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Van de redactie 

Terug van vakantie en dan geconfronteerd worden met een computerstoring die alle bestanden 

heeft gewist, ondanks dubbele beveiliging en backups op twee externe schijven. Het is de 

angst van iedere computerbezitter. Voor De Utskoat betekent het dat er heel veel historisch 

materiaal verloren is gegaan dat we in de afgelopen tien jaar digitaal hadden gemaakt. We 

proberen het nodige terug te vinden, maar dat lijkt monnikenwerk. Afijn, zorgen voor morgen. 

Eerst een nieuwe Utskoat maken. Met de hulp van mederedacteuren hopen we toch nog een 

aantrekkelijk nummer te hebben gemaakt. Veel lees- en kijkplezier. GDW 

 

Hieronder: Broekstermolen in actie op mooie zomerdag. foto Edo Werkman 
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Beste molenaars en alle molenvrienden, 

30 mei jl. vierden we als GFM ons 40 jarig jubileum. Samen kunnen we terug 

zien op een fijn jubileum. In mijn toespraak als voorzitter van het GFM kostte het 

teveel tijd om een historisch overzicht te geven van die 40 jaar. Daarom nu 

namens het bestuur GFM een bijdrage rond dit thema. Niet iedereen is in het 

bezit van de 158 nummers van de Utskoat. Tegelijk zeg ik erbij dat dit overzicht 

in kort bestek onmogelijk volledig kan zijn. Wel denk ik een aantal belangrijke 

accenten te leggen in het bestaan van GFM. Voor wie meer wil weten verwijs ik 

door naar de nummers van De Utskoat. Ik gebruik in dit overzicht de beide 

rijkstalen Nederlands en Frysk. 

Voor het ontstaan van het GFM waren er in Fryslân al Fryske Mounders actief. Ze 

hadden zich verenigd in verschillende werkgroepen. Zo was er een groep actief 

rond Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Holwerd en Vrouwbuurt.  

In de verslagen van deze werkgroepen ging het o.a. over  een nationale 

molendag, over het vinden van molenaars die hun kennis wilden overdragen aan 

een stel vrijwillige molenaars, ook hier al de discussie over een Nederlands of 

Fries examen, over een inventarisatie over het wel en wee van alle molens in 

Fryslân, historische bijdragen over molens, over afgenomen  examens, over het 

opzetten van een cursus, over een “molenverzegelcultuur”, enz. 

Zie hier: toen al veel beweging rond molens en hun bestaan. 

In het voorjaar van 1974 is er sprake van een werkgroep. De motivatie voor het 

ontstaan van deze werkgroep is als volgt: 

“Het ontstaan zit hem in het feit dat er nog maar weinig vrijwillige molenaars zijn 

en dat zij nu nog goed bereikbaar zijn via de lesmolens in Joure, Vrouwbuurt en 

Holwerd. De bedoeling is om met elkaar in contact te blijven en ervaringen uit te 

wisselen over ieders “eigen toekomstige molens”. 

Vandaar dat er in de werkgroep afgevaardigden van elke lesmolen zullen zitten, 

om op die manier het contact onderling in stand te houden. Bovendien was het 

de taak om gezellige bijeenkomsten of dia-middagen of instructie-middagen (b.v. 

door een molenaar of de brandweer) voor de molenaars te organiseren. 

De opleidingen zullen gelijk gericht moeten zijn en er moeten eventueel op meer 

plaatsen opleidingen starten. Om enige informatie te geven over het één en 

ander is het de bedoeling dat er 4 keer per jaar een stencil zal verschijnen”. 

Al wat hierboven is genoemd is tot stand gekomen met medewerking van 
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stichting De Fryske Mole (DFM), waarvan deze werkgroep een onderdeel is. 

In het verzorgde stencil van de werkgroep stond een uitnodiging voor de 

oprichtingsvergadering van “De Fryske Mounders” op 27 april 1974 om 14.00 uur 

te Vrouwenparochie in café Halma (zijingang) onder de Vrouwbuurtstermolen. 

De agenda luidde als volgt: 

Opening. 

Notulen. 

Aanwijzing van afgevaardigden. 

Rondvraag. 

Sluiting. 

Bezichtiging van de Vrouwbuurstermolen. 

Na een jaar van discussie en het zoeken naar de juiste weg is het zover: in een 

gestencilde brief wordt er verslag gedaan van de oprichtingsvergadering van de 

vereniging “Gild Fryske Mounders” op 23 mei 1975 in de kantine van Douwe 

Egberts te Joure. Aanwezigen op deze vergadering zijn afgevaardigden van de 

Fryske Mounders, van het landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars en van 

stichting De Fryske Mole. De heer Blankestijn opent namens het voorlopig 

bestuur de vergadering en geeft daarna het woord aan de heer Bokma, voorzitter 

van DFM. De heer Bokma opent zijn bijdrage met de opmerking dat “hij de 

concept- statuten heeft doorgelezen en dat het daarin gestelde hem zeer positief 

overkomt”. In aansluiting stelt hij voor om over te gaan tot het kiezen van een 

bestuur. Het resultaat van deze verkiezing is: 

Voorzitter:   De heer Bootsma 

Secretaresse:  Mevrouw Weesies 

Penningmeester:  De heer De Boer 

Lid:    De heer Dijkstra 

Lid:    De heer Hofkamp 

Lid:    De heer Van Tilburg 

Lid:    De heer De Vos 

De statuten worden voorgelezen en behoudens enkele kleine wijzigingen 

vastgesteld en aangenomen. De oprichting van het GFM is een feit. 

De vergadering wordt afgesloten door de heer Esman van het Landelijke Gilde 

van Vrijwillige Molenaars met het vertonen van een film over houtzaagmolen 

Poelenburg en het nachtmalen met de Wimmenumermolen in Egmond aan de 

Hoef. Het is 24.00 uur als de voorzitter een ieder wel thuis toewenst. 

Artikel 2 uit de statuten geeft het doel van de vereniging aan: 

 Met Friese windmolens te draaien en voor zover mogelijk in bedrijf 

houden; 
 Het bevorderen in de ruimste zin van het woord van het behoud van de 

Friese windmolens; 
 Het verzorgen en bevorderen van de opleiding tot vrijwillige molenaar in 

de provincie Friesland voor zover mogelijk in samenwerking met het 

landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars; 
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 Het onderhouden en bevorderen van contacten met de overheid, 

particuliere instellingen, groeperingen en particulieren die één of meer van 
bovengenoemde doelstellingen nastreven; 

 Verder alle overige geëigende middelen toe te passen, die voor het doel 
van de  
Fryske Mounders bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Yn febrewaris 1976 wurdt fan boppesteande nochris ferslach dien yn it “blaadje”  

fan DFM en GFM. Tagelyk wurdt ek in oprop dien om it “blaadje” in eigen namme 

te jaan. 

Easken dy’t steld wurde oan de namme binne: 

Koart en pakkend; 

It ferbân mei mûnen moat dúdlik wêze; 

Foarkar foar in Fryske namme. 

Foar de winnaar sil der in lyts pryske beskikber steld wurde.  

Yn nûmer 2 fan it “blaadje”* wurdt de namme bekend makke. Der binne in soad 

dy’t in poging dien hawwe om in namme te betinken. Uteinlike winner wie de 

hear J. G. de Beer út Sint Jabik. De namme is: De Utskoat. De heer De Beer 

ûnderbout de namme mei it folgjende gedichtsje: 

As’t spinnekopke fleurich draaide 
De wjukken draaiden om en om 
Wat brûsde dan it polderwetter 
Ta de útskoat út mei folle skom 

 
Sa as it wetter ta de útskoat 

Fûl brûzjend troch de krêft fan de wyn 
Blaas sa it nijs dan fan de mûnen 

Blijmoedich op de lêzers yn 
 

Lit dan dit bledsje Utskoat hjitte 
It nijs dat jim te sizzen haw 

Komt dan ek ommers ta de útskoat 
Allinken op de lêzers ta. 

 

*It “blaadje” is troch de jierren hinne útgroeid ta in folweardich en kleurryk 

ferieningsorgaan ûnder de besieljende einredaksje fan Gerben Wijnja. 

Op 27 febrewaris 1976 hat der wer in ledengearkomste west fan it Gild. It 

ledental is ûndertusken trochgroeid nei 60. 

Der is ek in soad wurk makke fan de opliedingen en de eksamens. De namme 

fan Jan Coppens wurdt hjir ek by neamd. Hjoed de dei noch ien fan ús 

kommittearden. 
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Fierders wurdt der melding makke fan inkelde bestjoersmutaasjes. Nije leden 

binne: mefr. P.C. de Jong út De Jouwer en de hear L. Sierkstra út Wytmarsum. 

De lêste is erelid fan GFM en op de nasjonale mûnedei 2015 keninklik 

ûnderskieden foar al syn ynset foar de mûnen. 

Yn it Gild steane wy noed foar it Frysk! Sa wurdt yn De Utskoat fan septimber 

1976 in oprop dien te helpen by in ûndersyk nei Fryske mûnebeneamingen fan 

alle mûneûnderdielen c.q de mûndersfaktaal. 

Ek yn de 70 ‘er jierren al folop oandacht foar de brânprevinsje (in poederblusser 

wurdt adfisearre), it Frysk, de biotoop, en de feiligens. 

Yn Utskoat nû. 5 lêze wy oer in histoarysk momint: op 18 desimber 1976 wurdt 

it 1e  Fryske Mounderseksamen ôfnommen ûnder tafersjoch fan it GFM. It wie op 

De Onderneming te Wytmarsum. De kandidaten wiene de hearen Jan Wüst en 

Henk Kingma. It eksamen waard ôfnommen troch de hearen L. Sierkstra as 

ynstrukteur, J.H.A. van Tilburg en C. Zijlstra as fakmûnders en de hear J. 

Wierstra as skriuwer. 

Spitigernôch liet de wyn it dizze dei ôfwitte en koe de  mûne net fongen wurde. 

Dit ûnderdiel is ferrjochte op 15 jannewaris 1977 op de mûne fan Sumar. Beide 

binne slagge en no noch aktyf as mûnder op De Eendracht te Anjum. 

Yn in beheind histoarysk oersjoch fan it GFM kin men net om it folgjende hinne: 

yn Utskoaten fan 1979, 1981, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 

2013: in grut tal jierren fan praterij oer erkenning fan it Fryske diploma troch 

DHM, gelikense status hjirfan ensafh. Nei sa’n 15 jier oerlis is der op 1 

jannewaris 1998 in oerienkomst op haadlinen. Der is 5 jier (earst 3 jier en doe 

nochris mei 2 jier ferlingd) mei eksperiminteard. It is him net wurden. Ien en oar 

krige syn beslach op de gearkomste fan 20 novimber 2002: 

Het werd een avond waarop belangrijke besluiten genomen moesten worden. De 

samenwerking Gild Fryske Mounders en Gilde van Vrijwillige Molenaars stond op 

de agenda. 

