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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 
en de Vereniging Gild Fryske Mounders 



In dit nummer onder meer: 
Een van Frieslands mooiste molens in vlammenzee  ten onder gegaan 

Efkes byprate troch De Fryske Mole 
Mededelingen Gild Fryske Mounders 

De excursie naar Gelderland en Noord-Brabant 
Een nieuwe vijzel voor de Rentmeester 
De Puollen kreeg een nieuwe binnenroede 

Terugblik op de Leeuwarder molendag en de Friese Molenaarsdag 
Reactie op de naamgeving der molens van DFM 

Een verhaal van De Fjildman 
Ulesprong, een goed initiatief 

Ter lering ende vermaak 
Over Luidje de Goed uit Beetsterzwaag 
Over verhalen vertellen en het draaiurenoverzicht 2011 

Agenda 
12 juni: Menaldumer Molendag 
12 en 19 juni: avondexcursies GFM  (zie ons vorige nummer op blz. 12) 

5 augustus: sluiting kopij nr. 147 (septembernummer) 
25 augustus : Drentse Molendag 
8 september: Friese Molendag 

25 november: Moledei Súdwest-Fryslân 
 

Bij de foto’s op de cover: 
Voorop: Als een hommage aan 
de Burumer molen deze foto 

van een malende Windlust bij 
prachtig voorjaarsweer in 

2005. Wat hadden we hem 
graag in die gedaante 
bewonderd tijdens een van de 

komende avondexcursies. 
Helaas, een felle brand gooit 

letterlijk roet in het 
molenfeestje. Maar 
ondertussen wordt er volop 

geijverd voor herstel dat men 
zo vurig hoopt. Er is een lange 

weg te gaan. (foto GDW) 
 

Wilt u de actie om de molen 
uit de brand te helpen 
steunen? Maak dan een 

bijdrage over op 
rekeningnummer 113590 

t.n.v. De Hollandsche Molen 
o.v.v. Burum.  
 

Achterop: een poster die al in 
een vroegtijdig stadium werd 

gemaakt om de aandacht op de 
wederopbouw te vestigen.  



Van de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het was een vreemd en onwezenlijk begin van het bijzondere molenjaar 

2012. Een jubilerende molendag-organisatie kon haar veertigste 
gedenkwaardige nationale molendag in de geschiedenisboeken 

bijschrijven, maar de wijze waarop dat ging was al even opmerkelijk. De 
dag werd officieel geopend door een vrijwillige molenaar uit Burum. Marco 

Hiemstra en de andere molenaars van de afgebrande Windlust waren er 
speciaal voor naar de Hoogmadese wipmolen De Heerlijkheid gekomen om 

bij molenaar Ruud Bax de vang te lichten. Ze kwamen niet met lege 
handen. Een mand vol lekkers uit het hoge noorden viel daar in goede 

aarde. De reden om deze reis te maken had alles te maken met de 

afschuwelijke brand waarover verderop meer. Het was molenaar Ruud Bax 
die landelijk een inzamelingsactie aanzwengelde die later door De 

Hollandsche Molen werd gecoördineerd. Na het lichten van de vang kon er 
gemalen en …. geld ingezameld worden. Dat gebeurde in het hele land op 

meer dan 100 molens. Wat een warme betrokkenheid. Deze eendracht 
maakt macht, toont de molenwereld als een collectief dat bewijst er ook 

voor een ander te willen en te kunnen zijn. Hulde voor die inzet. 
In dit nummer staan we uiteraard stil bij de brand en bij de hoop op 

wederopbouw. In dit kader zijn de artikelen van Jan Coppens en Bart 
Slooten ook een warm pleidooi voor een breed gedragen molenbehoud. 

Denk aan de plannen voor vervolmaking van de veenpoldermolen bij de 
Ulesprong. Bij het sluiten van de kopij bereikte ons het bericht dat de 

molen toch in oude luister kan worden hersteld. We hopen van harte dat 
die geweldige ambitie ook zal slagen. We wensen u veel leesplezier.  

Gerben D. Wijnja 



Een van Frieslands mooiste  

molens in vlammenzee  

ten onder gegaan 

 
 

 
 

 
Koren- en pelmolen Windlust 
te Burum geslachtofferd door 

roekeloos gedrag van 
dorpsjeugd 

 

 

“It is allegear izer en hout, mar it is niks mear” 
 

BURUM - Zondagavond, de avond van de eerste paasdag, is de koren- en 
pelmolen Windlust volledig in de as gelegd. De hoog oplaaiende vlammen  



 

Het moment van instorting, ongeveer een half uur na het uitbreken van de brand. En dat 
was toch onvoorstelbaar snel: alles was gortdroog en de harde wind werkte als een 
blaasbalg voor het smidsvuur. 

 

waren tot ver in de omtrek te zien en dat trok veel nieuwsgierigen naar de 
plek des onheils. Brandweerkorpsen uit Grijpskerk, Groningen en 

Zoutkamp kwamen ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de 

molen tot de grond toe afbrandde. Na een half uur stortte het achtkante 
balkengeraamte als een brandende fakkel in elkaar, een vonkenzee 

producerend die een gevaar voor de omgeving opleverde maar gelukkig 
verder geen ernstige schade veroorzaakte. Een ach en weegeklaag was 

het gevolg, maar daarna werd het ijselijk stil bij de verzengende hitte van 
wat er restte. 

“In skande foar Burum!” Vier woorden uit de mond van een 
dorpsbewoner, een van de velen die treurde om het grote verlies dat het 

dorp is aangedaan. “In skok foar my,” aldus molenaar Hiemstra, een dag 
na de ramp. ”De mûne is fuort. Kinst him wol wer opbouwe, mar de sfear, 

de authentike kenmerken, alles is fuort.” Het wiekenkruis lag er 
verwrongen bij, zich triest verheffend boven de rokende puinhopen, als 

een hulpeloos staketsel. Maandag 9 april wakkerde de harde wind de 
smeulende massa nog een keer aan waardoor de vlammen opnieuw 

oplaaiden. Een pijnlijk gezicht. Sommigen wilden het (nog) niet geloven 

en meenden in een nachtmerrie te leven. Maar de werkelijkheid was 
akelig actueel en alles zeggend: “In skande foar Burum!” 

De filmpjes die al razendsnel op internet verschenen “doen pijn aan het 
molenaarshart” zoals molenaarsgezel Christiaan het treffend verwoordde. 

Een nachtmerrie voor elke molenaar, een angstdroom die, naar men eerst 
meende, door een vuurpijl genadeloos bewaarheid werd. Een 

vernietigende vuurpijl in de paasnacht, kan het nog triester? Dat was de 
eerste gedachte. Bij een oudejaarsnacht kun je je er nog wat bij 

voorstellen, maar in april? Of is de traditie van de paasvuurbulten wat al 
te ver doorgeschoten naar het vredige hoge noorden? Hier verwacht je dat  



Op de foto’s van Edo Werkman hierboven zien we de totaal gebarsten 

molensteen en daaronder de restanten van de kap waarbij we rechts de 

molenas met bovenwiel nog herkennen. De zware balken van de kapconstructie 

zijn eveneens herkenbaar. Deze hebben zeker restwaarde daar ze niet geheel 

zijn ingebrand. 

 

niet, maar opgeschoten jongeren hebben de Burumers met hun 
onbezonnen daad opgezadeld met een groot verlies. Al gauw werden 



enkele jongens door de politie opgepakt en later volgden er meer 

aanhoudingen. Toen kwam ook de ware toedracht van de brand naar 
buiten. De jeugd had in een container bij de kerk oude bijbels en 

psalmboeken gevonden. Die werden bij de molen in brand gestoken 

waarbij het droge hout van de onderbouw al gauw vlam vatte waarna het 
vuur zich vliegensvlug aan de binnenkant als in een schoorsteen naar de 

zeer brandbare rietbekleding uitbreidde. En toen was er geen redden meer 
aan, ook niet voor de brandweer. 

 
De molen was de trots van het dorp, een fier baken dat zich groots verhief 

boven de bebouwing, een werkende wiekendrager die met regelmaat in 
werking was. Vrijwillige molenaars hebben er al hun ziel en zaligheid in 

gestopt, ze waren er met ongelooflijk veel plezier mee in de weer om hun 
pronkjuweel te vertroetelen. Een schitterend monument van onschatbare 

waarde, juist vanwege de unieke geschiedkundige en bouwhistorische 
materialen, inscripties, constructies en sfeerbeleving.  

Met deze brand is er dus een schat aan historisch materiaal verloren 
gegaan. Een molenbrand die doet herinneren aan die van De Hoop in 

Stiens. Maar dan wel met een heel groot verschil: de ambachtelijke 

korenmolen van dat dorp was een nieuwbouwmolen op een resterend 
stompje, die van Burum was er eentje met een ongelooflijke hoeveelheid 

authenticiteit, echtheid zoals je dat zelden meer aantreft. Dat maakt deze 
brand tot zo’n verschrikkelijk gevoelig verlies.  



 



De voorganger van de molen dateert van 1711. Die ging in 1875 in 

vlammen op waarna Windlust verrees. Er werd goed voor de molen 
gezorgd: restauraties vonden regelmatig plaats. Sinds 1997 was de molen 

van de gemeente Kollumerland die hem in de jaren 1999 2000 nog 

prachtig liet restaureren. Het rietdek kreeg later nog een vervanging wat 
herkenbaar werd gemaakt met het in de mantel gedekte jaartal 2007. 

Inmiddels was de Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland de 
nieuwe eigenaar geworden. De molen is verzekerd voor ongeveer € 

1.000.000,- maar daarvoor zal hij waarschijnlijk niet herbouwd kunnen 
worden. De schuldigen zullen wellicht aansprakelijk gesteld worden, maar 

aangezien het om minderjarigen gaat zal de schuld op de ouders verhaald 
kunnen worden. Geen prettig idee.  

 
Hoe nu verder? 

Hopelijk kan er toch een gewetensvolle renaissance plaats vinden die het 
bouwwerk z’n allure aan de molenplek terug geeft, ook al weet je dat je 

daarmee de oude molen niet terug hebt. Maar wel het aandenken, 
zichtbaar voor iedereen. Een lege plek blijft pijn doen, een magnifiek 

gebouwde molen die in aanzien gelijkwaardig is aan zijn voorganger kan 

de welverdiende pleister op de wond zijn, een kern met pit die helend 
werkt. Want als het dorp zijn kenmerkende aanzien terug krijgt en de 

molenaars t.z.t. de wieken weer laten wentelen en de stenen laten zingen, 
ja dan is dat een troost die iedereen toekomt. Dat is het minste wat je 

mag verwachten en kunt doen. Heel veel sterkte toegewenst bij de lange 
weg die er nog te gaan is.  

Gerben D. Wijnja  
 

BURUMER MOLENVRIENDEN ZITTEN NIET IN ZAK EN AS 
Als de molen weer verrijst, is het dan nog een monument? Die vraag hield 

de gemoederen meteen na de brand bezig. Dat hij terug zal keren in het 
dorpsbeeld, daarover was men het volkomen eens. Het toont de 

strijdbaarheid van molenaars en beheersstichting. Maar de 
monumentenstatus is wel heel belangrijk voor het jaarlijks onderhoud van 

zo’n groot monument. Week 16 was de week van de waarheid. 

