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In dit nummer 

2. Van de redactie . Terugblik op 40 jaar De Utskoat 
17. Najaarsvergadering GFM, een impressie in woord en beeld 

21.  Efkes byprate troch DFM 
23. Ingebruikname Beabuorstermole 

28.  Molens in Menaldumadeel 40 jaar 
38.  Een bezoek aan de vrijwilligers van molen De Kaai te Sloten 

46.  Nôtmûne Koartwâld in twee fasen hersteld 

52.  Een herinnering aan oude molen van Koartwâld 
58.  Restauratie Witmarsumer molen voltooid 

60.  Het geheim van molen Het Zwaantje 
62.  In actie op het Flaeijelfeest 

63. Hardrijderijen in Friesland 
71.  Museum Houtstad IJlst in de startblokken 

72. Eerste exemplaar Windscheppen op Ameland voor Douwe de Boer 
74. Uit ons prentenkabinet 

75. Excursie naar Noord-Brabant 
76.  Windmotor van de veenpolder 

77. Zeilslag, zeeg en spoed 
79. Colofon 
 

Bij de foto’s op de cover: 
Voor: Korenmolen De Kaai te Sloten is tijdens de kerstdagen sfeervol 

verlicht.(foto Lolle Poepjes)  

Achter: Jan G. de Beer, portret van de naamgever van ons molenblad 

(foto Gerben D. Wijnja) 

Deze pagina: het nieuwe monumentenbord van de Beabuorstermole 

(foto GDW) 

Pagina colofon: De Beabuorstermole bij het vallen van de avond.  

(foto GDW) 

 

Agenda 

15 februari  Sluitingsdatum kopij nr. 161  

26 maart   De jaarlijks terugkerende Friese molenaarsdag. 
Molens zijn dan geopend van 10:00-16:00. Dit jaar in de gemeente 

Súdwest-Fryslân in de omgeving IJLst en Woudsend. Van de volgende 

molens hebben de molenaars hebben toegezegd: houtzaagmolen “de Rat” 
te IJlst, Terpensmolen te IJlst (spinnekop), korenmolen ’t Lam en 

houtzaagmolen “de Jager” te Woudsend en Doris Mooltsje te Oudega 
(spinnekop). 

1 april   Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 
9 april  Busexcursie naar het Land van Heusden en Altena 
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23  
  

  

DE UTSKOAT 
 

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.    

J.G. de Beer 

Van de redactie- een historisch overzicht 

Ik herinner het me als de dag van gisteren. Als donateur van De Fryske Mole en als 

lid van de Friese werkgroep van het Gilde van Vrijwillige Molenaars kende ik de 

gestencilde informaties. Maar in Groningen was de Zelfzwichter als boekje 

verschenen en Molenpost van de Alkmaarse Molenvereniging had eenzelfde blad, ook 

gestencild en tot A5 boekje geniet. De Zaansche Molen kende haar gestencilde 

Windbrief in A4 formaat en De Hollandsche Molen verstuurde haar Molennieuws in 

gedrukte vorm, eveneens in A5 formaat. Friesland mocht in mijn ogen niet 

achterblijven. Het gevolg was dat ik dit aankaartte bij De Fryske Mole waarop ik werd 

uitgenodigd op het Provinciehuis om m’n plannen nader toe te lichten. Na een 

gloedvol betoog was het bestuur om: er moest maar een blaadje komen en voorzitter 

Bokma benoemde mij meteen maar tot hoofdredacteur. Hij had er als Fries 

Landbouwbladredacteur alle vertrouwen in dat ik het blad wel van de grond zou tillen 

en langzaam maar zeker zou uitbouwen. Niet dat we toen al wisten hoe het er nu 

uitziet, maar toch …  
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Een overzicht 

Langzaam maar zeker onderging het blad verbeteringen. 

Aanvankelijk konden we geen foto’s opnemen en moesten we 

volstaan met tekeningen. De teksten (kopij) werden in getypte of 

geschreven vorm aangeleverd waarna de opmaak door mij in een 

dummy plaatsvond. Het geheel van teksten en dummy ging op 

de post waarna de secretaresse van De Fryske Mole het op het 

Provinciehuis in Leeuwarden uittypte voor de drukkerij die zich 

daar eveneens bevond. Aanvankelijk werden de boekjes in de 

marge bijgesneden om zo een optimaal gewicht te krijgen voor 

een zo voordelig mogelijke verzending per post. Gelukkig is die 

besparing niet doorgevoerd in de komende nummers want het 

zou leiden tot een allegaartje.  

Omdat we vonden dat het blad een naam moest dragen werden de 

lezers in het eerste nummer opgeroepen na te denken over een 

passende naam. Die woorden van de redactie gingen er bij de oude 

bouwboer J.G. de Beer Sint Jacobiparochie wel in. Sinds de oprichting 

in 1970 steunde hij het molenbehoud door als donateur toe te 

treden en ook was hij regelmatig op de molens in de omgeving te 

vinden. Oude molenaars behoorden tot zijn vriendenkring en het 

voornemen van jonge molenliefhebbers om de historische 

wiekendragers in werking te houden had zijn volledige 

instemming. In Vrouwbuurtstermolen werd zowaar weer graan 

gemalen, in Marssum deed de poldermolen dienst als lesmolen 

en datzelfde gold voor de Jouster "Penninga's Molen", een 

korenmolen die op miraculeuze wijze van de ondergang was 

gered. Het wrak was eens een schandvlek maar veranderde in 

het begin van de jaren zeventig in de parel van de Vlecke. Ook 

in Wolvega, Sumar en Heerenveen zwaaiden de machtige wieken 

weer. Jonge molenvrienden werden in de geheimen van het 

molenaarsvak ingewijd door oude rotten in 't vak. Met 

genoegdoening schoof de bouwboer achter zijn typemachine om 

te reageren op de vraag van de redactie een naam voor het blad 

te bedenken. Het resultaat werd een gedicht van drie coupletten 

getiteld "De Utskoat". De redactie hoefde niet lang na te denken 

over de uiteindelijke keuze. Vanaf nummer twee werd het Friese 

molennieuws blijmoedig naar de donateurs van stichting De Fryske 

Mole en leden van de vereniging Gild Fryske Mounders gestuurd.  

Links: de covers van de eerste jaargang. Nr. 1 zonder foto’s en naam, nr. 2 

met naam en tekening (zonder bron maar ik herinner me dat Bokma iemand 

van de waterschapstechnische afdeling van de Provincie hiervoor had gevraagd), nr. 3 

met tekening van Gerben D. Wijnja en nr. 4 met tekening van Jan Wüst. In de redactie 

zaten toen: A. Bokma, mevr. P.C. de Jong-Dijstra, Jan Wüst en Gerben D. Wijnja 
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Kosten 

In nr. 5 kwam de eerste foto voorop. In de eerste nummers 

werd daarvan afgezien in verband met de kosten. Om die 

vaste last wat in toom te houden werd op het kantoor in het 

Provinciehuis overgegaan tot een bijzondere, besparende 

maatregel. Het blaadje werd in de marge zodanig bijgesneden 

dat het in een goedkoper portotarief kwam. Mooi was anders, 

zodat dit onzalige besluit geen navolging vond.  

In nr. 7 (aug. 1977) werd de heer A. Zandstra aan de redactie 

toegevoegd.  

De plaatsing van een spotprent waarop een molenaar op een 

kruipaal zat met naast zich een fles Bokma leverde helaas een 

opzegging van het lidmaatschap op. We hebben het maar 

niet vaker geplaatst. 

Het redactieadres wijzigde in oktober 1981 toen we op de 

molen De Hersteller in Sintjohannesga kwamen te wonen. 

Nr. 24 (dec. 1981) liet op de cover de feestelijk in gebruik 

genomen molen zien terwijl Dick Bunskoeke binnenin 

verslag deed van dat feest.  

Een nummer later trad er een mutatie op in de redactie. J. 

Wüst van de Anjumer molen maakte plaats voor W. Postma. 

Toevallig prijkte zijn molen toen ook voorop i.v.m. het huwelijk 

van collega Henk Kingma. Een nummer later (nr. 27 van okt. 

1982) stond het blad weer in het teken van iets feestelijks. Onze 

mederedacteur Anne Bokma kreeg de Zilveren Anjer opgespeld 

door Prins Bernhard. Daarmee had ons blad opeens een heel klein 

beetje een koninklijk tintje. 

Voor het eerst verscheen toen ook een draaiurenoverzicht van de 

Friese molens wat tot op de dag van vandaag wordt 

bijgehouden.  In nr. 28 (dec. 1982) was W. Postma al weer uit 

de redactie verdwenen. Als plaatsvervanger kwam Jan van 

Binsbergen uit Makkinga, als fotograaf, de redactie versterken. 

Zandstra stond in nr. 36 voor het laatst in de 

redactiegelederen. Hij werd niet vervangen. 

Voor het decembernummer van 1983 (nr. 32) hadden we een 

bijzonder katern als bijlage: een 24 pagina’s dikke special die 

we schreven over oud-molenaar Jint de Swart uit Hallum: “Jint 

de Swart vertelt – verhalen uit het oude Friese 

watermolenaarsleven”. 

In nr. 34 schreef Jint de Swart een soort In Memoriam over Jan de 

Beer, de molenvriend en naamgever van ons blad die in maart 1984 

overleed.  
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Jubileumjaar 

Het jaar 1985 werd tot jubileumjaar uitgeroepen. Met nummer 

37 trad drs. D.M. Bunskoeke toe tot de redactiecommissie. Hij 

verving Van Binsbergen die als losvaste medewerker in de 

annalen werd vermeld. In die categorie verschenen ook de 

heren J. Brunsmann uit Harlingen (voor het eerst in nr. 36 

met een reisverslag van molenvrienden naar Noord-

Duitsland) en Popke Timmermans uit Heerenveen. Het jaar 

werd afgesloten met een dikke Utskoat-special (nr. 40) van 

maar liefst 92 pagina’s waarvoor tal van Friese 

molendeskundigen een bijdrage leverden. De tien jaargangen 

werden daarmee stijlvol afgesloten.  

In juni 1987 verscheen het blad in een geheel ander jasje: 

een ontwerp van G-DESIGN dat het zou volhouden tot en 

met het 70ste nummer.  

In jubileumnummer 50 kwam de structuur van de redactie 

voor het eerst duidelijk uit de verf. A. Bokma 

vertegenwoordigde het bestuur van De Fryske Mole en drs. 

D.M. Bunskoeke zat er voor de donateurs in. Mevr. P.C. de 

Jong-Dijkstra uit Joure maakte toen plaats voor haar opvolger in 

het bestuur van het Gild, te weten J.C. van Driel, molenaar, zager 

op De Jager in Woudsend en afkomstig uit Groningen. Zelf was ik 

hoofdredacteur en eindredacteur. Bovendien was ik 

verantwoordelijk voor de opmaak van het blad. Een drieledige taak 

die ik tot op heden op me nam. Kwam mevrouw De Jong de kopij 

vaak op de fiets van Joure naar Sintjohannesga brengen, voortaan 

kwam het per motor binnen als Jaap van Woudsend op de 

terugweg was naar Groningen. Ook verscheen er een index van de 

eerste 50 nummers, samengesteld door onze donateur Severein 

uit Alkmaar. 

Inhoud 

Als redactie kwamen we eigenlijk nooit in vergadering bijeen. Alles kon 

telefonisch en schriftelijk en later via de e-mail worden afgedaan. De inhoud 

werd bepaald door de actualiteit. Molenrestauraties en feestelijke openingen 

waren een vaste prik. De lezers werden op de hoogte gehouden van verschenen 

molenboeken, er was ruimte voor vraag en antwoord en vanaf nr. 39 verschenen 

er met vaste regelmaat afbeeldingen van molens die als onbekend te boek 

stonden. Vanaf nr.48 hadden ze een vast plekje in de rubriek Uit ons 

prentenkabinet. En nog steeds lossen verzamelaars en historici onder onze lezers 

de niet te traceren plaatjes met graagte op.  

Natuurlijk leverden de besturen en commissies hun nieuws en regelmatig 

kwamen lezers met interessante bijdragen. Maar het binnenhalen van de kopij 

was een kwartaalbezigheid die altijd weer begon als het nieuwste nummer op de 
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mat van de lezers terecht was gekomen. Natuurlijk waren de molendagen een 

dankbaar onderwerp voor verslaggeving. In eerste instantie hadden we alleen de 

Nationale Molendag, en sinds 1 oktober 1994 kenden we in Friesland de Friese 

Molendag die gestaag werd aangevuld met regionale molendagen.  

Afscheid 

In nr. 60 (december 1990) moesten we helaas berichten over het overlijden van 

Anne Bokma uit Wommels die als voorzitter van De Fryske Mole ook in de 

redactie zat. André Cramer uit Leeuwarden was als bestuurslid meteen bereid om 

die taak over te nemen en deed dat met veel enthousiasme. 

Dick Bunskoeke zat in nr. 62 voorlopig voor het laatst in de redactie. Zijn plaats 

zou lange tijd helaas niet vervangen worden. We moesten tien nummers lang 

wachten op iemand die namens de donateurs van De Fryske Mole die rol wilde 

overnemen. Het werd Willem Entrop uit Kollum die aan de historische bijdragen 

van Dick een vervolg wist te geven. 

Vaste medewerkers 

Beroemd om zijn historische bijdragen werd Popke Timmermans die met zijn 

rubriek Uit de Knipseldoos met grote regelmaat oude knipsels uit zijn archief 

diepte en die voorzag van aanvullende informatie. Zijn eerste bijdrage dateert 

van maart 1985 toen hij in nr. 37 aandacht schonk aan het oude, beroemde en 

echt Friese zaagbedrijf op houtmolen De Rat in IJlst, een verhaal uit 1943. Het 

waren dit soort bijdragen waar de lezer van snoepte. Hij zou er gelukkig nog heel 

lang mee doorgaan. Vorig jaar plaatste hij nog een bijdrage in nr. 156 over 

molens in zwaar weer, een lezenswaardig overzicht. Een andere molenvriend met 

vaste bijdragen was de heer Brunsmann uit Harlingen. Op z’n brommer reisde hij 

alle molens af en rapporteerde daarover op deskundige en soms ook wel 

kritische wijze. Zijn laatste bijdrage stond in nr. 70 van juni 1993. In het 

volgende nummer moesten we met een In Memoriam zijn overlijden melden. Hij 

stierf op 18 november van dat jaar. 

Verleidelijk 

Het is heel verleidelijk om een opsomming te geven van alle interviews die we in 

de afgelopen periode konden en mochten afnemen. Vooral de herinneringen van 

oud-molenaars waren zeer waardevol. We beseffen maar al te goed dat we dat 

nu nauwelijks meer kunnen doen. Ik herinner me dat het gevoel me vaak 

bekroop dat ik tijd moest vrijmaken om allen die nog over de oude 

molentijd konden verhalen ook daadwerkelijk aan het woord zou 

moeten laten. Helaas was die tijd er niet en dat speet me enorm. 

Achteraf mogen we blij zijn dat er toch nog veel opgetekend kon 

worden. Ook over de Fryske moletaal waarover we bijvoorbeeld in 

nr. 62 berichtten en waar zelfs een boek over verscheen dat in 

herdruk overigens nog steeds bij het Gild verkrijgbaar is. 
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Met Vernuft en Volharding bekroond 

In nr. 71 (oktober 1993) kwamen er tot vreugde van velen weer foto’s voorop. 

In nr. 72 trad Willem Entrop toe tot de redactie en een uitgave later stond in het 

teken van het overlijden van leermeester/oud-molenaar Van Tilburg uit Dokkum. 

Deze sympathieke beroepsmolenaar heeft zonder twijfel zijn stempel mede 

gedrukt op het succes van het Gild Fryske Mounders. Zijn inzet was voorbeeldig.  

Zelf draaide ik zo langzamerhand al een mooi poosje mee. Ik was geslaagd als 

vrijwillig molenaar, trad toe tot de leermeesters, examineerde zowaar, bewoonde 

en bemaalde molen De Hersteller in Sintjohannesga en leidde vanaf het begin de 

redactie van dit blad en publiceerde daarnaast ook nog enige molenboeken. Die 

ijver was het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding niet ontgaan. 73 

nummers had ik laten verschijnen en toen viel een envelop van het 

Molengiftenfonds in de brievenbus. Ik werd daarvoor in Amsterdam 

onderscheiden, heel eervol. Later zou ik zelfs toetreden tot het bestuur van die 

stichting.  

Nieuw Fries molenboek 

In nummer 78 (juni 1995) werd Jaap van Driel 

opgevolgd door Roland Rosenkamp als 

vertegenwoordiger van het bestuur van het Gild. 

Ondertussen werkten diverse redactieleden en 

oud-redactieleden en andere molenkenners aan 

een nieuw Fries molenboek dat onder de titel 

Friese Molens het licht zag in verband met het 

25-jarig jubileum van De Fryske Mole in 1995. 