Het bestuur gaf de leden de volgende keus: 

Een afdeling van het landelijke gilde worden 

Zelfstandig verder gaan als Gild Fryske Mounders 

Met een krappe meerderheid heeft de vergadering besloten niet op te gaan in het 

landelijke Gilde. Dit betekende dat er in Fryslân een eigen opleiding en een eigen 

examen bleef. Een gevolg was dat er aan een vrijage van 5 jaar een abrupt einde 

kwam. Het heikele punt vormde opnieuw de examinering. 

Dit alles had tot gevolg dat het bestuur aftrad en plaats maakte voor een nieuw 

bestuur. De volgende leden stelden zich kandidaat: Piet de Vries, Frank Terpstra, 

Lidwien Rietveld, Jan Stolp en Gjalt de Groot. De kandidatuur werd door de 

vergadering aanvaard.  

In de voorjaarsvergadering van 4 april 2003 namen ze het stokje over. Voor een 

uitgebreide beschrijving verwijs ik naar Utskoat nummer 109 van maart 2003. 
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In het voorjaar van 2006 maak ik als leerling molenaar voor het eerst een 

ledenvergadering mee van GFM. Het totale pakket van inhoud, gezelligheid, 

entourage en sfeer maakte nogal indruk op mij. Sinds die tijd heb ik er eigenlijk 

nooit gemist. Ik voelde mij thuis bij deze club. Zo van: “Daar wil ik bij horen!”.  

Toen mij werd gevraagd om de functie van voorzitter een aantal jaren over te 

nemen was mijn besluit gauw genomen. Sinds oktober 2010 doe ik dit met 

plezier. 

Als ik terugkijk op de enthousiaste wijze waarop we samen ons jubileum hebben 

gevierd dan kan het niet anders dan dat we “grutsk binne op 40 jier Gild Fryske 

Mounders en op alles wat wy dêryn berikt hawwe, ús eigen identiteit koesterje en 

meielkoar opgeane nei it 50 jierrich jubileum!” 

Dat betrouwen kinne wy hawwe want: 

“Wy binne in libbene feriening mei in harstikke goede oplieding ta 

frijwillich mûnder. In grut tal lesmûnen steane ta ús beskikking, ús learmasters 

fersoargje mei passy de oplieding, kommitearden sjogge ta op in goed ferrin fan 

de ekamens. It risseltaat mei der wêze. Prosintueel dogge wy net ûnder foar it 

GVVM. Wy binne dêrmei in wichtige spiler yn de mûnewrâld. Fierders 

organisearje wy foar learlingen en mûnders in grut tal aktiviteiten. 

Mûnders,learmasters, kommittearden, redaksje fan De Utskoat, eltsenien dy’t de 

ôfrûne 40 jier op hokker wize him/har dan ek ynset hat foar GFM , 
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mûnestichtingen en fierders GFM in goed hert ta draacht: bedankt jimme 

allegearre”. 

Tot slot wil ik dit overzicht beëindigen met het aspect ”erkenning van ons 

diploma door DHM”. 

Dit was de laatste 2 jaar onderwerp van gesprek tussen het GVVM, DHM en GFM. 

Het resultaat stelde teleur: geen erkenning. Eén en ander is gecommuniceerd op 

onze ledenvergaderingen. 

Een praktijksituatie bracht het onderwerp opnieuw aan de rol. Eén van onze 

jonggeslaagde molenaars deed een verzoek om t.z.t. molenaar te worden in de 

regio van Utrecht met het Friese diploma op zak. Hij werd doorverwezen naar de 

opleiding van GVVM. 

Hierover is enig mailcontact geweest. Het laatste mailtje geven we u mee: 

“De Friese gediplomeerde molenaars worden door Het Gilde gezien als 

geslaagd lid. Als ze lid worden van Het Gilde worden ze ingeschreven als 

geslaagd lid en zijn dan ook WA verzekerd net als alle leden van Het Gilde. 

Ze mogen dan ook zelfstandig draaien/malen. Echter bij de aanvullende 

verzekering (WA plus) gaat het niet goed. Deze verzekering dekt schade aan 

molens en heeft als voorwaarde dat de persoon in kwestie het getuigschrift 

van De Hollandsche Molen heeft. Bij de facultatieve ongevallenverzekering 

is er geen probleem. De meeste eigenaren zullen ook geen problemen maken 

als er een Fries gediplomeerde molenaar komt. Om het probleem van de WA 

plus verzekering op te lossen is het het handigst als de betreffende Friese 

molenaar ook lid en dus ook verzekerd bij het 

Gild blijft”. 

Ik zou zeggen: “Waarvan akte”. 

De contacten met GVVM zijn 

goed. Daar waar mogelijk werken 

we samen met respect voor wie 

we zijn.  

 

Frits Bloem,  

Voorzitter GFM en vrijwillig 

molenaar op koren- en pelmolen De 

Hond te Paesens. 

NB: Bronnen t.a.v. de inhoud zijn de stencils 

van de in het begin genoemde werkgroepen 

en een aantal nummers van De Utskoat. 

 

Op de foto’s Frits Bloem als schoolmeester 

terug in z’n oude vak op de molen van Paesens. 

Jong geleerd is oud gedaan nietwaar. 
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Zaterdag 12 september 2015, de 17e Friese Molendag 
 

Zaterdag 12 september is het weer zover; dan gaan wij alweer voor de 17e keer 

de molens van Friesland onder de aandacht brengen van een breder publiek. Dit 
mede met dank aan de financiële bijdrage van bedrijven die direct of indirect met 
de molenbouw en/of onderhoud van molens te maken hebben. Hartelijk dank 

bedrijven, dank zij u kunnen we elke keer toch maar weer deze dag mogelijk 
maken. 
 

Ook dit jaar gaan we er weer een geweldige Friese Molendag van maken. Naast 
de website nu ook met facebookpagina voor actueel nieuws. De werkgroep is 
volledig overhoop gegooid en bestaat louter uit nieuwe leden. Dit zijn: Marianne 

de Jongh, Wilco Zeemans, Gilbert IJsselmuiden en Johannes Vuijk. 
Martin de Jong begeleidt ons deze keer nog om ons wegwijs te maken in het 

organiseren van een dergelijke dag, daarna zal hij ook afscheid nemen van de 
werkgroep na vele jaren van enthousiaste inzet. Van de overige voormalige 
werkgroepsleden is reeds afscheid genomen op de laatste ledenvergadering. 
Wij hopen op de medewerking van alle molenaars om hun molen open te stellen 
voor het publiek. 
Dit kan natuurlijk aantrekkelijker worden gemaakt door bij de molen, wanneer 
dit maar enigszins mogelijk is, activiteiten te ontplooien. Zoals pannenkoeken 
bakken, touw splitsen, een speurtocht in de molen met allerlei vragen die 

moeten worden beantwoord e.d. Ook kunnen andere organisaties erbij worden 
betrokken, zoals de Vogelwacht, een expositie, een tentje waar men koffie o.i.d. 

kan krijgen en zo zijn er wel meer activiteiten te bedenken. Ook kunnen 
bezoekers worden betrokken bij werkzaamheden bij en aan de molen, onder 

begeleiding van de molenaar en als dit verantwoord is natuurlijk. Laat bezoekers 
maar eens een stukje kruien of een duikertje maken, misschien is een zeil 
oprollen ook leuk om te doen. 
Wij willen om het overzicht van draaiende molens in Friesland zo compleet 
mogelijk te maken, iedereen oproepen om zijn of haar molen te laten draaien of 

malen.  
Als alles goed is verlopen, hebt u het pakketje met posters e.d. van ons 
ontvangen. Wij hopen dan ook dat elke molenaar en leerling-molenaar zijn 

steentje wil bijdragen om er een geweldige dag van te maken, hopelijk met mooi 
weer en lekker veel wind. Molenaars en leerling-molenaars en andere molen-

enthousiastelingen, wij wensen jullie een fijne en genoeglijke dag toe. 
De werkgroep Friese Molendag. 
 
  PS. 

 

Volgend jaar gaan we de discussie aan of de Friese Molendag weer moet 

samenvallen met de Open Monumentendag of dat ze losgekoppeld moeten 
worden van elkaar. 
Wanneer molenaars hier een mening over hebben, horen wij dat graag. 
Wij gaan alle voor- en nadelen op papier zetten en via De Utskoat zullen wij u 
over de voortgang daarvan verder informeren.  
 
facebook.com/FrieseMolendag 
www.friesemolendagen.nl 
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   Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering 

vrijdag 6 november 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 voorjaarsvergadering 2015 

5. Jeugdcommissie 
6. Penningmeester 
 Begroting 2015 

7. Opleidingen 
 Stand van zaken 

 Mededelingen. 
 Uitreiking diploma’s periode april 2015 - oktober 2015  
8. Rondvraag 

9. Pauze 
10. Presentatie door Frank Terpstra:  

De mensen en molens van de Friese veenpolders. 
11. Sluiting 

 

De mensen en molens van 

de Friese veenpolders 

Door eeuwenlange turfwinning veranderde 
in het verleden langzaam maar zeker een 

groot deel van Friesland in uitdijende 
wateroppervlakten en voor de landbouw 

onbruikbare gronden. De directe parallel 
naar onze tijd is de 
aardbevingsproblematiek ten gevolge van 

aardgaswinning in Groningen. In de 19e 
eeuw zijn de Friese veenpolders opgericht 

om de toenmalige problemen op te lossen. 
Voor Friese begrippen waren dit grote 

polders die functioneerden als waterschap met een voor die tijd behoorlijk 

professionele organisatievorm. De meeste veenpolders lieten meerdere molens 
en/of gemalen bouwen. Er is zelfs een specifiek molentype ontstaan, dat we nu 

aanduiden als Friese veenpoldermolen. Belangrijkste kenmerk is de 
molenaarswoning in de molen. De lezing belicht naast de molens en de gemalen 
ook de mensen die deze geschiedenis hebben vormgegeven: van Koning Willem I 

via de Friese adel tot de vroegere huishoudster van molenaar Douwe Douma op 
de nu nog bestaande Grevensmolen. 

GILD FRYSKE MOUNDERS 
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Foto 1op de vorige bladzijde: de ligging van de Friese veenpolders 
Foto 2. Op deze foto zijn maar liefst 6 (!) molens en een stoomgemaal zichtbaar van de 

Polder van het 4de en 5de veendistrict. Als ze er nog zouden hebben gestaan, was dit nu 

de ‘Kinderdijk’ van Friesland. 

 

Verslag Openbare Voorjaarsvergadering 
vrijdag 27 maart 2015  

 
Aanwezig volgens de presentielijsten:  
63 personen. 

Afmeldingen van:  
Martin de Jong, Durk Piersma, Hiltsje en Lourens Feenstra, Berry Weber, Gerben 

Wijnja en Simon Jellema.  
 