Molenbouwkundig expert Gijs van Reeuwijk kwam polshoogte nemen en 
stak de molenvrienden een hart onder de riem: “Een nieuwe molen moet 

op molendag 2013 kunnen draaien!” Hij is hoopvol vanwege de 
mogelijkheid tot hergebruik van heel veel onderdelen. Ook de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed kwam langs. Zij moeten uiteindelijk bepalen of de 
monumentenstatus behouden kan blijven in geval er een nieuwe molen 

herrijst met behulp van diverse oude materialen uit de verbrande molen. 
En zo begon het merken en opmeten en werd op 25 april begonnen met 

het weghalen van de nog bruikbare resten. Op het eerste oog verkoolde 
balken, maar het vuur heeft niet de kern van de balken aangetast. Met 

zagen en schaven is er heel veel geschikt voor hergebruik. Molenmaker 
Dunning uit Adorp verrichte deze opruimklus. Bij verschillende 

molenmakers is door de beheerstichting een offerte gevraagd. Het worden 
spannende tijden. Via dit blad hopen we u op de hoogte te houden.   GDW  



Efkes byprate troch “De Fryske 

Mole 

 

 

 
Afscheid secretaris Pieter Kooistra 
In de vorige Utskoat heeft Pieter Kooistra zijn vertrek als secretaris van de 

Fryske Mole al aangekondigd en de opvolging in het kort uiteengezet. Op 
29 maart jl. is officieel afscheid genomen van Pieter als secretaris, in het 

dorpshuis De Trilker te Poppenwier. De heer Zwierstra heeft als voorzitter 
van DFM Pieter Kooistra namens alle betrokkenen bedankt voor zijn 

enorme inzet en enthousiasme voor de Fryske Mole. Dat Pieter veel 
betekende voor de Fryske Mole bleek wel uit de grote opkomst bij deze 

bijeenkomst. Het bestuur van de Fryske Mole wil hierbij Pieter nogmaals 
bedanken en hem veel succes wensen met zijn andere bezigheden, onder 

andere als vrijwilliger bij Oikocredit. 

 

 
 

Afscheid Pieter Kooistra (Foto: Marleen Pennewaard, Steunpunt 

Monumentenzorg) 

 

Nieuwe invulling secretariaat DFM 
De hoeveelheid werk die het secretariaat van de Fryske Mole met zich 

meebrengt, kan niet van een vrijwilliger worden gevraagd. Het veelvuldig 

wijzigen van regelgeving in subsidieland en het steeds opnieuw proberen 
om het financieel rond te krijgen, vraagt veel inzet en 

doorzettingsvermogen. Het onderhoud en de restauraties aan de molens 
en het inzetbaar houden van de molens zijn weer geheel andere 

disciplines. Er is daarom gekozen voor het opsplitsen van de verschillende 
werkzaamheden. De nieuwe secretaris is de heer Gerard van Dijk van 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Aangezien de Fryske Mole de heer 
van Dijk als “werknemer” van de stichting inzet, is de formele functie, of 

titel, secretaris niet gewenst en is er gekozen voor “coördinator”. Via een 
mandaatconstructie is de coördinator bevoegd om te tekenen namens de 



Fryske Mole zoals de secretaris dit voorheen deed. De heer Van Dijk zal 

samen met collega Marleen Pennewaard van het Steunpunt en met 
Geertje Rodenhuis, Hermina Aardema en Paul David van Vliet van de 

Monumentenwacht, via korte lijntjes in het Monumintehûs de dagelijkse 

gang van zaken coördineren.   
Het begeleiden van onderhoud en restauraties wordt verzorgd door de 

bestuursleden J. Poorte, J. Boersma en K. Munting. Deze bestuursleden 
hebben elk een aantal molens toegewezen gekregen waarvan zij de 

begeleiding van het technische onderhoud verzorgen. Hierdoor blijven de 
bestuursleden direct betrokken bij de molens en de molenaars. 

(door Gerard van Dijk) 
 

Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM)    
Het lijkt een vast onderdeel in de rubriek ‘Efkes byprate’ te worden en dat 

zou eigenlijk niet moeten. Maar bijna direct na het vertrek van Pieter als 
secretaris van de Fryske Mole is de subsidieregeling “het BRIM” opnieuw 

gewijzigd voor de komende jaren. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit niets met 
elkaar te maken, maar het zal ook wel niet de laatste wijziging zijn in het 

BRIM.  

In het nieuwe BRIM (BRIM 2013) worden weer andere spelregels 
aangehouden. Ik durf wel te zeggen; gelukkig heeft de Fryske Mole de 

PIP’s nog ingediend in het huidige BRIM 2011. Gelukkig omdat het 
subsidiepercentage voor alle monumenten wordt verlaagd naar 50% in 

het nieuwe BRIM. Er wordt dus een grotere bijdrage verwacht van de 
eigenaar, die vervolgens om extra middelen moet vragen van andere 

subsidieverstrekkers om het onderhoud financieel rond te krijgen. 
Eenieder zal weten dat in de huidige tijd van financiële crisis dat geen 

makkelijke opdracht is. Naast deze financiële wijziging zal ook de status 
aangewezen monumentenorganisatie (AMO) vervallen. Er worden nieuwe 

criteria opgesteld waaraan de AMO’s moeten voldoen om in aanmerking te 
komen voor deze status. Aangezien de AMO’s een voorrangspositie 

hebben in het BRIM is deze status zeker gewenst. Als de Fryske Mole een 
beschikking ontvangt van het Rijk in het “oude” BRIM bestaan de 

voordelen van een AMO voor de aanstaande BRIM periode 2013 – 2018 in 

elk geval nog.  
(door Gerard van Dijk) 

  
Koninklijke onderscheidingen  

Bij de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen waren deze 
keer 3 personen uit De Fryske Mole betrokken. 

Op vrijdag 27 april kregen onze “oud-secretaris” Pieter Kooistra en “oud-
bestuurslid” Harm Zuidstra een koninklijke onderscheiding en werden 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Op zaterdag 28 april werd, 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de restauratie van molen 

De Zwaluw in Burdaard, dezelfde koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 
Hylke Kloosterman. Hylke is jarenlang vaste medewerker van De Fryske 

Mole geweest en heeft alle mogelijke en onmogelijke werkzaamheden 
voor DFM verricht. 



Vanaf deze plaats willen we als bestuur van DFM hen alle drie van harte 

gelukwensen met de zeer verdiende koninklijke onderscheiding. *) 
 

Restauratie molen Victor te Wanswerd 

 
Zoals u kunt lezen in deze Utskoat is de juiste naam voor de molen Victor 

en niet molen De Victor. De restauratie van molen Victor is momenteel in 
volle gang. Aannemer Kolthof uit Stiens is in april jl. begonnen met het 

demonteren van de molen. Na demontage van de molenromp bleek wel 
dat een restauratie geen overbodige luxe is. Deze ca. € 350.000,- 

kostende restauratie zal dit jaar worden afgerond. 
Hieronder foto's van de funderingswerkzaamheden aan de molen Victor te 

Wânswert. 
Op deze foto's is de schade door het verzakken van de fundering zichtbaar 

met daaronder het achtkant en de kap die naast de molen in het weiland 
geparkeerd zijn.  

Oorzaak van het verzakken is het in het verleden dalen van het polderpeil 
en daardoor ook de grondwaterstand. Hierdoor zijn de koppen van de 

houten funderingspalen boven het grondwaterniveau gekomen met als 

gevolg dat de palen zijn verrot en de gemetselde poeren gaan zakken. 
Een probleem dat in de toekomst bij meerdere molens kan worden 

verwacht.  

(Foto’s: Jaap Tiedema, Van Reeuwijk bouwmeester) 



Het afscheid op 29-3-2012 als secretaris van de stichting “De 

Fryske Mole”: Noch ien kear efkes byprate 
 

Afscheidsrecepties 
hebben niet mijn 

voorkeur en ik kwam 
(kom) daar meestal als 

de toespraken waren 

gehouden. Mensen 
daarna in een andere 

dan de werkomgeving 
te ontmoeten, is wel 

leuk en ik was niet de 
eerste die vertrok. 

Maar om nu zelf door 
de achterdeur te 

verdwijnen kon ik niet 
maken en dat zou ook 

aan het bestuur de 
kans ontnemen om 

mijn (deels) opvolger voor te stellen. 
Toch verbaasd, dat er nog zoveel naar Poppenwier waren gekomen en 

mensen waar ik wat mee heb; ik hoop dat ik dat in het “lêste wurd” 

duidelijk heb kunnen maken. 
De opbrengst voor Oikocredit was ruim € 1.300,- en daar werd ik stil van! 

Dat houdt in dat ca. 20 gezinnen de kans krijgen om zelf een bestaan op 
te bouwen. Bovendien is het “kringloopgeld” ; als de 20 gezinnen hebben 

afgelost dan kunnen er weer 20  …. En dat gaat zo maar door. Gulle 
gevers hartelijk bedankt. De beide eendekorven zijn vrijdag direct 

uitgehangen en ik kon Lenie blij maken met de bloemen.  
Misschien: Oan’t sjen en ik weet als de vlag op de molen staat………… 

Met vriendelijke groeten, 
Pieter Kooistra 

 

*)Koninklijke onderscheidingen 
 

In Friesland werden tijdens de zogenaamde lintjesregen 
108 onderscheidingen uitgereikt. Ook de molenwereld in 

Fryslân is daarmee weer een aantal gedecoreerden 
rijker, mensen die door hun bijzondere inzet werden 

verblijd met deze verrassende koninklijke versierselen. 
Naast de reeds genoemde personen die betrokken zijn bij onze Friese 

Molenstichting zijn dat: Willem Kloppenburg van de Beheerscommissie 
Koren- en Pelmolen Windlust (gem. Kollumerland), Jolle Jonker van het 

bestuur Stichting Penninga’s Molen (gem. Skarsterlân), Jaap Terpstra en 
Dirk Lasschuit, molenaars op molen De Zwaluw (gem. Ferwerderadiel). 

Alle gedecoreerden van harte geluk gewenst.  



Mededelingen van het 

Gild Fryske Mounders 
___________________________________________ 

 

Scholen op molen 
 

Onverwacht kregen we de kans om ons als molens en beheerders 
van cultureel erfgoed te presenteren op een kunstmarkt van 

Keunstwurk in Drachten. Keunstwurk is het provinciaal 
kenniscentrum voor cultuureducatie.  

( foto: Lette van 

der Wiel)  

Allerlei 

organisaties op 
het gebied van 

kunst en cultuur 

konden daar aan 
docenten uit het 

basisonderwijs 
laten zien wat ze 

aan leuke en 
leerzame 

projectjes te 
bieden hebben. 

Leuke kleine 
theater- en 

filmprojecten, 
musea, 

toneelgezelschap 
Tryater, muziek, handvaardigheden en…. wij molenaars als 

vertegenwoordiger uit de sector erfgoed. Op veel molens komen al met 

meer of minder regelmaat schoolklassen op bezoek.  
Wij kregen op de markt de onverwachte kans om ons op de kaart te 

zetten.  650 scholen werden hiervoor door Keunstwurk aangeschreven en 
meer dan 60 organisaties stonden achter de tafels om te laten zien wat ze 

aan die scholen te bieden hebben. Een snelle ronde, gemaakt per e-mail, 
leverde ons een lijstje op van Friese molenaars, met telefoonnummer, met 

wie scholen in contact kunnen treden. En dus stonden we daar op 
woensdag 25 april, met flyers, een aandachttrekkend tandwiel en veel 

enthousiasme. 
Wij…. zijn in dit verband: Frans Venema namens De Vlijt in Koudum en 

namens het bestuur van het GFM, Harm Zuidstra, Jan Coppens en Anne-
Sjoerd de Jong namens de Jouster Molens, Geurt van de Weg namens 

Welgelegen in Heerenveen en Margreet van der Zee en Lisette van der 
Wiel namens Museum Joure. Een mooie en snel ontstane combinatie van 



mensen die het al snel eens waren dat de molens en het museum elkaar 

prachtig kunnen aanvullen in een educatief aanbod naar scholen. Immers, 
in dit museum zijn prachtige mogelijkheden om leerlingen de technische 

kanten van de molen aan de hand van bijv. uurwerktechniek en machines 

(nogmaals) te laten ontdekken. 
  

