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Van de redactie 

40 jaar Gild Fryske Mounders werd zaterdag 30 mei gevierd in Vrouwbuurtster-

molen. Dat was op historische grond, want in de jaren 70 startte hier zo’n beetje 

het Friese molenaarsgebeuren. Geen wonder dat we er met veel plezier extra 

aandacht aan schenken. Meer dan honderd molenvrienden waren getuige van 

o.a. de presentatie van de Friese molenkaart. Maar bovenal was het een moment 

om stil te staan bij het verleden en de toekomst met vertrouwen tegemoet te 

zien. En dat gebeurde in een ongedwongen ambiance waarin molen en 

molenrestaurant een sfeervolle rol speelden. Een woord van dank is op zijn 

plaats aan het adres van de organisatoren Jet Sandberg, Johannes Rozenga en 

Bouwe Tjallingii. Veel lees- en kijkplezier met dit nummer en een goede vakantie 

toegewenst.        Gerben D. Wijnja 
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Wat ferwachtsje jimme fan mûnders dy 't lid binne fan it 

Gild Fryske Mounders as hja in feest hâlde? Se prate oer 

mûnen en se hawwe it oer sibben en kunde. Se drinke, 

mar wurde net dronken. 

Se helje ferhalen út harren tinken oer de begjin tiid fan 

dat se mûnder waarden. Se oerlizze mei-inoar oer 

technyske saken fan mûnen en komme yn 'e kunde mei 

oare mûnders. Sy harkje nei de sprekkers, dy't dizze kear 

fanôf de stelling fan de machtich moaie Nôtmûne fan 

Froubuorstermole sprekke.  

 

Dan is it wol heech sa'n stelling, dat in mikrofoan boppe en lûdsprekkers op 'e 

grûn moasten it lûd fan stimmen ta de harkers bringe. Ien lûdsprekker foel om 

troch de hurde wyn, fansels stikken. It waar wierre goed mei, in sintsje derby, in 

soad wyn, dat de mûne mealde omraak.  
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De hjoeddeiske foarsitter fan it Gild, Frits Bloem, begûn as sprekker en hie in hiel 

ferhaal oer it ûntstean fan it Gild. De relaasje mei de “De Hollandsche Molen” en 

it “Gilde van Vrijwillige Molenaars”, it “Wetterskip” en “De Fryske Mole”. It 

stribjen om in goede oplieding fan learling-mûnders te jaan en noch folle mear.  

Hy wie in heal oere oan it wurd. Prachtich ferhaal, mar ik (Johannes Rozenga, 

seremoanjemaster) seach wolris op myn horloazje, want Paul Erkelens, Dykgraaf 

fan it Wetterskip, soe it feest út namme fan hiel Fryslân iepenje en de mûne 

betsjinje mei de mûnder Jan Braaksma. Dat moast net tefolle letter wurde, hie ik 

yn 't draaiboek stean.
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De Dykgraaf lokwinske it Gild mei dit jubileum en 

dizze feestdei en sei dat hiel Fryslân grutsk wie op 

dizze feriening mei sa'n protte betûfte mûnders. 

De relaasje tusken mûnen, mûnders en it 

Wetterskip helle hy oan en dat wie fansels in 

goede gearwurking. Wiete fuotten hawwe wy yn 

jierren net mear hân. In Dykgraaf is ek in minske en doe’t hy it fangkeatling 

pakte, tegearre mei de mûnder, seach ik dat hy dochs in bytsje senuweftich wie. 

Ik kin it my yntinke: ûnder it each fan safolle betûfte mûnders foar earste kear 

de mûne draaie te litten is wat oars as it Wetterskip bestjoere. 

It wie al kertier foar fiven foardat de earste sprekkers ophâlden en doe ferskoden 

de oare sprekkers nei kertier oer fiven. It draaiboek fan it feest kaam yn 'e 

knipe, mar it slagge allegearre. 

It wie yn 't begjin ek noch in hiele toer om de mûnders yn 'e seal te krijen om 

kofje of tee mei in stikje oranjekoeke te jaan en se in nammekaartsje op te 

spjeldzjen, troch oare jubileum-kommisjeleden Jet Sandberg en Bouwe Tjallingii. 

Mûnders litte harren net stjoere, dat hie ik witte kinnen. Dat it “makke skiep” 

waarden, dat nea fansels, mar sy wennen wol oan myn oproppen, yn en út de 

seal te gean. Doe't ik se rôp foar it iten, doe lieten se harren wol stjoere, hoe kin 

dat dochs? 

De foarsitter fan De Fryske Mole Bé de Winter 

lokwinske ek it Gild en hie yn syn taspraak it oer de 

gearwurking tusken it Gild Fryske Mounders en De 

FryskeMole. Sy wienen manmachtich kommen, hast 

it hiele bestjoer wie der. Waarme wurden sei de 

foarsitter, doe't it in bytsje kâld begûn te wurden. 

Ja, om en de by fiif oere de middeis nimt de wyn 

altiten ta, mar de mûnders bleaunen allegearre 

bûten harkjen, op in pear nei dy't om 'e hoeke fan 

de doar it oanseagen. 

Doe kamen “Dy Twa” sprekkers fan it “Het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars” oan it wurd. Wy 

hawwe in soad meimakke, mar sa’t sy tegearre 

inoar oanfollen wie prachtich. De iene, tydlik 

foarsitter Bas de Deugd, dy die de felisitaasjes 

yn 't Nederlânsk en de oare, âld foarsitter 

Theun Vellinga, die it yn't Frysk. Dat eltsenien 

moast laitsje om dy taspraak, it wie mear in 

toanielstikje. Mar it boadskip kaam dúdlik oer: 

de wurdearring foar inoar wie grut, want beide 

ferienings dogge itselde. Minsken opliede ta 

betûfte mûnders, dy't dan oeral mealle meie. 

Ek seinen hja yn beide rykstalen, dat se de diploma's fan elkoar akseptearren.  
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Dat hie de petearen yn de lêste 

jierren oplevere. De 

gearwurking moat trochgean. 

Sy hienen út namme fan de 

feriening “Het Gilde van 

Vrijwillige Molenaars” in kado 

meinaam. In oarkonde yn in list 

en yn't Frysk en in lyts bytsje 

Nederlânsk. “Ter eare fan it 

ambacht fan mounder fan it 

Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Nederland”. De list hie in 

houten stêfrêd oan 'e lofterside krigen. Sels ik as Stânfries waard waarm fan 

dizze opfiering. 

 

De foarsitter Nico Papineau Salm fan “De Hollandsche 

Molen” lokwinske it Gild Fryske Mounders en it 

hjoeddeiske bestjoer mei dit jubileum. Ek waarme 

wurden oer de beide ferienings en de gearwurking op 

alle mûnemêden.  

Trije mûnders fan it Amelân wienen mei de boat 

kommen en wienen al betiid hjirre. Sy binne oan it lêst 

ta bleaun en gienen mei syn trijen mei de Wetter-taksy 

fluch werom. Foar de mûnders fan it súd- en súdwesten 

fan Fryslân wie it in Ommelânske reis hielendal nei de 

Froubuorstermole yn 't noarden fan datselde Fryslân. 

Ek de leden fanút Kollumerlân en Boerum moasten in 

ein ride. Foar de gasten út Hollân wie it noch fierder fuort. Mar oer de grutte 

diken is Fryslân fluch te berikken. Guon hienen muoite mei de heak om Ljouwert. 

Der wurdt op de “Heak” ek net goed de wei nei it Bilt oanjûn. 

De sealen fan “Eetcafé De Molen” wienen aardich fol mei de 

feestgongers. Ik seach it hear in kear oer en tocht: sa moat it 

wêze. Leaver hie ik alle 280 leden hjir hân, mar oaren seinen: “Dat 

slagget nea”. En sa is it mar krekt, wês wiis mei 130 oanwêzigen. 

