
  



In dit speciale jubileumnummer: 

Nieuws van het Gild Fryske Mounders, De Fryske Mole en andere molens 

Bijdragen uit de historie van het Gild Fryske Mounders aan de hand van 

een aantal interviews met jong en oud 

Fragmenten uit de molengeschiedenis van Harlingen 

Op 9 april is het 250 jaar geleden dat Marijke Meu overleed; Huub van 

Est doet de relatie met de molen van IJsselstein uit de doeken. 

Het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding streek weer neer in 

Friesland en deed dat de afgelopen 40 jaar meermalen. Een overzicht. 

 

Coverfoto’s: voor Vrouwbuurtstermolen (foto GDW), deze pagina 

Dokkum De Hoop (foto Eric Zwijnenberg), colofonpagina 

Burgwerd/Wommels Ayluapoldermolen (foto Henk Bootsma) en 

achterop Hoe het is hoe het was te Surhuisterveen De Feanstermole 

(foto Edo Werkman). 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

21 maart  Jaarvergadering De Hollandsche Molen  
27 maart  Voorjaarsvergadering GFM 
28 maart  Friese Molenaarsdag 
4 april   Excursie GFM 
11 en 12 april  Leeuwarder Molendagen 
9 en 10 mei  Nationale Molendag 
23 mei   Jubileumbijeenkomst GFM 
24 mei   Sluitingsdatum kopij nummer 158 
16 en 23 juni  Avondexcursies 



Van de redactie 

Het Gild Fryske Mounders bestaat 40 jaar en dat moet gevierd worden. Ook met 

een bijzonder nummer van De Utskoat waarin we terugblikken op de afgelopen 

jaren, jaren die niet ongemerkt voorbij gingen, waarin strijd gevoerd werd op 

meerdere fronten, maar wel met de beste intenties die je je maar kunt 

voorstellen: het behoud van de Friese molens met instandhouding van het 

ambacht op die molens. Daarnaast nog meer interessante artikelen die, naar wij 

hopen, voor een lezenswaardig geheel zorgen. Veel kijk- en leesplezier.  

Gerben D. Wijnja 

 

  



Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering 

vrijdag 27 maart 2015 om 20:00 uur De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  
1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2014 
5. Vaststellen jaarverslag 2014 
6. Penningmeester 

 Jaarverslag 2014 
 Verslag kascommissie 

 Benoemen reserve lid kascommissie 
7. Verslag jeugdcommissie 

8. Verkiezing bestuursleden 
Frans Venema heeft z'n acht jaar als bestuurslid erop zitten. Frank van 
Onna stelt zich beschikbaar om hem op te volgen. Indien er vanuit de 

vergadering bestuurskandidaten beschikbaar zijn dan deze graag uiterlijk 
twee weken voor de vergadering, verder volgens de regels in de statuten, 

doorgeven aan de secretaris.  
9. Opleidingen 
 Jaarverslag 2014 

 Stand van zaken 
 Mededelingen uit de leermeestervergadering 

 Uitreiking diploma’s periode november 2014 - maart 2015 
10. Rondvraag 
11. Pauze 

12. Presentatie door Bob Poppen waarna sluiting 
 

Belasting op het gemaal 
 
Bob Poppen is een kenner op het gebied van de 

molens in de provincie Groningen. Van zijn hand 
verschenen verscheidene molenboeken. Zijn boek 

“Belasting op het gemaal” verscheen in 2004 en 
schreef hij in de periode dat hij molenaar was op 
molen De Liefde te Uithuizen. De naastgelegen 

“Sarrieshut” is een belangrijk onderwerp in de 
geschiedenis van de belasting op het gemaal. En aan de 

Sarrieshut in ’t Zandt wijdde Bob Poppen zelfs een compleet boekwerk.  
 
Tijdens de lezing zullen zowel de Belasting op het gemaal, als ook de Cherchers 

en Chercherswoningen naar voren komen. Bob komt graag vertellen over zijn 
onderzoeken m.b.t. de belasting op het gemaal, iets wat wij van harte 

toejuichen.  
Het belooft een mooie en interessante avond te worden. 



Verslag Openbare Najaarsvergadering op 

vrijdag 7 november 2014  
 
Aanwezig volgens de presentielijsten: 75 personen. 

Afmeldingen van: Symen Bouma, Jan Terpstra, Piet Meinderts, Johanna Scheffer 
en van bestuurslid Frans Venema wegens ziekte. 

 
Agenda  
 

1. Opening 
Voorzitter Frits Bloem heet alle aanwezigen welkom. In het bijzonder John 

Verpaalen, de spreker voor vanavond, en de geslaagden die hun diploma 
uitgereikt krijgen. 
 

2. Mededelingen 
Jan Poorte (namens De Fryske Mole) heeft zich afgemeld, Jan Boersma is de 

vervanger. Jan heeft brandblussers meegebracht voor molens van de Fryske 
Mole die bij Jellema in onderhoud zijn. 
Iedereen die de afgelopen periode activiteiten binnen it Gild heeft uitgevoerd 

wordt hiervoor van harte bedankt.  
Volgend voorjaar treedt Frans Venema af als bestuurslid, we hebben Frank van 

Onna gevraagd zitting te nemen in het bestuur. Hij heeft erin toegestemd en zal 
in de volgende ALV als bestuurslid door het bestuur worden voorgedragen. 
Uiteraard is het altijd mogelijk om tegenkandidaten voor te stellen volgens de 

normale procedure. 
Gerben Wijnja, al 155 nummers van De Utskoat actief: hartelijk dank voor alle 

inspanningen, vooral het in kleur laten verschijnen van ons blad wat het een 
extra dimensie geeft. 
Een gelukwens voor de inwoners van Burum: Windlust toch op de 

monumentenlijst. Tijdens de opening van 6 september 2014 waren Ruurd Jakob 
en Frits aanwezig en voelden de enorme draagkracht van de bewoners van het 

dorp. De molen is gelijk ook lesmolen: Marco en Tjerk veel succes toegewenst. 
In het kader van de wervingsactie zijn nieuwe folders en posters gedrukt. We 
hebben veel positieve reacties gehad. Frans Venema zal via de Friese 

bibliotheekdienst een aantal folders verspreiden in de Friese bibliotheken. 
De “Molenkaart van Fryslân” is in concept gereed. Aan een aantal molenkenners 

is verzocht hem kritisch te bekijken en commentaar te leveren. We hopen deze 
kaart binnen niet al te lange tijd uit te geven namens De Fryske Mole en It Gild 

Fryske Mounders. 
Warner Banga heeft een boek geschreven over molen Windlust in Burum. In de 
pauze is er gelegenheid het boek in te zien en eventueel aan te schaffen. 

Op 25 augustus j.l. hebben Ruurd Jakob en Frits een vergadering gehad met 
vertegenwoordigers van De Hollandse Molen en het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars met betrekking tot de erkenning van ons diploma. Frits en Ruurd 
Jakob vertrokken destijds met een positief gevoel maar het blijft maar stil. Uit de 
vergadering wordt gevraagd waarom we die erkenning nodig hebben. Dat 

hebben we niet en in de praktijk levert dit ook geen problemen op, maar het zou 
wel een teken van collegialiteit zijn. 

Martin de Jong meldt dat de volledige werkgroep van de Friese Molendag 
aftreedt. Als er geen vervangers zijn, dan hebben we de laatste Friese Molendag 



dit jaar gehad. Frits doet een dringende oproep om zich bij Martin aan te melden 

als vrijwilliger. 
 

3. Ingekomen stukken 
 Geen. 
 

4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2014 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen betreffende het verslag: Albert wordt 

bedankt. 
 
5. Jeugdcommissie 

Omdat Frans Venema wegens ziekte niet aanwezig is neemt Frits waar. 
Het huidige beleid is een aanzet, aanvullingen van Simon Jellema en Jan 

Coppens worden meegenomen. Als er meer mensen zijn die iets willen zeggen 
over het jeugdbeleid: Laat het horen. 
De evaluatievergadering op 16 september j.l. werd slechts door enkele leden 

bezocht, toch zijn alle deelnemers, ook de niet-aanwezige, positief over het 
resultaat. Hoe dat op langere termijn uitpakt kunnen we nog niet inschatten. 

Op diverse plaatsen in de provincie wordt op de basisscholen de molenkennis 
ingebracht. In Burgum, Peasens, Lioesens, Wommels, Franeker, Workum, 

Woudsend, Leeuwarden etc. werden molenlessen gegeven en brachten de 
kinderen vaak een bezoekje aan een molen. 
Volgend voorjaar gaan we weer verder praten, de bezoeken gaan gewoon door.  

 
6. Penningmeester 

Penningmeester Johannes Rozenga geeft een toelichting op de begroting. Er 
worden enkele vragen gesteld over de verzekeringen, waarbij men zich afvraagt 
wat de toegevoegde waarde is van de WA-plus. Voor gemeenten (eigenaar) geldt 

dat die een collectieve aansprakelijkheidsverzekering hebben lopen voor alle 
vrijwilligers die werkzaam zijn voor de gemeente. Verder valt vrijwilligerswerk 

meestal ook onder de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Johannes zal een en 
ander uitzoeken. Over de begroting zelf zijn geen opmerkingen. 
Johannes ziet het liefst de contributie vanzelf binnenkomen via automatische 

incasso te regelen door de leden zelf. Johannes stuurt vanaf begin juni een brief 
of een e-mail aan leden die nog niet hebben betaald. 

In de volgende Utskoat worden de inschrijfmogelijkheden voor het jubileumfeest, 
volgend jaar 30 mei, opgenomen. 
 

7. Opleidingen 
Stand van zaken 

De lesbrieven over de Muonts,  de Spinnekop en de Tjasker zijn klaar en 
worden aan nieuwe leerlingen uitgereikt. De wervingsactie heeft niet erg veel 
nieuwe leerlingen opgeleverd: twee direct en acht voor proeflessen. Aantallen 

leerlingen per leermeester, tussen haakjes het aantal mensen voor proeflessen: 
Heerenveen  3(2)  Broeksterwoude  4 

Joure   2  Marrum   5(1) 
Nes   0  Wanswert   2(1) 
Woudsend  1  IJlst    3 

Schalsum  2(1)  Makkinga   3 
Witmarsum  3  Burum   4(2) 

Stiens   1  proeflessen   8 
Workum  3(1)  Totaal    36 



Wil Heick stopt als hij zijn laatste leerling heeft afgeleverd. Nico Meinsma volgt 

hem op. Samen met Jan Sinnema zal hij leerlingen opleiden in Makkinga. 
 

Uitreiking diploma’s periode april 2014 - oktober 2014 
De betreffende leermeesters reiken een diploma uit aan de bij hun geslaagde 
leerling:  

Sytse Algra van Durk Piersma;   Jacco Dam van Simon Jellema 
Auke Bijlsma van Sije Hoekstra 

Verwachting examens in het komend tijd: 
  4e kwartaal 2014   1 à 2 examens  
  1e helft 2015   4 à 6 examens 

  
8. Rondvraag  

Hiltsje Feenstra heeft (had) op De Vlijt een zestal prachtige molenplaten. Ze zijn 
allemaal op één na verdwenen. Wie weet waar ze gebleven zijn? 
Johannes Kooistra wil dat de eisen waaraan een leermeester moet voldoen op 

schrift worden gesteld. Simon Jellema reageert hierop door te stellen dat het al 
moeilijk genoeg is om leermeesters te krijgen en dat de eisen niet veranderd 

moeten worden. Ook Jan Coppens is van mening dat we zuinig moeten zijn op 
nieuwe leermeesters. De beoordeling van een leermeester vindt plaats bij de 

stages en op het examen en in de leermeestersvergadering. 
Jaap Tiedema meldt dat op 30 november de molendag Súdwest-Fryslân zal 
worden gehouden; op de website (http://www.molenstichtingnijefurd.nl/) staan 

meer gegevens zoals tijden.  
Het jaarlijkse busreisje is op 4 april 2015 en leidt naar de Achterhoek, zie De 

Utskoat voor meer gegevens. 
Sipke Koning meldt dat hij van plan is wekelijks op vrijdagavond in zijn 
zeilmakerij een soort knopen- en zeilenavond te houden. Graag vooraf 

aanmelden bij Sipke. 
Jan Coppens vraagt of het mogelijk is of alle leden die daar belangstelling voor 

hebben de nieuwe lesbrieven kunnen krijgen, eventueel tegen een vergoeding. 
Frits meldt nog dat Albert Wester het verzamelen en publiceren van de draaiuren 
op zich gaat nemen omdat Jaap Tiedema te kennen heeft gegeven daarmee te 

willen stoppen. 
Frits vraagt  of alle leden, ook in verband met het verzamelen van draaiuren, een 

mail willen sturen naar Albert (secretaris@molenaarworden.nl)  
 
9. Pauze  

 Met een drankje, nootjes en bitterballen. 
 

Presentatie door John Verpaalen 
 Over verdwenen molens tijdens de 1e wereldoorlog  in Vlaanderen. En dat 
bleken er nogal wat te zijn. Ze werden door zowel de Duitsers als door de 

geallieerden met de grond gelijk gemaakt. We kregen veel oude foto's van 
molens en molenrestanten te zien. Een boeiend verhaal.  

 
11. Sluiting 
Frits meldt dat de bar nog een tijdje open blijft en wenst iedereen, nu of straks, 

een goede reis en wel thuis. Eveneens hoopt hij in het voorjaar van 2015 
iedereen te ontmoeten. Ook voor die bijeenkomst is al weer een spreker 

uitgenodigd met een boeiend verhaal. 

mailto:secretaris@molenaarworden.nl


Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2014 
 
Op 4 februari vond een gecombineerde vergadering met leermeesters, 

gecommiteerden en bestuursleden plaats. Er werden diverse zaken besproken 
(o.a. aantal draaiuren, veiligheid, waar blijven de geslaagde molenaars, het weer 
voelen) waarna we allen weer op een lijn stonden. 

 
De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en Jaap 

Tiedema, leidde op 5 april naar windmolens in Zuid Holland; er werden vijf 
molens bezocht, achtereenvolgens: Windlust (Nootdorp), de Vlieger (Voorburg), 
de Salamander (Leidschendam), Windlust (Wassenaar) en de Hogewegse molen 

(Noordwijk).  
Het weer werd in de loop van de dag steeds beter en er stond niet veel maar 

voldoende wind: een geslaagde excursie.  
 
De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Martin de Jong, vond plaats op 29 

maart op een vijftal molens in de noordwesthoek, te weten de Puollen (Dronrijp), 
de Rentmeester (Menaldum), Terpzicht (Marssum), Arkens (Franeker), de 

Schalsumer molen (Schalsum). Ook dit jaar kwamen weer een aantal molenaars 
uit de Hollanden en Brabant op bezoek. Alle molenaars en de organisator: 
hartelijk bedankt. 

 
Wegens een misverstand werd de voorjaarsvergadering op 28 maart niet in de 

Trilker gehouden maar in Café Duhoux in Wirdum. Er werden vier diploma's 
uitgereikt. 
 

molenaar leermeester 

Symen Bouma Johan Nooy 

Jentje vd Stap Jaap Tiedema 

Frank van Onna Jaap Tiedema 

Mats Faber Cees Notenboom 

 
Als spreker trad die avond Dick Bunskoeke op met als onderwerp ‘Mensen, 

molens en bedrijven – een geschiedenis van de Friese industriemolens'. 
 

Op 17 juni vond de avondexcursie plaats naar de Windlust in Burum, De Mûnts in 
Buitenpost en de Boktjasker in Augustinusga.  
 

Op 24 juni naar de Snip in it Heidenskip, Nijhuizumer molen in Nijhuizum, 
Tjasker in It Heidenskip. Dank aan Ruurd Jakob Nauta en Frits Bloem voor de 

organisatie en aan de molenaars voor het beschikbaar stellen van hun tijd. 
 

Voor de wervingsactie tijdens de Friese Molendag op 13 september (bedankt 
werkgroep!) zijn nieuwe folders en posters ontworpen en uitgereikt. Bovendien 
hebben de folders via Frans Venema hun weg gevonden naar de bibliotheken in 

Fryslân.  
 

In de najaarsvergadering op 1 november werden drie diploma's uitgereikt: 
   



molenaar leermeester 

Auke Bijlsma Sije Hoekstra 

Jacco Dam Simon Jellema 

Sytse Algra Durk Piersma 

 

Na de pauze verzorgde John Verpaalen uit Roosendaal een interessante lezing 
over "Verdwenen molens in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog".  

