
De Utskoat 164           december 2016 Pagina 1 
    

   
D

e
 U

t
sk

o
a

t
  

  

Nr. 

164 

 

 

DEC. 

2016 

 

 

Jrg. 

41 

Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

en de Vereniging Gild Fryske Mounders 

Nr. 

164 

 

Dec. 

2016 

 

Jrg. 

41 



De Utskoat 164           december 2016 Pagina 2 
 

 

 

 

 

 

 

                    Van de redactie 

 

Wordt ook lid van de Facebookgroep 

De Utskoat 

Op de groepsfoto van onze Facebookpagina bruist het 

water uit de útskoat van de Stienhúster Mûne, een van 

de mooiste útskoaten die we kennen in ons land. Wilt u 

dagelijks op de hoogte blijven van het actuele 

molennieuws in de provincie dan kunt u hier niet zonder. 

Dankbaar maken we gebruik van berichten van 

bevriende Facebookers om die te delen met onze leden. 

Als lid kunt u ook uw molennieuwtje met de lezers delen. 

De Utskoat is een openbare groep waarin plaats is voor 

een zeer ruim molennieuwsgehalte. Of het nou gaat om 

een foto, een berichtje, een molendag, de aanbieding 

van een molenboek, een leuk filmpje of iets anders dat 

Friese molen gerelateerd is, u vindt het als lid van ons 

Facebook. Lid worden is simpel aan te vragen, u dient 

echter wel Facebook te hebben. Op termijn verdwijnt de 

website als zelfstandige site. De hoofdzaken van het blad 

zullen dan ondergebracht worden op de site van het Gild 

Fryske Mounders. 

Als lezer van De Utskoat hoeft u natuurlijk niks te missen 

met uw kwartaalblad in de brievenbus. Ook dit nummer 

staat weer boordevol lezenswaardige artikelen en mooie 

foto’s. Wij wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en 

een goed draaiend 2017. 
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In dit nummer: 
We blikken terug op de Friese Molendag met speciale aandacht voor de molens 

bij Workum. Geurt was op bezoek bij de molenaars van Sumar en schreef een 

uitgebreide terugblik op de afgelopen jaren. We waren te gast bij een 

Noordhollandse molenaar met Friese roots wat een artikel opleverde, rijk aan 

memoires. Verder een verhaal over de verdwenen poldermolen van Gytsjerk, de 

restauratie van Rust Roest te Munnekezijl en de officiële ingebruikname van de 

Hempenserpoldermole en de Mearmin. We besteden aandacht aan twee 

molenboeken, er zijn vragen bij een pompmolen en molenaar O. Visser van de 

Hantumermole vertelt uitgebreid over het probleem zeilslag. Tot slot een 

sfeerverslag over een bezoek aan de kerstmarkt bij de korenmolen van Sloten. 

Maar er is nog meer dat de moeite van het lezen waard is. Veel leesplezier. 

Agenda: 
14 december – Eindejaarsvergadering voor molenaars van De Fryske Mole 

24 februari – sluiting kopij maartnummer 165 
31 maart – Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 
22 april – Friese Molendag 

6 mei – Excursie naar de molens van het Rijnland 
 
Bij de foto’s op de cover:  

Voorkant: De Nijlannermole bij Workum op de Friese Molendag. (foto Gerben D. Wijnja) 

Achterkant: Met de molen van Munnekezijl leek het in 1930 een stuk slechter te gaan. 

Op 18 juli 1930 stond deze foto in Fen Fryske Groun. Gelukkig keerde het tij. Over het 

huidige herstel van de molen meer in dit nummer.   
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Korte terugblik op de najaarsvergadering GFM  

 

Het was op z’n Fries gezegd “ûnlijich waar” op die molenaarsavond van het Gild. 

Maar binnen was daar niet veel van te merken. De zaal stroomde tegen acht uur 
boordevol zodat het maar goed was dat velen hadden afgezegd: ze hadden er 
niet meer bij gekund, aldus de bestuursvoorzitter. 

Terwijl de koffie of thee met oranjekoek werd 
verorberd -ze hebben het zo’n avond uitstekend 

voor elkaar!- ging het programma ongestoord 
verder. Molenaars zijn trouwe toehoorders en 
kunnen twee dingen tegelijk: luisteren en 

smikkelen. Trots werd verslag gedaan van de 
educatieve activiteiten. Wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst, moeten ze bij het Gild denken en 
dus worden scholen actief benaderd om de 
kinderen van ons mienskiplik cultureel erfgoed op 

de hoogte te brengen waarbij excursies niet 
uitblijven. De penningmeester-skathâlder straalde 

ook al bij het presenteren van zijn getallen en 
wist de zaal van zijn visie te overtuigen met de 

woorden: “At Sjerp seit dat in siferke net kloppet, 
dan 

skowe wy dat earne oars hinne en 
dan is it wer yn oarder”. Zo simpel 

kan boekhouden bij het Gild zijn. 
Wat geld overhouden voor een 

feestje bij het volgende jubileum en 
klaar is Kees. De zaal genoot van 
deze simplistische uitleg en de 

penningmeester kwam er met 
applaus mee weg.  

Serieuzer ging het toe bij het 
feestelijke hoogtepunt van de avond: 
de overhandiging van de diploma’s 

aan de molenaars die na een 
indrukwekkende studie de 

examencommissie van hun kunnen 
hadden weten te overtuigen. Daarbij 
deden de leermeesters het woord 

wat hen zeer goed afging. Sjoerd de 
Roos (foto boven) was op 19 maart 

al op de Nylannermole te Workum 
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geslaagd. Age Metzlar op 2 juli op de Skalsumermole te Schalsum en Sijmen de 

Boer en Tineke Popma (foto’s op linker pagina) hadden nog maar pas geleden, 
op 15 oktober op de molen Tochmaland te Kollum, laten zien dat ze er helemaal 

klaar voor zijn om zelfstandig een molen te kunnen bedienen. Een terecht 
applaus voor deze trotse geslaagden en hun leermeesters die menig molendag 
en/of avond hadden gespendeerd om dit succes te kunnen delen met hun 

leerlingen. Een ander punt dat aan de orde kwam was het jaarlijkse uitje. Menig 
vereniging heeft dit al jaren geleden naar een ver verleden verbannen, maar bij 

het Gild is het nog springlevend. Een mienskiplike excursie wordt nog steeds 
geambieerd. 6 mei gaan ze naar de molens van het Rijnland en de lijst 
liefhebbers groeide zienderogen. Wie nog mee wil moet Ruurd Jacob maar 

mailen. Wie weet, is er nog een plekje in de bus over.  

En dan was er nog 
een bestuurswissel. 

Secretaris Albert 
Wester werd bedankt 

voor de acht jaar 
gedurende welke hij 
het secretariaat 

voortreffelijk in 
handen  

had. Met Henny 
Vlasma heeft het Gild 
weer een vrouw 

binnen het bestuur. 
Zij mocht alvast even 

achter de tafel plaats 
nemen om te ervaren hoe het voelt voor zo’n volle zaal molenvrienden. Het werd 
tijd voor een nieuw hoogtepunt: de pauze. Lekker lang, met wat drinken, 

bitterballen en knabbelnootjes onder handbereik en uiteraard verhalen en 
ervaringen uitwisselen en felicitaties in ontvangst nemen.  

Daarna was het de beurt aan een echte molenspecialist die ons kwam vertellen 
over de paltrokmolens in de voormalige DDR.  
Helaas werd Erik Tijman zijn stem door hinderlijke vibraties gehinderd waardoor 

het voor de betreffende 
persoon een zware avond 

werd ondanks drinken en 
een zuigtabletje uit de zaal. 
Hoe dan ook, zo tegen de 

klok van elf uur was het 
mooi geweest, zaten 

sommigen nog even na te 
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praten en ging de rest huiswaarts om zich alvast voor te bereiden op een 

zaterdag op de molen. GDW  
(foto’s GDW en Popke Timmermans) 

 

Heel fraai was het filmverslag dat ons voorgeschoteld werd  n.a.v. de 

aanvraag bij UNESCO om de nominatie van het molenaarsambacht te 
ondersteunen. Het is een project waarbij het Gild samen met het landelijke 

Gilde, het Korenmolenaarsgilde, De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, het ministerie van OCW en het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed in prima harmonie samenwerken. Een van de 

hoofdrollen in de film is weggelegd voor Christa Bruggenkamp van de 
koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum. Heerlijk onbevangen, 

passievol en met een door molenliefde gedreven inzet zal zij de jury die 
uiteindelijk voor de toekenning moet zorgen, laten smelten voor de vurig 
verlangde erkenning. Maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. 