Cramer, Hofstra, Sierkstra, Bunskoeke en 

ondergetekende hadden met behulp van vele 

vrijwilligers in het molenveld een gedegen 

werkstuk afgeleverd met interessante inleidende 

hoofdstukken en een uitgebreide inventarisatie.  

In nummer 86 keerde Bunskoeke in de redactie terug na opzegging door Entrop 

na verschijning van nr. 83. En in het daaropvolgende blad, nr. 87,  moesten we 

helaas melding maken van het overlijden van mevr. P.C. de Jong-Dijkstra. Zij 

was een van de redactieleden van het eerste uur en overleed op 11 augustus 

1997 op 60-jarige leeftijd, veel te jong helaas. Als erelid wordt ze zeer terecht 

nog steeds genoemd in het colofon van elk nummer tot op de dag van vandaag. 

Net als molenaar Van Tilburg trouwens.  

Spannend 

Nr. 89 was misschien wel een van de meest spannende nummers uit het bestaan 

van De Utskoat. Toen werd namelijk verslag gedaan van het voorstel tot 

samenwerking met het landelijke gilde. Vooral de examinering is een heikel punt. 

Toch werd het voorstel met ruime meerderheid aangenomen maar de 
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voorstemmers vertegenwoordigden niet de vereiste 2/3 meerderheid van de 

totale leden. Er kwam zodoende een tweede stemmingsronde en die werd 

gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk van Akkrum, een bijzondere locatie. 

Na telling van de stemmen, op knieën voor de preekstoel, was er opnieuw een 

meerderheid voor samenwerking. Tot op de dag van vandaag bestaat die 

samenwerking, het kwam zelfs onlangs bij het laatste jubileum nog tot 

wederzijdse erkenning van de diploma’s, maar De Hollandsche Molen is nog 

steeds niet om. 

Bladerend door de honderden pagina’s wandel je als het ware door de Friese 

molengeschiedenis vanaf 1975 tot heden. Het is een periode vol molenwonderen, 

renovaties, restauraties en zelfs herbouwde molens na dramatische branden 

markeren de hoogtepunten in die historie. Menselijk lief en leed passeert ook de 

revue, want veel is vastgelegd.  

Als verantwoordelijk redacteur meende ik vooral ook oog te moeten hebben voor 

de mens achter de molen. In hoeverre we daarin geslaagd zijn, moet de lezer 

maar beoordelen. Feit is dat we niet zonder die mens kunnen, mannen en 

vrouwen met hart voor de molenzaak. Zonder hen was het niet mogelijk geweest 

het huidige resultaat aan het publiek te kunnen tonen. 

Maar terug naar de historische reeks met aandacht voor de redactie. Zij zijn het 

immers die al die nummers vulden waarbij ze gelukkig werden bijgestaan door 

een groeiende lijst van mensen die wel eens een bijdrage wilden leverden.  

Door een mutatie in het bestuur nam Peter van der Gaag in nr. 95 ( sept. 1999) 

het stokje over van Roland Rosenkamp. Het was van zeer korte duur, want een 

nummer later trad in zijn plaats Geurt v.d. Weg toe tot de redactie en vanaf dat 

moment (nr. 96) heeft hij nog steeds zitting in onze club hoewel dat niet meer is 

als vertegenwoordiger van het bestuur. 

Zusterorganisaties 

Met zusterorganisaties onderhielden en onderhouden we over het algemeen ook 

goede contacten. Als er wat te melden was over restauraties of feestelijke 

openingen werden we vaak wel uitgenodigd. Niet altijd verliep dat echter soepel, 

want soms werd verzuimd de redactie uit te nodigen, ervan uitgaande dat een 

uitnodiging aan het bestuur van De Fryske Mole volstond. Nee dus, want dan was 

er geen verslaggever en fotograaf op de locatie. Met andere woorden, het ging 

niet altijd vanzelfsprekend.  

Met de Stichting Molens in Menaldumadeel was de samenwerking echter vanaf 

het begin perfect, ondanks het feit dat de molenaars aanvankelijk waren 

aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Met de voorzitter Kornelis 

Hellinga onderhielden we zeer goede contacten. Toen de sympathieke 

molenstrijder op 12 oktober 1999 overleed op 61-jarige leeftijd was dat voor ons 

dan ook reden om deze Ridder in de Orde van Oranje Nassau met een In 

Memoriam te eren. We verloren in hem een gedreven (molen)bestuurder en 

molenvriend. Tot op heden schenken we in onze kolommen aandacht aan het 

reilen en zeilen op de molens van deze stichting. 
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Nr. 98 van juni 2000 en nummer 100 collector’s items 

Dit jubileumnummer (bovenste foto hiernaast) stond in het teken van het 

lustrum van het GFM. En … het verscheen met een cover in kleur, evenwel 

zonder de naam van het blad door een misverstand bij de drukker. Desondanks 

is dit een blad met een hoog verzamelgehalte. Geen lid van toen die dit 72 

pagina’s tellende boekje kwijt wil. Hetzelfde geldt voor het honderdste nummer 

van december 2000 dat met 80 pagina’s tot nu toe het dikste nummer is dat we 

ooit uitbrachten.(zie de foto daaronder). 

Naast interessante artikelen bevatte nr. 98 ook nieuws over de redactie. De 

Fryske Mole secretaris en redactielid André Cramer ontving de jaarprijs voor 

Vernuft en Volharding en Dick Bunskoeke gaf zijn zetel in de redactie over aan 

Hessel IJskes uit Joure.  

Sinds 1991 zat de redactie overigens niet meer in De Hersteller. Het 

maartnummer van dat jaar (nummer 61) kwam voor het eerst uit Tjerkwerd, de 

plaats van de Babuurstermolen, waar vandaan het blad overigens nog steeds 

geredigeerd wordt. 

Rond de collectoritems 

verschijnt de cover 

weer met een foto over 

de volle bladzijde. 

Links de 

Babuurstermolen 

tijdens avondmalen in 

het licht van de 

schijnwerpers en 

rechts Penninga’s 

Molen in Joure die 

t.g.v. het 100-jarige 

jubileum op z’n Zaans 

werd mooigezet. 

 

Veranderingen 

De samenstelling van de redactie was rond het honderdste nummer aan mutaties 

onderhevig. In nr. 104 (dec. 2001) zagen we Hessel IJskes niet meer terug. Wel 

was er al meteen een opvolger: Ruurd Jacob Nauta, een jonge 

molenenthousiasteling die nog steeds deel uitmaakt van de redactie en sinds 

enige jaren tevens zitting heeft in het bestuur van het Gild Fryske Mounders. Zijn 

eerste bijdrage ging over de inrichting van de Friese korenmolen. In nr. 105 (mrt 

2002) werd Hiltsje Feenstra aan de redactie toegevoegd. Haar eerste bijdrage als 

redactielid was getiteld Ald en nij op De Jager. Als ras-Friezin bediende ze zich 

veelvuldig van de Fryske taal die haar zo lief is. Een andere enthousiaste 

molenliefhebber is Frank Terpstra. Vanaf de millenniumwissel zagen we 
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regelmatig ingezonden artikelen van zijn hand waarin hij niet naliet zijn visie te 

delen met de lezers. Met name waar het ging om de problematiek rond de 

molenrenaissance van rompen en stompen was hij onverbiddelijk wat diverse 

bestuurders hem overigens niet in dank afnamen. Maar De Utskoat stond open 

voor die discussie vanuit de lezershoek en beoordeelde ook dat als een 

ontwikkeling in de strijd om molenbehoud die in de geschiedenisboeken vermeld 

moest worden, of we het ermee eens waren of niet. Het markeert in 

ieder geval een visie in de restauratiegeschiedenis van molens. Molens 

als die te Achlum en Oude Leie konden nog van kap en wieken worden 

voorzien, de strijd om completering van een molenromp als die van 

Nijbeets duurt voort tot op de dag van vandaag. 

In het decembernummer 108 begonnen we te proeven aan een 

omslag in kleur. Dat smaakte naar meer, maar we moesten nog 

even wachten en de besturen ervan overtuigen dat we toch echt 

met onze tijd mee moesten gaan.  

 

Bijzondere verslagen mochten we voor al die nummers maken. In 

nr. 109 van maart 2003 was er nieuws over de molenbiotoop. Op 

14 december van het jaar ervoor kreeg Rien van Schayck, die ook 

enige tijd in het bestuur van het Gild zitting had, namens 

Molenstichting It Lege Midden de “Evert Smit Biotoopprijs” uitgereikt. 

Deze door het Gilde van Vrijwillige Molenaars in het leven geroepen 

prijs wil de aandacht vestigen op het belang van de molenomgeving en 

instanties of personen die zich hier op voorbeeldige wijze sterk voor 

hebben gemaakt in de schijnwerpers zetten. Onder de ouderen onder 

ons is de naam van Evert Smit geen onbekende. In de begintijd van 

het Gilde was hij o.a. vaste examinator. Zelf heb ik het genoegen 

mogen smaken door hem geëxamineerd te zijn waarop een hartelijke 

vriendschap volgde. Vanaf nr. 112 zou de omslag niet meer in 

grijstinten verschijnen. Na een periode van foto’s over de hele 

bladzijde met inzetfotootjes werd dat laatste toch weer losgelaten in 

nummer 114. (juni 2004). De discussie over het formaat van het 

blad had ermee te maken. Het A5-formaat was vanaf het begin 

vastgehouden en als handzaam ervaren. Op een gegeven moment werd een 

groter formaat A4 voorgesteld. Het had meer mogelijkheden met het oog op de 

lay-out, maar het zou ertoe leiden dat er op één pagina nauwelijks meer nieuws 

kon worden geplaatst. Dat leidde tot een verhoging van kosten die niet als 

wenselijk werd beschouwd. Tot op de dag van vandaag heeft ons blad het 

vertrouwde formaat gehouden, terwijl diverse andere molenstichtingen overstag 

gingen naar een groter formaat. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het in 

die gevallen inderdaad niet tot een structurele vermeerdering van nieuws heeft 

geleid. 

 

Op deze pagina foto’s van de covers die uiteindelijk leidden tot het blad zoals we dat nu 

nog kennen. Eén foto in kleur met in duidelijke letters de naam van het blad. 
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In nr. 118 van juni 2005 namen we afscheid van André Cramer die na 32 jaar op 

verschillende fronten actief was geweest voor “zijn” stichting De Fryske Mole en 

uit hoofde daarvan ook in de redactie participeerde. Hij werd opgevolgd door 

Pieter Kooistra. Tot en met nummer 138 heeft Kooistra zitting in de redactie. In 

het septembernummer van 2010 (139) heeft Cees Foppele zijn plaats ingenomen 

als vertegenwoordiger van het bestuur van De Fryske Mole. Dat was eenmalig, 

want in nr. 140 was Kooistra terug. In nummer 145 (maart 2012) kondigde 

Pieter Kooistra zijn vertrek aan als secretaris van De Fryske Mole. Dat betekende 

eveneens zijn definitieve afscheid als redactielid van De Utskoat. In het volgende 

nummer 146 (juni 2012) stond Jan J. Poorte als zijn opvolger in de papieren, 

maar hij liet en laat zich ook graag assisteren door Gerard van Dijk.  

Ons blad kreeg ook een website. Eerst onder de paraplu van home.wanadoo.nl 

maar later kwam er een eigen adres en e-mail: www.utskoat.nl en 

info@utskoat.nl., kosteloos gemaakt door mijn inmiddels overleden zoon Jelmer 

die eigenaar was van het webdesignbedrijf JumpTide. Dit gebeurde in 2005 t.g.v. 

ons dertigjarig jubileum. (nr. 120 dec. 2005) 

Sinds 2009 is de redactie versterkt met Michiel de Ruiter die van meet af aan 

zorgt voor een vaste stroom van kopij. Bijzonder zijn de verslagen van 

buitenlandse reizen waarop hij keer op keer bijzondere molens voor het voetlicht 

brengt. Michiel had van tevoren aangegeven niet te zitten wachten op 

vergaderingen. Onze cultuur van weinig praten maar veel doen sprak hem aan, 

zodat we nog steeds van zijn pennenvruchten mogen genieten. Hij kwam in de 

plaats van Hiltsje Feenstra die overigens graag weer terugkeert wanneer het 

moment daar is. In deze heten we haar alvast weer welkom.  

Overal en nergens 

We hadden soms het gevoel overal en nergens bij betrokken te zijn. 

Molenopeningen stonden in onze agenda, maar door misverstanden misten we 

ook wel hoogtepunten omdat men de redactie niet had uitgenodigd. Niet dat wij 

overal bij hoefden te zijn, want het loste zich altijd weer op. Met het toenemen 

van de social media is dat nog eenvoudiger. Op dezelfde dag verschijnen vaak al 

berichten op internet, met name via het molenprikbord en nog mooier via 

Facebook. Het achterhalen van foto’s en informatie maakte de zoektocht in dat 

geval eenvoudiger. Onder die hoogtepunten verstaan we het plaatsen van een 

kap en gevlucht met een grote hijskraan, het in gebruik nemen van molens, al of 

niet feestelijk, het verslaan van diverse molendagen, het bezoeken van 

molenaars die vertelden uit de tijd van toen, het interviewen van gedecoreerden 

(Koninklijke onderscheidingen of andere vormen van eervolle vermeldingen), het 

bijwonen van boekpresentaties en het bespreken van molenboeken. In droeve 

zin was er het bijwonen van begrafenissen of crematies en alles vernietigende 

molenbranden. De nummers van De Utskoat op rij vraagt inmiddels zo’n 60 cm 

kastplankruimte en is goed voor duizenden bladzijden waarin de geschiedenis 

van de Friese molens en molenaars is opgeslagen.  

 

http://home.wanadoo.nl/
http://www.utskoat.nl/
mailto:info@utskoat.nl
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Veelzijdig 

Voor alles wilden we voorkomen dat het blad te eenzijdig zou zijn. En dus werd 

vanaf het begin gefocust op een goede match tussen molens, molenaars, 

molenhistorie, - techniek, literatuur, reisbeschrijvingen en verslagen van 

bijzondere gebeurtenissen. Terugziend op die opdracht moet ik concluderen dat 

het aspect techniek in al die nummers de minste aandacht heeft gekregen. We 

kunnen daar wel mee leven, omdat de meeste techniek al in de 

opleiding(sboeken) zit en alle technische details in de moleninventarisatie van 

het laatst verschenen boek Friese Molens na te lezen zijn. 

Veelzijdig waren we misschien ook wel op taalgebied. Wanneer daar aanleiding 

toe was werden mensen in het Frysk geciteerd. Er verschenen ook artikelen die 

geheel in de tweede landstaal geschreven waren. Hiltsje Feenstra was daar 

“betûft” in en de Fjildman was ook een aantal keren met lezenswaardige Fryske 

bijdragen van de partij. Opmerkelijk genoeg hebben we daarover nooit een 

klacht gehad. Sterker nog: vanuit “Holland” kregen we meermalen te horen dat 

men de Friese verhalen als het ware spelde om er maar niets van te hoeven 

missen. Een enkeling had er zelfs een Fries woordenboek bij. De Utskoat is een 

molenblad over Friese molens, met een Fryske naam, maar het blad is duidelijk 

niet Friestalig van opzet. Een enkele Fryske bijdrage mag best en geeft het blad 

zowaar een extra stukje charme en identiteit.  

Advertenties 

Een blad als het onze kan in deze vorm niet zonder de steun van adverteerders. 

Noem het onze sponsors die met hun reclameboodschap de kosten van het 

drukken omlaag brengen en realisatie mogelijk maken. De redactie heeft zich 

daar overigens nooit mee bezig gehouden. Er was een externe 

advertentieacquisitie die in handen was van een bestuurder van De Fryske Mole. 

Lange tijd was dit in handen van Sjerp de Jong uit Feanwâlden, vervolgens had 

Harm Zuidstra uit Joure dit in portefeuille. Later nam Pieter Kooistra dit op zich 

en met de bestuurswissel in 2012 kreeg Jan J. Poorte dit in portefeuille. 

Drukkerijen 

Veranderingen vonden ook plaats op het gebied van de drukkerijen. We 

begonnen zoals in het begin gememoreerd op de huisdrukkerij van het 

Provinciehuis. Gingen vervolgens via de sociale werkvoorziening in Heerenveen 

naar een particuliere drukkerij, Hanzedruk in Bolsward om uiteindelijk nu bij 

Masije in Joure te belanden. Daar werd ook de stap gezet om het blad 

uiteindelijk geheel in kleur te laten verschijnen. Een combinatie van prijs en 

kwaliteit maakte de keuze voor deze overstap naar de nieuwe uitgever simpel. 

Met ingang van nummer 155, september 2014, verschenen we niet alleen in een 

gekleurde omslag, maar het binnenwerk in kleur maakte de opmaak eveneens 

een stuk fraaier. Weliswaar betekende dit meer werk voor de opmaak, maar het 

oog wil ook wat en die streling voelde goed en werd gewaardeerd.  



De Utskoat jubileumnummer 160               december 2015 Pagina 15 
 

Als hoofd- en eindredacteur geloof ik niet dat ik aan de eisen die daaraan gesteld 

mogen worden, heb kunnen voldoen. Al helemaal niet wat de overlegfase betreft. 