Mar der bleaunen dochs nammekaartsjes op tafel lizzen. Op it lêst 

hienen minsken it ôfwitte litten. Klaas Lenstra wie de moarns net goed wurden 

en syn frou belle ôf, spitich. Betterskip Klaas, faaks sjogge wy dy wer yn 

Poppenwier mei novimber. Ek oaren moasten belies jaan troch swierrichheden 

mei harren liif, doe't wy se oan ‘e telefoan hienen, dat se ek komme koenen. Wy 

hienen by de oanrin nei it feest net genôch oanmeldings krigen en besluten doe 

om in eamel te stjoeren en/of se te skiljen. Ek wienen der minsken dy’t op 

fakânsje gienen of dy’t jierdeis hienen en ik leau dat der ek brulloften wienen. Ja, 

sibben komme earst. 
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Prachtich wie it dat de jongelju, dy’t 

wy as mûnders en learlingen hawwe, 

ek oanwêzich wienen. Sy mochten fan 

my byinoar omtyskje, de oaren haw ik 

frege om safolle mooglik mei eltsenien 

in praatsje te meitsjen en net hieltyd 

by de eigen groep te bliuwen. Ik tink 

dat dat aardich slagge is, it mong him 

aardich. 

Hichtepunt 

It hichtepunt fan dit jubileum wie de taspraak troch de foarsitter fan it Gild Frits 

Bloem krekt foar it iten. Hy rôp alle mûnders fan it earste begjin fan it Gild op 

om op it poadium te kommen. Dat wienen: Jan Wüst, Jan Coppens, Anne 

Dijkstra , Sake Bergsma, Anne S de Jong, Piet Bootsma,  Popke 

Timmermans, Harm Zuidstra, Gaatse v.d. Beek, Jan Wierstra en ús 

eareleden Lourens Sierkstra en Gerben D. Wijnja. 

Frits hat se út namme fan it bestjoer tasprutsen en in blomke jûn. Wat stie dat 

moai al dy mûnders glânzgjend en grutsk foar alle oandacht dy’t se krigen. Ja, 

hienen se mar net by de oprjochtings-gearkomst fan it Gild wêze moatten yn de 

kantine fan DE (Douwe Egberts) op 'e flekke De Jouwer. Dizze earste Gild Fryske 

Mounders gearkomste wie foarôfgien troch trije wurkgroepen, t.w. De groep 

Holwert, de groep Froubuorstermole en de groep De Jouwer. 

 

Vl.n.r. Voorzitter Frits Bloem, Jan Coppens (oud-voorzitter), Anne Dijkstra  

(oud-bestuurslid) Piet Bootsma (oud-voorzitter), Harm Zuidstra, Jan Wierstra, 

 Popke Timmermans, Lourens Sierkstra (oud-bestuurslid), Jan Wüst,  

Anne S de Jong (oud-bestuurslid), Sake Bergsma, Gaatse v.d. Beek en  

Gerben D. Wijnja(redacteur De Utskoat sinds oprichting) 
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Wat ek noch neamd wurde kin: op 27 april 1974 de middeis om twa oere yn 

kafee Halma: “de bekendmaking van de werkgroep”. It is in wurkgroep fan DFM. 

Dizze wurkgroep hat nei diskusje en sykjen nei it krekte paad de feriening GFM 

oprjochte op freed 23 maaie 1975 yn de kantine fan DE op De Jouwer. De 

hear Bokma seit út namme fan DFM alle meiwurking ta. Sjoch hjir de 

oerienkomst tusken DFM en GFM en dat oant de dei fan hjoed. It GFM is in feit. 

Wy fiere hjoed feest en betinke. 

De Utskoat 

Doe kaam De Útskoat op it aljemint, ús fearnsjierblêd fan De Fryske Mole en it 

Gild Fryske Mounders. Ek dy waard 40 jier. Wat in âld blêd en dochs noch altiten 

by de tiid en goed lêzen, seinen in soad oanwêzigen. Mar wêr komt dat troch? Ik 

tink, en de foarsitter sei it, troch de twa-ienheid: “Gerben Wijnja – Utskoat”. Hy 

hat him hast de hiele feestoeren ferskûle efter syn kamera en mar foto's meitsje. 

De foarsitter sette him yn 'e sinne, moanne en hy waard in stjer. Gerben hie in 

geheim en dat iepenbiere hy no yn syn lytse weromsjoch en andert: “Om sinten 

te besparjen foar it ferstjoeren fan it blêd, waarden soms kantsjes ôfsnijd, dan 

kaam it yn in leger post-taryf”. 

Al dy tiid fan it bestean fan it Gild en sels dêrfoar hat Gerben de blêden makke 

en troch de hear J.G. de Beer út Sint Jabik krige it de namme “Utskoat”. Hulde 

foar sa'n earelid as Gerben en syn krewearjen. Hy moat der fansels wol mei 

trochgean, dat giet mei in bytsje help fan my en oaren wis en seker. Ik ha der 

niget oan om foar dy twa-ienheid út en troch te skriuwen. 

Och, no doch ik it wer en dan wurdt it in mearke. Sake Bergsma soe sizze, hie ik 

betocht: “Mar dit is stjerrende wier wat hy skriuwt”. Ik hearde dat hy yn It 

Hearrenfean wennet en noch altiten in Wâldsjer is.  

Mar oan alles komt in ein en ek oan dizze feestdei, spitich. De wyn gie lizzen, hy 

hie belies jûn foar ús mûnders. Dat doe't se allegearre ien foar ien de doar út 

gienen, koene wy as jubileumkommisje de Fryske flachjes en de Biltske flagge 

oprôlje en wer meinimme. En waard it wêr rêstich yn 'e útbuorren 

Froubuorstermole. De mûne stie fier en grutsk oer it Bilt te sjen en hâlde syn 

wjukken stil. Gjin wyn. 

Ik sit dit te skriuwen op de snein kertier oer fjouweren, de dei dêrnei en it 

reint. Wat hawwe wy it troffen juster op sneon 30 maaie 2015.  

Dizze kear seremoanjemaster Johannes Rozenga 

Een ander hoogtepunt betrof de 

overhandiging van het eerste 

exemplaar van de Friese 

molenkaart aan de heer Jan Wüst, 

de eerste geslaagde van het GFM. 

Jan was zo vereerd dat hij vanaf de 

stelling geheel onvoorbereid een 

mooie speech ten beste gaf. (red.)  
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Verslag molenexcursie GFM op 4 april 2015 
 

Voor een heel aantal molenaars, leerlingmolenaars en 
andere molenliefhebbers, ook uit Groningen, was het 
zaterdag 4 april weer vroeg uit de veren om op tijd in 
Goutum te zijn waar de bus vertrok voor de jaarlijkse 
excursie GFM 2015, deze keer in de richting van Zutphen 
en Doetinchem. 
 

Het was wat grijzig weer maar het beloofde wel een droge dag te worden met 

vooral in de middag flink wat wind (de windrichting was noord en alle molenaars 
weten wat dat betekent). Eerst reden we naar de tweede stopplaats, in 

Heerenveen, waar nog een aantal molenaars instapten uit die regio. En dan op 
weg met een bijna volle bus richting Zwolle en Apeldoorn. 

De overige lege plaatsen in de bus werden ingenomen door molenaars van de 
korenmolen De Adriaan uit Haarlem en nog twee molenliefhebbers uit Noord 
Holland die instapten bij een stopplaats aan de snelweg bij Hattum. Zij zijn al 

jaren geabonneerd op de Utskoat en vinden het leuk om ook met de Friese 
molenaars op molenpad te gaan. Welkom dus, molenaars uit de andere 

provincies. Bij Zutphen gingen we van de snelweg af om vervolgens richting 
Warnsveld te rijden naar de eerste molen die we deze dag gingen bezoeken.  
Zoals we vorig jaar tussen de snelwegen en verstedelijking door reden in het 

westen van het land, zo reden we deze keer langs lommerrijke wegen het 
coulissengebied in van de Achterhoek waar we al onze molens van die dag 

gingen bezoeken. 
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Warnsveld 

In Warnsveld aangekomen werden we 
bij molen Nooit Gedacht welkom 

geheten met koffie en appelgebak. Het 
is voor de tweede keer dat ik meega 
maar ik denk dat dit bijna een traditie 

is om op deze manier te beginnen met 
de molenbezoeken; doorgaan hiermee 

zou ik zeggen. 
Molen Nooit Gedacht is een achtkante 
korenmolen met stelling. 

Deze molen kent een lange 
geschiedenis van afbranden en 

opnieuw beginnen (1815, 1869 en 1905). Pas vanaf 1905 is de molen voor het 
laatst op de oude fundamenten weer opgebouwd. Een jonge molen dus met 3 
koppel maalstenen. 