Een lang verhaal kort: er kwamen die middag, heel jammer, nauwelijks 
leerkrachten opzetten. Waarom niet…we weten het niet. We willen 

hierover graag verdere info van Keunstwurk. 
Maar, het idee om met scholen in overleg te gaan zodat leerlingen kennis 

kunnen nemen van de molen, zijn historie en zijn techniek, vinden we nog 
steeds waardevol.  

In de Zuidwesthoek is inmiddels een proefproject van start gegaan onder 
supervisie van het GFM-bestuur. Molenaar Hiltsje Feenstra, zelf afkomstig 

uit het onderwijs, zal daar actief de scholen gaan benaderen. Zij kan op 
de school met leerlingen praten en projectjes doen rond molens en hen 

ook uitnodigen op haar molens zoals it Swaantsje en De Vlijt. Ook kan zijn 
coördineren t.a.v. een bezoek aan andere molens in de regio. Op basis 

van de ervaringen zal dan gekeken worden of dit idee overgezet kan 

worden naar de hele provincie. Er was sinds het Jaar van de Molens al een 
vijftal leskisten beschikbaar in de provincie, er is een nieuwe, eigen leskist 

in Koudum, er is allerlei materiaal ontwikkeld en te vinden via o.a. 
internet. Kortom, er is al een basis. 

We gaan verder en op de najaarsvergadering van het GFM zal Frans voor 
dit punt van educatie, molen en scholen, aandacht vragen. 

Namens allen:  Geurt van de Weg 
 

Avondexcursies Gild Fryske Mounders 2012 
 

In eerste instantie was koren- en pelmolen 
Windlust in Burum, één van de 

deelnemende molens aan de 1e 
avondexcursie van 2012. Helaas is de 

molen in het paasweekeinde jammerlijk 
verbrand. We zijn op zoek gegaan naar een 

dichtbij Munnekezijl liggende molen en zijn 
daarbij uitgekomen bij korenmolen De 

Onderneming te Vierhuizen, een dorpje net 
over de grens in Groningen. 

 

Avondexcursie 1 
De eerste avondexcursie vindt plaats op dinsdag 

12 juni 2012 van 19.30 tot circa 21.30 op de 
volgende twee molens: 

De Onderneming te Vierhuizen (foto rechts) 
A.P. Groen c.s. 

Munnekezijlster molen te Munnekezijl  



Jan Ellens c.s. 

Avondexcursie 2 
De tweede avondexcursie vindt plaatst op dinsdag 19 juni 2012 van 19.30 

tot circa 21.30 op de twee volgende molens: 

Meerswal te Lollum    Durk Posthumus 
De Eendracht te Kimswerd (foto)  Bouwe Tjallingii c.s. 

De gastgevende molenaars en het Gild Fryske Mounders nodigen u van 
harte uit om samen met uw partner en/of kinderen deze beide avonden te 

bezoeken. 
 

Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta   Foto: Harmannus Noot 
 

De Drentse molendag - zaterdag 25 augustus 
 
Net als andere jaren hopen we dat er een groot aantal van de 38  molens 
draait en geopend is voor het publiek. Natuurlijk hopen we ook dat de molenaars 

op deze dag iets speciaals gaan doen op hun molen. De organisatie is inmiddels 
begonnen met de eerste voorbereidingen. Zo komt er zoals gebruikelijk weer een 

affiche met een afbeelding van een van de Drentse molens. Op de  Drentse 
Molendag wappert zoals gewoonlijk weer de Drentse Molendag-vlag . 
De gegevens over de deelnemende molens en eventuele activiteiten zijn vanaf 

begin augustus te verkrijgen via het secretariaat van de Molenstichting 
Drenthe, jomvlee@hotmail.com of telefoon 0591-631365, of via de website van 

de molenstichting (www.molensindrenthe.nl). 
Namens de organisatie: Meint Noordhoek, Diever. 

mailto:jomvlee@hotmail.com
http://www.molensindrenthe.nl/


Excursie GFM naar molens in Gelderland 

en Noord-Brabant 
 
Ook dit jaar hebben organisatietalenten Nauta en Tiedema weer 

een aantal molenaars in den lande zo gek gekregen ons tot hun 
heiligdommen toe te laten. Dat gaf ons als molenliefhebbers van 

divers pluimage weer de buitenkans bijzondere molens tot in de 
diepste krochten te inspecteren en te bewonderen. Dit maal reed 

de bus naar Noord-Brabant en Gelderland waar we vijf totaal 
verschillende molens bezochten. Het was dus weer een leerzaam 

en interessant uitje. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Als de buslading molengekken op de vroege zaterdagochtend Leeuwarden 
verlaat kijkt de zon nog maar net boven de horizon uit en beschijnt de 

deken van laaghangende mist waaronder het berijpte landschap nog ligt 
te slapen. In de bus klinkt ook menig luidruchtige gaap, iedereen was 

fysiek dan wel op tijd maar mentaal hebben velen het warme bed nog niet 
verlaten. In Heerenveen wordt de rest van de club ingeladen en is het 

gedaan met de rust. 

 
Na een lange busreis belanden we aan de 'verkeerde' kant van de grote 

rivieren in Zeeland. Dit blijkt een dorp en niet een provincie zoals de 
meesten van ons altijd gedacht hebben. De koffie bij de Coppensmolen is 

in elk geval erg welkom. De ene helft van de groep krijgt in goed 
verstaanbaar Nederlands maar met Brabantse tongval een presentatie van 

de molenaar over de geschiedenis van de molen terwijl de andere helft de 
molen bekijkt. De eerste molen, een standerdmolen, was ingestort en bij 

herbouw besloot men tot de bouw van een stenen molen. Vele onderdelen 
van de standerdmolen waren echter nog bruikbaar dus heeft men die 

gewoon hergebruikt. Zo werd het bovenwiel spoorwiel, werd een 
varkenswiel verwerkt tot sleepluiwiel, een rondsel werd trommelvang en 

vind je in de vloer van de steenzolder nog de duidelijk ingesleten 
burriebalken. Verder gaat de molenaar nog in op de verschillende 



 
 



gebruiken in Noord-Brabant. Zo zijn in grote delen van zuid Nederland en 

Vlaanderen de vreugde- en rouwstand precies andersom als dat wij 
gewend zijn. Vroeger was deze afwijkende gewoonte geen probleem, het 

was gewoon een gebruik dat per streek bepaald was. Sinds er echter 

molenboeken geschreven zijn waarin maar één waarheid verkondigd 
wordt, levert dit verwarring op, vooral als de 'eigenwijze' molenaar op de 

andere molen in het dorp wel de 'hollandse' versie van de wiekentaal 
gebruikt. Op de Coppensmolen hangt men bij rouw daarom tevens een 

zwarte wimpel uit en bij vreugde de Brabantse vlag.  
 

De Coppensmolen is een beltmolen. Na het beklimmen van de trap, 
overigens ook afkomstig van de standerdmolen en het rondkijken op de 

maalzolder stap je door de 'stellingdeur' niet op de stelling maar in het 
groene gras van de belt. Het is een beetje een raar idee voor ons 

noorderlingen. De Coppensmolen staat er goed bij maar spruiten en staart 
zijn duidelijk aan herstel toe en dan hebben we het niet over een 

kloddertje houtrotvuller. 
 

Na alles grondig geïnspecteerd te hebben zwengelt de chauffeur de bus 

weer aan en vertrekken we naar Rosmalen. De standerdmolen staat 
fleurig te draaien met vlaggen in het gevlucht. De bomen rond de molen 

bloeien ook prachtig maar zullen de windvang wel niet bevorderen. De 
buschauffeur weet behendig zijn grote bus door de straten van een wijk te 

sturen om bij de molen te komen terwijl wij vrolijk naar de opgeschrikte 
bewoners zwaaien. De molenaar heet ons welkom en al snel verspreidt de 

groep zich over de kast, de voet, de tafels met modellen van 
molenwerktuigen en de koffie. Persoonlijk vond ik vooral de standerd 



indrukwekkend om te zien. Op de plaatjes in de lesboeken krijg je toch 

niet echt een idee van wat voor formaat paal dat wel niet is. Zulke dikke 
bomen planten ze niet meer. De staartbalk met trap is ook wel een maatje 

groter dan we van onze spinnekopjes gewend zijn. Bij het beklimmen van 

de trap naar de steenzolder is het wel handig om het juiste touw als 
handgreep te gebruiken. Er hangen er twee, en de andere blijkt het 

vangtouw. De molen heeft ooit een tweede paar molenstenen gehad want 
ook de achterkant van het bovenwiel is voorzien van kammen. Als 

aandenken krijgen we een 'molencertificaat'. Deze zijn eigenlijk bedoeld 
voor kinderen maar de ansichtkaarten waren op. We gaan er maar vanuit 

dat het niet bedoeld is als verwijzing naar onze Friese opleiding. 
Ook wordt een aantal plattegronden uitgedeeld waarop alle molens van 

Noord-Brabant aangegeven staan. Misschien een goed idee om zoiets ook 
voor Friesland te maken? 

 
We steken de Waal 

over naar de 
zeskantige 

korenmolen van 

Waardenburg. 
Deze molen is 

idyllisch gelegen 
half op de rivierdijk 

en vlakbij het 
kasteel waar het 

ooit bij hoorde. Ook 
van binnen is het 

een sfeervolle molen 
maar misschien wel 

wat vol met 60 
man. Ook hier 

ontdekken we 
overblijfselen van en gerecycelde molen zoals een kruisplaat en een 

molenroede als zolderbalken en nog een stuk roede als vulstuk bij de 

bovenas. Als je er op let, zie je plotseling overal hergebruikte onderdelen.  
 

De kromme koningsbint, typisch voor een zeskant, is goed te 
aanschouwen maar lastig op de foto te krijgen. Het luiwerk hangt op de 

kop, dat wil zeggen dat het luiwiel van onder af tegen de luitafel 
getrokken wordt in plaats van het op de luitafel te laten zakken. We 

kunnen zo niet bedenken wat voor voordeel dat zou hebben. Misschien is 
het ook wel een erfenis van de standerdmolen, waar men immers het 

varkenswiel van onderaf in het bovenwiel trekt. Enkelen nemen nog de 
moeite om even naar het kasteel te wandelen. Vanaf de dijk kijk je aan de 

ene kant neer op de molen en aan de andere kant op een bos van 
knotwilgen. De rivier ligt verderop buiten het zicht. 

 



Wegens wegwerkzaamheden moeten we een omweg maken naar de 

poldermolen van Waardenburg. Deze grote poldermolen met een vlucht 
van 27 meter is in 1927 door ingenieur Dekker flink onder handen 

genomen. De ruimte op de begane grond is indrukwekkend groot voor ons 

die vooral de Friese muontsen gewend zijn. De stalen spil drijft hier een 
groot horizontaal spaakwiel aan. Met een riem is deze verbonden met drie 

pompen van verschillende opbrengst die elk afzonderlijk met een 
koppeling bijgeschakeld kunnen worden. Zo kan dus het gevraagde 

vermogen aan de wind aangepast worden. Voor windloze dagen stond er 
ooit nog een verbrandingsmotor, het losse tandwiel getuigt hier nog van. 