De film gaat in ieder geval de wereld over en dat zal z’n vruchten zonder 
meer afdragen. 

 

Leermeesters bezoeken Ameland  

Aankomst leermeesters bij de Phenix Nes en kijken naar het mosterdmalen. 

 

Op 29 oktober 2016 bezochten 17 leermeesters Ameland. Van elke lesmolen van 

het Friese Gld was minstens een leermeester aanwezig. Na de boottocht werd 
eerst een leermeestervergadering gehouden op de molen De Verwachting te 

Hollum. Hierin werd gesproken over de leerstof, de stages en uiteraard de 
leerlingen. Na een voortreffelijke maaltijd was er een de demonstratie 
mosterdmalen en werd de molen  De Verwachting bekeken. Ieder kreeg een 

potje mosterd met een speciaal herinneringsetiket mee naar huis.  
Vervolgens naar de Phenix in Nes. Om half vijf ging de boot terug. Omdat het op 

het wad laag water was, duurde de terugreis wat langer, maar dat was voor de 
leermeesters geen probleem om de tijd te vullen met verhalen. 
Met dank aan de gastgevende molenaars van Ameland een mooie en nuttige 

dag. Mei freonlike groetnis/met vriendelijke groeten, Sjerp de Jong, Feanwâlden 
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Efkes byprate  

Restauraties aan molens van De Fryske Mole 
De restauraties van de Hegebeintumer Mûne nabij Hegebeintum, molen De 
Phenix bij Ferwert en de Stienhúster Mûne ten oosten van Stiens zijn voltooid. 

Deze restauraties zijn financieel uit de Provinciale Regeling Monumenten 2013 en 
met steun van diverse fondsen bekostigd. De restauraties uit de provinciale 

regeling 2014, de Skalsumer Mole te Schalsum, de Klaver te Bolsward en de 
Grutte Mûne te Marrum zijn nagenoeg afgerond.    

Voor de provinciale subsidieregeling monumenten 2015 is door De Fryske Mole 
een aanvullend verzoek ingediend om onderhoud overstijgende klussen snel te 
mogen uitvoeren. Dit betreft de bekleding van molen De Olifant te Burdaard en 

de Genezareth-Kleasterpoldermûne.  
Hiernaast zijn door DFM afgelopen september t.b.v. de provinciale subsidie-

regeling monumenten 2016 twee restauratieplannen ingediend. Dit zijn de 
molens De Bullemûne bij Leeuwarden en de Oegekleastermole te Hartwerd. 
Hiervoor hopen wij in december een beschikking te mogen ontvangen.  

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

Gezocht: molenaars voor diverse molens van stichting De Fryske Mole 
De Fryske Mole is zeer content met de ca. 60 actieve molenaars die de 42 
molens van onze stichting met enige regelmaat laten malen. Dit is ook een 

belangrijk uitgangspunt. Molens moeten draaien / malen. Nu is het helaas zo dat 
momenteel niet al onze molens zijn voorzien van één of meer molenaars 

waarmee de molen volledig tot zijn recht kan komen.  
Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle molenaars, het Gild Fryske 
Mounders en haar leermeesters om samen met onze stichting te proberen om 

alle molens weer bemenst te krijgen. De molens waar momenteel een 
(extra)molenaar wenselijk is zijn: De Hond te Paesens, Miedenmûne te Holwerd, 

Jansmole te Goëngahuizen, de Ienzer Mole te Iens en de Oegekleastermole te 
Hartwerd. Maar ook op andere molens zijn, in overleg met de huidige molenaar, 
mogelijkheden voor nieuwe of ervaren molenaars. Hebt u belangstelling of weet 

u een molenaar die een molen, of eens een andere molen, wil bedienen, laat het 
ons dat weten via secretaris@defryskemole.nl of 06 12929006. Tijdens de 

najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders afgelopen 4 november is met 
terechte trots gemeld dat het aantal molenaars in opleiding van gemiddeld 35 
vrij constant is. Dit geeft wel mogelijkheden lijkt ons.  

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

 

 
 
  

 

Vooraankondiging eindejaarsvergadering van  
stichting De Fryske Mole 

 
Op woensdag 14 december 2016 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. 
 

mailto:secretaris@defryskemole.nl


De Utskoat 164           december 2016 Pagina 8 
 

      In memoriam   

         molenaar Kees Posthuma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 oktober overleed molenaar Kees Posthuma, oud 84 jaar.  

Toen de rouwstoet vanuit Wommels naar Apeldoorn langs de molen 

kwam, werd even halt gehouden en zag men de Beabuorster in 

rouwstand een laatste eerbetoon brengen aan de in Tjerkwerd geboren 

molenliefhebber.  

Kees was de vaste assistent van molenaar Pier Zijsling. Samen brachten ze 

menig uurtje door in het polderhúske naast de molen. Dan werden er oude 

herinneringen gedeeld. In het dorp Tjerkwerd bezocht hij de lagere school en 

daarna ging hij naar de ambachtsschool. Toen de schooltijd erop zat, kon 

buurman smid Schukken wel een knechtje gebruiken. Dat werd Kees.  

Op 18-jarige leeftijd meldde hij zich echter in Apeldoorn bij de Koninklijke 

Marechaussee. Daar doorliep hij alle stadia van opleiding. Hij kon er boeiend over 

vertellen. Hij werkte als zodanig onder meer in Leeuwarden, Delfzijl, Emmen, 

Den Haag, Utrecht en Amersfoort.  

Begin 1981 werd hij ter beschikking gesteld van Unifil en voerde hij gedurende 

een half jaar commando in Libanon. Hij had een Friese vlag meegenomen die hij 

op zijn verjaardag fier liet wapperen buiten op het gebouw.  

In 1983 werd hij benoemd tot vak-officier en 

 in 1988 sloot hij zijn carrière bij de marechaussee af als brigade commandant 

van de brigade Soestdijk.  

 

Toen hij met pensioen ging, diende zich een nieuwe uitdaging aan. Wat te doen 
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met alle vrije tijd? Zijn Tjerkwerder roots trokken hem aan en in molenaar Pier 

Zijsling vond hij een oude dorpskameraad terug. En dus werd de opleiding 

gevolgd, bij molenaar Sierkstra op de koren- en pelmolen De Onderneming in 

Witmarsum, waar hij in 1994 slaagde.  

De eendrachtige samenwerking was geweldig en het plezier in het bemalen van 

de molen groot. Vaak schoof ik aan bij het tweetal als ze onder het genot van 

een bakje kofje weer eens verhaalden over de tijd van weleer.  

Maar er werden ook plannen gesmeed voor de tentoonstellingen in het 

polderhúske, er kwamen groepen en schoolklassen op bezoek die rondgeleid 

moesten worden, er diende onderhoud gepleegd te worden en af en toe was 

assistentie welkom als de molenmaker op de pôle verscheen. Kees z’n vrije tijd 

werd goed besteed.  

 

Toch kwam er een kink in de kabel toen molenaar Zijsling overleed. Z’n vaste 

maatje was er niet meer. De laatste jaren kreeg Kees te maken met wisselende 

gezondheid. Hij verbleef toen in het verzorgingshuis te Wommels waar hij ook 

overleed. 

Een gepassioneerd molenliefhebber is van ons heen gegaan. We wensen de 

familie veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.  

Gerben D. Wijnja 

 

 

  

 

Een bijzondere herinnering 

Een bijzondere herinnering aan Kees Posthuma dateert van eind 1994, het 

jaar waarin hij slaagde. Op woensdag 2 november van dat jaar was hij niets 

vermoedend aan het werk op de molen, samen met Pier Zijsling.  

Een televisieploeg, onderweg door Friesland om een reportage over 

windenergie te maken, zag bij Tjerkwerd dat molenaars bezig waren met het 

voorleggen van zeilen. Gewapend met microfoon en camera kwamen de 

heren via het smalle dijkje naar de molen. De beide molenaars dachten dat er 

een stel jagers op bezoek kwam.  

