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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

en de Vereniging Gild Fryske Mounders 



 

 

In dit nummer onder meer: 

Verslagen en activiteiten van het GFM 

Nieuws van De Fryske Mole  

Terugblik op het midwintermalen op de Cornwerdermolen 

Poldermolen ‘De Mearmin’ verplaatst naar de Sûkerei? 

Verslag van een bezoek aan de bijzondere papiermolen De Middelste 

Molen te Loenen 

Een “onbekend” spinnekoprestant 

Molenliteratuur 

 

Molenagenda 

 9 maart: Algemene vergadering De Hollandsche Molen in 

Amsterdam 

 23 maart: Excursie naar de Veluwe 

 5 april: Openbare Voorjaarsvergadering van het GFM 

 11 en 12 mei: Nationale Molendag 

 13 mei : sluiting kopij juninummer De Utskoat 

 4 en 11 juni: Avondexcursies 

 

Bij de foto’s op de cover 

Voorop: Redactieleden Ruurd Jakob Nauta en Michiel A. de Ruiter waren 

op het midwintermalen in Cornwerd afgekomen. Ruurd Jacob maakte de 

sfeervolle foto die de cover siert en Michiel schreef er een al even 

sfeervolle reportage over. 

Achterop: Jacob Bijlstra schoot in de afgelopen periode deze prachtige 

plaat van de bekende poldermolen De Olifant die bij Burdaard staat. Het is 

een van de molens die onderdeel uitmaakt van De Fryske Mole-

bezittingen, een waardevol en uniek bezit dat gekoesterd wordt door 

bestuurders en vrijwillige molenaars die samen voor een geweldige 

opdracht staan dit erfgoed voor de toekomst te bewaren.   



 

 

Van de redactie 

Molenbehoud kan niet zonder vrijwillige molenaars die zich uitsloven voor 
hun passie. 2013 bruist wat dat betreft weer van de activiteiten waarover 

we u in dit nummer nader informeren. 
Besturen is een andere activiteit en ook daarin past passie en 

gedrevenheid. Zonder deze mensen met hun uitstekende netwerk en hun 
bestuurlijk gevoel voor monumentaal molenbezit, gesterkt door 

verantwoordelijkheidsgevoel en gesteund door vakmensen uit het veld, is 
molenbehoud een schier onmogelijke taak, uitzonderingen daar gelaten. 

Stichting De Fryske Mole ondervond in de afgelopen periode een 
belangrijke bestuursmutatie. We zeggen Lodewijk Zwierstra dank voor de 

geweldige wijze waarop hij de Fryske molesaak heeft behartigd. Zijn 

opvolger Bé de Winter, voorheen wethouder in Skarsterlân, heten we 
hartelijk welkom in ons molenwereldje waarbij we hem veel plezier, 

voldoening en succes wensen. Verderop in dit nummer meer over deze 
bestuurswisseling.  

We wensen u veel leesplezier en boeiende molen(aars)ontmoetingen. 

Gerben D. Wijnja  



 

 

  



 

 

 

 

Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering 

vrijdag 5 april 2013 om 19:30 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening. 
2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2012. 
5. Vaststellen jaarverslag 2012. 

6. Penningmeester.  Jaarverslag 2012.  Verslag kascommissie. 
 Benoemen nieuw (reserve)lid kascommissie. 

6. Verslag jeugdcommissie. 
7. Opleidingen.  Jaarverslag 2012.  Stand van zaken. 

Mededelingen uit de leermeestervergadering. 
 Uitreiking diploma’s periode oktober 2012 - maart 2013. 

8. Rondvraag. 
9.     Pauze. 

10. Presentatie door Bart Nieuwenhuijs  
over de restauratie van Zaanse molens. 

11. Sluiting. 
 

Introductie op agendapunt 10 

Bart Nieuwenhuijs heeft zijn eigen restauratie- 

bedrijf. Hij heeft de laatste jaren pelmolen  

Het Prinsenhof en mosterdmolen De Huisman  

geheel gerestaureerd. Daar zal hij over  

gaan vertellen. Daarnaast zal de  

restauratie van de molenschuur van 

De Pauw en  

misschien de reconstructie  

van deze molen aan bod komen.  

Voor een voorproefje zie: 

http://www.bartnieuwenhuijs.nl 

  

GILD FRYSKE MOUNDERS 

http://www.bartnieuwenhuijs.nl/


 

 

  



 

 

Verslag van de Openbare Najaarsvergadering Gild 

Fryske Mounders op vrijdag 2 november 2012 
 

Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens de presentielijsten: 
67 personen. 

Met kennisgeving afwezig: Martin Bakker, Jan Looijenga, Gerben Wijnja, 
Johannes Kooistra, Lodewijk Zwierstra, Henk Kuipers en Job Coehoorn. 

 
1. Opening 

 
Voorzitter Frits Bloem heet de aanwezigen welkom, hij is blij met een volle 

zaal. Een bijzonder welkom voor de spreker van vanavond, Monte 
Hallema, en de drie geslaagden die hun straks hun diploma zullen krijgen 

uitgereikt. Ook een bijzonder welkom voor Jan Pattje, de enige Amelander 
die vanavond aanwezig is, met de verbouwplannen van de molen. 

Belangstellenden kunnen in de pauze een toelichting krijgen. 

 
2. Mededelingen 

 
Melding van de afwezigen, Gerben Wijnja is niet aanwezig in verband met 

de ernstige ziekte van zijn zoon Jelmer. Gerben vraagt via mail aandacht 
en een standpunt voor de herbouw van de incomplete molen van De 

Ulesprong; Frits geeft aan dat wij als vereniging hierover geen mening 
hebben, ons doel is het opleiden van vrijwillig molenaars en dat proberen 

we zo goed mogelijk te doen. 
Johannes Kooistra ergert zich aan artikelen over het standpunt m.b.t. het 

cultureel erfgoed van Frank Terpstra dat zou kunnen worden geduid als 
mening van it GFM; Frits heeft in een eerder gesprek met Frank één en 

ander al aangekaart, Frank zal journalisten erop wijzen dat hij zijn mening 
geeft als lid van TIMS en/of als particulier deskundige. 

Lodewijk Zwierstra heeft zich afgemeld wegens ziekte, hij moet het even 

wat kalmer aan doen. Hij heeft echter wel voor een vervanger in de 
persoon van Jan Poorte gezorgd; na de pauze wordt Jan alsnog welkom 

geheten door de voorzitter. 
Op 4 en 11 juni 2013 zijn de avondexcursies gepland; de te bezoeken 

molens worden later bekend gemaakt in De Utskoat. 
Op zaterdag 30 maart 2013 wordt de Friese molendag georganiseerd. 

Omdat de laatste vrijdag van maart volgend jaar op goede vrijdag valt 
wordt de voorjaars ALV op 5 april 2013 gehouden, een week later dus. 

Alle aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen. 
Martin de Jong over de Friese molenaarsdag: 

Martin wil graag dat voor de Friese molenaarsdag zoveel mogelijk 
molenaars op de site inschrijven of zij al dan niet meedoen. Er was over 8 

september niet veel commentaar, wel waren alle commentaren positief.  
Martin wil ook graag de werkgroep uitbreiden c.q. verjongen en vraagt 

nieuwe werkgroepleden zich te melden. Aanmelden bij één van de huidige 



 

 

leden is altijd mogelijk. Met nieuwe mensen komen nieuwe ideeën is zijn 

standpunt. 
Op 25 november 2012 de molendag van Súdwest-Fryslân 

Op 30 maart 2013 de Friese molenaarsdag in NO Fryslân. Op de vraag van 

Rolf Dijkema waarom er deze keer 6 molens open zijn antwoordt Martin 
dat ze mooi bij elkaar liggen en de deelnemer zelf kan beslissen welke ze 

wel en niet bezoeken. 
 

3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2012 
  

Naar aanleiding van: Wil Hibma vraagt of er al iets bekend is over het 
aanschrijven van de jeugdcommissie. Er zijn inderdaad een aantal scholen 

aangeschreven, maar er is geen enkele reaktie gekomen.  
Tjitte Talsma van de Froskepolle deelt mee dat er op zijn molen 

regelmatig kinderen komen, deze excursies worden dan geleidt door leden 
van het IVN. 

 
4. Ingekomen stukken 

 

Geen ingekomen stukken. Simon Jellema heeft Johan van der Zee 
gesproken, die zou een brief hebben gestuurd. Die brief is in ieder geval 

niet aangekomen bij GFM. 
 