Deze werd ook wel eens gebruikt als er 's nachts gemalen moest worden 
en de molenaar geen zin had om wakker te blijven. Ons valt op dat een 

deel van het achtkant een keer geschilderd is. Zou er vroeger een woning 
in gezeten hebben? Op de eerste zolder gaat de stalen spil in een meer 

traditionele houten spil over. De zolder is verder ingericht met tafels en 
stoelen en aangekleed met diverse historische attributen en werktuigen. 

Deze zolder wordt door groepen gebruikt voor de lunch na een bezoek aan 
het gebied van Staatsbosbeheer. De molen zelf is dan ook in bezit van 

Staatsbosbeheer en wordt gebruikt om water in te malen naar het 

natuurgebied. Ook op de kapzolder heeft Dekker toegeslagen. Meest 
opvallend is hier het rondsel dat van conisch geplaatste stalen rollen in 

plaats van staven voorzien is. Zodoende is de glijdende wrijving 
vervangen door rollende wrijving en is het rendement weer iets verbeterd.  

 
Tussen de bloeiende boomgaarden van de Betuwe door rijden we naar 

onze laatste halte te Lienden. 
Ook andere bomen en struiken 

lopen groen uit, de natuur loopt 
hier duidelijk wat voor op het 

noorden. 
 

De Zwaan is een iets conisch 
gebouwde torenmolen of volgens 

anderen een oud type 

gemetselde stenen molen. In elk 
geval een overgangsmodel. De 

molen lijkt zichzelf stil te kunnen 
zetten. We zien het vangtouw 

buiten bewegen en het gevlucht 
tot stilstand komen zonder dat 

iemand het vangtouw aanraakt. 
Het blijkt echter dat de molen 

een vangtrommel heeft met twee 
vangtouwen waarvan eentje 

buiten de molen hangt en de 
andere binnen de molen. Ook het 

binnenkruiwerk is hier dubbel 
uitgevoerd. Onder het linker 



voeghout hangt een 

kruilier en achter het 
bovenwiel een 

kruihaspel. De 

kruihaspel is dan 
weer van het type 

dat men aantreft in 
Noord-Hollandse 

binnenkruiers terwijl 
er ook ooit een staart 

geweest moet zijn. 
Dat kun je tenminste 

afleiden uit de 
slijtsporen in het 

metselwerk waar ooit 
de staart met een 

wiel gesteund moet 
zijn. De molen heeft dus al vele gedaanteverwisselingen ondergaan. De 

kap is in elk geval groot genoeg om een rondwandeling over de 

voeghouten rond het forse bovenwiel te kunnen maken. Lapjes stof die 
onder aan de 

windpeluw hangen 
geven aan of de 

molen goed op de 
wind staat. Onder de 

kapzolder hangt het 
luiwerk dat ook hier 

net andersom werkt.  
We hebben een frisse 

noorderwind 
meegenomen maar 

als de zon tussen de 
wolken door schijnt is 

het prima uit te 

houden. Uit de wind 
en in de zon is het 

bankje op het zuiden 
achter de molen dan ook vol bezet. De windrichting doet een enkeling wel 

klagen over die zuidelijke molenmakers die steeds de vangbalk precies 
boven het trapgat gehangen hebben (behalve bij de standerdmolen 

natuurlijk).  
 

Iedereen wordt nog een keer op een kluitje gedirigeerd voor een 
verplichte groepsfoto waarna de bus weer ingeladen wordt voor de 

terugreis. De meesten hebben het dan wel gehad voor vandaag want het 
is beduidend rustiger in de bus en we zijn blij als aan het eind van de dag 

Leeuwarden weer aan de horizon verschijnt. 
Tekst en foto’s: Jacob Bijlstra 



Een nieuwe vijzel voor de Rentmeester Menaldum 
 

De Rentmeester, één van de 
molens van de Stichting 

Molens in Menaldumadeel 
heeft 1 mei een nieuwe vijzel 
gekregen. Molenbouwbedrijf 

Hiemstra uit Tzummarum, de 
opdrachtnemers, kwamen ’s 

ochtends drie man sterk met 
materieel naar de molen. 

De vijzel is van biligua- (of 
opepe-) hout gemaakt. Het 
hout is heel dicht en 

kruisdradig, zeer moeilijk 
bewerkbaar, heeft een 

gouden kleur: geel tot 
oranjegeel, tot oker in de 

kern, en wordt toegepast in zware constructies. Het is zeer duurzaam kernhout. 

Door vrijwilligers van de stichting is de vijzel (of schroef) gecoat. Vroeger werd 
hij geteerd met teer op oliebasis, maar vanwege milieutechnische redenen mag 

dat niet meer.  
 
Onno Klaver, Jacco Dam en kraanmachinist Sjors Nauta van Hiemstra hadden er 

een behoorlijke klus aan. Vaak proberen de bouwers de schroef te plaatsen met 
een minimum aan ruimte. Ook nu wilde de schroef maar niet op zijn plek komen, 

omdat hij vastliep. Uiteindelijk verwijderde Onno Klaver toch maar een paar 
extra steunbalken om meer ruimte te maken, zodat de schroef toen rustig op zijn 
plek kon zakken. 

 
Molenaars Piet de Jong en Stefan Teeling kunnen na het afmonteren van hun 

schroef het water weer uit de sloot slaan. 
De Rentmeester, die de Zuidoosterpolder in Menaldum bemaalt, kan in geval van 
nood dan weer het Wetterskip helpen de polderbewoners droge voeten te 

garanderen. 
In vroeger dagen bemaalde de 

Rentmeester de Noorderpolder 
bij Dronrijp, maar verloor zijn 
functie, toen de dieselmotor 

zijn werk daar overnam. Hij 
werd verplaatst naar de plek, 

waar de in 1969 afgebrande 
Kooimolen stond. 
 

Bestuurder Stef Mensinga hield 
de plaatsing nauwlettend in de 

gaten en de molenaars Arend 
Castelein en Ate Kalsbeek 

assisteerden met verve en 
kennis van zaken de 
molenmakers van Hiemstra. 





De Puollen kreeg een nieuwe 

binnenroede 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Een paar dagen geleden was er op de blogspot.com van de Puollen nog het 

volgende te lezen: “De middag leek goed qua wind...  Met een redelijke N-
O tot Oostelijke wind, kracht 4/5 kon de molen aardig draaien op de 
resterende 2 wieken. Nog een paar dagen en dan zal de nieuwe 

binnenroede gestoken worden. “ Maar opeens viel de wind als een pudding in 
elkaar. 

De ochtend van 2 mei stond een grote kraanwagen klaar de nieuwe binnenroede 
te steken. Hij lag nog op een paar bokken. Johannes Kooistra van Bouwbedrijf 

Hiemstra zaagde de oude roede met een snijbrander in tweeën en de kraan 
legde de twee stukken op een aanhanger, klaar om afgevoerd te worden. 
Jacco Dam stak de nieuwe heklatten aan de kant, waar ook al een keerklos was 

gemonteerd. Het was duidelijk, dat die kant bij het hijsen omhoog zou steken. 
De keerklos kon dan meteen zijn werk doen na het steken. 

De Puollen is gebouwd in 1850 en bemaalde de voormalige Oosterpolder (365 ha 
groot). Het gebied heet thans De Puollen net als de molen. De roede mat 19 mtr 
en 10 cm. De Puollen is één van de molens met een eenhoorn op de wipstok, 

hetgeen strijdbaarheid en dapperheid symboliseert, nodig bij de strijd tegen het 
water. 

Op de nieuwe roede stond de maat van 19 meter en 14 cm. Vier centimeter 
langer? Nee hoor, gaf Johannes aan, we hebben de oude precies nagemeten, het 
staat verkeerd in de database. 

De oude roede was een Derckx uit 1985. De nieuwe is een Vaags uit Aalten, het 
materiaal is staal ST 52, compleet verzinkt en gecoat, vertelden de mannen uit 

Aalten. 



De nieuwe Vaagsroede 

werd daarna 
opgetakeld en het 

onderste kale eind 
zakte met begeleiding 
in de askop naar 

beneden tot in de buurt 
van de keerklos. Twee 

wiggen werden 
geplaatst, een keerklos 
aan de onderkant werd 

aangebracht, daarna 
twee wiggen aan de 

onderkant om daarna 
het spitijzer te 
bevestigen.  

Van de kant van het 
bestuur was Stef 

Mensinga aanwezig, molenaars Ate Kalsbeek en Arend Castelein ondersteunden 
het werk en maakten op die  manier weer wat vrijwilligersuren. Molenaar 

Johannes van der Meulen maaide nog snel even het gras. 
De resterende heklatten werden direct ook al in het onderste deel gestoken. 
Daarna zal nog enige tijd nodig zijn voor het afmonteren. 

Johannes van der Meulen en Gilbert IJsselmuiden, de molenaars van De Puollen, 
hoeven nu minder bang te zijn dat bij het wegvallen van de wind de molen te 

snel zal stil staan. Met vier einden zal hij toch beter en gemakkelijker draaien 
dan met twee.  
Michiel de Ruiter 

 

21 juni - De Menaldumer Molendag 2012  
 

Dan zal 's avonds om 18.00 uur de Marsumermolen open zijn en bij 

voldoende wind malen tot de volgende ochtend 06.00 uur. 
De kortste nacht van het jaar willen we aangrijpen voor een ludieke 

molennacht op de Marsumer molen. Met muziek en verhalen zullen de 
vrijwilligers van de Stichting Molens in Menaldumadeel om beurten 

bezoekers vermaken tot het opgaan van de zon. 
Ook in Friesland een zonnecultus verwezenlijken, zoals in de 

Angelsaksische landen is niet de bedoeling, maar met een knipoog erop 
inhaken is het thema van onze Molennacht. Iedereen is van harte welkom 

met of zonder sterke verhalen en/of drank, muziek en zang om de molen 
in zon-, maan- en kunstlicht te zetten. Tot ziens op 21 juni. 

 
Stichting Molens in Menaldumadeel  

Marsumermolen, Riemer Veemanstrjitte 1 b, 9034 HC Marsum 
S. Mensinga, 

www.molensmenaldumadeel.nl 

info@molensmenaldumadeel.nl 
06 4983813 

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


Friese-Molenaarsdag 2012 
 
Het is even wennen als je voor de eerste keer een Friese-Molenaarsdag 

gaat organiseren. Eerst had jaren Sjerp de Jong en daarna Jet Sandberg 
de stokjes in handen om een unieke Friese-Molenaarsdag voor ons te 

organiseren. En dat is hun goed gelukt, waarvoor namens mij en vele 
collega molenaars nog hartelijk dank. Maar dan ga je het zelf doen, waar 

begin je, variatie in molens is wel zo leuk, welke hoek van Friesland is nog 
niet aan de beurt geweest, maar gelukkig had Jet alle jaren bijgehouden 

dus kon ik dit jaar de Friese-Molenaarsdag vlak bij huis beginnen. 