Al spoedig bleek dat het om televisiemakers ging. Volgens Posthuma en 

Zijsling waren Aart Staartjes en zijn mannen “mar aparte mannen”. 

Helaas verzuimden zij na de opnames te vragen wanneer de uitzending te 

zien zou zijn. Daardoor zaten zij elke avond trouw aan de buis gekluisterd om 

naar Sesamstraat en Klokhuis te kijken. Daar zou het vertoond worden. Dat is 

vast leerzaam geweest. Hoe dan ook, er zijn niet veel molenaars die, pas 

geslaagd, zo’n onverwacht filmdebuut mogen meemaken.  
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Molen Koartwâld foto Edo Werkman 

Terugblik op de Friese Molendag 

In 1999 vond de Friese Molendag z’n ontstaan in de wens om een molendag 

speciaal voor Friese molens, molenaars en molenvrienden te organiseren, dit 

naast de Nationale Molendag die traditioneel in mei plaats vindt. Er kwam een 

werkgroep die de molendag liet samenvallen met de Open Monumentendag. Ook 

dit jaar was dat het geval. Zo maar een reactie op de Friese molendag, op 

Facebook, van Edo Werkman.  

“De Friese Molendag was een groot succes. Heerlijk weer en de hele dag genoeg 

wind om te draaien. Over de gehele dag ruim 130 bezoekers mogen ontvangen 

en veel gasten blij kunnen maken met de proeverij van cake en krûdkoeke. Ook 

waren in de loop van de dag alle molenbroden (gebakken door Bakkerij Wouda) 

uitverkocht. Kortom, een prima Friese molendag.” 

Gelukkig klonken er nog meer gunstige geluiden, maar te midden van die 

reacties was er toch de overheersende gedachte dat het voor het laatst was dat 

de Friese Molendag in september gevierd werd. De jarenlange vrijage met de 

Open Monumentendag wordt daarmee losgelaten. Volgend jaar gaat de 

commissie het organiseren in april. 

https://www.facebook.com/BakkerijWouda/
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Molenaar Sake Bergsma van de molen De Windlust in Noordwolde vatte het 

bondig samen: “Dit was het dan. Blij dat de Friese Molendag niet weer samenvalt 
met de Monumentendag maar op 22 april 2017.” 

Gilbert IJsselmuiden over de beweegredenen van de nieuwe datum:  

“Er wordt al een paar gesproken over verplaatsing 

van de Friese Molendag naar een andere datum. Nu 

ruim 17 jaar later leven we in een heel ander 

tijdsbeeld. Jonge generaties en alles wat daar mee 

samenhangt. We hebben als werkgroep een poll 

(enquête) uitgeschreven onder de molenliefhebbers 

met de vraag wat zij er van vonden voor 

verplaatsing. Uit deze poll bleek dat een 

meerderheid kiest voor verplaatsing, maar dat was 

voor ons nog niet de doorslaggevende redenen... 

We hebben ook gekeken naar de toekomst, hoe 

kijkt het publiek naar een evenement, hoe krijg je 

het publiek naar een evenement, kun je vanuit een 

zelfstandig evenement het publiek het hele jaar 

door bereiken, het belang van social media wat 

steeds een grotere vlucht gaat nemen, is het 

budgettair nog aantrekkelijk om een ééndaags 

evenement te organiseren, in welke periode van het 

jaar? Kortom, allemaal aspecten waar we naar 

gekeken hebben. 

Maar het belangrijkste is een eigen gezicht, een 

eigen identiteit op een eigen dag. Niet meer 

meeliften op het succes van de Open 

Monumentendag, maar op eigen benen gaan staan. 

Dat neemt natuurlijk niet weg, dat de molens 

uiteraard op het Open Monumenten weekend 

geopend kunnen zijn, maar dat is een vrije keuze. 

Waar wij naar toe willen is dat de Friese Molendag 

een eigen plaats verdient tussen al die andere 

provinciale molendag(en) en dát op een datum dat 

het publiek weer fris in de startblokken staat voor 

een overvol seizoen aan culturele evenementen... 

want die komen er steeds meer.” 

De "nieuwe intro campagne" voor de Friese 

Molendag op 22 april a.s begint rond februari. In de 

volgende Utskoat daarover meer. 

GDW  

 

Cheques voor 
Friese molens 

 

Op het molenfeest van 

De Hollandse molen 

hebben St. Penninga’s 

Molen (Joure) en 

Molenstichting De 

Hersteller 

(Sintjohannesga) een 

cheque uit het 

molenfonds van de Bank 

Giro Loterij ontvangen. 

Mede dankzij deze 

cheques kunnen de 

restauratie van 

Penninga’s Molen en het 

verduurzamen van De 

Hersteller doorgaan. 
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Open Monumententocht langs 

molens Workum en It Heidenskip 

Het was Friese Molendag en wat doe je dan als je geen 

molen hoeft te bedienen? Precies: 

molens bekijken. En dat bracht me die 

middag van de tiende september langs 

de molens van Workum en It 

Heidenskip.  

Allereerst was daar de pittig draaiende muonts van 
Ybema waar Jan Venema het vangtouw in handen 

had. Erg druk was het daar niet, maar Jan klaagde 
daar niet over. Hij genoot vooral van het weer, het 

landschap en z’n molen die dapper stond te draaien. Het 

gesprek kwam op de onbekende molen in ons vorige nummer. Jan 
herkende in de kleine muonts de Vogelhoeksmolen die tot 1947 tussen de 

Galamadammen en Hemelum het poldertje Vogelhoek bemaalde, een gebied van 
ca 50 ha. Hij maalde uit op de 
Morra. De eigenaresse schonk 

het vervallen molentje aan het 
Zuiderzeemuseum. In 1970 

volgde afbraak en pas veertien 
jaar later volgde herbouw in het 
Enkhuizen waar hij nu nog in 

bedrijf wordt gesteld om de 
waterpartijen van het 

Buitenmuseum door te spoelen. 
En je zou zeggen, Jan kan het 
weten, want hij is tevens een 

van de vrijwillige molenaars van 
die molen in het fraaie 

Enkhuizer openluchtmuseum.  

En verder ging het weer, dwars door het gezellige stadje Workum om via de 

monumentale scheepswerf De Hoop naar de volgende poldermolen te rijden: de 
Nijlannermole, waar de molenaars toch wel regelmatig bezoekers over de vloer 

krijgen. De gastvrijheid van Henk Brandsma was voorbeeldig. Er werd drinken 
met wat erbij uitgedeeld en bezoekers genoten de eer dat de molen speciaal voor 
hen werd stil gezet om een kijkje in de kap te kunnen nemen. En dat was een 
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gebaar dat 

gewaardeerd werd. De 
entree is zoals 

gewoonlijk gratis, 
maar het klompje met 
de gleuf werd vaak 

niet vergeten en dat 
deed de molenaars op 

hun beurt weer goed. 
Jan Stoel vertelde ons 
van zijn bewondering 

voor de tjasker in It 
Heidenskip. Hij wilde 

het kittige molentje 
die middag nog 
opzeilen. Dat was 

voor ons reden om 
met hem mee te gaan 

wat uiteindelijk een 
mooie fotoreportage 

met een verhaal 
opleverde dat we 
verderop laten volgen. 

Molenaar Henk 
Meinderts van De Snip 

had eveneens over 
bezoekers niet te 

klagen. Het waren 
vooral fietsers die op 

hun tochtje de 
draaiende wieken als 
uitnodiging opvatten 

de molenaar(s) met 
een bezoek te 

vereren. Wellicht had 
de door actie-voerders 
van de Stichting STOP 

Hersentumoren.nl 
georganiseerde 

fietstocht voor het 
goede doel vanuit 
Koudum hier mee te 

maken.  

Die avond kon Henk 
Brandsma met een 
goed gevoel z’n 

verslag in het logboek 
schrijven. 
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Tjasker in  

It Heidenskip  

een “snoepje” 

 

“Een lust om te 
mogen draaien”” 

 
Molenaar Jan Stoel, over de 

tjasker in it Heidenskip 
 
Drie jaar voor ik ophield als 
veearts in Workum en omgeving, 

ben ik begonnen als leerling-
vrijwillig molenaar. Dat was in 

2005 bij Jaap Tiedema op de 
Nijlander molen. Theorie leerden 
we op molen ‘t Lam te Woudsend.  