5. Penningmeester 
 

Johannes Rozenga krijgt het woord. Er zijn 29 leden die nog niet hebben 
betaald, hij roept op zo spoedig mogelijk te betalen ook de contributie 

voor 2013 kan alvast worden voldaan, dan is dat tenminste op tijd. Verder 
geeft hij een toelichting op de begroting; er zijn geen vragen en Johannes 

vraagt zich af of hij z'n werk misschien te goed heeft gedaan.  
Tenslotte roept hij op om bij schade aan een molen tenminste foto's te 

maken van de schade, nog beter is om met herstel te wachten tot er een 
expert van de verzekering is geweest. 

 

6.  Opleidingen 
  

Onze nieuwe opleidingen commissaris Ruurd Jakob Nauta krijgt het 
woord: 

Stand van zaken: Jan Looijenga is op zijn verzoek en na een positief 
advies van leermeesters en bestuur, aangesteld als nieuwe leermeester 

voor het GFM.  
Er zijn momenteel 30 leerlingen, enkel zijn afgevoerd omdat ze al jaren 

niet meer op de lesmolen kwamen en een drietal krijgt straks het diploma 
uitgereikt. 

 
Mededelingen uit de leermeestervergadering: In een provincie vol met 

spinnekoppen is geen lesmateriaal beschikbaar over de spinnekop, Jan 
Hofstra zal een lesbrief maken, niet alleen over de spinnekop maar ook 



 

 

over de tjasker en de boerenmuonts. Hiervoor is in de begroting geld 

beschikbaar gesteld. 
 

Uitreiking diploma’s periode afgelopen half jaar: Wil Hibma (Durk 

Piersma),  Jacob Bijlstra (Johan Nooy) en Allard Ketelaar (Jaap Tiedema) 
krijgen kun diploma uitgereikt. 

 
7. Bestuursverkiezing 

 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat Albert Wester nog vier 

jaar het in het bestuur zal blijven zitten (als secretaris). 
  

8. Rondvraag 
 

Lourens Feenstra: heeft de kascommissie gemist => allen in de voorjaars 
vergadering na de kascontrole. 

Jaap Tiedema: Molenreisje op 23 maart naar de Veluwe. 
Sipke Koning: Waarom heeft Fryslân geel flyer van alle molens in de 

provincie? We kaarten het volgende week aan tijdens de combi-

vergadering met DFM. 
Jan Copppens: Vraagt aandacht voor veiligheid en alle juridisch problemen 

met de gevolgen hiervan voor eigenaren en molenaars. Ook dat wordt een 
punt voor de combivergadering. 

Martin de Jong: Bedankt namens zijn schoonzus de Friese molenaars voor 
alle blijken van meeleven na het ongeval met z'n neefje. 

Ruurd Jacob Nauta: Op het podium liggen boeken te koop over molens in 
het buitenland. 

 
9. Skoft  

  
Frits geeft ruim de tijd voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. 

 
10. Presentatie door Monte Hallema met als titel “Fryslân en it 

wetter” 

 
Met behulp van dia's vertelt Monte Hallema over de geschiedenis van de 

waterbeheersing in Fryslân, hij heeft drie kwartier de tijd en is 
genoodzaakt om over enkele onderwerpen zeer kort te zijn. Een 

interessant verhaal. 
 

Sluiting 
Frits bedankt de aanwezigen, attendeert op de gezellige bar achter in de 

zaal en wenst iedereen een goede reis naar huis. 
 

Albert Wester 
secretaris 

 



 

 

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2012 
 

Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM 

 De Friese Molenaarsdag, voor het eerst georganiseerd door 

Martin de Jong, vond plaats op 24 maart op een vijftal molens in de 
zuidwesthoek, te weten ‘t Zwaantje in Nijemirdum,  De Zandpoel in 

Wyckel, De Kaai in Sloten, Amerikaanse windmotor en De Vlijt in 
Koudum. en trok ook dit jaar weer veel molenaars uit alle delen van 

ons land.  
 In de voorjaarsvergadering op 30 maart werden 4 diploma's 

uitgereikt: 

Jaap Tiedema Johan de Jong  

Auke Sierdsma 

Wil Heick Piet van Oudenaarden  

Paul van Vliet 

 

Na de pauze hield Jan Hofstra als vervanger van Monte Hallema (wegens 
ziekte afwezig) met behulp van een flip-over en een set viltstiften een 

interessante  inleiding met als titel “Waar en ûnwaar”. 

De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en Jaap 
Tiedema, leidde op 14 april naar windmolens in Noord-Brabant; er werden 

zoals gewoonlijk vijf molens bezocht. Zoals altijd kunnen we ook nu weer 
spreken van een geslaagde excursie. 

Op 12 juni vonden de avondexcursies plaats naar Vierhuizen (als 
vervanger van de helaas afgebrande Windlust in Burum) en Munnekezijl 

en op 19 juni naar Kimswerd en Lollum. 
 

In de najaarsvergadering op 2 november werden drie diploma’s uitgereikt: 
 

Durk Piersma Wil Hibma 

Johan Nooy Jacob Bijlstra 

Jaap Tiedema Allard Ketelaar 

 

Na de pauze verzorgde Monte Hallema een interessante presentatie over 

de geschiedenis van het waterbeheer in Fryslân.   
 

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de 80e verjaardag van ons erelid 
Lourens Sierkstra en bij het afscheid van Pieter Kooistra als secretaris van 

De Fryske Mole. 
 

Op 5 november vergaderde het GFM-bestuur met DFM-bestuur. 
 



 

 

Overig 

 
Het bestuur van het GFM vergaderde in 2012 vijf keer, achtereenvolgens 

bij Frits Bloem, Ruurd Jakob Nauta, Frans Venema, Johannes Rozenga en 

Albert Wester. Verder waren tussen de bestuursleden veel persoonlijke, 
telefonische en e-mail contacten. 

Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende het verslagjaar veel 
leden van het GFM meewerkten en deelnamen aan de diverse activiteiten.  

Albert Wester, secretaris 
 

Jaarverslag opleidingen GFM 2012 
In 2012 hebben 4 leerling molenaars examen gedaan, zij zijn allemaal 

geslaagd: 

Datum Leermeester Geslaagde leerling 

   

24 maart 2012 Wil Heick Bert van Oudenaren 

7 juli 2012 Durk Piersma Wil Hibma 

14 juli 2012 Johan Nooi Jacob Bijlstra 

29 september 
2012 

Jaap Tiedema Allard Ketelaar 

 

We zijn het jaar begonnen met 29 leerlingen. Gedurende 2012 hebben 
zich 6 nieuwe leerlingen aangemeld om de opleiding te gaan volgen. 

Tegenover de 6 nieuwe leerlingen staan ook een aantal leerlingen, welke 
de opleiding hebben beëindigd. 

In 2012 is Jan Looijenga van molen Welgelegen te Heerenveen aangesteld 
als nieuwe leermeester bij het Gild Fryske Mounders. Wij wensen hem 

nogmaals veel succes en plezier toe als leermeester. 
Overzicht aantal leerlingen van 2012 naar 2013: 

 

Leermeester 01-
2012 

01-
2013 

Leermeester 01-
2012 

01-
2013 

      

Berry Weber 0 1 Jaap Tiedema 2 2 

Clemens Brouwer 1 0 Rolf Dijkema 3 4 

Cees Notenboom 2 1 Sjerp de Jong 1 1 

Durk Piersma 2 3 Sije Hoekstra 2 3 

Dick Sandberg 3 4 Simon Jellema 5 5 

Jan Looijenga 0 1 Wil Heick 4 1 

Johan Nooi 3 2 Totaal 29 28 

 

Ik wil graag alle leerlingen, leermeesters en gecommitteerden bedanken 
voor hun inzet! 

 

Ruurd Jakob Nauta, Opleidingen GFM 



 

 

  



 

 

Efkes byprate troch  

“De Fryske Mole 

TERUGBLIK VAN EEN VOORZITTER 
 

Op 19 december 2012, twaalf jaar na mijn benoeming op 19 december 
2001, ben ik afgetreden als voorzitter van De Fryske Mole. 

Wanneer ik terugkijk op deze periode, dan is de stichting sterk veranderd 

en mee ontwikkeld met de tijd. Van een bestuur waarin de secretaris als 
spil een belangrijke rol had, naar een bestuur dat nu professioneel wordt 

ondersteund. Op secretarieel gebied door Steunpunt Monumentenzorg en 
op financieel gebied door Monumentenwacht Fryslan. 