Zaterdag 24 maart 2012 van 10:00 – 16:00 ging de datum worden. De 
vierde zaterdag in maart. In deze periode zijn de dagen al wat langer en 

de kans op redelijk weer is groter. Dus bellen met de geselecteerde 
molenaars of zij hun medewerking wilde verlenen. Volmondig ja, en 

natuurlijk doen we mee van alle molenaars. 
De molens in Koudum, Molkwerum, Nijemirdum, Wijckel en Sloten werden 

losgegooid met een zwak tot zeer zwakke wind maar volop zon, maar 
later in de dag haalde de wind nog wat aan en werd er in Nijemirdum en 

Wijckel toch water uitgeslagen. Volgens de molenaars een zeer geslaagde 
dag met redelijk wat aanloop van collega molenaars uit het hele land, 

maar op de molens in Koudum en Sloten was er ook aanloop van 
toeristen. 

Bouw en molenbouwbedrijf Bertus Dijkstra in Sloten belde mij enkele 
weken voor de Friese-Molenaarsdag op met de mededeling dat de molen 

van Montefiore nog niet verscheept zou gaan worden en dat zij de 

werkplaats open zouden stellen voor geïnteresseerde molenaars en 
publiek en daar hadden wij als molenaars geluk mee. In totaal wisten ± 

175 personen de werkplaats van molenbouwer Bertus Dijkstra uit Sloten 
te vinden. 

Kortom het is een voor mij zeer leuke uitdaging geweest om deze Friese-
Molenaarsdag te organiseren voor jullie als molenaars en alle anderen die 

de molen een warm hart toedragen. Wybren, Lourens & Hiltsje, Mats & 
Stefan, Lolle & Jetze, Johan & Henny en Molenbouw Bertus Dijkstra 

hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze dag. En ik hoop dat de 
Fryske Sûkerbôle uit Makkum goed heeft mogen smaken. 

Martin de Jong 
 

Aangeboden 
Het monumentale molenmakersboek Het Volkomen Moolenboek dat in 

1969 van de vorige eeuw een geslaagde herdruk beleefde. Een zeer 
gezocht en kostbaar bezit voor de echte molen(bouw)liefhebber. Tel. 

0515-579348 of mail info@utskoat.nl  
 

Uit de oude molendoos (2) 
Het interessante verhaal over de molenroede van D. de Groot uit ons 

vorige nummer krijgt een vervolg. Dat hopen we in nr. 147 te plaatsen. 

mailto:info@utskoat.nl


 

Leeuwarder Molendag  
in beeld 
 

door Jacob Bijlstra 
   



Molen Lonjé bij Bolsward tijdens de Nationale Molendag van dit jaar. 

 





Reactie op de naamgeving der molens van DFM 
 

Met belangstelling heb ik het stukje over de naamgeving van de molens 
van Stichting De Fryske Mole gelezen.  

 
Een opmerking en een aanmerking hierover van mijn kant zijn: 
De opmerking. Niet alle "namen" zijn namen, maar er zijn ook aanduidingen bij. 

Voorbeelden: De Hond, Ypeymûne en De Klaver zijn namen, Miedemûne, 
Hegebeintumer Mûne en Beintemapoldermûne zijn aanduidingen. Zij verwijzen 

immers naar (in deze gevallen) de respectieve polder waar ze staan. 
De aanmerking betreft de naamgeving van Wanswert en Elsloo. Bij deze twee 

molens wordt voor de naam het lidwoord De geplaatst terwijl dat niet juist is. 
De molen te Wanswert is kennelijk genoemd naar de patroonheilige van de 
molenaars (of de zes stichters van de Wanswerderpolder hebben in 1867 heel 

wat tegenstand moeten overwinnen en noemden de molen daarom Victor (= 
overwinnaar). Hoe dan ook, de naam is Victor en niet De Victor. Alle drie de 

drukken van het Friese provinciale molenboek geven trouwens Victor als naam. 
Dit geldt ook voor de tjasker te Elsloo, die genoemd is naar de oudjaarsploeg 
Vesuvius (en niet oudjaarsploeg De Vesuvius).  

Weliswaar kun je in de wandeling bijv. zeggen: de Victor is momenteel in 
restauratie of Zie de Vesuvius eens draaien, maar de heeft in dit geval de 

betekeniswaarde van: we hebben het over een zaak, niet over een persoon. 
Eigenlijk zou de zin luiden: De molen Victor is momenteel in restauratie of Zie de 
tjasker Vesuvius eens draaien. Maar dat korten we dan in door alleen het 

lidwoord over te laten, zodat duidelijk wordt dat er geen persoon, maar een zaak 
wordt bedoeld. De beide molens heten echter Victor c.q. Vesuvius. 

 
Ik stel dus voor het lidwoord voor de naam te laten vervallen en de lijst in die zin 
aan te passen, zodat beide molens gewoon hun oorspronkelijke naam houden: 

Victor en Vesuvius. 
Bart Slooten.  

 
Het bestuur geeft daarop de onderstaande reactie: 
 

De reactie van Bart Slooten op het in De Utskoat nr 145 blz 13 en 14 geplaatste 
artikel : “De nammen fan de munen fan de Stifting De Fryske Mole”hebben wij  

van de redactie van De Utskoat toegezonden gekregen. 
Na bestudering van de reactie zijn wij het eens met Bart Slooten dat het correct 
is ipv “De Victor” en “De Vesuvius” de namen vast te stellen zonder het lidwoord 

dus :”Victor” en “Vesuvius”. De door Slooten aangevoerde argumentatie is juist. 
 

Daarnaast is er nog door De Fryske Mole gekeken naar de schrijfwijze van “Ypey” 
in de naam “Ypeymûne”. Naspeuring leert dat de correcte spelling “Ypeij” moet 
zijn. Daarom wordt de naam van deze molen vastgesteld als “Ypeijmûne”. 

De namenlijst wordt met deze correcties opnieuw vast gesteld. 
Met dank aan Bart Slooten. 

 
Namens het bestuur van  

De Fryske Mole 
Jan J Poorte bestuurslid 
 



Wit hy wol wat sy dogge!! 
 
De mûne hie it wetter der út. Dat ik hie de fang der op goaid en de roede fêst 

lein oan it keatling. En fansels de bliksemôflieder der op. Jo witte it mar noait. 
Doe’t ik nei hús ta fytste wie er dêr oan de oare kant feart: de molle fanger mei 

syn taske en lepke.  
 “Ha jo ek noch in stikmennich mollen foar my,” rôp ik oer de feart. “Wit hy wol 
wat sy dogge!!” wie syn reaksje. 

De kranten skriuwe alle dagen oer de ekonomyske krisis dêr’t wy yn ferkeare. 
Oer megafúzjes en banken dêr’t miljarden euro’s oerheidsjild yn pompt wurde 

moat. Ik doar net te skriuwen hoefolle miljarden euro’s der nei lannen as 
Griekelân, Itaalje en Portugal moatte, om se wat op fuotten te hâlden. En dan 
fregest om in stikmennich deade mollen en dan seit sa’n man: “Wit hy wol wat sy 

dogge!!” 
Dat gau mei de skou dwersoer foar in praatsje. Doe’t ik by him kaam foel er 

fuort mei ien knibbel op syn lepke. Fage him de hannen wat oan de 
broeksboksen ôf om modder en wat der fan de deade mollen oankleefde kwyt te 
reitsjen. Taaste doe mei twa fingers it sjekpûdtsje út it boppebûske. 

“Wol hy ien foar my draaie jonge, ik moat de rook net oan de knipkes ha”. 
No bin ik in wat in knoffelige draaier, dat hy frege: “Rookt hy se klear of rookt er 

net?” 
Ik lei út dat ik allinne yn de aaisikerstiid rookte. As ik dan sa yn’t fjild efter in 
hikke sit, heart it der by. As it earste ljipaai yn Fryslân fûn wurdt, stek ik fuort 

ien op. En by elk nêst aaien dat ik fyn wurdt der ien opstutsen. Pake naam 
eartiids in farsk prûmke as wy in aai fûnen. Ik stek in sigaretsje op, al sa’n 25 

jier. Ik fernaam wol, it sei him neat.  
“Moai stikje ark,” sei’k en ik wiisde op syn lepke dêrst’ dy yn spegelje koest. 

“Is er boer, dêr oan de oare kant,” frege er. “No ik sil it him fuort wol sizze as er 
by him in mollefanger mei in bats op it hiem komt, kin er him der fuort ek wol 
wer ôf stjoere heite. Moast er moltsjes brûke? 

Ik lei him út dat ik fan in stikmennich mollen ferlet hie. Dat’k dy mollen strûpte 
en de feltsjes op in plankje spikere en yn de mûne te pronk stean hie foar de 

toerist. 
Yn sa’n âlde poldermûne heare yn myn belibbing, wat mollefeltsjes op in plank te 
pronk te stean. Je ha dan samar in ferhaal mei de minsken, want elk freget der 

nei. En it plankje ha’k seis jier tebek fan âlde Durk Posthumus krigen fan de 
Húnsermûne. Durk Posthumus, syn hiele libben hie er ien west mei waar en wyn, 

fûgels en fisken. Yn dat plankje sieten wol tûzen gatsjes fan troch Durk opspikere 
mollefeltsjes. Doe’t ik dêrom frege, fûn er it in fraach fan neat. Je koene der 
ommers neat mei en waarmte siet der net oan. 

Foar my wie it in monumint, in ferhaal út in oare tiid. In ferhaal oer Durk 
Posthumus, mûnder, wilsterflapper, ielfisker, aaisiker , mollefanger en jager. 

De mollefanger út de Wâlden hie neat mei myn ferhalen. Mar as ik him sechtich 
sinten it stik joech wie it him egaal wat ik der mei die. 
En efter de mûne strûpte ik de moltsjes. Spikere de feltsjes op Durk syn plankje 

dêr’t gjin waarmte oan siet. En it gûnze my mar oan ien tried wei troch de kop. 
“Wit hy wol wat se dogge!!” 

Ooo… wat in rykdom, dat der noch sokke minsken besteane, dy’t yn dizze tiid 
noch rekkenje yn deade mollefeltsjes. 
 

Hjerst 2009, de fjildman 



( ingezonden ) 

ULESPRONG, EEN GOED INITIATIEF 

 
“Wat de provincie Friesland betreft, hier kunnen we de 
ter dood veroordeelde molens niet eens per hoofd 
opnoemen: hier ruimt men ze liefst per massa op”. 
 
Dit citaat uit het jaarverslag 1926 van de toen nog jonge Vereniging De 
Hollandsche Molen (tweede jaarboekje blz. 22) geeft in één zin weer hoe de 
toestand in Friesland was. Die massale opruiming mag dan historisch gezien wel 

te verklaren zijn doordat er zoveel kleine particuliere watermolentjes waren waar 
eigenaar noch gemeenschap zich druk om maakte, het blijft een feit, dat 

percentueel gezien van alle provincies Friesland de meeste molens heeft 
verloren. En daarom is initiatief om wat nog rest in goede staat te houden of 
weer in complete staat te brengen, ten zeerste toe te juichen.  

 
Het zal de molenliefhebber niet zijn ontgaan, dat er de laatste jaren een felle 

discussie woedt over de wenselijkheid molenrestanten (in de praktijk bijna altijd 
min of meer onttakelde rompen) te completeren of ze in hun restantsituatie te 
behouden. 

Voorstanders van de “restantsituatie” beroepen zich meestal op twee 
hoofdargumenten: verlies aan historische bouwmassa en ingreep in de zichtbare 

geschiedenis van de betreffende molen. 
Dat laatste is op zich waar: de verminking van de molen is een onderdeel van 
zijn geschiedenis, maar daar zit hem nou juist de kneep: het is een verminking. 