Zicht op meer vrije tijd bracht me 
op het idee dit te gaan doen. Het 

boerenland heeft mijn interesse, 
en ik ben graag buiten! Vanaf 
2008 ben ik gediplomeerd. 

 
In de omgeving van Workum is 

een groepje molenaars ontstaan 
die samen 8 molens draaien. Deze 
molens zijn in beheer van 

molenstichting Súdwest Fryslân. 
Niemand heeft het over “mijn” 

molen. 
De tjasker is eigendom van Mevr. 
Groenhof-van der Wal. Deze is 

gesitueerd achter haar boerderij 
midden in het land aan de 

Heidenskipsterdijk. Het beheer is 
in handen van de stichting. 
Tot voor kort bediende mevrouw 

Groenhof de tjasker nog zelf. Op 
die manier kon ze haar landerijen 

het waterpeil geven dat ze zelf 
ideaal vond. Mevrouw Groenhof 
heeft haar land liever niet te 

droog, in tegenstelling tot veel 
moderne veehouders. 

Het water wordt uitgeslagen op 
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het polderpeil. Via duikers en een overloop heeft haar land een peil 20 cm boven 

het polderpeil. Bij in werking zetten van de tjasker kan het peil verlaagd worden 
tot onder het polderpeil. Dit gebeurt wanneer zeer veel regen verwacht wordt. 

Voor het op peil houden van de waterstand is het dus niet beslist nodig de 
tjasker te bedienen. Een retourleiding maakt draaien in de zomer mogelijk. 
 

Mijn binding met de tjasker is langzaam gegroeid. Enerzijds heeft dat te maken 
met de eenvoud van de molen. Anderzijds heeft het te maken met It Heidenskip 

waar ik 30 jaar heb gewerkt. Ik vind het een “snoepje” zoals het er staat. Midden 
in een enorme groene vlakte. Het hoort helemaal bij de streek en de romantische 
geschiedenis zoals beschreven in “De Oerpolder” door Hylke Speerstra. 

 
In 1915 werd de tjasker besteld door J. Noordenbos, de toenmalige eigenaar van 

het land. Dat gebeurde per briefkaart bij Dijksma te Giethoorn: 
 

“Vriend Dijksma.  Uw brief ontvangen, U moet er maar één plaatsen die 

mij dan met plaatsen en vervoer f 92,50 kost. en dan in carbolineum, 

nog dit: ik geef nog liever f 5,- erbij als U een goede levert en schrijf dan 

altijd wanneer gij hem plaatst of komt plaatsen. 

Groetende,                 J. Noordenbos.“ 

 
Het transport gebeurde per spoor naar Workum en verder met  paard en wagen. 

De paal van deze paaltjasker was afkomstig van de brug van de Galamadammen. 
Op de huidige plek heeft dus nu al 101 jaar een tjasker gestaan maar deze is in 
die jaren vele malen gerestaureerd. 

 
Tot slot, deze tjasker van mevrouw Groenhof is bijzonder want het heeft als één 

van de weinige, zo niet de enige, een status van Rijksmonument. 
Jan Stoel 
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Begunstigd door schitterend rustig herfstweer kreeg de monumentale 

korenmolen Rust Roest in Munnekezijl op dinsdag 25 oktober haar kap terug. De 

molen, eigendom van de Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, 

wordt momenteel door de vakmensen van De Molenaars uit Tzummarum onder 

handen genomen. Vanaf mei dit jaar, op de 26ste werd officieel begonnen met het 

afnemen van het gevlucht, werd er al aan gewerkt met dit als geslaagd 

tussenresultaat. De betrokkenen zijn blij dat de kap nog voor de winter op z’n 

romp geplaatst kon worden. Als alles goed gaat, zal de molen begin volgend jaar 

weer van het gevlucht zijn voorzien. 

Naast deze grote in het oog lopende activiteiten werd ook het riet hersteld, komt 

er een nieuwe staart en ondergaat het spoorwiel, dat de aandrijving van de 

maalstenen verzorgt, een stevige aanpak, zodat molenaar Ellens te zijner tijd 

weer vertrouwd kan werken met de molen. Dan kan er voor de Nationale 

Molendag op windkracht graan tot meel vermalen worden. Dat kon voorheen, 

gezien de slechte staat van onderhoud van dit gaande werk, niet gerealiseerd 

worden. 

Met het totale herstel is een bedrag van circa twee ton gemoeid. Dit kon 

verwezenlijkt worden dankzij de bijdragen uit subsidies en diverse fondsen die de 

stichting gunstig gezind waren. 
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Mooi is het dat het bereiken van dit tussentijdse hoogtepunt werd bijgewoond 

door de kinderen van basisschool ’t Oegh. Door hen hierbij te betrekken, geven 

stichting en school aan dat zij het belangrijk vinden de jeugd alvast iets mee te 

geven op het gebied van monumentale waarden. Menigeen zal zich bijzondere 

excursies uit zijn/haar basisschooltijd herinneren. Zelf haalde ik de kinderen van 

mijn school jaarlijks naar een molen. Zo kwamen we op zaagmolen De Rat in 

IJlst, koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum, molen De Hersteller in 

Sintjohannesga en de Beabuorstermole bij Tjerkwerd. 

 

 

 

 

 

Dankzij die uitjes zien de kinderen van weleer thans molens in het landschap 

staan en weten die aanwezigheid te waarderen. Die opvoedkundige waarde 

wordt in Munnekezijl terecht in stelling gebracht en we mogen dan ook 

verwachten dat er voor de opening volgend jaar ongetwijfeld een rol zal zijn 

weggelegd voor de jeugd. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Gerben D. Wijnja met foto’s van Jacqueline Brauwers 
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Wergea -  Vrijdagmiddag 28 oktober is de geheel gerestaureerde 

Himpenserpoldermole weer in gebruik genomen. De hele zomer hebben de beide 

vaste molenaars Stef Mensinga en Lolke van der Meer niet op de molen kunnen 

draaien. De wieken waren verwijderd, de molen stond in de steigers, nieuw riet 

werd aangebracht, rotte houtdelen werden vervangen, er is gemetseld, gevoegd 

en geschilderd, met als resultaat een glimmende molen en twee trotse 

molenaars. In een tent op het molenerf werden de genodigden voor het in 

gebruik nemen van de molen welkom geheten door voorzitter Piet Vellinga van 

de Monumentenstichting Boarnsterhim.  

In een bijzondere act van de molenaar Gerke en zijn zuster Pjirkje (gespeeld 

door Bert Sinnema en Aleida Fennema) werd verteld over de molen, haar 

geschiedenis, de restauratie en de bijzondere plannen die voor 2018 gemaakt 

worden over en bij de unieke Hempensermeerpolder. Daarnaast kwamen aan het 

woord Gijs van Reeuwijk van het gelijknamige adviesbureau en wethouder 

Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden. De officiële openingshandeling van 

de gerestaureerde molen verrichtte de wethouder daarna door “het lichten van 

de vang”. Dankzij de straffe wind kwamen de wieken daarop direct in beweging 

en werd het water uit de polder als vanouds weer omhoog gemalen.Onder het 

genot van een hapje en een drankje kon nog nagepraat worden over de prachtig 

gerestaureerde molen, haar unieke omgeving en de bijzondere plannen rond de 

Hempensermeerpolder.       Kees de Boer  
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Korenmolen De Hoop van Suameer. Ook hier was ik lang niet geweest. 

Dirk, Kees, Jaap, Harry, gezichten die ik lang niet had gezien. Een goede 

reden om hen en de inmiddels vele nieuwe molenaars te bezoeken. En 

dus aan de koffie bij Dirk, aan de thee bij Kees, gezamenlijke koffie op 

de molen …  

Dank zij Kees Spithost staat de voorgeschiedenis van De Hoop beschreven in het boekje 

“DE HOOP, laatste industriemolen van Tytjerksteradeel”(1993). Toen Kees bij de molen 

betrokken raakte was men druk bezig de restauratie van 1992/1993 voor te bereiden en 

uit te voeren, dus er was minder te doen op de molen. Volop gelegenheid om de 

archieven in te duiken en wekelijks een stukje te schrijven in het Weekblad Actief onder 

de titel “Hoopvol bericht”. De molen moest immers wel in de picture blijven. Het sneupen 

van Kees leert ons in het kort het volgende: 

In 1653 is er een vermelding van 

een rosmolen op de plaats van 

de huidige molen. Op een kaart 

van Schotanus uit 1694 blijkt er 

op dezelfde plaats inmiddels een 

windmolen te staan. Is de 

rosmolen vervangen? 