Dat beperkte zich tot korte mededelingen via de e-mail en vergaderingen waren 

op de vingers van één hand te tellen in al die 40 jaar. Toch is het takenpakket 

van de hoofd- en eindredactie niet gering, want in het draaiboek omvat dat toch 

al gauw een A-4tje vol activiteiten die voor de buitenwereld niet altijd even goed 

zichtbaar zijn. 

Overpeinzing 

Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die het 

verschijnen van de 160 nummers mede mogelijk 

heeft gemaakt. Eerder in dit schrijven heb ik 

velen van hen bij naam genoemd. Ook ben ik 

dankbaar dat ik dit vrijwilligerswerk 40 jaar heb 

mogen en kunnen doen. Ik zeg de besturen 

dank voor het in mij gestelde vertrouwen en 

hoop dit werk nog enige tijd te mogen 

voortzetten àls men dat tenminste wil.  

Natuurlijk heb ik vaak nagedacht over deze 

mijlpaal als hét moment van terugtreding.  

Dán zal De Utskoat ongetwijfeld een andere 

koers gaan varen, zo u wilt, as de wyn omrint 

moat men de mole kruie. Zelf ben ik daar nog 

niet aan toe, omdat ik er nog steeds veel 

plezier aan beleef. Het neemt niet weg dat er 

achter mij meer redactiejaren liggen dan voor mij. 

Daar zullen ook de besturen rekening mee moeten houden wanneer 

zij De Utskoat weer op hun agenda hebben. Maar vooreerst is er feest met 

hopelijk voor ieder wat wils in dit jubileumnummer. 

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik een ieder goede kerstdagen en een 

in alle opzichten goed draaiend 2016 toe te wensen. Het zal volgend jaar even 

wennen zijn zonder al die jubilea, maar de molenwereld weet van elk jaar wel 

weer wat te maken en wij als redactie hopen dat dan weer voor u te verslaan in 

woord en beeld. “Geniet nu … het is later dan u denkt.”1 

                                                                                              Gerben D. Wijnja  

                                                           
1
 Deze woorden gaf ik mee aan mijn laatste boek “Leven met een hersentumor” waarin ik de belevenissen 

beschreef van onze zoon Jelmer die acht jaar lang streed tegen de meest kwaadaardige hersentumor die er is. 
Jelmer heeft als sponsor in stilte ook veel bijgedragen aan het welzijn van onze “Utskoat” waarbij ik met name 
denk aan de digitale versie op internet. Sinds het wegvallen van zijn knowhow is die site ook wat 
stiefmoederlijk bedeeld.  
De Facebook-pagina die er in dit jubileumjaar kwam, wordt echter wel volop bijgehouden. Lezers kunnen zich 
via Facebook aanmelden om op de hoogte te blijven van alle molenberichten die via de digitale snelweg met 
ons gedeeld worden.  
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Bij dit nummer  

                                   Het 160ste nummer is een bijzonder nummer geworden. 

                                   Als lezer kunt u  ook nog profiteren van  

                                 een aanbieding, we hebben molenboekennieuws en  

                              uiteraard molennieuws. Belangrijke molens werden  

                     gerestaureerd en kunnen hun wieken weer het luchtruim laten 

doorklieven zoals die van Witmarsum, Tjerkwerd en Surhuisterveen. Speciale 

aandacht dus in dit nummer ook voor die molens. Maar we waren ook op de 

najaarsvergadering van het Gild. Het werd weer een bijzondere avond als slot 

van het jubileumjaar. Tegelijk met het Gild vierde ook de Stichting Molens in 

Menaldumadeel haar 40-jarig bestaan. Ook daarover berichten we uitgebreid. En 

achterop het portret van de naamgever van ons blad, de oud-landbouwer en 

molenvriend Jan G. de Beer. 

We wensen u veel lees- en kijkplezier, fijne kerstdagen en een voorspoedig 

2016.          De redactie 

De muonts van Mildam, de Tjongermûne, eigendom van Stichting De Fryske Mole. 

 Foto Aafje van der Vliet (FB Mooiste foto van Nederland) 
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Vrijdagavond 6 november sloot het Gild jaar jubileumjaar met de leden af 

tijdens de najaarsvergadering in het gezellige dorpshuis 

van Poppenwier.  

Voor een redelijk gevulde zaal, het ontbreken van een 

aantal vaste bezoekers was opmerkelijk, blikte de 

voorzitter terug op het feestjaar. Daarbij gaf hij 

tevens te kennen dat hij met ingang van volgend 

jaar de molenaar wordt van de uit Dokkum 

overgeplaatste muonts op het museumterrein van 

De Sûkerij aan de Trekwei 8a te Damwâld. Daarbij 

komt de koren- en pelmolen te Peazens beschikbaar 

voor een opvolger. 

Frank van Onnen lichtte de jeugdactiviteiten toe en 

was verheugd over het contact met diverse 

basisscholen.  

Penningmeester Johannes Rozenga vond dat hij in 

het jubileumjaar was gedegradeerd “fan skathâlder 

nei ponghâlder”: er was veel geld uitgegeven vanwege het 

feestjaar, maar hij was hoopvol over de toekomst: “Oer tsien jier 
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ha wy grif wer genôch jild sparre foar in nij feest.” 

Het werd toch nog een feestelijke avond met oranjekoek bij de koffie en 

geslaagden die hun diploma in ontvangst mochten nemen. Daarvoor 

zorgden de leermeesters persoonlijk. Leermeester Rolf Dijkema kreeg van 

zijn leerlingen Wobbe Anne Veenstra en Edo Werkman als tegenprestatie 

een molenpuzzel van “zijn” molen als dank voor de inspanningen. (zie de 

foto hieronder). Zij deden examen op de Nôtmûne Koartwâld.  

 

Naast het felbegeerde  diploma kregen de geslaagden het boek Fryske 

Moletaal uitgereikt, een mooi gebaar van het bestuur. Hieronder Jesse 

Molenkamp die leste op Penninga’s Molen in Joure en Jan Terpstra die op 

De Hoop in Stiens zijn kunnen met succes had bekroond. 
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Tijdens de rondvraag stelde molenaar/molenmaker Johannes Kooistra de 

veiligheid en aansprakelijkheid nog eens nadrukkelijk aan de orde. 

En toen was het pauze en waren er bitterballen en borrelnootjes bij de 

drank. De contacten werden weer eens beter aangehaald en de verkoop 

van boeken en aanverwante molenartikelen kreeg volop tijd en ruimte, 

zodat er na afloop menig molenliefhebber met een mooie aanwinst naar 

huis ging, hetzij een boek, een poster of zelfs een molenmok. 
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Na de pauze was het woord aan Frank Terpstra die uitgebreid verhaalde 

over mensen en molens in de Friese veenpolders, een onderwerp waar 

heel veel over te vertellen is en waarover Frank ook nog lang niet is 

uitgepraat. In de zaal gingen al geluiden op over een volgend molenboek 

dat dan maar over dat onderwerp moest gaan. Een mooi vooruitzicht en 

voor Frank een mooie taak. We zullen maar afwachten.                GDW 

Rechts: 

Een van de 

overgebleven 

veenpoldermolens: 

De Reiger bij 

Nijetrijne. 

 

 

Links:  

Frank Terpstra tijdens 

zijn interessante 

lezing over de 

veenpolders. 

Foto’s:  GDW 
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Efkes byprate troch “De 
Fryske Mole” 

 
 

Restauraties aan molens van De Fryske Mole 

De restauraties van de Pankoekster Mole te Witmarsum en de Beabuorster Mole 

te Tjerkwerd zijn inmiddels afgerond. De officiële ingebruikstelling heeft op 15 

november 2015 plaatsgevonden en een verslag daarvan staat verderop in deze 

Utskoat.  

Stichting De Fryske Mole is momenteel volop bezig met de restauraties van de 

Hegebeintumer Mûne nabij Hegebeintum, molen De Phenix bij Ferwert en de 

Stienhúster Mûne ten oosten van Stiens. Voor deze restauraties heeft de 

stichting een bijdrage ontvangen van provincie Fryslân uit haar 

stimuleringsregeling monumenten. Aannemer Jurriens Noord uit Sneek verzorgt 

de restauraties van de Stienhúster Mûne en de Hegebeintumer Mûne en 

aannemer Jellema uit Burdaard restaureert molen De Phenix.  

Na deze drie restauraties ligt het in de planning om na de zomer van 2016 de 

Skalsumer Mole te Schalsum, de Klaver te Bolsward en de Grutte Mûne te 

Marrum te gaan restaureren. Voor deze molens is de fondswerving gestart en is 

een provinciale beschikking ontvangen.  

Ook voor de provinciale subsidieregeling monumenten 2015 van de provincie 

Fryslân is door de Fryske Mole een verzoek ingediend. Hiervoor hopen wij in 

december een beschikking te mogen ontvangen. Welke restauraties daarvan 

zullen worden uitgevoerd is nog niet besloten.  

(G. van Dijk, coördinator stichting De Fryske Mole) 

 

Financiële steun SWF in het BRIM 

Naast de, soms noodzakelijke, restauraties blijft het reguliere onderhoud de 

basis voor de instandhouding van onze molens. Elk jaar wordt aan de meeste 

molens onderhoud uitgevoerd. Deze instandhouding van de molens is financieel 

gedekt door bijdragen van het Rijk, de provincie Fryslân en de verschillende 

gemeenten waarin de molens liggen. Helaas is het in gemeenteland momenteel 

noodzakelijk om te bezuinigen. Ook cultuur en monumentenzorg zit in de 

gevarenzone waarin schijnbaar gesneden moet worden. Zo werd eind oktober 

bekend gemaakt dat gemeente Súdwest-Fryslân voornemens was de bijdrage 
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aan monumentenzorg vanaf 2018 geheel te schrappen. Dit zou voor De Fryske 

Mole betekenen dat voor de 9 molens in de gemeente SWF de jaarlijkse bijdrage 

van      € 2.083,- per molen, ofwel € 18.747,-- per jaar zou vervallen. Voor de 

gehele brimperiode (2018-2023) is dat € 112.482,--. U zult begrijpen dat de 

gemeentelijke bijdrage onmisbaar is voor de instandhouding van de molens. Dit 

geldt uiteraard niet alleen voor De Fryske Mole, maar voor alle moleneigenaren is 

de gemeentelijke bijdrage erg belangrijk.  

Een snelle, goed georganiseerde actie met de vier molenstichtingen in de 

gemeente SWF (dit zijn stichting Doris Mooltsje, stichting Waterschapserfgoed, 

stichting De Fryske Mole en molenstichting Súdwest-Fryslân) heeft er toe geleid 

dat de gemeente SWF begreep dat financiële ondersteuning in het reguliere 

onderhoud van rijksmonumentale molens onmisbaar is. Op 12 november heeft 

de gemeenteraad dan ook besloten de bezuiniging op monumentenzorg terug te 

draaien.  

Wij willen ook in deze Utskoat onze dank uitspreken aan de gemeente 

voor dit besluit. 

(G. van Dijk, coördinator stichting De Fryske Mole) 

Vooraankondiging eindejaarsvergadering van stichting De Fryske Mole 

Op woensdag 16 december 2015 heeft De Fryske Mole haar 

eindejaarsvergadering in Hotel restaurant Duhoux te Wirdum. Evenals 

voorgaande jaren zullen de molenaars die de molens van DFM beheren worden 

uitgenodigd. Deze uitnodiging zal eind november via de mail worden verzonden.  
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Beabuorster Mole 

weer voor haar taak 

berekend 

Molenaar Koopmans genoot 

onder molenaars een zekere 

faam. Zelfs op oude leeftijd 

was hij niet van z’n stek te 

slaan bij wijze van spreken. 

Ik zocht hem vaak op en als 

hij dan op de praatstoel zat, 

zittend voor het raam met 

zicht op de malende molen, 

dan kwamen er verhalen 

los. In mijn boekje “De 

Babuurstermolen bij     

Tjerkwerd” (dat overigens 

nog in 

beperkte mate 

verkrijgbaar is) zijn die verhalen, samen met 

tal van historische en technische 

bijzonderheden, gebundeld.  

Op de foto hierboven zien we hem, in z’n 

karakteristieke pose, zoals ik hem vaak aantrof 

als ik in de middagpauze van school even op 

bezoek kwam. Wat zou de restauratie, die de 

molen het afgelopen halfjaar onderging, hem 

goed hebben gedaan. Op vrijdagmiddag 13 

november werd een monumentenbord onthuld en 

de vang officieel gelicht. Daarmee werd een nieuw 

hoofdstuk toegevoegd aan de boeiende 

geschiedenis van de met leipannen gedekte Beabuorster Mole. 

 Een verslag. 
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Het is ongeveer half drie wanneer ik bij de Beabuorster Mole 

arriveer. De molen staat al driftig te malen, ondanks dat de 

zeilen niet volledig zijn uitgerold. Het is een prachtig plaatje 

met het molenaarshuisje op de achtergrond. 

Het polderwater wordt door de vernieuwde vijzel door de 

nieuwe vijzelbak naar de grondig gerestaureerde útskoat 

geperst. Het is onstuimig, buiig weer, dus eigenlijk typisch 

molenweer. 

 
et molenaarshuisje is een gezellige ontvangstruimte bij dit soort 

weer. Een partytent zou in deze wind wel erg stevig verankerd 
moeten worden. De cateraar is druk doende om voorbereidingen te 

treffen. Langzamerhand komen de naaste buren aanlopen en vervolgens 
vertegenwoordigers van provincie, gemeente, het waterschap, 

monumentenwacht en diverse anderen waaronder subsidieverleners zoals 
Windkracht 10 uit Tjerkwerd. 

De beslagen raampjes van het molenaarshuisje verraden de aanwezigheid van 

een grote groep belangstellende genodigden. 

 

De molenaars leiden belangstellenden rond in en rondom de molen. Een 
buitje jaagt de ongeveer 40 genodigden het molenaarshuisje in, waar de 

koffie klaar staat. Na een tijdje wordt een ieder welkom geheten door de 
voorzitter van DFM, die het restauratieproces toelicht en tot slot het woord 

geeft aan de gedeputeerde, de heer Johannes Kramer. 
Deze geeft een schets van de waarde van de molens in het landschap. De 

grote mate van vrijwilligerswerk wordt door hem geprezen. 

H 
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Als het even (bijna) droog is gaat het gezelschap naar buiten waar de 

gedeputeerde een nieuw informatiebord voor de Beabuorster Mole onthult. 

 

Een nieuwe bui jaagt een ieder weer naar binnen waar Wiepke Schukken 
nog een toelichting op het onthulde bord geeft en vermeldt dat het een 

wens van DFM is om dit soort borden bij iedere molen van DFM te  
plaatsen. Het is nog wel zaak om de financiering voor alle ruim veertig  

molens te regelen en zo mogelijk ook voor de andere monumentale 
molens in Fryslan, zodat ook andere eigenaren kunnen meeliften. 
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Met een drankje en een hapje wordt de bijeenkomst afgesloten op het 

moment dat de zon weer even doorbreekt en als de duisternis invalt, 
keert ieder huiswaarts. Fryslân heeft weer een mooi gerestaureerde molen 

erbij. Nu rest alleen nog op deze locatie het restaureren van het 
molenaarshuisje. Naar de financiering daarvan zal DFM op zoek gaan. Dit 

zal niet langs gebaande wegen gaan: het betreft hier geen monument. 
 
Jan J Poorte, secretaris/coördinator onderhoud van De Fryske Mole 
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Er was eens. .. of liever, EENS WAREN ER eenenvijftig 

molens in de gemeente Menameradiel. We vinden er nu nog acht 

poldermolens terug en het spreekt vanzelf dat deze sieraden in 

onze weilanden moeten blijven. Ze zijn de moeite waard als 

herkenningspunten langs de wegen, als monumenten, als 

aandenkens uit het verleden. 
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aar de overgebleven molens zijn meer. Het zijn  - nog steeds - 

werktuigen om ons polderland te bemalen. Het grote ‘Wetterskip’ maakte 
met elektrische gemalen de molens werkeloos, maar niet overbodig. Bij 

extreme waterstanden helpen enkele molens mee op windkracht.  

Hoe anders was de situatie zo’n 40 jaar geleden. De laatste beroepsmolenaar 
van de Marsumer molen was met pensioen en geen instantie maakte zich er druk 

om wat er verder gebeurde met het handjevol langzaam tot wrakhout rottende 
molens. Was het al te laat? Zou er geen redden meer aan zijn? 

2015. We zien in de gemeente acht poldermolens staan die er puik uitzien. Ze 
draaien en malen geregeld. Hoe dat kan? Nou, dat komt zo: 

Lenze van der Kooi hield op met zijn werk voor het toenmalige waterschap als 

beroepsmolenaar. Maar hij vond dat ‘zijn’ molen wel behouden moest blijven. 
Het was 1975 en op 9 oktober werd hij voorzitter van een nieuw opgerichte 

stichting Molens in Menaldumadeel. De Marsumer molen werd van het 
waterschap gekocht en Van der Kooi was 5 jaar eerder begonnen met het 
opleiden van vrijwillige molenaars. 

