuisd naar IJlst 

Als je de provinciale wegen bij de Alde Himdyk van Sneek naar Oosthem en IJlst 

wegdacht had de molen eigenlijk best een goede, fotogenieke standplaats. Hij 

was daar in 1982 ook niet voor niks neer gezet. We verwijzen daarvoor naar het 

artikel van Popke Timmermans in het Utskoat-oktobernummer 27 van dat jaar. 

Daarvoor prijkte de molen aan het Pikmeer bij Grou. Toch was de heer Heijdra 

van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg toen al kritisch over deze locatie. 

Profetisch gaf hij te kennen het te betreuren dat de molen niet de vereiste 

biotoop had gekregen. Met de 

verplaatsing, 29 jaar na dato, heeft de 

molen alsnog de perfecte plek gekregen 

die hij verdient: het voormalige 

molenerf van de Terpensmole aan het 

fietspad het Snekerpad, tussen IJlst en 

Sneek, vlakbij De Rat.             GDW   

(foto‘s Jaap Tiedema).  

  



Portret 

Bauke Bos koninklijk onderscheiden 

Elk jaar worden er mensen onderscheiden voor hun vrijwillige inzet 

t.b.v. de maatschappij. Daaronder bevinden zich ook regelmatig 

molenvrienden. Dit jaar ontdekten we dat Bauke Bos uit Sint Nicolaasga 

verblijd werd met de eervolle versierselen van de Koningin. Een hele eer. 

We legden Bauke een aantal vragen voor in het kader van een portret. 

 

Sinds wanneer ben je in de ban van molens? 

Eigenlijk al sinds mijn jeugd, maar toen ik van school kwam en een tijdje zonder 

werk zat, ging ik vrijwilligerswerk doen op een molen als dagbesteding. 

Hoe is dat gekomen? m.a.w. waardoor werd jouw belangstelling 

gewekt? 

Zo‘n groot oud werktuig waarvan de wieken kunnen draaien vond ik een mooi 

gezicht. En als jongen van een jaar of zeven hebben we ooit een korenmolen in 

Brabant bezocht en dit maakte toen al diepe indruk op mij. 

Waar deed je de opleiding tot vrijwillige molenaar, wie was jouw 

leermeester en waar ben je actief en welke rol speel je daar? 

Ik ben begonnen in januari 1994 op molen de Rat in IJlst bij Simon Jellema, waar 

ik 23 december 1995 slaagde, waar ik overigens nog regelmatig kom. Daarnaast 

kom ik regelmatig op Penninga‘s Molen en zelf ben ik beheerder/molenaar van de 

Skarrenmoune in Scharsterbrug en de Groene Molen in Joure. In 1996, toen ik 

ging samenwonen met mijn vrouw Wieb die toen in Scharsterbrug woonde, heb 

ik geïnformeerd of ik op de plaatselijke molen mocht draaien. Ik ben in contact 

gekomen met de toenmalige molenaar en die vond het wel mooi een collega erbij 

te krijgen. Toen deze zichzelf te oud vond, heb ik het helemaal overgenomen, 

kreeg tussentijds ook nog assistentie van andere molenaars, maar deze zijn 

helaas niet meer actief en zodoende sta ik er alleen voor. Ook maai ik hier het 

gras. Toen de stichting Skarrenmoune samenwerking zocht met stichting 

Penninga‘s Molen, kwam ik in kennismaking met deze molen en werd mij 

gevraagd om per toerbeurt ook op deze molen te draaien. En zodoende kwam ik 

ook bij deze ploeg. Bij de Groene Molen heb ik ooit al eens voor de deur gestaan 

om door het raampje te kijken naar een glimp van de oude stationaire motor, 

want oude motoren is een andere hobby van mij en op Penninga‘s molen was 

een sleutel van deze molen. Jammer dat het niet vertrouwd was om met deze 

molen te draaien. Samen met een toenmalige collega-molenaar heb ik toen deze 

motor weer gerepareerd, want er was ooit vorstschade ontstaan, waardoor de 



motor niet meer kon 

draaien. Mijn collega had 

hem ooit al weer eens 

aan de loop gehad, maar 

dit kon uiteraard niet te 

lang, vanwege het 

ontbreken van de 

koeling. Toen de motor 

weer vertrouwd kon 

draaien, is er ook een 

nieuw koelvat in 

gekomen en samen 

draaiden we regelmatig 

met de motor en dit gaf 

weer wat bedrijvigheid 

bij de molen, maar 

helaas kon de molen niet 

draaien. In het verleden 

zijn er diverse mensen 

bezig geweest om de restauratie van de grond te krijgen en steeds was er geen 

geld. Zelf ben ik ook regelmatig in gesprek geweest, maar het werd steeds 

uitgesteld. Totdat in een januaristorm in 2006 het dak van het bovenhuis waaide 

en ik een telefoontje kreeg van de gemeente, de eigenaar. Of ik even kon helpen 

om de boel wat op te ruimen. Toen kreeg ik het heldere idee om Omrop Fryslân 

bericht te doen over de schade en die kwam ‘s middags met een camera om de 

boel te filmen. Ik wil niet zeggen dat dit geholpen heeft, maar feit is wel dat in 

mijn ogen één en ander in een stroomversnelling is gekomen en begin december 

2008 kreeg ik een mail dat men zou beginnen met de restauratie en dit is dan 

ook zeer grondig gebeurd en inmiddels is de molen weer draaivaardig, zowel op 

motor- als op windkracht. 

Als je de mooiste Friese molen zou willen aanwijzen, welke is dat dan en 

waarom juist die molen? 

Eigenlijk is elke molen mooi, dus hier wil ik geen uitspraak over doen. Op een 

houtzaag- of korenmolen is het mooi om bezig te zijn met de molen, maar op 

een poldermolen kan ik heerlijk tot rust komen en genieten van de natuur om 

me heen. 

Wat vind je van de stelling: Molens moeten zo veel mogelijk draaien. 

Waarom vind je dat? 

In principe ben ik het hier wel mee eens, maar dan moeten er wel voldoende 

molenaars zijn. Op beide poldermolens ben ik alleen actief en dan is het wel eens 

een gepuzzel om de tijd per molen in te delen. Zo heeft de Skarrenmoune 

relatief veel wind nodig om te draaien vanwege windbelemmering en kan de 

Groene Molen met minder wind toe. En ook zijn er nog andere dingen in het 



leven die aandacht vragen en het gezin is toch het belangrijkste en daar weet ik 

door de ziekte en het overlijden van mijn dochter vorig jaar helaas alles van. 

Hoe zou Fryslân nog meer molenland kunnen worden? M.a.w. hoe kan de 

Friese molen in jouw ogen nog beter gepromoot worden? 

Tegenwoordig is internet heel belangrijk, dus elke molen of groep molens zou 

een website moeten hebben. Ook zouden molens meer onder de aandacht 

moeten worden gebracht door VVV‘s en opgenomen moeten worden als 

toeristische attractie. 

Hoe belangrijk vind je de geschiedenis van molens? En hoe kijk je aan 

tegen nieuwbouw van molens op plaatsen waar ooit een bijzondere 

molen heeft gestaan. Ik denk dan aan de herbouw van een 

standerdmolen, een oliemolen of de bijzondere staarttjasker. 

Zelf vind ik het mooi om de geschiedenis achter een molen te weten en zoek, als 

ik een molen heb bezocht ook even naar de geschiedenis. Zo is de 

Skarrenmoune in de tweede wereldoorlog beschoten en kan je de 

granaatscherven nog vinden. Dit vind ik zeer interessant. Ook zou het voor 

Friesland mooi zijn dat er molens worden gebouwd die hier ooit hebben gestaan, 

maar die niet meer aanwezig zijn. Zo is de herbouw van de staarttjasker een 

mooi initiatief en het zou ook mooi zijn als er nog eens een standerdmolen en 

een oliemolen gebouwd konden worden. 