 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening van molen Windlust in Burum 
in de personen van Ruurd Jakob Nauta en Frits Bloem. Laatste genoemde sprak 

als voorzitter van het Gild Fryske Mounders de gelukwensen uit. Eveneens wees 
hij het publiek er op dat de Windlust is opgenomen in de rij van opleidingsmolen 

en wenste daarmee de nieuwe leermeesters Tjerk van der Veen en Marco 
Hiemstra veel succes bij het opleiden van nieuwe molenaars. 
 

Het afgelopen jaar was een aantal molenaars actief t.a.v. de jeugd, in diverse 
plaatsen in Fryslân kregen kinderen van de basisschool een kennismaking met 

molens aangeboden. 
 
Het bestuur van het GFM vergaderde in 2014 vijf keer, achtereenvolgens bij 

Albert Wester, Johannes Rozenga, Frans Venema, Ruurd Jakob Nauta en Frits 
Bloem. 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, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

 
Albert Wester, secretaris 

 

Jaarverslag opleidingen GFM 2014 
 

In 2014 hebben 6 leerling molenaars examen gedaan, ze zijn alle 6 geslaagd: 
 

Datum Geslaagde leerling Leermeester Gecommitteerden 

    

4 
januari 

Jentje van der Stap Jaap Tiedema Yolt IJzerman/Job 
Koehoorn 

4 
januari 

Frank van Onna Jaap Tiedema Yolt IJzerman/Job 
Koehoorn 

11 
januari 

Mats Faber Cees 
Notenboom 

Johan Cnossen/Yolt 
IJzerman 

19 april Sytse Algra Durk Piersma Jaap van Driel/Gert 
Klijnstra 

14 juni Jacco Dam Simon Jellema Jaap van Driel/Gert 
Klijnstra 

28 juni Auke Bijlsma Sije Hoekstra Jaap van Driel/Johan 
Cnossen 

 



We zijn het jaar begonnen met 31 leerlingen. Gedurende 2014 hebben zich 19 

nieuwe leerlingen aangemeld om de opleiding te gaan volgen. Tegenover de 19 
nieuwe leerlingen staan ook 4 leerlingen, welke de opleiding hebben beëindigd. 

 
In 2014 mochten we ook een nieuwe lesmolen en 3 nieuwe leermeesters 
verwelkomen bij ons Gild. Windlust in Burum kreeg de status als lesmolen, 

waarop Tjerk van der Veen en Marco Hiemstra als leermeesters de leerlingen 
gaan opleiden. En op De Weyert in Makkinga is Nico Meinsma toegetreden tot het 

korps van leermeesters. Wij wensen hen allemaal veel succes en plezier in hun 
nieuwe functie. 
 

In 2014 kwam ook het eerste nieuwe lesmateriaal geheel gereed. Het gaat hier 
om de lesbrief over de Muonts, Spinnekop en Tjasker, die, zoals wel bekend, 

door Jan Hofstra is vervaardigd. Deze drie werken zijn in één geheel gebundeld 
en uitgegeven. Wij zullen in 2015 met Jan Hofstra om de tafel om ook het 
overige lesmateriaal aan te passen. 

 
In 2014 werd ook de nieuwe lesbrief “Het Weer” gerealiseerd. Leermeester Jan 

Looijenga schreef deze prachtige en overzichtelijk lesbrief. Het is een prachtige 
verrijking van ons lesmateriaal. 

 
Vanaf deze plek wil ik beide heren nogmaals dank zeggen voor hun inzet! 
 

Overzicht aantal leerlingen over 2014 
 

Leermeester 1/1/
14 

31/12/
14 

Leermeester 1/1/
14 

31/12
/14 

      

Berry Weber 2 2 J. Tiedema/H. 

Brandsma 

4 4 

Clemens 

Brouwer 

0 1 Sjerp de Jong 1 3 

Cees 

Notenboom 

1 2 Sije Hoekstra 4 4 

Durk Piersma 3 2 Simon Jellema 4 3 

Dick Sandberg 3 2 Wil Heick 2 1 

Jan Looijenga 2 4 J. Sinnema/N. 

Meinsma 

0 3 

Johan Nooi 1 1 T. vd Veen, M. 

Hoekstra 

0 4 

Rolf Dijkema 4 4 Totaal 31 40 

 
Ik wil graag alle leerlingen, leermeesters en gecommitteerden bedanken voor 

hun inzet! 
 
Ruurd Jakob Nauta 

Opleidingen GFM 
 

 

  



 

Jaarverslag jeugdcommissie 2014 in de vorm van 

VERSLAG van het overleg van vrijwillig molenaars over het Jeugdbeleid 

op 16 september 2014 om 19.30 uur in De Trilker te Poppenwier 
 
Opening: door Frans. 

Schetsen doel van het overleg: evaluatie van de afspraken. 
Vaststellen van de agenda: geen andere punten. 

Uitwisseling van de ervaringen opgedaan door de schoolbezoeken: 
 
Arjan: geen bezoeken gehad. Doet een nieuwe poging betreffende de scholen in 

Woudsend. In contact met Nico Meinsma wordt duidelijk dat er ook initiatieven 
zijn rond De Weyert te Makkinga. Jan Coppens doet voorstel om het voortgezet 

onderwijs erbij te betrekken.  
Pieter Breeuwsma: scholen te Wommels. Bogerman afgehaakt door te vol 
programma. Pieter positief over het materiaal. 

Frits Bloem: heeft gastlessen gegeven op De Reinbôge te Burgum, op de 
basisschool te Lioensens en te Paesens. Gastlessen afgesloten met een bezoek 

aan de molen. Kinderen en leerkrachten enthousiast. Veel gebruik gemaakt van 
de website www.moleneducatief.nl. Ander materiaal: 2 grote foto’s op linnen van 
50 bij 90 cm van de Beintemapoldermolen en De Hond te Paesens en een 

doorsnee tekening van dezelfde grootte van een koren- en pelmolen. Ook de dvd 
werd gebruikt in de gastles. 

Wibbens: kinderen uit de wijk op de molen gehad. Ook tijdens de Friese 
Molendag. 3 kinderen van de school uit Dronrijp i.v.m. het maken van een 
werkstuk. Wibbens vraagt om een leskist. W. stelt voor een achtkant te maken 

die kinderen kunnen monteren – en demonteren. Heeft er misschien wel iemand 
voor. 

Tjitte Talsma via de mail: biedt programma aan voor een hele morgen. Kinderen 
krijgen 5 verschillende opdrachten, waarvan 1 over de molen. (25 lln: 5 x 5 lln in 
een groepje). 

Frans: heeft op 2 scholen aan 80 lln. een gastles gegeven en bezoek ontvangen 
op de Nijlanner molen. Map en dvd aan leerkrachten ter beschikking gesteld. 

Soms paste het in een lopend project. Heeft plannen voor de scholen in 
Bolsward. Molen: de Babuurstermolen. 
 

Evaluatie aangeboden materialen: gebruik leskisten promoten; wijzen op de 
mooie website www.moleneducatief.nl  Geeft een schat aan mogelijkheden. 

 
Bespreken evaluatie punten: wat ging goed en wat kan beter: is al ter sprake 

gekomen. 
Visie Simon Jellema in dezen. Geprint uitgedeeld.  
 

Het maken van afspraken voor een vervolg: bij het voorjaarsoverleg Jeugdbeleid 
leskisten meenemen. Dit overleg plannen voor de ALV. (Frans en Arjan stellen 

een datum voor). Nieuwe leden voor de werkgroep zoeken. FB deed mee om de 
zaak weer op gang te krijgen. Bepaalt zich nu weer bij andere zaken het Gild 
aangaande. Doet wel mee in de uitvoer zoals basisscholen bezoeken en 

rondleiden. 
 

Rondvraag geen. Sluiting om 21.15 uur. 

http://www.moleneducatief.nl/


Zaterdag 28 maart 2015 vindt 
de jaarlijkse Friese-
molenaarsdag plaats. Voor 

deze molenaarsdag selecteren 
we elk jaar weer unieke 

molens, dit jaar enkel 
poldermolens, elke keer in een 
andere hoek van Friesland, en 

die een bezoek meer dan waard 
zijn. Ook voor leerlingen en 

hun leermeesters is dit een 
unieke gelegenheid om eens op 
andere molens te kijken en 

ervaringen te delen met andere 
molenaars. Hieronder staat het 

5-tal molens vermeld dat dit 
jaar haar medewerking aan de 
Friese molenaarsdag heeft 

toegezegd. 
 

 
Marrum: Grutte Mûne 

De molen werd in 1845 gebouwd door J.T. Kingma. Tot 1975 was deze 
monniksmolen ingeschakeld in de bemaling van de 775 ha grote polder Marrum-
Westernijtjerk en was eerst voorzien van zelfzwichting, later van Dekker 

stroomlijnneuzen met zeilen, daarna met fokwieken. 
De 'De Kleilânsmole' behoorde tot 2003 tot hetzelfde waterschap en moest 's 

zomers inmalen. In de natte periodes maalde deze molen het water naar 'De 
Grote Molen' toe, die het dan uitsloeg op de boezem. Momenteel is er circuit-
bemaling. 

In 1957/58, 1965, 1968 en in 1978/79 werd de molen gerestaureerd en is sinds 
1976 eigendom van de Stichting De Fryske Mole.  

Adres: Ljouwerterdyk 1 9073 LP  Marrum 
GPS coördinaten: N:53.318355 O:5.796794 
 

Hogebeintum: Hegebeintumermûne 
De molen was tot 1973 regelmatig in gebruik voor de polderbemaling van De 

Mear (hoge deel). 
Het geraamte van het achtkant is naderhand versterkt, daartoe zijn naast de 
achtkantstijlen in de valse velden vier zwaardere tussenstijlen aangebracht, 

lopende vanaf de grond tot de legeringsbalken van de kapzolder. Tevens zijn de 
korbelen dubbel uitgevoerd. 

De molen is voor het laatst in 1977 gerestaureerd en is sinds 1976 in bezit van 
de Stichting De Fryske Mole. 
Adres: nabij Mieddijk 6 9173 GG Hogebeintum 

GPS coördinaten: N:53.325918 O:5.851931 
 

 



Marrum: De Klaailânsmûne Let op, laarzen mee! 

Tot 1947 had de molen twee vijzels, één voor uitmalen en één voor inmalen, 
maar later was er één vijzel aanwezig. 

De molen is in 1974 en 2010 gerestaureerd. 
De Klaailânsmûne wordt mogelijk verplaatst naar Foswerd, tussen Marrum en 
Ferwerd. Op deze plek, bij het voormalige klooster Foswerd, stond ooit molen De 

Non. Deze brandde in 1990 af en is nooit herbouwd. 
De Marrumer poldermolen heeft momenteel geen functie meer. Het binnenwerk 

is grotendeels verdwenen en er is nauwelijks water in de buurt. Bij Foswerd kan 
de Klaailânsmûne weer een functie krijgen door water uit de polder in De Traan, 
een watertje tussen Ferwerd en Birdaard, te malen. 

De molen is sinds 1976 in bezit van de Stichting De Fryske Mole.  
Adres: Hoge Herenweg nabij nr.14    

GPS Coördinaten: N:53.325918 O:5.777957 

Jislum: De Volharding  

De molen werd in 1872 gebouwd voor de bemaling van de polder Ald Piip. 
De molen kon zowel in- als uitmalen en bemaalde een oppervlakte van 50 ha. 

De molen was voorheen eigendom van Jhr. W.E. van Ede te Bingen (bij       
Doesburg). In 1955 was de molen nog in bedrijf onder molenaar L.M. de Vries. 
De molen werd in 1973 en 1994 gerestaureerd en is sinds 1972 in het bezit    

van Stichting De Fryske Mole  
Adres: Hikkaarderdyk 9177 GA  Jislum  

GPS Coördinaten: N:53.311488 O:5.870019 

Marrum: De Phenix  

De aanbesteding van de bouw van de eerste molen vond plaats op 1 juli 1845. 
Het ontwerp was van J.T. Kingma uit 

Ternaard en de vlucht bedroeg 20 
meter. 
In augustus 1916 brandde de molen af 

door blikseminslag. Kort daarna vond 
herbouw plaats met onderdelen van de 

gesloopte houtzaagmolen 'De Phenix' uit 
Leeuwarden (aan Het Vliet). 
De molen werd in 1997 voor het laatst 

gerestaureerd en is sinds 1976 in bezit 
van de Stichting De Fryske Mole. 

Adres: Nieuweweg 3 9073 GN  Marrum 
GPS Coördinaten: N:53.320927  
O:5.819388 

 
De Friese-molenaarsdag is op 28 

maart 2015 van 10:00 – 16:00 uur 

 

Martin de Jong,  

Molenaar Cornwerdermolen, Mob: 06-
10877364 martin@makkum.nl 

  

mailto:martin@makkum.nl


Op zaterdag 4 april vindt de GFM excursie weer 

plaats. Dit keer reizen we richting Gelderland, waar 

we een vijftal molens zullen gaan bezoeken. Het 

belooft wederom een gevarieerd programma te 

worden. Vier korenmolens en een koren-en 

houtzaagmolen staan op het programma. Naast deze 

twee functies, zullen we ook de nodige verschillende 

typen molens bezoeken: een ronde stenen 

stellingmolen, een ronde stenen beltmolen, een 

achtkante stellingmolen, een achtkante beltmolen en 

een torenmolen. 

De eerste molen waar wij naartoe reizen is korenmolen 

“Nooit Gedacht” Te Warnsveld. Deze molen werd in 1905 gebouwd en is daarmee dus 

relatief jong. De molen is eigendom van vereniging De Hollandsche Molen. Na Warnsveld 

reizen we door naar Ruurlo, alwaar we de koren- en houtzaagmolen “Agneta” gaan 

bezoeken. De molen is eigendom van molenmaker Vaags, voorheen was de molen 

eigendom van de familie Ten Have. Als derde molen staat de “Teunismolen” te De 

Heurne op het programma. Deze achtkante stellingmolen werd gebouwd in 1822. 

Officieel kreeg hij de naam “De Haan” mee, maar die naam werd nimmer gebruikt. Na 

“De Heurne” gaan we verder naar “De Kempermolen” te Breedenbroek, gebouwd in 

1882. De Achterhoek is de regio van Ten Have. Al deze vier molens hebben op één roede 

het Ten Have wieksysteem. De laatste molen op onze reis zal de “Grafelijke Korenmolen” 

te Zeddam (zie foto) op het programma staan. Deze imposante reus torent hoog boven 

het dorp Zeddam uit en werd gebouwd voor 1441. Het is daarmee de oudst nog 

bestaande windmolen in Nederland, meer dan 573 jaar oud! 

 U kunt u alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie. Als u mee wilt 

gaan, laat dit dan tijdig weten aan Ruurd-Jakob 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 2005-2014, 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) en 

McDonald's Heerenveen (7.20 uur). Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt 

wederom net als alle voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien 

uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet.          Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta 

  



Op 23 mei 2015 is het 40 jaar geleden dat ons Gild werd 

opgericht. We willen dit bijzondere feit samen vieren op 

zaterdag 30 mei a.s. 

Naast de leden van het Gild worden ook de eigenaars van de betreffende 

lesmolens uitgenodigd. 

Plaats van de festiviteiten, zie de foto hieronder: 

Eetcafé De Molen, Vrouwbuurtstermolen 2,  9077 SM  Vrouwenparochie 

Inloop vanaf 15:00 uur. Om 16:00 uur worden we welkom geheten door 

de voorzitter van het Gild. Daarna worden o.a. herinneringen opgehaald, 

personen in het zonnetje gezet en zullen enkele sprekers het woord 

voeren. Er is ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Om 18:00 uur wordt een buffet (koud en warm) aangeboden, einde van 

het samenzijn om 20:00 uur. 

 

 

 

Aanmelding voor deze festiviteiten is noodzakelijk. Opgave: via e-mail 

op het adres sandberg@tsjomonline.nl of per telefoon van Jet Sandberg, 

0517-452272, bij voorkeur bellen tussen 18.00 en 19.00 uur. Tevens 

kunt u dan opgeven of er dieetwensen zijn.  

Uw aanmelding moet uiterlijk zaterdag 16 mei 2015 bij ons binnen zijn. 

Namens Gild Fryske Mounders:  

Johannes Rozenga, Jet Sandberg en Bouwe Tjallingii 

  

Uitnodiging voor de leden 

van Gild Fryske Mounders 

mailto:sandberg@tsjomonline.nl


Beste collega vrijwillig molenaars, 

Graag maken we jullie het programma bekend van de avondexcursies 2015. 
Deze zullen plaats vinden op 16 en 23 juni 2015 en wel van 19.30 – 21.30 
uur. We bedanken alvast de molenaars die deze avonden als gastheer/vrouw  

willen optreden. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
16 juni 2015: 
Korenmolen De Hoop: database nummer 129, Mounepaad 5, 9051 BA Stiens. 