Het stichtingsbestuur nam in de jaren die volgden ook de overige molens over. Al 
die molens waren in een desolate toestand door jarenlange verwaarlozing. Maar 
een groepje actieve vrijwilligers ging aan de slag. Molenrestanten werden met 

zeilen en planken waterdicht gemaakt. Er gingen restauratieplannen naar de 
Rijksdienst Monumentenzorg en Provincie Fryslân en aan de gemeenteraad werd 

geld gevraagd om de plannen voor te financieren. 

Langzaam kwam het herstel van de molens op gang. Het lukte om de Marsumer 
molen te restaureren. Daarna kwam de spinnenkop Terpzigt aan de beurt.  De 
aanleg van de A31 maakte verplaatsing van de Noorderpoldermolen 

noodzakelijk. Deze molen werd herbouwd en gerestaureerd en leeft nu verder als 
Rentmeester bij Menaam. 

Steeds hadden de vrijwilligers van de stichting de aannemers flink geholpen bij al 

het werk dat er te doen was. Na de feestelijke opening van de Rentmeester in - 
alweer - 1982, waren de blikken gericht op molen de Puollen in Dronryp. Het 

lukte echter niet om de financiering rond te krijgen. Pech. 

Toch daagde er licht aan de horizon. Een gezamenlijke actie van De Hollandsche 
Molen met AVRO en ANWB bezorgde de molenstichting een royale cheque, 
waarna de provincie nog een duit in het zakje deed. Meer problemen echter. De 

aannemer gaf de opdracht tot restauratie terug. Een nieuwe aannemer kwam 
met een veel hogere, onbetaalbare begroting. Wat nu? 

Ondertussen hadden vier vrijwilligers zoveel restauratie-ervaring opgedaan dat 

ze aan het bestuur durfden te vragen: mogen we het dan zelf doen? Met zicht op 
toekomstige beschikbaarstelling van rijksbijdragen gaf het bestuur er 

toestemming voor en gingen de vier mannen op hun vrije zaterdagen aan het 
werk op De Puollen. 

Van 1983 tot april 1985 werd er fanatiek gewerkt om de restanten van 
poldermolen de Puollen te herscheppen in een volwaardig monument. Met dank 

aan Waling Hofkamp, IJde van der Meer, Wieger Wijning en Piet de Jong, die 
honderden uren op zaterdagen hun vrije tijd erin hebben gestoken, kon op 27 

M 
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april de molen weer malen. De opening werd gedaan door de Commissaris van 

de Koningin, Hans Wiegel, samen met oud-molenaar Lenze van der Kooi. 

Het lichten van de vang van De Puollen. Een foto uit ons archief. Rechtsachter molenaar 

Van der Kooi architect Arie de Koning van Vereniging De Hollandsche Molen.  
(archief Gerben D. Wijnja ) 

Ja, nu zitten we op vier molens, terwijl we begonnen met het vermelden van 
maar liefst acht. Dat zit zo: Aan de Keimptilsterdyk aan de andere kant van 

Dronryp staan twee ‘muontsen’, kleine poldermolentjes. En die zagen er ook niet 
uit!  

De Rijksdienst Monumentenzorg keurde de restauratieplannen voor deze molens 
goed, maar kon pas de financiering in 1990 betaalbaar stellen. De 

voorfinanciering die de stichting van de gemeente had gevraagd voor de, nu 
afgeronde eerdere werkzaamheden, mocht op verzoek van het bestuur doorlopen 

en worden gebruikt voor ‘Hatsum’ en ‘Kingmatille’. 

En weer staken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De stichting bestond 
inmiddels al tien jaar. Het herstel van de beide molentjes aan de Keimptilsterdyk 

door Waling Hofkamp, Piet de Jong en IJde van der Meer, nu aangevuld met Piet 
Bouma en Piet van der Velde en ondersteund door molenmaker Westra vorderde 
gestaag. 

In de schuur van boer Lammert Dijkstra te Hatsum timmerden de vrijwilligers 

aan onderdelen van romp en molenkap van ‘Hatsum’ en ‘Kingmatille’. Nieuwe 
kamwielen moesten er worden gemaakt en ook voor beide molens een houten 

vijzel met een vijzelbak en krooshek. In het veld werden door bouwbedrijf 
Boorsma de funderingen hersteld en de watergangen aangepast. Voor molen 
Kingmatille was daarbij een verplaatsing nodig om op de boezem te kunnen 

uitmalen.  

De gigantische klus nam honderden vrijwilligersuren en vele vrije zaterdagen van 
de molenvrienden in beslag. Eindelijk kwam de dag van ‘victorie’.  
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Rechts: De molen Hatsum in slechte 

staat voor de restauratie. Foto Chris 
Visser, Leeuwarden. Juni 1978. 

Daarnaast Hellinga, de bevlogen 
voorzitter van de stichting.(foto GDW) 

Daaronder de ingebruikname met 

naast mr. Pieter van Vollenhove 

Waling Hofkamp bij het kruirad. 
(archieffoto GDW) 

De kroon op het werk kwam na 
meer dan vijf jaar stug doorgaan 

en hard werken. Op 23 oktober 
1991 konden de molens 

gerestaureerd weer draaien. En 
weer was er hoog bezoek. Mr. 
Pieter van Vollenhove lichtte van 

beide molens de vang.  

Niet alleen door de mannen op de 
werkvloer, maar ook door de 

bezielende energie van alle leden 

van het stichtingsbestuur zijn de molens van 
de gemeente behouden gebleven. Jarenlang is 

de stichting geleid door voorzitter Kees 
‘Kornelis’ Hellinga. Bij veel betrokkenen heette 

de stichting dan ook ‘de club van Kees’. De in 
1999 gebouwde grote schuur aan de Sasker 
van Heringawei in Marsum heeft als eerbetoon 

zijn naam gekregen. 

En uiteraard is er ook dank 

verschuldigd aan bedrijven 
die vakkundig te hulp 
kwamen bij takelklussen 

en grote, zware stukken 
als bovenassen en 

staartbalken. Er moest 
beton worden gestort en 
muren opgemetseld.  



De Utskoat jubileumnummer 160               december 2015 Pagina 32 
 

Alles in overleg en in goede samenwerking. Iedereen die hierbij betrokken is 

geweest verdient grote dank. 
Nu tellen we er al zes. Zes molens die in 1991 het landschap in de gemeente 

Menameradiel een positieve meerwaarde geven met hun trots naar de hemel 
wijzende wiektoppen. Molens die de emoties van de mensen raken als ze zien 
dat er een vrijwillige molenaar is die de molen ‘los’ heeft en met vier zeilen voor, 

draaiend de wijde omgeving domineert. 
Dan is er nog een zevende molen die de aandacht krijgt van de molenstichting. 

Het is poldermolen de Kievit aan de Sânwei bij Menaam. Ook hier een 
erbarmelijke staat van onderhoud. En weer zetten vrijwilligers de schouders 
eronder en verrijst er een gerestaureerd juweel. De rietdekker voorziet romp en 

kap van de molen van een bijna goudglanzende nieuwe jas en ook ten noorden 
van het dorp Menaam draait dan vanaf 1996 weer een waardevol monument. 

Nummer acht is van de buitencategorie. Het is de Amerikaanse windmotor 
Heechhiem aan de Blessumervaart bij het Van Harinxmakanaal ten westen van 
Deinum. Na jarenlange stilstand en verwaarlozing ontfermt de stichting zich over 

het lot van deze ‘nieuwerwetse’ molen. We rekenen dit type molen tegenwoordig 
ook tot industrieel erfgoed. Het restaureren bestond vooral uit het uitgraven van 

de watergangen en veel ijzerwerk vervangen. Arend Castelein maakte in de 
hiervoor al genoemde werkplaats ‘Kornelis’ de meeste onderdelen van deze uit 

1936 stammende metalen molen. Ook hier is een onvervangbaar 
landschapselement gered.  

Zo, dit zou dan het einde moeten zijn van wat de Stichting Molens in 
Menaldumadeel heeft bereikt. Maar juist het tegendeel is waar. Het is een begin. 

Het is een begin van verval tegengaan. Van een onafgebroken proces van 
onderhoud. Schoonmaken, verven, repareren, maaien en hekkelen, ongedierte 

en knaagkeverbestrijding. Maar ook: subsidieaanvragen regelen, vergaderen en 
onderhoudsplannen opstellen.  
Veel onderhoud en nieuwe onderdelen kunnen worden gemaakt in de - tussen 

alle bedrijven door - ook mede door vrijwilligers gebouwde loods ‘Kornelis’. De 
stichting heeft hiermee een opslagplaats voor het vele materiaal wat er komt 

kijken bij het beheren en in stand houden van de molens. Regelmatig rolt de 
aanhangwagen van de molenstichting mee achter een auto van de vrijwilligers. 
Beladen met ladders, verfpotten en gereedschap op weg naar een zoveelste 

onderhoudsklus bij een van de molens. 
Het is daarom dus dat de molens in deze gemeente regelmatig draaien. Het ging 

en gaat niet vanzelf. We weten wat er de afgelopen 40 jaar is bereikt en dat dat 
veel is om trots op te zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Steun uit de 
gemeenschap ook. Een waarderend woord, een welgemeende groet. Het is waar 

de vrijwilliger het voor doet. Het liefst ziet de stichting mensen die mee willen 
doen in de organisatie. En daarnaast zullen we wel eens iets nodig hebben. Niet 

alles komt uit de subsidiepotten van de overheid. Nou, ja, daar hebben we het 
nog wel eens over.  

Het sprookje van de Menaldumadieler molens eindigt niet met: de molens 
draaiden nog lang en gelukkig. Na 40 jaar restaureren en onderhouden vieren we 
een jubileum. We kijken naar de toekomst. Voortdurende aandacht is nodig om 

de molens in conditie te houden. Daar werken we aan. Omdat het de moeite 
waard is. Wie wil dat niet? 

Kijk daarvoor op de website van de stichting, www.molensmenaldumadeel.nl of 

mail naar info@molensmenaldumadeel.nl                                  Stef Mensinga  

http://www.molensmenaldumadeel.nl/
mailto:info@molensmenaldumadeel.nl
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De isobaren staan 
wijd uiteen op het 
weerplaatje, een 
zwakke hogedruk-
noordoostenbries, 
kracht 3, acht 
molens van de 
Stichting Molens in 
Menaldumadeel 
staan in de 

vreugdestand op 
vrijdag 9 oktober.  
 
Zaterdag, in een 
voelbaar 
najaarsverstilde 
atmosfeer, een 
geheel blauwe hemel 
met een heerlijke, 
toch zwakker 

wordende zon, 
draaien er zeven van 
de acht met vier 
vollen nog steeds op 
NO 3.  
 

 

 

 

Alleen de Marssumermolen is in de vreugdestand blijven 

staan; er staat namelijk een groot fotoportret op de 

onderbonkelaar tegen de koningsspil geleund. Het is duidelijk 

feest. De molens staan er prachtig bij. 

Gedeputeerde Johannes Kramer leidt 

de openingshandeling in. 
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Op 9 oktober 1975 is de Stichting Molens in Menaldumadeel opgericht. Elders in 

dit nummer staat een artikel van Stef Mensinga, molenaar van Terpzigt en actief 

vrijwilliger binnen de stichting over de geschiedenis van de stichting. Het 

jubileum werd gevierd bij de eerste molen van de stichting, de Marssumermolen 

in Marssum. Bij de molen was een grote tent geplaatst.  

Toch is de ruimte bij een molen nooit groot, dus de officiële viering was over 

twee dagen verdeeld. Op de echte dag, de 9de  oktober, waren de ‘pommeranten’ 

uitgenodigd, op zaterdag de 10de oktober de oud-bestuursleden, molenaars, oud-

molenaars en de vrijwilligers.  

Op vrijdag voerde de voorzitter, Siebren van der Zwaag, het woord en hij leidde 

zo gedeputeerde van de Provinsje Fryslân, Johannes Kramer, de directeur van De 

Hollandse Molen, Leo Endedijk, en de foarsitter van De Fryske Mole, Wiepke 

Schukken, in. 

Leermeester en molenaar Arend Castelein vatte de toespraken als volgt samen: 

‘Goede moed, wel ontmoet’. In een tijdperk van zorgen over cultureel erfgoed, 

geldkrapte en dergelijke was het uitspreken van die zorg een duidelijke 

boodschap van de bestuurders. 

De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Kramer. Hij moest een 

groot fotoportret van de eerste voorzitter, Lenze van der Kooij, in de molen 

plaatsen, waar van alle acht molens oude en nieuwe foto’s hingen, zodat de 

expositie vervolgens compleet was. Van elke molen was een heel groot, zeg 

maar, aanplakbiljet gemaakt met foto’s van hoe de molen was toen hij werd 

aangetroffen in de zestiger jaren, hoe hij er later bij stond en hoe hij er nu 

bijstaat. 

Voorzitter Siebren van der Zwaag voert het woord 
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Siebren van der Zwaag, voorzitter, opende 

met: ‘Hoe ’t it wie, wat der dien is en hoe ’t it 

der no by stiet’. Eens waren er 51 molens in 

Menameradiel, maar in de loop van de 

zestiger, begin zeventiger jaren stonden er 

alleen nog verwaarloosde wrakken, afgedekt 

met zeil en planken. Lenze van der Kooij kocht 

de Marssumer Mole. Hij had een vooruitziende 

blik en startte al vroeg in die jaren (al in 

1970) de opleiding tot molenaar. Hij startte 

tevens een restauratieplan, stuk voor stuk. 

Ondanks gebrek aan geld, wist hij met 

vrijwilligers de renovaties rond te krijgen. 

Terpzigt, De Puollen, De Hatsum, De 

Kingmatille, De Rentmeester en later De Kievit 

en als laatste de Amerikaan, ‘t Heechhiem bij 

Deinum. 

De zelfwerkzaamheid zat bij de Menaldumers 

dus diep. Stef Mensinga, molenaar van 

Terpzigt, het kleinste spinnekopje van Fryslân, 

vertelde dat een groot deel van zijn opleiding, 

die hij in 1998 startte bij Waling Hofkamp, bestond uit timmeren, schuren, 

krabben en verven. Toen hij in de loop van zijn opleiding op stage ging bij Pieter 

van der Gaag, leerde hij pas voor de eerste keer een roeketting vastmaken.  

Zoals oudere molenaars weten was Waling één van de oprichters van het Gild, 

maar hij is later overgestapt naar het Gilde van Vrijwillig Molenaars. En traditie is 

hardnekkig, de Hollandse opleiding is grotendeels nog steeds gestationeerd bij 

de Menaldumers. Even leek Jan Looijenga van Welgelegen de schakel te worden 

tussen de Friezen en de Hollanders, maar gezien de woorden van de voorzitters 

van het GFM en het GVM bij het 40-jarig bestaan van het Gild, is het nog maar 

de vraag of dat realiteit wordt, bovendien wil een leermeester geen kop van jut 

worden tussen Friezen en Hollanders, er is genoeg leed geleden in de tijd van 

Waling Hofkamp. 

Siebren van der Zwaag sprak zijn zorgen uit over de POM-gelden (provincie). Als 

professioneler werken alleen in grotere stichtingen mogelijk is en de gelden op 

die wijze verdeeld gaan worden, kan dat voor Menaldum slecht uitpakken. 

Daarnaast is er misschien nog een schaalvergroting, die een bedreiging kan zijn: 

de nieuwe gemeente Waadhoeke of Nijwestergo, wegens gemeentelijke 

herindeling. Gelukkig was wethouder Twerda van Frentsjeradiel ook aanwezig en 

die was zeker bereid om eens rustig over de toekomst te praten; dat neemt al 

wat bedreiging weg. 

Eerbetoon aan oprichter en 

oud-molenaar Van der Kooi 
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Leo Endedijk, directeur van De Hollandse Molen, 

gaat al een poosje mee, hij kent veel molens en 

veel moleneigenaren. Hij roemde de wijze waarop 

de Menaldumer Molenstichting werkt als uniek. 

Dat je zoveel specialistisch werk met vrijwilligers 

kunt doen, een eigen werkplaats hebt, waar 

onderdelen gemaakt worden, die normaal alleen 

bij een molenaannemer gemaakt worden, dat je 

de procedurele en financiële zaken helemaal zelf 

doet in zo’n kleine stichting, hij had er 

bewondering voor. Een dreiging lijken de eisen 

die wellicht landelijk gesteld gaan worden aan 

moleneigenaren om professioneler en wellicht in 

een grootschaliger verband te gaan werken. Als 

die eisen dezelfde kant uitgaan als bij 

overheidsorganisaties (verantwoordingsystemen, 

kwaliteitszorgsystemen, enzovoorts), dan moet je 

je zorgen maken als kleine stichting. Niet dat je 

geen goed werk kunt leveren, maar voldoen aan 

de pittige bureaucratie, die daar achter wegkomt, lukt je niet zonder 

gespecialiseerde krachten in die systemen. De vrijwilliger helpt liever – en 

begrijpelijk- met verven, houtbewerken, slatten, e.d. Overigens meldde Endedijk 

dat er ook al weer een tegenbeweging is in de bestuurlijke ideeënvorming op dit 

punt. 