Geen vandalisme, dat is moedwillige vernieling zonder redelijk doel. Dat is bij 
molenrompen bijna nooit aan de orde. Ze werden onttakeld, van kap beroofd, 

afgeknot, ingebouwd en wat dies meer zij, om praktische redenen: 
kostenbesparing, inrichting als bedrijfsruimte of woning, onderdeel geworden van 
een fabriek, beter passend in een nieuwe (bouwkundige) opzet enz., maar 

niettemin verminkt. 
De vraag is dan: moet je willens en wetens een verminking koesteren enkel om 

het feit, dat het onderdeel is van een bepaalde geschiedenis? Dit geldt nog 
dringender als er niets voor in de plaats is gekomen. Bij een romp, ingericht als 
een ouderwets dorpsmaalderijtje met antieke machinerieën zijn voor het behoud 

van de maalderij argumenten aan te voeren, maar dan is de romp secundair: het 
behoud van de oude technologie is dan hoofdzaak geworden, de romp is het 

gebouw waarin zich de machinerieën toevalligerwijs bevinden (het had ook een 
apart maalderijgebouw kunnen zijn). 
 

Bij de molen No. 1 is dat niet het geval: er zijn sinds 1911 geen waardevolle 
elementen toegevoegd, het is een ten behoeve van het woongenot uitgesloopte 

en wegens besparing op de onderhoudskosten onthoofde romp. 
 

Dan het eerste argument: verlies van waardevolle bouwkundige massa. 
Daarvan is bij deze restauratie geen sprake. De kap en het klompenhosje 
stammen beide uit de jaren negentig van de twintigste eeuw en men kan dan 

toch met goed fatsoen niet spreken van oud en in het onderhavige geval zeker 
niet van bouwkundig waardevol.  



Geen verlies dus in dat opzicht. In tegendeel: er is met deze restauratie 

alleen maar bouwkundige winst te behalen. 
 

Het originele bestek van de bouw is gelukkigerwijze behouden gebleven en 
restauratie zal in dit geval niet betekenen terugbrengen zoals men naar eer en 
geweten denkt dat het is geweest, maar exact de toestand van 1856 kunnen 

herstellen! De eerst gebouwde en laatst overgebleven molen hersteld in zijn 
oorspronkelijke toestand aan de hand van het originele bouwbestek: hoe veel 

mooier kan een restauratie zijn! 
Overigens is het laten van een molenromp of -stomp in de “restantsituatie” 
beslist geen garantie dat dit zo blijft. Een sprekend voorbeeld stond al in De 

Utskoat, de voormalige molen van de polder Bombay te Doezum (Gr.) Ooit 
waren er serieuze plannen hem weer te completeren tot de schepradmolen die 

hij was, maar daarvan is niets gekomen.  
In de tijd dat deze plannen speelden, was de stomp weliswaar zwaar 
verwaarloosd, maar nog compleet met scheprad en motor. Toch is deze situatie 

na het niet doorgaan van de completering niet bestendigd (wat dan wel in de 
rede had gelegen). 

 
Wie nu de stomp bezoekt, ziet geen vooroorlogs poldergemaal meer, maar een 

tot landhuis verbouwde stomp met een grote schuur erbij, waarbij nauwelijks 
meer iets herinnert aan de situatie van weleer. In dit geval was bij completering 
meer oude bouwmassa behouden gebleven en had de oude situatie meer recht 

worden gedaan dan nu het geval is. Waterlopen, scheprad en motor waren er 
nog geweest, en de romp was er origineler uitgekomen dan nu het geval is. En 

Bombay is niet het enige voorbeeld. Ook andere provincies geven meer 
vergelijkbare voorbeelden te zien: de beide overgebleven stompen van de 
Bovenkerkerpolder bij Amstelveen zijn tot waren paleisjes verbouwd, die weinig 

meer van doen hebben met de oorspronkelijke stomp, laat staan met de 
oorspronkelijke molen. 

 
De Grevensmolen is als steeds volledig gebleven veenpoldermolen tot 
ons gekomen en ook de gerestaureerde Reiger en Rietvink getuigen 

weer van dit type watermolen. Gelukkig doet De Hersteller zijn naam 
ook al weer jaren eer aan en straks kan Molen No. 1 aan deze worden 

toegevoegd om de geschiedenis van de Friese veenpolders levend te 
houden.  
 

Samen met de te restaureren schutsluis aan de overzijde van de Nieuwevaart en 
het al gerestaureerde Súdergemaal vertellen ze gedrieën ieder een fase uit de 

roemruchte geschiedenis van de verveningen in Friesland, zoals de dan als laatst 
overgebleven veenpoldermolenstomp te Gersloot dat ook doet.  
Een goed en mooi initiatief dus, dat alle steun verdient die het toekomt. Het 

Friese landschap en de Friese waterstaatsgeschiedenis zullen erdoor worden 
verrijkt. 

                                                                                                Bart Slooten. 

NB: op 21 mei werd bekend dat de molen toch in oude luister kan 

worden hersteld. De Gemeente Opsterland verleende daarvoor de 

benodigde vergunningen en legde daarmee bezwaren van anderen 
naast zich neer De gemeente is van mening dat de herstelde 

molen een meerwaarde is voor het gebied. (GDW) 



( ingezonden ) 

Ter Leering ende Vermaak  
 

Wat bezielt de dorpsgemeenschap in Burum om de afgebrande molen 
weer te gaan opbouwen? 
Wat bezielt al die gemeenschappen om molens maalvaardig te houden of 

te maken? En dat met veel organisatorische inspanningen, particuliere 
giften en door gekozen overheden beschikbaar gestelde subsidies. 

 

Hoe het was 
 
Het blijkt dat de gemeenschap zeer geïnteresseerd is in hoe onze voorouders 

leefden en werkten. De collectieve herinnering leeft nog en het is tekenend dat 
zoveel vakuitdrukkingen voortleven in onze taal. Deze hang naar kennis richt 
zich vooral op werkende molens met kolkend water, ritsratsende zagen, 

stampende heien, zoemende pelstenen en dat met de bijbehorende geuren. Een 
werkende molen geeft kennelijk een grote belevingswaarde en daarmee 

offerbereidheid. 
Een molen is eerst en vooral gebouwd als werktuig om windenergie te vangen en 

daarmee van grondstoffen halfproducten te maken. Hij is ”ook mooi” maar dankt 
die schoonheid aan de wetten van de luchtstroming en de voorhande materialen. 
Deze grote industriële investeringen hebben ons land naast handel door de 

fabricage van halfproducten ook welvaart gebracht. Denk aan laken, papier, olie 
tras, hout, zeemleer, enz. 

En daarbij was de molenaar machinist en vakman tegelijk. Van al die complexe 
werkzaamheden werd weinig of niets opgeschreven. 
Jawel, wie de eigenaren waren, wat het kostte, hoe het gebouwd werd, is 

gedocumenteerd en gearchiveerd. Het ging tenslotte om geld en goed. Maar de 
ongeletterde ploeteraars die het vak leerden in de harde praktijk werden niet 

genoemd en de door de lange praktijk gerijpte kennis, inzichten en vaardigheden 
werden slechts mondeling doorgegeven. 
Bij de ontwikkeling van het werktuig was er een hechte samenwerking tussen de 

gebruikers en de molenmakers. Die laatsten kan men betitelen als de toenmalige 
ingenieurs [vernuftelingen in het Vlaams] en daar kwam [gelukkig?] geen 

architect aan te pas. 
 

Hoe het is (geworden) 
 

De belangrijke rol van de vrijwillige molenaars is dat zij het vak terug leren en 
overdraagbaar maken. Dit kan men met recht industriële archeologie noemen en 
de stelling is gerechtvaardigd dat nu de gezamenlijke vrijwillige molenaars de 

meeste kennis hebben van molens. Ook hebben zij vanuit hun draaipraktijk het 
beste begrip van wat mensen aanspreekt. 

Wat jammer dus dat de discussie over molenbehoud bijna geheel beheerst wordt 
door monumentenridders die een kruistocht voeren tegen het maalvaardig 
maken van molenstompen, herbouw of nieuwbouw. Daarbij worden door deze 

geleerden , meest uit de architectenwereld, grote woorden gebruikt als: 
monumentale waarden, landschappelijke objecten, historische bouwmassa's etc..  

Door het statisch monumentale conserveren tot beleid te maken, verheffen zij 
het bijverschijnsel “ook mooi” tot doel en wordt de beleving van het ”vak” 
ondergeschikt. 



En het valt te betwijfelen of deze monumentofielen ooit hebben gezien hoe een 

pelblik wordt gemaakt, een zaag wordt gevijld of een steen wordt gebild. 
 

En daarom als weerwoord het onderstaande rijtje. 
-Archivarissen verzamelen geschreven bronnen en geschiedkundigen vatten 
samen ,analyseren en publiceren. 

-Musea verzamelen voorwerpen, tonen die aan publiek met relevante informatie. 
Dit ten behoeve van studie, educatie en genoegen. [Van Dale] 

-Vrijwillige molenaars verwerven zich vaardigheden en demonstreren dat t.b.v. 
studie, educatie en genoegen. 
Het statisch begrip monument valt moeilijk te plaatsen tussen alle werkwoorden 

in bovengenoemd rijtje en hoort er dus niet thuis. 
 

En daarom ook maar een vergelijking 
 

Stel we plaatsen een Stradivarius onder een stolp op het podium en draaien een 
perfecte c.d. Heftig gemor is ons deel. Gelukkig worden instrumenten 

gerestaureerd en replica's perfect nagebouwd. Na ampele studie worden kennis 
en virtuositeit ingezet voor een uitvoering zoals de componist het bedoeld heeft. 

Het publiek in de volle zalen en kerken ondergaat deze herschepping met al zijn 
zintuigen en weet zich opgenomen in een eeuwenoude concertpraktijk. 
 

Molenaars, u bent in deze moderne tijd in het goede gezelschap van musici, 
scheepsbouwers, zeilers op oude schepen en vele anderen die de schoonheid van 

het menselijk vernuft willen herontdekken en openbaren door te doen. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk maar het wordt gewaardeerd. 
Wees dus gerust trots en zelfbewust en laat u vooral horen in deze 

bezuinigingstijden met de juiste argumenten. 
 

Dus samenleving, blijf er geld 
voor over hebben om 
molenstompen te doen 

herleven, molens te 
herbouwen [Burum], 

replica's te maken waar ooit 
molens stonden en laat ze 
door gepassioneerde 

molenaars werken waarvoor 
ze bedoeld zijn: dat is 

produceren. 
En dat alles ”Ter Leering 
ende Vermaak”. 

 
 

 
 
Jan Coppens, molenaar en 

medeoprichter Gild Fryske 
Mounders. 

 



Over Luitje de Goed   uit Beetsterzwaag 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

De Nationale Molendag bestaat 40 jaar. Het jubileum stond in het 
teken van verhalen vertellen. Over elke molen zijn bijzondere 

verhalen te vertellen. En anders wel over de molenaars, 
molenmakers en andere betrokkenen. Die hadden en hebben ieder 

hun eigenaardigheden. Sommige verhalen blijken wel zeer 
verrassend te zijn. Dit verhaal vertelt over architect en 

polderopzichter Luitje de Goed. Hij woonde en werkte eind 19e en 
begin 20e eeuw in Beetsterzwaag. 