1. Opening 

Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de mensen die vanavond hun diploma uitgereikt krijgen met hun 

supporters en de spreker voor vanavond de heer Bob Poppen. Frits spreekt de 
hoop en het vertrouwen uit dat we vanavond een fijne avond zullen hebben. 
2. Mededelingen 

Frits heeft een aantal mededelingen: 
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We hebben opnieuw subsidie aangevraagd bij het RCE (Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed) ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen lesboeken: Omgaan met 
erfgoed en Veiligheid. 

De Hollandsche Molen heeft na ruim twee jaar besloten het diploma van GFM niet 
te erkennen. Met name de verschillen in de exameneisen en de methode van 
examineren zijn aanleiding tot het besluit. Het GVM heeft positief geadviseerd 

over onze aanvraag en Lodewijk Zwierstra heeft zijn uiterste best gedaan om de 
erkenning erdoor te krijgen. Overigens zijn er in de praktijk geen problemen met 

het molenaarschap buiten Fryslân, molenaars met ons diploma draaien b.v. 
probleemloos in Enkhuizen. Ook de aanwezigen zien de beslissing van DHM niet 
als een probleem, hoewel Johannes Kooistra vraagt of iemand die door GFM is 

opgeleid examen mag doen bij DHM: Frits weet dit niet, het is ook niet gevraagd, 
maar we nemen de vraag mee in het bestuur om ons af te vragen of we het 

überhaupt willen weten. De voorzitter onderstreept de positieve rol van GFM 
binnen de provincie Fryslân en dit al gedurende 40 jaar. We zetten volop in op 
even positieve voortzetting. 

28 maart: Friese molenaarsdag;4 april: het jaarlijkse reisje, ditmaal naar 
Gelderland; 11 en 12 april: de Leeuwarder molendagen; 30 mei: ons 40-jarig 

jubileum, opgeven bij Jet Sandberg; 16 en 23 juni: de avondexcursies. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2014 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vaststellen jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Penningmeester 

Jaarverslag 2014. Penningmeester Johannes Rozenga heeft vooraf aan de 
vergadering op alle tafels enkele exemplaren van het financieel verslag 
neergelegd. Hij geeft een korte uitleg over de inkomsten en de uitgaven, met 

name de nieuwe lesboeken en de folders hebben nogal wat gekost.  
De verzekeringen zijn per abuis 2 keer geboekt door de RABO bank, bovendien is 

de verzekerde periode met ruim drie maanden opgeschoven. Iedereen is 
tevreden. 
Bouwe Tjallingii doet verslag van de kascommissie. Hij heeft 'kreas wurk' 

geconstateerd en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. 
Jet Sandberg biedt aan om op te treden als reservelid van de kascommissie, 

hetgeen we graag aanvaarden. 
 
7. Verslag jeugdcommissie 

Het laatste optreden van Frans Venema, tijdens het volgende agendapunt treedt 
hij af als bestuurslid. De molenaars die meedoen met de molenintroductie bij de 

jeugd van het basisonderwijs doen dit vaak op hun eigen manier en met hun 
eigen materiaal. Wel belangrijk is om voorafgaand aan een bezoek de veiligheid 
op en bij de molen in overleg met de begeleiders goed te regelen, dus duidelijke 

afspraken maken met de begeleiding. Frans blijft ook na zijn aftreden actief in de 
jeugdcommissie. 
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7a. Werkgroep Friese molendagen 

Omdat Martin de Jong niet aanwezig is neemt Frits de honneurs waar. 
Hij vraagt de aftredende leden van de werkgroep: Henk Brandsma, Michiel de 

Ruiter en Jippe Braaksma naar voren te komen. Michiel de Ruiter is niet 
aanwezig maar allen worden bedankt voor hun inzet en krijgen een bloemetje en 
een boekenbon aangeboden. 

Vervolgens vraagt Frits de nieuwe leden Johannes Vuijk, Marianne de Jongh en 
Gilbert IJsselmuiden naar voren te komen. Alleen Johannes is aanwezig. Frits 

wenst hen veel succes met de organisatie van de Friese molendagen.  Martin de 
Jong is niet aanwezig, maar is van mening dat er eigenlijk nog iemand bij moet 
in de werkgroep, wie biedt zich aan? Martin zelf treedt na de Friese Molendag in 

september 2015 af; tot dan deelt hij zijn kennis met de nieuwe leden. 
 

8.      Verkiezing bestuursleden 
Frans Venema heeft z'n acht jaar als bestuurslid erop zitten en moet volgens de 
statuten plaats maken voor een nieuw bestuurslid. Frits schetst Frans als een 

constructief, kritisch, soms impulsief maar altijd positief bestuurslid. Voor Frans 
is er een bloemetje en een envelop met inhoud voor alle uren die hij aan onze 

vereniging heeft besteed. Zoals in punt 7 al genoemd: Frans blijft wel actief in de 
jeugdcommissie. Ook Frans heeft het naar zijn zin gehad in het bestuur eerst 

met Frank en later met Frits als voorzitter. Hij noemt met name nog even de 
snert bij Jet Sandberg, de laatste keer op 13 januari 2009. 
 

Zoals in de vorige vergadering gemeld heeft Frank van Onna zich beschikbaar 
gesteld als bestuurslid. Omdat er geen tegenkandidaten zijn gemeld wordt Frank 

benoemd als bestuurslid. Hij neemt de activiteiten van Frans over. 
 
9. Opleidingen Jaarverslag 2014. 

 Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. 
 Stand van zaken. 

  
Aantallen leerlingen per lesmolen  
 

Heerenveen 3 Broeksterwoude 4 

Joure 2 Marrum 3 

Nes 2 Wanswert 3 

Woudsend 2 IJlst 3 

Schalsum 2 Makkinga 3 

Witmarsum 3 Burum 4 

Stiens 1   

Workum 3 totaal 38 

 Verwachting 2e kwartaal 2015, 3-5 examen 
 Verwachting 2e helft 2015,  4-6 examens 
   

Uitreiking diploma’s periode november 2014 - maart 2015 
 

geslaagde examendatum leermeester  

Jan Huls 10-01-15 Jaap Tiedema 

Leo Daane 31-01-15 Sije Hoekstra 

Erik Duiker 14-02-15 Jan Looijenga 



 
16 

10.    Rondvraag 

Popke Timmermans wijst erop dat de naam van de vereniging “Gild Fryske 
Mounders” is en niet zoals hij vaak hoort: It/Het Gild Fryske Mounders. Popke 

heeft gelijk, het is duidelijk waar we ons aan moeten houden.  
Ruurd Jakob Nauta meldt dat we met de excursie volgende week niet naar 
Zeddam kunnen, er is daar geen molenaar beschikbaar. In plaats daarvan gaan 

we net over de grens naar Werth in Duitsland: Of alle deelnemers een paspoort 
of identiteitsbewijs willen meenemen.  

Er is geen plaats meer in de bus, degenen die nog mee willen: Jammer. 
Wiebren Siemensma: de molenaar op Oog in 't Zeil in Cothen heeft maalstenen 
te koop omdat zijn vergunning is ingetrokken. Dat belangstellenden zich melden. 

 
11.     Pauze  

met een drankje, nootjes en bitterballen en waarin er met elkaar van gedachten 
wordt gewisseld over diverse onderwerpen, maar meestal gaat het over molens. 
 

12. Presentatie door Bob Poppen 
De belasting op het gemaal in Groningen en Friesland. De belasting werd 

ingesteld aan het begin van de 80-jarige oorlog met het doel oorlogstuig (zowel 
materialen als manschappen) te kunnen bekostigen en werd, met enkele 

onderbrekingen, pas in 1855 opgeheven,  
Bob vertelt een boeiend verhaal waarvoor hij veel werk heeft verricht om ook 
over de situatie in Fryslân te kunnen vertellen is hij op bezoek gegaan bij het 

Scheepvaart Museum in Sneek, waar een schat van gegevens ligt opgeslagen. 
 

Sluiting 
Frits bedankt Bob Poppen voor zijn duidelijke en leerzame betoog, meldt dat de 
bar nog een poosje openblijft en wenst alle aanwezigen een wel thuis. 
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Mûnder 

Sierkstra 

koninklijk 

onderscheiden 

door Gerben D. Wijnja 

 

In ons vorige nummer 

berichtten we er al over en 

nu dan een uitgebreid 

levensverhaal met de 

molenaar en zijn molen 

centraal.  

Jeugdherinneringen van Lourens 

Sierkstra 

“Als kind kwam ik al op de molen bij Heimen Stoffels. Wij lieten hier in de oorlog 

malen en bakten zelf het brood. Dat graan hadden we opgescharreld bij het aren 

zoeken. Die waren na het dorsen op het land achtergebleven en de boeren 

stonden dit oogluikend toe. Er waren wel meer mensen die in die armoedige, 

nare oorlogstijd hun kostje zo bij elkaar scharrelden. Voordat ik het naar de 

molen bracht had mem het al geschoond. Vanuit een emmer liet ze de korrels 

voorzichtig in een teil vallen. Dat deed ze als het aardig waaide, want dan stoof 

het kaf weg. In de teil bleef de schone tarwe over en die bracht ik dan weg. Heel 

wat keren maakte ik het tochtje naar de molen, op klompen met een zakje tarwe 

op m’n rug. Wanneer ik op het molenweggetje kwam was het een prachtig 

gezicht de molen met z’n zelfzwichtende wieken te zien draaien. Stoffels wachtte 

me dan al op bij de deur. Vanaf de maalzolder had hij het zicht op de weg en in 

een mum van tijd was hij beneden bij de bascule om het zaakje te wegen. Dan 

kwam er een labeltje aan waarop hij het gewicht en mijn naam schreef. Het 

stond er stampvol met zakken en ik had zo mijn twijfels of ik m’n eigen partijtje, 

dat moeder zo zorgvuldig had geschoond, terug zou krijgen. Nu weet ik dat 

Stoffels alles bij elkaar in het kaar stortte. Het zou anders ook een heel gedoe 

geweest zijn: de een kwam met vijf kilo, een ander met tien en ga zo maar door. 

Een paar dagen later kon ik het meel ophalen, als er tenminste wind was. Later 
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kregen we rantsoenen, omdat heit in het graanpakhuis van Algra en Ypey in 

Harlingen werkte.” 

Geurt Stoffels, de molenaar van Oostendorp 

In 1896 was ene Geurt Stoffels naar Witmarsum gekomen. De koren- en 

pelmolen was te koop aangeboden en Geurt wilde zich als knecht opwerken. 

In1877 was hij als twaalfjarig knechtje op korenmolen De Tijd in Oostendorp bij 

Elburg aan de slag gegaan. Hij leerde het vak van mulder Aalt van de Poll, 

volgens ingewijden een harde leermeester die driftig en veeleisend was. Hij 

moest ook maar afwachten hoeveel salaris hij kreeg. Wanneer hij ’s avonds na 

een lange werkdag vertrok, zou hij zelfs eerst z’n klompen moeten uitkloppen 

want daar zou nog wat meel in kunnen zitten! In een zakboekje noteerde Geurt 

allerlei aantekeningen. Zo ook de gebeurtenis die hij z’n hele leven met zich 

meedroeg: “Den 10 Juli 1880 sloeg de bliksem in de molen van den heer A.v.d. 