Wat was jouw eerste molenboek en welk boek vind je het mooist in je 

collectie. 

Wij hadden thuis het boek Molens in Nederland, maar toen ik met de opleiding 

begon, kon ik natuurlijk niet zonder de Friese molenboeken, welke ik dan ook 

gauw had aangeschaft. En vlak voor mijn examen kwam het derde Fries 

molenboek uit. Van deze boeken vind ik het mooi dat je kan zien dat er vele 

molens zijn gerestaureerd, maar helaas zijn er tussen 1970 en 1995 toch nog 

diverse molens verdwenen. 

Fotografeer je ook molens? Spaar je kaarten? Knipsels? Zo ja, welk 

doelgebied heb je dan in gedachten? Eigen molen(s), Fryslân, Nederland, 

doet er niet toe waar, als het maar molens zijn. 

Als ik op een vreemde molen kom, heb ik meestal mijn camera bij me en dus 

worden er regelmatig foto‘s gemaakt. Kaarten verzamel ik ook en ik vind het ook 

altijd mooi om kaarten uit te wisselen met andere molenaars. Zo kan ik altijd 

nagaan op welke molen ik ben geweest of welke molenaar ik heb ontmoet. 

Knipsels heb ik ook, maar de meeste zijn van de molens hier in de buurt. 

Je bent nu onderscheiden door de Koningin. Hoe ging dat en wat vind je 

ervan? 



Ze lokten me naar het gemeentehuis voor een vergadering over het onderhoud 

van de Groene Molen. Zelf vond ik dit een beetje vreemd omdat de molen pas 

gerestaureerd was, maar ja, het moet wel bijgehouden worden. Dus een 

verhaaltje gehouden met een collega van mijn contactpersoon, die verhinderd 

was en zijn collega voor de tijd nog even mee had genomen naar de molen en 

wat dingen had verteld die nog moesten gebeuren, maar ik had wat een vreemd 

gevoel bij het gesprek. Groot was mijn verbazing toen de burgemeester mij 

ophaalde en naar de raadszaal bracht, waar familie en naaste vrienden zaten te 

wachten. Zelf had ik altijd het idee dat dit iets was wat oudere mensen 

overkwam, maar ook mensen van mijn leeftijd kan dit dus overkomen. Maar het 

verbaasde mij niets dat ik de jongst gedecoreerde van Friesland was en op de 

bijeenkomst van alle gedecoreerden in de gemeente, de volgende dag, was ik 

ook de jongste, dus volgens mij ben ik ook de jongst gedecoreerde in de 

gemeente ooit. Ik voelde me dan ook een vreemde eend tussen al die oudere 

mensen, die in het arbeidsproces meer gepresteerd hebben dan ikzelf. Wat dat 

betreft ben ik er eigenlijk best wel trots op. 

Wat wil je in de toekomst nog eens bereiken als molenliefhebber? 

Van mijn hobby mijn werk maken. Zo zijn er in de gemeente Skarsterlân plannen 

om meer toeristen te trekken. Wat mij betreft, en hier is ook al over gesproken, 

mogen ze mij aannemen bij de gemeente en dan kan ik, vooral in het 

zomerseizoen, door de week draaien op één van de molens die onze gemeente 

rijk is en kunnen er mooi groepen van Museum Joure de molens bezichtigen. 

Hiernaast kan ik dan wel andere dingen doen voor de gemeente om er zo een 

volledige baan van te maken. 

Op de foto hieronder een ander belangrijk moment uit de molencarrière van 

Bauke Bos. Ingebruikname van de molen in Scharsterbrug met tweede van 

rechts Bauke naast de burgemeester tijdens de ingebruikname van het 

toegangspad en de overdracht naar Stichting Penninga’s Molen in 2003. 
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UNIEK MUZIKAAL 

PROJECT IN FEANSTER 

MOLEN 'WELGELEGEN' 

Op 9 en 10 september 

staat de molen 

'Welgelegen' in 

Heerenveen in het teken 

van zowel de Friese 

Molendag als de Open 

Monumentendag. 

Landelijk thema van de 

Monumentendag is Nieuw 

gebruik - Oud gebouw. 

De molenaars kwamen op 

het idee om, als nieuw 

gebruik, een muzikaal 

project te organiseren, 

gebaseerd op de geluiden 

die de op windkracht 

malende molen maakt. 

Twee jonge Leeuwarder 

muzikanten werden direct 

enthousiast en willen 

graag zo‘n speciale 

muzikale voorstelling in 

de molen te maken.  

 

Laurens van der Meulen en Adriaan Groffen zullen samen met molen Welgelegen, 

en met de geluiden van die molen als uitgangspunt, een voorstelling uitwerken. 

Het zingen van de maalstenen, het geluid van de tandwielen en van de houten 

constructie, het zoeven van de wieken, dit alles hoor je als publiek terug. 

'Hoe wy it presys dwaan sille witte wy noch net hielendal', aldus van der Meulen. 

'In mûne fangt wyn, wy sille besykje it lûd dat dêrby ûntstiet te fangen en te 

brûken. Wy tinke dat wy dizze lûden live opnimme sille en brûke as ritme, as 

basis foar de muzyk. Wy binne dan hielendal ôfhinklik fan 'e wyn, mar dat heart 

fansels by it bestean fan in mûnder.' 

Deze unieke voorstelling wordt twee keer uitgevoerd op zaterdag 10 september 

en wel om 12:00 en 13:30 uur op de maalzolder van de molen. Er is ruimte voor 

ongeveer 20 á 25 man publiek.                                                              GvdW. 

Zie verder: www.welgelegen-heerenveen.nl 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een molen, een afscheid 
Sinds een jaar hebben Jan Looijenga en Reijnoud Koelemeij, twee van de 

molenaars van Welgelegen in Heerenveen, er een molen bij: die van Mildam. 
Naast de vaste zaterdaguren op de korenmolen op ‘t Fean ook een molen voor 
verloren uren. Een heerlijke avond op de ruimte en aan de Tjonger. 

Toen Rien Bazen, bestuurslid van Welgelegen, na 20 jaar inzet officieel afscheid 
nam in juli was er een etentje op Welgelegen met een borreltje vooraf op 

Mildam.  
En natuurlijk zag Popke vanaf                 zijn werkplek direct hoe de molen zijn 
omwentelingen                                  maakte. Hij pakte de auto, kwam 

aanzetten                                                 en maakte deze foto‘s. Als je dit ziet 
wil iedereen                                              toch molenaar worden?           GvdW. 

 

  



Molen de David naar het Openluchtmuseum te Warffum 

De redactie werd benaderd door de heer Piet Groot uit Winsum met het 

verzoek aandacht te willen schenken aan plannen bij onze oosterburen 

om een wel heel bijzonder molentje weer op te bouwen. Geen replica 

maar het unieke molentje is jarenlang opgeslagen. Het project is 

genomineerd voor de Bankgiro Molenprijs van De Hollandsche Molen. 