Onze gastheer is Johan Nooi. 
Zeilmakerij van Sipke Koning met Sipke als gastheer. Zelfde adres als De 

Hoop. 
Poldermolen Binnema’s mûne: database nr. 130. Brédyk 19, 9051 HZ te 
Stiens. Onze gastheer is Anne Hijma. 

23 juni 2015: 
Korenmolen De Mars: database nr. 55, Steenwijkerweg 48,8397 LE De Blesse: 

Onze gastheren zijn Paul David van Vliet en Bert van Oudenaren. 
Poldermolen De Gooijer: database nr. 157, Steenwijkerweg 76, 8471 LC 
Wolvega. Onze gastheren/vrouw zijn Kees Vanger, Sake Bergsma en Andrien 

Muijsers.(zie de foto hierboven van Cees Vanger) 
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: Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta 



Leeuwarder Molendagen 11 en 12 april  

In het tweede weekeind van april zijn traditioneel de Leeuwarder Molendagen. 

Aan de Zwette draaien de spinnekoppen Kramers en Hoogland (zie de foto 

hieronder) en aan de Hounsdyk wacht Anne Venema op bezoekers bij zijn 

‘wimetor’. Ook de windmotor bij de ijsbaan van Wirdum laat zijn windroos die 

dagen draaien. De Himpenserpoldermole doet ook mee en verder kan dan de 

Froskepôllemolen worden bezichtigd. In de Groene Ster bemant Jacob Bijlstra de 

Himriksmole, ook een spinnenkop. Achter de nieuwe stadswijk Blitsaerd gaan de 

wieken van de Bullemûne in het rond.  

Iedereen is welkom op zaterdag 11 en zondag 12 april tussen 10 uur en 4 uur. 

Drie muontsen, drie spinnekoppen en twee windmotors doen mee aan de 

Leeuwarder Molendagen 2015. De Ouddeelsmolen is niet maalvaardig, en omdat 

het een bewoonde molen is, ook niet voor bezichtiging geopend. Erlangs gaan 

om een leuke foto te maken kan natuurlijk wel. Voor meer informatie en de 

locaties van de molens zie de website: www.leeuwardermolendag.nl 

Tekst: Stef Mensinga, foto Gilbert IJsselmuiden  

http://www.leeuwardermolendag.nl/


 

Efkes byprate  

troch “De Fryske Mole” 
 

Afscheid bestuurder / coördinator onderhoud Jan Boersma 

Yn 1984 bin ik as fertsjintwurdiger fan de Vereniging van Friese Gemeenten 

(VFG) beneamd yn it algemien bestjoer. Dat bestjoer kaam twa kear jiers byinoar 

mei as belangrykste taken: it fêststellen fan de begrutting foar it kommende jier 

en it fêststellen fan de rekken fan it ôfrûne jier. Op 1 jannewaris 1998 wie it dien 

mei dat lidmaatskip omdat yn de nije statuten, dy't doe yngienen, it algemien 

bestjoer ôfskaft wie.Yn de rin fan 1998 woe it bestjoer dochs wol wer in 

fertsjintwurdiger fan de VFG yn har midden ha. De VFG wiisde my dêrfoar oan. 

En sa siet ik wer yn it bestjoer fan De Fryske Mole. De skriuwer, André Cramer, 

die doe it measte wurk foar DFM. Hy woe in pear jier letter wol wat taken 

ôfstean. Hy betocht dat it regeljen fan it ûnderhâld fan de mûnen wol troch twa 

oare bestjoersleden dien wurde koe. En sa krige Sjerp de Jong de soarch foar de 

mûnen dy't de mûnemakkers Kolthof en Jellema ûnderhâlden en ik krige dy fan 

Hiemstra en Bouw '75.   

Dat duorre sa in skoftsje mar doe waard Sjerp de Jong ponghâlder en koe hy it 

regeljen fan it ûnderhâld der net mear by dwaan. Der kamen twa nije 

bestjoersleden, Marten Lootsma en Douwe Weidenaar, dy't elk de mûnen fan ien 

mûnemakker op 'e noed krigen. Fanwege de wenplakken waard ik no de 

begelieder fan de mûnemakkers Hiemstra en Kolthof.  

Mei de komst fan Jan Poorte yn it bestjoer feroare de ferdieling wer. Hy regele 

tenei it ûnderhâld by Hiemstra en ik die dat by Kolthof en Jellema. Sa haw ik yn 

de rin fan de jierren mei it ûnderhâld fan al ús mûnen te krijen hân, op ien nei: 't 

Zwaantje yn Nijemardum. Dy mûne is yn ûnderhâld by mûnemakker Dijkstra.  

Neist it ûnderhâld haw ik ek de begelieding fan fjouwer restauraasjes dien: de 

Klaailânsmûne, de Grutte Mûne (Broeksterwâld), De Hoop en de Victor.  

Nei it ôfskie fan Pieter Kooistra haw ik yn it lêstoan noch in skoftsje skriuwer 

west. Mar dêr hie ik net folle wurk fan: it measte waard troch de algemien 

koördinator dien.  

Tritich jier is in lang skoft. Ik sjoch werom op in moaie tiid. Ik mocht gearwurkje 

mei minsken dy't allegear resultaten belangryk fine, dy't de mûnen foar ús 

Fryske lânskip behâlde wolle en dêr graach har frije tiid yn stekke.  Jan Boersma 

Nieuw bestuurslid / coördinator onderhoud Fokke Busman 

Geboren in 1944 en wonend te Drachten.  

Kennismaking met de molenwereld 

Afgelopen zomer kwam penningmeester Barend Potjer, bij mij 

langs met wat stukken van Woningcorporatie Accolade. We 

hebben jarenlang samen zitting gehad in de zogenaamde Lokale 

Raad van die Corporatie. Bij dat bezoek vertelde Barend zeer 



enthousiast over de Stichting De Fryske Mole. Al pratend en informerend naar 

mijn achtergronden in mijn werkzame leven, kwam hij tot de conclusie dat ik wel 

geschikt zou zijn om het bestuur van de Fryske Mole te komen versterken. Ik 

kon dan in het volgende jaar Jan Boersma opvolgen. Hij coördineerde jarenlang  

onderhoud  en  restauratie van een groot aantal molens van de Fryske Mole. 

Na een tweetal bestuursvergaderingen te hebben meegemaakt, is besloten dat ik 

per 1 januari 2015 aan mijn taak zou gaan beginnen. Wel is daarbij afgesproken 

een deel van de door Jan Boersma behartigde molens over te dragen aan de 

andere coördinatoren.  

Wat kennismaking betreft heb ik de eindejaarbijeenkomst met de molenaars 

jammer genoeg niet mee kunnen maken, omdat ik op dat moment in Australië 

was. Wel heb ik een aantal mensen ontmoet op een symposium van De 

Hollandsche Molen. 

Ik ben bouwkundig opgeleid vanaf de toen nog zo genoemde Ambachtsschool en 

heb door middel van avondopleidingen HTS niveau bereikt. Aansluitend heb ik 2 

jaar Academie van Bouwkunst voltooid in Groningen. Ik heb lange tijd op 

architectenbureaus gewerkt en daarbij met zeer uiteenlopende soorten van 

bouwwerken te maken gehad. Echter niet met molens. Wel redelijk veel met 

monumenten. Zo heb ik een heel aantal jaren samengewerkt met architect 

Kijlstra. Daarbij hebben we veel plannen tot restauratie uitgewerkt. Zo ook voor 

de Stichting Alde Fryske Tsjerken, maar ook enkel boerderijen en andere 

monumentale panden. Een aantal molens staan dicht in de buurt van deze, ook 

in het landschap onmisbare, oude monumenten. In die periode is mijn 

belangstelling voor monumenten en hun plek in het landschap ontstaan. De 

laatste periode voorafgaand aan mijn pensionering heb ik als Bouwkundig 

Inspecteur gewerkt bij de Rijksgebouwendienst in Groningen, waarbij ik ook te 

maken had met monumentale panden. 

Het lijkt mij dan nu ook erg interessant om nu eens met molens aan de slag te 

gaan, deze sieren het Friese landschap als echte pronkstukken. Bovendien zijn 

dit ook nog eens monumentale werktuigen. Dat geeft voor mij weer een nieuwe 

dimensie aan het werken aan monumenten. Ik heb er wel zin in en hoop zoveel 

mogelijk molenaars en molenmakers, in het komende voor jaar eens te mogen 

ontmoeten en mee samen te werken tot behoud van de mooie Fryske molens. 

Ik schrijf niet in het Fries maar spreek het wel. 

Tot ziens,          Fokke Busman

  



  



Hoe het begon 

Als Harm Zuidstra op de 

lagere school aan ’t Zand in 

Joure met z’n kameraad Ane 

Atsma op het schoolplein aan 

het spelen is, kunnen ze in de 

verte, in het weiland aan het 

eind van een smal weggetje 

Penninga’s Molen zien staan.  

Die molen is niet meer de stoere meelmaler van weleer. Er zijn mensen die zich 

ergeren aan de staat van onderhoud. Langzaam maar zeker takelt het bedrijfje 

af tot de status van wrak. Maar Harm en Ane hebben daar geen problemen mee. 

Ane woont in een van de 

kleine knechtswoninkjes bij 

de molen en beschikt 

zodoende over een pracht 

van speelattractie op 

“eigen” erf. Harm gaat 

graag met zijn 

schoolkameraad mee en 

samen genieten ze van de 

molen met haar 

aantrekkelijke uitdagingen. 

Als ze naar binnen gaan, 

gapen grote gaten in de 

vloeren boven hun hoofd. Ze beklimmen de 

oude trap via diep uitgesleten treden, 

balanceren over legeringsbalken naar weer 

een trap.  

Bij de foto’s: Harm wijst op een oude foto aan 

waar ze als jonge waaghalzen genoten van een 

groots uitzicht over Joure e.o. De foto’s daarboven 

geven een beeld van de onttakeling die in de jaren 

60 de molen aan de afgrond bracht.  



Hier en daar heeft de wind binnen vrij spel, maar de maalstoelen met de zware 

molenstenen liggen zwaar verankerd boven de maalzolder onder een oud 

radarwerk van steenspillen en een ravenswiel van de voormalige pelmolen, wat 

de wiekendrager in de Zaanstreek ooit was. Met wat durf klimmen ze nog hoger, 

tot ze in de kap zijn waar de inzet voor hun moed wordt beloond met een wijds 

uitzicht over Joure. Maar ook Broek laat zich simpel vinden, het dorpje aan de 

vaart waar vader een goed renderende bakkerij heeft: Zuidstra’s Bakkerij. Hier 

ligt de wijde wereld in het verschiet, Langweer aan de Wielen, Stobbegat, 

Scharsterbrug, St. Nicolaasga en heel in de verte Akkrum, Sneek en Heerenveen. 

Penninga’s Molen, het wrakke hart in het centrum van hun wereldje.  

Opleiding 

Als bakkerszoon was Harm voorbestemd om bakker te worden. In Broek hadden 

ze een grote klantenkring waaronder veel Jousters. Ze bakten roggebrood, 

tarwebroden, koeken, gebak, enz. Kortom, ze waren van alle markten thuis, 

maar uiteindelijk werd het bedrijf beëindigd. Harm, nu 73 jaar, kwam bij Douwe 

Egberts terecht en bekwaamde zich in de koffieproductie van dit sterk in aanzien 

staande concern. Het was de redactie van DE 

die na de restauratie van Penninga’s Molen in 

1972 een oproep plaatste in de Melange. Het 

resultaat was een succes: een grote groep 

werknemers uit de DE-fabriek meldde zich 

met enthousiasme aan. Dat waren de 

collega’s Blankenstijn, Coppens (die later 

voorzitter werd van het GFM), Dijkstra, De 

Jong(die allebei ook in het bestuur hebben 

gezeten) en Van der Werf die zich 

aanmeldden voor de cursus. Meelman 

Kappenburg (van Wouda’s Meelfabriek en 

zwager van Van der Werf) en 

ondergetekende voegden zich bij de club die 

les kreeg van Sj. Postma, de molenmaker van de 

gerestaureerde molen. Na een poosje kwam de vakbekwame 

beroepsmolenaar J.H.A. van Tilburg de lessen geven. (Zie de foto van Popke 

Timmermans, die later ook bij de groep kwam. Op deze foto is hij bezig met het 

billen van de steen). 

Verwachtingen  

Het werk in de continudienst bij DE gaf veel vrijheid, maar het kende ook zijn 

beperkingen. Na een nachtdienst van vrijdag op zaterdag was het niet prettig om 

op zaterdagochtend op de molen te moeten zijn. Maar de cursus werd serieus 

aangepakt en daarbij hoorde ook het kennis nemen van de werking van andere 

molens. “Onder leiding van Hofkamp reisden we bijna heel Friesland door en 

daar heb ik wel eens van gebaald”, biecht Harm eerlijk op. Zijn hart lag toch 



voornamelijk bij Penninga’s Molen, hoewel hij andere molens ook prachtig vond, 

maar toch … Examen voor De Hollandsche Molen moest ook elders worden 

afgelegd. Daarvoor ging de reis helemaal naar Anjum, weliswaar een 

korenmolen, maar toch weer anders en de examinatoren stelden ook andere 

vragen dan ze van Van Tilburg gewend waren.  

In feite stond de opleiding nog in de kinderschoenen en was er nog veel voor 

verbetering vatbaar. “Wil je wat, dan moet je er voor de volle honderd procent 

voor gaan”, was Harm zijn uitgangspunt. Dus werden landelijke 

ledenvergaderingen trouw bezocht, maar het moest anders, zo was de heersende 

opvatting in Friesland. Op de molen in Joure hadden ze in de persoon van Jan 

Coppens een man die op professioneel gebied verstand van opleiden had: bij het 

DE-concern was hij belast met het opleidingsgebeuren, een verantwoordelijke 

job die hem in deze een voorsprong gaf. Gesteund door mensen uit het 

onderwijsveld werd een eigen vereniging opgericht met een “vergadering van 

leermeesters” en die steunde nog zwaar op de praktische ervaringen van de 

oude rotten uit de Friese molenwereld. Zij maakten ook daadwerkelijk deel uit 

van die bijeenkomsten en waren betrokken bij de examinering. De oprichting 

vond plaats in de kantine van datzelfde Douwe Egberts, de denktank van het Gild 

Fryske Mounders als het ware. Ideeën werden voorgelegd aan de aanwezigen en 

aangenomen. Het GILD was een feit, nu veertig jaar geleden.  

Doel bereikt 

“Wat we toen voor ogen hadden’, hebben we uiteindelijk bereikt”, aldus Harm. 

Natuurlijk werd het Fryske Gild door ‘de Hollanders’ met argusogen bekeken. Dat 

kon toch nooit goedkomen, daar ontbrak toch de visie van een landelijke 

overkoepeling met corresponderende doelstellingen. Niets was minder waar. De 

organisatie werd goed op poten gezet met opleiding van molenaars als 

hoofddoel. Daar moest alles om draaien. Over de provincie verspreid kwamen 

lesmolens van waaruit de liefhebbers na examinering uitzwierven over de rest 

van de provincie om gerestaureerde molens te bemannen.  

Molenrestauraties kregen opeens een extra dimensie omdat er vrijwilligers 

stonden te popelen om de molens in bedrijf te nemen. Penninga’s Molen diende 

als voorbeeld, een voorbeeld dat ook veel publiciteit kreeg en mensen aansprak. 

Ze werden de molens van IJlst en Makkinga, om er maar eens een paar te 

noemen, bemenst met liefhebbers die op Penninga’s Molen waren opgeleid.  

“Omdat ik bakker ben geweest, sprak dat bedrijfsmatige me ook sterk aan. Ik 

wilde graan malen tot meel, daar was de molen toch voor gebouwd, dat sprak 

mensen, bezoekers, aan. Logisch dat daar mijn grootste aandacht naar uitging,” 

aldus Harm. “Om de vakbekwaamheid te verhogen volgde ik met De Jong en 

Blankenstijn in Wageningen bij het Station voor Bakkerij en Maalderij de cursus 

malen met stenen.” 

En toen ging de telefoon tijdens ons vraaggesprek. Het geluid staat sterk genoeg 

om mee te kunnen luisteren. “Ja Zuidstra, it is mei Reitse Spanninga. Ik krij hjir 

moarn in tillevyzjeploech fan de NPO foar it programma Landinwaarts. Se wolle 

wat bylden sjitte fan it meallen.”  



De bekende Friese televisiekok uit Joure weet dat de molenaar altijd klaar staat 

als het om publiciteit gaat. Of Harm de volgende dag de molen kan laten draaien. 