Poll waardoor een man doodelijk getroffen wordt.” Zijn dochter Martha vertelde 

eens: “Hij stond met een andere knecht in de molen toen het gebeurde. Voor die 

knecht liep het droevig af, want hij was op slag dood. Vader werd weggeslingerd 

en kwam verderop bij een deur weer bij. Hij had alleen een beschadiging aan het 

randje van z’n oor.” 

Als Geurt verkering krijgt met Hanne van Tongeren wil hij later kunnen trouwen 

met haar. Daarvoor moet hij zelfstandig molenaar worden om haar een goede 

toekomst te bieden. Hij slaat de kans om bij de zoon van een freule op de molen 

te gaan werken af. En dan komt in 1895 de koren- en pelmolen in Witmarsum te 

koop. Met medewerking van zijn baas en de tante van Hanne die als 

belangrijkste geldschieter optreedt, vindt de koop plaats. Op 28 december is 

Geurt Stoffels eigen molenbaas in het Friese Witmarsum voor de som van 3270 

gulden. In het kleine woninkje kreeg het molenaarsechtpaar maar liefst elf 

kinderen. Stoffels, gepokt en gemazeld in het vak te Oostendorp, wist een goed 

bedrijf op te bouwen. Daarbij was hij, net als z’n vorige baas, een man van 

principes. Uit ervaring wist hij hoe vaak het voorkwam dat molenknechten bij het 

afleveren van meel op menig adres aan de sterke drank zaten. Op het laatst 

waren ze zo dronken dat het molenpaard, gewend aan de vaste ritjes, z’n baasje 

los van de leidsels terug bracht op de molen. Maar dat was er bij Stoffels niet bij. 

Toen hij weer eens een knecht nodig had, adverteerde hij in De Molenaar met de 

opmerking dat deze “vrij van sterken drank” moest zijn.  

Tot 1931 hield Geurt de hand aan de maalbak. Z’n zoon Heimen volgde hem toen 

als huurder op: de molen bleef het eigendom van de naar Bolsward verhuisde 

Geurt.  

Zoon Johan weet zich nog te herinneren dat de jongens elke week met een brok 

bijenwas langs alle kamen en staven in de molen moesten. Ze voorzagen dan al 

krijtend de tandwielen van een harde toplaag waardoor ze minder sleten van het 

eindeloos in elkaar grijpen. Natuurlijk stond de molen tijdens die klus stil. Want 



 
19 

als er iets was waar de molenaar een hekel aan had, dan was het wel het gevaar 

van het bedrijf. Sierkstra weet uit overlevering de oorzaak te vertellen: 

“In 1902 had z’n vader het beleefd dat de knecht door de draaiende roede over 

het stellinghekje geduwd werd. Ze waren aan het zwichten. Toen het eerste zeil 

was geklampt, kwam het tweede. Maar bedoelde Stoffels nou het volgende end 

of zou hij de molen een halve slag laten draaien? Het was niet duidelijk 

afgesproken blijkbaar, want na het lichten van de vang schoot het volgende end 

door met fatale gevolgen. De knecht, Johannes Posthuma-Smid, brak z’n rug, 

vond daarbij de dood en werd met een ladder afgevoerd naar huis. Ja, zo deden 

ze dat toen.”  

Onderduikers in de oorlog  

Voorheen werd er, als er een harde wind stond, ook veel gepeld voor de 

zuivelfabriek in het dorp. Daar werd de gort verwerkt tot sûpengroattenbrij, 

karnemelkse gortepap. Aan dat bedrijfsonderdeel was voor de oorlog echter al 

een eind gekomen. De zuivelfabriek kon de gort goedkoper en met meer 

bedrijfszekerheid van de fabriek afnemen. Zo kwam het dan ook dat er in de 

molen alleen nog gemalen werd en de pelstenen werkeloos op hun plaats bleven 

en de schoot- of dústhokken leeg bleven. Daarin hoopte zich tijdens het pellen 

altijd alle afval (de dúst of doppen) op, maar nu die ruimte onder de zolder leeg 

was, zag de molenaar daarin een uitstekend onderduikhol. Z’n oomzeggers Geurt 

en Willem Boonstra, van wie er een nog jaarlijks op de molen komt, kregen 

bericht dat ze bij oom Heimen konden onderduiken.  

Sierkstra weet het van eigen beleving: “Vanaf de maalzolder hadden ze een 

prachtig uitzicht op de molenweg. Wanneer er verdachte Duitsers naderden, 

kwamen de luiken open en verstopten ze zich daar net zolang onder totdat de 

kust weer veilig was.Het was in die tijd trouwens hartstikke druk op de molen. Ik 

herinner me dat je er geen vuist in kon steken. Veel concurrentie had Stoffels in 

de directe omgeving ook niet echt. De molen boven, bij de maalbakken en 

maalstenen, dat was zijn werkterrein en daar duldde hij geen pottenkijkers. Als 

boerenknecht bij Ypey op Harkezijl kwam ik één keer in de week met paard en 

wagen op de molen. Altijd met vijf zakken haver. Die maalde Stoffels dan en ik 

kreeg meel mee terug. Ik liet het paard zo de molen in lopen, net zover totdat de 

kar precies onder de luiluiken stond. Als het waaide takelde Stoffels het vrachtje 

meteen naar de steenzolder. Stoffels maalde alleen voor de boeren, veel 

kalvermeel en varkensvoer. Zelf heeft hij ook wat koeien gehad en een varkentje 

voor de slacht.” 

Verbetering, maar het was vechten tegen de bierkaai  

Na de oorlog was er ook nog volop werk voor de Witmarsumer korenmolen. Om 

mee te kunnen blijven doen, stond Stoffels voor een moeilijke keuze. Wegens 

hoge onderhoudskosten wenste hij in 1946 over te gaan op motorkracht. Hout 

was duur omdat er vlak na de oorlog moeilijk aan te komen was.  

De verkoopwaarde werd geschat op drieduizend gulden. De “van ouds goed 
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beklante en in volle werking zijnde Windkoren- en Pelmolen met ijzeren roeden 

en zelfzwichting, molenaarsbedrijf, molenaarswoning, pakhuis, arbeidershuis, erf 

en grond” kwam zelfs te koop op 18 maart 1946, in het dorpscafé van Steensma. 

Alleen de “arbeidershuizinge bevattende hok, regenwaterbak, keuken met kelder, 

doorloop met twee kastjes, kamer met twee bedsteden en kast en zolder met 

grond” werd toen verkocht. De Friese molencommissie was van oordeel dat “de 

molen een van de weinige nog overgebleven korenmolens is” en dat daarom 

“behoud gewenscht is”. In 1945 had hij de molen nog willen verdekkeren 

waarmee een soort stroomlijnneus aan de voorkant van de roeden kwamen in 

plaats van windborden. De gemeente Wonseradeel bleef toen in gebreke door 

niet te reageren op zijn aanvraag voor verbetering. In 1947, op 16 april, krijgt 

hij bezoek van de heren Walther en Baart van de Friese molencommissie. Die 

vinden dat er met spoed resultaat bereikt moet worden “daar het gaat om het 

bestaan van een gezin en …. een mooi dorpsbeeld.“  

Baart stelt voor “het herstel van den molen met vlagvertoon feestelijk te vieren, 

als stimulans voor anderen,” zo lezen we op een aantekenbriefje in de envelop 

vol documentatie over de molen. Maar zo ver is het dan nog niet. Eerst neemt 

Stoffels contact op met Ir. M. Volkers uit Den Haag. Hij klaagt in z’n brief van 25 

augustus 1947 over de molen die zo zwaar loopt. Hij overweegt over te gaan op 

de motor en is benieuwd of de Fokwiek van ir. Fauël wellicht wat voor hem is. Hij 

krijgt een positief antwoord terug en leest tot z’n verrassing dat het rendement 

op de proefmolen in Delft met 60 procent is toegenomen. Bovendien zijn uit 

Friesland al aanvragen in behandeling. Bovendien zou de fokwiek ook bij storm – 

“we krijgen de storm hier zoo uit zee”- volkomen veilig zijn. Stoffels is overtuigd 

maar vanwege de dichte ligging bij zee neemt hij het zekere voor het onzekere 

en wil de fokwieken in een smallere uitvoering en met uitneembare borden laten 

maken. Het wordt de vierde korenmolen waarop dit verbeterde wieksysteem 

wordt aangebracht. Molenmaker Boschma van Zevenhuizen bij Franeker zal het 

uitvoeren, maar in mei 1948 zinkt de moed hem in de schoenen. Er is geen hout 

voor de dringende reparaties beschikbaar en Stoffels besluit de Friese 

molencommissie maar weer eens te schrijven want  

“het ziet er naar uit dat wij daar maar niet op rekenen moeten om dat te krijgen. 

Zou u hiervoor ook een gelegenheid weten om aan het benodigde hout te komen 

als het mogelijk is van het Rijk. Gaarne bericht van u hoe of wij hier mee moeten 

omdat de molen levensgevaarlijk word”.  

De problemen stapelen zich op. De gemeente, die volgens de dan geldende 

bepalingen het benodigde hout zo veel mogelijk moet toewijzen, kan uit het 

eigen quotum geen hout beschikbaar stellen. Er wordt gevraagd om oud hout, 

afkomstig van molens waarvoor een slooptoestemming is verleend, te leveren. 

De molencommissie doet de molenmaker een lijst toekomen van molens 

waarvoor zo’n vergunning is verleend. Het is inmiddels 21 juni 1948. Dan staken 

de schriftelijke bronnen even. Maar op 6 februari 1950 laat Stoffels weten dat hij 

Dijkstra van de Lekkumer Bullemolen bij Leeuwarden gegevens over de Fokwiek 
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heeft verstrekt en “ik heb hem geschreven dat hij mij zeer goed voldoet.” Ook 

treffen we daarbij een rekening aan voor betaling van het octrooirecht. Op één 

roede is de fokwiek aangebracht. 

“Toch bleef het vechten tegen de bierkaai,” vertelt Sierkstra. “Omstreeks 1956 

had Stoffels de molen voorgoed op de vang gezet. Hij legde zich toen helemaal 

toe op de handel in kippenvoer. We hadden zelf ook wat kippen en zo kwam ik 

opnieuw vaak bij Stoffels. Achter op het molenerf had hij een aantal hokken 

getimmerd en die zaten vol kippen, honderden waren het. De eieren verkocht hij 

en verder handelde hij ook in die kippen. Toch zag ik wel dat het met de molen 

steeds slechter ging en langzaam maar zeker naderde het moment om te 

besluiten het zaakje te slopen.”  

Door mechanisatie van maalderijen komen 

steeds meer molens buiten gebruik. 