Het gevlucht bestaat, en dit geldt voor alle bezochte molens in de Achterhoek, uit 
een Van Bussel-stroomlijnneus in combinatie met het Ten Have-systeem. Hoe 

kan het ook anders: de Achterhoek (woonplaats Vorden van de fam. Ten Have) is 
de regio waar deze kleppen vandaan komen. Op deze molen echter niet op de 

binnenroede maar op de buitenroede en dit komt niet veel voor. 
Leuk was het om te zien dat het bijhouden en uitlichten van de steen bediend 
wordt met een lange lichtstok. Over het uiteinde van de lichtboom ligt een leren 

riem, aan één zijde vastgemaakt aan een vast punt en aan de andere zijde 
bevestigd tegen de lichtstok. De lichtstok steekt hier door de steenzolder heen 

en is dus zowel op de maalzolder als op de steenzolder te bedienen. Ook wordt 
op deze manier met een lange stok de scheiplank bediend. 
Op de steenzolder steken dus vier stokken uit de vloer, je moet dan wel precies 

weten wat bij welke stok hoort. De lange spruit van deze molen maar ook van 
andere nog te bezoeken molens ligt, anders dan wij  over het algemeen gewend 

zijn, niet in het midden van de molen maar vóór het bovenwiel. 
Na enige tijd werd de bus weer opgezocht en ging het naar Ruurlo waar de zaag- 
en korenmolen de Agneta staat, uit 1851. Oorspronkelijk een koren-, pel- en 

oliemolen en later, pas in 1917, omgebouwd tot koren- en zaagmolen. 
Het enige (metalen) zaagraam wordt aangedreven via een krukas en een 

kolderstok (wuifelaar) door een band die naar keuze over een windgedreven- of 
een elektromotor gedreven poelie kan lopen. Een vliegwiel zorgt voor de cadans. 
De molen is eigendom van de familie Vaags (molenbouwers). 

Voor de molen liggen zowel links als rechts als achter de molen enorme 
hoeveelheden stammen opgestapeld. Molenbouwer Vaags (die onder andere de 

molen in Burum heeft gebouwd) zal hier natuurlijk gebruik van maken voor de 
molenbouw. 
Het is mooi dat in de pollen van de slee bij dit toch vrij industrieel uitziende 

zaagraam nog houten kneppels van essenhout gebruikt worden, in plaats van 
metalen balkijzers zoals we die kennen bij de Friese zaagmolens. 

Wat we ook niet kennen in Friesland is het Engelse kruiwerk waar deze molen 
mee is uitgerust. Mooi om dat even te zien, ook de andere molens die nog 
bezocht moesten worden, hebben dit kruiwerk. Bij deze molen tref je ook twee 

steunders aan. 
Voor mij persoonlijk was de trommelvang van deze molen reden om hem even te 

vangen om te weten hoe dat aanvoelt, de molenaar had hier geen problemen 
mee. De trommel is in zijn vorige leven waarschijnlijk een schijfloop geweest. 
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Van de molenaars en vrijwilligers van deze molen kan gezegd worden dat het een 

leuke club is die hun verhaal maar al te graag aan ons wilden vertellen. 
Ook was er een film te zien over het werk in de molen. 

Voordat we weer de bus in gingen, hebben we nog een groepsfoto gemaakt, 
onder grote hilariteit want elke keer als de foto genomen was kwam er weer een 
verlate molenaar de molen uit en moest de foto opnieuw worden genomen. 

Zodoende duurde het even maar het is gelukt.  
 

Breedenbroek 
Toen de bus weer in en op weg naar de 
volgende molen. 

En dat was de Kempermolen te 
Breedenbroek. Een mooie ronde stenen 

beltmolen uit 1882. De belt heeft een 
hoogte van ruim 3,00 meter, en ook 
hier weer de Ten Have-kleppen met 

een Van Bussel-stroomlijnneus en 
zeilen als ook een vangtrommel en het 

Engelse kruiwerk met een prachtig 
kruirad. De molen heeft één koppel 

maalstenen. 
De lichtstok en de stok voor de 

bediening van de scheiplank zijn ook hier aanwezig. 

Ook, en daarom noem ik het, een uitzonderlijk lange lichtboom en een regulateur 
met riemaandrijving en een mooie constructie om deze op spanning te houden.   

Goed is te zien hoe vroeger de boer, paard en wagen vol graan door de belt 
onder de molen reed, via een luiluik het graan de molen in en aan de andere 
kant boer, paard en lege wagen er weer uit (mooi toch). Kortom een heel mooie 

overzichtelijke beltmolen. 
Inmiddels is de zon door de bewolking heen gebroken, waardoor het weer wat 

aangenamer werd, en zoals ik in het begin al opmerkte, was de wind wat 
toegenomen. 
 

De Heurne 
Weer met zijn allen de bus in en dan 

op weg naar De Heurne en daar 
wachtte ons de ook weer draaiende 
korenmolen, de Teunismolen, 

vernoemd naar een naburige boerderij. 
Van oorsprong een beltmolen uit 1822. 

Echter de molenbelt is lang geleden 
geheel afgegraven en vervangen door 
een laag en breed pakhuis, waarvan 

het betonnen dak als stelling dienst 
doet. Bijzonder aan deze molen is dat 

het Ten Have-systeem niet wordt 
bediend met een zwichtstang, maar via een gietijzeren wiel met rondgaande 
ketting.  

De molen zag er aan de buitenkant een beetje verwaarloosd uit. Een molenaar 
kan een heel aantal taken die te maken hebben met onderhoud zelf aanpakken, 

zo denk ik er over, maar misschien zijn daarover de meningen verdeeld. 
De moderne inrichting van de molen stamt van ná 1942. Bij het herstellen toen 
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van de molen is deze inrichting er in aangebracht. Als je nu door de molen loopt, 

zie je overal een infrastructuur van schuine, verticale en horizontale buizen waar 
het graan doorheen werd getransporteerd met de elevator naar de bunker voor 

de opslag van het graan, naar de kaar, de graanreiniger en het meel naar de 
mengketel. Een en ander gebeurde elektrisch, zo ook het luiwerk. 
Jaren geleden hebben de molenaars van toen de molen al verlaten en is het 

productieproces gestopt, maar als je in de molen temidden van al die buizen je 
ogen dicht doet, kun je nog het geruis door die buizen en elevator van het 

getransporteerde graan horen, het draaien van de steen, het lawaai van de heen 
en weer schuddende zeven van de graanreiniger; een korenmolen in vol bedrijf. 
Doe je je ogen weer open, dan zie je de stilte van al deze, met stof en vuil van 

jaren her verontreinigde onderdelen die zo belangrijk waren voor het 
productieproces in de molen en voor de streek. En dan wordt iets waar eigenlijk 

een stoffer overheen zou moeten, weer mooi. Met andere woorden, en daar is 
wat voor te zeggen, laat het zoals het is achtergelaten. 
 

Werth 
Het wordt tijd voor de laatste molen en wel een torenmolen met stelling in 

Duitsland in het plaatsje Werth uit 1498, de Turmwindmühle. 
Een heel eerbiedwaardig historisch monument uit een lang vervlogen tijd, dat 

mag je wel zeggen. Lopend aan de buitenkant om dit gevaarte heen denk je, dat 
is een aardige wandeling, maar in de molen blijft er weinig van over, dat kan ook 
bijna niet anders met aan de voet muren van wel 2,50 meter dik; dan blijft er 

van een middellijn weinig over. 
De molen was oorspronkelijk een 

vestingtoren van de stad Werth (dit 
kun je nog zien aan de schiet- of 
kijkgaten rondom de toren) en is 

volgens zeggen waarschijnlijk pas 
vijftig jaar later als korenmolen 

ingericht. 
Oorspronkelijk kon de molen alleen 
betreden worden via een buitentrap 

naar de stelling. Later zijn twee 
tussenzolders, de steenzolder en de 

maalzolder ingelegd. De kap van de 
molen kan van binnen gekruid worden door twee kruiwerken, die naast de 
voeghouten tussen de roosterhouten zitten. 

Het opluien van het graan gebeurde met een kammenluiwerk en let nu op (!): in 
de muur van de molen. Het gevlucht heeft nog houten borstroeden met 

oplangers. 
Een molenaar vertelde in het Duits nog een wel heel lang verhaal over de toren, 
helaas op een niveau Duits, dat kon ik niet volgen. 

Dit was tevens het laatste bezoek van deze dag, restte ons nog de bus in te 
stappen en naar huis terug te rijden. 