 
Grevensmolen in Vegelinsoord is samen met zijn ‘tweelingbroer’ opgericht 

in 1860. In 1867 volgde een derde molen. Er zijn in de geschiedenis 
enkele momenten geweest waarop de huidige molen zomaar had kunnen 

verdwijnen. In de jaren 1950 stond de molen er op zijn slechtst bij.  

 
De eerste en wellicht meest hevige poging tot afbraak dreigde 50 jaar 

eerder. In december 1901 is in opdracht van het polderbestuur van de 
Haskerveenpolder een plan ontwikkeld om de waterafvoer te verbeteren. 

Opsteller van dit plan was architect en polderopzichter Luitje de Goed uit 
Beetsterzwaag. Een polderopzichter is te vergelijken met een 

waterbouwkundig ingenieur. De Goed maakte echter twee plannen. Plan 
A, zoals aan hem was gevraagd, en een eigen bedacht plan B dat vele 

malen omvangrijker was. Dit tweede plan hield onder meer in dat niet 
twee molens, maar alle molens van de Haskerveenpolder zouden worden 

vervangen door een nieuw te bouwen stoomgemaal. In de begrotingen 
van De Goed was dit plan B aanmerkelijk goedkoper dan plan A. 

Dergelijke investeringsplannen werden getoetst door Provinciale 
Waterstaat. De “Ingenieur van den provincialen waterstaat”, K. Pringle, 

schreef op 29 april 1902 een 10 pagina’s tellende reactienota met diverse 



bijlagen. Toen gold ook al dat de slager niet zijn eigen vlees keurde. 

Conclusie was dat de heer De Goed plan B veel te rooskleurig had 
voorgesteld. Plan A bleek het goedkoopste te zijn. Niet alleen in aanleg, 

maar ook in exploitatie. Kenmerkend citaat van K. Pringle:“Zooals 

begrijpelijk is, wordt voor het laatste (plan B, FT), zijnde het eigen 
denkbeeld van de ontwerper, eene zekere voorliefde gekoesterd en 

worden hiervoor de nadeelen aan het plan A verbonden zeer breed 
uitgemeten en van die welke plan B medebrengt niet gerept.” Verderop in 

de reactienota redt Pringle Grevensmolen. Niet dat hij molenliefhebber 
was, al kunnen we dat ook weer niet uitsluiten, maar omdat hij stelde dat 

alleen al de sloopkosten niet in verhouding waren tot het te verkrijgen 
nut. Grevensmolen bleef behouden omdat hij vrij ver van het nieuw te 

bouwen stoomgemaal stond. De afwatering van de landerijen nabij de 
molen naar het nieuwe gemaal zouden nog grotere investeringen hebben 

gevraagd dan die men al moest doen. De andere molens zijn wel 
afgebroken. Molens raakten uit de tijd. De kosten van de molens werden 

ook genoemd. De bemalingskosten vielen toen best mee: het traktement 
van de molenaar bedroeg ƒ 130,00 en het onderhoud van de molens 

kostte gemiddeld ƒ 243,80 per molen per jaar. Men duidde de molen aan 

als Grevensmolen of als “den molen aan de Grevensvaart”. Nooit als 
Deelsmolen. Sinds ik de voor dit artikel gebruikte bronnen uit Tresoar heb 

opgevist, spreek ik consequenter over Grevensmolen. Kennelijk was Luitje 
de Goed qua bemalingstechniek een vooruitstrevend man gezien zijn plan 

B om ook Grevensmolen op te heffen. Wat zou het belang van Luitje de 
Goed zijn geweest om dit plan ten onrechte zo zonnig te presenteren? 

 
Grappig is dat de kosten van de molenaar en het dagelijkse beheer 

tegenwoordig aanmerkelijk lager zijn. Deze zijn door de vrijwillige 
molenbeheerders namelijk nihil. Het onderhoud van de molen kost echter 

gemiddeld vele duizenden euro’s per jaar. 
 

Het verhaal over de plannen van 
Luitje de Goed is interessant omdat 

het laat zien hoe rond 1900 naar de 

veenpoldermolens werd gekeken. 
Het was vooral een centenkwestie. 

De Goed is een zeer interessante 
persoon, die niet bekend stond als 

gemakkelijke man. Hij heeft als 
architect enkele bijzondere 

gebouwen in Beetsterzwaag en 
omstreken achtergelaten. Zoals 

Fockensstate en de bakkerij van 
Verloop. De voorgevel van de bakkerij is gesierd met drie prachtige 

Jugendstil tegeltableaus met korenaren en bloemmotieven.  
 

Het huidige voorhuis van Fockensstate is in eclectische stijl uitgevoerd en 
dateert uit 1879. De Goed was nog maar 25 jaar oud. Eigenlijk moeten we 



spreken van een grote 

vernieuwbouw, waarbij het 
vroegere voorhuis van de state 

door De Goed zeer ingrijpend 

werd gewijzigd en 
gemoderniseerd.  

 
Het meest bekende gebouw 

van hem is mogelijk wel de in 
1889 in neorenaissance stijl 

gebouwde Adelskerk te Oud 
Beets. Dat moet voor de toen 

34 jaar oude Luitje een 
bijzondere ontwerp- en 

bouwopdracht zijn geweest. De 
welgestelde Sweachster adel 

wilde wat kunnen laten zien 
aan de buitenwacht. De kerk 

heeft overigens niet lang 

bestaan en verkeerde de 
laatste periode in vervallen 

staat, waarop in 1984 sloop 
volgde. Nu resteren alleen nog 

de fundamenten met daarop 
een klokkenstoel. En een 

relatie tot de 
molengeschiedenis. Precies op 

het punt waar de Beetsterweg de huidige A7 kruist stond aan de zuidkant 
van de Beetsterweg van 1874 tot ongeveer 1925 korenmolen De Hoop of 

Molen van Weis. Deze molen heeft samen met de Adelskerk enkele 
decennia het silhouet van Oud Beets bepaald. 

 
Luitje de Goed was niet alleen productief 

architect maar tevens ‘polderopzichter’ voor 

meerdere (veen)polders, waaronder de 
Haskerveenpolder. Een begaafd en veelzijdig 

man dus. Zijn overlijdensadvertentie in de 
Leeuwarder Courant van 10 maart 1926 

meldt dan ook: ”Te Beetsterzwaag is in den 
ouderdom van ruim 72 jaren overleden de 

heer L. de Goed, in leven architect aldaar. 
De overledene stond als een bekwaam 

bouwkundige bekend en vele werken zijn 
onder zijn eminente leiding tot stand 

gebracht.” 
 

Het graf van De Goed ligt ten zuidoosten 
van de dorpskerk van Beetsterzwaag. Ook 



hier weer een 

(toevallige) link 
met verhalen 

over vroegere 

molens en 
molenaars. De 

bekende 
grafsteen met 

de afbeelding 
van een 

standerdmolen 
ligt namelijk 

ook aan de 
zuidzijde van 

de kerk.  
Dit 

ogenschijnlijk 
versnipperde, 

onsamenhangende verhaal laat zien dat wat we nu nog hebben aan 

erfgoed, een kwestie van toeval is. Hoe het landschappelijke beeld eruit 
ziet is vaak ook een toevalligheid en is bovendien zeer tijdelijk. Het zijn de 

verhalen die alle snippers erfgoed aan elkaar koppelen en het verleden via 
heden met de toekomst verbinden. 

Zo heeft de toevallige loop van de geschiedenis ervoor gezorgd, dat een 
van de huidige vrijwillig molenbeheerders en ondergetekende bijna elke 

dag wel een keer langs het graf rijdt van de man die Grevensmolen begin 
1900 wilde laten afbreken! 

Een volgende keer meer over Luitje de Goed en zijn werk als architect en 
polderopzichter. 

Tekst en foto’s: Frank Terpstra                    Beetsterzwaag, 14 mei 2012 

 

Verhalen vertellen op de molen 

Een fantastisch thema voor 2012 
 
Een jubilerende Nationale Molendag. Wie herinnert zich nog die 
eerste keer met dichte mist in 1973? De affiche had een 

nostalgisch ontwerp en het in elkaar grijpen van een asrêd en 
bonkelrêd had een stille symboliek in zich: het bracht krachten 

over en het was de molenwereld die dat uiteindelijk ging 
uitwerken in de praktijk. 

 
En dan is het 40 jaar verder, waar blijft de tijd. Vele vrijwilligers hebben in 

de loop der tijd het stokje van de oude beroepsmolenaars overgenomen 
en er zo voor gezorgd dat het verhaal van de levende molen een 

voortbestaan kent, zowel in woord als in daadkracht. De vertellingen van 



en over de molen, door de molenvrienden zijn een onlosmakelijk 

onderdeel van het plaatje voor het oog. Zie het verhaal hiervoor van 
Frank Terpstra.  Het is ook van belang dat ze bewaard worden, 

opgeschreven in dagboeken, memoires, schriften en boeken. Met De 

Utskoat proberen we dat ook al bijna veertig jaar te doen en als je de 
oude nummers doorbladert, is het alsof je in een molengeschiedenisboek 

leest en kijkt. Verhalenvertellers weten ons blad ook te vinden en te 
waarderen. Jan de Beer was er zo eentje van het eerste uur, maar er zijn 

ook uitgebreide epistels bewaard gebleven van oud-molenaar Jint de 
Swart van de Slagdijkstermolen. Wat zou hij het fantastisch hebben 

gevonden zijn molen weer in oude glorie te kunnen bewonderen. Zijn 
verhalen staan voor een deel in een oud nummer van De Utskoat en 

illustreren het leven op de molen in hoge mate. Het zijn pareltjes om te 
koesteren. Tegenwoordig is het vooral molenaar Gjalt de Groot die zijn 

(molen)belevenissen en gedachtenspinsels in bloemrijk Frysk idioom weet 
om te zetten. We mogen er in ons blad regelmatig de vruchten van 

plukken. Monumentjes zijn het! Ook tijdens de afgelopen molendag was 
hij weer in topvorm, samen met de Hallumer molenaar Haaije Heslinga. 

Zelf zat hij te “einkoerflechtsjen”, tussen de middag was er” potstro mei 

sjerp en bredspek”, ondertussen kon er genoten worden van het wijde landschap 

met zijn levendige vogelwereld. Ter afsluiting was er gerookte paling en rode 

poon met de onmisbare “smoute ferhalen yn It Swetshok”. Daarmee voelt Gjalt 

het thema perfect aan en geeft dat op een geheel eigen wijze sfeer en inhoud.  

Verhalen zijn misschien wel het belangrijkste aspect van de molen-p.r.. Ze doen 

mensen smullen van een lekkernij die molen heet. Van boeken heb je nooit 

genoeg, zegt een slogan. Wat mij betreft mag je dat ook projecteren op de 

molens. Boeken vol verhalen weten mensen te waarderen. En daarmee creëer je 

meteen draagvlak voor het molenbehoud. Verhalen, je kunt er niet zonder! 

GDW 





Draaiurenoverzicht 2011 
 
Ook over 2011 heeft Jaap Tiedema alle uren en omwentelingen weer verzameld. Dit 
jaar is het weer een fraai compleet overzicht geworden. Wij danken Jaap hartelijk voor 
zijn inspanningen om de lijst weer zo compleet mogelijk te maken. 
 
Industriemolens 
Bij de industriemolens is het nagenoeg weer hetzelfde liedje als vorig jaar. De meeste uren, 
1125 maar liefst, zijn gemaakt op koren-en pelmolen ’t Lam in Woudsend. Houtzaagmolen 
De Rat in IJlst is over 2011 tweede geworden met 774 uren. En als derde is geëindigd koren-
en mosterdmolen De Verwachting in Hollum. 
 