Het gaat om het malen van boekweitmeel voor het maken van potstro. Flexibel 

als hij is, voldoet hij graag aan de wensen van Spanninga. Jousters onder elkaar 

nietwaar. Ons kent ons. En een stukje pr is nooit weg. 

“Daar heb je het weer hè, dat bedrijfsmatige. Dat willen ze zien. We willen graag 

bezoekers op de molen, schoolkinderen ook. Die voorlichting is vreselijk 

belangrijk.” Zo mogelijk moet je dat doen in samenwerking met musea, zoals in 

Joure de lijntjes lopen met het prachtige Museum Joure dat een sterk 

ambachtelijk karakter heeft. Daar is Harm ook als vrijwilliger aan verbonden. Hij 

noemt het historische festijn Rjochtdei waar hij een rol in speelde. 

Toekomst 

Terugkijkend op 40 jaar Gild Fryske Mounders zijn het toch vooral de restauraties 

en de onderhoudswerkzaamheden die in de ogen van Harm hoogtepunten waren. 

“Maar vergeet ook niet het sociaal samenzijn, onder het genot van een goed 

bakje koffie (het blijven koffiebranders hè, daar in Joure) en pittige discussies 

over het politieke gebeuren.” Harm weet ook van de ervaringen met 

filmopnames.” Ze vragen een hele dag jouw inzet en uiteindelijk mag je blij zijn 

als je een paar minuutjes terugziet. Hij herinnert zich het filmen van een 

trouwerij in de molen. “We lieten het trouwboekje in een emmertje door de 

luiluiken zakken, een ludiek idee van collega A.S. de Jong, kortweg A.S. 

genoemd.” Passend in bovenstaande filosofie over molenbehoud was ook zijn 

inzet voor De Fryske Mole. Twee zittingsperioden van elk vier jaar nam hij deel 

aan de bestuursactiviteiten waarbij hij voor een deel van het molenbezit het 

onderhoudstoezicht had. “Een mooie periode en je kwam ook nog eens ergens 

anders.” 

De molen in Joure is nu weer lesmolen, na een poosje van afwezigheid. Berry 

Weber is de man die de opleidingskar nu trekt. Er zijn twee leerlingen. Daarnaast 

is en blijft het malen voor de bakker een belangrijke pijler waar de molen op 

rust. De korenmolen is een beeldmerk voor Joure. Op vaste openingstijden weet 

men de molen te vinden, voor trouwerijen is zij beschikbaar, samenwerking met 

andere plaatselijke activiteiten wordt bevorderd en deelname aan het 

zogenaamde vlaggenprotocol is een vanzelfsprekendheid. 

Hebben daarom zoveel vrijwilligers die met deze molen actief zijn of waren een 

Koninklijke Onderscheiding gekregen? Ook Harm kreeg er in 2012 een op 16 

april. Het was voor hem een grote eer en uiteraard werd hij met een smoesje om 

de tuin geleid om hem op de plaats van bestemming te krijgen. De inzet van 

Harm is echter veel breder dan het molenveld. We noemden al het Jouster 

Museum, maar hij is tot op heden samen met zijn vrouw ook actief in de 

plaatselijke verzorgingshuizen, hij richtte samen met andere liefhebbers een 

shantykoor op, deed acht jaar diaconiewerk voor de Nederlands Hervormde Kerk, 

zat in het bestuur van Penninga’s Molen, de begrafenisvereniging en is last but 



not least de trotse pake van zijn kleinkinderen. En dan is er nog zijn vrouw 

Durkje die hem in alles steunde, maar die ook wel eens mopperde als het ’s 

zomers prachtig weer was om met de boot te gaan varen en Harm zo nodig nog 

wat zakjes tarwe moest malen. Of als er aan het huis geklust werd, de rotzooi 

bleef liggen en Harm volgens rooster op de molen moest zijn. “Gelukkig waren er 

toch oplossingen voor te bedenken”, zegt Harm met een glimlach op zijn gezicht. 

Welke, dat laat hij in het midden, maar feit is dat hij zich verplicht voelt om vrije 

tijd ter beschikking te stellen aan de gemeenschap. “Ik voel me dat ook 

verschuldigd naar mijn ouders toe die altijd voor ons gezorgd hebben en we 

moeten al dit moois toch ook veilig stellen voor generaties die na ons komen.”  

Gerben D. Wijnja  

De oprichters van het Gild Fryske Mounders 

15 jaar geleden, 23 mei 2000, waren ze terug op historische bodem toen in de 

kantine van D.E. in Joure het 25-jarig jubileum van het Gild werd gevierd. Op de 

bovenste rij v.l.n.r. Anne S. de Jong (oud-bestuurslid en molenaar Penninga’s 

Molen), PieterW. Hofkamp (molenaar Welgelegen Heerenveen) en Lourens J. 

Sierkstra (oud-bestuurslid en molenaar De Onderneming Witmarsum). Midden: 

Popke Timmermans (destijds Penninga’s Molen), Harm Zuidstra (molenaar 

Penninga’s Molen) en Cor de Vos (oud-bestuurslid en molenaar Akkrum). 

Vooraan Gerben D. Wijnja (redacteur De Utskoat),Gaatse van der Beek 

(molenaar molen Marrum), Piet Bootsma (bekleedde ooit de voorzittersfunctie en 

molenaar De Hoop Stiens) en Sake Bergsma (molenaar De Windlust 

Noordwolde). Jan Wierstra was op het moment van de foto net vertrokken.  



  



It is noflik en smûk by Anne de Jong thús. Syn hûs sjocht 

der oan de bûtenkant prachtich út. De tún is oprêden sa 

as it heart yn 'e winter. De dakpannen binne fernijd, ek 

in hûs moat út en troch renovearre wurde fansels. Syn 

hûs stiet oan 'e Harddraversweg en Anne is ek noch sa 

fluch as wetter en docht dy namme alle eare oan. Men is 

sa as men wennet. 

Binnen yn 't hûs is it krekt, oft se der altiten wenne ha, mei moaie meubels. In 

bytsje tsjuster troch al dy reade gerdinen en in bytsje fergiele behang. Dizze 

mûnder is noch altiten tige warber en hartstikkene gastfrij, dat ik by it 

kofjedrinken alle kearen tink: syn frou komt der sa oan. Mar se komt net, 

spitichgenôch is hja al stoarn, se makket it 40-jierrich bestean fan it Gild net 

mei, mar hja wurdt by it Gild yn eare hâlden as earelid.  

Dat hat se fertsjinne. 

By de kofje krij ik in tompoes. “Dy hienen wy ek altiten by de gearkomsten”, seit 

A.S. de Jong.  

Anne de Jong en syn frou Petra binne ek fan de earste oeren ôf by de petearen 

oer- en it oprjochtsjen fan it Gild. Troch al dy Ane en Anne nammen by it Gild 

wurdt Anne de Jong AS neamd. Oars koenen se elkoar mei dy nammen net út 

inoar hâlde. Eartiids hie elkenien in bynamme, mar dêr hear ik AS net oer 

praten. It gie der by it Gild fatsoenlik oan ta. 

Ane Dijkstra is ek útnoege troch AS om mei my te praten. AS wol net allinnich dit 

petear oangean. 

Hy hat der muoite mei dat hy it allinnich docht, dêrom tegearre. It mei elkoar 

oparbeidzjen bliuwt as in reade tried troch it petear mei him gean. Fierder net 

tefolle wurden oan smoarch meitsje, gjin strideraasje yn 't Gild, dat hat der 

genôch yn 't begjin west.  

Ane Dijkstra is no mûnder op De Deelsmûne by Vegelinsoord mei Frank Terpstra 

en Popke Timmermans en Job Koehoorn. Popke is ek fanôf it begjin by it Gild en 

is de fotograaf fan it Gild. 

“Wy wurde âlder”, seit Ane Dijkstra, “wy moatte útsjen. Ik doch alle kearen de 

lûken ticht as ik yn 'e mûne bin, dan kin ik mar ien souder falle.” 

Anna de Jong en Ane Dijkstra rôlje mei wurden oer elkoar hinne om te fertellen: 

“Wy waarden altiten ôfwiisd en kamen net troch it eksamen by it “Gilde van 

Vrijwillige Molenaars”, dat doe hawwe wy sels in gild oprjochte.” Dit sil fansels 

wol tige koart om 'e hoeke wêze, mar hat hartstikkene belangryk west foar it 

begjin fan 't Gild.  



Bygelyks, ien sakke foar it eksamen by it GVM, omdat hy it seil yn ien keer yn 'e 

heakken sloech en net yn it geflucht klom. Der sakke ien op it waar, 

ensafuorthinne. Alle kearen liet it GVM ús allegearre sakje, altiten mei lytse 

betingsten, sizze se tagelyk. Wy wienen dat sa sêd, dat wy oan in eigen oplieding 

tochten. 

Ane Dijkstra seit: “Dochs bin ik tige bliid dat it GFM der is en noch altiten 

bestiet.”  

Anne de Jong is letter wol slagge by it “Gilde van Vrijwillige Molenaars”, op 4 

oktober 1975 by de “Bleeke Dood” fan Zaandijk, fynt hy yn syn oantekens en yn 

1986 krige hy it diploma fan it Gild Fryske Mounders. Fjouwer jier hat Anne der 

oer dien om it diploma te krijen, lit hy my witte. 

Lesboeken fan "Vrienden van de Gelderse Molen" waarden brûkt as lesmateriaal 

en letter sels makke. Penninga's mûne wie de earste dy't renovearre waard yn 

Fryslân. Mûnebouwer Postma hat yn opdracht fan Yde Schakel de Penninga's 

mûne restaurearre en hat ús doe de earste mûnelessen jûn en letter die Van 

Tilburg dat. Ek haww wy les krigen fan Waling Hofkamp fan de Froubuorstermole 

en fan Van der Kooi fan de Marssumermole. 

Anne fertelt; “Se hienen sels statuten makke foar de nije feriening en in kopy 

oan it “Gilde van Vrijwillige Molenaars” jûn om sjen te litten dat se serieus 

wienen. It “Gilde van Vrijwillige Molenaars” hat dy brûkt foar harren eigen 

statuten”, seit Anne. Och dat barde en de mieningen binne dêroar ferdield, fyn ik 

op 'e webside fan it GVM. 

Anne seit: “Tink der oan by de petearen mei it “Gilde van Vrijwillige Molenaars”, 

it docht by harren noch sear dat wy in Fryske Gild oprjochte ha. “Hja feroarje op 

it lêste momint wer de rigels yn harren foardiel”. Ik (Johannes) sis: ”De 

hjoeddeiske petearen mei it GVM gean noch like dreech as doe, dat it sil wol neat 

wurde mei ea in gearwurking.” 

Anne fertelt ”dat de earste 

ponghâlder mei de sinten der 

fan troch gie, dat der moast 

al fluch in nije ponghâlder 

komme en dy begûn mei in 

fallyt GFM.” 

Dêrnei is dat net mear bard 

en hawwe wy no sa'n protte 

sinten dat wy in goed feest 

hâlde kinne. 

Blankestijn wie haad fan de 

“Algemene dienst” by D.E. en 

en dêr wurke Anne as 



rûnlieder en fotograaf. PR (public relations) soenen je no sizze,” seit Anne. 

Anne de Jong (AS), berne op in buorkerij by Reduzum, hat him goed tarieden op 

dit petear mei my en hy hat oantekens fan him oer it Gild bewarre. Dy lit hy my 

sjen. Ek fotoboeken oer alle mûnen yn Fryslân en oare provinsjes en de 

ferslaggen fan it begjin fan it Gild. AS hat opliedings-kommissaris west, fandêr 

dy gegevens, dy't yn de lytse A5 omslach sitte. De nammen, adressen en 

wannear lid wurden, de bertedatum en soms ek it eksamenferslach dat AS 

makke hie. Ik nim it troch mei AS en hy fertelt fan al dy leden, ferhalen, mar ik 

mei se net opskriuwe en net trochfertelle, tefolle privee. No noch altiten 

omtinken om privee-ynformaasje. Hy is der tûk op dat syn eigen lytse ferhalen 

fan learlingen, dat dy privee bliuwe. Wolle jimme der mear fan witte, dan sille 

jim sels mei AS prate moatte. 

Anne hat yn 't bestjoer west fan 1984 oant 1988, doe’t hast it hiele bestjoer 

opstapte troch it oerhearskjen fan de earstiidske foarsitter en dat in tal 

bestjoersleden it GFM wer yn it “Gilde van Vrijwillige molenaars” opgean litte woe 

mei deselde wize fan wurkjen en eksameneasken. De gearwurking gie net oan. 

Anne is no noch mûnder en rûnlieder op Penninga's mole en wy rinne fan syn hûs 

nei de mûne en hy lit my de mûne sjen. Ik gean fan ûnderen nei boppe ta en 

fansels werom, oars hie ik der no noch sitten. Anne fertelt ek, dat it GVM lulk 

wie, dat se op dizze mûne moal mealden foar de bakkers en minsken dy't lâns 

komme en kamen. It GVM woe hawwe dat dat konkurrinsje wie foar de berops-

mûnders. Mar yn dizze omkriten wie net ien berops-mûnder te finen. It GVM woe 

ha, dat se op dizze mûne allinnich ek mar moal as feefoer mealden.  

Ik ha in pear foto's makke fan AS yn 'e mûne. Anne seit hoe ik de foto's meitsje 

moat. Wat wol ik ek, hy hat û.o. fotograaf west foar jubileums en feesten by D.E. 

Ik fiel my in learling-fotograaf en doch wat de learmaster seit. 

Johannes Rozenga 



Petronella Catherina de Jong-Dijkstra 

wie in lange tiid skriuwer fan it Gild 

Petronella Catherina de Jong-Dijkstra wie fan Beetstersweach, frou fan Anne de 

Jong en hat wurke by de skoalledokter út Grins as tandarts-assistinte foardat sy 

mei Anne trouwde. By it trouwen sei se har wurk op, sa gie dat doedestiids. Anne 

en Petra krigen gjin bern, dat sy hie wol wat tiid oer foar wat derby. Dat waard it 

skriuwerskip by it Gild. 

Petra hat hiel lang yn 't bestjoer fan it Gild sitten: fan 1976 oant 1988, doe't hja 

opstapte, tagelyk mei de oaren en ek omdat se al 12 jier bestjoerslid wie. Nei 

twa terminen fan 4 jier koenen se by it Gild gjin opfolger foar Petra fine en bleau 

hja yn 't bestjoer. Neffens de statuten hie se opfolge wurde moatten, mar in 

opfolger wie der net.  

 

Dit is de oudste bestuursfoto in ons bezit. De foto werd gemaakt t.g.v. het tienjarig 

bestaan op 29 maart 1985. Tweede van links mevrouw De Jong en geheel rechts Anne de 

Jong. In het midden voorzitter Van der Woude en links erelid molenaar Van Tilburg.  

(foto GDW) 

“De earste ferslaggen die Petra op de typmasine fan de dochter fan Ane Dijkstra. 

Dy helle se op ‘e fyts op en sa brocht se it ek werom. In jier letter kochten wy 

sels in typmasine, doe hoegde dat net mear”, fertelt Anne. Sy hat hiel wat 

potsjes inket fersliten by har skriuwerskip, sy skreau alles mei in inketpinne. Der 

waard in kear fergadere by Petra en Anne thús en de oare mannen wienen op 'e 

fyts út Drachten wei yn 'e snie. “Se binne hiel thúskommen”, seit Anne. 

“Sy koe it hiel goed fine mei Van der Woude, doe foarsitter fan it Gild”. fertelt 

Anne. Mar in pear saken koe se net ha, lykas de mearderheid fan it bestjoer ek 

net, dat de foarsitter de statuten net folge en tefolle nei it GVM niigde. Doe kaam 



der in ein oan har sit yn 't bestjoer en tagelyk it opstappen fan it hiele bestjoer. 

Dit barren doe, komt op my oer, as it selsstannich bliuwen fan it Gild (lokkich) en 

de gearwurking mei it GVM wie doe hielendal oer en út. 

Neist al it wurk fan in skriuwer holp Petra de ponghâlder en 

moai-skriuwde hja mei in inketpinne de diploma's. Sy 

borduere bertetegels foar leden dy't bern krigen. In 

Earrebarre mei it bern yn in ruft yn 'e bek. 

Borduere ek foar harsels en yn it hûs hingje en lizze de borduersels noch. 

Prachtige borduere-skilderijen en in taffelskleed. 