Onderweg werden Ruurd Jacob en Jaap nog bedankt voor de organisatie van 
deze geweldige dag. 
Beide mannen moesten op het laatste moment nog het routeschema aanpassen 

omdat het bezoek aan de molen in Zeddam niet doorging, vandaar onze Duitse 
torenmolen. 

Wat een monumenten hebben we weer gezien en er zijn er nog zoveel over om 
te bezoeken dat we voorlopig de komende jaren ons op de molenexcusiedag 
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kunnen blijven verheugen, natuurlijk met dank aan het organiserende duo. 

Nadat onze collegamolenaars uit Haarlem en de molenliefhebbers uit Noord 
Holland weer onderweg bij Hattum zijn uitgestapt (leuk dat ze met ons mee zijn 

gegaan) vervolgden we onze reis via Heerenveen terug naar Goutum en óók dat 
laatste stuk heeft de chauffeur weer goed en veilig volbracht. 
Tot volgend jaar! 

 
Johannes Vuijk leerling molenaar  

De foto’s zijn gemaakt door Willem van der Veen 

 

 

De groepsfoto is gemaakt door een molenaar van de molen te Ruurlo Wim Loobeek. 

Wenkende wieken van Drentse molens op 22 

augustus 2015 tijdens Drentse Molendag 

Een groot aantal van de 38 molens in Drenthe zijn 

zaterdag 22 augustus 2015 te bekijken. Het merendeel 

opent dan, op de Drentse Molendag, de deuren voor 

publiek. De vrijwillige molenaars staan klaar om 

bezoekers gastvrij te ontvangen. 

De provinciale molendag, georganiseerd door 

Molenstichting Drenthe en het Gilde voor Vrijwillige 

molenaars (afd. Drenthe), is aanvankelijk in het leven 

geroepen om collega-molenaars te gerieven. Die kunnen 

op de Nationale Molendag zelf niet op pad, omdat ze dan op hun eigen molen 

vertoeven. Later hebben diverse provincies, of regio's, dit voorbeeld gevolgd. 

De opzet was een succes, zowel wat het jaarlijks grote aantal deelnemende 

Drentse molens betreft als de belangstelling onder molenaars van buiten 

Drenthe. Maar ook het ‘gewone’ publiek weet nog altijd de molens op de vierde 

zaterdag van augustus te vinden. Het is dan ook een prima gelegenheid eens 

rustig te kijken, of om meer molens op één dag in actie te zien. Draaiend en wel! 

Op diverse molens zijn extra activiteiten. Soms wordt brood gebakken, in 

Roderwolde en Zuidlaren wordt olie geslagen en in deze molens zijn ook veel 

andere bezienswaardigheden. Op enkele molens wordt gemalen en hier en daar 

zijn fiets- dan wel wandelroutes verkrijgbaar. Voor meer (actuele) info zie 

www.molensindrenthe.nl 

http://www.molensindrenthe.nl/
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Op het voorterrein van de firma Nagelhout in Woudsend 

ligt een partijtje eiken stammen die afkomstig zijn uit het 

park in Joure. Dit park wordt opnieuw ingericht naar 

historische inzichten. Deskundigen stoeien er nog over of 

dat moet volgens het oorspronkelijke ontwerp van de in Noord-Nederland 

befaamde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) of – om duistere 

redenen – volgens de “Engelse” landschapsstijl. Kort door de bocht gezegd, 

bestaan de ontwerpen van Roodbaard voornamelijk uit gebogen lijnen en hebben 

“Engelse” tuinen vooral rechtlijnige elementen. Omschakeling naar de tweede 

optie zou dus zeer veel graafwerk in de watergangen noodzakelijk maken, met 

een geschiedvervalsing als gevolg... 

Voor de waterverversing zal de Groene Molen worden ingeschakeld. 

Houtzaagmolen De Jager zal planken en balken zagen uit de uitgedunde eiken 

om er onder andere picknicktafels en banken van te maken. Een van de 

stammen is zo dik (1,25 m) dat hij niet door het grote zaagraam kan. Onze 

molenassistent Marc - ook van Het Lam - verdwijnt er bijna helemaal achter 

(maar hij is wat door de knieën gegaan). De maximale maat in hoogte en 

breedte in het grote raam is maar 1,10 meter... De stam heeft aan de voet al 

wat hartrot en er is een vreemde ring van 5-6 jaarringen die wellicht een gevolg 

is van afwijkende groeiomstandigheden (natte of droge jaren). 

 

Hoe oud is deze stam en waar moet je de jaarringen tellen? Uh, tsja; maakt dat 

wat uit? Als de voet al een flink aantal jaren oud is, is het hoogste topje nog 
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maar één jaar. Dus moet men tellen aan de oudste kant van de stam. Aan de 

voet telde ik 150 ringen en 133 aan de kroonzijde (kruisje op de foto). Er zijn 

dus 17 jaar verlopen gedurende de groei van een stamlengte van 4,80 meter; 

dat is zo ongeveer 30 cm per jaar. Reken zelf maar uit welke hoogte deze boom 

ongeveer gehad heeft. 

Omdat we een kettingzaag alleen in het geheim gebruiken - als niemand het 

ziet _ is dit een uitgelezen gelegenheid om terug te grijpen op een oude 

techniek. In plaats van zagen kan een stam ook bewerkt worden door hem met 

wiggen te splijten in de lengterichting. Deze methode werd al door de Vikingen 

gebruikt bij de scheepsbouw. 

 

We zijn begonnen in een droogscheur in de voet. Met twee wiggen gaat de 

scheur vanuit het hart verder open in de richting van de bast. Daarna gaan we 

de scheur eerst met één wig openwerken naar de kroonzijde van de stam. Als die 

helemaal vastzit kan de volgende wig in de zich openende scheur worden 

geslagen. Na een tiental seconden kraakt de stam zachtjes en gaat de scheur 

verder. Wiggen wisselen, en zo verder tot de scheur aan het krooneinde 

verschijnt. Nu de hele zijscheur opvullen met dikke wiggen tot de kroonscheur 

doorloopt tot de diagonaal tegenoverliggende zijde van het topvlak. 

Het blijkt dat het splijtvlak enigszins gedraaid door de stam loopt. Met een 

dommekracht verdraaien we de stam zo dat hij gemiddeld verticaal verloopt. Het 

is de bedoeling dat de stam open gaat als een boek zonder dat er ook nog kracht 

nodig is om de helft rechtsboven omhoog te werken. Na toevoeging van nog wat 

opvulwiggen klinken er weer wat kraakjes– met het gewenste resultaat. De 
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hartscheur loopt helemaal van de voet naar boven met witte schimmel en 

midden in de stam zit een zwarte vlek. Zou daar ergens ijzer zitten? Dat wordt 

oppassen, later... Aan de tegenover elkaar liggende zijden zijn de blauwe 

vlekken van de ijzeren splijtwiggen te zien.  

 

Tot zover de eerste helft van dit geslaagde experiment. De diagonaal van de 

stam is immers nog steeds 1,25 meter! Aan beide kanten van ieder van de halve 

stammen moet nog een centimeter of 10 weggehaald worden om een helft op de 

schotels van de grote slede te kunnen verzagen. 

Wordt dat nog vier keer bijna vijf meter kloven of zullen we toch de kettingzaag 

pakken? 

Jaap van Driel 

*** *** 

Voor regelmatig nieuws en roddels over het werken met De Jager vestigen we 

graag uw aandacht op de maandelijkse bijdragen aan onze dorpskrant de 

Driuwpôlle. Daar vindt u uittreksels en aandikkingen van het molenlogboek (en 

de foto’s altijd in kleur). Deze verslagen verschijnen enigszins vertraagd ook op: 

www.houtzaagmolendejager.nl/actueel/ 

Tussendoor publiceert Arjan Reekers foto’s en opmerkingen op zijn Jager-

facebook: 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Houtzaagmolen-de-

Jager/315980295187141 

.  
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Op de Nationale Molendag werden in onze 

provincie twee vrijwillige molenaars voor hun 

verdiensten met een Koninklijke 

onderscheiding vereerd. 

Zoals gebruikelijk ging dat 

weer met heel veel 

geheimzinnigheid gepaard. 

In Wolvega werd Klaas 

Lenstra verrast en in 

Witmarsum overkwam 

Lourens Sierkstra 

hetzelfde.  