Dit alles onder invloed van vooral externe omstandigheden waarbij 
externe regelgeving als BRIM een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Maar wat gelukkig is gebleven in de loop van de jaren is de grote 
betrokkenheid van bestuursleden bij het behoud van het molenbezit van 

de stichting. 
Maar tegelijkertijd wil ik dan de betrokkenheid van alle molenaars 

noemen, die zorgen voor het daadwerkelijk draaien van de molens. En bij 
het draaien alleen blijft het niet. Kleine klusjes en onderhoud van de 

“molepolle” worden tegelijk opgepakt. 
Gezamenlijk heeft dit de afgelopen jaren geleid tot een molenbestand dat 

er kwalitatief goed bij staat, maar zoals elk draaiend monument constant 

onderhoud nodig zal hebben. 
Ik sluit een periode van ontwikkeling af maar ben er ook van overtuigd 

dat deze ontwikkeling op een andere manier doorgaat. 
Ik heb deze twaalf jaar als heel prettig ervaren met een groot 

saamhorigheidsgevoel van alle betrokkenen en wil iedereen hiervoor 
graag bedanken.  

Ik wens jullie allemaal persoonlijk en Stichting De Fryske Mole onder 
leiding van mijn opvolger Bé de Winter het allerbeste! 

 
Lodewijk Zwierstra 

 

VOORUITBLIK VAN DE NIEUWE VOORZITTER 
 

In deze editie van De Utskoat treft u ook een artikel aan van onze 
gewaardeerde ex-voorzitter Lodewijk Zwierstra. Natuurlijk hebben we nog 

een mooie gelegenheid om de heer Zwierstra uit te zwaaien. Dat doen we 
op donderdag 21 februari a.s. in Leeuwarden.  

Maar ook via deze weg wil ik hem namens iedereen bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor De Fryske Mole. Zijn netwerk is van groot belang 

geweest en heeft bijgedragen tot de instandhouding en goede staat van 
onderhoud van de molens. Gelukkig blijft hij nog bij molens betrokken als 

bestuurslid van de vereniging De Hollandsche Molen en zal zeker tijdens  



 

 

Samenwerking met molenmakers is van ongelooflijk belang in de strijd om het 

voortbestaan van onze molens. 

 
 
De renaissance van de Achlumermolen was een van de grote successen 
uit de bestuursloopbaan van Lodewijk Zwierstra. 



 

 

rondgangen in de provincie oog blijven houden voor onze parels in het 

landschap. Lodewijk bedankt !! 
 

Zijn afscheidsmoment geeft mij als nieuwe voorzitter een mooie kans om 

kennis te maken met diverse betrokkenen. Ongetwijfeld zullen diverse 
vertegenwoordigers van subsidieverstrekkers aanwezig zijn. Deze zijn van 

groot belang en voor mij als netwerk en daarmee van belang voor de 
Fryske molens.  

 
In dit verband moet ik toch even de economische situatie van dit moment 

aanhalen. Overheden hebben allen te maken met bezuinigingen en deze 
gaan gepaard met pijn in alle sectoren. Dus ook wij zullen op een 

bepaalde wijze niet ontkomen aan deze vervelende ontwikkeling. Des te 
belangrijker zijn hierbij de relaties met de subsidieverstrekkers.  O.a. 

hebben we daartoe op 18 maart a.s. een overlegmoment met de 
verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw De Vries. 

 
In de korte tijd dat ik nu als voorzitter heb mogen functioneren heb ik 

geproefd dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij zowel het 

bestuur als bij de molenaars. Ook ervaar ik dat de professionele 
ondersteuners hun werk doen vanuit dezelfde drive.  

 
Op dit moment hebben we de zaken goed “in control”. Zaak is om dit ook 

zo te houden. Als bestuur en ik als nieuwe voorzitter zullen we ons 
daarvoor inzetten. De komende jaren zal zich vast wel eens de 

gelegenheid voordoen elkaar te ontmoeten. Ook wordt gepland dat ik een 
rondje langs de molens ga doen om een goed beeld te krijgen van onze 

molens.  
 

U mag op mij 
rekenen met 

daarbij de 
aantekening dat 

ik het uiteraard 

anders zal doen 
dan mijn 

voorganger. Maar 
dat is bijna 

vanzelfsprekend. 
 

Bé de Winter, 
Voorzitter van 

stichting De 
Fryske Mole 

 

  



 

 

Excursie GFM 2013 naar de Veluwe 

Op zaterdag 23 maart vindt de GFM 

excursie weer plaats. Dit keer reizen 

we richting de Veluwe, waar we een 

vijftal molens zullen gaan bezoeken. 

Het belooft wederom een gevarieerd 

programma te worden. Een aantal 

korenmolens en een oliemolen staan 

op het programma. Naast deze twee 

functies, zullen we ook de nodige 

verschillende typen molens bezoeken: 

een ronde stenen stellingmolen, een 

standerdmolen, een beltmolen en 

twee achtkante stellingmolens staan 

op het programma. 

 

De eerste molen waar wij naartoe reizen is de korenmolen te Walderveen 

(foto). Dit achtkant zou Fries kunnen zijn, maar het zou ook uit de 

Zaanstreek afkomstig kunnen zijn. Misschien dat één van onze 

excursiegangers daarover uitsluitsel kan geven? Het achtkant is na de 

brand in 1912 van elders overgekomen. Vermoed wordt dat het van een 

pelmolen of een houtzaagmolen afkomstig is. De tweede molen welke we 

gaan bezoeken is de Nieuwe Molen te Veenendaal. Deze stenen 

stellingmolen werd gebouwd in 1911. Dit jaartal siert de molen aan de 

bovenzijde in de romp. Na Veenendaal gaan we naar de standerdmolen in 

Doesburgerbuurt. Deze molen is gebouwd in het begin van de 17e eeuw. 

Het is een gesloten standerdmolen, waarvan het dak van de onderbouw 

met riet gedekt is. Uniek detail aan de aandrijving van de achtermolen is, 

dat die met de staarten van de kammen uit het bovenwiel wordt 

aangedreven. Wat de verdere interessante details van deze oude 

standerdmolen zijn, kunt u op 23 maart zelf verder ontdekken. De vierde 

molen welke we gaan bezoeken is de korenmolen te Elspeet. De molen 

werd gebouwd in 1894 en is een achtkante beltmolen. In 2009 werd een 

begin gemaakt met de restauratie, welke in 2012 afgerond werd. De 

laatste molen waar wij naartoe gaan is oliemolen De Passiebloem in 

Zwolle. De enige oliemolen buiten de Zaanstreek, welke uitsluitend is 

ingericht als oliemolen. De molen is iedere zaterdag in bedrijf, een unieke 

molen in Nederland!  



 

 

 U kunt u alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie. 

Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. Nauta, 
telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-

28930890 

 

Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. 

Op tijd telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met 

een maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds 

speciaal opgezet voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen 

die geen leerling meer is, ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse 

uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, Fryske mole donateur of GVM-lid bent, u 

bent allemaal van harte welkom! Ook mag iedere excursie-ganger 1 

(betalende) introducé meenemen. 

De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2012, worden bepaald aan de 

hand van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich 

aanmelden des te lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum 

bedrag bedraagt €32,50. Na de excursie krijgt u een acceptgiro van onze 

penningmeester. Vooraf betalen is dus wederom niet nodig. 

Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's Goutum 

(7.00 uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur). Wees op tijd, want 

de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als voorgaande jaren: vol=vol, 

dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier 

tegemoet. 

Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta 

Avondexcursies 2013 

Beste collega vrijwillig molenaars, 

 
Graag maken we jullie het programma bekend van de avondexcursies 

2013. Deze zullen plaats vinden op 4 en 11 juni 2013 en wel van 19.30 

– 21.30 uur. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

4 juni 2013: 
 

De Klaarkampstermeermolen (databasenummer: 121): Trekweg, 
nabij nr. 11, 9105 AV Rinsumageest. Onze gastheer is Gerard Stockman. 

Zeldenrust  (databasenummer 59): Baantjebolwerk 3, 9291 NH 
Dokkum. Onze gastheer is Karel Jongsma. 

 



 

 

11 juni 2013: 

De Rietvink (databasenummer 111): Veendijk 6, 8481 JC Nijetrijne. 
Onze gastheer en gastvrouw zijn Rolf en Lia van der Mark. Het bezoek aan 

de Rietvink krijgt een feestelijk tintje. Hier staan we even stil bij het feit 

dat dit de 10e keer is dat de avondexcursies worden georganiseerd. It Gild 
zorgt voor koffie met gebak! 