Stoffels wil zijn Onderneming wel 

verkopen. Alle partijen zijn het er over 

eens dat afbraak uit een oogpunt van 

landschapsschoon te betreuren is. Toch 

dient de molenaar op 25 januari 1962 een 

verzoek in om het gevlucht en de 

bovenbouw te mogen verwijderen, maar 

dit is in strijd met de provinciale 

molenverordening. Bij storm doet de 

slechte onderhoudstoestand het ergste 

vrezen. Uit een oogpunt van veiligheid 

voor het molenaarsgezin en het woonhuis 

moet zo spoedig mogelijk tot restauratie 

worden overgegaan, zo meent de 

molencommissie. De onzekerheid zou nog 

tot 1968 duren.  

 

Met vernuft, vakkennis, toewijding en volharding 

Sierkstra vertelt: “Toen kwam de molenaar te overlijden en besloten de beide 

dochters de molen aan de gemeente te verkopen.”  

Daarmee kwam een eind aan een slepende kwestie die uiteindelijk een positief 

slotakkoord beleefde. Molenmaker Medendorp uit Zuidlaren kwam eraan te pas 

en op dat moment komt Lourens Sierkstra ook weer in beeld. Als medewerker 

van Gemeentewerken Wonseradeel moest hij helpen bij het afbreken van de 

hokken en de oude stal waarin vroeger het molenpaard had gestaan. Ook het riet 

moest worden afgevoerd. Toen het geld op was, was de molen echter nog niet 

klaar.  
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“Eefkes skoftsje” met een mooi 

molenboek op schoot. V.l.n.r. wijlen 

molenaar Bootsma, Sandberg en 

Sierkstra. (archieffoto GDW) 

“En toen hij wegging ben ik 

blijven hangen en rijpte de 

gedachte om de molen weer in 

bedrijf te stellen. De gemeente 

had echter in het geheel geen 

plannen in die richting. Maar mijn 

oog viel op een gegeven moment op een artikel in de krant over de pas gestarte 

vrijwillige molenaarsopleiding. Met m’n maat Ale Kuperus reisde ik elke zaterdag 

naar de Vrouwbuurtstermolen om het vak bij de Hofkampen onder de knie te 

krijgen. Ik deed examen in Vriezenveen, bij Kiers op de Leemansmolen en 

slaagde. Al gauw kwam ik in contact met bakker Bijlsma van Elzinga’s Bakkerij in 

Harlingen. En tot op de dag van vandaag, al 28 jaar lang, maal ik 500 zak 

geschoonde tarwe per jaar voor zijn zaak. Het molenbrood en alle volkoren 

producten in zijn winkel zijn afkomstig van meel uit mijn molen.”  

Het ging in al die jaren niet vanzelf, want er kwam heel wat vernuft, vakkennis, 

toewijding en volharding aan te pas om het bedrijf op te bouwen zoals het nu is. 

In 1978 maakte hij samen met molenmaker Sietze Bakker van Bouwbedrijf Van 

Zuiden de pellerij, zeverij, waaierkast en luiwerk. Voor dit specifieke pelwerk 

stak hij zijn licht op bij de legendarische pelmolenaar Muda in het Groningse Den 

Andel en bij de Zaanse pelmolenkenners van De Prinsenhofmolen te Westzaan. 

Uiteindelijk was het de Zaanse molendeskundige Evert Smit die hem in contact 

bracht met Hans Weerheym. Die leverde het tekenwerk en Lourens kon van start 

gaan.  

Toch was er iets niet af. Vroeger stond naast de molen het molenaarshuis. Dat 

was afgebroken, maar Sierkstra wilde het beeld van weleer zo compleet mogelijk 

in oude staat terug brengen. Zo begon hij in 1981 met de bouw van de woning in 

oude stijl. Steen voor steen heeft hij het geheel vanuit de fundamenten weer 

opgebouwd, een enorme klus die in de spaarzame vrije uurtjes moest worden 

geklaard. Twee jaar deed hij erover, maar toen stond er ook wat.  

In 1989 kwamen er nieuwe roeden met fokken, voorzien van remkleppen. Die 

fokken werden in eigen beheer gemaakt dankzij het tekenwerk van 

molendeskundige Jan Hofstra. Ondertussen verzorgde Lourens op zaterdagen de 

molenaarscursus en vervulde enige jaren een bestuursfunctie bij het Gild Fryske 

Mounders. Hij werkte mee aan de totstandkoming van het provinciale boek 

Friese Molens en assisteerde collega-molenvrienden bij het helpen scherpen van 

molenstenen. Naast dit alles was hij ook nog actief als molenbiotoopwachter en 

poldermolenaar wanneer hoge waterstanden in de gemeente het bijspringen van 

de poldermolens noodzakelijk maakte. Die inzet leidde in het verleden al tot de  
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onderscheiding voor vernuft en         volharding waarvoor het bestuur van de 

gelijknamige molenstichting              graag een jaarprijs beschikbaar stelde.  

”Het allermooiste                             van dit alles is dat je op windkracht een 

mooi                                                         product kunt maken en dat doe je 

alleen                                                              als de stenen goed gescherpt               

zijn                                                                       en alles perfect in balans is.             

                                                                               Bij windkracht drie kan ik 

                                                                                hier al malen als de wind 

uit de vrije hoek tussen zuid en        west waait.                  Dan geniet ik en 

denk vaak: hoe is het mogelijk……” 

Inmiddels zijn we jaren verder en Sierkstra is nog volop betrokken bij de molen. 

Thans is het de restauratie van de kap die zijn grote aandacht heeft. Woonachtig 

in het huis naast de molen is hij dagelijks op de werkvloer te vinden. In feite 

loopt hij er ook wel eens wat ‘onwennig’ rond, want de molen staat stil en kan 

door het afnemen van kap en wieken niet in bedrijf gesteld worden. Maar 

gewerkt wordt er desondanks wel. 

 Samen met Dick Sandberg is de molen van boven tot onder volledig schoon 

gemaakt. Het houtwerk krijgt een behandeling tegen ongedierte, zodat deze 

enorme klus met veel nauwgezetheid is uitgevoerd. Buiten krijgt het hekwerk 

alle aandacht en zo blijft Sierkstra toch nog volop betrokken bij de 

werkzaamheden die weer zullen leiden tot een prachtige, bedrijfsvaardige molen 

met een aangepaste kap die waar nodig van slechte delen is bevrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  De Molenmakers in actie  
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 Niet iedere vrijwillige molenaar treedt in de voetsporen van 

zijn professionele vader: Klaas Lenstra wel. Zo’n veertig 

jaar is hij nu officieel de molenaar op windkorenmolen 

Windlust in Wolvega. Voor zijn inspanningen op deze 

molen en voor zijn betrokkenheid bij Gild Fryske 

Mounders, Fryske Mole en Hollandsche Molen kreeg hij op 

Nationale Molendag 2015 een lintje.  

 

Zoals dat gaat trok Klaas die ochtend op aandringen van zijn vrouw Jenny een 

schone blouse aan met de ‘Fryske galgen’ en een schone spijkerbroek (het is 

toch Molendag vandaag!) en werd, eenmaal op de molen, de afwijkende grote 

toestroom al om 9.30 uur ’s morgens van o.a. zijn dochter met kleinkinderen, de 

wethouder en vele anderen naar de molen tot zijn tevredenheid verklaard met 

“Het is toch Molendag vandaag!”.  

Pas toen hij, voor de inmiddels flink verlate koffie, eindelijk van de stellingzolder 
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naar beneden mocht afdalen en daar zo’n vijftig mensen aantrof waaronder veel 

familie, kwamen de vraagtekens op zijn gezicht … en de emotie. Eerder was hem 

bij Philips in Drachten gevraagd of hij, na 40 jaar trouwe dienst, misschien een 

lintje zou willen krijgen. Dit had Klaas toen resoluut afgewezen. Maar nu stond 

hij daar in de molen voor `het blok´ en dus staat er nu een chique blauwe doos 

van de Kanselarij der Nederlandse Orden bij hem thuis met daarin een oorkonde  

Links vader Ebbel (foto G.D. Wijnja) en rechts 

Klaas op een recente foto. De afdruk van een 

aquarel van Leen Molendijk toont ons Windlust 

van ruim een halve eeuw geleden. (coll. 

Gerben D. Wijnja) 

 

en de regels behorende bij de officiële 

versierselen van het lidmaatschap van de 

Orde van Oranje Nassau en is zijn 

zondagse pak versierd met het 

bijbehorende oranje-wit-blauwe strikje.  

Ebbel Lenstra, de vader van Klaas, was 

molenaar in Sexbierum. Toen de CAF uit 

Oldeberkoop in 1930 de molen Windlust in 

Wolvega kocht werd Ebbel molenaar en 

betrok het molenaarshuis aan de voet van 

de molen. Daar werd Klaas in 1941 

geboren, broer Roelof en zijn zuster 

gingen hem voor. Windkracht alleen bleek 

niet voldoende en dus kwam er een 

dieselmotor in de molen maar na 1937 

bleek het werk toch niet meer rendabel en 
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kwam de molen tot stilstand. In 1943 ging hij over in handen van de gemeente 

en werden er door de brandweer de brandslangen te drogen gehangen. Ebbel 

werd chauffeur bij de CAF, verhuisde in Wolvega naar de straatweg, maar bleef 

wel `de man van de molen´. Hij was immers de enige die er verstand van had. 

De gemeentelijke Oudheidkamer werd in de molen gehuisvest ( 1947 – 2009), in 

1950 kreeg de molen een flinke opknapbeurt en werd daarbij onder andere 

uitgerust met  

Links: Vader Ebbel houdt een oogje in het zeil. Foto 

Gerben D. Wijnja 

fokwieken.  

Al die jaren kwamen Klaas en zijn broer Roelof 

nog regelmatig met hun vader op de molen, 

ontdekten de spannende, geheimzinnige 

kanten ervan maar kregen ook steeds meer 

interesse. Het was immers ook gewoon het 

werktuig van hun vader. 

In 1972 tijdens de storm in november raakte 

de molen ernstig beschadigd en rees de vraag 

of hij niet beter gesloopt kon worden. Voor 

vader en zoons Lenstra was dit een 

onacceptabele ontwikkeling, en gelukkig waren 

er meer die dit vonden. Samen met o.a. 

Hendrik Jan Scheenstra, zijn vader en later 

zijn beide zonen werd er een hoop werk 

verzet, de molen bleef behouden en in 1975 

werd Windlust op 20 november weer officieel 

in gebruik gesteld. Klaas en Roelof waren al 

ingewijd door hun vader en leerden nu ook van 

anderen de geheimen van het 

molenaarsschap. Zij hadden contact gekregen 

met enthousiaste molenvrienden in de 

provincie. Het gonsde in die jaren van bedrijvigheid: jonge molenenthousiasten 

sloten zich aaneen, kregen les van een paar oude beroepsmolenaars, richten in 

Friesland hun vereniging Gild Fryske Mounders op, discussieerden over praktijk 

en theorie van het werken op molens en ontwikkelden het GFM- opleidingsmodel.  