In het komende 

nummer staat de 

redactie 

uitgebreider stil 

bij deze twee 

molenvrienden die 

toevallig allebei ook tot de 

oprichters van ons Gild Fryske Mounders horen. 
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Efkes byprate troch “De 

Fryske Mole” 
 

In samenwerking met de vrijwillige molenaars en molenbeheerders werkt DFM 
graag samen met educatieve organisaties zoals scholen om ons cultureel 
molenerfgoed onder de aandacht te brengen. Goed gastheerschap van de 

molenaars is daarbij van belang, maar bovenal dient de veiligheid in acht te 
worden genomen.  

Toen in juni maar liefst vijftig kinderen uit de groepen 5 van CBS De Bron op de 
fiets vanuit Bolsward tegelijk op een middag naar de Babuurstermolen bij 

Tjerkwerd kwamen, stond de molen fier te draaien. De veehouder had een strook 
weiland gemaaid, zodat het daar mede dankzij het prachtige weer goed toeven 
was. Bij de poldermolen met haar bijzondere polderhúske, dat als bescheiden 

waterschapmuseum dienst doet, was door de leerkrachten een actief programma 
opgezet. Van De Hollandsche Molen waren molenbouwplaatjes en werkboekjes 

ontvangen die de organisatie een goede dienst bewezen. De school uit Bolsward 
had gezorgd voor dozen kleurpotloden die van pas kwamen bij de opdrachten in 
het boekje. En dan was er nog een opdrachtenblad met een speurtocht door de 

molen, over het erf en door het huisje. De ene helft van de groep was in het 
weiland actief, terwijl de andere zich verspreidde over het molenerf. Op een 

gegeven moment werd er gewisseld. Daarbij was nadrukkelijk afgesproken dat 
de molen gedurende het bezoek stil stond.  
De molenaars Henk Kuipers en Jentje van der Stap trakteerden op limonade, een 

gebaar dat zeer werd gewaardeerd, want het was behoorlijk warm op die 
vrijdagmiddag.  

Natuurlijk was er tijd voor een fotomoment voor het plakboek. En last but not 
least werden de inspanningen van de kinderen beloond met een heus junior 
mounder diploma dat ze op school kregen uitgereikt.  

Geloof maar dat zo’n bezoek de kinderen tot in lengte van jaren bijblijft.  GDW 
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Ondanks het verzoek en publicatie hebben slecht drie mensen gereageerd op het sturen van het 

laatst bekende email adres. Alle molenaars die in het bezit zijn van email hebben maximaal drie mails 

gehad met het verzoek tot opgave van de draaiuren. In de rechter kolommen staat dan “geen 

opgave” als ik niets heb gehoord. Gelukkig hebben de meesten wel de draaiuren doorgegeven, 

sommigen zelfs al voordat ik erom had gevraagd. Deze keer geen kampioenschap: dat is uit de tijd. 

Het gaat erom de molen een verantwoorde tijd te laten draaien, niet te weinig maar ook niet te veel, 

zodat het monument zo lang mogelijk met zo weinig mogelijk onderhoud blijft bestaan. Mijn dank 

gaat uit naar allen die wel op mijn mail c.q. post hebben gereageerd, ook in die gevallen waar de 

molen in restauratie of anderszins niet maalvaardig was. Het commentaar “doet niet mee” betreft de 

molens van “het Lege Midden”, zij zijn van mening dat het publiceren van de draaiuren een 

wedstrijdelement in zich draagt. Dat is inmiddels veranderd, misschien dat “het lege Midden” 

volgend jaar meedoet. Hieronder de tabel voor het laatst in de volgorde van “nummer Fries 

molenboek” vanaf volgend jaar zal het nummer worden gebruikt zoals dat op de molenkaart van 

Fryslân wordt vermeld. 

 

nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

1 de Formerumermolen Formerum  518 518  

2 de Phenix Nes weinig gedraaid 

3 de Hond Paesens  139 139  

4 de Hoop Holwerd 12 68 80  

5 Ropta Metslawier  25 25  

6 de Eendracht Anjum  230 230  

7 de Hantumermolen Hantum 226  226  

8 Miedenmûne Holwerd 68  68  

9 de Gans Ezumazijl 29 6 35  

11 Klaailânsmûne Marrum 7 10 17  

12 de Grutte Mûne Marrum 35 10 45  

13 de Phenix Marrum 76 58 134  

15 Hegebeintumer Mûne Hegebeintum 24 29 53 21.700 

16 van Aylvapoldermole Wommels 37½ 36½ 74 43.485 

17 de Volharding Jislum 16 23 39  

18 de Meermin Driezum in restauratie 

19 Zeldenrust Dokkum 76 244 320  

20 de Hoop Dokkum  80 80  

21 Beintemapoldermûne Westergeest 61 18 79  

22 de Victor Wânswert 48½ 57½ 106  

23 de Zwaluw Burdaard    278.478 

24 de Klaarkampstermolen Rinsumageast 33 5 38  

25 de Westermolen Kollumerpomp  120 120  

26 de Hoop Stiens 10 334 344  

27 de Vrouwbuurstermolen Vrouwenparochie 203  203  

28 Balkendsterpoldermûne Alde Leie 30½ 22 52½  

29 Genezareth-Kleasterpoldermûne Hallum 81½ 3½ 85  

30 Tochmaland Kollum 53 24 77 17.776 

31 Rust Roest Munnekezijl  55 55  

32 Steenhuistermûne Stiens 3½ 36 39½  

33 de Olifant Burdaard 65½ 11 76½  

34 Slagdijkster Mûne Alde Leie 79 34 113  

35 Binnema's Mûne Stiens 8 10 18 15.862 
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

36 Wynser  Mûne Wyns 22¾ 19¾ 42½  

37 de Oudkerkermolen Aldtsjerk  72 72  

38 de Hoop Readtsjerk geen opgave 

39 de Oegemûne / Grutte  Mûne Broeksterwâld 48  48  

40 Broekpoldermûne Broeksterwâld 7½ 17½ 25  

41 Windlust Burum 58 106 164  

42 de Korenaar Sexbierum 32 205 237  

43 Tjasker Feanwâlden molenaar niet bekend 

44 de Kievit Menaam 53 20 73  

46 de Mûnts Buitenpost geen opgave 

47 Arkens Franeker 10 35 45  

48 Achlumer Mole Achlum 438½ 84 522½ 350.016 

49 Schalsumer Mole Schalsum 110 61 171 111.000 

50 de Rentmeester Menaam 141 30 171  

51 de Marssumermolen Marsum 76 17 93  

52 Bullemûne Lekkum 20 25 45  

53 de Himriksmole Tytsjerk 119 64 183 74.831 

54 Boktjasker Augustinusga 81  81  

55 Kingmatille Dronryp 169 111 280  

56 de Hatsumermole Dronryp 43 2 45  

57 de Poullen Dronryp 151 62 213  

58 Terpzicht Marsum 48  48  

60 Ypeymûne Ryptsjerk 25 15 40  

62 Froskepollemolen Leeuwarden 19½ 44½ 64 25.817 

63 Molen de Swarte Prinsch Tytsjerk niet draaivaardig 

64 Hooglandmole Goutum 43 13 56  

65 Kramers Mole Goutum 38 9 47  

66 de Hempensermolen Wergea 154 35 189  

67 de Hoop Sumar 49 98 147  

68 Tjasker Bolsward molenaar niet bekend 

70 Langwert Winsum 15  15  

71 de Huinsermolen Húns 98½ 11¼ 109¾  

72 de Eendracht Kimswerd 112½ 19½ 132  

73 Marswâl Lollum 80 36¾ 116¾  

74 Fatum Tzum 50  50  

75 Duivenhok Tzum 5 27 32  

76 Wieuwens Easterlittens in restauratie 

77 de Ikkers Warten geen opgave 

79 Ienser Mole Iens 34 8 42  

81 de Izeren Kou Allingawier 20  20  

82 de Princehofmolen Earnewâld niet draaivaardig 

83 de Onderneming Witmarsum 125 22 147  

84 Pankoekster Mole Witmarsum in restauratie 

85 Himerter mole Burgwerd 98 4½ 102½ 76.302 

86 Terpensmole IJlst 53 6 59  

87 de Haensmole Grou doet niet mee 

88 de Borgmolen Grou doet niet mee 

89 de Cornwerdermolen Cornwerd 79 113 192  

90 de Klaver Bolsward 21 20½ 41½ 22.676 

91 Rispens Oosterend 54¾ 12 66¾  

92 de Bird Grou doet niet mee 

93 Heechhiem Goëngahuizen 32 19 51  

94 de Modderige Bol Goëngahuizen 10  10 9.150 

95 Jansmole Goëngahuizen 35 5 40  
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

96 Lonjé Bolsward 48 20 68  

97 Oegekleastermole Hartwerd 16½  16½  

99 Roekmole Goëngahuizen doet niet mee 

100 Beabourster Mole Tjerkwerd in restauratie 

101 de Mellemole Akkrum doet niet mee 

102 de Rat IJlst 789  789  

103 de Vlijt Koudum 328  328  

104 Geau's mole / Geaupoldermole Oppenhuizen geen opgave 

105 Grevensmolen Vegelinsoord 87  87 29.720 

106 Ybema's molen Workum 72¼ 89¾ 162 144.069 

107 de Wijert Makkinga 64 135 199 67.409 

108 de Nylânnermole Workum 135¼ 175¾ 311 156.896 

109 de Snip Workum 75½ 19½ 95 79.457 

110 Tjasker It Heidenskip 40  40  

111 de Sweachmermolen Langweer  153 153 58.000 

112 de Groene molen Joure 40 31½ 71½  

113 Penninga's molen Joure 40 100 140 73.768 

114 Welgelegen Heerenveen 28 148 176 35.362 

115 't Lam Woudsend 1260 200 1460 711.658 

116 de Jager Woudsend 134 57 191 132.545 

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug  20 20  

118 Tjasker de Deelen Aldeboarn molenaar niet bekend 

119 Tsjongermûne Mildam 10 5 15  

120 de Kaai Sloten 80 100 180 75.233 

121 Windlust Wolvega 36 85 121  

122 de Rietvink Nijetrijne 110 200 310  

123 de Reiger Nijetrijne geen opgave   

124 de Gooyer Wolvega 10 35½ 45½ 18.200 

125 Windlust Noordwolde 4 190 194 100.116 

126 't Zwaantje Nijemirdum 270  270  

128 de Vesuvius Elsloo geen opgave 

129 Tjasker Wijckel 92  92  

132 de Verwachting Hollum 368 84 452  

133 de Hersteller Sint Johannesga  1071 1071 440.190 

134 Nôtmûne Koartwâld 20 110 130  

137 de Mars De Blesse 5 85 90 21.085 

145 Spinnekopmole Nijhuizum 97¾ 74¼ 172 107.328 

148 Dorismooltsje Oudega 100 38 138  

 Windmotor Greate Wierum Lytsewierrum 10  10  

 Windmotor Heechhiem Deinum 64  64  

 Windmotor Molkwar Molkwerum molenaar niet bekend 

 Windmotor Skar Skar molenaar niet bekend 

 
Albert Wester 
administratie draaiuren 
draaiuren.gfm@gmail.com 
 
 
Foto: de molen Rispens van Oosterend, op een 
zomeravond vastgelegd door Ruurd Jakob Nauta. 
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Witmarsum - De Witmarsumer koren- en pelmolen De Onderneming ondergaat 

momenteel een uitgebreide restauratie van de kap. Toen de molen in de jaren 70 

van de vorige eeuw gerestaureerd werd kreeg zij een Groninger kap. In die tijd 

was men in deze minder kieskeurig, maar in een tijd waarin ook molenmakers 

perfectie nastreven was dit toch een doorn in het oog van de molenaars. Toen 

een grote beurt zich aandiende kwam die wens ook op tafel met als gevolg dat 

de Molenmakers uit Tzummarum er weer een echter Friese kap van maken. Met 

de reconstructie wordt gebruik gemaakt van oude foto’s. Het resultaat zal na de 

zomer weer te bewonderen zijn.(foto Van Reeuwijk bouwmeester Arum)   

Surhuisterveen – De Feanstermolen ondergaat eveneens een indrukwekkende 

restauratie. Op dinsdag na Pasen werd gestart met deel 2 van de restauratie 

waarbij o.a. de roeden opnieuw opgehekt zullen worden. De oude baard van de 

kap krijgt de oorspronkelijke vorm van weleer weer terug. In april werd ook de 

nieuwe as gegoten bij de Nijmeegse IJzergieterij. Ondertussen is er nog gewerkt 

aan de Bronsmotor zodat deze binnenkort de maalstoel weer kan aandrijven. Van 

de gelegenheid wordt tevens goed gebruik gemaakt door de gestreken staart na 

te zien en het verfwerk van de kap mooi schoon te maken.   
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Op pad voor het jaarlijks onderhoud. Hier bij molen Victor te Wânswert. (foto 

via Sjerp de Jong) 

Bolsward – De paaltjasker bij Bloemkamp is terug van weggeweest. De molen 

is een van de producten uit de tijd van de tjaskerrevival uit de jaren 70/80 van 

de vorige eeuw. Het exemplaar uit It Heidenskip was de laatste in zijn soort en 

dat deed het molenbewuste wiekendragersgilde wakker worden met als gevolg 

dat er meerdere terugkeerden in het landschap, ook op plekken waar voordien 

nooit een had gepronkt. Die bij het verpleeghuis Bloemkamp is daar een van. In 

de loop der jaren raakte de molen meer en meer in verval en tijdens de storm op 28 

oktober 2013 brak door een vallende tak het slechte gevlucht van de molen. Ongeveer 

een jaar later is de tjasker weggehaald om te worden vervangen. Het werk werd 

uitgevoerd door molenmaker Hugo Landman en zijn mannen van Jurriëns 

Molenbouw uit Sneek. Op 12 mei 2015 werd er een grotendeels nieuwe tjasker 

opgebouwd, niet wit geschilderd maar zwart geteerd. De foto’s komen van het Facebook 

Molens in Fryslân Toen & Nu.  

 

IJlst – In de voormalige bibliotheek aan de Sudergoweg is het 

Nooitgedagtmuseum heropend. Naast een omvangrijke collectie schaatsen is er 

veel houten speelgoed uit de beroemde fabriek van weleer te zien. Bovendien 

herbergt het een verzameling houtbewerkingsgereedschappen en een 

moleninformatiecentrum. Aan het eind van dit jaar is wordt de eerste paal 

geslagen voor de vestiging van het museum in een permanente locatie nabij 

houtzaagmolen De Rat. Het museum gaat dan verder onder de naam Museum 
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Houtstad IJlst. Daarbij gaan vier instellingen op in een nieuwe stichting: Stichting 

Nooitgedagt, Houtzaagmolen De Rat, Houten Bok IJlst en het Molen 

Informatiecentrum.  

Tjalleberd – Bij ontgrondingswerkzaamheden tussen Tjalleberd en De Deelen is 

een zeldzaam gave maalsteen opgegraven. De liggersteen van Duitse basaltlava 

heeft een doorsnede van 55 cm en dateert uit de Middeleeuwen.  

Dit jaar was er op de Nationale Molendag weer grote belangstelling om de 

"Grevens- of Deelsmolen" te bekijken. Jong en oud kwam langs om deze oude 

veenpoldermolen te bekijken. Er was ook veel aandacht voor een werkend 

tjaskermodel, gemaakt door vrijwillig molenaar Job Koehoorn. Het model was 

opgesteld op het parkeerterrein bij de molen. Door te harde wind stond dit 

molentje echter niet helemaal goed op de wind. We zien op de foto hoe vrijwillig 

molenaar Anne Dijkstra een paar jonge kinderen tekst en uitleg geeft over de 

werking van zo’n paaltjasker. Het was weer een geslaagde molendag.  

         Popke Timmermans 
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Een verschrikkelijk 

voorval op Deelswal in 

1892 
 

Het onvolprezen digitale archief 
van de Leeuwarder Courant is 
een bijna onuitputtelijke bron 
voor historisch onderzoek. Het 
bevat ook veel berichten over 
molens, molenaars en 
aanverwante onderwerpen. 

Onlangs vonden we een 
huiveringwekkend nieuwsbericht. 
Het bevestigt een verhaal uit de 
overlevering. 
 