 

Ook Johannes Kramer en collega-foarsitter Wiepke Schukken van De Fryske Mole 

waren vol lof over de resultaten van het werk van de stichting. “Er wordt vaak 

met een schuin oog gekeken naar de Menaldumers, die krijgen toch maar veel en 

Namens De Fryske Mole steekt 

Wiepke Schukken de loftrompet. 

Complimenten van Leo 

Endedijk, directeur van De 

Hollandsche Molen, maar er 

loeren ook zorgen. 
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goed voor elkaar met die enthousiaste en actieve ploeg molenaars en 

vrijwilligers”. De molens staan er prachtig bij en draaien regelmatig heel mooi. 

Gedeputeerde Johannes Kramer verrichtte de openingshandeling en plaatste de 

foto van Lenze van der Kooij prachtig op de onderbonkelaar. Tevens beloofde hij 

zijn best te doen voor voldoende financiering om de staat van onderhoud van 

deze landschapsiconen op peil te houden. 

Monumentenwacht Fryslân reikte vervolgens aan het bestuur het certificaat uit 

voor uitmuntend onderhoud aan monumenten. 

Zaterdag hielp het weer wederom uitmuntend. Voorzitter van der Zwaag en oud-

voorzitter Ane Osinga voerden het woord voor de ‘eigen’ mensen.  

Ook hier roemde voorzitter Van der Zwaag de actieve opstelling van zijn 

vrijwilligers en molenaars: muizen- en rattenbestrijden, maaien, schuren, 

plamuren, schilderen, onderhoudsplannen opstellen. En 1000 draaiuren plus 

1000 bezoekers het vorig jaar is niet mis. En het aantal donateurs van de 

stichting was ook weer gegroeid naar 195, naast twee bedrijven, die de stichting 

nu sponsoren. 

Oud-voorzitter Ane Osinga ontmoette 

laatst een futuroloog. Die zei, als je 20 

jaar in de toekomst wil kijken, moet je 

eerst 20 jaar terugkijken en zien of je 

toen had kunnen voorspellen hoe het er 

nu uitziet. Met een mobieltje op de fiets, 

de betekenis en het gebruik van digitale 

middelen, etc. Je kon het niet voorspellen. 

Dus zeg nu nooit dat je een doel nooit zult 

bereiken. Nu rijden wij auto en over 40 

jaar rijdt de auto ons, vliegtuigen vliegen 

dan zelf zonder piloot. Of wij daarin mee 

kunnen en durven gaan is een ander 

verhaal. Veertig jaar geleden had niemand 

durven zeggen dat in 2015 de molens er 

pico bello bij zouden staan. En toch is het 

zo. 

Tot slot werd luid aandacht gevraagd voor 

één van de stille, maar o zo belangrijke 

krachten van de stichting, namelijk voor 

de rol en het werk van Jelke Faber, 

verantwoordelijk voor het onderhoud en 

het secretariaat. 

Tekst: Michiel de Ruiter  

Foto’s: Gilbert IJsselmuiden en M.d.R.   Het bestuur van de Stichting 

Molens in Menaldumadeel 
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Een stukje geschiedenis 
De Korenmolen Sloten is een achtkante 

stellingmolen die dateert uit het jaar 1755. De 
huidige molen is gebouwd nadat twee eerdere 

molens respectievelijk in 1751 en 1753 zijn 
afgebrand. Uit de archieven blijkt dat reeds 

omstreeks 1575 op deze zelfde plaats een 
molen gestaan moet hebben. Waarschijnlijk 

is dit een standerdmolen geweest. Een type 
korenmolen dat indertijd in heel Nederland 

te vinden is geweest. Dit is een teken dat 
er op de plek waar de huidige molen staat, 

reeds vele honderden jaren lang graan 
gemalen is. 

De korenmolen De Kaai was in vroeger 
tijden zeer belangrijk voor Sloten en haar 

omgeving. De molenaar werd om dan ook 

gerekend tot de notabelen van de stad. Boeren uit de 
omtrek brachten daar hun graan om gemalen te worden. Terwijl 

men wachtte tot het meel gemalen was door de molenaar maakte men 
een praatje en wisselde men 

nieuwtjes uit. Was er echter 
overdag niet voldoende wind, 

dan werd er op andere tijden 
gemalen. Echter nooit op 

zondag. Ook het scherpen van 
de maalstenen gebeurde door de 

molenaar bij voorkeur in de 
nachtelijke uren. De traditionele 

windmolens verloren vanaf het 
midden van de vorige eeuw 

grotendeels hun functie. Gevolg 

was dat veel molens gesloopt 
werden. Ook de Korenmolen van 

Sloten dreigde dit lot te 
ondergaan. Gelukkig werd in 

1928 de Vereniging tot Behoud 
van de Korenmolen en Andere 

Monumenten opgericht, 
waardoor de huidige molen nog 

steeds maalvaardig en 
productief is. 

In Gaasterland werd vanouds 
veel rogge verbouwd. Het was 

dan ook een belangrijk voedsel 
voor mens en dier.  
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Terug in Sloten op de korenmolen 
door Gerben D. Wijnja 

Het stadje in de huidige gemeente De Fryske Marren heeft 

iets charmants. Komt dat van de oorspronkelijke bewalling 

die vrijwel geheel bewaard is gebleven? Zijn het de beide 

waterpoorten in de voormalige vesting die destijds uit de 

koker kwam van de bekende vestingbouwer Menno van 

Coehoorn, die overigens in het nabijgelegen Wijckel ligt 

begraven? Of is het toch gewoon dat monumentale karakter 

dat het stadje grootse allures geeft? Voor mij is het de 

markante korenmolen op het bolwerk bij het kanon, zo je wilt 

bij de jachthaven.  

elfs medio september, wanneer de Friese Molendag samenvalt 

met de Open Monumentendag, hebben watersporters hun zinnen 

gezet op een bezoek aan het vele fraais. Maar ook dagjesmensen 

weten het kleinste stadje van Nederland te vinden, ook al is het weer niet 

je van het. Een dag eerder was het stralend nazomerweer, op deze 

zaterdag gaf de wolkensluier een wat somber aanzien, maar het bleef 

droog en er was wind en dat stemde de molenaars in ieder geval gunstig. 

In het lommerrijke Gaasterland hadden heel wat monumenten hun deuren 

voor bezoekers geopend en onderweg door dit prachtige stuk Friesland 

zagen we velen van die gelegenheid gebruik maken. Het thema van dit 

jaar was Kunst & Ambacht en dat werd hier perfect ten uitvoer gebracht. 

Monumentenorganisaties en de Kunstkring Gaasterland hadden een rijk 

programma opgezet, compleet met een handig, kleurrijk vouwblad waarop 

alle deelnemers met foto stonden vermeld. Keurig dus. 

Maar voor De Utskoat telt de molen, de niet te missen korenmolen De 

Kaai die met z’n wentelende wieken automatisch als trekpleister fungeert. 

Je kunt er gewoon niet omheen, die moet je hebben gezien. En dus is het 

een onophoudelijke stroom van dagjesmensen die hun nieuwsgierigheid 
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zien bevredigd door binnen in de molen een kijkje te nemen. Molenaar 

Lolle Poepjes beantwoordt de belangstelling met een big smile op z’n 

gezicht. Als gastheer/molenaar verstaat hij z’n vak.  

Met deze toeloop is het niet verantwoord om ook nog eens te malen. 

Daarvoor in de plaats is hij beneden druk in de weer met het bakken van 

allerlei lekkernijen die het molenmeel als basis hebben. Daarbij heeft hij 

de voortreffelijke steun van een tweetal ‘gediplomeerde’ molengidsen die 

in het gezellige winkeltje vanachter de toonbank de uitgestalde waren 

verkopen. Het loopt lekker. Allerlei meelmelanges, soms een boekje en 

diverse ansichtkaarten verdwijnen in tassen om het thuisfront ermee te 

verrassen. En voor de rondleiding door de molen kan hij een beroep doen 

op een molenaar in opleiding.  

Basis voor een hoger niveau 

Over verrassen gesproken. Het is altijd weer leuk om hier te komen. 

Persoonlijk kwam ik er al in de jaren zeventig van de vorige eeuw, in de 

periode waarin ik de opleiding tot vrijwillig molenaar volgde. De lessen 

deed ik niet op deze molen maar in Joure op Penninga’s Molen. Ik zag hier 

gewoon uit nieuwsgierigheid rond en kwam er graag terug met “allerlei 

petten op”. Gewoon als bezoeker, als journalist en zelfs als examinator 

voor het Gild Fryske Mounders. Ik herinner me dat we zelfs eens de 

examencommissie van De Hollandsche Molen als toehoorder erbij hadden. 

En dan was de molen ooit de productiemolen waarop enkele ambitieuze 

molenaars probeerden van de wind te kunnen leven.  

Het lukte niet op deze betrekkelijk kleine molen, maar wel elders in de 

provincie. Jan Tollenaar zwaait al weer jaren de scepter op de grote, 

indrukwekkende koren-, pel- en zaagmolen De Zwaluw in Burdaard. 

Verder was Gijs van Reeuwijk hier ook actief. Dat leidde uiteindelijk niet 

tot toetreding in de wereld van het ambachtelijk korenmolenaarsgilde, 

maar hij geeft al weer jaren leiding aan een bureau voor 

restauratiebegeleiding, bouwhistorisch onderzoek en planning voor 

molens, monumenten en waterbouwkundige werken.  

Ook Johannes Kooistra, nu woonachtig in molen De Hersteller te 

Sintjohannesga en werkzaam bij De Molenmakers, was jarenlang een 

vaste pijler onder de organisatie van de molen. In het toeristenseizoen 

bivakkeerde hij in een caravan op de weide bij de molen, te midden van 

vakantie vierende watersporters. Tot laat in de avond gingen de wieken 

en ik herinner me dat Johannes me dan wel eens enthousiast belde over 

de vele omwentelingen die hij maakte. Kortom, deze molen diende 

regelmatig als springplank voor molenvrienden die hun liefde voor molens 

beroepsmatig naar een hoger niveau wisten te tillen.  
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Gecertificeerd personeel 

Terug naar de molenaars van nu. Korenmolen De Kaai wordt bemalen 

door molenaar Lolle Poepjes, 42 jaar en werkzaam als elektricien in 

Amsterdam. Gekscherend noemt hij het “ontwikkelingshulp”. Ik ken hem 

nog van de tijd dat hij als “kwajongen” op de molen kwam, geïnteresseerd 

als hij was in molentechniek. Dat de molen aantrekkingskracht had, was 

geen wonder. Pake, de beroepsvisser van het zoete water, woonde in het 

fiskershúske net buiten het ommuurde bolwerk, als het ware in de 

schaduw der molenwieken. Lolle zijn ouders wonen er nu. Als er een plek 

is waar je overgoten wordt door het virus van de molen dan was het wel 

daar.  

En nog steeds heerst hier de geest van de molenliefde. Lolle is als 

molenaar verantwoordelijk voor de gang van zaken. En als ze kunnen zijn 

zoon Durk Jacob en dochtertje Alissa graag op de molen. Het is er zo 

gezellig, je snoept van een lekker cakeje, treft andere kinderen die met 

papa’s en mama’s meekomen en heit Lolle ziet in beide misschien wel een 

toekomstige molenaar.  

Over toekomstige molenaars gesproken. Lolle is als instructeur verbonden 

aan het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Voor het Gild Fryske Mounders 

was er al een goede dekking in de regio (Woudsend, Joure), maar het 

landelijke gilde zag er wel wat in om hier ook vertegenwoordigd te zijn. 

Tanja Kombrink (40 jaar en van beroep buurtwerker en 

kruidengeneeskundige) is momenteel de enige leerling. Ze ziet haar 

dochter Silke ook graag op de molen komen.  

Tanja is die middag 

vooral druk met 

rondleiden, een rol die 

ze met glans uitvoert. 

Ze weet zowaar een 

jonge knaap zo te 

motiveren dat we er niet 

vreemd van zouden 

opzien als die met 

regelmaat hier door zijn 

moeder op de molen 

wordt afgezet om de 

beginselen van het 

molenvak op te doen.  

 

Van lessen komt in het drukke zomerseizoen niet veel terecht, geeft Lolle 
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toe. In het najaar en tijdens de wintermaanden is het daar weer de tijd 

voor. Dan kan praktijk meer aangevuld worden met de nodige 

theoretische kennis, ook binnenshuis bij de warme kachel onder het genot 

van een warme drank en wellicht een heerlijk stuk vers molenbrood, een 

lekkernij op zich. 

Daarmee zijn we dan op een ander terrein gekomen. Want de geur van 

pas gebakken brood drijft door de geopende deur naar buiten en doet 

passerende dagjesmensen al gauw naar binnen gaan. Een wat oudere 

mevrouw vraagt of de plaatselijke bakker ermee stopt. De deur was dicht. 

Hij zou zulke lekkere suikerbroden bakken, een delicatesse in haar ogen. 

Lolle weet het fijne er ook niet van, maar wijst wel naar de stukjes 

suikerbrood die uitnodigend klaar liggen om geproefd te worden. Uiteraard 

met de bedoeling om de bijbehorende mix te kunnen verkopen.  

In het gezellige winkeltje gaan 

die middag de nodige artikelen 

over de toonbank. Daarvoor 

zijn Gert ter Veen (56 jaar, 

DTP-er en Prepress operator) 

en Dieuwke Tamminga 

verantwoordelijk. Zij hebben de 

vrijwilligerscursus met succes 

doorlopen, een passende 

opleiding die verzorgd wordt 

door de plaatselijke 

molenvereniging. Daarbij hoort 

ook de kunst van het 

broodbakken. We smullen van 

een sneetje dat een mix is van 

maar liefst zeven verschillende 

soorten meel. Het is nog warm 

als we het proeven. Het smaakt 

heerlijk, maar het is geen lichte 

kost zoals witbrood.  

Gert herinnert me eraan dat hij 

jaren geleden de Friese 

molenkrant maakte. Als DTP-er was hem dat wel toevertrouwd. Die krant 

verscheen dan ter gelegenheid van de molendag en werd breed verspreid 

in de provincie dankzij een royale subsidie. Dieuwke is al net zo gek op de 

molen als alle andere aanwezigen. In hun leefwereld is de molen van 

Sloten een niet meer weg te denken monument. Ze zouden er niet zonder 

kunnen. Gert grapt: “Een week zonder de molen is geen leven…” en als ik  
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Lolle erop wijs dat hij met zijn lessen t.z.t. een kracht op de molen zal 

missen, omdat Tanja dan vast een eigen molen zal zoeken, klinkt het zeer 

overtuigend uit haar mond: “O nee hoor, ik kan de molen van Sloten niet 

missen, geen dag.”  

Lolle hoort het met goedkeuring aan. Het tekent de sfeer op de molen, de 

gezelligheid waarmee men de zaterdag ervaart als een heerlijke 

vakantiedag als bekroning van een week hard werken. 

 

Verder zijn Willem Dijkstra, de plaatselijke molenbouwer, Sipco Reekers, 

Jetze de Groot, en Coby Brouwer nog geregeld in de molen te vinden, 

maar die hadden op die zaterdag andere verplichtingen. 
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Nôtmûne Koartwâld 
in twee fasen hersteld 

 

Zaterdag 12 september is de Nôtmûne Koartwâld officieel 

geopend. Hier ging een grote restauratie aan vooraf. 

 
l voor 1654 stond er op 

Koartwâld al een 

standaardmolen en deze is in 
1863 door brand verwoest. De 

huidige molen is gebouwd in 1864 
voor Geert Hendriks van Schepen. 

Deze heeft de molen in 1867 
doorverkocht aan Klaas Binderts 

Kloosterman. In 1905 kwam de 
molen in handen van Hidzer Sietzes 

Sietzema. Deze liet de molen 
opknappen en in 1906 voorzien 

van zelfzwichting. Er is later in de 
tijd nog sprake geweest om de 

molen te verdekkeren. De molen 
was in onderhoud bij molenmaker 

Holman uit Stroobos. In 1943 

werd er door Holman de 
allerlaatste "Potroede" in de 

molen gestoken. Deze Potroede 
met nummer 2814 werd ook 

weer voorzien van zelfzwichting. 
Helaas heeft deze roede nog 

geen 3 jaar dienst gedaan in deze 
molen, want in 1946 verspeelde de molen z'n kap, 

gevlucht en stelling. Door een zware bui met de wind van achteren 
zijn de kleppen dichtgewaaid. Daarna is er nog verscheidene jaren 

doorgemalen met de motor in de motormaalderij maar rond 1970 werden 
de werkzaamheden beëindigd. De molen is in verval geraakt en heeft er 

jaren zeer slecht bijgestaan. Het is tot op heden nog niet bekend wie de 
molen heeft gebouwd. Wel had de molen nagenoeg met zekerheid vast te 

stellen een bovenas van ijzergieterij H.J. Koning Foxham. 