Petra siet ek in tiid yn 'e redaksje fan De Utskoat en sil dêr ek in soad foar dien 

ha. Dat wit Gerben Wijnja allegearre, seit Anne. (It heucht my noch goed dat sy 

altyd op ‘e fyts troch de bosk fan De Jouwer nei Sintjânsgea kaam dêr’t wy doe 

yn ‘e mole wennen. Dan krige ik har teksten dy’t dan alhiel útteld wurde moasten 

foar de drukker. Sa waard de lay-out fan it nûmer yn in dummy foarmjûn en de 

drukker koe dêr altyd poerbêst mei út ‘e fuotten. It kloppe altyd. Tiden hawwe 

tiden. GDW) 

Petra is op 3 novimber 1989 yn in ledegearkomste earelid wurden. It bestjoer 

woe har doe earje foar har krewearjen foar de feriening. Petra, P.C. De Jong-

Dijkstra, is stoarn yn 1997. It wurdt Anne no efkes tefolle as hy dit fertelt en hy 

faget de triennen út syn eagen. It hûs hat noch altiten de sfear en tiid fan 

tegearre libjen en wenjen hjir.Weemoedich nim ik ôfskie fan Anne nei twa dagen 

fan ferhalen by him thús. 

Johannes Rozenga 

Links: Petra op 'e fyts by it wurk op ‘e Deelsmûne mei 

mûnebouwers en rjochts: Yn de neijiersgearkomst fan 

1992 krige sy de heechste Gild-ûderskieding: dy fan 

earelid. Foarsitter Jan Coppens spjeldet har de fersiersels 

op.(foto GDW) 



  



It Gild fan Fryske Mounders bleau bestean! 
 

Doe’t wy hjir yn 1987 kamen te wenjen ,die’t ús goed: it 
útsicht fanút de keamer-keuken op de ,,Miedenmûne” 
hjir tichteby. En wat ek wol aardich wie, wy krigen fan de 
foarige bewenners in kaai fan de mûne mei it fersyk om 
der wat op ta te sjen.  
 
Draaie die er lykwols de earste jierren noait en wy fernamen der ek noait ien. 

Mar doe draaide er al op in kear en ik der efkes hinne. Der wie in jongfeint yn de 
mûne oan’t oprêden. Mar och wat wie it in bende! Wol in wein fol takken en troep 

fan krieën en de dowestront lei wol 10 sm dik op de souder. Net bêst. Mar de 
jongfeint wie entûsjast en bliid dat ik as buorman fan de mûne efkes del kaam.  
It jier dêrop gie ik wolris (ik hie de kaai) yn de mûne en rêde de boel wat op, 

besocht de kap fûgelfrij te krijen en sa stadichoan begûn de mûne by my te 
libjen.  

In lytse advertinsje yn de doarpskrantsje mei in oprop ta it folgjen fan in 
mûndersoplieding de nôtmûne te Holwert joech it lêste triuwke. Dat ik frege myn 

sneonspersoniel (3 jonges fan 15/16 jier) oft sy it goed fûnen dat ik 
sneontomoarns op mûnderskursus gie. No sy fûnen it bêst en ik waard leerling 
by Sije Hoekstra. 

En doe rekke ik yn ‘e ban fan it mûnderjen.Wy draaiden op de Holwerter 
nôtmûne’’ De Hoop” mar wat foar de prins en dat moast fansels oars. Dat ik 

kocht 1300 kg weet en doe hiene wy wat tusken de stiennen.  
 
Holwerder koren- en pelmolen De Hoop waar Gjalt de Groot in opleiding kwam 



It hiele learproses krige sa mear ynhâld. It moal fuorre ik thús wer op oan de 

bargen. 
It krige my yn de besnijing en it moast noch grutter oanpakt wurde. Ik liet fiif 

pûnsmied greidelân omploegje en ynsiedzje mei koarn. No wenje wy op de râne 
fan greide en bou en foar de fûgels út de Dokkumerwâlden wie it it earst 
ynsiedde stik boulân. No dat ha’k witten. Alle krieën en dowen út de 

Dokkumerwâlden strutsen der op del. As’t se opjagest kaam der bytiden in 
swarte wolk omheech. 

In saakkundige bouboer frege ik om rie. Antwurd: “It falt lang ta”. No it foel net 
ta. It lân waardwol grien de oare maaityds, mar der wiene hiele hoeken fêr’t gjin 
ier ta de grûn út kaam. Op de keale plakken kaam in berch túch te stean. 

In oare goekunde bouboer hie sels in terskmasine en soe it foar my terskje en 
droegje. Doe’t er rûnom om my hinne terskmasines draaiden en by my der neat 

neat barde, gie ik nei dy goekunde mei de fraach wannear se by my los soene. It 
antwurd wie helder: “Earst eigen, dan in oar’’. As lêste waard dat hoekje by my 
dus terske. Der stie in berch túch tusken dat it woe net terskje en letter ek net 

droegje. Meielkoar is der sa’n 5000 kg koarn ôfkommen. Dit ha wy op de mûne 
meald en opfuorre oan de bargen. 

Doe’t alles oan kant wie ha’k it marris krekt berekkene. Ik kaam op in skea fan 
twa tûzend gûne. Alle ynspiraasje ta bouboer wie my oer. 

 
Ik ha it lân wer mei gerssied ynsiedzje litten. Ek gie ik mei nei de gearkomst fan 
,,It Gild Fryske Mounders”.  

Ik hie my der thús in foarstelling fan makke en seach it sa foar my. Yn in âlde 
kroech, mannen mei ferware koppen, smokjend fan swiere shag en sigaren, 

nippend oan harren slokje. Plúzen kleedsjes oer de tafels,in flier fan houten 
planken. Mar it moaiste soe noch wêze de kachel: stookt op hout en turf en sa 
mei syn rook in sfear bringend dy’t jo allinne yn dizze romte tsjin komme koene. 

No it pakte gâns oars út.  
Wy sieten yn “De Lantearne”, in geboutsje fan de tsjerke te Akkrum. Keal en hol.  

 
“De Lantearne”, gearkomst fan mûnders yn Akkrum. Opname: 2000. Foto GDW 

 



Neat gjin plúzenkleedsjes en houten flier. Formika taffelsblêden en stiennen 

tegels op de flier. Gjin âlde ferware koppen en nimmen dy’t in sigaar oan hie en 
fan in slokje nipte. En de âlde kachel, no dat wie in c.v. ynstallaasje. It 

mûndersfolk wat hjir wie, wie in folk fan techneuten. En fanefter de 
bestjoerstafel dêr by It Gild Fryske Mounders wie de sprektaal ,,Hollânsk”. Och 
wat foel it my raar ôf. De mûnders fan it âlde stimpel waarden hjir wei, kamen 

der faaks net iens.  
 

 
De Miedenmole yn ‘e Holwerter Mieden waard wer in pronkstik (foto GDW) 

 
Yn 1997 slagge ik foar de oplieding en de Stifting wiisde my de ,,Miedenmûne” ta 

as myn mûne . Hjir foar de glêzen. Moaier koe’t net ! De mûne draaide geregeld 
en de Stifting die gâns oan it efterstallich ûnderhâld. De “Miedenmûne“ waard in 
pronkje. Ik gie geregeld mei nei de gearkomsten fan It Gild. Mar ik fûn der eins 

neat oan.  
 

Spanning mei gefolgen 
 
Mar doe barde der wat. It bestjoer woe de feriening ûnder bringe by de 

Nederlanske feriening fan mûnders en It Gild Fryske Mûnders opheffe. De kreet 
wie: “Groter geeft voordelen”.  

Net ien koe oanjaan wat foar foardielen oft it wêze moast, dat jo nei it lannelik 
eksamen op alle mûnen yn Nederlân draaie mochten. Mar wa hie dêr no ferlet 
fan? No ik fersette my der tsjin. Pleite fûleindich foar it fuortbestean fan It Gild 

Fryske Mounders. Yn in stemming koe it keard wurde. 
Gefolch wie dat hast it hiele bestjoer opstapte.  

Dit joech fansels ek wer tige emosjonele reaksjes. Der wie in lid dy’t mei in suver 
oerslaand lûd rôp: “Dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn nu ook hun 

verantwoordelijkheid moeten dragen.” 
Mei oare wurden: de lûdste roppers moatte no mar in bestjoer foarmje.  
En dat ha wy dien. Mei as gefolch dat ik de nije foarsitter waard.  

It waard in drokke tiid, nije statuten, in nij húshâldlik reglemint, oanpassings yn 
lesmateriaal. Der moasten nije learmasters en nije lesmûnen komme. Sa ek nije 

kommittearden dy’t eksamens ôfnimme mochten. 
Der waard in plan opsetten om yn trije jier tiid te kommen ta hûnderd nije 
kursisten.Alles moast op de helling en op ‘e nij op de rails set wurde.  



Mar it earste wat wy dien ha: wy binne út de sfearleaze romte út Akkrum ferhuze 

nei it doarpshûs yn Raerd en in pear jier letter nei ,,De Trilker” te Poppenwier. 
 

24 oktober 2003; gearkomst yn Raard mei oan ‘e ein fan de tafel Gjalt de Groot  
(foto GDW) 

 

It wie in bepalende fase yn it fuortbestean fan de frijwillige mûnders foar Fryslân. 
En dêrmei ek it draaiende hâlden fan de prachtige monuminten dy it Fryske 

lânskip sa ferrykje. En it is slagge!  
 
Der binne yn de rin fan jierren hûnderten nije mûnders oplieden. En dizze 

mûnders ferrykje net allinne Fryslân mei harren draaiende monuminten. Ek har 
eigen libben ha se ferrike: se ha rêst en foldwaning fûn yn it mûnderjen. 

En as mûnders  binne se lid wurden fan in springlibbend ,,Gild Fryske Mounders”. 
 

Gjalt de Groot (âld-foarsitter) 

  



 

Bij een feestelijk jubileum passen ook fleurige foto’s die 
herinneren aan bijzondere molenmomenten. Een 
trouwerij of versierde molenzeilen. 

                                                  

In foarfaltsje 
Ek de Miedenmûne is wolris it dekor 
foar troufoto’s. Der wie aksje by de 

mûne, dat ik der hinne. Twa moaie 
fammen yn prachtige trouklean. Dus ik 

sette de mûne efkes yn de 
freugdestân. Der waarden ferskate 
foto’s makke: foar de mûne, yn de 

mûne en by de kruilier. Ik tochte twa 
susters dy’t hjoed trouwe en no earst 

tegearre noch wat famyljefoto’s 
meitsje. Op in stuit sei’k lykwols: “Wêr 

bin jimme mannen?” 

Se seagen my mei grutte, ferskrikte 
eagen oan en seine: “Mannen, harre 

jasses!!!!!”. Doe gie der ek by my in ljochtsje op.           De Fjildman 

 
Bijzondere zeilen op Welgelegen Heerenveen 

Piet Hofkamp schreef ons n.a.v. de versierde molenzeilen dat de molen van 
Heerenveen ook eens bijzondere zeilen heeft gekend. “De reden was dat de 

zeilen moesten worden vervangen. We 
wilden er wat mee doen. Een oud inwoonster 

uit Heerenveen kwam heel boos op de 
molen, vond het maar niks, daar hadden ze 
het geld niet voor bij elkaar gebracht volgens 

haar. Ze begreep waarschijnlijk niet dat de 
zeilen ook eens vernieuwd moesten worden.” 

Geurt v.d. Weg ging nader op onderzoek. Hij 
wist te achterhalen dat het molenzeilen 
waren van Nynke Runia, nu wonend in Blija 

en daar in de weer met het bedrukken van 
stoffen. “Ik meen dat ze toen woonde in 

Burdaard en opleiding deed in Kampen en 
dat het i.v.m. onze restauratie en heropening 
was in 1991. We kregen nieuwe zeilen en 

hadden dus oude ter beschildering. Zij had 
ervaring met zeilen schilderen opgedaan in 

’89 voor De Hond in Paesens. Daar moet 
zelfs een video van zijn, ze herinnert zich 
ook Gerard Gremmé. 

Ze hoopte dat bij snel draaien het een soort 
van stroboskopisch effect zou kunnen 

hebben, maar zo werkt dat niet op een 
molen. Te veel ruimte tussen de 
opeenvolgende zeilen en onvoldoende 

snelheid.” 



 



Het is een winterse zaterdagmiddag in 

januari. De sneeuw die een dag eerder 

was gevallen, is gesmolten. Er staat een 

mooie bries, hard genoeg om de molen 

van Witmarsum te laten malen. Maar we 

zijn niet gekomen voor de molen, niet 

voor molenaar Sierkstra of zijn trouwe 

compagnon Dick Sandberg of voor een 

van de andere molenvrienden. Nee, 

Lourens Sierkstra had ons gebeld voor 

het willen begeleiden van een studente. 

Die was sinds kort op zijn molen en 

wilde het plan voor de afstudeerscriptie 

van haar studie graag met iemand 

delen. Een mooi klusje voor mij, zo 

meende hij. Die uitdaging paste mij wel, 

ik heb ook enige tijd beroepsmatig 

studenten mogen begeleiden. Zo gezegd 

zo gedaan. 

Christa op de maalzolder van De Onderneming 

Christa blijkt een ambitieuze jonge vrouw die helemaal in de ban van de molen is 

gekomen. Hoewel ze studeert in Utrecht, woont ze in de weekenden bij haar 

vriend in Witmarsum. Een poos geleden kwam ze voor het eerst op de molen. Ze 

haalde meel, net zoals anderen in het dorp dat wel doen om eigen brood te 

bakken. Van tevoren had ze gebeld en kreeg Sierkstra zijn vrouw aan de lijn: “Ja 

hoor, op de molen is wel meel.” Goedgemutst en hoopvol ging ze op 

zaterdagmiddag een kijkje nemen. En toen was de bewondering compleet. De 

molen was in werking, alles gonsde als in een geweldig concert. De geluiden van 

de molen deden hun werk, het stuiven van het meel in de lichtbundels die de 

maalzolder in een feeërieke sfeer brachten, het brommen van de maalstenen, 

zingende stenen volgens de molenaar, het tokkelen van het raderwerk boven 

haar hoofd op de steenzolder en langs de ruitjes het onvermoeid voortjagen van 

de zwaaiende wieken waarop af en toe een zeil eventjes klapperde. De molenaar 

stond aan de meelgoot waardoor het meel in een gestage stroom in een meelzak 

gleed. Door het meelbestoven venster hield hij het weer in de gaten. Het stoof 

en het geurde intens. De gezichten van de molenaars stonden ontspannen. Zij 

waren de situatie volkomen meester. En het waren niet alleen mannen op deze 

molen. De sfeer beviel zo goed. Het bedrijf met deze vriendelijke molenaars 

voelde als een warme deken, een hartelijk welkom in een wereld die tot voor 

kort nog zo onbekend was.  

“Wow, wat was dat mooi. Dat bedrijf met die geluiden in die wereld van hout, 

graan, meel en wind. Niks geen massaproductie, maar zo authentiek. Ik was 

helemaal gegrepen, vooral ook door het enthousiasme van de vrijwilligers op de 



molen. Toen ik met het meel thuiskwam, zei ik tegen Chris: “Daar wil ik 

volgende week weer heen.”  

Die hele week speelde de molen door haar hoofd. Dat er zulke prachtige zaken 

bestaan. Ze zou terechtkomen in een wereld die ver afstond van de modeshows 

en modeopleiding die ze eerder had afgerond. Op haar eerste opleidingsdag 

droeg ze natuurlijk de verkeerde kleren. Ze kan er nu hartelijk om lachen: “Ik 

heb meteen daarna wel een speciale molenjas gekocht en de 

(berg)wandelschoenen heb ik opgediept uit de zak met vakantiespullen.”  

Ze mocht meteen meehelpen met opzeilen en zag in gedachten de vele 

mogelijkheden die zo’n oude molen had. Het verdienmodel voor de molen zou 

een prima uitgangspunt kunnen zijn voor haar studie “Visual Art and Design 

Management” aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sierkstra zei nog: “Er 

is geen brood mee op de plank te krijgen,” maar de uitdaging was geboren en 

Christa zou Christa niet zijn als ze daar geen werk van zou maken.  

Een molen van doorzetters 

Nou was ze wel op een bijzondere molen terechtgekomen. De Onderneming had 

meerdere molenliefhebbers opgeleverd die in het verleden van het Gild Fryske 

Mounders van hun hobby hun werk wisten te maken, op de molen, in de 

molenmakerij of de molenambtenarij. Cees Notenboom greep z’n kansen en 

heeft op de Woudsender molen ’t Lam een mooi ambachtelijk bedrijf opgebouwd. 