De Reiger (databasenummer 110): Veendijk 4, 8481 JC Nijetrijne. 
Gast heer is de mevrouw De Frémery. 

We nodigen jullie van harte uit om van de 
gelegenheid gebruik te maken deze molens 

met een bezoekje te vereren. 
Allen graag tot ziens! 

 
 

 
 

 
 

 

De organisatoren: Ruurd Jakob Nauta en Frits 
Bloem. 

 
 

 
Foto’s De Reiger en De Rietvink: Lia van der Mark 

 



 

 

Midwintermalen Cornwerdermolen 
 
In hoeverre het midwintermalen teruggaat op de zonnewende feesten van 

de oude Germanen is niet vast te stellen. In Midden-Europa bliezen de 

hoornblazers in de nacht van 21 december als teken dat de zon weer op 

zijn weg terug was. Zaterdag 26 januari om 18.00 uur lieten molenaars 

Martin de Jong en John Hutchinson in het licht van de bijna volle en 

heldere maan en een schijnwerper op het elektrisch poldergemaal van het 

Wetterskip hun molen goed draaien. Voor hen was dat zeker ook een 

teken of een bezwering van het licht, dat terug moet komen. 

Niet vol op de wind, want bij te hard draaien van de wieken, konden de 

kleppen vastvriezen. Zeilen of kleppen, die je niet kunt bedienen, 

beperken de veiligheid. Maar draaien deed de Cornwerder. 

 

Snijdend koud schouwspel, maar toch …. 
Het schouwspel is er niet minder om. Als het niet zo ontzettend koud was,  

er blies een ijskoude zuidwester- die wind komt van over de ijsvlakte van 
het IJsselmeer, direct de polder in- dan zou je het feeëriek noemen. Maar 

dat woord heeft iets comfortabels. En buiten was het geenszins 
comfortabel: het was snijdend koud, toch moest je in eerste instantie daar 

zijn om het echte schouwspel te ervaren. Een molen praktisch in het 

donker en de wieken draaien en draaien. 
Een strijd tegen de elementen lijkt het, maar zonder het Don Quichot-

gevoel, het was toch wel serieus. Jammer dat de molen en de maan niet 
tegelijk op de foto konden komen 

of de fotograaf moest de vaart 
oversteken. 

 
Comfortabel gevoel in de 

molen 
Zoals dat op korenmolens ook 

gaat bij midwintermalen was er 
binnen van alles te krijgen: 

heerlijke oliebollen, warme Friese 
mosterds, glühwein en warme 



 

 

chocolademelk. Alles op de eerste vloer. Dat voelt pas als comfortabel, 

niet warm, maar het voelt toch zo, zelfs de feestverlichting ontbrak niet. 
En er kwam publiek. Vorig jaar- dit is de tweede keer midwintermalen – 

kwamen er 90 mensen en nu bij de start liep het ook al aan. Zelfs tv en 

een film kon je bekijken. Voor volgend jaar zijn er al weer nieuwe ideeën, 
muziek misschien. Overigens was misschien nog het meest 

hartverwarmend het aanstekelijke enthousiasme, waarmee de molenaars 
over hun initiatief vertelden. Wil je molens bij het publiek onder de 

aandacht brengen, dan moet je het zo doen! 
 

Draaien een dilemma in schaatswinter? 
Als molenaar denk je dan: “Maar al dat ijs dan?”. Je leert wel dat je de 

vijzel eerst los moet kappen uit het ijs, anders maak je de boel kapot, 
maar ik ken niet veel molenaars die dat doen, domweg omdat de molens 

bij dat weer vandaag de dag niet hoeven draaien, het Wetterskip beheert 
het polderpeil wel in de winter. Met een ijspriem zijn Martin en John bezig 

geweest, aan de buitenzijde was het ijs wel 12 cemtimeter dik. 
Maar zijn er in Fryslân dan geen afspraken over het niet bemalen in tijd 

van behoorlijke vorst? Je wilt als molenaar bij een maalverbod toch ook 

geen spelbreker zijn van een mooie schaatstocht! De molenaars hadden 
geïnformeerd bij het Wetterskip: er was een maalverbod, maar de 

maandag erna zou het Wetterskip zelf de provincie gaan bemalen 
vanwege de invallende dooi. Op deze laatste ijszaterdag zaten zij met 

midwintermalen dus geen schaatser in de weg. 
 



 

 

 

Op de foto de beide molenaars, de bedenkers van het midwintermalen  
 

De sfeer van “weleer” 
Die bijna volle maan en een draaiende molen in de leegte van het 

uitgestrekte greidelân van onze provincie geeft een magische sfeer, een 
soort oergevoel, een sfeer van ‘vroeger’. 

In de duisterste duisternis erop vertrouwen dat het licht, de zon, weer 
terugkomt. 
 

Michiel de Ruiter (foto’s Ruurd Jakob Nauta en Michiel de Ruiter) 
 

Korte nieuwtjes 

IJLST – Bij houtzaagmolen De Rat komt een bezoekerscentrum voor 

toeristen. Het stadje wil zich steeds meer profileren als “Houtstad”. De 

vorige gemeente Wymbritseradiel heeft dit reeds in gang gezet. IJlst 

Houtstad' is waar het omdraait in het masterplan waarbij het gebied 

tussen het Frisia-plein en molen De Rat wordt ontwikkeld als 'IJlster 

houthavens'. Bovendien moet de stad zowel over land als water beter te 

bereiken zijn. Voor de bekostiging wordt door de gemeente Súdwest-



 

 

Frysân geput uit een pot van de provincie ter grootte van € 4,6 miljoen. 

De gemeente moet de plannen voor 2016 klaar hebben. 

BURUM – De Welstandscommissie en Monumengencommissie Hûs en 

Hiem is voor herbouw van de afgebrande koren- en pelmolen te Burum. 

Herbouw dient zo exact mogelijk te gebeuren “ook vanuit een oogpunt 

van monumentenzorg” aldus de commissie. De Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed (RCE) heeft zich echter nog niet uitgelaten over de 

monumentenstatus na herbouw. Wordt vervolgd. 

DE ULESPRONG – De restauratie van de incomplete molen bij Tijnje is 

stilgelegd in afwachting van het resultaat van verdere juridische stappen. 

Zoals bekend tekenden de huurster van de molen en TIMS 

Nederland/Vlaanderen bezwaar aan tegen de herstelplannen waarvoor de 

gemeente het licht op groen had gezet. De huurster moest op 21 

november j.l. van de kantonrechter echter horen dat zij de molen op korte 

termijn diende te ontruimen. Dat betekent dat zij voor de rechtbank in het 

kader van de omgevingsvergunning niet langer partij is zodat TIMS 

overblijft. Binnen de gelederen van deze organisatie bestaat echter grote 

onenigheid over het door een der bestuurders in gang gezette protest, 

zonder draagvlak en zonder instemming van medebestuurders en leden. 

Zonder die bemoeienis was de molen voor de winter grotendeels hersteld 

en nu is hij in dekkleden verpakt, wachtend op nadere ontwikkelingen. 

Voor de eigenaar een onplezierige zaak, daar dit oponthoud natuurlijk geld 

kost, terwijl ook de molenmakers op kosten zijn gejaagd. De advocaat 

heeft laten weten dat de kosten zullen worden verhaald op de 

veroorzakers van dit oponthoud.  

SCHARSTERBRUG – De Skarrenmoune wacht een grote restauratie die 

maar liefst zo’n € 100.000,- moet gaan kosten. Daarvoor krijgt de 

poldermolen een nieuwe kap en vijzel waardoor er ook bij groot 

waterbezwaar gemalen kan worden. De molen is eigendom van de 

Stichting Penninga’s Molen en kan financiële bijdragen tegemoet zien van 

het Rijk, de Provincie, de Gemeente en de lokale stichting Westermeer. 

HOLWERDERMIEDEN - Sinds 30 januari heeft Fryslân 

een bijzondere vereniging: “De Strampel” de club van 

eendenkorfvlechters met molenaar De Groot van 

Holwerdermieden als groot animator. Het doel van de 

vereniging is de traditie in stand te houden, de kennis te waarborgen en 

het gebruik uit te breiden. De vereniging telt zo’n 30 leden.  

  



 

 

Gemuteerde  

poldermolen  

terug naar  

zijn ‘roots’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poldermolen  

‘De Mearmin’  

verplaatst naar de Sûkerei? 
 