Na 1700 wordt het stuk grond 

waarop de molen nu nog staat 

beschreven als “Grootmolenland” 

maar er staat geen molen meer 

vermeld in de 

belastinggegevens. In 1808 

wordt het perceel beschreven als 

“een akker groot 2 pond, het molenland genaamd …” Deze akker wordt tussen 1700 en 

1867 meerdere malen verkocht. Uiteindelijk wordt Geert Harmens de Jong eigenaar en 

zal het zo zijn dat hij er de molen liet bouwen. De Jong werd later immers ook 

“rogmolenaar” genoemd. Ook staat er nu nog 1867 vermeld op een steen boven de deur. 

Deze nieuwe molen wordt rond 1875 verkocht en brandt dan begin 1882 af. Op 18 maart 

koop Jacob Formsma, koornmolenaar te Suameer, “een flinke WOONHUIZINGE met 

SCHUUR, stalling … alsmede de nog staande MUREN van den onlangs afgebranden 

korenmolen” voor fl 2250,00. Hij laat de molen herbouwen met onderdelen van de rog- 

en pelmolen van Kootstra uit Kootstertille en plaatst dan ook een petroleummotor. 

Formsma zal 20 jaar molenaar blijven. In 1902, 1919, 1920 en 1923 verandert de molen 

weer van eigenaar. Anne van de Wal is de laatste beroepsmolenaar die De Hoop als 

werktuig heeft gebruikt. De molen heeft dan op één roede zelfzwichting. In 1955 stuurt 

Dorpsbelangen een brief aan B&W met het verzoek iets aan de molen te doen, gezien de 

desolate toestand: riet slecht, wieken slecht, stelling moet vernieuwd worden.  

In 1956 koopt Jan Postmus, foeragehandelaar in Drogeham de molen. Postmus wil hem 

slopen of overdoen aan de gemeente.  

Dan komt De Hollandsche Molen in beeld. 

HOOP-vol bericht 
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Er volgen 7 jaren waarin wel/niet zichtbaar iets gebeurt, de situatie van de 

molen steeds gevaarlijker wordt en de gemeente hem uiteindelijk in maart 1964 

voor fl. 2000,- koopt. Medendorp uit Zuidlaren heeft de restauratie dan op        

fl. 50.000,- begroot.  

In 1966 vindt die restauratie plaats en is op 27 september afgerond. Er werd 

daarbij niet vanuit gegaan dat de molen weer als maalwerktuig gebruikt zou 

gaan worden. Misschien moest hij maar als dorpshuis dienst gaan doen.  

In 1969 stelt Gemeentenwerken voor aan B&W om de molen regelmatig te laten 

draaien. Wiebe Sierksma, molenaar op de Vrouwbuurtstermolen, wordt de man 

die dit zal gaan doen, 4 x per jaar, in totaal zo’n 8 werkuren, voor fl  50.-. 

Uit 1977 is er een foto met vermelding dat Sierksma een achttal vrijwillige 

molenaars opleidt: dat zijn dan o.a. Rein Beerda, Gjalt van den Berg en diens 

zuster Hiltje van den Berg. Na het overlijden van Sierksma in november van dat 

jaar neemt molenaar Johannes van Tilburg uit Dokkum de opleiding gedeeltelijk 

over. In 1979 wordt er zelfs gemalen en meel geleverd aan twee bakkers, in 

Hurdegaryp en Burgum. Ook wordt in 1980 op De Hoop het Fries Molenboek 

gepresenteerd aan de heer Rijpstra, Commissaris der Koningin. Andere 

vrijwilligers uit deze tijd waren Alle Oldenburg, Frits Veenstra en Wierd de Boer 

die gezamenlijk het koppel 17der stenen van een nieuw pandsel voorzagen, 

daarbij geholpen door Lourens Sierkstra uit Witmarsum. In ’82 komt er dan een 

tweede koppel 17der blauwe stenen. Het gaat voorspoedig, maar in 1989 blijkt 

de verbinding tussen lange spruit en lange schoor beweging te vertonen. Er mag 

niet meer gekruid worden en dus wordt het gevlucht vastgezet. 

Tacoma-Kolthof begroot in 1990 een restauratie op fl 165.000,-. Er is dus wel 

iets meer aan de hand! Men noemt o.a. windpeluw vernieuwen, schegstuk in 

linker voeghout maken, lange spruit maken, compleet nieuw gevlucht, onder- en 

boventafelement vernieuwen, stelling aanpakken … en later bleek ook de kap 

volledig gerestaureerd te moeten worden. Het duurt dan nog tot november 1992 

voor er begonnen kan worden. Eerst wordt de afgebrande molen van Stiens weer 

opgebouwd. 
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Met de vrijwilligers wordt afgesproken dat zij tijdens en na de restauratie mee 

zullen helpen om de kosten te drukken. Ook in 1993 wordt nog maanden lang 

gewerkt aan de molen. Op een foto van 15 juli 1993 staat dan de juist 

gerestaureerde de molen afgebeeld, maar helaas waren de windborden nog net 

niet klaar. Later in de 80-er jaren komt Cor de Vos op de molen, die zich o.a. 

ontfermde over het elektra in de molen. In 1989 komt Dirk Kamminga, opgeleid 

in Noord Holland, bij de ploeg en in zijn kielzog Kees Spithost en Jaap Boender 

als nieuwe leerlingen.  

De uitgevoerde restauratie van 1992 betrof vooral de buitenkant van de molen, 

zo werd duidelijk. Omdat, zoals al eerder gemeld,  er bij de restauratie van 1966 

niet van uitgegaan werd dat de molen weer maalvaardig zou worden, is het 

misschien niet verbazend dat er na de restauratie van 

1992 wat ‘beweging’ in de molen blijkt te zitten. De 

verbindingen tussen legeringsbalken en achtkantstijlen 

bleken met lange spijkers extra vastgezet, maar ze 

vormden niet langer een starre verbinding. Sommige 

verbindingen waren in het verleden ook al met ijzeren 

stroken verstevigd. Had een en ander nog iets te 

maken met de molen uit Kootstertille die in 1882 

gebruikt werd om de afgebrande molen De Hoop te 

vervangen? Deze ruimte in de verbindingen maakte de 

molen onbetrouwbaar, en dus gingen Jaap en Rein aan 

de slag en maakten veel nieuwe pen-gatverbindingen, 

plaatsten ondersteunende klossen en vulden gaten met 

als resultaat een weer stevige molen.  

Ook de verschillende wielen als bovenwiel, bonkelaar 

en spoorwiel, bleken niet geweldig van kwaliteit en 

moesten met bouten verstevigd worden en ook 

moesten daarin kammen vervangen worden. Het nieuwe koppel stenen bleek 

twee verschillende pandsels te hebben en moest daarom kaal gemaakt en 

opnieuw gebild. Er was dus flink wat werk te verzetten!  