Johannes Kooistra schopte het tot molenmaker bij de firma Hiemstra, Jan Hofstra 

maakte het helemaal als molendeskundige bij de provincie Zuid-Holland maar is 

sinds een paar jaar terug in Friesland als adviseur bij (molen)architectenbureau 



Van Reeuwijk bouwmeester in Arum, net als Jaap Tiedema die z’n molenroots 

ook op De Onderneming heeft liggen. Maar de molen bracht meer talenten tot 

wasdom, leverde een waardige 

bijdrage aan de geschiedenis 

van het Gild Fryske Mounders, 

als opleidingsmolen en last but 

not least was deze 

wiekendrager de historische 

locatie voor het eerste Friese 

molenaarsexamen, op een 

winterse dag toen Jan Wüst en 

Henk Kingma hun felbegeerde 

diploma wisten te behalen. (zie 

de foto hiernaast waarop Jan 

Wüst tijdens zijn historische 

examen de molen op de wind 

zet op 18 dec. 1976).  

 

In die ambiance gaat Christa nu 

op, als beginnende leerling met 

een passie voor molens. Ze 

weet inmiddels dat zo’n 

authentieke houten 

windmachine meer in zich heeft 

dan een stoffering van het 

landschap. De historische 

authenticiteit biedt kansen om 

gaven en talenten te leren 

gebruiken. Velen gingen haar 

voor en wisten hun passie voor 

de molen om te zetten in 

daden. Voor haar is een wereld 

opengegaan waarin ze een 

missie heeft. Tijdens haar afstudeertraject zal zij op zoek gaan naar een 

verdienmodel voor de molen. 

De molenaars vinden haar aanwezigheid een aanwinst in het team: ze is 

ambitieus, serieus, wil aanpakken en ze is jong. Christa haar bijdrage is 

voorlopig beperkt tot die van leerling-molenaar. Maar heel misschien krijgt ze 

haar vriend ook zover om de opleiding tot molenaar te volgen: hij is timmerman 

en zou zich thuis moeten voelen in de wereld van houten windmolens. Hoe dan 

ook, onderhuids kruipt bij Christa het verlangen naar meer en … naar het 

welslagen van de uitdaging die ze is aangegaan. Ons gesprek was daarin niet 

meer dan informatief, oriënterend en nieuwsgierigmakend. We hopen nog veel 

van en over haar te horen.                         Gerben D. Wijnja (foto’s en tekst) 



  



Jaarverslag Himpensermolen 2014 

Vrijwillig molenaar; het is maar een hobby. Wel een hobby met de status 

van (Nationaal) Immaterieel Cultureel Erfgoed, ’ N I C E ’ toch?  

Niet altijd is het even aangenaam op het erf van een poldermolen. We beginnen 

in januari met 6⁰ Celsius, niet echt koud voor de tijd van het jaar, maar wel 

“waarm klaaie”. Buiten de regelmatige draaiuren om zijn we wat aan het 

schoonmaken, harde wind blaast een roosterplank los, een opengewaaide hals 

van een zeil, even opnieuw klampen, roostervloer weer vastleggen. Een losse 

plank in het erfhek; direct maar even vastspijkeren, anders blijft het er 

misschien bij. Lolke en Stef zien meteen in het begin van het jaar al flink wat 

bezoekers. Kleine Reinder van 3 komt regelmatig met zijn moeder. De peuter 

weet al verbazend veel van molennamen en zijn enthousiasme verbaast ons dan 

weer. Dat wordt een goeie! 

De vooruitgang brengt een rookmelder tegen het plafond van zolderplanken, 

en ook een onhoorbaar piepende rattenverjager met een geruststellend tikgeluid 

in een vergeten hoekje. Brandblussers hebben we al heel lang. Lolke en zijn 

vrienden van de vogelwacht gebruiken de molen als uitvalsbasis voor hun 

voorjaarswerkzaamheden in het veld.  

Eind februari gaan de eendenkorven op de strampels en verdorie, gebrek aan 

echte winter maakt de mollen ook alweer actief. Een paar weken later ligt de 

kapzolder vol takken, met dank aan de kraaien. Die vogels zijn doorzetters, we 

hebben er het hele voorjaar werk van. 20 maart moeten we voor het eerst weer 

erfmaaien.  

Het wordt april, en dan doen we op 12 en 13 mee aan de Leeuwarder 

Molendagen. Aan een constructie van touwen en stokken hangt dan een foto-

expositie van verdwenen Leeuwarder molens. We tellen bijna 100 bezoekers op 

deze twee dagen. Op de krachtige westenwind kunnen we 12 uren poldermalen. 

Op 22 april krijgen we ruim 20 kinderen van basisschool De Wynwizer uit de wijk 

Zuiderburen op bezoek. 

Mei, Nationale Molendagen. Zaterdag 13 en zondag 39 bezoekers op een 

regenachtig weekeind. Aan het eind van de maand leggen Lolke en Stef samen 

met de vier leden van het stichtingsbestuur een halve nieuwe eerste zolder ter 

vervanging van vergane vloerdelen. Een bezoeker was er al bijna doorheen 

gezakt. 

Op onregelmatige tijden, als weer en wind gunstig zijn hebben we de molen in 

bedrijf en schittert hij draaiend in het landschap met de zon op de windborden. 

Gunstig is ook het weer als op een zaterdagmiddag in juni de zes zusters van 

Stef een picknick op het molenerf houden. De geplande ‘twee uurtjes maar’ 

lopen uit tot ’s avonds na achten. 

Een maand later staat de molen in de rouw als gevolg van de rampvlucht 

MH17 en voor Omrop Fryslân legt Stef uit dat de molen op deze wijze meedoet 

aan de uiting van nationale rouw.  



De gemeente Leeuwarden brengt een zitbank en een afvalbak om in de berm 

bij het fietspad langs de molen te plaatsen. Dat doen we als vrijwilligers met 

plezier, en tot onze vreugde wordt er meteen volop gebruik van gemaakt.  

Workshop Springfever, georganiseerd door scholengemeenschap Friese Poort 

brengt op 15 augustus 60 studenten op het molenerf. Er staat een partytent en 

er zijn drank en hapjes. Er is een beamerpresentatie in de molen van Jehannes 

van der Meer en Joan Brink. Kennis over de weidevogels wordt gedeeld, maar in 

het vogelgebied rond de molen is half augustus nog maar weinig vogelactiviteit 

te vinden. 

Molenmakersbedrijf Hiemstra uit Tzummarum brengt het gevlucht iets naar 

voren waardoor de kammen van het bovenwiel vrij van de ijzerbalk blijven lopen. 

Dat gebeurt op 19 augustus.  

130 bezoekers trekt de molen in het tweede weekeind van september op de 

Friese Molendagen. Het is goed weer en er is genoeg wind om belast met de 

molen te draaien.  

Wetterskip Fryslân vernieuwt een naambordje en de brandblussers worden 

gecontroleerd door Chubb. Het molenerf heeft te lijden onder de muizenplaag 

die, zoals op meer plekken in de provincie, voor schade zorgt. We merken in 

oktober dat de staart niet vrij over het dek van de schroefbak kruit.  

Geroerd en onder de indruk zijn de familieleden van Stef als ze in november, na 

het overlijden van schoonvader Jan de Vries (99), de molen in de rouw zien 

staan. Spontaan brengen ze na de crematieplechtigheid op 21 november samen 

een bezoek aan de molen.  

Links naast de noordoost deur monteren we in december een klassiek 

geëmailleerd monumentenschildje met de naam van de molen: 

Himpenserpoldermole. 

De cijfers: In 2014 draaiden de wieken in totaal 189 uur. Onbelast  ging het 

gevlucht 35 uur rond en met de vijzel in het werk 154 uur. Het aantal bezoekers 

komt uit op 568. Het was een molenjaar, met blije en verdrietige momenten. We 

zijn ervan overtuigd dat de molen voor veel mensen een waardevolle betekenis 

heeft en zullen daarom ook in 2015 proberen zorgvuldig en respectvol met het 

monument aan de Wâldwei door te gaan met onze bijzondere hobby. 

De vrijwillige molenaars:  

Stef Mensinga en Lolke van der Meer 

www.monumentenstichting.nl   mail@monumentenstichting.nl 

O, ja, de klusjes, het klein onderhoud en diversen dit jaar: 

hanetree gerepareerd, dunne plek in kap bijgestopt, mollen vangen, gras 

maaien, kanten steken, erf onderhoud, kluft aan end I vastgezet, wervels 

nagelopen, schoonmaken en smeren, nieuwe paal erfhek, schietwilgen gesnoeid, 

vergaderen met bestuur, eendenkorven vlechten, tegelpaadje onkruidvrij 

houden, lekkage molenerf, scheur bij inlaat aangesmeerd (zonder succes), 

folderbakje aan informatiepaal vernieuwd. 

http://www.monumentenstichting.nl/
mailto:mail@monumentenstichting.nl


Jaarverslag 2014 Stichting Molens in Menaldumadeel 
 

Inleiding 

Stichting Molens in Menaldumadeel heeft een nieuwe voorzitter. Anne Osinga heeft het 

stokje overgedragen aan Siebren van der Zwaag, dierenarts en werkzaam in de vee-

export. Als aspirant molenaar heeft hij een paar keer gedraaid op de Hatsumermolen, 

maar het bestuurswerk ligt hem toch meer. Hij treft een financieel gezonde stichting aan 

met 8 goed onderhouden molens, een eigen werkplaats en een team van 20 enthousiaste 

bestuursleden, molenaar en vrijwilligers. 

Natuurlijk staat de stichting wel weer voor uitdagingen, de terugtredende overheid maakt 

het noodzakelijk naar alternatieve inkomstenbronnen om te zien, hoe krijg je meer jonge 

mensen erbij, meer donateurs en meer sponsors. In 2015 wordt ook het 40-jarig van de 

stichting gevierd. 

 

Van het bestuur 

Naast voorzitter Anne Osinga is ook veiligheidscoördinator Palle Brugman definitief 

gestopt, maar wel na het afmaken van de veiligheidsinventarisatie. 

In 9 bestuursvergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: 

ruilverkaveling Baarderadeel, nieuwe versie veiligheidsvoorschriften, een SWOT-analyse 

van de stichting (de sterke punten zijn al door de nieuwe voorzitter genoemd, de 

zwakke: aantal molenaars en vrijwilligers op leeftijd, weinig digitale exposure, de molens 

zijn niet verzekerd (te duur), De windmotor Heechhiem is geen rijksmonument), het 40-

jarig jubileum, landelijke overwegingen en natuurlijk planning en uitvoering van 

instandhoudingswerkzaamheden, onderhoud materieel en financiën. 

Molenaars Piet de Jong (Rentmeester) en Ate Kalsbeek (Hatsem) zijn gestopt. Leerling-

molenaars Sytze Algra en Jan Baas zijn beiden geslaagd en nu medemolenaar op resp. 

De Kingmatille en de Rentmeester. Er is inmiddels één leerling-molenaar: Age Metzlar. 

Over de periode 2007-2012 zijn door het RCE drie afrekeningen geheel goedgekeurd, de 

verwachting is dat dat met de overige 4 ook zal gebeuren, de stichting werkt altijd heel 

correct. 

Voor de periode 2013-2018 mag ook 6 jaar op 60% rijks- en 15% provinciale subsidie 

van de bestede kosten worden gerekend tot een maximum van € 50.000,- per molen. Via 

het Nationaal Restauratiefonds wordt per molen per jaar als voorschot dus eenzesde deel 

van 90%  van het totaal ontvangen. Ook de gemeente Menameradiel heeft zich weer niet 

onbetuigd gelaten. Drie molens kunnen worden ingezet bij extreme wateroverlast door 

het Wetterskip. 

 

De draaiuren en de bezoekers 

 

Molen draaiuren    bezoekers  Opmerkingen 

 belast onbelast 2014 2013 2014 2013 lesmolen 

Marsumerpolder 76 17 93 76 179 147  

Terpzigt 48 - 48 59 61 20  

De Puollen 151 62 213 210 340 294  

Hatsum 43 2 45 62 21 54  

Kingmatille 169 111 280 245 141 85  

Rentmeester 141 30 171 113 77 34 lesmolen 

De Kievit 53 20 73 43 64 22  

Heechhiem 64 - 64 120 - -  

Totaal 745 242 987 931 883 656  

 

Er zijn meer draaiuren gemaakt, maar de bestuurlijke wens van tenminste 80 per molen 

is niet gehaald. Meer schoolklassen op bezoek heeft gezorgd voor een groter aantal 

bezoekers. 

Voor de Puollen heeft zeilmaker Sipke Koning in verband met de campagne Red de Weide 

van Vogelbescherming Nederland prachtige reclamezeilen gemaakt en in de maand mei 



heeft molenaar Gilbert IJsselmuiden met deze zeilen gedraaid. Met Kerst draaide de 

Puollen met een verlichte ster op het gevlucht. 

De Marsumermolen stond rond de jaarwisseling weer in de schijnwerpers, als 

trouwlocatie heeft hij helaas geen dienst gedaan, er waren geen molenhuwelijken. 

Verder hebben alle molens meegedaan met de bekende molendagen. 

Op 21 juni werd de Molendag Menaldumadeel gehouden met De Rentmeester en De 

Kievit, er was tussen de molens een wandelroute uitgezet, voor liefhebbers ook met 

Geocaching. 

 

Werkzaamheden aan de molens en in de werkplaats 

Veel vrijwilligers hebben vele uren aan onderhoud aan de molens en in de werkplaats 

gemaakt, ruim 1100 uur met name conserveringswerk. Uiteraard worden deze uren 

geregistreerd als eigen inbreng door de stichting aan de instandhouding. Aan de hand 

van het nieuwe PIP-plan 2013-2018 is de lijst voor werkzaamheden van 2015 opgesteld. 

Er zijn veel G’s bij de inspectie, maar er is altijd veel onderhoudswerk te doen. 

Bij Terpzigt is de bovenas iets naar voren gebracht, is er een houtwormbehandeling 

uitgevoerd, zijn der dakplanken ingespoten met schimmelvreter, alles is schoongemaakt 

en opnieuw gecoat 

Bij de Puollen zijn de damwanden bewerkt, er zijn kammen vervangen, een slepende 

vang gerepareerd en is er gecoat. 

Bij de Hatsum is de bestrating vernieuwd i.v.m. ongewenste ‘bezoekers’ (ondermijning 

door muizen? dR), houtworm is bestreden, het nodige timmerwerk verricht en er is 

schoongemaakt, geverfd en gecoat (kruipalen). 

Bij de Marsumermolen zijn 12 bilinga kruipalen met 8-kantige bolle kop gemaakt een 

aangebracht, penlager en taatspot bewerkt of vervangen, het nodige timmerwerk aan 

onderdelen is uitgevoerd en er is gecoat. 

Bij Kingmatille is de vang afgesteld, een koebout hersteld en het voeghouten kruiwerk 

verbeterd door de kap 15 cm te lichten (vijzelen) en de kruiring te vervangen. De 4 

geleidewielen zijn vervangen door keerklampen en de vierde domphaak is weer 

aangebracht., verder is er veel schoonmaak- en coatingwerk verricht. 

Bij De Rentmeester is lekkage bij de damwand aangepakt, klampen en wervels voor de 

windborden zijn vervangen, de palconstructie is hersteld, er is houtworm bestreden en 

schoongemaakt en gecoat. 

Bij Het Heechhiem is stormschade gerepareerd aan de geknikte uithouder van de vaan 

en aan enkele bladen van de roos, een kabel is vervangen. 

Bij de Kievit is een verrotte kruipaal vervangen, de petten van de lange schoren ook., 

twee voorzomen zijn vervangen, er is een nieuwe deur geplaatst, etc. 

Arend Castelein heeft in de werkplaats weer diverse timmer- en onderhoudsklussen 

uitgevoerd: potbalk, kammen, kluften, een spaak, zeilklampen en windbordklampen, een 

hoektouw van een zeil gemaakt, petten, een nieuwe deur,etc 

 

Opleiding 

De leermeesters van de stichting 

zijn Durk Piersma en Arend 

Castelein; de leerlingen doen de 

opleiding van het Gilde voor 

Vrijwillig Molenaars. 

Het jaarverslag eindigt met 

molenweetjes over de 

draairichting van de wieken en 

over de betekenis van de stand 

van de wieken. 

 

Uittreksel uit het jaarverslag door 

Michiel de Ruiter 

Foto De Puollen  



Geld voor de restauratie van Friese 

molens en een voormalig stoomgemaal! 

Op 10 december 2014 zijn heeft de provincie Fryslân bekend gemaakt dat er 
gelden beschikbaar komen voor de restauratie van monumenten en 
karakteristieke gebouwen. 