‘De Mearmin’ aan de Geastmermar in februari 2009. Troosteloos steekt 
een kale roede omhoog; de romp is tijdens een storm gedeeltelijk 

ingestort, waardoor het binnenwerk nu open en bloot ligt.  
(Foto: Warner B. Banga) 



 

 

Het is eigenlijk amper meer een molen te noemen, het ingepakte achtkant aan 

de Geastmermar bij Dokkum, want poldermolen ‘De Mearmin’ – de  jongste 

molen van Dongeradeel – is al heel lang op sterven na dood! De stichting 

Monumentenbehoud Dongeradeel, die 26 kerktorens en 7 molens bezit en 

beheert in de noordoostelijkste gemeente van Fryslân, probeerde jaren 

tevergeefs de molen te behoeden van de ondergang, maar lijkt nu eindelijk een 

bemiddelende rol te kunnen spelen in de redding van ‘De Mearmin.’ Als de 

definitieve vergunning hiertoe wordt verleend, wordt de kleine poldermolen 

verplaatst naar het vlakbij in de gemeente Dantumadiel gelegen 

openluchtmuseum ‘De Sûkerei’. Hier zal de poldermolen niet alleen weer kunnen 

malen, maar vooral een educatieve rol krijgen in het museum. Met die 

verplaatsing keert ‘De Mearmin’ terug naar zijn ‘roots’, want oorspronkelijk stond 

het grootste deel van deze ‘gemuteerde’ en samengestelde molen in de polder bij 

Roodkerk in dezelfde gemeente. 

Een vreemde geschiedenis 

Het molenverhaal van ‘De Mearmin’ is een vreemde geschiedenis, met meer 

vragen dan uitroeptekens. Op het digitale Molenprikbord was het poldermolentje 

meerdere keren onderwerp van discussie en vrijwilligers en molenaars, die wel 

van de hoed, maar niet van de rand wisten, wilden zelfs heuse reddingsacties vol 

burgerlijke ongehoorzaamheid op touw zetten!  

Het verhaal begint eigenlijk pas echt rond 1965, toen de Dokkumer fabrikant Pier 

Prins – geboren op een steenworp afstand van de Geastmermar – tijdens een 

zondagmiddagwandeling zijn oog liet vallen op het drassige waterrijke gebied ten 

zuidoosten van Dokkum, vlak achter de huidige Trije Terpen. Hij kocht het 

terrein om er een privénatuurgebied aan te kunnen leggen. Dit niemandsland 

was een moerassige, sompige vlakte, die elke winter door de opstuwende wind 

onder water liep en onbruikbaar was voor landbouw, waar sinds jaar en dag 

poldermolentjes stonden om de landerijen te 

bemalen en water uit te slaan op de Dokkumer Ee.  

Molen van molenresten 

De ondernemer en boerenzoon Pier Prins had een 

grote fascinatie voor molens. In zijn jeugd werkte 

hij bij timmerbaas Jan van der Meulen in Bornwird, 

die naast timmerman ook molenmaker was. Voor 

de bemaling van de oude ‘mar’ gebruikte Prins 

eerst een Amerikaanse windmotor, maar hij was op 

zoek naar een originele ‘muonts’. Daarom kocht 

De Roodkerker molen in de Sytsma’s polder in 

1950. Deze molen werd gesloopt in 1966 en het 

achtkant werd hergebruikt voor de Mearmin. 

(Foto: A. Sipma - RDMZ) 



 

 

Prins in 1966 de restanten van de Roodkerker molen, die oorspronkelijk in de 

Sytsma’s polder (voorheen polder van der Veen) bij Roodkerk stond en daar in 

1892 was gebouwd. In 1962 werd deze molen afgebroken en door de provinciale 

Friese Waterstaat in bewaring genomen om er later andere molens mee te 

kunnen repareren.  

 
 
Molenmaker Auke de Roos tijdens de bouw van de nieuwe poldermolen aan de 

Geastmermar in 1968. (Foto: J.Witteveen - Friesch Dagblad) 

 

In 1968 bouwde molenmaker Auke de Roos uit Leeuwarden onder toezicht van 

De Hollandsche Molen een nieuwe molen uit de onderdelen van drie 

poldermolens. Van De Boers-poldermolen uit Burdaard – in 1968 gesloopt – 

werden o.a. een roede, de staart en de ijzeren as gebruikt. Die as dateerde uit 

1903 en was gegoten door H.J. Koning in Foxham. Van de afgebrande 

poldermolen ‘De Kriegsman’ te Hoogemeeden bij Aduard werd de vijzel gebruikt. 

Sommige molenonderdelen moesten door De Roos nieuw worden gemaakt. Prins 

kocht voor f 20,- twee oude zeilen van de Beintsmapoldermolen bij Westergeest, 

(die hij overigens eerst had geprobeerd te kopen om hem naar de Geastmermar te 

verplaatsen), twee andere zeilen werden door mevrouw Prins zelf gemaakt. ‘De 

Mearmin’ deed jarenlang dienst  als inmaler voor de Geastmermar vanuit de 

Woudvaart en werd naast Pier Prins zelf jarenlang bemalen door Durk Holwerda en 

enkele vrijwilligers. 



 

 

De Mearmin in haar glorietijd rond 1977, toen 

ze iedere zaterdag mocht inmalen op de 

Geastmermar. (Foto: RDMZ - Zeist) 

 

Van monument tot bouwval 

De landschappelijke waarde van ‘De Mearmin’ 

was echter niet bijzonder groot, omdat de 

molen al snel omgeven en aan het oog 

onttrokken werd door de bomen die door de 

heer Prins aangeplant waren. De 

windbelemmering was enorm. Desondanks 

slaagde Pier Prins er in 1990 eindelijk in om de 

poldermolen van de Geastmermar als 

beschermd monument aangemerkt te krijgen. 

Hoewel provincie en het gemeentebestuur van 

Dongeradeel uitspraken de bescherming van 

de molen na te willen streven, moest Pier Prins soms tot aan de Raad van State 

vragen om de rijkssubsidies te krijgen waarop hij recht meende te hebben en 

langzamerhand raakte het molentje steeds meer in verval. Prins werd bovendien 

te oud om voor het onderhoud en de bemaling van de Geastmermar zorg te 

kunnen dragen. Hij probeerde het gebied aan de gemeente te verkopen en voor 

een groter publiek toegankelijk te maken. In 2004 werd door de Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg nog een bestek opgesteld voor restauratie, maar de tand des 

tijds heeft deze plannen en de ontwikkelingen in het gebied rond de Zuiderpoort 

ingehaald: ‘De Mearmin’ raakte in verval en stond al snel op instorten. Prins 

verkocht zijn Geastmermar-gebied met alle lusten, lasten èn de molen. Pier Prins 

overleed op 16 september 2012; op de voorkant van zijn rouwbrief stond ‘De 

Mearmin’ – in volle glorie – afgebeeld. 

 

Nieuwe locatie voor ‘De Mearmin’ 

Vanaf het begin was de stichting Monumentenbehoud Dongeradeel op de 

achtergrond betrokken bij pogingen om de molen te behouden, maar door de 

afgelegen en ontoegankelijke ligging van ‘De Mearmin’ en de slechte 

molenbiotoop was al snel duidelijk dat herstel en restauratie op de huidige 

standplaats geen zin had. Voor het gebied van de Geastmermar bestonden wel 

plannen, maar onduidelijk was en bleef door wie en wanneer die uitgevoerd 

zouden kunnen worden. Verplaatsing bleek de enige optie om de molen (lees: 

ondertussen het achtkant) te behouden. Het stichtingsbestuur kreeg na 

tussenkomst van de gemeente Dongeradeel toestemming van de eigenaren om 

het achtkant eerst in te pakken voor behoud om later te verplaatsen, maar naar 

welke plek? Er werd een matrix met mogelijke locaties opgesteld, waarbij 

Damsyl, Foudgum, Jouswier en de Sûkerei de opties waren. Gemeten naar de 



 

 

beoordelingscriteria functionele inzet, biotoop, educatieve inzet, fondsenwerving, 

landschappelijke waardering en exploitatie bleek de Sûkerei in Damwoude 

daarbij verreweg de beste locatie. Het bestuur van het openluchtmuseum, al 

enige tijd op zoek naar een tjasker of molen voor het museumpark, heeft daar 

wel oren naar. In juni 2011 werd door het Rijk een subsidie voor restauratie en 

verplaatsing toegezegd van 350.000 euro, mits de werkzaamheden dit jaar 

worden afgerond. De gemeente Dantumadiel is bereid planologische 

medewerking te verlenen en een uitgebreide omgevingsvergunning verlenen, als 

er geen bezwaren ingediend worden. De gesprekken over de vergunning zijn nog 

gaande, maar worden beïnvloed door richtlijnen en protocollen, zij het dat de 

tendens hierin van positieve aard is. Tevens is Stichting Monumentenbehoud 

Dongeradeel op dit moment naarstig bezig om de begroting van dit project 

geheel sluitend te krijgen. De aanvullende subsidies zijn namelijk nog niet 

helemaal uitgespeeld en ook dat kan nog een heet hangijzer worden. Er is 

inmiddels wel een voortgangsplanning opgesteld om de deadline te kunnen 

halen. 