Het sympathieke streven willen wij van harte ondersteunen door alle 

lezers hierop te attenderen. Het verhaal over de geschiedenis van de 

zelfzwichting op windmolens verdient deze wederopbouw. In Fryslân 

zijn in het verleden ook heel veel molens met zelfzwichtend gevlucht 

uitgerust. Kortom, alle reden om dit project hier onder uw aandacht te 

brengen in de hoop dat het de prijs mag winnen.  We laten Piet Groot nu 

zelf aan het woord. De foto’s komen ook uit zijn collectie. (de redactie) 



Een stukje geschiedenis 

Eeuwenlang werden ook 

in het Noorden van 

Nederland kleine 

industriemolens ge-

bruikt bij kleine 

bedrijven. Ze ver-

dwenen geruisloos toen 

in de dorpen elektriciteit 

werd aangelegd. 

Zaagmolentje ―de 

David‖ dreef in Thesinge 

tussen 1894 en 1934 

een lintzaag en een 

slijpsteen aan.  

Het werd niet gesloopt, 

maar in de molen-

makerswerkplaats van 

Bremer in Adorp 

opgeslagen.  

De David is een unieke 

achtkante molen: het is 

de enige zaagmolen van 

deze grootte die nog 

over is.  

 

Rond 1890 werd dit molentje in Thesinge gebouwd door Groninger molenmakers 

Klaas Kremer en Christiaan Bremer om zelfzwichting uit te proberen. Namen 

zoals Bottema, Buchli, Bos en v.d. Horn op de onderste legering dateren 

waarschijnlijk uit deze periode. 

Na de invoering van dit succesvolle wieksysteem, op vele molens in Groningen 

en Friesland, werd dit molentje in 1894 500 meter verplaatst, naar het erf achter 

de werkplaats van molenmaker en stelmaker Jan Bolhuis, op een ondervierkant 

geplaatst en tot zaagmolentje ingericht.  

Een groots plan voor een uniek molentje 

We willen De David restaureren en in het Openluchtmuseum Het Hoogeland te 

Warffum in de staat van rond 1900 herplaatsen, compleet met zelfzwichting en 

een ondervierkant met lintzaag en slijpsteen. In deze beschermde omgeving van 

rond 1900 zal dit molentje een goede plek krijgen. 



De molen is in september -

ongerestaureerd- te zien in 

Warffum, op zijn toekomstige 

plek in het openluchtmuseum. 

Voor de restauratie hebben we 

geld nodig. De David is 

genomineerd voor de Bankgiro 

Molenprijs van 50.000 euro 

van De Hollandsche Molen. 

Er zijn 7 gegadigden, De David 

is de enige uit Friesland en 

Groningen.  

Verzoek 

Wilt u, tussen 1 en 28 

september a.s., op 

www.molenprijs.nl , een 

website van de vereniging De 

Hollandsche Molen, uw stem 

op molen De David 

uitbrengen? 

Met uw belangrijke stem 

kunnen we deze unieke 

zaagmolen restaureren en 

plaatsen in de historische 

omgeving van het 

openluchtmuseum Het 

Hoogeland in Warffum.  

De website van het 

openluchtmuseum is 

www.hethoogeland.com  

Voor verdere vragen over 

molen De David kunt u mailen 

naar pietergroot@home.nl  

Piet Groot  Winsum Gn 

Op de oude foto het 

zaagmolentje in Thesinge in 1934 

met rechts een stapel ruiterstokken die met het molentje op maat zijn gezaagd. Op de 

achtergrond de nog bestaande molen Germania in Thesinge. De foto‟s op deze pagina 

zijn van recente datum en voor de gelegenheid is het molentje tijdelijk naar buiten 

verplaatst voor het maken van de foto‟s.  

http://www.molenprijs.nl/
http://www.hethoogeland.com/
mailto:pietergroot@home.nl


De horizontale molen van Denainvilliers 

Het zal inmiddels ruim vijf jaar of meer geleden zijn dat Piet Bootsma 

mij een tweetal artikeltjes gaf in het Frans over Le moulin à la Polonaise 

de Denainvilliers. Hij was er geweest, was er rondgeleid, vond het 

machtig interessant en dacht dat mijn Frans beter was dan het zijne. 

Misschien kon ik er wat mee. Het duurde dus even, maar nu is er dan 

toch dit verslag voor De Utskoat. 

Henri-Louis Duhamel du Monceau was eigenaar van het kasteel van 

Denainvilliers, gemeente Danonville, vlak bij Pithiviers, 80 km onder Parijs. 

Geboren in 1700 studeerde hij rechten en later studeerde hij verder aan de 

Academie voor Wetenschappen. Hij was in veel zaken geïnteresseerd en schreef 

verhandelingen over o.a. zeep maken, over gietijzer, over was bewerken en 

houtskoolproductie. Op zijn landgoed onderzocht hij hoe goede kwaliteit hout te 

kweken voor de bouw van schepen voor de Franse Marine, die daarmee dan met 

de Engelse vloot moesten kunnen wedijveren. Via die Marine was er ook een 

lijntje naar de hygiëne van bemanningen aan boord middels bijv. het goed 

ventileren van hun verblijfskwartieren en van opslagruimtes voor bederfelijke  



waren. In 1753 verschijnt er van zijn hand een Verhandeling over het bewaren 

van graan en meer speciaal van tarwe.  

Tot die tijd gebeurde dit bewaren op grote graanzolders (greniers). Problemen 

waar men voor stond waren dan vooral het voorkomen van opwarmen, vochtig 

worden en aantrekken van slechte geuren, het weghouden van ratten en muizen, 

maar ook voorkomen van vervuiling door hun bestrijders de katten en het 

voorkomen van overlast van insecten als motten en snuitkevers.  Om dat zo 

hanteerbaar mogelijk te doen betekende dat tot die tijd dat de uitgestorte laag 

tarwe eigenlijk niet dikker mocht worden dan zo‘n 45 cm. Voor opslag van grote 

partijen, zeker aan boord, dus wel heel onhandig. Het graan mocht ook niet in 

contact komen met stenen muren en de laag korrels moest makkelijk en met 

regelmaat te keren zijn. Graanopslag besloeg dus enorme oppervlakten. 

De oplossing voor de problemen zoekt Duhamel in een geforceerde luchtstroom 

door het opgeslagen graan. Daarvoor maakt hij twee keuzes die hij realiseert in 

een torenvormig gebouw: 

1. Hij kiest voor opslag in een grote eikenhouten silo. De onderkant daarvan 

is een balklaag waarover een eikenhouten vloerrooster ligt (fig. 4), dat afgedekt 

wordt met een stevige mat van paardenhaar. Met behulp van blaasbalgen kan 

dan van onderaf, door dat rooster en door de mat, lucht worden ingeblazen die 

bovenin de silo door openingen weg kan. Deze graansilo bevindt zich onderin de 

toren. 



2. Als aandrijving van de 

blaasbalgen voor die luchtstroom 

gebruikt hij een horizontale 

windmolen, een door hem genoemde ― 

Poolse molen‖, met een wiekenzolder 

(D) voor de windopvang en een 

blaasbalgzolder (C) voor het 

produceren van de luchtstroom. Deze 

molen bevindt zich bovenin de toren, 

boven de graansilo. 

Op de wiekenzolder (fig. 6) zitten, 

rondom een verticale molenas, boven 

en onder, twee stervormige lichte 

houten constructies waartussen dunne 

planken. Hierdoor ontstaan verticale wind vangende vlakken (wieken, 

windschoepen). Deze wieken bevinden zich in een door acht pilaren gevormde, 

voor de wind open ruimte. Deze zolder heeft een vloer, acht stenen pilaren en 

een dak. Aan de acht pilaren zitten aan de binnenkant houten luiken waarmee 

het binnen gedeelte met de wieken afgesloten kan worden voor wind en weer. 