Zo kwam de groep uit Joure naar Wolvega, gewapend met de zeilen van 

Penninga’s Molen, om Windlust te laten draaien. De zeilen waren natuurlijk veel 

te klein voor de grootste molen van Friesland, maar … hij draaíde en daar ging 

het om. Klaas deed examen en werd de molenaar op Windlust en hij bleef. 

Hij werd gekozen in het bestuur van de jonge vereniging GFM (1978 - 1997) en 

maakte de spannende oprichtingsjaren mee  en de vaak heftige gesprekken met 

het Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Hollandsche Molen over het hoe en 

waarom van de opleiding en het examen. Nog altijd is er het jaarlijkse uitje met 

oud-bestuurders A.S de Jong, Maurer, Oldenburger en hun partners: een etentje 
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en iets leuks doen. Als afgevaardigde van het GFM kwam Klaas in het bestuur 

van De Fryske Mole (1983 - 1997) en later werd hij ook lid nog van de 

technische commissie van De Hollandsche Molen. Ook was Klaas jaren lang 

leermeester bij het GFM en leidde hij vier nieuwe molenaars op. Al met al mooie 

jaren en een flinke staat van dienst.  

Ondertussen molende hij wekelijks door op Windlust: draaien, onderhoud en 

rondleidingen. In 1982 kwam er een tweede koppel maalstenen en haalden ze 

een pletter uit Duitsland. Voor bakkerij Vliegendehond in Wolvega moest 

wekelijks  200 kg tarwe en 100 kg rogge gemalen worden, op zaterdag of anders 

door de week, een leuke maar ook serieuze en belastende taak. Het zaad werd 

door henzelf met 

een vrachtwagen 

opgehaald uit de 

polder. Daarnaast 

besteedde Klaas 

veel weekend-uren 

in de werkplaats 

van zijn werkgever 

Philips in Drachten 

om aan de 

draaibank 

onderdelen te 

maken voor de 

molen. 

Dat deed hij 

natuurlijk niet 

helemaal alleen. 

Zijn broer Roelof 

was actief tot zijn te vroege overlijden in 1986, Broeder Sjors uit Wolvega was 

jaren lang zijn handige, verstandige en vaste steun op de molen, na diens dood 

de laatste jaren ook Evert Belkenga en tegenwoordig Willem van der Veen. 

Ondanks herhaalde oproepen op de lokale radio en in de krantjes kwamen er 

eigenlijk nooit gegadigden om molenaar te worden. Jammer voor Klaas, want 

meer handen maken lichter werk, maar ook om straks zijn stokje door te kunnen 

doorgeven in de wetenschap dat de molen in vertrouwde handen is. Windlust is 

immers toch wel een beetje een Lenstra-molen. Niet dat hij nu direct weg wil op 

zijn 74ste . Wordt dit anders nu Willem in opleiding is gegaan in Woudsend?  

Klaas kreeg zijn lintje maar natuurlijk verdient vrouw Jenny er ook een, of een 

stukje ervan, voor al die jaren trouw (mee)rijden naar Wolvega, vanuit Drachten 

en later Lemmer, hand en spandiensten en ondersteuning ook bij meer 

molenaareigen activiteiten. Ze zal het stellig beamen: “een molen draait niet op 

wind alleen!”.   

Tekst Geurt van de Weg met foto’s van Willem van der Veen, Wolvega 
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Ekes byprate troch  

“De Fryske Mole” 
 

 
Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015 (van provincie Fryslân) 

 
De provincie Fryslân heeft recent een nieuwe subsidieregeling voor monumenten 

gepubliceerd. Dit is de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015. Diverse 
categorieën monumenten kunnen voor instandhouding, herbestemming of 
restauratie een subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân.   

Voor rijksmonumentale molens is er, net als in de afgelopen jaren, de 
mogelijkheid om voor onderhoud (instandhouding) 15 % subsidie te krijgen 

naast de afgegeven brim beschikking van het rijk. Het maximaal subsidiebedrag 
bedraagt € 9.000,-- (15% van € 60.000,--) over de gehele brimperiode van 6 
jaren. 

Naast instandhouding is er voor rijksmonumentale molens is er ook een 
mogelijkheid op restauratiesubsidie. Het subsidiepercentage is dan 60 % van de 

subsidiabele kosten.  
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 14 september 2015 tot en met 28 september 
2015 worden ingediend. De verwachting is dat er een overvraag zal zijn bij 

restauratie van rijksmonumenten, waardoor het van belang is dat de aanvragen 
op 14 september worden ingediend. Ook de molens die geen rijksmonument zijn 

maar wel zijn aangemerkt als karakteristiek of gemeentelijk monument kunnen 
een aanvraag indienen. Het subsidiepercentage voor deze categorie is 50% met 
een maximum van € 50.000,-- subsidie per object.  Tevens is er voor 

bouwhistorisch onderzoek ook subsidie verkrijgbaar.  
Buiten het beschikbare budget van de stimuleringsregeling monumenten 2012 

om, is voor de stichting De Fryske Mole en stichting Alde Fryske Tsjerken een 
budget van €150.000,-- gereserveerd voor restauraties.  

De gehele regeling met toelichting en aanvraagformulier is te vinden op 
www.fryslan.frl/monumenten.    (door Gerard van Dijk) 

 

Stand van zaken POM 
 

Na een langdurig traject, waarin De Fryske Mole veel informatie heeft moeten 
aanleveren waarop de professionaliteit van stichting De Fryske Mole is 
beoordeeld, is een negatief besluit gekomen. Stichting De Fryske Mole is niet 

aangewezen tot POM (professionele organisatie monumentenbehoud). Ook ons 
bezwaarschrift is ongegrond verklaard.  

Ook de twee andere grote molenstichtingen die de POM status hebben 
aangevraagd zijn afgewezen. In Nederland voldoet daarmee geen enkele 
molenorganisatie aan de strenge criteria van de POM. Dit is voor molenland wel 

een teleurstelling, maar voor vrijwilligersorganisaties zoals de huidige 
molenstichtingen voornamelijk zijn, is de POM-status schijnbaar niet haalbaar. 

Wat de gevolgen van de afwijzing voor de toekomst betekent, is nog niet 
duidelijk. Er zijn namelijk voor grote monumenteneigenaren (meer dan 20 
rijksmonumenten in eigendom) mogelijkheden gecreëerd om subsidieaanvragen 

gebundeld in te dienen. Welke bijkomende voordelen dit met zich meebrengt is 
nog niet goed inzichtelijk.      (door Gerard van Dijk) 

http://www.fryslan.frl/monumenten
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Sintjohannesga, 27 juni 2015 

Aan alle betrokkenen en stakeholders van stichting De Fryske Mole 

Dag allen, 

Langs deze weg wil ik u meedelen dat ik genoodzaakt ben om mij per 1 juli 2015 terug 

te trekken als voorzitter van De Fryske Mole. 

Reden hiervoor is dat ik in april ben (her)benoemd als lid van het dagelijks bestuur 

van Wetterskip Fryslân. In dat verband is een integriteitstoets toegepast met o.a. als 

conclusie dat het niet gepast is dat ik beide rollen gelijktijdig uitoefen ter 

voorkoming van belangenverstrengeling. Er bestaat namelijk een financiële relatie 

Om kennis te maken 

Vanaf 1 juli j.l. heb ik de ,, voorzittershamer” van De Fryske Mole overgekregen 

van Bé de Winter , die door zijn verkiezing tot dagelijks bestuurslid van 

Wetterskip Fryslân het voorzitterschap niet meer kon combineren.  Gevolg was 

dat ik werd gepolst of ik ambitie had om de taak over te nemen.  Helemaal 

onbekend was de Stichting voor mij niet , maar na nadere oriëntatie en informatie 

volgde een kennismaking met het bestuur en  dat leverde mij een goed gevoel om  

de uitdaging op te pakken .  

Als van oorsprong melkveehouder heb ik diverse maatschappelijke functies gehad 

waarbij het wethouderschap in Littenseradiel en Weststellingwerf  mij het 

kennismaken met molens heeft meegebracht. Op het boerenbedrijf had ik een 

Amerikaanse windmolen voor de bemaling van eigen en buurmans land en moest 

soms weer en wind trotseren om te smeren en in en uit de wind te zetten. In 

Littenseradiel heb ik de verplaatsing/restauratie van de Van Aylvapoldermolen 

onder Wommels meegemaakt en in Weststellingwerf de restauratie van molen 

Windlust in Wolvega voor elkaar gekregen. Indrukwekkend  voor mij die 

geweldige krachten en overbrengende delen daarbij om tot malen te komen , met 

daarbij die machtige verschijningen in ons landschap en de waardevolle 

herinneringen die ze meebrengen. 

Een groot en waardevol bezit om in stand en waar mogelijk in functie te houden 

en dat met de onmisbare inzet van de vele molenaars. In de komend tijd hoop ik 

werkende weg kennis te maken met velen die betrokken zijn bij het werk van en 

voor onze Stichting.  Ik zal mijn best doen om hierbij als voorzitter mijn bijdrage 

te leveren om dat te bevorderen en uit te dragen. 

Voor  mijn voorganger Bé de Winter is het een korte maar boeiende periode 

geweest vertelde hij mij , maar daarom niet minder de dank aan hem voor zijn 

inzet voor het erfgoed van De Fryske Mole , daarbij hem alle goeds en wijsheid 

toewensend in het besturen van Wetterskip Fryslân en oog te houden voor ons 

molenbestand. 

Wiepke Schukken 
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tussen beide organisaties in verband met het inzetten van bemaling van bepaalde 

molens ten behoeve van het Wetterskip. 

De afgelopen jaren heb ik een enorme betrokkenheid ervaren van een ieder die op 

enige wijze betrokken is bij De Fryske Mole, zowel bij de vrijwilligers als de 

stakeholders. Dit gaf mij als voorzitter de energie en voldoening om mij hiervoor in 

te zetten. Zoals uitgelegd moet hieraan een vroegtijdig einde komen. 

Gelukkig hebben wij in de heer Wiepke Schukken een goede opvolger gevonden. Ik 

wens hem veel succes en u als betrokkenen nog veel genot van onze parels in het 

landschap. 

Tot ziens, het gaat u goed ! 