 
In 1990 is er dankzij lokale initiatiefnemers begonnen aan een grondige 

restauratie. De molen kreeg een nieuwe kap met gevlucht, nieuw 
gangwerk, een nieuw rietdek en ook werd de motormaalderij opgeknapt. 

A 
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In 1995 is de molen feestelijk geopend is sindsdien is de molen vrijwel 

elke zaterdagmorgen in bedrijf.  
 

Afgelopen jaren werd vooral het gevlucht minder en de gietijzeren 

bovenas vertoonde haarscheuren. Dezen kwamen aan het licht tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Deze as van ijzergieterij "De Prins van 

Oranje" was afkomstig uit de afgebrande Puurveensche molen te 
Kootwijkerbroek (die momenteel weer herbouwd wordt). De as heeft naar 

alle waarschijnlijkheid tijdens deze brand de haarscheuren opgelopen.   
 

 
 

Ook was er sprake van lekkage in het motorhok omdat er destijds 
gekozen is voor een plat dak, terwijl vroeger de nok tot aan de 

molenromp liep. Ook was de motormaalstoel vrij afwijkend van de oude 
situatie. Al deze werkzaamheden pasten niet meer binnen het reguliere 

onderhoudsplan, en dus is er een restauratieplan opgesteld. Hiervoor zijn 
het rijk, de provincie en een legio aan fondsen aangeschreven. Eind 2014 

waren de financiële middelen bijeen en kon er opdracht gegeven worden 

voor de restauratie. 
 

De huidige restauratie is in 2 delen uitgevoerd door molenbouwbedrijf De 
Molenmakers. Dit is gebeurd met het uitgangspunt om de molen weer te 

restaureren naar de oude situatie. Er waren nog veel oude foto's van de 
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vorige restauratie waarop goed te zien was hoe alles vroeger in elkaar zat. 

 
Het eerste deel van de restauratie; de maalderij is afgelopen winter 

uitgevoerd. In 1990 is er gekozen voor een plat dak onder de stelling en 

hierdoor was er vaak sprake van lekkage. Het platte dak is verwijderd en 
de nok is doorgetrokken tot aan de romp en op de balklaag is een zolder 

aangebracht. Ook heeft de motormaalstoel een grondige opknapbeurt 
gekregen, de kuipdeksels, kaar, en schuddebak werden vervangen. Het 

kaar is een stuk groter geworden en zit op de oorspronkelijke plek, ook is 
de bevestiging van het kaar veranderd en 'hangt' nu. De meelgoot is 

breder gemaakt omdat deze makkelijk verstopt raakte tijdens het malen. 
Ook zijn de kippengaasluiken onder in de maalstoel vervangen door de 

originele kraalschrootluikjes. Dit allemaal met het idee om alles weer zo 
origineel mogelijk te maken.  

 

Fase 2 van de restauratie 
 

Ondertussen heeft de molen nog gewoon doorgemalen tot aan 
Paasmaandag. De dag daarop zijn alle kleppen en het hekwerk verwijderd. 

Later ook de roeden en de kap. 
Omdat er een nieuwe as gegoten is, en omdat het riet op de kap vrij 

slecht was is er besloten om de kap van de molen te halen. Ondertussen 
is er door de Nijmeegse Gieterij een nieuwe bovenas gegoten. Hiervoor is 

de gietmal aangepast op de bestaande as. De beide roeden waren nog in 
goede staat en zijn hergebruikt. Wel zijn de roeden gestraald, 

geschoopeerd en gecoat. 

Werk in de ijzergieterij 
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In de voormalige verzinkerij 

van Surhuisterveen zijn de 
roeden op nieuw opgehekt 

en er zijn 80 nieuwe 

kleppen gespijkerd. In de 
molen zijn nog oude 

zwichtkleppen, welke rood 
en blauw zijn. Aan de 

hand van deze kleuren 
zijn ok de nieuwe 

zwichtkleppen 
geschilderd. 

Ook de betimmering op de 
voorkant van de kap is vernieuwd 

en de kleurstelling veranderd. 
 

Doordat de kap nu toch op de 
grond stond was dit een 

uitgelezen kans om de kap en 

staartwerk te schilderen. Dit 
werd gedaan door de 

vrijwilligers. De baard is 
gewijzigd naar het 

oorspronkelijk model ook 
werden de petten van de 

schoren op vrijwillige basis 
vernieuwd.  

Het riet van de kap bleek 
bij nader inspectie 

slechter dan verwacht, 
ook omdat het toch een 

paar jaar later was dan 
de opname. Er is 

besloten het rietdek 

geheel te vervangen in 
plaats van het bij te 

stoppen. 
De stenen onderbouw 

had ook behoorlijk te 
lijden gehad van 

vochtdoorslag. Dit 
kwam doordat het 

voegwerk erg 
schraal en uitgevallen 

was. 4 velden werden 
opnieuw gevoegd en 1 veld werd 

gerepareerd. 
Tevens is de Bronsmotor uit 1933 op vrijwillige basis 
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gereviseerd, de kop is van de motor geweest en alles is goed nagekeken 

en waar nodig gesteld. De lagerschalen werden ook minder en zijn 
opnieuw ingegoten.  

13 augustus werden de kap, het staartwerk en de roeden weer 

teruggeplaatst. In de drie opvolgende weken is de molen verder 
afgebouwd waarna de oplevering volgde. 

 

Officiële opening 
 
12 september de molen officieel geopend door oud-molenaar Ate 

Sietzema en oud-voorzitter Marten Palstra. Een zeer geslaagde dag met 

veel belangstelling. Er waren diverse oude ambachten en naar schatting 
zijn er ruim 250 bezoekers geweest. Ook het weer zat mee, er stond een 

mooie wind en dus heeft de molen de hele dag gemalen.  
 

De molen draait elke zaterdagmorgen en er gebeurd veel dankzij een zeer 
actieve groep vrijwilligers. Er staan gemiddeld 8 mensen in de molen en 

iedereen heeft zijn eigen taak. Wat opvalt is de gemiddelde leeftijd, deze 
is nog onder de 30 jaar. Mede met dank aan maatschappelijke stage is er 

veel interesse voor de molen en hieraan hebben we ook de jonge ploeg te 
danken.  

Tot ziens op zaterdagmorgen! 
Edo Werkman en Rolf Dijkema 
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In 1981 maakte ik met Popke 

Timmermans een molentocht door 
Friesland. De reis door de provincie 

was voor ons nog een 
ontdekkingstocht.  

Wat zouden we tegenkomen?  
Op 14 april van dat jaar ontmoetten 

we toevallig molenaar Sietzema, 
eigenaar van de molenstomp van 

Koartwâld. We raakten aan de 

praat. Een verlaat verslag aan de 
hand van oude aantekeningen uit 

ons dagboek. 

  

Een herinnering aan de oude molen 

van  

Koartwâld 
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Zo kwamen we ook langs de molenromp van Koartwâld. In een flits zagen we 

een oude baas op het erf bij zijn schapen lopen. Zou het de molenaar zijn, ging 

het door me heen. Maar we reden door tot Augustinusga om daar de tjasker te 

fotograferen. Eenmaal daar kregen we allebei spijt dat we waren doorgereden. 

Het besluit om terug te rijden was gauw gemaakt. Wie weet … 

En daar kregen we zeker geen spijt van. De oude baas bleek inderdaad de oud-

molenaar Sietzema te zijn. We reden het erf op, stapten uit en stelden ons voor. 

Ik raakte met hem aan de praat en al gauw bleek dat deze molenaar nog een 

uitstekend geheugen had en daarbij best kon vertellen. Maar hij wilde niet op de 

foto met z’n oude jas aan.  

“Kom mar mei yn ‘e hûs, dan sille wy earst om kofje”, sprak hij gastvrij. Hij vond 

het prachtig dat mensen belangstelling toonden voor die oude molenstomp die er 

door de tand des tijds ook niet beter op was geworden. Terwijl we van de koffie 

genoten, vertelde Sietzema aan een stuk door. De losse aantekeningen van toen 

onthullen iets van het oude Friese molenleven van weleer. 

 

In gesprek met de molenaar (foto Popke Timmermans) 

“Ik wie tolve jier doe’t ik in eigen hanneltsje by de streek hie, mei myn broer: yn 

pykjefoer. Hy prate en hannele mei syn knappe pakje oan. Ik wurke leaver”, zo 

vertelde de oude baas aan de koffietafel.  

De molen was in 1905 in bezit gekomen van de familie. Daarvoor was het bedrijf  
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eigendom van molenaar K.B. Kloosterman. Rond 1925 was men op de molen 

begonnen met de handel in 

mengvoeders en in 1929 werd de 

paardentractie vervangen door 

een vrachtauto. Er werd nog 

gemalen op de wind met twee 

koppel stenen: één kunst-  en één 

natuursteen. Verder werkte de 

buil en de koekenbreker ook op 

windkracht. De vlucht was 

ongeveer 22 meter. Concurrentie 

van de andere molen was er 

eigenlijk niet. Daar maalde een 

oude mulder, Klaas Sipma,  met 

z’n 70 jarige knecht Lieuwe 

Helmus. Een zoon van die Helmus 

heeft later ook bij Sietsema 

gediend. 

“Se hiene op it lêst mar ien klant 

mear. Ik sjoch se noch tegearre 

riden mei it hynder en wein: de 

âld mûnder der neist en de feint 

op de karre mei in pear sek 

derop.”  

Op een oude winterfoto uit Fen Fryske Groun zien we de concurrent die toen al 

niet meer in goede doen was. Hierboven een foto uit de jaren dertig van de 

molen van Sietzema. Let eens op de wagens. 

Storm 

“It wie yn 1946. Dy jûns siet de wyn yn it suden, mar dy nachts begûn er te 

draaien nei it noarden. De frou frege noch: “Hast de mole wol fêst?” Ik sei:”Ja”. 

De doarren klapten hinne en wer. It gie mâl. Doe waard der op ‘e glêzen slein. It 

wie de feint dy’t rôp dat de molen achterút draaide. Wy de klompen oan en der 

fluch hinne, en och, wy seagen it yn it tsjuster wol: hy gisele deroer. Der wie gjin 

hâlden mear oan. Stadich draaide de as foarút en doe kypte de boel foaroer. In 

roede sloech tsjin it achtkant. De ravaazje wie ferskriklik: de kap mei roeden en 

sturt en de stelling kaam nei ûnderen.”  

Aldus het ooggetuigeverslag van de toen verslagen molenaar. Hij vertelt 

verder.”De diselmotor hiene wy tsjien jer. De mole brûkten wy allinne noch mar 

foar wat bakersrogge. Nei de ramp ha’nei de Gemeente west mei de fraach: “Ha 

jim der belang by?” Mar se woene mar 5 % jaan en dat joech fansels neat. Foar 

50.000 gûne hie er wer klear west, mar ja, se hiene der eins gjin belang by.” 

Het was in de tijd dat de strijd voor molenbehoud nog niet echt overal 

doorgedrongen was en dat zou ook nog wel enige decennia duren.   
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Het geval Koartwâld stond niet op zichzelf. In de provincie stonden veel meer 

molenwrakken en stompen te verkommeren en te vergaan.  

Terug naar de maalvaardige periode van de molen. De herinneringen aan die tijd 

zijn de moeite waard om vast te leggen. Aan tafel bij Sietzema zit ik met de pen 

en blocnote in de aanslag en de oud-molenaar verhaalt met graagte, zoals 

oudere mensen vaak met liefde over de tijd van weleer vertellen. 

 

V.l.n.r. Sietze Sietzema, op het paard een tot nu toe onbekende, midden Liekele 

Helmus en rechts Kees Bonnema. (coll. Ate Sietzema) 

“Ik ha wol mei de karre op ‘e rin west. De hynders wiene earder thús as ik. “ 

Sietzema kan een glimlach niet onderdrukken. “Op moandei setten wy ôf nei de 

Grinzer Pein, mei sa’n boerewein mei losse sydleiders en in stoarmlantearne 

tusken de rêden yn ‘e wein. Under it riden foel ien fan de leiders om. Ik soe de 

leider der wer op dwaan doe’t dy twa âlde hynders der fan troch gongen. Fuort 

wienen se. Yn ‘e fierte seach ik it lampke wol dûnsjen en ûnderweis fûn ik de 

lege sekken. Dy fandele ik mar by inoar en sette doe op hûs oan. Thús stiene de 

beide hynders op de âlde sânreed al op my te wachtsjen.”  

Sietzema herinnerde zich het werken op de molen in de oorlog ook nog goed.  

“De hiele oarloch ha wy wol boppe yn ‘e mole west. Der wie gjin tawizing foar 

oalje dat de wyn broch útkomst. Mar wy hiene gelokkich wol wat foarrie yn gefal 

fan need. Ik wit noch dat Smits doe de stiennen skerpe. Hy wie al tachtich jier, 

mar net by syn wurk wei te slaan. Hy lei sels op knibbels noch te teedrinken.”  

Het zijn herinneringen die nu op de molen gekoesterd mogen worden. De molen 

is weer ongelooflijk mooi gerestaureerd wat een ware hommage is aan de 

molenaars en molenmakers van nu en weleer. Hij is vast mooier dan hij ooit 

geweest is al zal de bedrijvigheid van toen nimmer terugkeren, omdat dat niet 

meer nodig is. Maar in zijn huidige bedrijfsvaardige staat bewaart de prachtige 

molen wel de herinnering aan die tijd en daar mag men terecht trots op zijn.  

Gerben D. Wijnja 
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Restauratie  

Witmarsumer molen 
voltooid 

Vlak voor het ter perse gaan van dit          nummer werd de koren- en pelmolen 

De Onderneming te Witmarsum weer        officieel in gebruik genomen. Dat 

gebeurde op vrijdagmiddag 13                 november. Het had overigens niet veel 

gescheeld of de hele molen had de           periode van massale afbraak niet 

overleefd. Het oude knipsel hiernaast       spreekt in deze boekdelen. 

De foto’s hieronder, gemaakt door          Jettie Postma uit Witmarsum, laten een 

van de hoogtepunten uit de                   restauratieperiode zien. Het plaatsen 

van de gerestaureerde kap met             gevlucht.  
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Het geheim van molen Het Zwaantje 

 

Op de Friese Molendag kwamen we op onze tocht door de 

zuidwesthoek ook terecht bij de prachtige molen Het Zwaantje en 

deden daar een bijzondere ontdekking. 

olenaar Wybren Siemensma was in z’n nopjes met het bezoek dat 

op de molen kwam. Ooit had hij eens zo’n 100 bezoekers op een 

middag, maar dat had te maken met een activiteit op een van de 

omliggende boerderijen. Je moet met je buren dan ook een goede 

verstandhouding opbouwen als 

molenaar, is de oprechte mening van 

de mûnder. Het pad naar de molen 

is door een veehouder nu ook met 

zand verhard zodat de bezoekers 

niet door blubber en plassen hoeven 

te lopen. Klasse dus.  

Speurend door de molen viel mijn 

oog op een inscriptie met jaartal. En 

dat jaartal boeide me. Immers als 

bouwjaar staat 1893 vermeld. Maar 

de inscriptie laat het jaartal 1851 

M 
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zien naast de initialen BEM. Zoals bekend werd de romp van de 

Huitebuursterpolder, in 1956 was hij onttakeld, hersteld als windmolen 

waardoor er weer op windkracht gemalen kon worden. En daarvoor werd 

De Noordster uit Het Bildt gebruikt, het wrak dat daar aan de dijk stond te 

verkommeren. Die molen mocht toen niet hersteld worden omdat deze 

molen nog te jong zou zijn! Hij zou uit 1936 dateren, maar toen werd 

deze molen verdekkerd. Wat een enorme blunder! Nu is dat volstrekt 

ondenkbaar.  

Afijn, De Noordster dateerde van 1818. Het jaartal 1851 zou dus heel 

goed ingekerfd kunnen zijn in de Bildtse periode. Of behoorde deze balk 

nog tot de authentieke gebinten van het oude Zwaantje en heeft dat niks 

met De Noordster te maken? Dan moet het bouwjaar 1893 wellicht 

bijgesteld worden of er zijn toen bij de bouw oude balken van een andere 

molen gebruikt. Of de inscriptie is later aangebracht.   

Afijn, de initialen stellen ons voor een raadsel. Wie zou daarmee bedoeld 

worden? De molenaar, een molenmaker of wellicht een schilder. Of toch 

iemand anders? Het blijft 

gissen, maar wie weet wordt 

het met plaatsing van dit 

artikeltje nog eens opgelost. 

Onze snelle scan van de 

molen leverde nog wel meer 

op, maar het is wellicht 

interessant dat daar door de 

molenaar(s) Wybren 

Siemensma en Hiltjse 

Feenstra nog eens uitgebreid 

verslag van kan worden 

gedaan.      