WARNER B. BANGA 

Assistent molenaar  

Eén van onze molenaars bracht het volgende onder de aandacht 

van het bestuur van It Gild: 

“Soms zijn er van die jongens die enorm graag op de molen komen en ook 

van onze jaarlijkse excursies geweldig kunnen genieten. Door een lichte 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het  voor hen niet 

weggelegd om geheel zelfstandig een molen te laten draaien”. 

Belangrijk is het voor deze doelgroep eens te kijken wat ze,  onder 

supervisie van de molenaar, wèl kunnen. Bijvoorbeeld: genieten van de 

werkzaamheden op en rondom  de molen, oog hebben voor veiligheid 

rondom een molen, windrichting kunnen bepalen, kruien, smeren, vangen, 

afzeilen enz. Door deze vaardigheden voelen ze zich een echte molenaar. 

Je bezorgt  dergelijke kandidaten een prettige vorm van 

vrijetijdsbesteding, het geeft groeimogelijkheden voor hun zelfbeeld en 

voor een molenaar is het fijn je kennis en vaardigheden over te dragen.  

Voor deze doelgroep is het belangrijk dat ze signalen  krijgen dat ze erbij 

horen. Om in het traject te komen zijn er wel een aantal voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden: 

- De kandidaat moet lid worden van It Gild Fryske Mounders; 

- De molenaar beoordeelt of de kandidaat geschikt is voor dit traject; 

dit betekent o.a. of hij voldoende leerbaar is, beschikt over 



 

 

verantwoordelijkheid , redelijk kan communiceren en het 

verantwoord is hem in de buurt van een draaiende molen te laten 

functioneren; 

- De kandidaat kan i.s.m. de molenaar een overzicht bijhouden van 

zijn ontwikkeling; 

- Aan excursies en molenaarsdagen kan deelgenomen worden; 

- De molenaar bepaalt in overleg met een tweede molenaar het 

moment waarop een kandidaat zijn vaardigheden en kennis toont;  

- Bovenstaande kan in de vorm van een prettig gesprek en in een 

ontspannen sfeer; 

- De twee molenaars bepalen welke vaardigheden en kennis op de 

Oorkonde kunnen worden aangekruist; 

- Tijdens een ALV kan dan de Oorkonde worden uitgereikt. 

Het bestuur onderschrijft in meerderheid bovenstaande en heeft in overleg 

met de betreffende molenaar en het oordeel van een leermeester een 

Oorkonde ontworpen. Zoals boven aangegeven kunnen op deze oorkonde 

de vaardigheden en de kennis 

zichtbaar worden gemaakt. 

Bovenstaande heeft vorm 

gekregen met een kandidaat in 

gedachten. Hij is voor 

bovenstaande niet meer dan een 

aanleiding. Het beschrevene kan 

toegepast worden in algemene 

zin. Zijn er dus molenaars die ook 

te maken hebben met 

omschreven kandidaten, dan 

kunnen ze van deze geschetste 

mogelijkheid natuurlijk ook 

gebruik maken. De kortste weg is 

dan een melding te doen bij de 

voorzitter van It Gild. 

Tijdens de ALV zal één en ander 

nog nader worden toegelicht. 

Hier een afdruk van de ontworpen 

Oorkonde. 

Frits Bloem, voorzitter It Gild Fryske Mounders 

  



 

 

Jaarverslag Stichting Molens in 

Menaldumadeel 2012 
 
Het bestuurlijk werk 

 
In zijn voorwoord gaat voorzitter Anne Osinga in op het feit dat de 

stichting er weer jongere molenaars bij krijgt, dat is jaren wel anders 
geweest. 

Ook noemt hij het herindelingsproces in omringende gemeentes en geeft 
aan dat dat in de toekomst voor de stichting zeker gevolgen zal hebben, al 

is nu niet te zeggen welke dat zullen zijn. 
De subsidies van Rijk, provincie en gemeente voor de BRIM-periode 2013-

2018 zijn weer toegekend, een opsteker voor het bestuur. Dus goede 
berichten en onzekerheden, zo gaat het altijd. 

 
Het bestuur is het afgelopen jaar doende geweest met de aanvragen van 

de subsidies, met verantwoordingen, met nieuwe veiligheidsvoorschriften 

van De Hollandsche Molen, met erfdienstbaarheden van zes molens 
binnen de ruilverkaveling van Baarderadeel, met de Molendag 

Menaldumadeel 2012 en met reparaties van materieel. Belangrijk is dat 
met de buren van De Puollen geregeld is dat de biotoop van de molen 

flink is verbeterd. Er zijn heel wat bomen gerooid in de naastliggende tuin. 
 

Aan het eind van het jaar kent de stichting zeven bestuursleden, veertien 
vrijwilligers, waarvan twaalf gediplomeerde molenaars en één leerling-

molenaar.  
Zonder molenaars staan molens stil, maar het is ook duidelijk dat zonder 

bestuurlijke activiteiten molens uiteindelijk stil zullen blijven staan. In 
Menaldumadeel zal dat dus niet snel gebeuren. 

 
De molens 

 

Nachtmalen: In de nacht van 21 op 22 juni 2012 van 18.00 uur tot 06.00 
uur heeft de Stichting als activiteit van de Molendag Menaldumadeel er 

voor gekozen de Marsumermolen de kortste nacht van het jaar te laten 
malen. Dat nachtmalen was een succes. In 2013 komt De Puollen in het 

zonnetje op de Menaldumer Molendag. 
 

Het aantal draaiuren van de acht molens is ten opzicht van 2011 achteruit 
gegaan, van 1262 naar 1141. De oorzaken zijn verklaarbaar (o.a. ziekte 

molenaar). Het aantal bezoekers ook, maar in 2011 zorgde de 
openingsdag van het pontje bij Kingmatille voor een record aantal 

fietsende bezoekers bij de Kingmatille en de Hatsum. Het belast draaien 
geschiedde voor 67%. 

Op Nationale Molendag en op de Friese Molendag hebben respectievelijk 6 
en 8 molens gedraaid. De Kingmatille en De Kievit op Nationale Molendag 



 

 

niet vanwege het overlijden van de buurvrouw. De Puollen heeft met 

tegelzeil gedraaid ten behoeve van de actie voor de molen van Burum. 
 

Molens Draai 
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 belast onbel 2012 2011 2012 2011  

Marsumer 42 40 82 75 158 86 Les-
molen 

Terpzigt 80 - 80 70 17 25  

De Puollen 100 80 180 64 242 55  

Hatsum 61 4 65 47 23 145  

Kingmatille 142 85 227 326 51 314  

Rentmeester 129 36 165 73 64 52 Les-
molen 

De Kievit 50 17 67 71 16 22  

Heechhiem 275 - 275 536 - -  

Totaal 879 262 1141 1262 571 699  

 

Werkzaamheden 
 

Alle werkzaamheden die afgelopen zes jaar waren ingepland voor de 
subsidie zijn uitgevoerd. De vrijwilligers hebben samen ruim 11 uren mee 

gewerkt aan diverse werkzaamheden, buiten de professionele inzet. Uit 
inspecties van de Monumentenwacht blijkt dat er goed onderhoud is 

gepleegd. De cultuurhistorische waarde van de molens blijft zo goed 
bewaard. 

 
De Puollen heeft afgelopen jaar een nieuwe verzinkte binnenroe gekregen, 

de Rentmeester een nieuwe vijzel, bij De Kievit zijn de roeden 
doorgehaald met vervanging van de roewiggen en de kruisarmen van het 

bovenwiel zijn wat ingekort, dat waren grote klussen. Veel en veel meer 
kleinere klussen aan molen, staande en draaiende delen, terrein, palen en 

hekwerk zijn ook uitgevoerd, teveel om op te noemen voor deze beknopte 

samenvatting. 
Ook in de werkplaats Kornelis heeft Arend Castelein diverse 

(timmer)klussen uitgevoerd, o.a. kammen maken, planken, een lager met 
smeerleiding, petten voor een staartbalk, een dubbel luik. 
 