Vriendelijke groet, 

Bé de Winter 

 

Themadag windmotoren op zaterdag 24 oktober 2015 

Op 24 oktober wordt een themadag georganiseerd rond windmotoren. 
De dag zal plaatsvinden in Poppenwier (een klein dorp op ca 5 km vanaf de 

snelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden).  
Tijdens de dag zal via inleidingen, videofilms en mogelijk interviews nader 

worden ingezoomd op de geschiedenis, de techniek en het behoud van 
windmotoren. Ook zal, in de middag, een excursie worden georganiseerd langs 
enkele windmotoren in de omgeving, waaronder de grootste windmotor van 

Friesland (en Nederland?).  
De dag staat open voor alle geïnteresseerden. Het exacte programma is nog in 

voorbereiding. Nadere info komt beschikbaar op de site van TIMS Nederland 
Vlaanderen: www.molenkunde.eu/ onder de kop “najaarsbijeenkomst 2015” Via 
deze site kan je je ook aanmelden.      Yolt IJzerman 

 Op de foto: Windmotor bij Weidum  

http://www.molenkunde.eu/
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Jaarlijks 5 miljoen extra nodig 
voor behoud Nederlands icoon 

Op woensdag 3 juni presenteerde de vereniging De 
Hollandsche Molen het onderzoeksrapport 
Molentoekomst tijdens het gelijknamige congres in 
Utrecht. Het onderzoek toont aan dat de instandhouding 
van molens een structureel tekort kent van 5 miljoen 
euro per jaar. De vereniging overhandigde tijdens het 
congres het onderzoeksrapport aan Marjan Hammersma, 
directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie 

van OC&W. De Hollandsche Molen nodigt alle 
betrokkenen uit om te werken aan oplossingen. De 
vereniging wil voorkomen dat Nederland afstevent op 
een landelijk icoon in verval.   
 

Vanaf september 2014 tot juni 2015 is in het kader van Molentoekomst 

onderzoek gedaan naar zes aspecten van het molenbehoud. Onder de 

overkoepelende vraag 'Is het molenveld voldoende op de toekomst voorbereid?' 

beantwoordden 195 moleneigenaren vragen over financiën, organisatie en 

nevenbestemming van de molen. Aangevuld met een bureauonderzoek naar de 

monumentale waarden en de molenbiotoop en een kwantitatief onderzoek naar 

vrijwilligersbereidheid heeft de vereniging de kansen en bedreigingen voor de 

molens in kaart gebracht.   

 

De hoofdconclusie die de vereniging heeft getrokken betreft het structurele 

financiële tekort van 5 miljoen euro per jaar voor restauraties en onderhoud. Uit 

het onderzoek komt naar voren dat de geldvraag ook verdere consequenties 

heeft voor de andere vijf aspecten. De betrokken organisaties moeten werken 

aan hun kennis over fondsenwerving, hebben behoefte aan kundige 

bestuursleden en jaarlijks moet het veld aangevuld worden met 500 vrijwillige 

krachten. Ook de mogelijkheden om inkomsten te genereren uit nevenfuncties in 

en rondom de molen, zorgen voor nieuwe werkvelden waar vele 

molenstichtingen geen ervaring mee hebben.   

 

Het onderzoek toont aan dat het molenveld goed georganiseerd is. En dat het 

veld zelf veel oplost, heeft het verleden uitgewezen. "Dat de molens er nu zo 

goed bijstaan, hebben wij als molenveld, samen met de overheid, gerealiseerd", 

aldus Leo Endedijk, directeur van vereniging De Hollandsche Molen, "samen 

zorgen wij dan ook voor de molens van morgen. Dit betekent dat de geldvraag 

niet exclusief bij de overheid wordt neergelegd, maar de overheid is wel een 

onmisbare partner voor de molens." De Hollandsche Molen gaat in de komende 

periode aan de slag om die 5 miljoen euro bij elkaar te brengen.  

Op het congres kwamen 180 bezoekers, die na de presentatie van het rapport 

samen in 5 workshops hebben gedicussieerd over de conclusies en 

aanbevelingen. (zie daarvoor Nieuws op www.molens.nl). 

http://www.molens.nl/site/moleneigenaar/content.php?cid=363&sub=337&sub2=363
http://www.molens.nl/site/moleneigenaar/content.php?cid=363&sub=337&sub2=363
http://www.molens.nl/
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Aantal molens: 

Natuurlijk waren er ook cijfers. Twee tabelletjes plaatsen we binnen het kader 

van dit overzichtsartikel: 

Samenvatting artikel congres De Hollandse Molen www.molens.nl 

Michiel de Ruiter 
 

  

http://www.molens.nl/


 
33 

Geef molens de ruimte 
 
Het hebben van een voldoende goede windvang voor een molen, rondom 

vrij te staan en af te steken tegen de lucht is een onderdeel van de 

cultuurhistorische waarde van een oude windmolen.Een dergelijke 

stelregel was in de gemeente Ferwerderadeel nog niet helemaal 

doorgedrongen. 

 

Bij molen de Zwaluw in Burdaard zijn, in het kader van een project uitgevoerd 
door Iepenwacht Fryslận dat in 2011 van start ging in de waddenregio om 7000 

iepen in de Friese en Groninger Waddenregio te herplanten, ineens een heel 
aantal iepen geplant. Echter zonder medeweten van Stichting Molen de Zwaluw. 
Bekeken vanuit de beleving van inwoners van Burdaard zijn deze bomen die een 

hoogte gaan krijgen van zeker 30 of 40 meter, natuurlijk prachtig om te zien, 
vooral omdat ze mooi staan in het landschap met hun imposante bladerenkroon, 

een lust voor het oog. 
Maar bekeken vanuit molen de Zwaluw een regelrechte ramp, want windvang is 
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Rechtsonder staat het achtkant van de molen met daaronder de zaagschuur en de helling 

en daar weer onder het houtstek. Het balkengat zit links daar van. De verschillende 

soorten iepen zijn met een andere groene kleur aangegeven. Zij variëren ook in hoogte. 

De ligplaatsen van de haven zijn duidelijk herkenbaar 

 

natuurlijk het allerbelangrijkste, voor welke molen dan ook. 
Jan Tollenaar, molenaar op de Zwaluw, is de gehele week in touw om meel te 

produceren voor de bakkerijen en voor de inwoners van Burdaard en verre 
omgeving. Er kan geen dag gemist worden en elke wind dient te worden benut. 
Voor de mensen in het dorp is de molen allereerst een karakteristiek element in 
hun woonomgeving, maar het belang van windvang voor de molen realiseren zij 
zich vaak niet. 

Juist de eisen die de windvang stelt, komen in strijd met andere, ook heel reële 
belangen en wensen. 

Daar staat weer tegenover dat een omgeving die past bij de eisen die een molen 
stelt, een voorwaarde is, wil een molen zich echt als monument van bedrijf en 
techniek manifesteren. 

Een goede windvang en een goede landschappelijke inpassing moet voor een 
groot deel samengaan. Molens vragen immers openheid om zich heen, niet 

alleen omdat dat goed is voor de windvang maar ook omdat dat, in het 
verlengde daarvan, historisch de logische situatie was, landschappelijk en 

stedenbouwkundig. 
Naast de nu bestaande nauwkeurige berekeningen zijn al in 1946 praktijknormen 
voor de windvang vastgelegd in een eenvoudige vuistregel, de z.g. 1:100 – 

regel. Deze regel houdt in dat elke 100 meter verder van de molen het obstakel 
1 meter hoger mag zijn. Als ijkpunt wordt in het geval van molen de Zwaluw de 

stellinghoogte aangehouden. 
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Hoge bomen en boomgroepen hebben nog een extra nadeel voor de windvang 

van de molen. Zij houden met hun bladerenkroon de wind enige tijd vast, 
waardoor er grote turbulentie optreedt en de wind met sterk wisselende kracht 

op de molen afkomt. 
De wind moet nu eenmaal kunnen aankomen, maar moet ook de mogelijkheid 
hebben om weer af te vloeien. 

Obstakels die te dicht bij de molen zijn gesitueerd houden de wind weg van de 
onderste helft van het gevlucht, terwijl de bovenste helft de volle belasting 

ondergaat. 
Het zal niemand verbazen dat de krachten die dan optreden in de askop en in de 
kap van de molen zeer ongelijk zijn verdeeld. 

De kans dat de molen zijn wiekenkruis verspeelt is dan ook aanwezig en je kunt 
je afvragen of het verstandig is een dergelijk risico te nemen. 

Een molen waarin graan tot meel wordt gemalen, dient een regelmatige gang te 
hebben; voor een goed meelproduct is dit een vereiste. 
De vraag was of in het bestemmingsplan, dat deel uitmaakt van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening, een molenbeschermingszone was opgenomen. 
Dit was jammer genoeg niet het geval omdat bij opstelling hiervan door 

belanghebbende partijen niet allert gereageerd was. 
Hierin hadden de hoogte van de bebouwing, de regeling van de 

beplantingshoogte en de vrijstelling- en wijzigingsbevoegdheden kunnen zijn 
opgenomen. Echter het is wel mogelijk een herziening van een bestemmingsplan 
bij de gemeente in te dienen. 

Levert deze stap niet het gewenste resultaat dan is er na bedenkingen bij 
Gedeputeerde Staten nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van 

State.   
Een molen is in veel gevallen voor gemeenten en stedebouwkundigen 
een sta- in- de- weg. Ook maken ze er misbruik van zoals in Leidschendam bij 

molen De Salamander waar om de molen heen flats zijn neergezet en verkocht 
met uitzicht op de molen. 

Gelukkig zijn er ook andere gevallen bekend. 
Een goed voorbeeld van overleg tussen gemeente en molenaar is Molen Nooit 
Gedacht te Warnsveld. Daar werden 72 bomen om de molen gekapt en er 

kwamen struiken voor in de plaats voor een vrije windvang. Die gemeente zette 
zich in om beplanting rond de molen beter af te stemmen op de molenbiotoop. 

Het leverde die gemeente in 2006 in ieder geval een Biotooppluim op van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Zo verdient ook de gemeente Zwolle een dikke pluim omdat zij over de 

molenbiotoop van de Windesheimer Molen uiteindelijk samen met alle 
belanghebbende partijen tot overeenstemming is gekomen. 

Het gaat hierbij vaak om waardevolle landschapselementen waar men 
begrijpelijkerwijs niet graag afstand van wil doen. Uiteindelijk zijn partijen het er 
over eens geworden om binnen een circel van 150 meter groene elementen van 

zorg te verwijderen en in of nabij het dorp te vervangen door groenvoorzieningen 
welke nooit echt hoog worden en ook goed onderhouden kunnen worden. Dit zijn 

een paar voorbeelden van hoe één en ander in overleg opgelost kan worden 
zodat er voor alle belanghebbenden een aanvaardbaar resultaat uit voortkomt. 
Zal dat in Burdaard ook gebeuren? Ik hoop van harte van wel, want een molen 

heeft ruimte nodig en dat wisten we al toen de molen daar met hulp en steun 
van bijna alle Burdaarders na de brand in 1975, opnieuw werd opgebouwd. 

Er zijn vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, die toegezegd heeft 
dat hij zal onderzoeken hoe de gemeente samen met de Iepenwacht Fryslan tot 
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inrichting van het iepen park zijn gekomen. 

Het is te hopen dat ook hier partijen bij elkaar komen en er een aanvaardbare 
oplossing uit voort komt. 

 
Inmiddels zijn we al 
weer heel wat 

weken verder. 
En kan ik vertellen 

dat het bestuur van 
de Stichting de 
Zwaluw met de 

gemeente en 
Iepenwacht Fryslận 

en andere 
belanghebbenden 
tot 

overeenstemming 
zijn gekomen tot 

herziening van het 
bestemmingsplan. 