Door het openen van de luiken krijgt wind vrij toegang tot de wieken en door 

bepaalde luiken te openen alsook door de vorm van de pilaren wordt de 

luchtstroom extra gunstig naar de wieken geleid. De vloer is van steen en bol 

naar het midden uitgevoerd waardoor invallende regen weer naar buiten wordt 

afgevoerd. Voordeel van deze horizontale windmolen: hij hoeft nooit op de wind 

gezet te worden. Maar ―niets staat ons in de weg om aan de toren toch verticale 

wieken te monteren‖.  

De molenas loopt van de wiekenzolder (fig. 6) door naar de blaasbalgzolder (fig. 

5) waar een spoorwiel bevestigd is met 40 houten kammen. (Rond dit wiel zou 

mogelijk ook een soort vang gezeten 

hebben?)  Dit spoorwiel grijpt in een 

lantaarnwiel met negen staven op een 

dubbele krukas. Zo worden twee grote 

blaasbalgen aangedreven die door een 

verticale buis lucht blazen onder de 

open vloer van de graansilo. 

De molenas tenslotte, steunt met zijn 

onderkant op een vlakke steen in de 

vloer van de graansilo (fig. 4), op het 

keldergeweld.  

Misschien is nu ook een beetje een 

idee ontstaan van de totale opbouw: 

Een cilindervorming onderhuis waarin 

zich de graansilo (B) bevindt met 

direct daarboven zolder C, met de 



overbrenging naar de blaasbalgen en daarboven zolder D, de acht-pilarige ruimte 

voor de windvang met daarbovenop het spitse dak. Onder de silozolder, 

helemaal onderin, bevindt zich dan nog de gewelfde kelderruimte (A en fig. 3), 

de ―vide sanitaire‖, waarvan een verdere functie niet wordt genoemd.  

De overkapte toegangsdeur naar de molen bevindt zich buiten aan het 

cilindervormige gedeelte, op de zolder met de blaasbalgen. Vanaf de vaste grond 

leidt een buitentrap daarheen. Vanaf zolder C voert een luik naar boven naar de 

wiekenzolder (D). 

De maatvoering van deze Moulin à la Polonaise de Denainvilliers: 

Deze ‗Grenier‘ (= graanopslag )bevat vanaf het fundament gerekend vier etages 

onder het puntdak en is in totaal zo‘n 18 meter hoog. De doorsnee is 8 meter, 

muurdikte 0,65 meter en dus een binnenruimte van ongeveer 6,70 meter. 

De gewelfde kelder (A) , verlicht/belucht door een keldergat, de ―vide sanitaire‖. 

De graanzolder of silo (B) is zo‘n drie meter hoog en kan zo‘n 50 m³ graan 

bevatten. De dragende balklaag van 20 cm rust op het keldergewelf, daarover 

ligt de roostervloer die, volgens Duhamel, zo‘n meter boven het maaiveld zou 

moeten liggen. 

De blaasbalgzolder (C) bevat de tandwielen en blaasbalgen en de 

toegangsdeur en is ongeveer 1,80 meter hoog. 

De wiekenzolder (D) , bovenin de toren, is ongeveer 5 meter hoog. 

Natuurlijk blijven er vragen open, zoals hoe de graan-kist er precies uitzag: rond 

langs de muren of vierkant en hoe hoog hij volgestort werd, maar ook hoe vaak 

de molen minstens zou moeten draaien om de voorraad middels doorblazen goed 

te kunnen bewaren. 

Het kasteel dateert van 1600, in de stijl van Louis XIII, is thans in bezit van de 

familie De Pelet, werd gerestaureerd en ziet er prachtig uit. De beschreven 

Grenier toont aan de buitenkant mooi, de windgaten in het bovendeel, lang in 

gebruik als duiventil, zijn dichtgemetseld. De vraag is wat er nu binnen nog 

zichtbaar is van molen en grenier. Bij zijn bezoek in 2002 mocht Piet Bootsma 

niet naar binnen, de vloeren waren daarvoor, aldus Pelet, te onbetrouwbaar. 

Het kasteel zou open zijn tussen 1 en 31 augustus van 14.30 topt 20.00 uur. Er 

zijn ook een aantal prachtige zonnewijzers te zien. 

Geurt van de Weg 

NB. Met Polen heeft de naam van dit type molen niets te maken. Bij Lyon schijnt 

een horizontale molen gestaan te hebben die als à la Portugaise werd aangeduid. 

Gebaseerd op o.a. 

André Condoré: The horizontal Windmill in Denainvilliers.   International  

Molinology, no 53,  november 1996. 

Joseph de Pelet: Le moulin à la Polonaise de Denainvilliers. (Photocopie) 



Uit ons prentenkabinet 
Het was niet 

moeilijk vorige 

keer om de 

onbekende 

molen thuis te 

brengen. De 

heer S. 

Andringa was 

er als de 

spreekwoordelijke kippen bij om de oplossing door te bellen. Met ons vermoeden 

dat het aan het Pikmeer bij Grouw zou kunnen zijn schoten we raak. Andringa: 

―Het is daar inderdaad. Op de foto staat de oliemolen van Tjitte Hommes 

Dijkstra. Deze molen is daar omstreeks 1873 gebouwd en in 1920 werd hij als 

laatste industriemolen van Grouw gesloopt.‖ We zeggen de heer Andringa dank 

voor zijn vlotte reactie. Bijgaand een nieuwe onbekende die we scanden van een 



oud sigarenbandje. Blijkbaar bestaan hier heel veel verschillende van. Er liggen 

bij ons nog een paar in een doosje. Wellicht dat we die volgende keer 

meenemen. Bijgaand nog drie onbekenden. Allereerst uw aandacht voor de 

windmotor Heracles van het Landbouwhuis uit Sneek. Vervolgens een foto van 

een molenramp waarop een achtkante poldermolen schijnt te zijn gesloopt. 

Verder een prachtige foto van een zelfzwichter die waterschapsarchivaris Jelle 

Hagen ons mailde. Voor de liefhebbers dus volop ‗sneupwerk‘. We zijn benieuwd 

Uw reacties graag naar info@utskoat.nl.   

 

Ook voor het komende eindejaarsnummer zijn we weer op zoek naar 

onbekende molenplaatjes om de liefhebbers ermee te verrassen. Het 

verbaast ons keer op keer hoe zij “onmogelijke” plaatjes weten thuis te 

brengen. Dus meld ze aan, graag mailen in hoge resolutie.   GDW 

 

mailto:info@utskoat.nl


MOLENDROMEN 

(Ingezonden) 

Het moet me van het hart 

dat ik het betreur dat er 

steeds meer molenvrienden 

zijn die molenrompen 

aanbidden en de 

vervolmaking daarvan 

verafschuwen.  

Als ik dan terug denk aan 

de jaren 70/80 van de 

vorige eeuw dan zouden 

hun denkwijzen er 

onherroepelijk toe geleid 

hebben dat we nu niet al 

die draaiende en malende 

molens in het land hebben, 

dat er niet vele honderden 

molens op molendagen het 

landschap met hun pracht 

en praal verrijken.  

Nee, de houding van 

sommige molenvrienden 

lijkt nauwelijks op die van 

vrienden. Je kunt je zelfs 

afvragen of zij de 

molenzaak wel een goede dienst bewijzen door zich zo op te stellen. Je moet 

bewondering hebben voor wat er in die ambitieuze periode tot stand is 

gebracht.Onwillekeurig ga je dan zitten fantaseren over die andere rompen die 

Fryslân nog rijk zijn. Zouden die ooit weer eens tot volle wasdom geraken? 