Gerben D. Wijnja 

.PS 

Molenmaker Dijkstra is 

inmiddels begonnen met het 

vernieuwen van het 

bovenwiel van deze molen. 

Dit wordt een exacte kopie 

van het oude, exemplaar 

waarvan de plooistukken en 

velg sterk door houtworm 

waren aangetast.  
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In actie op het Flaeijelfeest 
Op zaterdagochtend 24 september ging over de  Schoterlandseweg in Oude- en 

Nieuwehorne een boerenoptocht! Daarna ging het plattelandsevenement verder op 

Landgoed De Horne in Nieuwehornewaar van alles en nog wat te doen en te zien 

was. Een heus openluchtmuseum in bedrijf met dit jaar weer vele hoogtepunten. Een 

feest voor jong en 

oud!  

Het Flaeijelfeest mag 

met enige trots het 

meest unieke 

plattelands--

evenement van 

Nederland worden 

genoemd. Het is zo 

uniek omdat het 

aanbod aan 

activiteiten en 

bezienswaardig-

heden bij geen enkel 

ander soortgelijk 

evenement wordt 

geëvenaard.  

Klaas Lenstra, 

molenaar van de 

Windlust in Wolvega, 

vertegenwoordigde 

het 

molenaarsambacht 

met een heuse 

maalsteen waarop hij 

de hele middag 

demonstraties billen 

gaf. Hulde Klaas, 

voor jouw inzet.  

 

Gerben D. Wijnja
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Hardrijderijen in Friesland  
Volksvermaak op het ijs 1800 - 1900 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het schilderij dat Nicolas Baur in 1809 van de vrouwenrijderij in Leeuwarden 

maakte en dat nu in bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam is. 

door Ron Couwenhoven 
 

Een beetje scheef gezakt staat op het kerkhof van Hardegarijp de 

eenvoudige grafzerk van molenaar Wybe Tj. de Vries, geb. te 

Oenkerk 28 jan. 1865 - overl. te Hardegarijp 23 dec. 1954. Het is 

de laatste herinnering aan één van de beste - en vrijwel vergeten - 

schaatsenrijders uit de negentiende eeuw. Wybe Tjipkes de Vries 

domineerde vanaf 1885 tien jaar lang op de ijsbanen in Friesland, 

maar ook in Hamburg, Amsterdam, Groningen en tal van andere 

plaatsen. En dat niet alleen op de kortebaan, maar ook in 

langebaanwedstrijden die toen snel in opmars waren.  
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p 9 januari 1885 was hij met zijn al beroemde neef Okke van den 

Berg uit Rypstjerk naar Groningen gegaan. Wybe was pas 19 jaar. 
Dat hij hard kon schaatsen wisten ze alleen in Mûnein, waar de 

bakkersknecht vandaan kwam. Vier jaar eerder had hij met Pietje Rijpsma 

als achterrijdster al een parenrijderij in Veenwouden gewonnen. Maar 
deze dag in Groningen stormde de Vries gelijk door naar de nationale top.  

Hij reed kampioenen als Pieter Westra uit Gytsjerk en Durk Postma uit 
Earnewâld eraf voor hij in de eindrit op Marten Castelein uit Suawald 

stuitte. Marten was een erkend kampioen en nog te sterk voor Wybe. 
Opmerkelijk was dat de fans ze als de Tjasker en de Poldermûne kenden. 

Castelein werd zo genoemd, omdat hij als geen ander in een uiterst hoog 
bewegingstempo over het ijs klauwde en De Vries kreeg zijn bijnaam, 

omdat hij lange rustige, maar oersterke streken op het ijs zette. 
Wybe de Vries werd ook een nationale beroemdheid door zijn capriolen op 

het ijs. Hij verdiende later de kost als korenmolenaar in Mûnein, waar zijn 
vader Tjipke al in 1858 eigenaar was op de mooie stellingmolen.  

Tjipke was zelf ook op de hardrijdersbanen actief, zodat Wybe het niet van 
een vreemde had. 

Zijn oudste broer Willem werkte in 1877, toen hij trouwde, bij zijn vader, 

maar werd later zelfstandig pelmolenaar in Bergum en daarna 
politieagent. Eerst in Rypstjerk en later in Aldeboarn. Dat maakte de weg 

vrij voor Wybe om het bedrijf 
van zijn vader over te nemen.  

Toen de molen in de nacht van 
28 op 29 januari 1911 in brand 

vloog en totaal verwoest werd, 
was hij nog steeds molenaar.  

Dat was trouwens niet de 
eerste brand, want begin juli 

1898 was er een blikseminslag 
in de molen van De Vries, die 

toen nog met zijn vader 
samenwerkte. Er vloog een 

wiek in brand en het rietdek 

vatte vlam, maar door snel 
ingrijpen kon het vuur gedoofd 

worden. Na de brand van 1911 
werkte Wybe verder met het 

stoommeelfabriekje dat hij in 
het dorp had gevestigd. Wybe 

de Vries, gepensioneerd 
huisarts uit Lemmer en 

vernoemd naar zijn pake, 
herinnert zich de oude 

 
Wybe de Vries in de fotostudio in 

Altona bij Hamburg, anno 1886 

 

O 
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schaatskampioen nog goed. Hij zegt: 'Toen hij in Hamburg zijn eerste 

internationale wedstrijd reed werd er een prachtfoto van hem gemaakt in 
een fotostudio. Die hing boven zijn schommelstoel, waarin hij altijd zijn 

pijpje zat te roken als ik als jongen op visite kwam. Dan vertelde hij met 

smaak over zijn periode als hardrijder. Hij was een oersterke kerel. Er 
werd van hem verteld dat hij over een geladen wagen met hooi kon 

springen, maar dat lijkt me toch wel erg sterk.' 
Deze en talloze andere details over de bijzondere schaatscarrière van 

Wybe Tjipkes de Vries zijn beschreven in het boek Hardrijderijen in 
Friesland - Volksvermaak op het ijs 1800 - 1900 van de voormalige 

Telegraaf-verslaggever Ron Couwenhoven. Het boek kan rustig de Friese 
schaatsbijbel genoemd worden. In bijna 500 pagina's boordevol 

onbekende details uit het bruisende Friese schaatsleven van de 
negentiende eeuw toont Couwenhoven aan hoe diep het hardrijden op de 

schaats in het volksleven in onze provincie was verankerd. 
 

De molen van Dronrijp 
 

 
 

De hardrijderij in Dronrijp in 1841 met links de spinnekop van Fokkinga  

 

Dat wordt ook ondersteund door de ruim 300 afbeeldingen die in het boek 
zijn opgenomen, waarbij ook allerlei bijzonderheden over molens 

opduiken. Zo ontdekte de schrijver in het archief van Tresoar in 
Leeuwarden een schilderij van een onbekende kunstenaar, waarop de 

hardrijderij op het Hantsummerleek bij Dronrijp van 16 februari 1841 is 
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vastgelegd. Dit schilderij is niet alleen bijzonder omdat het de enige 

afbeelding van een dorpsrijderij is - alle andere negentiende eeuwse 
schilderijen en prenten zijn afkomstig van zgn stadsrijderijen - maar ook 

omdat er een spinnekop op staat. De rijderij werd uitgeschreven door 

kastelein Johannes de Jong Kz, die zo heel wat volk naar zijn herberg De 
Posthoorn lokte. Volgens Dick Bunskoeke bestond de molen al in 1832. 

Toen kwam hij voor in het eerste kadaster op naam van de douarière 
Reinhart Bon van Lynden. 'Volgens mij is de boerderij rechts van 

Foppinga,' zegt Bunskoeke. 'Dan hoort de poldermolen daarbij. De situatie 
klopt exact met de kadastrale minuutplan van 1832.' De molen zou 

standhouden tot 1929. 
Dankzij het genealogische onderzoek dat Couwenhoven instelde naar 

honderden hardrijders doken er talloze details op over het leven van de 
schaatsenrijders. Zo onderzocht hij de honderd liefhebbers die op 18 

januari 1809 in Sneek aan de start kwamen voor een tweedaagse 
hardrijderij, waar duizenden toeschouwers op af kwamen. Schipper Atse 

Geerts Atsma uit Terzool, een fenomeen op schaatsen, won, maar Douwe 
Gerrijts uit Deersum was ook van de partij. Uit het onderzoek bleek dat hij 

boer was en een watermolen op zijn land had. De familienaam van de in 

de achttiende eeuw geboren hardrijder bleek Bakker. 
 

Uit Hardrijderijen in Friesland:  
 

Deersum lag in het begin van de negentiende eeuw middenin in het 
hardrijdersland bij uitstek. Douwe Gerrijts kwam daar ook vandaan. Hij 

overleefde de eerste omloop, maar moest het daarna afleggen tegen Auke 
Blijstra uit Syteburen. Zijn zwager Gerben Syperda stond ook aan de 

start. Net als zijn halfbroer Sybren Hyltjes Wiarda uit Bozum die 
uiteindelijk de premie in deze hardrijderij zou winnen. 

Douwe Gerrits Bakker, zoals hij later in de burgerlijke stand voorkwam, 
werd op 4 oktober 1787 geboren in Deersum als zoon van Gerrit Jentjes 

Bakker en Jetske Douwes van der Valk. Zijn moeder was eerder gehuwd 
met Hyltje Wiarda. 

Ruim een jaar na de hardrijderij trouwde Douwe op 6 mei 1810 met 

Trijntje Eelkes uit Rauwerd. Later kwam zij ook voor als Trijntje Eeltjes 
Rollema. Het huwelijk vond in de hervormde kerk van dat dorp plaats. Het 

jonge echtpaar kreeg negen maanden later een dochtertje dat op 22 april 
1811 werd geboren. Er zouden daarna nog vijf kinderen volgen. 

Douwe Bakker verdiende de kost als boer. Eerst in Wirdum. Later in 
IJsbrechtum, waar zijn zwager Gerben Syperda ook woonde. De zathe en 

landen die hij in Wirdum huurde werden op 1 juli 1814 door notaris mr. 
J.D. van der Plaats uit Leeuwarden te koop aangeboden bij inschrijving. 

Douwe huurde de boerderij met ruim 17 hectare land tot mei 1815. 
Vermoedelijk verhuisde hij toen naar IJsbrechtum. Daar woonde hij in elk 

geval tot mei 1828 op een voortreffelijke boerderij, die op 12 december 
van dat jaar werd aangeprezen als alleruitmuntendste en extra vruchtbare 

zathe en landen met derzelver onlangs grotendeels nieuwe gebouwde 
huizinge en schure, met hornleger, hovinge, boomen en plantagie en 
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watermolen cum annexis. De boerderij lag aan de rijdweg van Sneek naar 

IJlst onder IJsbrechtum te Bons. Ook hier was Douwe Bakker huurder. De 
verkoping van de zathe zou op 6 januari 1829 zijn beslag krijgen in de 

herberg Het Wapen van Wymbritseradeel van IJltje Ekema in Sneek. 

Het gezin kwam daarna in Tjalhuizum terecht op een boerderij die in 
augustus 1838 voor zeven jaar te huur werd aangeboden. 

 
Vrouwen op het ijs 

 
Al vroeg in de negentiende eeuw kwamen er vrouwen op het ijs. Op 1 en 

2 februari 1805 werd de beroemde vrouwenrijderij van Leeuwarden 
gehouden. Dat was de eerst bekende topwedstrijd op schaatsen die ooit 

plaatsvond. Er gingen 128 vrouwen van start. De startlijst bleef bewaard. 
De dames kwamen er vrijwel uitsluitend met hun voornaam en het 

patroniem - vaders voornaam - op voor. Van ruim vijftig vrouwen vond 
Couwenhoven de familienaam en veel details. Winnares werd Trijntje 

Pieters, dochter van veldwachter Westra uit Poppenwier. Vier jaar later 
stonden de vrouwen weer aan de start in Leeuwarden. Dankzij de felle 

kritiek op de eerste rijderij mochten er nu uitsluitend ongehuwde vrouwen 

van 16 tot 27 jaar mee doen. Houkje Gerrits Bouma uit Veenwouden won. 
De Harlinger kunstschilder Nicolaas Baur maakte een schilderij van het 

evenement en een jaar nog later een pendant. Dat tweede doek is sinds 
de lente van 2013 eigendom van het Rijksmuseum. Dat gebeurde via een 

schenking van het Dokkumer echtpaar Willem Jan Hacquebord en Houkje 
Anna Brandsma, die een rechtstreekse afstammeling van de winnares uit 

1809 is. 
Tussen de talloze schaatsfenomenen die Couwenhoven ontdekte, was ook 

een tot nu toe volslagen onbekende vrouw uit Hommerts: de 20-jarige 
dienstmeid Jantje Hendriks de Boer. 

Zij was de eerste hardrijdster die meerdere wedstrijden wist te winnen en 
dat ook meerdere seizoenen volhield. Op 30 januari 1864 maakte het 

Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage bekend, 'dat door Jantje de 
Boer, een meisje van 20 jaar, gedurende de weinige dagen van 

ijsvermaak f. 600,- is gewonnen.'  

Nog nooit eerder was een vrouw zo succesrijk in de hardrijderijen. Zij 
deed het vooral in parenrijderijen, waarin de 33-jarige Wiebe van der 

Meulen haar voorrijder was. Hij was een zoon van de turfdrager Jentje van 
der Meulen uit Sneek en Esther Pieters van der Werf. 

Vijftien jaar lang bleef Jantje actief op de hardrijdersbanen. Op 30 januari 
1879, toen ze al vier kinderen had, werd ze in Sloten uitsluitend door de 

nieuwe ster Anke Beenen uit Langezwaag geklopt en een dag later werd in 
een deelnemersveld van 30 vrouwen op de ijsbaan van Bolsward nog eens 

tweede. Dit keer werd zij verslagen door Sjieuwke Stiensma uit Hartwerd. 
Dat leverde toch een premie op van 15 gulden, terwijl Jantje een dag 

eerder een tientje kon afhalen van het ijsclubbestuur. Met tien 
overwinningen in elf jaar tijd was Jantje de Boer veruit de succesvolste 

vrouw van haar tijd op de hardrijdersbanen, maar vermoedelijk won zij 
nog veel meer in hardrijderijen waarvan de uitslagen niet bekend zijn. 
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Negen jaar na haar laatste successen op de hardrijdersbaan overleed haar 

man. Jisk was nog maar 40 jaar. De schaatskampioene zou drie jaar later 
op 3 januari 1891 hertrouwen met de 49-jarige molenaarsknecht Petrus 

de Vries uit Sneek. Jantje de Boer was toen 46 jaar. Zij verliet haar 

geboortedorp Hommerts en trok in bij Petrus in Sneek, waar zij op 31 
januari 1924 zou overlijden. Jantje de Boer, de eerste vrouw die er in 

slaagde in diverse seizoenen meerdere hardrijderijen te winnen, werd 79 
jaar. 

 
De revanche van Wybe de Vries 

 
Honderd jaar lang domineerden Friezen en Friezinnen de hardrijderijen 

overal in Nederland. Toen ijsclub Thialf uit Heerenveen maandag 23 
januari 1905 zijn vijftigjarige bestaan vierde met een hardrijderij voor 

oud-kampioenen kwamen er 26 rijders, die in die halve eeuw de 
wedstrijden hadden beheerst, op het ijs. Zij hadden in elk geval 861 

prijzen en premies gewonnen, maar vermoedelijk meer.  
Slechts één keer kwam de suprematie van de Friezen ernstig onder druk 

te staan. Dat gebeurde in 1887 toen student Abraham Hesselink uit 

Paterswolde tot verbijstering van de schaatsliefhebbers de Friezen 
kansloos versloeg bij een hardrijderij in Groningen. Hij deed dat niet 

zomaar. Hij reed niemand minder dan Pieter Bruinsma, één van de beste 
hardrijders van het land, op liefst vijftien meter! Studentenclub 'Doe wel 

en Zie niet om' vond dat Hesselink nu tegen de beste hardrijder van het 
moment moest bewijzen dat Groningers harder konden schaatsen dan 

Friezen. Zij schreven een match uit tussen Wybe de Vries en de student. 
De molenaar uit Mûnein had eerst nog verklaard ‘dat ik alleen in 

Groningen start als Hesselink niet mee doet’, maar de studenten haalden 
hem toch over zijn schaatsen op hun ijsbaan onder te binden voor een 

tweegevecht met Hesselink. Het werd een overduidelijke Friese revanche. 
 
 

Wybe de 

Vries, met 

bloemen, en 

zijn vriend 

Jelte Binnes 

van der Meer, 

met pet, 

werden in 

1887 door de 

Groninger 

studenten 

geëerd met 

een rondrit 

per open 

calèche. 
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Nog tientallen jaren later kon De Vries met smaak over zijn overwinning 

vertellen. Zittend in zijn grote ronde stoel en met zijn pijpje tussen de 
kaken, vertelde hij zijn kleinzoon dan: 'De eerste reed moest ik tot het 

uiterste gaan en won ik op de streep. De tweede reed was wat ruimer, 

want aan het einde viel Hesselink flauw!' 
 