Na de restauratie werd Stichting Korenmolen De Hoop opgericht. De gemeente 

bleef eigenaar maar een bestuur, gevormd door twee molenaars en drie mensen 

uit het plaatselijk bedrijfsleven, nam het beheer van de molen over. Was hij al 

jaren een essentiële contactpersoon voor de molenaars, ook nu bleef de heer 

Tolsma van Gemeentewerken het aanspreekpunt. Iets kapot, iets nodig, plannen 

voor herstel, Tolsma regelde of bemiddelde. Voor de molenaars die al vele jaren 

veel zelf deden dus een onmisbare figuur. Zij namen de koppels maalstenen 

diverse malen onder handen, twee steenkranen werden gemaakt, kammen 

vervangen, ze maakten een elektrisch koppeltje stenen voor demonstratie en 

voor het malen van kleine partijen, stellingdelen werden vervangen, een warm 

koffiehok en toilet op de begane grond, de eerste zolder werd ingericht als 

tentoonstellingsruimte, de tweede zolder veranderde in een echte werkplaats 

met opslag, de derde zolder, de meelzolder, werd tevens verkooppunt en daar 

staat ook de zelfgemaakte buil. Een winkeltje op de derde zolder? Jazeker, na  
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rijp beraad kwam die daar en zo wordt de relatie tussen maalproces en product 

zichtbaar gehouden. En er komen flink wat enthousiaste bakkers hier hun meel 

halen. Zelf gemalen tarwe, eigen mix pannenkoekmeel, en een aantal producten 

ingekocht via Tollenaar Molenmeel in Burdaard. De molenmaker zorgde voor een 

nieuwe ijzerbalk, een nieuwe bonkelaar, een nieuwe pasbalk, de kap werd 

opnieuw gedekt. Een nieuw rietdek op het achtkant staat al jaren op de 

verlanglijst en zal nu toch een keer echt op de planning moeten komen. De 

windbelemmering door opgroeiende bomen lijkt nu onder controle. 

Dirk Kamminga en Kees Spithost hebben afscheid genomen, Rein Beerda is niet 

echt actief meer maar komt nog wel kijken. Harry Barentsen, sinds 2003 op de 

molen, is instructeur voor het GVM, maar deelt het opleiden graag met de 

andere geslaagde vrijwilligers. De Hoop is nog een echte lesmolen van het 

landelijk Gilde. Samen met Jaap Boender en de in 2007 aangekomen Meindert 

Halma verzorgt Harry ook het technisch onderhoud. Sanne Steenbrink kwam in 

2007 en in 2009 Anne Oosterdijk, die het beheer van de winkel overnam van 

Dirk. En dan kwamen recentelijk nog Jan Borst en Willem Oosterbaan, en zo zijn 

er in principe elke week van 9.00 – 14.00 uur zeven molenaars op de molen 

aanwezig.  

Om meer subsidie te kunnen krijgen voor het onderhoud heeft de gemeente in 

2010 het eigendom van de molen overgedragen aan de nieuw gevormde 

Stichting Monumenten Tietjerksteradiel , die naast de molen ook de andere 

gemeentelijke monumenten in bezit heeft. Beheerstichting Korenmolen De Hoop 

moet zich nu voor de financiering van hun plannen tot de Monumenten-stichting 

wenden. De gemeente blijft voor de molenaars nog wel aanspreekbaar voor 

(ondersteuning bij) onderhoud, middels de opvolger van de heer Tolsma en 

betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het molenaarsfonds.  

En … het geluk is met deze molenaars. Dirk had mazzel toen hij bleef hangen op 

zijn uitgestrekte armen nadat hij achteruitstapte en het luiluik achter hem net 

was opengezet. Jaap viel van het trapje van de stelling naar de meelzolder en is 

nu een aantal schroeven rijker. Net op tijd zagen de molenaars onlangs dat het 

spitijzer van de roedwiggen er los bij hing en een van de roedwiggen uitstak. En 

… ze worden er oud op De Hoop. In 2014 was Rein 82, Dirk 82, Kees 82 en Jaap 

81. 

Kees en Dirk zijn inmiddels vertrokken, Rein wil nog niet definitief uitgeschreven 

worden en Jaap is nog wekelijks volop actief. Dit moet toch wel een gezonde 

hobby zijn! In elk geval maken ze samen mooie zaterdagen.  Geurt v.d. Weg  
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Op een mooie herfstdag in oktober parkeer ik m’n auto op het 

dijkje naast de Nekkermolen bij Wijdewormer. Ik heb afgesproken 

met Leo Witteman, een molenaar in hart en nieren met Fries 

bloed. Dat maakte nieuwsgierig en na m’n laatste bezoek in 1979 

werd het toch ook wel weer eens tijd om bij te praten. 

eo is naast molenaar van de Nekkermolen ook actief in het ambachtelijk 
bedrijf Witteman Traditioneel Timmer- en Schilderwerk van z’n zoons Johan 

en Stefan. Hij is vrijwilliger van het Viking Informatiecentrum in Den Oever 
en een groot liefhebber van de strontrace die jaarlijks vanuit Workum 

georganiseerd wordt. Bovendien is hij bevriend met de bekende 
vuurtorenwachter Reid, oprichter van diezelfde visserijweek waarbij oude 
visserijtechnieken beoefend worden met monumentale vissersschepen op de 

voormalige Zuiderzee. Ook is hij een bewonderaar van het Nationaal Park de 
Alde Feanen waarover ds. De Stoppelaar zo lyrisch kon schrijven. Hij koestert 

zijn boeken die de waterrijke natuur zo prachtig in beeld brengen. Daarnaast is 
hij als gerenommeerd touwtrekker regelmatig in Friesland gesignaleerd, met 
name in It Heidenskip. Tot slot dient vermeld te worden dat hij erelid en adviseur 

van de Friese Landgeitenfokkersclub is en uiteraard donateur van De Fryske 
Mole. Kortom, z’n interesses verraden Friese roots, maar daarover verderop 

meer. 

Jeugdjaren en molens 

Praten met Leo is vooral luisteren naar zijn verhalen. Vertellen kan hij als geen 

ander waarbij zijn vrouw Clazien hem af en toe aanvult. Het is gezellig en knus in 
de Nekkermolen en voor zover ik me kan herinneren is er in de afgelopen jaren 
weinig tot niets veranderd in het oude moleninterieur. Nou ja, de kinderen zijn 

uit ‘huis’ gegaan, hoewel zoon Stefan de prachtig gerestaureerde boet naast de 
molen bewoont, samen met zijn vriendin.  

Leo en Clazien houden van hun monumentale woning die de vergelijking met een 
moderne villa niet kan doorstaan. Het is, naast hun huwelijk, de band met en de 
bewondering voor het traditionele vakmanschap uit het verleden die hen bindt. 

Voeg daarbij de molenroots van beide kanten en het gevoel voor en de 
historische sfeer in een windpoldermolen is compleet, passend als een ouwe jas, 

met rode zakdoek om de hals, zoals Leo dat gewend is. Zijn opa droeg die al en 
wellicht is het onderdeel van het eerbetoon aan zijn in 1965 overleden 
grootvader Jaap Hoogenboom die hem de liefde voor het vak van molenaar met 

de paplepel heeft ingegoten. 

L 
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Foto hiervoor: Leo opent gastvrij het hekje naast het 

schuurtje van z’n molen. Hij draagt traditiegetrouw de 
rode zakdoek om z’n hals. Een gewoonte die hij 
overnam van z’n geliefde grootvader Jaap 
Hoogenboom van de Waterloosmolen bij Rijpwetering.  

Bij de foto’s hiernaast: Jaap Hoogenboom werd op 1 
mei 1915 benoemd tot molenaar van de 
Waterloosmolen. Zijn kleinkinderen Theo, Leo en Cok 
Witteman waren vaak bij hem op de molen, vooral als 
er gemalen werd. Hun ouders woonden vlakbij de 
molen. Opa helpen was een feest, luisteren naar zijn 
verhalen niet minder. Op de foto zien we Theo, in het 

donker de molen vangend onder toeziend oog van opa 
Jaap. Daaronder het sfeervolle boekje “In Holland 

staat een molen” dat A. Bicker Caarten over de molen 
en het leven van de molenaar schreef in 1960, vijf jaar 
voor het overlijden van de molenaar.  

 
’t Is die dag geen molenweer. ’t Is te mooi. Geef 
Leo maar een stevige maalwind, daar houdt hij 

van. Laat het gevlucht maar stevig pezen, het 
water met kracht uitmalen, schuimend en 

bruisend. De wind geeft symfonie aan de molen. 
Als het om haar rieten mantel fluit en buldert, als 
de roeden daardoor worden voortgejaagd en de 

oude balken piepen en kraken, dan is hij in z’n 
element. Leo is in gedachten vaak bij zijn 

grootvader en draagt het vak uit zoals die het zou 
willen. Maar risico’s nemen past daar niet bij. 
Grootvader was van onbesproken gedrag, had 

nooit schade door zijn schuld. Het moest allemaal 
precies zo en niet anders en Leo heeft dat 

naadloos overgenomen. Een loeiende storm is hij 
liefst voor, neemt maatregelen en als de 

waterstand in de polder malen vereist, zal Leo bij 
storm de molen echt wel op de vang hebben, stevig verankerd. Maar ook dan 
kan het misgaan. De windhoos die een week na mijn bezoek de Twiskemolen bij 

Oostzaan onthoofdde, spreekt in deze boekdelen. Hoe goed je ook op je molen 
past, zoiets kun je niet voor zijn. Maar we gaan terug naar ’t begin. 