Zouden zij tegen de stroom van Baselmans c.s  in kunnen roeien om hun gelijk 

te bewijzen? Inzet, ambitie, vakbekwaamheid, mensen enthousiasmeren (dat 

doe je niet met een romp, vraag omwonenden maar!) en een ongelooflijke 

hoeveelheid doorzettings vermogen kunnen wellicht de molenromp op een van 

de mooiste molenlocaties van de provincie weer het aanzien geven van een echte 

molen. Ik doel dan op de molen aan de Ulesprong bij Tijnje. Jaren geleden 

werd er al eens over gefilosofeerd, maar daar bleef het helaas bij. Met wat goede 

wil en enthousiasme zou het echter zomaar kunnen. Dromen zijn er om 

bewaarheid te worden.         OPTIMIST  

(Bij het ter perse gaan bereikte ons zowaar het nieuws dat de 

hersteloperatie serieuze vormen gaat aannemen. We hopen er in een 

volgend nummer op terug te komen.- redactie) 



Een toekomst voor molens – tappen uit een geheel ander 

vaatje (ingezonden) 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) komt binnenkort met de nieuwe 

molennota: ―Een toekomst voor molens‖. Veel van de inhoud is reeds bekend en 

zal na de discussies van de afgelopen 4 jaar niet meer als vreemd overkomen. 

Toch betekent een en ander nogal wat. De molenwereld zal anders ingericht 

moeten worden. Geen oude wijn in nieuwe zakken, maar tappen uit een geheel 

nieuw  - cultuurhistorisch en bouwhistorisch -  vaatje. 

Over het beheer heb ik de afgelopen periode in diverse krantenartikelen en 

interviews bijdragen geleverd. De vraag is: Wie gaat hierover? Wie beslist wat in 

welk geval moet gebeuren?  

In het vakblad Vitruvius, nummer 11 april 2010, staat een interessant artikel van 

Maarten Mesman en Charlotte van Emstede: “Bescherming cultuurhistorie op 

losse schroeven? Hoe realistisch zijn de gewenste effecten van de Modernisering 

Monumentenzorg?“ 

Zie: 

http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/Vitruvius.nr.11_april2010_

LosseSchroeven.pdf  

Beknopte samenvatting van dit artikel: Hoe voorkomen we dat beleidsmatig 

goede bedoelingen in de hakselmachine van de praktijk alsnog vermalen worden 

door de invloed van andere belangen, onoordeelkundigheid en desinteresse? 

In het magazine van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 1 winter 

2010, staat op pagina 8 in een artikel over de Modernisering van de 

Monumentenzorg een belangrijk uitgangspunt van het Rijk (bijdrage Jos 

Bazelmans): 

Hierna puntsgewijs enkele ingredienten voor een uitvoeringsagenda waarmee de 

molennota in de praktijk gestalte kan krijgen. 

I. Structuur  

Nodig is dat het molenbehoud in haar geheel een doelgerichte structuur krijgt. 

Anders versnipperen verantwoordelijkheden nog meer en gaan deelbelangen en 

financiële korte termijnwinsten in negatieve zin overheersen wat er met de 

molens gebeurt. Dit betekent ook, dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten 

worden bij de inzet van geld: we kunnen niet alles even waardevol meer vinden. 

Hoofddoelstelling van het nieuwe rijksbeleid is dat de resterende historisch gave 

Het Rijk streeft er naar dat de mensen die het dichtst staan bij een monument er 

goed voor zullen zorgen. 

http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/Vitruvius.nr.11_april2010_LosseSchroeven.pdf
http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/Vitruvius.nr.11_april2010_LosseSchroeven.pdf


molens over 50 tot 100 (of vul maar in ..) jaar er nog zijn zoals we ze nu 

kennen. Verlies door natuurrampen en brand uiteraard daargelaten.  

Gestreefd moet worden naar hoogwaardig permanent beheer. Molens met een 

hoge cultuurhistorische waarde (categorie A en categorie B; zie punt III) moeten 

verplicht een gekwalificeerde erfgoedbeheerder krijgen (dit kan ook prima een 

vrijwilliger zijn, als er maar een opleiding voor komt). Zie o.a. artikelen Friesch 

Dagblad en Leeuwarder Courant mei 2010 en artikel De Utskoat december 2010. 

Het getuigschrift vrijwillig molenaar van DHM(GvVM) en het diploma molenaar 

van GFM zijn in de praktijk nu al verplicht voor iemand die een molen wil laten 

draaien of malen. Zo groot moet de stap naar de invoering van gekwalificeerde 

erfgoedbeheerders die daarnaast opereren niet zijn! 

II. Naar een permanente beheersstructuur 

Adviesbureaus bieden niet de gewenste oplossingen. Die hebben primair een 

ander belang, de eigen continuïteit. Ze zijn financieel afhankelijk van subsidies 

welke zijn gekoppeld aan interventies aan het monument. Ze dragen niet bij aan 

de versterking van de permanente beheersstructuur, maar frustreren die in vele 

gevallen. Adviesbureaus hebben baat bij het omgekeerde van wat we nu 

nastreven: deskundige en zelfredzame beheersorganisaties. Goede molenzorg 

kan niet in een getal worden uitgedrukt: als product is het niet op waarde te 

schatten door de thans veelal ondeskundige eigenaren. Goede vrijwilligers, met 

wel de juiste attitude, moeten opboksen tegen de belangen van adviesbureaus. 

Terwijl goede vrijwilligers juist een hart onder de riem gestoken zouden moeten 

krijgen. Korte termijn belangen en ad hoc ingrepen moeten worden voorkomen. 

De subsidiestroom die nu opgaat aan ad hoc adviezen kan veel effectiever 

worden besteed aan de versterking van de permanente beheersstructuur. 

Professionele krachten in dienst van moleneigenaren, die samen met de 

vrijwilligers vast lid zijn van de beheersorganisatie (zie ook punt IV).  

De opgave van het molenbehoud kun je opvatten als een ontwerpopgave. En dan 

een ontwerp voor een zorgsysteem dat nooit ophoudt. Integraal. Hoogwaardig. 

Gebaseerd op de cultuurhistorische waarde van het nog aanwezige historische 

materiaal. Maar ook zodanig dat per object de direct betrokkenen op basis van 

kennis en kunde gelijkwaardig meedoen en continu verantwoordelijk zijn. Geen 

―na mij de zondvloed‖ attitude. Voor 2 goede voorbeelden verwijs ik naar de 

laatste alinea van mijn bijdrage (toespraak GFM) in De Utskoat van december 

2010.  

III. Selecteer wat echt van waarde is – en wat niet! 

De molens welke op de rijksmonumentenlijst blijven staan worden gekwalificeerd 

in categorieën. Bijvoorbeeld A, B, C en D. Maak met behulp van enkele 

onafhankelijke en vooraanstaande molenkenners een selectie/lijst van 200 tot 

300 zeer waardevolle molens (categorie B), waarvan 100 absolute topstukken 

(categorie A): als er tenminste nog 100 molens zijn die dat predicaat 



verdienen…. Van de ruim 1200 objecten die nu op de rijkslijst staan, kunnen er 

ruw geschat 100 direct van de lijst worden afgevoerd. Deze molens vallen in 

geen enkele categorie rijksmonument meer. De rest van de molens behoort tot 

de middenmoot (bijv. categorie C). Of het betreft molens met enkele waardevolle 

kenmerken (bijv. categorie D), maar die molens zijn als geheel niet 

opzienbarend. 