Voor de winnaar was er een fraaie Duitse pendule op een marmeren voet 
die nu nog steeds op de schoorsteenmantel van kleinzoon Wybe de Vries, 

voormalig huisarts in Lemmer, staat. 
 
Ron Couwenhoven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast de 

stoommeel-

fabriek aan de 

Dr. Kijlstrawei 

99 in Mûnein 

omstreeks 1911. 

Het bedrijf zal in 

de plaats zijn 

gekomen van de 

windmolen. 
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Utskoat wordt het boek Hardrijderijen in 

Friesland - Volksvermaak op het ijs 1800 - 
1900 met tien euro korting aangeboden 

voor 29,50 euro. Daarin zijn de 
verzendkosten van 8,50 euro verwerkt. 

Het boek telt 496 pagina's en 300 foto's en 
illustraties. Bestellen kan door overmaking 

van het verschuldigde bedrag aan stichting 
Archief Ron Couwenhoven, Zaandam 

bankreknr. NL55 ABNA 0411470078 met 
vermelding Hardrijderijen en het adres 

waar het boek naar toe moet worden 
verstuurd. 

Info: r.couwenhoven@upcmail.nl  
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Museum Houtstad IJlst 
Bouw in de startblokken 

Zeg je IJlst, dan zeggen molenvrienden De Rat en laat je in die kringen 

de naam van de zaagmolen vallen dat legt men onmiddellijk de link met 

het stadje IJlst. Maar daar gaat verandering in komen wat de molen 

zeker geen windeieren zal leggen. De stad wil zich voortaan nadrukkelijk 

afficheren met z’n rijke houtverleden. De firmanten van drie 

zaagmolens, scheepstimmerwerven waaronder die van de Gebr. 

Zwolsman en schaatsfabrieken van Frisia en Nooitgedagt timmerden in 

het verleden nadrukkelijk aan de weg met hun aan hout gelieerde 

bedrijven.  

e stad wil verder drijven op die roem door de krachten van bestaande 

houtactiviteiten te bundelen. Al langer zong de wens rond om te komen tot 

één groot houtmuseum. In oktober kwam het bericht dat de financiering 

van dit grootse plan rond was. Nog dit jaar zijn timmerlieden gestart met 

de realisering die in 2016 afgerond zal worden.  

Het nieuwe museum verrijst pal tegenover houtzaagmolen De Rat waar het 

regelmatig gonst van de bedrijvigheid die de oude windzagerij met zich 

meebrengt. In het pand komt een heus moleninformatiecentrum en het museum 

Nooitgedagt met z’n rijke houtschatten uit haar roemrijke (schaats)verleden 

wordt er tevens in ondergebracht. Eveneens wordt het een houtwerkplaats voor 

leerprojecten. ’s Winters wordt de IJlster Bok, een originele praam, er 

opgeslagen. We houden u op de hoogte. (tekst en archieffoto GDW) 

D 
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Eerste exemplaar Windscheppen 

op Ameland voor Douwe de Boer 

HOLLUM Zaterdag 17 oktober was de presentatie van het 

boek ‘Windscheppen op Ameland’. Dat gebeurde op een 

toepasselijke locatie en op een bijzondere moment, 

namelijk in de Hollumer molen De Verwachting op de 

open dag. 

et eerste exemplaar was voor een van de schrijvers, Douwe de Boer. Hij 

kreeg het boek uit handen van Wim de Boer, die samen met zijn 

naamgenoot het voortouw heeft genomen bij de wederopbouw van de 

molen in hun dorp. Het plan werd gedragen door de hele bevolking en met moed 

en vastberadenheid als drijfveren kwam de molen er. 

Douwe de Boer heeft het boek samen gemaakt met Warner B. Banga uit 

Dokkum. De molenliefhebber kwam in het bezit van het archief van de 

Noordoost-Friese molens van Willem Entrop uit Kollum en zo kwam het balletje 

aan het rollen. Banga dook in de historie van de molens van onder meer 

Ameland en kwam zo bij De Boer terecht. De Amelander was in het bezit 

gekomen van de Nassau-archieven en daar had Banga belangstelling voor. Dit 

H 
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mondde uit in een samenwerking waarvan beiden geen spijt hebben gekregen. 

,,Ik ben blij dat Warner erbij is gekomen’’, bekende De Boer. Hij zei ook zich als 

een monnik in het klooster te hebben gevoeld tijdens het ontcijferen van het 

handschrift dat ook nog eens in een oude taal is geschreven. 

Ameland waren vroeger niet zo dom, zij hieven octrooi op het windscheppen. We 

praten hier over duurzame energie, iets waar we tegenwoordig ook mee bezig 

zijn met de windgenerator in de Verwachting.’’ 

Louw Dijkstra van Uitgeverij Wijdemeer vroeg zich af hoe het mogelijk was om 

zo’n lijvig boekwerk te maken over twee molens. Maar in totaal hebben er op 

Ameland zeker tien molens gestaan. Bovendien is in het boek ook plek ingeruimd 

voor de politieke, sociale en economische geschiedenis van het eiland. Het 

naslagwerk is voorzien van veel illustraties. Het boek is gemaakt in paperback en 

hardcover. Voor de laatste versie is de meeste belangstelling. Het boek is op 

Ameland te koop bij de boekhandels en de musea. 

De auteurs zijn tevreden over het feit dat de klus is 

geklaard, maar realiseren zich dat de geschiedenis 

nooit volledig beschreven zal zijn: ,,Wij zijn blijven 

zitten met nog een paar vragen, er zullen altijd losse 

eindjes zijn.’’ 

De Hollumer molen in actie (foto Facebook Hollumer 

molen De Verwachting) 

 

  

Het prachtig 

vormgegeven boek is 

verkrijgbaar op 

Ameland, bij uitgeverij 

Wijdemeer in 

Leeuwarden en bij de 

auteur Warner B. 

Banga in Dokkum.  

In 

paperbackuitvoering 

kost het € 15,00, de 

hardcoverversie komt 

op  

€ 22,50. De 

verzendkosten 

bedragen € 1,95. 
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Excursie GFM 2016 naar Noord-Brabant 
 
Op zaterdag 9 april vindt de GFM excursie weer plaats. Dit keer reizen 

we richting Noord Brabant met een uitstapje naar Zuid Holland. Het 
belooft wederom een gevarieerd programma met vijf molens te worden. 

Twee korenmolens en drie poldermolens staan op het programma. Naast 
deze twee functies, zullen we ook de nodige verschillende typen molens 
bezoeken: een ronde stenen stellingmolen, twee wipmolens, een 

achtkante grondzeiler en een achtkante stellingmolen. 
 

De eerste molen waar wij naartoe reizen is 
korenmolen Emma te Nieuwkuijk. Deze stenen 
stellingmolen werd gebouwd in 1886. De tweede 

molen op onze reis zal de Zuidhollandsche Molen 
te Hank zijn. Deze stoere poldermolen werd in 

1791 gebouwd en is daarmee bijna een eeuw 
jonger dan de 2 volgende molens. De derde en 
vierde molen (beide wipmolens) staan op een 

steenworp afstand van elkaar en zijn de Uitwijkse 
(foto) en Zandwijkse molen. Respectievelijk 

vallen ze onder Sleeuwijk en Uppel. Beide wippen 
werden onlangs geheel gerestaureerd. Laten we 
hopen dat we dit unieke duo ook daadwerkelijk 

malend in actie kunnen zien. We eindigen de dag 
in Arkel op de Jan van Arkel Deze molen werd in 

1852 gebouwd, maar het achtkant is al veel 
ouder, aangezien dat vanuit de Schermer naar 

Arkel werd verscheept. 
 

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

gaan, laat dit dan tijdig weten aan Ruurd-Jakob Nauta, telefoonnummer: 0515-
439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890 

 
Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. Op tijd 
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een 

maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet 
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is, 

ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, 
Fryske Moledonateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! 
Introducés zijn ook meer dan welkom! 

De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2015, worden bepaald aan de hand 
van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te 

lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt €32,50. Na 
de excursie krijgt u een e-mail van onze penningmeester met daarin het bedrag 
en de betalingsgegevens. Vooraf betalen is dus wederom niet nodig. 

Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's Goutum (7.00 
uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur) en McDonalds Lemmer (7.40). Wees op 

tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als alle voorgaande jaren: 
vol=vol, dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel 
plezier tegemoet. 

Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta  
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Nieuws van de windmotor bij Nijetrijne 

De firma Jurriens uit Sneek is 

begonnen met de restauratie van 

de Windmotor Groote Veenpolder. 

Onder aanvoering van 

molenbouwer Hugo Landman 

wordt de onderbouw aangepakt.  

Aan het betonnen gebouwtje, met 
daarin de vijzel en tandwiel-

overbrenging, is als gemeentelijk 
monument door o.a. gemeente en 
provincie subsidie toegekend voor de 

restauratie. Het blijkt heel lastig om 
subsidies te verwerven voor de 

reconstructie van de bovenbouw, de 
molen zelf. Besloten is om de 

restauratie in ieder geval te faceren: 

eerst de onderbouw en later, bij 
voldoende financiering, de bovenbouw. 

Een aantal fondsen heeft inmiddels 
ingestemd met deze opzet. Daarom 
kan er nu met de restauratie worden 

begonnen, maar vooralsnog beperkt 
tot de onderbouw. Teneinde de 

restauratie te kunnen uitvoeren moest 
eerst de tijdelijke houten toren 
verwijderd worden.  

Aanpak beton 
Een heel belangrijk aandachtspunt is de restauratie van het beton. De 

onderbouw is door de tand des tijds zwaar aangetast en het beton is deels 
afgebrokkeld en vertoont veel oppervlaktesporen. De loszittende delen moeten 
eerst worden verwijderd om daarna de 

echte restauratie uit te kunnen voeren. De 
onderbouw is een van de zeer vroege 

constructies die uitgevoerd werden in beton. 
Er was toen weinig ervaring en materieel om 

een betonmengsel van goede kwaliteit te 
produceren. Het beton bevat grote 
kiezelstenen en is bepaald niet homogeen: 

er zijn harde en zachte stukken. Gelukkig is 
er een tekening hoe het weer moet worden. 

IJs en weder dienende wordt nog dit jaar 
een groot gedeelte van de restauratie 
uitgevoerd. Tot ziens bij de molen(s). 

 
Lia en Rolf van der Mark     
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Zeilslag, zeeg en spoed (1) 
Schroefdraad, scheepsschroeven en molengevluchten 

 
Zeilslag: Den Besten 14-16 / Basis 7.2.3 

Zeeg: Den Besten 6 / Basis 6.2.5 
 
De spoed. Wat schroefdraad, scheepsschroeven, propellers en molengevluchten 

gemeen hebben is een zekere spoed. Vrijwel iedereen begrijpt al gauw wat met 
Metrisch12 en Engelse draad bedoeld wordt. Scheepsbouwers, reders en andere 

eigenaars van een motor scheepje, maken zich soms druk over de spoed van de 
schroef. Bij molens hoor je echter nooit over de spoed, men spreekt alleen van 
zeeg.  

De zeeg in een scheepsdek is de kromming die vanuit het midden naar voor en 
achter iets omhoog loopt. Ook in het molengevlucht is er zo’n zeeg (zie 6.2.5.1) 

in de lengterichting van het hekwerk. Maar er is meer, er is ook een spoed en 
een verschil in spoed tussen buiten en binnenomtrek van het hekwerk.  
Iets dat bij scheepsschroeven de tordering wordt genoemd.  

 
“de zeeg” in de oude molenwereld  is een verzamelnaam voor spoed + zeeg + 

tordering. 
 
Spoed. Bij schroefdraad is de spoed op alle plaatsen gelijk, er is geen zeeg of 

tordering. Het materiaal van de moer volgt zorgvuldig het materiaal van de bout 
of omgekeerd, ze hebben een gelijke spoed. Bij een houtschroef maak je een 

gelijke spoed in het hout. Bij de vijzel in een pomp- of poldermolen hebben de 
dubbele gangen ook geen veranderende spoed of zeeg. Dat is niet nodig omdat 
er geen sprake is van vrije stroming rondom de schroef. Het is meer als bij de 

hiervoor genoemde houtschroef, je draait de vijzel in het water en trekt dat 
water omhoog. 

Tordering. In een vrij stromend medium wil men enden en schroefbladen 
torderen. Omdat één gekozen spoed niet zou voldoen voor de gehele lengte van 

de hekkens, die voldoet maar op één plaats. Als er getordeerd is, verandert 
gelijkmatig overal de spoed. Op kleine diameter is hij groot, op grote diameter is 
hij klein. Het doel is om het product van spoed en omtreksnelheid gelijk te 

houden. De snelheid van de op het gevlucht afkomende wind wordt geacht ook 
overal gelijk te zijn. Zo blijft in het ideale geval, wind of water op ieder punt van 

de diameter, binnen zekere grenzen, redelijk langs het end of schroefblad lopen.  
 

Figuur 1. Die spoed moet op iedere 

punt van de diameter anders zijn 
omdat de snelheid van ieder punt 

tussen A en B verschillend is. Al die 
punten maken tegelijk één 
omwenteling. A en B doen er beide 

wel net zo lang over maar A moet 
een heel eind omfietsen.  

 

V = 15,7  m/s 

R=10 mtr 

A 

R=2 mtr 

V = 3,14  m/s 

B 

C 

Figuur 1  Verschil in snelheden  op een gevlucht dat 60 enden draait 
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Als alles op schaal zou zijn, zou je hier voor ieder punt de snelheid van het 

gevlucht op kunnen meten (Figuur 1) en overbrengen in driehoekjes waaruit je 
de intree richting van de schijnbare wind kunt aflezen. (Figuur 2).Uit die richting 

kan dan de spoed op die plaats bepaald worden. De wind:20km/u = 5,5m/s =W 
 
Afvlakken van de tordering. Nu hoor ik 

al protesten: “Maar zo loopt bij ons de 
zeeg (spoed) helemaal niet, die vlakt meer 

af naar het midden in de richting van de 
as, naar punt B!” (fig. 1 en 2). Die zeeg is 
natuurlijk niet op de voorgaande manier 

vastgesteld. Dat ging meer 
proefondervindelijk. Dat is een veel betere 

methode dan die we hier toepassen. Hier 
gaat het meer om een verklaring. Hoe 
verklaar ik nu die afvlakking in de richting 

van B? Doordat dit gedeelte van de hekken 
dichter bij molenromp blijft zal hier de 

gemiddelde windsnelheid toch minder zijn 
(zie Den Besten blz 15). Passen we dat toe (W2 fig 2) dan zie je dat de intree 

vlakker wordt. Hierdoor neemt ook het rendement af.  
In het Prinsenmolen boek wordt van een Oud-Hollands gevlucht in een 
windtunnel een rendement van 30% gemeten. Dat is zonder romp. Hier blijft aan 

de romp maar 10% van over.  
Negatieve spoed. We weten dat vaak enkele heklatten aan de buitenomtrek 

een negatieve spoed hebben. Sipman, die verder in Molenbouw met geen woord 
over het gevlucht rept, tekent zelfs in de torenmolen met het dwarsgetuigde 
gevlucht, voorop dat boek, een negatieve spoed.  In het boekje Windmolens van 

molenmaker G.Husslage (blz 79), die daar over de pelmolen schrijft, staat het 
volgende: “Door de zware druk van de zeilen buigen de hekkens verder door 

zodat het negatieve deel gelijk met of voorbij de roede gedrukt wordt.” Er wordt 
als het ware verder getordeerd. Deze proef werd volgens die tekst uitgevoerd 
met een camera aan één van de enden. Dat doorbuigen bij een aardige pelwind 

geloof ik graag maar of dit de ware lezing is, ik denk het niet. Immers die molen 
moet toch ook gebruikt worden bij matige wind als juist alles meegenomen moet 

worden en tegenwerking opgeheven. In dat geval zou een duikertje meehelpen, 
en daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik hecht meer geloof aan het voorkomen 
van zeilslag. Vooral als het gevlucht uit een vlaag komt. De invalshoek is wel 

klein  maar het bord geeft hier de goede stand aan en geeft de positieve 
bijdrage. Had het zeil daarbij geen nut dan was het zeker korter.  

Het zoeken is naar literatuur over dit onderwerp, hoe gaan molenmakers te 
werk? Maakt men eenvoudig het oude gevlucht na of werkt men met tabellen, 
wordt er nog wel eens gerekend of beproefd?    Nico Meinsma

W 

A

C 

W

C 

C

A

W

C 
W2

C 

B

W

B

W

Figuur 2  De verschillen in Intree richting, waardoor de 
spoed moet veranderen. 
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Een uitgave van Stichting De Fryske Mole 

en Vereniging 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, fotografie  en lay-out: 

Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-579348) 

 

Advertentieacquisitie: 

Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com 

Aan dit nummer werkten mee: 

Ron Couwenhoven, Stef Mensinga,  

Edo Werkman, Rolf Dijkema,  

Koos Molenaar, G. van Dijk, Nico Meinsma, 

Lia en Rolf van der Mark 

 

 

 

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. 
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