Van Reeuwijk bouwmeester had plannen opgesteld voor de restauratie van twee 
molens, een Amerikaanse windmotor en een voormalig stoomgemaal. Alle 

aanvragen zijn in de prijzen gevallen en de verwachting is dat in 2015 met de 
uitvoering kan worden begonnen. 
Bij molen Rust Roest te Munnekezijl zal het gehele wiekenkruis worden 

vervangen er moet veel werk gebeuren aan de staartconstructie en de 
rietbekleding van het achtkant zal gedeeltelijk worden vernieuwd. Ook het 

achtkant behoeft plaatselijk herstel. De molen zal weer geheel maalvaardig 
worden opgeleverd inclusief het bijzondere bedieningssysteem van de fokwieken. 
De molen is eigendom van de Stichting Erfgoed Kollumerland die ook molen 

Windlust te Burum in eigendom heeft. Ook voor molen Burum heeft de provincie 
een bijdrage beschikbaar gesteld voor het instandhoudingsplan 2014-2019. De 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had al eerder een beschikking afgeven 
voor dit onderhoudsplan. Voor molen Windlust is het onderhoud na het grote 
herstel van de grote brandschade dus ook voor de komende jaren zeker 

gesteld.www.erfgoedkollumerland.nl 

Penninga`s molen in Joure werd in 1972 geheel gerestaureerd nadat deze 

molen vanaf 1938 in een steeds slechtere staat was komen te verkeren. De 
molen werd in 1692 gebouwd als grauwpapiermolen De Jonge Dolfijn in 
Westzaan. In 1900 verhuisde de molen naar Joure. 

Sinds 1972 is de molen weer in bedrijf als korenmolen. Er wordt gemalen voor 
een bakker en voor de particuliere verkoop. Na de restauratie is de molen altijd 

goed onderhouden maar ook hier blijkt dat molens een andere restauratiecyclus 
hebben dan normale monumenten. De stelling werd een aantal jaren geleden 
vervangen, de kap werd gerestaureerd en nu is het geheel vervangen van het 

gevlucht aan de orde. Ook moet er herstel worden uitgevoerd aan twee 
achtkantstijlen. Hiervoor is het wel nodig het riet van drie velden te verwijderen. 

Voor de grote (12 meter roosdiameter!) Hercules Windmotor van de Groote 
Veenpolder in Weststellingwerf te Nijetrijne zijn de plannen opgesteld om 

de bijzondere betonnen onderbouw te restaureren. Hierbij zal ook al het gaande 
werk en de geklonken stalen vijzel worden gerestaureerd. Ook de waterlopen 
worden hersteld. De windmotor is eigendom van de stichting Windmotor Groote 

Veenpolder.www.swgv.nl 

Voor het gemaal van de Makkumer- en Parregastermeerpolders te 

Makkum is een compleet restauratieplan opgesteld. Dit gemaal werd in 1879 
gebouwd bij het droogmaken van de Makkumer-, Parregaster- en 
Workumermeren. Bij Workum kwam toen een tweede gemaal. Het gemaal werd 

gebouwd als een stoomgemaal waarbij een horizontale stoommachine twee 
naast elkaar gelegen vijzels kon aandrijven. In 1924 werd het gemaal 

gemoderniseerd. De ketels werden verwijderd. De stoommachine in het midden 
van het gebouwd werd gesloopt en op de plaats kwam een werkplaats met een 
kantoor voor het polderbestuur. Op de plaats van de beide vijzels werden in de 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.erfgoedkollumerland.nl%2F&h=JAQEf7tzX&enc=AZPDMmosnm2y42J6RmxtCIhL936HtdHAOZsblpEzIVnjRZoXD_EOw_sgvClgHVs67Fx02kFylg421agE5SRflSh7irfyjk7oHccnzh2xoYChsZFKhipbdcWXPTBFG1gUC0fPstqahY0xBQQGBd4SPPvyz6O8MLHs4GyzO3pIJ7iU3w&s=1
http://www.swgv.nl/


bestaande waterlopen een tweetal gietijzeren centrifugaalpompen geplaatst. 

Deze pompen werden geleverd door de Gebr. Stork uit Hengelo. Stork leverde in 
die tijd voor veel gemalen de pompen en aandrijvingen. Op dit moment heeft het 

gemaal nog een hulp bemalingsfunctie, een nieuw gemaal heeft de hoofd-
bemalingfunctie overgenomen. Het gemaal ging in eigendom over naar de 
Stichting Waterschapserfgoed. Met de toegezegde gelden kan het gehele gemaal 

worden gerestaureerd. Hiermee is de toekomst van een van de grootste 19e 
eeuwse stoomgemalen in de provincie zeker gesteld. Na de restauratie zal het 

gemaal op gezette tijden toegankelijk zijn voor belangstellenden.  

Prijs van Molengiftenfonds naar Dokkum 

 

In 1974 ging voor het eerst een oorkonde van het Molengiftenfonds voor 

Vernuft en Volharding naar Friesland. Het was de Verening De 

Korenmolen in Sloten die als derde sinds de oprichting in 1973 de prijs 

kreeg overhandigd in Grand Hotel Krasnapolski in Amsterdam. De 

stichting is ontstaan vanuit de wens om mensen of instellingen te 

onderscheiden voor de wijze waarop zij met vernuft en volharding de 

molens een warm hart toedragen. Dit jaar ging die prijs naar Warner 

Banga uit Dokkum. We zien hem op de foto bezig met al weer een nieuw 

molenboek dat over de molens van het waddeneiland Ameland gaat.  

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn niet aflatende ijver op het gebied van 

prima verzorgde molenpublicaties. Bovendien is hij als vrijwillig molenaar actief 

op de molens van de stadswal te Dokkum. Het is interessant om eens terug te 

zien op de lange lijst van personen en stichtingen die hem in Friesland voor 

gingen. Allereerst dus de hiervoor genoemde molenvereniging van Sloten. In 

1983 ging de prijs naar de Stichting Penninga’s Molen in Joure, in 1986 kreeg de 

Stichting Molens in Menaldumadeel hem voor de restauratie van de Puollen, twee 



jaar later was het Jan Hofstra uit Schraard die veel bewondering oogstte voor 

zijn inzet bij de restauratie van de Oegekloostermolen van Hartwerd. Oud-

waterschapsman T. Lubbers uit Harlingen werd in 1990 onderscheiden omdat hij 

na zijn pensionering het molenbehoud in Friesland nog volop behartigde. Gerben 

D. Wijnja, uw redacteur, was in 1994 de gelukkige i.v.m. zijn veelzijdige inzet 

voor de Friese molens en Stichting De Oosthoek in Noordwolde kreeg een jaar 

later de prijs voor haar inzet t.b.v. de plaatselijke korenmolen. Jhr. T.A.J. van 

Eysinga, lange tijd voorzitter van De Fryske Mole, maar ook van de 

Molenstichting De Hersteller en De Langweerdermolen, kreeg de oorkonde in 

1996. In het jaar 2000 werd André Cramer van De Fryske Mole verblijd met deze 

onderscheiding voor zijn bestuurswerk. Molenaar Sierkstra van de koren- en 

pelmolen te Witmarsum was in 2003 aan de beurt voor zijn kwaliteiten op het 

gebied van molenbehoud en educatie. Vijf jaar later mocht de Molenstichting 

Nijefurd de vlag uitsteken i.v.m. het behoud van diverse windmotoren en molens 

waarbij die van Nijhuzum als meest recente werd genoemd. Ria en Rolf van der 

Mark uit Nijetrijne kregen in 2010 alle lof toegezwaaid voor de wijze waarop zij 

poldermolen De Rietvink van de ondergang redden, van bouwval tot werkende 

molen. En nu, vijf jaar later, is Warner Banga de 144ste in de rij van 

gelauwerden, de dertiende Fries in een rij met prominente namen als je de 

landelijke lijst helemaal doorneemt. Proficiat Warner!  Gerben D. Wijnja   

Uit ons prentenkabinet 

Een passende felicitatiekaart uit een ver verleden. We vragen de kenners onder 

onze lezers welke spinnekop we hier zien. Reacties graag naar de redactie. 



De molen van Maaike Meu  
 

Wie molen de Windotter in het Utrechtse 
IJsselstein bezoekt, komt terecht op het 

goedlopende bedrijf van korenmolenaar in 
hart en nieren Maarten Dolman, zijn vrouw 

en enthousiast personeel. Klanten komen uit 
de verre omtrek en zelfs vanuit Utrecht naar 
de winkel voor hun specifieke molenmeel-

mengsel. Niemand denkt dan onmiddellijk 
aan de bemoeienis met de molen, lang 

geleden, van ver weg uit Leeuwarden. 
 

’s Heren korenmolen 

De oudste vermelding van een windmolen in IJsselstein dateert van 1424. In die 
tijd waren het de landsheren die het recht van windvang en molendwang 

hadden. Zij gaven de molen in pacht aan een molenaar. Zij werden Heer of 
Vrouwe van het grondgebied waarop de molen stond genoemd.  
Voor IJsselstein waren dat achtereenvolgens de Heer of Vrouwe van de 

geslachten Van Amstel, Van Egmond (Van Buren ) en na het huwelijk van Anna 
van Egmond met Willem van Oranje het Huis van Oranje.  

Op 9 april 1765 is het 250 jaar geleden dat Marie Louise Van Hessen Kassel 
(1688 – 1765) overleed in Leeuwarden. Zij was de echtgenote van Jan Willem 
Friso, stadhouder te Leeuwarden van de Noordelijke Provincies en Gelderland. 

Deze werd in 1696 de opvolger van Willem III die kinderloos stierf. In 1707 
wordt hij, 20 jaar oud Stadhouder. Twee jaar later trouwt hij. 

Als Stadhouder schrijft hij op 9 juli 1711 een brief aan zijn zwangere vrouw. Vijf 
dagen later, op 14 Juli, begeeft hij zich vanuit Zuid-Nederland op aandringen van 

de Staten Generaal naar Den Haag. Op weg daarnaar toe verdrinkt hij, 23 jaar 
oud, in het Hollands Diep bij Moerdijk.  
Ruim zes weken later wordt zijn opvolger Willem Karel Hendrik Friso, de latere 

Willem IV geboren. Maria Louise van Hessen Kassel wordt regentes van de latere 
Stadhouder. In die hoedanigheid beheert zij de erfenis en bezittingen van haar 

zoon vanuit haar woonplaats Leeuwarden. Als barones van IJsselstein onder 
andere het Utrechtse IJsselstein. 



 
Als Willem IV meerderjarig wordt in 1732 schenkt hij haar de Baronie als douarie 
(vruchtgebruik) die zij zal beheren vanuit haar woonplaats Leeuwarden. In deze 

hoedanigheid zorgt zij voor de bouw van een stenen korenmolen op de plek waar 
we tot de dag van vandaag een molen vinden. 

De voorgangers 
Voor de molens die aan de stenen molen vooraf gingen is men aangewezen op 
de archieven. Tot 1732 betroffen het standerdkorenmolens die telkens herbouwd 

werden op dezelfde plek. Dat gebeurde al vanaf 1418 op de stadswallen. En 
misschien wel eerder.  

Zo weten we dat Willem van Oranje al in 1580 het verzoek kreeg om op te 
treden tegen de pachter van een windmolen en een rosmolen die 

teveel mout met de mouw schepte als loon voor zijn 
inspanningen als molenaar. Een ook elders bekend verschijnsel. 
De plaats van de molen op oude kaarten van IJsselstein: de 

oudste van rond 1550 van Jacob van Deventer, een andere op 
de kaart van Jacob Bleau van 1649. 

In 1732 deelt Willem IV mee dat de in verval geraakte molen zal 

worden vervangen door een stenen molen en dat zijn moeder 
de meerkosten van de vervanging voor haar rekening zal nemen 

wat bevestigd wordt in een schrijven van 12 januari 1732. 
Zo werd zij de eerste Vrouwe van IJsselstein van de stenen 

korenmolen en kent de molen tot op de dag van vandaag 
(Willem Alexander) Vrouwen en Heeren van IJsselstein. Ook al 
zijn de bezitsverhoudingen inmiddels veranderd.  

 
Nieuw levens voor de molen 

Onder Napoleon werden de nationale domeinen in 1811 ter veiling gebracht. Zo 
ook de molen die voor 17.857 gulden in eigendom kwam van de laatste pachter 
Dirk Brouwer. 

In 1850 vond er opnieuw een veiling plaats. Ditmaal omdat er geen 
nakomelingen waren die het stokje konden overnemen. De nieuwe eigenaren 

aanvaardden de koop van molen, werf, pakhuis en koepel onder de voorwaarde 
dat het uitzicht van de koepel behouden bleef. Molenaar werd timmerman 
molenaar Barend van Woerden. Hij ging op de molen werken met twee knechten 

en maalde koren, mout en schors. Van Woerden werd In 1858 door onderhandse 
verkoop eigenaar in ruil voor twee herenhuizen aan de Rijnkade in Utrecht. Zijn 

zoon nam het initiatief voor aanpassing met een stoommachine in 1881. Toen 
zijn vader in 1891 overleed, lieten de erfgenamen de molen veilen door een 
notaris. De boedel werd verdeeld, maar zoon Jan Barend van Woerden bleef 

molenaar tot zijn overlijden in 1913. De stoommachine was toen al ontmanteld. 



De nieuwe 

eigenaar liet de 
molen, die al in 

slechte conditie 
was, nog een 
jaar draaien. In 

augustus 1914 
kwam de 

molen als 
gevolg van WO 
I tot stilstand 

doordat de 
aanvoer stagneerde, de prijzen opliepen en men de concurrentie met 

concurrenten en coöperatieve meelfabrieken niet meer aankon. Opnieuw trad 
een nieuwe fase in. 
 

De Windotter 
In 1917 kocht Geurt van Ek, voormalig jachtopziener en 

onbezoldigd veldwachter, en de molen en de bijgebouwen, 
een brandstoffenhandel. Kap en wieken werden gesloopt. 

Van Ek had er zijn bedrijf tot zijn overlijden in 1950. En 
ook daarna raakte het molencomplex verder in verval en 
lieten projectontwikkelaars hun blik er op vallen. In 1943 

vulde de toenmalige burgemeester van IJsselstein op het 
molenenquêteformulier de naam Windotter in. Waar de 

naam vandaan kwam, is niet duidelijk.  
In januari 1985 ging het Comité tot Restauratie van de 
IJsselsteinse Molen van start. In september volgde een 

toezegging van het Ministerie van WVC voor 70 % van de 
restauratiekosten van meer dan een miljoen gulden. Er 

werd een Stichting opgericht en kort daarna ging de 
restauratie van start.  
De molen kreeg de naam Windotter. De vader van de 

huidige molenaar, Karel Dolman, molenaar te Wilnis, was 
hem tegengekomen en kreeg steun van molendeskundigen 

voor deze naam.  
Een van de stille krachten op de achtergrond was 
molendeskundige Evert Smit naar wie de molenbiotoopprijs 

is genoemd. Een prijs die molen de Windotter een aantal 
jaren geleden ook ten deel viel. 

 
Huub van Est 

 
 

Zie ook: Gang is alles. 2003, het boek dat verkrijgbaar is in de 

molenwinkel van de Windotter. Aan dit boek ontleenden we de 

kaartfragmenten en de foto van de molen in verval. Het Portret 

Marie Louise van Hessen Kassel, zoals dat is te vinden in het 

Stadhouderlijk Hof, konden we plaatsen met dank aan Klaas 

Zandbergen van het Historisch Centrum Leeuwarden.  



Bereidheid tot vrijwillige inzet groot 

Bijna alle Nederlanders vinden behoud molens 

belangrijk! 
 

Amsterdam – Maar liefst 89% van de Nederlandse bevolking vindt het 

behouden van de monumentale molens belangrijk. Dat blijkt uit een 

recent onderzoek dat in opdracht van vereniging De Hollandsche Molen 

en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is uitgevoerd door TNS NIPO. Ook 

kwam uit de enquête naar voren dat een op de tien vrijwilligers 

overweegt om actief te worden op een molen of bij een 

molenorganisatie. 

 

De Hollandsche Molen heeft dit onderzoek laten verrichten om een beter beeld te 

krijgen van de bereidheid van de Nederlander om zich vrijwillig in te zetten voor 

het molenbehoud. Aan 1.334 Nederlanders is gevraagd hoe belangrijk zij het 

behoud van molens vinden en of zij zich vrijwillig willen inzetten voor deze zaak. 

81% van de respondenten vindt dit molenbehoud (zeer) belangrijk en dit 

percentage stijgt zelfs naar 89% wanneer deze molen in de eigen woonomgeving 

staat.  