(samenvatting jaarverslag Stichting Molens in Menaldumadeel)  

Michiel de Ruiter 

  



 

 

Spinnekoprestant ontdekt 

Almar Wildschut 

ontdekte begin 

dit jaar in de 

buurt van 

Irnsum dit 

onderstuk van 

een 

spinnekopmolen. 

We zijn heel 

benieuwd wie 

hier meer over 

kan vertellen. 

Waar wordt deze 

met golfplaten 

afgedekte, 

vierkante ondertoren van de spinnekop nog voor gebruikt, sinds wanneer 

staat hij er in deze desoltate staat bij en zijn er eigenlijk nog foto’s van 

weleer waarop de molen in volle glorie 

staat te pronken.  

We zijn heel benieuwd en 

zien reacties dan ook 

met veel 

belangstelling 

tegemoet. 

De redactie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Papiermolen  

De Middelste Molen te Loenen  
 
 

Beken en Sprengen 
 

 Wandelen op de Veluwse Heide bij Hoog Buurlo, Planken Wambuis 

en Het Kootwijkse zand, maar af en toe ook even wat in de 

omgeving bekijken, een heerlijke manier om je vrije tijd door te 

brengen. 

Bij een bord van het Waterschap Veluwe in Loenen (GLD)staat een bord ‘De 
Loenense Beek’. Er staat op: “U staat hier bij de Loenense Beek. De beekloop 
bestaat uit twee beektakken: de Stroobroekse Beek en de Loenense Beek. Beide 

zijn sprengenbeken. Dit zijn beken die gegraven zijn door de mens om 
(water)energie te leveren voor het aandrijven van molens.  

De beken ontspringen aan de zuidoostrand van het Veluwemassief en lopen na 
samenvloeiing bij Kasteel Ter Horst als één beek, de Loenense Beek, richting het 
Apeldoorns kanaal. Uiteindelijk stroomt de beek naar de IJssel. De Loenense 

Beek leverde energie voor het aandrijven van drie molens, De Bovenste Molen, 
De Middelste Molen en  

 

De Achterste Molen” 
 
Het verval vanaf de zuidoostrand van de Veluwe tot achter het Apeldoorns 
kanaal, ja achter, want de beek stroomt onder het kanaal door, is van 100 meter 

tot ca 40 meter boven NAP ca 60 meter. 



 

 

Waterschap Veluwe wil de cultuurhistorisch belangrijke sprengen behouden en 
dit behoud combineren met waterbeheer en verhogen van natuurwaarden. 
Beheer en inrichting van de beken zijn ook gericht op het verbeteren van de 

leefomgeving van planten en dieren. Het bermpje, teer vederkruid, dubbelloof en 
veelbloemig salomonszegel komen in de Loenense Beek voor. Maar niet alleen de 
natuur wordt beschermd en behouden, ook oude producties, zoals de 

papierproductie door watermolens. 

De Middelste Molen 

Zoals aangegeven langs de Loenense beek staat o.a. De Middelste Molen, een 

bovenslagmolen. Dit is een papiermolen die al sinds 1622 papier produceert. Het 
is de enige papierfabriek in Nederland die nog in oud e staat bewaard is gebleven.  

Aan de beek stonden verschillende molens, die van hetzelfde water gebruik 
maakten. Het afvalwater, dat uit een buis achter het rad de beek instroomde 

werd gescheiden van het ‘aandrijfwater’ vanaf het rad, door lange 
scheidingsplanken in de beek aan te brengen. De volgende molen had dan toch 

schoon water. 

Tot 1960 produceerde De Middelste Molen op authentieke wijze allerlei soorten 
papier, maar moest toen het hoofd buigen voor de snelle modernisatie. De 

fabriek raakte snel in verval en zou volledig verloren zijn gegaan als niet de 
Nederlandsche Papierindustrie eind jaren tachtig geld beschikbaar stelde om de 

molen van de ondergang te redden. De Stichting Middelste Molen is sindsdien 
eigenaar van de molen en zorgde voor een restauratie. De eerste papiervellen 
rolden in 1991 weer van de papiermachine. De Middelste Molen is nu ‘de enige in 

Nederland nog op waterkracht werkende authentieke papierfabriek’ en heeft dan 
ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. U kunt in de molen bekijken hoe 

het proces in zijn werk gaat. Daarover later. 
De gedetailleerde geschiedenis kunt u lezen op de website 
www.demiddelstemolen.nl . 

 

Papier 
 
Papier is overal om ons heen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er zit wel een 

papiertje omheen. Of het gaat om een velletje kladpapier, de dagelijkse krant of 
een schoenendoos, melk- en sappakken, toiletpapier, diploma’s, 
gebruiksaanwijzingen voor apparaten, stevig verpakkingskarton en papieren 

bekers voor de koffieautomaat…. Het is allemaal papier, aldus de folder. In 
Nederland gebruikt men per persoon 225 kg papier per jaar. 

Papier werd al gemaakt ca. 100 jaar na Christus door de Chinezen, zij gebruikten 
voor het scheppen de bamboezeef. Daarvóór bestond er wel Papyrus en 
perkament. Pas in de Middeleeuwen kwam het papierscheppen in Europa. 

In 1740 waren er rond 168 papiermolens op de Veluwe. Veel molens waren van 
een boer, een extra bijverdienste. Zowel voor de aandrijving van de molen als 

voor de productie van het papier gebruikte men het water van de Loenense 
beek. Doordat de watertoevoer niet constant was (veel water in het voorjaar en 

in de herfst, minder in de zomer en te weinig in de winter), was een regelmatige 
productie niet het hele jaar mogelijk. Met de komst van de stoommachine en 
later elektriciteit ging men over op machinale productie en kon men ook tijdens 

de wintermaanden blijven produceren. Met de stoommachine was er bovendien 

http://www.demiddelstemolen.nl/


 

 

ook warmte beschikbaar om het papier snel te drogen. Voor liefhebbers is de 

stoommachine een prachtig stuk techniek. 
 

De Middelste Molen is de enige authentieke door waterkracht aangedreven 
producerende papierfabriek in Nederland. De productie, enige malen per week, 
gebeurt zowel machinaal als met de hand. Het proces is nog steeds hetzelfde als 

bijna 400 jaar geleden. 
 

Het proces 
 
Vroeger werd papier gemaakt van 
lompen. Een groep van 6-8 vrouwen 

scheurden de lompen kapot. Dat was 
een vies karweitje, een echte 
luizenbaan. De lompen werden gekookt 

in een ketel met water en een beetje 
loog, net zolang tot de lompen zacht 

werden. Vanuit de kookketel ging het in 
de hamerbak waar het werd verpulverd. 
Later werd de hamerbak vervangen 

voor de kollergang. Hierna werden ze 
vermalen in een zogenoemde 

"Hollander". 
 
 
De Kollergang 

Tegenwoordig gebruikt men bijna geen 
vodden en lompen meer. Veel kleding 

wordt tegenwoordig gemaakt van 
kunststof. Dit is niet meer te gebruiken 
als grondstof voor het maken van 

papier. Grondstoffen zijn tegenwoordig natuurlijke vezels van pure katoen en 
linnen, hennep, (cellulose manilla (abaca) van de bananenboom) en 

houtcellulose (naaldhout). 

De pulp wordt vanuit de Hollander gestort in een grote roerkuip. Hierin wordt de 
pulp rond geroerd zodat de vezels los in het water blijven zweven. Een 
kettingpomp stort de pulp in gelijkmatige porties op de , een eindeloos 

rondlopende langzeefmachine zeef van kopergaas met een snelheid van 5 meter 
papier per minuut. De breedte van het papier is op deze machine instelbaar. 

Het water zakt door de mazen van het kopergaas en wordt opgevangen voor 

hergebruik. Hierna wordt de papierstof door een paar walsen verder uitgeperst. 
Soms worden er tijdens dit proces dingen toegevoegd als zaden, bloemetjes of 

geldsnippers om het papier een eigen karakter te geven. 



 

 

  
De kopergaas rollen waarover de 

natte pulp zijn water verliest. 

Aan het eind van de langzeefmachine 
wordt het nog natte papier afgesneden 
tot losse vellen en met de hand op 

draaiende droogcilinders gelegd. Deze 
ronde trommels worden verwarmd 

met stoom. Hierop draaien de papiervellen rond tot ze droog zijn. Voordat de 
stoomdroogmachine uit 1895 in gebruik was werden de losse vellen papier 

opgehangen tot ze droog waren. 