 
Molenaar worden 
 

Leo werd op 10 september 1938 geboren in Rijpwetering als eerste van elf 
kinderen. Het gezin woonde in een daglonershuisje aan de Achterdijk, vlakbij de 

Waterloosmolen. Daar maalde grootvader Jaap Hoogenboom, vader van 
moederskant. Leo zegt dat z’n moeder ook wel moest malen als haar vader weg 
was. Vanaf z’n derde weet hij zich bijna alles nog te herinneren. De oorlogstijd 

niet in de laatste plaats. Hij vertelt over razzia’s waarbij horden jongens een 
veilig heenkomen zochten in de ruigten van de polder. En als hij ’s middags uit 

school kwam, diende hij eerst wat klusjes te doen, maar daarna was het meteen 
naar opa. Daar kwamen de verhalen los, bij het knappend haardvuur en de 
ruisende olielamp. En nergens sliep het lekkerder dan in de oude molenbedstee 

als er gemalen werd en de jeugdige Leo op de cadans van het jagende gevlucht 
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en aangedreven wielen en scheprad in slaap werd gewiegd. Hij was nog maar vijf 

jaar toen hij het nachtmalen al meemaakte en grootvader met het raamnet een 
flinke portie vis ving. En als hij naar boven werd gestuurd om de hals te smeren 

zei opa: “Denk om de vullingstukken, dat je niet blijft haken achter de stroppen. 
En kijk dan ook even of Akkerman al maalt.” Dan tuurde ik door een klein 
druppie in ’t ravensblind of de molenaar van de Veen- en Binkhorstpolder, 

hemelsbreed zo’n 30 kilometer verderop, ging zwichten. Die molen stond dichter 
bij zee en grootvader beschouwde die molen als oriëntatiepunt voor naderende 

buien.” 
Hoe liefdevol grootvader Leo ook wegwijs maakte met het molenleven, toen de 
ambachtsschool erop zat, wilde hij wel wat van de wereld zien. Hij werd als 17-

jarige olieman in de machinekamer van de grote oceaanstomers Statendam en 
Maasdam, indrukwekkende cruiseschepen van de Holland Amerika Lijn. “Maar na 

twee jaar had ik het wel gezien hoor, ik wilde terug naar de wijde polders met 
hun molens en hun volk”, aldus de molenaar die al gauw de kans van zijn leven 
kreeg toen opa op 26 oktober 1965 stierf en er een molenaar op de 

Waterloosmolen moest komen.  
 

Oorsprong 
 

“De Wittemannen komen 
oorspronkelijk uit de Friese 
Wâlden hè.” Ik moet even geduld 

hebben, Leo gaat op zoek naar 
twee boeken over de 

familiegenealogie, terwijl z’n 
vrouw een lekker bakkie koffie 
zet. Buiten begint de zon door 

het wolkendek te priemen. 
Zachtjes spiegelen de stralen op 

het water van het Noordhollands 
Kanaal. Een enkele watersporter 
klieft met z’n bootje de golven.  

Weer terug in de molenkamer 
leest Leo een fragment voor: 

“Wie dacht dat de naam 
Witteman iets te maken had met 
de kleur wit heeft het mis. 

Witteman betekent bosbewoner 
of bosbewaker. De naam schijnt 

zeer oud te zijn. Deze is namelijk 
ontstaan uit het oudgermaanse 
woord “vid” hetgeen bos of woud 

betekent. We zijn dus een soort 
Bosjesmannen.” 
 

Clazien, bezig in de molenkeuken 

met het avondeten. In de hoek een 

petroleumstel dat in ere wordt 

gehouden. 
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Het woord “vid” vinden we terug 

in de naam Vidukind of 

Wittekind, de legendarische 

legeraanvoerder van de Saksen 

die zich in 785 onderwierp aan 

Karel de Grote,” zo doceert Leo 

verder. “Stamvader Jan 

Cornelisz. heette dan ook “de 

Witteman” of “de bosbewoner”. 

De naam is wellicht van 

Saksische oorsprong. We zijn 

dan ook echte Germanen.”   

Leo weet dat zijn roots liggen in 

Harkema, in Smallingerland. Hij 

conformeert zich volledig aan de 

Harrekieten, “een volk klein van stuk, altijd bebaard en voor de duvel niet bang.” 

Het was Jochem Witteman die vandaar in 1603 over de Friese binnenwateren en 

de woelige baren van de Zuiderzee naar Rijswijk toog. Daar werd hij 

watermolenaar op de nog bestaande Schaapweimolen. 

“Jammer dat we ze niet meer kunnen ontmoeten, die eerste Wittemannen: grove 

sterke kerels met een wilde baard, pilobroek en zware laarzen. En ook de 

vrouwen hadden flink eelt op de handen. Groot gezin en zwaar werk. Enige rust 

kregen ze in de kraam en in de bakermat,” aldus de kroniekschrijver.  

Eigenlijk beantwoordt Leo nog altijd aan die karakteromschrijving en z’n passie 

voor het “folk út ‘e Wâlden”. De Hollandse wereld van stoere watermolenaars die 

hun vak met liefde voor hun afkomst uitoefenen is zonder meer de zijne. Een 

wereld waarin de confrontatie met de natuurelementen werd gezocht, met 

respect voor de krachten die de molen daaraan ontleent.  

Terug naar de Waterloosmolen 

Leo groeide op met “het lied van de wind, dat krachtig klinkt in een storm en 

zachtjes neuriet in een voorjaarsbries”, zoals hij dat zo mooi omschrijft. 

”Ik vond het prachtig als het stormde, dat ruige leven van weleer. In de loop der 

tijd werd je weerkenner, je herkende de geluiden van roeispanen in de vaart, 

van klompen in ’t grind, van de rijke natuur om ons heen. Het vee in het land, de 

vogels in de vaart en hoog in de lucht als ze de kou ontvluchtten om in het 

zuiden te overwinteren. Opa vertelde erover en ik hing aan zijn lippen. Niks 

ontging mij, zijn verhalen leven tot op de dag van vandaag voort. Ik wilde ook 

molenaar worden, net als hij. Toen ome Jan van de Boterhuismolen, een broer 

van m’n moeder, spit had, stond net de polder vol water. Het bestuur vroeg of ik, 

als 19 jarige knaap, de polder leeg wilde malen. Ik werkte toen in de motoren en 

bromfietsen als machinebankwerker. Natuurlijk greep ik die kans met beide 

handen aan. Ik had bij grootvader al zo vaak hand- en spandiensten verricht. 

Maar de Waterloosmolen kwam in 1962 stil te staan vanwege een gekraakt 

voeghout. Er werd een gemaal gesticht.” 
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Het werd een stille boel daar op het molenerf. En zoals Leo’s grootvader als 

kwajongen het molenvirus opdeed van zíjn grootvader Piet Cozijn op de 

Mopmolen en de Veender- en Lijkermolen, zo was Leo in de ban van de molen 

gekomen in de Waterloospolder waar hij samen met zijn Clazien, na hun 

trouwen, in de molen kwam wonen. Die werd net hersteld door de Rijnlandse 

Molenstichting waar A. Bicker Caarten toen voorzitter was. Piet en Hans van 

Beek waren de molenmakers uit Rijsaterwoude. Leo:  

“Ik had daar uitmuntende leermeesters aan. Prima! Toen kon er dan ook weer 

gemalen worden op de wind. En dat was regelmatig nodig, want het gemaal was 

nogal eens stuk. We moesten lang malen, want in verband met een verlaagd peil 

had het scheprad weinig tasting. We hadden opa z’n plekje overgenomen. Opa, 

die dacht dat hij alles kon oplossen met Haarlemmerolie. Hij had pilletjes van de 

dokter gekregen voor vocht achter de longen, maar toen hij was gestorven 

vonden we ze terug op een plankje van een bint in het schuurtje.” 