Enkele voorbeelden (―at random‖, zo uit het hoofd) 

Categorie A - topstukken Geen monument 

Torenmolen, Zeddam De Koe, Ermelo 

Prinsenhof, Westzaan De Mars, De Blesse 

Ropta, Metslawier Molen Hunsingo, Onderdendam 

Grote Geert, Kantens Maasbommelsche Korenmolen, 

Maasbommel  

De Schoolmeester, Westzaan De Weert, Meppel 

‗d Heesterboom, Leiden Himmole (Terpensmole) van Sneek 

naar IJlst 

De Otter op zijn huidige plek Verplaatste Otter: categorie C. 

IV. Wie zouden het beste de toekomstige moleneigenaren kunnen zijn?  

Enkele suggesties 

Ik zeg wel eens met een knipoog: als ik miljonair was geweest, dan had ik mijn 

―eigen― molen allang gekocht!  

1. Een vermogend iemand  

koopt de 100 tot 200 meest waardevolle molens op en bouwt de noodzakelijke 

beheersstructuur hier omheen. Natuurlijk een utopie, maar als het iemand met 

het juiste hart voor de molens zou zijn, is het wel een oplossing! 

2. Stichtingen versus molenbeheersteams  

In de toekomst wordt het moeilijker om vrijwilligers te verkrijgen. De nota van 

de RCE onderkent dit probleem. Stichtingsbesturen bestaan ook uit vrijwilligers. 

Als je denkt in molenbeheersteams maak je geen onderscheid meer tussen 

bestuur en vrijwilligers. Je denkt dan vanuit een groep mensen met op basis van 

kennis en kunde ieder een taak en die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 

Kenmerk van de toekomstige vrijwilliger is dat hij geen vrijwilliger meer is, maar 

volledig participant / ―aandeelhouder‖. Vergelijk met bezit en beheer van 

historische auto‘s.  



3. Grote professionele eigenaren 

bestaande uit enkele vaste krachten en vrijwilligers. Zoals beschreven onder 

punt II ―Naar een permanente beheersstructuur‖. 

V. Goed molenbeheer zou moeten worden gewaardeerd! 

Naast de selectie van wat van waarde is (punt III), zou het een goede zaak zijn 

om goed molenbeheer te waarderen. De lat moet omhoog. De afgelopen 5 jaar 

(sinds 2006) is door de RACM/RCE een record aantal molenrestauraties 

gesubsidieerd. Het zou een idee zijn deze restauraties te laten beoordelen door 

een onafhankelijke jury. Confronterend, maar het scheidt wel het kaf van het 

koren. De lijst van molens die niet langer meer monument zouden moeten zijn, 

is hierbij ook interessant vergelijkingsmateriaal. Een behoorlijk aantal molens 

van die lijst is namelijk de afgelopen jaren, vrij recent dus, ―opgeknapt‖. 

VII. Wat weg is, is weg en komt nooit weer terug 

Dat is de belangrijkste bewustwording voor het molenveld. 

Niet in geld uit te drukken en niet te verzekeren 

In dat licht is de discussie over de verplichte verzekering van monumentale 

molens merkwaardig. Waarom dit verplicht stellen, terwijl de hoofdlijn van het 

herziene molenbeleid juist bovenstaande bewustwording is? Een WA+ 

verzekering voor molenaars, zoals GvVM en GFM facultatief hebben voor hun 

leden, tot schade aan de molen van hooguit € 50.000,00 is reëel, maar 

brandverzekering tegen herbouwwaarde gaat erg ver. Rijksoverheid verzekert 

eigen gebouwen doorgaans ook niet.  

Advies: Schaf verplichte brandverzekering af. Bespaart een hoop geld dat aan 

het beheer kan worden besteed! Bovendien: de intrinsieke waarde van een 

historische molen is niet te verzekeren. Volledig verzekeren is dus een illusie. 

Ga in het geval van brand na of gedeeltelijke herbouw in dat specifieke geval nog 

wel van waarde is. Als we dat dan vinden, is in zo‘n geval het geld er vaak ook 

nog wel voor te vinden. 

Simmertreast: Tijdens het afscheid als voorzitter van het GFM, 25 maart jl., 

heb ik de videoclip Simmertreast laten afspelen. Het gaat over de onomkeerbare 

teloorgang van de (Friese) boerencultuur. Centraal staat een vervallen boerderij 

die langzaam wegsterft. Mooi dat we nu nog een aantal historisch waardevolle 

molens hebben, als gaaf relict van de al lang uitgestorven vroegere 

molencultuur.  

Meer dan wat er nu nog resteert aan historisch molenmateriaal, wordt het nooit 

meer. Laten we daar dan ook goed op passen. De rest is geschiedenis. 

Frank Terpstra 



Molenliteratuur 
De laatste tijd is een drietal molenboeken op de markt 

gebracht. Daarbij is voor elk wat wils. Molenliefde is vaak 

ontstaan vanuit het begrip schoonheid. Het monumentale 

pand maakte indruk met haar wieken, gaf het landschap met 

haar daaruit voortvloeiende charme een extra dimensie en de 

techniek en de historie deden de rest: passie voor molens was 

ontstaan. Het royaal uitgevoerde boek Molens – Mills 

voldoet volledig aan dat plaatje. We gaan er verder in dit 

nummer nader op in. 

Ook al een plaatje van een molen: de Kilsdonkse molen te Dinther. We zien 

haar hier op een oude ansicht uit onze collectie. Wat niet opvalt is het unieke aan 

deze molen. Behalve dat er jaren geleden nog slechts een stompje restte, 

hebben we hier te maken met een voor Nederland unieke monument aan de 

Brabantse Aa, een gecombineerd bedrijf dat als watervluchtmolen bekend 

staat. Met het herstel kwam er ook een prachtig boek uit. Iets fraais voor de 

liefhebber die graag wat meer achtergrondinformatie wil hebben. Verderop meer 

daarover. 

Tot slot ―Het water de baas‖, een lijvig boek over de geschiedenis van de 

mechanische bemaling in Nederland, vanaf het begin van de strijd tegen het 

water tot de dag van vandaag. De molenfan die zich specialiseert in watermolens 

en bemaling zal zich als een kind in een snoepkraam wanen: een boek om van te 

smullen! Ook van dit boek geven we een uitgebreide beschouwing die we hebben 

toevertrouwd aan Jan Hofstra, molenconsulent bij de provincie Zuid-Holland, die 

in de kring van ons lezerspubliek geen onbekende is.  

  



De Friese Molendagen worden in 

principe georganiseerd op de dag waarop 

ook de Open Monumentendag valt. In heel 

Friesland zijn de molens dan zoveel 

mogelijk geopend voor bezichtiging. De 

molenaars zullen u graag ontvangen en 

rondleiden. De molentypes, die u kunt 

zien zijn de typisch Friese molens als de 

Tjasker en de Spinnekop. Daarnaast kunt 

u de rietgedekte, houten, achtkantige 

poldermolens bezoeken, de 

stellingkorenmolen en de 

stellingzaagmolen. Friesland kent ook 

molens met specifieke wieksystemen als 

de fokwiek, de Dekkerwiek en de 

jalouziewieken. 

Op de site www.friesemolendagen.nl kunt 

u een overzicht vinden van welke 

activiteiten waar georganiseerd worden 

door de molenaars en moleneigenaars. 