Met mooi weer was het papier in 2 dagen droog, met slecht weer duurde het 
soms wel vijf dagen. Met de stoomdroogmachine is het papier in een paar 
minuten droog. Eindresultaat: zuurvrij papier, klaar voor verdere verwerking tot 

bijvoorbeeld aquarelpapier. 
 

Specialiteiten 
 

In de Middelste  Molen wordt ook nog handgeschept papier gemaakt. Uit een ton 
met pulp wordt met een rechthoekige in hout ingeraamde zeef van koperdraad 
pulp geschept en heen en weer geschud tot het vlak is, het water lekt eruit en de 

pulp wordt op vilt neergelegd, waarop er meer water aan onttrokken wordt. 
Voordat het droog is, wordt er vaan een leuk papieren uitgeknipt bloemetje 

opgeplakt, omdat het formaat geschikt is voor het maken van leuke postkaarten. 
Dan wordt het opgehangen om te drogen. 

 
 

De pulp wordt met de hand geschept 

 

Een watermerk wordt op verzoek ook in 
het papier gemaakt. Voor dat doel wordt 

van fijn koperdraad de gewenste 
vorm/fuguur in de koperzeef geregen, 
eigenlijk bijna ingestoken/geborduurd. 

Door het drogen van de pulp zie je die 
vorm, dat figuur goed terug in het papier. 



 

 

Olifantenpoep en spijkerstof 

 

 
De Middelste Molen maakt ook speciaal papier, 

papier met een kleur. Daartoe worden 
verschillende stoffen in de cellulosepulp 
gemengd: olifantenpoep (uit Emmen), tabak, 

asperges, rietpluimen, versnipperd papiergeld, 
je ziet de kleur van de oude guldentientjes terug, en spijkerstof (dat eerst in 

kleine stukjes wordt gesneden en 
dan meegaat in de verpulping van de 
grondstof). 

 
Werkt de Middelste molen 

tegenwoordig hoofdzakelijk met 
cellulose, soms wat spijkerstof, De 
Schoolmeester op de Zaanse 

Schans, verwerkt nog lompen en 
bewerkt die eerst tot pulp. 

 
De Schoolmeester is de laatste op 
windkracht functionerende 

papierfabriek, waarbij het proces 
nog gelijk is aan dat uit 1692. 

Desondanks is het de moeite waard, 
de Middelste Molen te bezoeken. 
 

 
Michiel de Ruiter (bronnen o.a. 

de website en folders van de 
molen) 

 

  



 

 

(Molen)literatuur 

Dolen door Makkumer stegen – een 

zwerftocht door het Makkumer labyrint 

Gerben D. Wijnja, redacteur van dit blad, is niet 

alleen bekend van de nodige molenboeken die uit 

zijn pen vloeiden. Er verschenen in de afgelopen 

jaren ook andere boeken zoals een jubileumboek 

over het Bolswarder weeshuis en onlangs is het 

Makkumer steegjesboek op de markt gekomen. 

Net als in het Weeshuisboek is Gerben in dit boek 

vooral vertellend bezig en ook nu weet hij z’n 

voorliefde voor molens hier weer een plekje in te 

geven. Een echt molenboek is het dus niet, maar 

diverse Makkumer molens komen wel degelijk in 

beeld op de talrijke foto’s waarmee dit fraaie 

boek is verlucht. Een groot hoofdstuk gaat echter 

wel in het geheel over een molen. Een heel bijzondere, namelijk de papiermolen 

Het Springend Hert, die overigens nog bestaat zij het in Almelo, terwijl de 

inboedel deels nog in de Westzaanse papiermolen De Schoolmeester te vinden is. 

Het hoofdstuk vertelt het verhaal van een meisje dat in de voddenschuur wordt 

aangesteld als voddenscheurster. Hoe dat uiteindelijk afloopt doen we hier niet 

uit de doeken. Wel dat het een buitengewoon sfeervol beeld geeft van het werk 

op deze molen. Werk dat door arbeiders verricht werd, mannen en vrouwen die 

in de stegen woonden of op het papiermolenstreekje.  

Dit boek is vooral een postume hulde aan al die stille zwoegers die meehielpen 

het Makkum van nu te verwezenlijken: de arbeiders van de panwerken, de 

kalkovens, de scheepswerven, de molens, de visserij, de winkeliers en al die 

anderen, de huisvrouwen niet in de laatste plaats. In de Makkumer stegen heeft 

zich heel wat afgespeeld. Een wereld vol lief en leed werd daar gedeeld, vaak 

gezamenlijk, want arbeiders voelden zich aan elkaar verbonden hoewel 

sommigen het misschien ook wel hebben ervaren als tot elkaar veroordeeld. In 

dit boek wordt daarover een en ander verteld vanuit de gedachte dat de 

geschiedenis van een dorp, de vlecke Makkum in dit geval, niet zonder de 

arbeiders tot stand had kunnen komen.  

Een bijzonder boek voor de Makkumers, maar de liefhebber van een brok sociale 

(woon- en werk)geschiedenis waarbij de molens niet ontbreken zullen het ook 

zeker kunnen waarderen. Het is geheel in kleur gedrukt, voorzien van een harde, 

gelamineerde kaft en telt 140 pagina’s. We kunnen u deze uitgave dan ook van 

harte aanbevelen. Als lezer van De Utskoat kunt u het boek vrij van 

verzendkosten toegestuurd krijgen voor de prijs van slechts € 18,95. Een e-

mailtje naar de uitgeverij info@masije.nl is voldoende. Vermeld daarbij uw naam 

en adres waar het boek naar toe moet en de code “útskoat”.  

mailto:info@masije.nl


 

 

Uit ons prentenkabinet 

Waterschapsarchivaris Jelle Hagen meldde ons dat de foto links op pag. 

41 al eerder in De Utskoat is geplaatst (in nr. 144). Het gaat om de molen 

van de Tzummarumer Miedpolder, met mogelijk molenaar Klaas Siderius 

erop. Ook Durk Posthumus van Huins brengt de molen als zodanig thuis 

en voegt er het sloopjaar 1942 aan toe. 

De interieuropname van de kap was iets voor de echte kenners. Het was 
molenmaker Rolf Dijkema die in de details de meesterhand van 

molenmaker Gerben Reinders van Wieren uit Janum herkende. “Hy hat 6 
ploaistikken en in prachtich kraaltsje yn ‘e felch. Ek is goed te sjen dat de 

mûne in houten as hân hat, de earmen binne opdikke mei stikken hout 

sadat der minder dikke kilen yn moasten. Ek is noch krek it keepke yn ‘e 
hoannebalke te sjen dêr’t it paltou troch giet. Wierskynlik is de foto makke 

wylst de mûne draaide want de fang is der ôf.” De molen is de 
Babuurstermolen bij Tjerkwerd. 

 
De zelfzwichter op blz. 42 is volgens Posthumus de poldermolen van 

polder "De Kikkert" onder Lemmer, een molen waarover hij verder geen 
gegevens heeft. 

Dan de reactie van Jan Bergstra uit Sneek: “De molenfoto rechtsboven op 
blz.42 van de Utskoat nr.148 is volgens mij inderdaad bij Sneek en wel 

aan de Houkesloot. Het was "De Ooster", die achtereenvolgens graan, 
hout en eikenschors verwerkte,(dit laatste voor bereiding van zeemleer). 

Deze gegevens heb ik uit het fotoboekje "Sneek vaar-wel" van Jaap 
Westerhof.” Durk Posthumus uit Huins en Hessel Bosma uit Sneek delen 

die mening. 
 

“De molen op 

blz.23 is zuiver 
een gokje , ik gok 

dus op de molen te 
Sloten in 
Amsterdam,” aldus 

de heer Bergstra.  
 

Bijgaand een 
nieuwe onbekende 
spinnekop die we 

ongetwijfeld in onze 
provincie moeten 

zoeken. Uw 
oplossing graag 
weer naar 

info@utskoat.nl 
GDW  

mailto:info@utskoat.n


 

 

Colofon 

Nr 149 maart 2013 

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: 

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 

Jan J. Poorte  

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: 

Jan J. Poorte 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

Warner B. Banga ,Frits Bloem, Almar 

Wildschut 

 

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
mailto:alb.wester@gmail.com
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jrozenga@dds.nl
mailto:info@utskoat.nl
http://www.utskoat.nl/


 

 

 