Grevensmolen in Vegelinsoord bemaalde voorheen 
de Haskerveenpolder. De meeste Friese 
veenpoldermolens waren voorzien van een 

molenaarswoning in de molen. Grevensmolen 
bezit nog steeds de woning, zoals in de molen 

gemaakt bij de bouw van de molen in 1860. De 
hoofdtoegang tot de woning is de buitendeur aan 
de zijde van het Deel (boezem). Aan de 

bovenzijde is het deurkozijn voorzien van een 
'lekenwervel'. Uit de overlevering kennen we het 

verhaal, dat deze zou zijn aangebracht nadat de huishoudster van de 
molenaar zou zijn gedood door het langs draaiende gevlucht. Dat een inwonende 
vrouw is verongelukt, hebben we deze maand kunnen bewijzen door de vondst 

van een nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant van woensdag 5 oktober 1892 
in de rubriek “Particuliere Correspondentie” (citaat):  

 
Oldeboorn, 3 Oct. Een verschrikkelijk voorval had heden morgen plaats. 

 Toen Feikje de Vos, van Oldeboorn, woonachtig bij den poldermolenaar D. Douma 

op Deelswal, heden morgen naar buiten liep, deed zij dit ondoordacht, aan den kant waar 

de molenwieken draaiden en op hetzelfde oogenblik dat zij buiten kwam, kreeg zij van 

een der wieken een slag, waardoor zij met verpletterd gezicht in eens word 

doorgeslagen. 

 
Op de internetsite gw.geneanet.org wordt melding gemaakt van de geboorte van 

een Feikje de Vos op 24 februari 1867 in Utingeradeel. Als dit de Feikje uit het 
nieuwsbericht is, wat we (nog) niet hebben kunnen bewijzen, dan was de 
verongelukte vrouw 25 jaar oud.  

In een volgend artikel gaan we nader in op het bewogen leven van D. (Douwe) 
Douma, die geruime tijd molenaar op Grevensmolen is geweest.  

 
Beetsterzwaag, mei 2015       Frank Terpstra  
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Veiligheid 

Het was in de jaren tachtig dat ik in Weesp was 

en besloot de molen De Vriendschap te 

bezoeken. Deze prachtig gerestaureerde 

stellingkorenmolen ligt aan de rivier de 

Vecht en was ooit zelfs een grotmolen, 

d.w.z. men kon er met een bootje in 

varen om te laden of te lossen. Toen ik 

bij de molen aankwam, werd de molen 

net stilgezet. Binnengekomen vroeg ik 

daarom aan de molenaar of ik de kap mocht bekijken. Dat mocht en via 

de verschillende zolders zat ik even later op een voeghout te genieten 

van de techniek die daar was ondergebracht.  

Ik had toen de molenaarsopleiding nog niet gedaan en kende de molens 

alleen van de boeken en enkele bezoekjes.  

Veel tijd om te genieten kreeg ik niet, want opeens begon het te piepen 

en te kraken en kwamen het machtige bovenwiel en de as in beweging. 

Ik wist niet hoe snel ik de hanetree af moest om weg te komen. Snel 

verliet ik de molen. Het laatste waar ik op dat moment behoefte aan had 

was een flauw smoesje van de molenaar. 

 

Ik moest hieraan terugdenken toen ik onlangs het stukje van Johannes Kooistra 

las over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen op molens die ik bezocht had.  

Toen het volgende nummer van De Utskoat kwam, stond daar tot mijn verbazing 

niets in omtrent veiligheid, terwijl dat het allerbelangrijkste is: je draagt als 

molenaar hierin verantwoordelijkheid. Hij is het namelijk, die één in principe 

levensgevaarlijke machine, die de molen nu eenmaal is, openstelt voor publiek. 

Het is aan hem om duidelijk te maken aan de molenaar dat veiligheid voor de 

molen, de medemolenaars èn het publiek van het hoogste belang is. Ook moeten 

waarschuwingsbordjes, paaltjes (denk aan de goedkope schrikdraadprikpaaltjes) 

en touwen of veiligheidslint ter beschikking worden gesteld. De tijd van 

genoegen nemen met een diploma en hopen op een goede afloop is voorbij, dat 

is wel duidelijk geworden. 

Ook De Utskoat kan bijdragen aan de veiligheid op de molens door artikelen te 

plaatsen, tips te geven en eventuele gevaarlijke situaties onder de aandacht te 

brengen, niet om mensen te veroordelen, maar om ongelukken te helpen 

voorkomen. 

Later leerde ik op molen De Rat in IJlst niet alleen veel over veiligheid, maar ook 

over bezoekers. Zo wil een enkele nieuwsgierige nog wel eens het verbodsbordje 

negeren en toch de kap van de draaiende molen bezichtigen. Ook worden 

kinderen soms uit het oog verloren, of verboden te roken bordjes genegeerd. 

Een oplettende molenaar houdt hier rekening mee.  

Toen ik vele jaren geleden in de bouw werkte, leerde een collega mij een regel 
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waar u misschien wat aan heeft: Besteed per dag een paar 

minuten aan je veiligheid. 

Een paar voorbeelden.  

Zie je op de bouwplaats een plan liggen met spijkers die er 

doorheen steken, neem dan even de tijd om die spijkers 

eruit te trekken. Niet alleen voor jou, maar ook voor je 

collega’s. 

Moet je een lange wiebelende ladder op, dan is het fijn dat 

iemand de ladder vasthoudt, zodat die niet plotseling weg 

kan schuiven.  

Het viel mij destijds op dat een paar minuten per dag ruim voldoende was. Als 

molenaar heb ik ook veel gehad aan molenaars die over (bijna)ongelukken 

wilden praten. Ook daar kun je veel van leren. 

Johan van der Zee 

Noot van de redactie 

 

Johan van der Zee is jaren geleden geëmigreerd naar 

Frankrijk waar hij met zijn gezin een oude watermolen 

opkocht.  

De molen is als zaagmolen in bedrijf en Johan heeft 

daarnaast een klompenmakerij aan het bedrijf 

toegevoegd.  

Sinds kort is er op het terrein van Moulin de Lengrais 

in Champagnat-le-Jeune ook een mini-camping         

( S.R.V. nr. 150 in Frankrijk) gerealiseerd.  

Liefhebbers kunnen een afspraak maken via 

www.vanderzee@wandoo.fr of tel. 0033473713167. 

Zie ook www.campingdelengrais.eu. 

 

               Oproep 

Tijdens de jubileumbijeenkomst van het Gild klampte Piet Hofkamp ons aan. Hij 

bracht het onderwerp veiligheid op de molen ook ter sprake en liet weten veel te 

voelen voor regelmatige terugkeer van dit belangrijke thema. Als redactie zijn we 

benieuwd naar reacties van uw kant. Ervaringen, foto’s en tips kunnen ervoor 

zorgen dat we regelmatig met de neus op de feiten worden gedrukt. Zeker op 

eigen molen kan bedrijfsblindheid ertoe leiden dat u belangrijke 

veiligheidsaspecten over het hoofd ziet. Piet Hofkamp zal u graag nader 

informeren. Via zijn e-mailadres phofkamp@icloud.com kunt u eens met hem 

van gedachten wisselen.  

http://www.vanderzee@wandoo.fr/
mailto:phofkamp@icloud.com


 
32 

  



 
33 

Het blijft een vreemde gewaarwording: molens bij elkaar geplaatst in 

een openlucht museum. Je wilt ze aantreffen in hun biotoop, zien hoe 

molen en landschap zich verhielden, hoe het aan te drijven 

productieproces zijn plek in het dorp of stad had. Eigenlijk ga je als 

molenaar niet naar molens in een openlucht museum voor gebouwen, 

zeker niet buiten het seizoen, als de molens zelf gesloten zijn en er geen 

molen wordt bediend. Maar ja, als die molens in dat land niet meer 

bestaan, alleen nog in dat museum voorkomen, dan ga je toch kijken.  