 

Vrijwillige inzet 

De bereidheid om zich vrijwillig in te zetten voor molens is relatief hoog. Zo’n 10 

% van de mensen die het afgelopen jaar, nu of in de nabije toekomst 

vrijwilligerswerk verricht(t)en, overweegt in de toekomst als molenvrijwilliger 

aan de slag te gaan. Deze groep ambieert werkzaamheden, variërend van een 

helpende hand in de molenwinkel tot bestuurder en vrijwillig molenaar.  

Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat de respondenten vaak niet weten 

waar zij zich kunnen aanmelden om vrijwilliger te worden. Dat dit gewoon bij de 

molen in de buurt of bij een van de vele molenorganisaties kan, is blijkbaar niet 

duidelijk voor de buitenstaanders.  

Een andere belangrijke uitkomst voor de vereniging is de noodzaak om de 

diversiteit van de werkzaamheden op en rond de molen beter zichtbaar te 

maken. Of het nu gaat om helpen in de winkel, bezoekers rondleiden, in een 

bestuur zitten of actief zijn als molenaar, voor iedere Nederlander is wel een klus 

in de persoonlijke interessesfeer te bedenken.  

 

Molentoekomst 

Dit onderzoek is gedaan in het kader van het project Molentoekomst. Vereniging 

De Hollandsche Molen wil met dit grootschalige project samen met het hele 

molenveld ervoor zorgen dat molens niet alleen nu maar ook in de toekomst de 

plek in onze samenleving krijgen die zij verdienen. Behalve onderzoeken naar 

vrijwilligersinzet worden analyses uitgevoerd op de gebieden van financiën en 

organisatie, monumentale waarden, her- en nevenbestemming, molenomgeving 

en draagvlak. Het project Molentoekomst wordt afgesloten met een congres 

medio 2015.  



Tentoonstelling ‘Molens in Harlingen’ 

In het Hannemahuis in Harlingen is van 22 november 
2014 tot 1 maart 2015 een molententoonstelling 

Korenmolen De Bazuin, pelmolen De Leeuw, cementmolen De Standvastigheid, 

oliemolen De Zeemunnik, houtzaagmolens De Fortuin, Arend en Vrede zijn 
enkele van de vele molens die hun wieken in en om Harlingen lieten draaien. 

Talloze industriemolens 
Tot halverwege de 20ste eeuw stonden er talloze windmolens in en om 

Harlingen. Deze vormden met elkaar een grote industrie op allerlei gebied: 
korenmolens, papiermolens, zaagmolens, watermolens, pelmolens, oliemolens en 

cementmolens.  
Door de komst van de stoommachine verloren de Harlinger molens hun 
betekenis en zijn uiteindelijk verdwenen.  

Het Hannemahuis brengt ze weer even terug. Getoond worden foto’s, 
schilderijen, prenten, tekeningen en kaarten waarop de molens goed te zien zijn. 

Ook zijn modellen van een historische en een moderne molen te zien, de 
gevelsteen van De Phoenix, twee zeldzame naamborden van De Arend en 18de-
eeuwse zilveren voorwerpen waarop molens zijn gegraveerd. 

Een speciaal plekje voor Molen De Bazuin 
Korenmolen De Bazuin heeft een speciale plaats in de tentoonstelling. Dit was de 
laatste molen in Harlingen. De Bazuin stond op de Noordelijke ringmuur en 

vormde een oriëntatiepunt vanuit zee en vanuit de lucht.  
Op de tentoonstelling is ook een compilatie van 20 seconden uniek bewegend 

beeld van De Bazuin te zien, samengesteld door Filmfonds Oud Harlingen. 



Actueel 

Door de discussie over de plaatsing van windenergiemolens vlakbij Harlingen is 
deze tentoonstelling over historische molens in en om Harlingen extra actueel. 

Ook aan de hedendaagse molens is aandacht besteed. 

De eerste molen 
De tentoonstelling is helaas mager van context voorzien, gelukkig geeft het boek 

Molens in en om Harlingen, een rijke historie van Tj. Severein uit 1990 van 
Flevodruk Harlingen bv. die context wel.  
De geschiedenis van molens in Fryslân gaat helaas niet zover terug als in andere 

delen van ons land (tot ca het jaar 1000 te Hulst). In een akte van 13 maart 
1399 staat een eerste vermelding over een molen in Staveren, maar toen 

moeten er in de provincie al meer zijn geweest. 
Het eerste schriftelijk bewijs in Harlingen betreft een rekening van een 
rentmeester, dat er in het jaar 1566 een molen is verkocht. 

Op een oude plattegrond van Jacob van Deventer uit 1570 staan twee molens 
ingetekend in Harlingen. Eén op de hoek van het huidige Schritsen en de 

Spekmarkt, de tweede op de hoek van Noordijs en de Rommelhaven, beide 
waren standerdmolens en zijn ongetwijfeld korenmolens geweest. Beide deze 
plekken waren aan de buitenkant van de stad. Latere molens stonden nog verder 

vanwege uitbreidende bebouwing.  

Korenmolen de’Bazuin op de Noordelijke Ringdijk was tot februari 1944 een 
markante plek in Harlingen. De molen is talloze keren afgebeeld op schilderijen, 

tekeningen, foto’s en prentbriefkaarten en bezongen in Harlinger liedjes. In de 
jaren 1930 leerden kinderen aan de voet van de molen zwemmen in zwembad 
De Koemen. De blikken bussen waarmee ze bleven drijven, werden in de molen 

opgeborgen  

Geschiedenis  
In 1858 werd aan molenaar E. Wijga een vergunning verleend om zijn door een 

rukwind omgewaaide standerdmolen te vervangen door een achtkante 
stellingmolen. De molen maalde wanneer dat nodig was dag en nacht voor de 

stad en de boeren in de omgeving. De molen stond dicht bij de Waddenzee. op 
de Noordelijke Ringmuur. De molen had een stenen onderbouw, de 
bovenachtkant was gedekt met horizontale planken. In 1908 werd molen De 

Bazuin verkocht voor 1127 gulden aan brandstofhandelaar K. de Vries. In april 
1910 was er een roedebreuk waarbij 21 meter van de molen de grond in sloeg. 

In 1914 ging K. de Vries failliet. De molen werd vervolgens gekocht door P. Friso. 
In datzelfde jaar verloor de molen het wiekenkruis bij een noorderstorm en ook 
de balie (of stelling) werd vernield. Herstel volgde daarop. Na nog een paar jaar 

in bedrijf te zijn, geweest raakte de molen in verval. Hij werd op 8 februari 1929 
voor fl 850,- gulden door de gemeente Harlingen gekocht. De daaropvolgende 

restauratie kostte 2800 gulden  
In de Tweede Wereldoorlog, februari 1944, moest De Bazuin op last van de 
Duitse bezetters worden afgebroken. Hij zou als enige molen in het noorden op 

de zeedijk, een gemakkelijk ‘oriëntatiepunt’ vormen voor geallieerde vliegers. De 
molen werd door molenaar Westra Te Franeker gesloopt.  

Na de Bevrijding werden er plannen gesmeed om De Bazuin weer op te bouwen 
Er werd een comité opgericht Van alle plannen kwam niets terecht, de molen is 
nooit meer opgebouwd.  

Er is geen molen in Harlingen die zo vaak is afgebeeld als molen De Bazuin. De 



Bazuin is bezongen in liederen en afgebeeld op foto’s, tekeningen, schilderijen, 

prentbriefkaarten, tegels, borden, ja zelfs gezandstraald op glazen deuren en 
geborduurd op kleedjes en kussens. Menig ‘ouwe seun’ heeft thuis aan de muur 

een afbeelding van De Bazuin hangen.  
Na een oproep ‘Molen de Bazuin gezocht’ in diverse kranten, stroomden de 
inzendingen van particulieren voor de tentoonstelling binnen. Velen deelden ook 

hun herinneringen aan De Bazuin. Zo was de molen een romantische 
ontmoetingsplek, waar heel wat Harlinger huwelijken uit zijn voortgekomen. 

Houtzaagmolen De Arend 
Houtzaagmolen De Arend stond aan de 
oostzijde van de  

Bolswardervaart, schuin tegenover de 
molen De Eendracht. De Arend werd in 
1852 vermeld als wind- en 

stoomhoutzaagmolen. Volgens een 
aangebracht jaartal in de kap werd de 

molen gebouwd in 1779. Molen De 
Arend was een stellingmolen, de romp 
een achtkante bovenkruier, met 

zaagschuren. De romp was gedekt met riet en de wieken waren zelfzwichtend, 
namelijk voorzien van jalouziekleppen. 

De molen is eigendom geweest van Simon Beitschat, Coenraad Kühlman 
(overleden 1904), Sjouke Jans Hondema (vanaf 1899 tot zijn dodelijk ongeluk in 
1906) en diens zoon Jan Hondema. Sjouke Hondema en Jan Hondema gingen op 

30 juni 1903 een vennootschap aan. Meesterknecht op de molen werd Minne de 
Jong, getrouwd met Froukje Hondema, een zuster van Sjouke Hondema. 

In 1938 werd de molen onttakeld, nadat meesterknecht Minne de Jong was 
overleden op 4 oktober 1935. Pas in 1940 werd de molen verder gesloopt. 
Bewijzen hiervan zijn een verkoopakte en een foto van de Elfstedentocht 1940  

In 1943 stond alleen nog de zaagkelder met opbouw. Volgens het verhaal werd 
dit als baken gebruikt door Engelse vliegers tijdens vluchten overdag. Volgens 

een aangebracht jaartal in de kap werd de molen gebouwd in 1779. 
De Arend heeft gestaan op de plek waar nu de opleidingsschool van de 
Rijkspolitie is. 

Houtzaagmolen De Twee Gebroeders  
of De Swarte Molen, gesloopt kort 
na 1898. Een unieke molen voor 

Fryslân, want het was een 
wipstellingmolen. Op de brug staat 

de eigenaar, Baas Meinesz. Op de 
stelling van links naar rechts S. van 
der Meer, Joh. Tuinman en K. 

Burgeij, de baas van de zagerij. 
Deze molen stond even verder dan 

zaagmolen Fortuin aan de 
westzijde van de Bolswardervaart 
en wordt op de kaart uit 1718 van 

Schotanus al aangegeven.  

De molen stond aan dezelfde opvaart als de cementmolen De Standvastigheid. 



De molen De Twee Gebroeders was een geheel houten wipmolen met een 

rietgedekte kap. Verder was de molen voorzien van een stelling en was hij op 
een schuur gebouwd. De molen kreeg de naam De Twee Gebroeders in 1814 

toen de broers Sikke en Jacob Fans Posthuma de molen kochten.  
Het woonhuis dat bij de molen De Twee Gebroeders hoorde, staat er nog steeds, 
aan de Westerzeedijk, tegenover de Stenen Man.  

Houtzaagmolen ‘De Vrede 
De Vrede stond achter De Arend. In 
1818 is de financiering voor de bouw 

van De Vrede rond. Hij zou een 
vlucht van 67 voeten krijgen (20,44 

meter). Het werd een achtkante 
bovenkruier met zwichtstelling. In 
1832 is hij eigendom van houtkoper 

Okke Jacob Bijlsma. Later in 1878 
heeft Evert Lautenbach, blokmaker te 

Harlingen de molen gekocht voor f 
4827,-. In 1888 is hij weer verkocht 

aan de heer Y.O Faber voor f 1399,- en uiteraard inclusief de nieuw ingegraven 

houtkolk, het erf, de grond, de opvaart en de knechtswoning aan de 
Bolswardervaart, maar 5 jaar later ging deze failliet en werd de firma A.L. Hoek 

eigenaar. Bij de molen is later een kistenmakerij gebouwd. De firma Hoek 
stichtte onder Harlingen in 1857 het kalkovenbedrijf ‘De Nijverheid’. De zagerij 
werd een stoomhoutzagerij en is in 1910 stilgezet en in 1918 gesloopt. 

Oliemolen De Zeemunnik,  
Deze molen is gesloopt omstreeks 
1916 De Zeemunnik stond in de 

bocht van de Bolswardervaart bij de 
brug in de Rijksweg, vroeger heette 

dat onder Almenum. De Zeemunnik 
maakte ook deel van uit van drie 
oliemolens, aangegeven op de kaart 

van Schotanus. In 1566 al werd er in 
Harlingen een wind-oliemolen met de 

naam ‘Zeemunnik’ opgericht. Karst 
Jelles en Jan Lieuwes uit Harlingen 

kregen daartoe toestemming van de Staten van Fryslân. 

Eigenaar in 1832 was Jan Sikkes IJzenbeek, in 1862 werden de oliemolen en 
bijbehorende gebouwen en land verkocht voor f 7006,- aan Jelle Kroon. In 1897 

was of olieslager J. Westendorp eigenaar. Zijn meesterknecht Marten Visser 
kreeg dit schilderij van de Zeemunnik geschonken. De molen is in ongeveer 1916 
gesloopt, inmiddels voorzien van stoom. 

Pelmolen: De Nieuwe Molen, later De Hoop 

In 1825 stond aan de westkant van de Bolswardervaart de molen De Hoop. In 

1699 wordt gesproken over het stichten van deze molenIn 1726, in 1738 en in 

1806 verandert hij van eigenaar. In 1835 overlijdt de laatste eigenaar , de heer 

Ype Rodenhuis. IN 1840 lieten de erven de molen afbreken, het erf werd tot 

weiland. Sybrand P. Molenaar overlijdt in 1738, zijn weduwe verkoopt de molen 



dan en hij staat aangekondigd als ‘Uitmuntende Pelmolen, zijnde een achtkant en 

hebbende 20 el en 6 palm vlugt……” (dat is ca. 20 x 70 cm en ca. 6 x 10 cm = 

ca. 14,60 meter). Sybrand P.Molenaar was diaken van de Hervormde Gemeente; 

een wapenbord met zijn naam hangt in het Hannemahuis. 

De Sneeker Oliemolen  

De Sneeker Oliemolen maakte deel uit van de drie molens, die bij elkaar aan de 

Bolswardervaart stonden en op de aloude en bekende kaart van Schotanus uit 

1718 voorkwamen. Eerst een pelmolen, want in 1726 kopen Sybe Jansen Reyer 

en Herke Tjebbes, gortmakers te Harlingen “eenzesde deel van de 

peldegarstmolen of De Nieuwe Molen en in 1735 wordt de oude pelmolen tot 

olymoolen gemaakt”. Op 1 juni 1765 ’s middags om drie uur is de Sneeker 

Oliemolen in vlammen opgegaan. 

Tot slot 

De tentoonstelling omvat slechts een klein aantal molens, zoals hierboven 

beschreven, het boek van Severein laat zien, uiteraard voor zover hij in zijn 

onderzoek heeft aangetroffen, dat er zo’n 63 molens in en om Harlingen zijn 

geweest: één cementmolen, één eekmolen, 10 korenmolens, twee koren-

/pelmolens, één pelmolen, drie oliemolens, een papiermolen, een (olie)rosmolen, 

vijf (grutterij)rosmolens, twee (cement, tras) rosmolens, 14 water-poldermolens, 

15 zaagmolens, één zaag/cement/korenmolen en een zaag/korenmolen. Toch is 

het mooi dat aandacht geschonken wordt aan zo’n belangrijk stuk van het 

industrieel leven. 

Michiel de Ruiter 

Boeken psje 

Wie de tentoonstelling wil bezoeken, moet snel 

zijn. Tot 1 maart is de expositie van Harlinger 

molens nog te bewonderen. En voor de 

liefhebber hebben we nog slechts één boek 

Molens in en om Harlingen op de plank 

staan over de rijke molenhistorie van deze 

stad. Het is uitverkocht, maar wie het eerst 

komt, die het eerst maalt. (info@utskoat.nl 

of 0515-579348).  

Ook hebben we voor de snelle beller het 

zeldzame, antiquarische boek Duizend 

Zaanse Molens van molenmaker Pieter 

Boorsma nog te koop.   
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Penningmeester: 

Barend Potjer 

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 

IBAN:  NL87 RABO 0117 8061 53 

 

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning: 

Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders 

RSIN/fiscaal nummer: 8060 14 933 

Ledenadministratie: 

Via J. Rozenga, Oudebildtdijk 1094, 9075 NL 

Westhoek.  

tel. 06 50401856 of 0518-785024 

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 

 

Druk: uitgeverij Masije, Makkum/Joure 

 

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. 

 

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  j.poorte@kpnplanet.nl 

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: jjpoorte@gmail.com 

Aan dit nummer werkten mee: 

Jan Boersma, Fokke Busman, Huub van Est, 

Gjalt de Groot, Martin de Jong, Lolke van 

der Meer, Stef Mensinga, Johannes Rozenga,  
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