Het houdt in dat 
bomen die binnen 
100 meter van de 

molen staan niet hoger mogen worden dan de stellinghoogte. Bomen die hoger 
kunnen worden zullen worden geknot. 

Bomen die hoger dan de stelling gaan worden en niet geknot mogen worden, 
zullen worden verwijderd en op een andere plaats worden herplant. 
Zo houden de mensen uit Burdaard hun draaiende molen en hun prachtige 

iepenpark. 
En ook hier een pluim voor de belanghebbende partijen die hier onderling in 

goed overleg zijn uitgekomen. 
 
Voor molenaars die met het probleem van de windvang geconfronteerd worden 

of geïnteresseerd zijn om meer over dit onderwerp te weten te komen zijn op de 
site www.molenbiotoop.nl tot in detail de procedures vermeld en ook hoe je er 

mee om moet gaan. 
Dat het iets kan opleveren bewijzen de voorbeelden uit o.a. Warnsveld, Zwolle en 
Burdaard.           Johannes Vuijk, leerling molenaar 

 

  

http://www.molenbiotoop.nl/
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Molendagen Menaldumadeel 
De langste dagen van het jaar, 20 en 21 

juni. De jubilerende Stichting Molens in 

Menaldumadeel, dit jaar 40 jaar, houdt haar 

molendagen. De Stichting dateert van 1975 

en beheert 8 molens en een werkplaats in 

Marssum, waar Arend Castelein (zie de foto) 

de scepter zwaait ofwel de hamer of zaag of 

lastoorts. Veel molenaars verrichten kleine 

reparaties, die meetellen in de verplichte 

eigen inbreng bij het verkrijgen van 

subsidies van Rijk en Provincie. Jelke Faber 

houdt dat bij en doet ongetwijfeld zelf het 

meest. Een actief stel, die Menamer 

molenaars. 

Deze keer is gekozen voor het laten draaien 

van alle acht molens van de stichting. 

Zaterdag een zacht NNW-windje van tussen 

de 2 en 3 Bft. De molen in ieder geval 

optuigen met 4 vollen. De een in het werk, 

maar uit de útskoat komt geen water, het valt bij de vijzel weer naar beneden, 

maar hij draait, de ander uit het werk om de wieken rond te krijgen, maar 

meestal gaat het net. Een zonnetje, wolken en zo’n 16 graden. Een prachtige 

dag. Zondagmorgen bewolkt, regen, de wind is gekrompen naar WNW en naar 

het westen. In de loop van de middag moet het wel droog worden. Hopelijk 

komen er dan toch bezoekers. 

Het laten draaien van de molen is één van de beste publiciteitsacties van 

moleneigenaars en molenaars. Menaldumadeel probeert daarbij altijd wat extra’s 

te bedenken. Vorig jaar een wandel- cq. fietsroute langs twee molens, een jaar 

eerder al aansluiting bij de opening van de overzet bij Keimpetille. Nu is een 

Mûnepaspoart gemaakt. Een leuk klein boekje, waarin je je eigen gegevens kunt 

schrijven. Een bladzijde met informatie over de stichting, bladzijden met een 

routekaart langs de 8 molens. Dan de beschrijving per molen met uiteraard 

mooie foto’s, een bladzijde over molentaal en achterin een mogelijkheid donateur 

te worden. En ertussen een bladzijde, die mij terugbracht naar mijn jeugd. Een 

bladzijde waarop je 8 zegels kon plakken, van elke molen één. 

U begrijpt het, dan slaat de verzameldrift toe, zoals je die ziet bij kinderen. En 

ook bij mij werkte het. Was ik anders even naar twee molens gaan kijken, nu 

bezocht ik er zaterdag 6 en had de smoor in, dat mijn tijd op was wegens 

verplichtingen elders en wegens afwezigheid om andere redenen op de zondag. 

Nadat ik een plaatje van de molen had geschoten, vroeg ik direct aan elke 

molenaar het mooie gekleurde zegeltje met de molen erop, die ik bezocht, om in 

mijn paspoort te plakken. 
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In verband met dit jubileum van de zusterorganisatie hebben staat de cover 

geheel in het teken van de Marssumer molens. (GDW) 

 

Veel mooie molens zien, maar ook veel molenaars spreken. Op mijn oude 

molentje draaide nu Sytze Algra, op de Keimpetille/Kingmatille nog altijd één van 

Fryslâns molenaars met de meeste draaiuren Sieb Zandstra, beide molens met 

een eenhoorn op de vangstok. Bij de Puollen was Gilbert IJsselmuiden nog maar 

net klaar met het opzeilen, ik was ook aan de vroege kant en vervolgens bezocht 

ik de twee molens waarop ik mijn molenlessen heb gehad, De Rentmeester met 

Jan Baas en Stefan Teeling en De Marssumer met mijn oude leermeester Arend 

Castelein. Een feest al die molens te zien draaien, ondanks de zwakke wind. En 

overal stond de koffie klaar met koek.Ik had al 5 zegeltjes mogen plakken en 

had geen tijd meer, ik moest snel de snelweg op bij de nieuwe haak om 

Leeuwarden. En ja…. Dan zie je dat kleine, prachtige spinnekopje met vier 

vollen. Even van de weg af op bezoek bij Stef Mensinga en ik kon mijn zesde 

zegel plakken. Was het nu dat prachtige spinnekopje of mijn zegelverzameldrift? 

Doet er niet toe. Jammer genoeg miste ik De Kievit in Menaldum, waar 

ongetwijfeld de molenaars Tol en Haitsma draaiden en de Amerikaan ’t 

Heechhiem in Deinum met waarschijnlijk molenaar Piet Heeringa.In het najaar 

wordt het 40-jarig jubileum gevierd en je krijgt een uitnodiging zei Stef. 

Michiel de Ruiter 
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Versierde                   molens  

 

 
 

in Joure 

  

De Jouster Penninga’s Molen en de spinnekop De Groene Molen 

stonden in augustus fraai versierd.  

Reden: het Jouster skûtsje Oeral Thús was voor het eerst in haar 

bestaan kampioen geworden bij de SKS. Skûtsjes en molens hebben 

wat met elkaar.  

Vorig jaar plaatsten we nog een artikeltje over zeilen beschilderen. 

Nu dan een passende huldeblijk die de molens in Joure veel 

sympathieke reacties opleverde. Waarvan acte. (Foto’s Bauke Bos 

(boven), J. Brauwers (onder) en Facebook Ik bin in Jouster (l).              

GDW 

 



 
40 
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De molens 

op de 

hoogvlakte 

van Lasithi 

op Kreta 

 

 

De Lassithi- hoogvlakte ligt tussen de Dhikti- en Selenaberg 

ingeklemd en de weg er naar toe is door de fantastische 

vergezichten zeer spectaculair. De vlakte ligt op 800 meter hoog 

en is o.a. bereikbaar via Chersonissos (30 km), Stalis (24 km) of 

Agios Nikolaos. Er zijn veel traditionele dorpjes te vinden aan de 

randen of op de vlakte die de moeite waard zijn om bezocht te 

worden. De dorpjes op weg naar en in de hoogvlakte zijn agrarisch 

van karakter. Kleine boeren met geiten, schapen, groenten, fruit, 

granen, aardappels. Eenvoudig leven, passend bij het ruige, maar 

vruchtbare landschap. 

Kenmerk van de Lasithi-vlakte zijn de tientallen witgekalkte windmolens die er 

zijn. Deze windmolens werden vroeger door de inwoners gebruikt om water naar 

de hoogvlakte te brengen, een irrigatiesysteem ontwikkeld tijdens de 

Venetiaanse bezetting in de 13de eeuw. Tegenwoordig staan ze er puur als decor 

Vele molens zijn nu door motoren vervangen en steken hun wieken werkeloos in 

de blauwe lucht. Toen stonden er tienduizenden. De Griekse overheid heeft nu 

een subsidie ingevoerd voor boeren die de traditionele molentjes weer gaan 

gebruiken. Of daardoor de molentjes terugkeren blijft natuurlijk de vraag. 

Op de hoogvlakte bevinden zich ook de grotten van Dikti, daaronder de grot van 

Zeus; de legende zegt dat Zeus hier was geboren. De grot is bereikbaar door te 

voet over een rotsig bergpaadje omhoog te gaan. Je kunt je ook op de muilezel 

naar boven laten brengen. Zeus was binnen de Griekse mythologie de Oppergod, 

zoon van vader Ouranos (hemel) en moeder Gaia (aarde). Op Kreta heb je ook 

de groenblijvende plataan, die al in de mythologie wordt genoemd. Onder zo’n 

boom in de stad Górtys moet oppergod Zeus de Phoenicische prinses Europa tot 

de zijne hebben gemaakt. Uit deze verbintenis zou de roemruchte koning Minos 

voortgekomen zijn en als herinnering hieraan zou de plataan zijn bladeren nooit 

meer hebben laten vallen. 

http://www.grieksegids.nl/kreta/chersonissos.php
http://www.grieksegids.nl/kreta/stalis.php
http://www.grieksegids.nl/kreta/agios-nikolaos.php
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Al 4000 jaar voor 

Christus had het eiland 

een hoogwaardige 

beschaving, van het 

legendarische ‘Minoïsche’ 

volk. Later kwamen o.m. 

de Romeinen, 

Venetianen en Turken 

een ‘kijkje’ nemen op 

het eiland. De 

honderden opgravingen, 

kastelen en ruïnes die je overal op het eiland terugvindt, staan dan ook in schril 

contrast met de toeristische Oost-Kretenzische plaatsen als Hersonissos en Mália. 

In die bomvolle ‘party places’ komen iedere zomer honderdduizenden toeristen – 

voornamelijk jongeren - voor strand, feest en zon. 

Wat dat betreft is de hoogvlakte van Lasithi met zijn vele molentjes een oase van 

rust. 

Michiel de Ruiter 

  

 

Hier had uw advertentie kunnen staan. 

Voor informatie over adverteren neemt u 

contact op met Jan J. Poorte die de 

advertentieacquisitie  

verzorgt. 

jjpoorte@gmail.com 

 

Wij kunnen uw  

advertentie  

desgewenst  

voor u  

opmaken.  

 

 

 

 

 

Foto Jakob Bijlstra (Swalker) 

http://www.grieksegids.nl/Fotowedstrijd/mei2002/lassithi.htm
mailto:jjpoorte@gmail.com
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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: 

Frits Bloem, Gerard van Dijk, Johannes 

Vuijk en de werkgroep Friese Molendag 

 

Druk: uitgeverij Masije, 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. 

 

http://www.defryskemole.nl/
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:penningmeester@defryskemole.nl
mailto:alb.wester@gmail.com
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jrozenga@dds.nl
mailto:info@utskoat.nl
http://www.utskoat.nl/
mailto:jjpoorte@gmail.com
mailto:jjpoorte@gmail.com
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