Transsylvanie is het gebied in het noordwesten van Roemenie, het ligt ingeklemd door de prachtige, 

hoefijzervormige bergketen De Karpaten. In vroeger tijden, de 12de en 13de eeuw werd het regelmatig 

binnengevallen door Tartaren en Turken, die Europa wilden veroveren. De toenmalige Hongaarse 

vorst wilde het ij keren en verleidde veel Duitstalige Eiffelbewoners, die hij Saksen noemde, zich in 

Transsylvanie te vestigen, zij kregen verregaande privileges, als zij hem zouden helpen het gebied te 

verdedigen. Tot de Eerste Wereldoorlog behoorde Transsylvanie vrijwel onafgebroken tot Hongarije 

en de Hongaars-Oostenrijkse dubbelmonarchie, uitgezonderd een periode dat het deel uitmaakte 

van het Ottomaanse Rijk met een semionafhankelijke status in ruil voor de erkenning van de Turkse 

soevereiniteit en uitgezonderd gedurende de Tweede Wereldoorlog toen Hongarije Transsylvanie 

weer heeft ingelijfd. Na de Eerste Wereldoorlog heeft Transsylvanie gekozen voor aansluiting bij 

Roemenie. Eind 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn bijna alle Duitstaligen naar Duitsland 

geemigreerd. DE huidige president Klaus Iohannis, hiervoor burgemeester van Sibiu  is een van de 

weinigen, die er nog steeds leeft. 

Op onze laatste reis met als doel het verbeteren van het lot van zwerfhonden waren we in een paar 

van de zeven versterkte steden, Siebenburgen, die door de Duitsers zijn gebouwd. In een aantal van 

deze steden zijn de middeleeuwse kernen nog bijna onbedorven. 
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Een van de mooiste steden is Sibiu, het voormalige Hermannstadt. In Sibiu is het grootste 

ethnografische openluchtmuseum van Europa gevestigd, het ASTRA Folk Art Museum, waar je een 

groot en gevarieerd aantal authentieke plattelandsgebouwen kunt bekijken. Boerderijen, molens, 

kerken en huizen, ze staan groepsgewijs, de molens staan dus bij elkaar. Het museum werd geopend 

in 1905 en moest zijn een “shelter for keeping the past”. Circa 300 gebouwen uit het pre-industrieel 

tijdperk staan daar nu rond twee kunstmatige gemaakte meren langs een route van ca 10 kilometer. 

Ceaucescu vernietigde rond Boekarest tal van dorpen om de grandeur van de stad te vergroten met 

boulevards van blockflats en stichtte in Boekarest een klein openluchtmuseum met voorbeelden van 

boerderijtjes, die hij had laten afbreken, het ASTRA-museum kwam dus heel anders tot stand. Geen 

vernietiging van biotopen vanwege megalomanie, maar respect voor oude cultuur en met name voor 

oude techniek. Ook een uitgeverij, een educatieve afdeling, traditionele restaurants, 

kunstnijverheidsgalerieen, een informatie= en documentatiecentrum en een filmstudio maken deel 

uit van ASTRA. 

In dit museum staan tal van oude molens. Natuurlijk, ze staan geheel niet meer in hun biotoop, net 

als in Arnhem en molens in een museum is voor molenaars iets geks. Een molen hoort op de plek, 

waar hij zijn functie heeft. De waarde van een molen wordt juist medebepaald door zijn fysieke en 

sociale biotoop. Toch mogen we blij zijn met deze conservering van vele oude molens, ze waren 

anders beslist geheel verdwenen. 

Helaas de molens waren gesloten, werden niet bediend (alleen ’s zomers) en de toelichtingen waren 

uiterst summier, het bleef dus plaatsjes kijken. 

De molens 

In het museum zijn heel veel watermolens te zien, dat ligt voor de hand, want Roemenie is voor een 

groot deel bergachtig. In de textielindustrie werden watermolens gebruikt om water in cirkelvormige 

kuipen te laten draaien, zodat het textiel tegen de stenen wanden van de uitgehouwen kuip 

gewassen werd. Een voorloper van onze wasmachine. Een groot houten vat om textiel te persen, een 

‘voller’ (ook trechter, cylinder) werd ook bij het leerlooien gebruikt, ook vijzels werden zo 

aangedreven.   

Voor het aandrijven van 

verschillende apparaten werden 

soms wel drie raderen gebruikt, 

zoals op de eerste foto is te 

zien. De beek was lang en 

geschikt genoeg, er was 

voldoende ruimte. Het was dus 

niet nodig de opgewekte 

beweging via singels, riemen en 

banden door te zetten vanaf 

slechts één rad. 

Je ziet ze wel meer in het 

Middelandse zeegebied, ik zag 

ze op de hoogvlakte van Lassithi 
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op Kreta, ook in Roemenië had je van die molentjes met een roos, zoals bij ons de Amerikaanse 

molens, maar dan met zeiltjes, hieronder staat er één met een roos van 12 zeiltjes. 

Ook rosmolens zijn te bewonderen en wel een hele grote. Op onderstaande foto zie je een 

Schwabische paardenmolen, het grote rad dreef gemakkelijk de molenstenen rond om graan te 

malen.  

Wel heel specifieke windmolens: 
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Een kollergang door een paard aangedreven  en drijvende bootmolens 

Aparte watermolens 

Rechts een molen met geheel houten wieken, let ook op het kruimechanisme 

Een eenvoudige zaagmolen met wateraandrijving 
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      De door water aangedreven korenmolen 

Een oliemolen met pers     Een handbediende molen met band 

Het museum heeft ook educatieve activiteiten. Hierboven zien we een aantal miniatuurmolens, 

gemaakt voor dat doel.        Michiel de Ruiter 
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Tige tank 

Bêste allegearre. 

Nochris weromsjen op 'e dei fan de 9e maaie, de nasjonale mûnedei, dy't foar ús 

útrinne soe op in Keninklike ûnderskieding. 

Wy binne yn oanrin hjirfan op slimme wize te fiter nommen troch tal fan minsken 

dy't hjirmei te kryen hân ha. Nea hie ik tocht dat my (ús) dit oerkomme soe. 

Neat foar my, ik hâld my leaver op 'e eftergrûn. De wize werop wy fan hûs lokke 

binne en it werom kommen yn de oanbou fan de mûne wie de ienichste manier 

om it slagje te litten, oars hie ik it net wollen. No waard it in grut súkses foar ús 

en foar elts dy't der by belutsen en oanwêzich wie. It oersjen fan it gehiel fan it 

selskip ferjitte wy nea wer. 

As earste om ús te begroetsjen wie der de hear Boekhoven, foarsitter fan ús 

Stifting monuminten Súd-West Fryslân en oaren út it bestjoer. Us bern allegearre 

mei bern en bersbern. Jan de bakker en syn feint, alhiel yn styl mei bakkersklean 

oan, dêr’t ik al sa'n 40 jier foar meal en sa de mûne yn bedriuw hâld. Joh. 

Rozenga fan it Gild Fryske Mounders. Gerben Wijnja, altyd op it goede momint 

oanwêzich. Mevr. Bakker, as loko boargemaster mei taspraak. John, fan 40 jier 

ferlyn, en Krista fan no. Yn de tuskenlizzende jierren tal fan minsken dy't hjir ea 

begûn binne. 

Ek oanwêzich: De hear Bloemhof fan it stipepunt Monumintensoarch. De goede 

wurden fan Jan Hofstra, Jaap Tiedema, De Hollandse Molen. Fan doarpsbelang yn 

'e persoan fan de hear Rosier. Van 

Reeuwijk, boumaster en net te 

ferjitten Dick Sandberg mei syn frou 

Jet dy't it sa fan my oernimt wannear 

it sjoen myn leeftiid dreech is.Hy 

soarge derfoar dat de mûne dizze dei 

draaide en Jet naam in grut part fan 

de catering op har. Us Klaske dy't hjir 

omraak oan meiwurke hat en myn 

frou dy't hjir altyd efter stie en stjit. 

Sa hat mûne 'De Undernimming' altyd 

in opstap bean ta in baan as in hobby. 

Minsken dy't mei tarieding mei waar, 

wyn en technyske kennis de mûne de 

baas kinne. Tankjewol foar alle 

reaksjes middels blommen, kaarten of 

persoanlike lokwinsken en nochris de 

manier werop makke dit ta in grut 

súkses! 

Wytmarsum, 31 maaie 2015 

Lourens en Hidsje Sierkstra   
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Een uitgave van Stichting De Fryske Mole en Ver. Gild Fryske Mounders 
 

Adres De Fryske Mole: 

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2157365 (giro 2257734) 

Homepage op internet: 

www.defryskemole.nl 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-

fryslan.nl 

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 

 

 

 

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 : jjpoorte@gmail.com 

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: 

Johan van der Zee, Frank Terpstra, 
Popke Timmermans, Albert Wester, Jaap 
van Driel, 

Johannes Vuijk, Willem van der Veen, 

Johannes Rozenga 

 

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. 
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