 

 

  

http://www.friesemolendagen.nl/


Molens – Mills 

Maar liefst 160 pagina‘s smullen van molenfoto‘s die gerangschikt zijn naar 

geschiedenis, indeling, geheel te kruien molens, bovenkruiers, functies, uiterlijk, 

molenvaria en onderhoud en biotoop. Acht thema‘s die een korte beschrijving 

meekregen, maar vooral heel veel mooie foto‘s. Het boek wil daarmee een 

bijdrage leveren aan het in ere houden van dit Nederlandse erfgoed, om het te 

koesteren, te bewonderen en ervan te genieten. En daarbij spelen de foto‘s 

ongetwijfeld de hoofdrol. Het oog wil ook wat, is een gevleugelde uitdrukking die 

aangeeft dat de belangstelling gewekt wordt door het mooie dat je voor ogen 

krijgt. Met dit boek krijgt de koper wel heel veel schoons voorgeschoteld. Dat is 

voor een belangrijk deel te danken aan het professionele werk van de 

molenfotografen Harmannus Noot en Willem Jans. Eerstgenoemde is bij de lezer 

van dit blad geen onbekende en dat is er tevens de oorzaak van dat in dit 

nationale molenboek het noorden des lands prima is vertegenwoordigd. 

Eerstgenoemde heeft aan de totstandkoming van dit boek ook een belangrijke rol 

gespeeld vanwege zijn kennis op het gebied van molens. 

Annelies Roozen heeft het boek echter geschreven waarbij aangetekend dient te 

worden dat we te maken hebben met een tweetalige uitgave. Dat maakt dit boek 

ook uitermate geschikt als relatiegeschenk voor buitenlandse bezoekers. Annelies 

Roozen is als schrijfster verbonden aan uitgeverij Bekking & Blitz en heeft al de 

nodige producties op haar naam staan. Maar het is waarachtig geen kleinigheid 

om de complexheid van Nederland Molenland terug te brengen tot een leesbaar 

verhaal in begrijpelijke taal. Misschien is dat wel de extra verdienste van deze 

uitgave, naast het mooie fotowerk dat geplaatst is. Mensen die meer 

oppervlakkig genieten van molens krijgen met deze uitgave alle‖ heerlijkheden 

op hun bord‖. En wanneer zij daardoor nog meer geënthousiasmeerd worden, 

zijn er wel weer boeken die dieper graven dan de oppervlakte en is Annelies in 

haar opdracht geslaagd.  

Is er dan helemaal geen foutje in geslopen? Ja, op pagina 145 wordt bij een 

moleninterieur geschreven dat het gaat om de Broekmolen te Broeksterwoude, 

maar hier wordt bedoeld de Broekmolen te Stramproy. En verder zouden we het 

grootste industriegebied van Europa in de 17e eeuw niet de Zaanse Schans 

noemen, maar de Zaanstreek. Verder is de spinnekop van Oppenhuizen niet in 

Oudega maar in Koudum weer opgebouwd. Elders in de tekst is dat wel goed 

vermeld. Dit zijn echter peanuts die aan de kwaliteit van het boek niets afdoen. 

Molens  - Mills blijft daarmee een heerlijk kijkboek met interessante 

informatie over molens in allerlei facetten. Als zodanig is het een 

prachtig cadeauboek, ook gezien de prijs van € 19,90. U krijgt daarvoor 

een in harde en gelamineerde, kleurrijke kaft gebonden boek van maar 

liefst 160 pagina’s full colour, formaat 24,5 x 30,5 cm. Het ISBN is: 978 

90 6109 4050 Verkrijgbaar in de boekhandel. Lezers van De Utskoat 

genieten voordeel wanneer zij bijgaande flyer gebruiken.                . GDW 



De Kilsdonkse Molen – 

Een uniek monument 

aan de Brabantse Aa 

Op vele terreinen is de Kilsdonkse 

Molen te Dinther een bijzonder 

project. Het betreft een unieke 

watervluchtmolen. In combinatie met 

de grote watergedreven oliemolen is 

hij zelfs uitzonderlijk op Europese 

schaal. De twee watermolens zijn de 

enige overgebleven exemplaren aan 

de rivier de Aa en de geschiedenis is 

erg interessant. De wijze waarop in 

samenwerking met veel partijen de 

restauratie tot stand is gebracht en 

het behoud wordt veiliggesteld 

ontmoet veel waardering, zoals de 

verkiezing tot winnaar van de 

Brabantse Cultuurprijs 2011.  

Al deze bijzondere aspecten hebben geleid tot de samenstelling van het 

boek “De Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de Brabantse Aa”.  

Het boek ― De Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de Brabantse Aa‖, wordt 

uitgebracht door Uitgeverij Waanders in Zwolle. Onder eindredactie van Leo 

Endedijk, directeur van vereniging De Hollandsche Molen, is het boek tot stand 

gekomen met medewerking van o.a. historica Ester Vink, molendeskundige Paul 

Groen en waterstaatkundige Hans Steenbakkers. De geschiedenis, de bijzondere 

technische details, de relatie met de rivier, de restauratieaanpak en de toekomst 

van deze unieke molen worden uitgebreid beschreven. Geïllustreerd met foto‘s, vaak 

paginagroot en geheel in kleur, tekeningen en kaarten uit het verleden en prachtige 

sfeer- en detailfoto‘s van fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Echt een aanrader voor 

wie geïnteresseerd is in de wijze waarop een bijna voor onmogelijk gehouden 

molenproject slaagde dankzij al die welwillende partijen die samen gingen voor hun 

passie: de Kilsdonkse Molen moet terug als water- en windgedreven korenmolen in 

combinatie met de watergedreven oliemolen. Beleef het spannende traject mee en 

geniet daarbij van de mooie illustraties die het boek een chique aanzien geven, 

zeker in combinatie met de harde kaft en de 184 pagina‘s, alles in full colour.   

Het boek over dit unieke project vol leerzame informatie kwam tot stand i.s.m. 

Stichting De Kilsdonkse Molen en Ver. De Hollandsche Molen en is verkrijgbaar in 

alle boekwinkels in Nederland en natuurlijk in het bezoekerscentrum van de 

Kilsdonkse Molen. De prijs bedraagt € 29,95. Uitgever is Waanders in Zwolle.    

isbn: 978 90 400 7749 4. We kunnen u deze uitgave zeer aanbevelen!        GDW 



HET WATER DE BAAS-geschiedenis van de 

mechanische bemaling in Nederland 

In opdracht van de Nederlandse Gemalenstichting 

hebben Daan van Rijn en Rutger Polderman een 

kloek boek samengesteld over de 

bemalingsgeschiedenis van Nederland. Met de term 

―mechanische bemaling‖ worden stoom-, diesel-, 

en elektrische gemalen bedoeld, hoewel een 

traditionele molen en een windmotor daar volgens 

de letter natuurlijk ook onder zijn te scharen. Het 

boek beoogt een compleet overzichtswerk te zijn 

van de geschiedenis van de gemalen in Nederland. 

Liefhebbers van uitsluitend windmolens hoeven dit 

boek niet aan te schaffen, want molens komen 

maar kort en zeer algemeen ter sprake. 

Voor degenen die ook zijn geïnteresseerd in de bemalingsgeschiedenis 

en in de opvolgers van de molens is dit een zonder meer een schitterend 

boek vol met fraaie tekeningen, kaarten en foto‟s en de nodige 

wetenswaardigheden. 

De eerste algemene hoofdstukken gaan over het ontstaan van het Nederlandse 

landschap en de grote invloed van de mens hierop. Het gaat over de 

ontginningsgeschiedenis, ontwatering en de daarop volgende maaivelddaling, 

terp- en dijkaanleg en tenslotte het ontstaan van polders en droogmakerijen. 

Na het korte hoofdstuk over windbemaling gaat het over de andere gemalen. 

Aan de orde komen aandrijfwerktuigen, opvoerwerktuigen, overbrengingen, 

hulpinstallaties en over enkele ontwerpers, fabrikanten en bouwers van gemalen, 

belangrijke innovaties op technisch gebied, gevolgd door diverse voorbeelden 

van gemalen. 