Poldermolens 
Bij de poldermolens is De Rietvink te Nijetrijne op de eerste plaats geëindigd met maar 
liefst 560 uren. Een geweldig resultaat voor een molen, welke een paar jaar terug nog weg 
stond te kwijnen tussen de bomen. De Hantumermolen te Hantum is op een knappe tweede 
plek geëindigd met 412 ¾ uren. De derde plaats is dit jaar voor Kingmatille te Dronrijp met 
326 uren. 
 

RJN 

Nr. molennaam Plaats Belast Onbelast  Totaal Omwent. 

       

1 De Formerumermolen Terschelling         

2 De Phenix Nes/Ameland 4 5 9   

3 De Hond Paesens 0 144 144   

4 De Hoop Holwerd 0 70 70   

5 Ropta Metslawier 0 30 30   

6 De Eendracht Anjum 0 176 176   

7 De Hantumermolen Hantum 412,75 0 412,75   

8 Miedemûne Holwerd 116 0 116   

9 De Gans Ezumazijl 27 3 30   

11 Klaailânsmûne Marrum 0 10 10   

12 Grutte Mûne Marrum 20 15 35   

13 De Phenix Marrum 110,5 91 201,5   

15 Hegebeintumer Mûne Hegebeintum 22 13 35   

16 Van Aylvapoldermole Wommels 132 25 157 86859 

17 De Volharding Jislum 28 37 65   

18 De Meermin Dokkum -- -- --   

19 Zeldenrust Dokkum 165 23 188   

20 De Hoop Dokkum 0 49 49   

21 Beintemapoldermûne Westergeest 26 25 51   

22 Victor Wanswert 38 66,5 104,5   

23 De Zwaluw Birdaard       194280 

24 De Klaarkampstermolen Rinsumageest 0 0 0   

25 De Westermolen Kollumerpomp         

26 De Hoop Stiens 0 320 320   

27 De Vrouwbuurtstermolen Vrouwenparochie         

28 Balkendsterpoldermûne Oude Leije 43,75 15,5 59,25   

29 
Genezareth-
Kleasterpoldermûne Hallum 85 3 88   

30 Tochmaland Kollum            40 20 60 7544 

31 Rust Roest Munnekezijl 0 48 48   

32 Stienhúster Mûne Stiens 21 2,5 23,5   



Nr. molennaam Plaats Belast Onbelast  Totaal Omwent. 

33 De Olifant Birdaard 34 2 36   

34 Slachdykster Mûne Oude Leije 68 44 112   

35 Binnema's Mûne Stiens 12 0 12 6471 

36 Wynzer Mûne Wyns 16,75 28 44,75   

37 De Oudkerkermolen Aldtsjerk 21 0 21   

38 De Hoop Roodkerk 35 0 35   

39 Oegemûne / Grutte Mûne Broeksterwoude 66 15 81   

40 Broekpoldermûne Broeksterwoude 54,5 56 110,5   

41 Windlust Burum         

42 De Korenaar Sexbierum 12 132 144   

43 Tjasker Veenwouden         

44 De Kievit Menaldum 62 8,5 70,5   

46 De Mûnts Buitenpost 0 15 15   

47 Arkens Franeker 11 24 35   

48 Achlumer Mole Achlum 82 2 84   

49 Skalsumer Mole Schalsum 164 109 273 99850 

50 De Rentmeester Menaldum 58,5 15 73,5   

51 De Marssumermolen Marssum 35 40 75   

52 Bullemûne Lekkum 15 40 55   

53 De Himriksmole Leeuwarden 44 66 104 44500 

54 Boktjasker Augustinusga 64 0 64   

55 Kingmatille Dronrijp 195 131 326   

56 De Hatsumermole Dronrijp 19 28 47   

57 De Puollen Dronrijp 26 38 64   

58 Terpzicht Marssum 70 0 70   

60 Ypeijmûne Ryptsjerk 11 40 51   

62 Froskepollemolen Leeuwarden 2 37,5 39,5   

63 molen Alddiel Tytsjerk         

64 Hooglandmole Goutum 67 11 78   

65 Kramers Mole Goutum 57 11 67   

66 De Hempensermolen Wergea 96 66 162   

67 De Hoop Sumar 49 147 196   

68 Tjasker Bolsward -- -- --   

70 Langwert Winsum         

71 De Huinsermolen Huins 83,5 19,5 103   

72 De Eendracht Kimswerd 90,75 56,25 147 74032 

73 Marswâl Lollum 96,25 47 143,25   

74 Fatum Tzum 30 0 30   

75 Duivenhok Tzum -- -- --   

76 Wieuwens Oosterlittens 11 0 11   

77 De Ikkers Warten         

79 Ienzer Mole Edens         

81 Tjasker Allingawier 0 0 0   

82 De Princehofmolen Eernewoude -- -- --   

83 De Onderneming Witmarsum         

84 Pankoekster Mole Witmarsum 87,25 42,25 129,5 63778 

85 Himerter Mole Burgwerd 93,5 30,75 124,25 84693 

86 Terpensmole  IJlst 29,75 0 29,75   

87 De Haensmole Grou         

88 De Borgmolen Grou         

89 De Cornwerdermolen Cornwerd 79 106 185   



Nr. molennaam Plaats Belast Onbelast  Totaal Omwent. 

90 De Klaver Bolsward 23,25 101,75 125 86854 

91 Rispens Oosterend 47,5 14 61,5 40595 

92 De Bird Grou         

93 Heechhiem Goengahuizen 37 10 47 58029 

94 De Modderige Bol Goengahuizen 27 3 30 23081 

95 Jansmole Goengahuizen -- -- --   

96 Lonjé Bolsward 56 57 113   

97 Oegekleastermole Hartwerd 8 0 8 3857 

99 Roekmole / vh. Warniahuizen Goëngahuizen         

100 Beabuorster Mole Tjerkwerd 20 187 207   

101 De Mellemole Akkrum         

102 De Rat IJlst 732 42 774   

103 De Vlijt Koudum 36,25 58,75 95   

104 Geau's mole / Geaupoldermole Oppenhuizen         

105 Deelsmolen Vegelinsoord         

106 Ybema's molen Workum 27 33,5 60,5 45915 

107 De Weijert Makkinga 60 145 205 79930 

108 De Nylânnermole Workum 86,75 176,25 263 126925 

109 De Snip Workum 62,25 29 91,5 71451 

110 Tjasker It Heidenskip 40 0 40   

111 De Sweachmermolen Langweer     119 44625 

112 De Groene Molen Joure 14 12 26   

113 Penninga's Molen Joure 88 22 110   

114 Welgelegen Heerenveen 46 162 208 63205 

115 t Lam Woudsend 910 215 1125   

116 De Jager Woudsend 137,5 56,75 194,25 145700 

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug 0 12 12   

118 Tjasker de Deelen Oldeboorn         

119 Tsjongermûne Mildam 16 8 24   

120 Korenmolen Sloten 17 80 97   

121 Windlust Wolvega 19 39 58   

122 De Rietvink Nijetrijne 359 201 560   

123 De Reiger Nijetrijne         

124 De Gooyer Wolvega 12,5 9 21,5 10535 

125 Windlust Noordwolde 2 190 192 99146 

126 t Zwaantje Nijemirdum 142 0 142   

128 Vesuvius Elsloo         

129 Tjasker Sondel/Lemmer 76,75 0 76,75   

132 De Verwachting Hollum 253 97 350   

133 De Hersteller St. Johannesga       288656 

134 Notmûne Koartwâld 42 59 101   

137 De Mars  de Blesse         

145 Spinnekopmole Nijhuizum 60,5 40,5 101 71300 

148 Dorismooltsje Oudega (W) 68 12 80   

 



DRENTSE MOLENDAG 2012 
*zaterdag 25 augustus* 

 

Net als andere jaren hopen we dat er een groot aantal van de 38  molens 
draait en geopend is voor het publiek. Natuurlijk hopen we ook dat de 

molenaars op deze dag iets speciaals gaan doen op hun molen. 
De organisatie is inmiddels begonnen met de eerste voorbereidingen. Zo 

komt er zoals gebruikelijk weer een affiche met een afbeelding van een 
van de Drentse molens. Op de Drentse Molendag wappert zoals 

gewoonlijk weer de Drentse Molendag-vlag. De gegevens over de 
deelnemende molens en eventuele activiteiten zijn vanaf begin augustus 

te verkrijgen via het secretariaat van de Molenstichting Drenthe, 
jomvlee@hotmail.com of telefoon 0591-631365, of via de website van 

de molenstichting (www.molensindrenthe.nl). 
Namens de organisatie: Meint Noordhoek, Diever. 

 

( Ingezonden ) 

Bliksembeveiliging 
De koperen leiding rondom de Froskepôle molen is een paar jaar geleden 

meegenomen door een verzamelaar. Er zijn toen twee nieuwe 
verankerputten gemaakt voor het bevestigen van de koperen kabel, die 

bekleed is met rubber. Deze was later ook verdwenen en is toen 
vervangen door een aluminium exemplaar met rubber mantel. Met een 

speciale sluiting is deze aan de roede bevestigd. Ook de aluminium leiding 
miste op een goede/kwade dag. Dus er is weer een nieuwe aluminium 

kabel gekomen voor de verbinding van de roede met de aardleiding. 
Eén dezer dagen stapte één van de molenaars voor een sanitaire stop 

tussen de bomen en wat lag daar? De eerste aluminium kabel! 
Dus: deze laatste heeft blijkbaar weinig waarde voor de verzamelaar. 

 
Tjitte Talsma 

De Reus van de 

Kloosterpolder 
 

In De Utskoat 137 stond een stuk over de 
z.g. Reus van de Kloosterpolder, de 

grootste windmotor die Friesland ooit 
heeft gehad. 

Het volgende nummer wist te melden dat 
het lierwerk wat diende om de windmotor 

op en uit de wind te zetten nog staat bij 
het gemaal te Zwarte Haan. Onlangs was 

ik daar en heb daar foto’s van gemaakt 
met mijn telefoon. Betreft onderstaande 

foto echt dat lierwerk?  
Almar Wildschut  

mailto:jomvlee@hotmail.com
http://www.molensindrenthe.nl/
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Nr 146 juni 2012 

De Utskoat 
Een uitgave van Stichting De Fryske Mole en Ver. Gild Fryske 

Mounders 
 

Adres De Fryske Mole: 

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2880038 (giro 2257734) 

Homepage op internet: 

www.defryskemole.nl 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl 

Penningmeester: 

Henk Hoogeveen 

Weverswal 32, 9243 JM Bakkeveen 

tel. 0516-541156  

e-mail: penningmeester@defryskemole.nl 

 

Adres Gild Fryske Mounders: 

Albert Wester 

Bourboomweg 10, 9112 HL BURDAARD 

0519 332758 

e-mail: alb.wester@gmail.com 

Homepage op internet: 

www.molenaarworden.nl 

(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934) 

(giro 2543900) 

Ledenadministratie: 

Via 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: 

Jan J. Poorte  

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: 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

Gjalt de Groot, Jan Coppens, Bart Slooten, 

Tjitte Talsma, Jacob Bijlstra, Stef Mensinga, 

Jaap Tiedema, Frank Terpstra 

 

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. 

 

 

http://www.defryskemole.nl/
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:penningmeester@defryskemole.nl
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http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jrozenga@dds.nl
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