Daarna volgen er weer algemene hoofdstukken over de Zuiderzee en 

Deltawerken, oorlog en wederopbouw, de watersnoodramp van 1953, 

ruilverkavelingen en de waterstaatkundige gevolgen van gaswinning in 

Groningen. 

De laatste hoofdstukken gaan over specifieke gemalen, over het einde van de 

dieselbemaling en over het hergebruik van buiten gebruik gekomen gemalen. 

Besloten wordt met een blik in de toekomst. 

Hoewel dit een prachtig boek is, zowel qua uitvoering als inhoud, valt er 

natuurlijk altijd wat op te merken. Daan van Rijn was van 1964 tot 2008 

werkzaam bij ingenieursbureau Tauw als opzichter, tekenaar, ontwerper en 

projectleider en betrokken bij de nieuwbouw en de aanpassing van diverse 

gemalen. Medeauteur Rutger Polderman was werkzaam bij TAK architecten en 



heeft sinds 2009 een eigen bureau voor Monumenten-en restauratieadvies. De 

deskundigheden van beide heren drukken nadrukkelijk een stempel op dit boek, 

maar ―nimmen is master op alle wapens‖. 

In het hoofdstuk over de molens is duidelijk te merken dat men hier minder van 

af weet. Bij de opvoerwerktuigen wordt van het scheprad gezegd dat deze het 

water maximaal 2m kan opvoeren, maar dat dit in de praktijk niet veel 

voorkwam. Binnen het hoogheemraadschap van Delfland werkten evenwel de 

meeste molens op den duur met deze opvoerhoogte, maar bleef men het 

scheprad trouw, zelfs als er op stoom werd overgegaan. Het probleem bij molens 

is dat schepraderen niet veel groter kunnen dan een meter of zeven, anders past 

het niet meer in de molen. Vandaar de beperkte opvoerhoogte. Bij 

stoomgemalen kan men de schepraderen zo groot maken als men wil en hoeft 

een grotere opvoerhoogte geen probleem te zijn. 

Bij de aandrijvingen staat vermeld dat er bij polderbemaling nauwelijks gebruik 

werd gemaakt van ketting-overbrengingen. Vele molens die een (hulp)motor 

kregen werden er echter mee uitgerust. Molen Lonjé te Bolsward, de 

Gemeenschapmolen te Driemond en de Groeneveldsmolen te Schipluiden werken 

er bijvoorbeeld nog steeds mee. 

Het eerste stoomgemaal van Nederland, dat in 1767 in een oude kruittoren nabij 

het Oostplein te Rotterdam werd geïnstalleerd, komt uiteraard aan de orde. De 

initiatiefnemers hiervoor waren helemaal idolaat van de nieuwe stoomtechniek 

en staken hier zelf veel geld in. Als de proef slaagde zou Rotterdam het gemaal 

overnemen, maar helaas mislukten de proeven, wat meer aan de pompen lag 

dan aan de stoommachine zelf. In 1787 werd een tweede proefgemaal gebouwd 

in de polder Blijdorp. Hoewel deze proef slaagde, zagen de ingelanden van de 

polder geen heil in deze vuurmachine. Ze wilden hem niet overnemen en hielden 

het bij de vertrouwde schepradmolen, zodat het gemaal snel aan zijn einde 

kwam. Pas in 1794 werd door droogmakers zelf het initiatief genomen een 

stoomgemaal te stichten, namelijk voor het mede droogmalen van de 

uitgeveende plassen rond Mijdrecht. Dit stoomgemaal komt echter helemaal niet 

aan de orde, wat ik toch ook als een misser beschouw. Dit gemaal stond aan de 

Amstel, tegenover Uithoorn. Het gemaal had te kampen met diverse 

kinderziekten, maar kwam uiteindelijk door gebrek aan kolen, vanwege de oorlog 

tussen Engeland en Napoleon, tot stilstand. Na jaren plas/dras te hebben 

gestaan kwam de uiteindelijke droogmaking uitsluitend op windkracht tot stand. 

Molen Windlust te Wolvega hebben we nog aan deze polder te danken. 

De stoombemaling in de Zuidplaspolder wordt genoemd, maar niet dat het hier 

slechts om een hulpbemaling ging, bestaande uit een ondervijzelgemaal en een 

bovenvijzelgemaal, die als tweegang werkten. Het leeuwendeel van de 

droogmaking werd geleverd door meer dan dertig windmolens. Ook het 

stoomgemaal van de Nootdorpse droogmakerij van 1841 komt ter sprake, maar 

niet wordt vermeld dat dit de eerste droogmakerij was die uitsluitend met 

stoomkracht tot stand is gebracht. 



In 1855 waren er in Nederland nog maar 13 stoomgemalen. De 

terughoudendheid van de polderbesturen inzake de stoomtechniek wordt 

geschoven op conservatisme, maar de werkelijkheid is denk ik veel meer dat een 

stoomgemaal erg duur was in aanschaf en in gebruik. Kolen moesten vanuit het 

buitenland worden ingevoerd. Dit werd pas aantrekkelijk als er met een 

stoomgemaal verscheidene molens konden worden vervangen. In polders, die 

maar door 1 molen werden bemalen, wist de windbemaling zich vaak tot ver na 

de Tweede Wereldoorlog te handhaven. 

Dit zijn maar wat dingen die me zijn opgevallen, voor de rest blijft het gewoon 

een boek dat van harte aanbevolen kan worden. Wat ik wel wat verontrustend 

vind is het grote vertrouwen dat gesteld wordt in de elektronica waar de gemalen 

tegenwoordig mee worden uitgerust. Na de Tweede Wereldoorlog werden 

waterschappen verplicht om een zeker percentage dieselgemalen te hebben om 

de gevolgen van stroomstoringen te beperken. Dat hoeft blijkbaar allemaal niet 

meer, waardoor we wel erg kwetsbaar worden, want een gek hoeft maar een 

paar hoogspanningsmasten op te blazen en alles ligt plat. Dijken mogen maar 1 

keer in de 10.000 jaar breken, maar dat de zon een paar keer in de 1000 jaar 

zoveel deeltjes kan uitzenden dat alle elektronica er aan gaat, is iets wat geheel 

genegeerd kan worden. Dit optimisme klinkt ook al door in de titel ―Het water de 

baas‖, want is dat werkelijk zo? Het is buitengewoon zeldzaam dat er 200mm 

regen op een dag valt, maar het is niet uit te sluiten. Als dat eens gebeurt, wordt 

snel duidelijk wie hier nu baas is.  

“Het water de baas” is gebonden in een harde kaft, telt 386 pagina’s in full 

colour. Uitgeverij Verloren in Hilversum heeft ervoor gezorgd dat dit boek 

geproduceerd kon worden. ISBN 978-90-8704-147-2. De prijs bedraagt € 35,--. 

Verkrijgbaar in de boekwinkel.  

Jan Hofstra 

Binnenkort verschijnt:   

Zaanse verhalen 2011 

De liefhebber van oude Zaanse molen-

geschiedenissen kan zijn hart weer ophalen. De 

vierde editie van Zaanse Verhalen, berichten uit 

het rijke molenleven, verschijnt binnenkort. 

Lezers van De Utskoat hebben intekenvoordeel. 

De voorinschrijving loopt tot 1 oktober a.s. en 

levert een korting van € 3,50 op. Als u € 16,- 

overmaakt op bankrek.nr. 41.14.70.078 t.n.v. 

stichting Archief Couwenhoven, Zaandam o.v.v. 

Zaanse Verhalen en uw adresgegevens dan wordt 

het ook nog kosteloos toegezonden.  Een 

aanrader voor de liefhebbers!                     GDW   
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