Leo kwam later in dienst van de Rijnlandse Molenstichting. Op zekere dag, het 

was in 1971, kreeg hij telefoon. Molenaar Dirk Evers van de Nekkermolen ging 

van de molen en vroeg of het wat voor Leo was. “Als je wilt moet je zaterdag 

komen. Dan gaan we naar ’t bestuur van de polder Wormer Jisp Neck. Ze hebben 

zitting in ’t oude stoomgemaal de Ceres.”  

Dat was niet aan dovemansoren gericht. Eenmaal bij de hoge heren werd alleen 

de vraag gesteld: “Ken je malen?” Natuurlijk kon hij dat, maar Leo stelde een 

wedervraag: “Of er viswater bij is.” Volgens Leo heeft iedere molenaar recht op 

viswater, maar dat was er niet bij de Nekkermolen. En dus ging het niet door. 

Maar de volgende week, op woensdag, ging opnieuw de telefoon en was het 

polderbestuur aan de lijn: “Je mag komen en er is 500 meter viswater.”  

En zo kwamen ze op de Nekker wonen en werken en nu, Leo is inmiddels 78 

jaar, staat hij nog steeds op de loonlijst van het waterschap. Broer Cok volgde 

hem op op de Waterloosmolen. Helaas overleed hij enkele jaren geleden, maar 

diens zoon Hugo nam het vangtouw over van zijn vader, zodat ook daar het vak 

in de familie bleef. 

Net als Leo houdt Clazien ook van het authentieke interieur. Van moderne 

inboedels moeten ze niks hebben, dat staat ook niet in een monumentale molen. 

Clazien: “Toen we hier kwamen was alles wit gekalkt en het was allemaal board. 

En de kamertjes hingen van sinaasappelkistjes en oude heklatten bij elkaar.” De 

verontwaardiging en verbazing klinkt nog door in haar stem. “Zo is het toch veel 

sfeervoller. Zo hoort het.” 

Leo knikt instemmend. Hij gaat zelfs zover dat hij geen elektrisch licht in de kap 

wil hebben. “Daar ga je toch met een stormlantaarn naar toe. Dat licht is 

stemmig en past bij de traditie van het oude molenaarsvak.” 

En tradities houden ze hoog daar op de molen. Vorig jaar was de molen 

schitterend versierd in verband met hun 50-jarig huwelijksfeest. Prachtig 

mooimakersgoed vol symboliek sierde het gevlucht wat natuurlijk veel bekijks 

kreeg.  
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Leo in zijn schuurtje waar hij het nodige  

ambachtelijke verf-, timmer- en smeedwerk  

verricht voor het onderhoud van molens en  

andere monumenten die zijn zoons in portefeuille  

hebben. 

 

Clazien en Leo genoten en doen dat nog steeds. Wel weet Clazien Leo zo nodig 

bij te sturen als zijn gevoel voor nostalgie wat te ver doorgevoerd wordt.  

Ze waardeert het vrije wonen in de molen:  

“We wonen hier prachtig, zijn eigen baas en we hebben het naar onze zin. Zoon 

Stefan bewoont de boet naast ons, samen met zijn vriendin die schooljuf is in 

West Graftdijk. Het is ook fijn dat hij de tweede molenaar hier is geworden. Onze 

oudste zoon Johan is op de Waterloos geboren, de andere twee, Theo en Johan, 

hier. Het is wel even een ander leventje dan in een burgerhuis. Je hebt toch de 

zorg voor de molen, de gevaren als er wordt gemalen, en het water om de molen 

heen. De jongens zwommen in het kanaal en dan hield je je hart vast. Die zorg 

als huisvrouw en moeder is hier niet te vergelijken met wonen in het dorp of in 

de stad. Ook het schoonhouden van een molen met alle vreemde hoeken en 

balken houdt je wel bezig. En dan de tuin. Ik ben gek op bloemen en de 

groentetuin geeft veel werk. Maar het is prachtig. We hebben nu kleinkinderen 

en die vinden het ook fijn op de molen. Ze schrijven opstellen over de molen. 

Jarenlang kregen we hier een school uit Jisp. Maar dat was me een wild gedoe op 

’t laatst. Daar zijn we mee gestopt, maar er komen wel regelmatig kinderen op 

bezoek voor het houden van interviewtjes.” Zo genieten ze nog elke dag van de 

molen, van elkaar, van de kinderen en de kleinkinderen met de molen als 

bindende factor. Zoon Johan is jarenlang molenaar geweest op de museummolen 

van de Schermer en de bovenmolen. Zoon Theo, woonachtig op het oude gemaal 

van de Schermer, de Wilhelmina, is rayonhoofd van het hoogheemraadschap van 

de polder Wormer, Jisp en Neck en de Wijdewormer en polder Purmerland. Zo 

raken ze niet uitgepraat over molens en polderbelangen, over weer en wind. Het 

molenbloed blijft voorlopig volop stromen.                             Gerben D. Wijnja  
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Korenmolen “De Weyert” bedankt 

de jarige MOP 

Educatief molenboekje gepresenteerd 

Tijdens de Friese Molendag heeft Stichting 

Korenmolen De Weyert de Makkingaster Oudejaarsploeg 

(MOP), in het zonnetje gezet i.v.m. hun 50 jarig jubileum. De MOP 

kreeg het boekje “Moppie de Muis in de molen van Makkinga” 

aangeboden. 

Klaasje Bouwma, een vrijwilligster van 

de molen, liep met het idee om 

educatief materiaal te ontwikkelen om 

de jongste kinderen op spelenderwijze 

wegwijs te maken door de molen. Dit 

besloot zij te koppelen aan het 50 

jarig jubileum van de MOP. Samen 

met een aantal dames uit Makkinga 

wist zij dit project in korte tijd vorm te 

geven. In het boekje Moppie de Muis 

wordt in begrijpelijke taal en op een 

leuke manier verteld over de werking 

van de molen.  

Stichting Korenmolen de Weyert is 

dan ook trots op het eindresultaat. De 

voorzitter heeft zaterdagmiddag 10 

september Moppie de Muis 

aangeboden aan de jongens van de 

MOP, die het eerste exemplaar met 

veel enthousiasme in ontvangst 

hebben genomen. Veel kinderen 

hebben die middag de speurtocht met 

Moppie de Muis door de molen gedaan en een diploma ontvangen. Nieuwsgierig 

geworden hebben de MOP-jongens de speurtocht ook gedaan en zo een stukje 

kennis over de molen opgedaan. Op de meelzolder hingen de krantenartikelen 

over de bezetting door hun voorgangers, die met veel belangstelling zijn 

gelezen. 
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Uitleg Moppie de Muis 

In de molen zijn bij een 12 

tal belangrijke onderdelen 

van de molen gebreide 

muisjes opgehangen. De 

kinderen kunnen aan de 

hand van een omschrijving 

de muisjes opzoeken. De 

muisjes zijn ook te vinden 

aan de hand van prachtige 

tekeningen die Janique 

Gorter heeft gemaakt van 

het betreffende onderdeel. 

Wanneer het muisje is 

gevonden staat in het boekje 

een uitleg over het onderdeel 

of voorwerp van de molen. Na afloop ontvangen de kinderen een diploma 

“Junior Assistent Molenaar”. 

Geschiedenis 

De reden van het cadeau ligt in het begin van de tachtiger jaren. De molen 

raakte in de jaren 70 in ernstig verval. De MOP schonk tijdens de jaarwisseling 

van 1976/1977 aandacht aan de slechte toestand van de molen. Restauratie 

duurde lang en de MOP besloot op maandagmorgen 29 december 1980 de 

molen te bezetten. De actie duurde tot 6 januari 1981 en zorgde voor veel 

publiciteit. De dag waarop de actie eindigde richtte Dorpsbelang Makkinga de 

molencommissie op. In 1983 begon de restauratie. In de zomer van 1984 

draaide de molen tot groot genoegen van de inwoners van Makkinga. Voor een 

uitgebreid overzicht verwijzen we naar het artikel over de molen in ons vorige 

nummer. 
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Molens en gemalen van Kinderdijk te boek gesteld 

Wie Kinderdijk zegt, zegt bijna 

automatisch molens. Deze 

wiekendragers zijn een begrip in 

Nederland en ver daarbuiten. 

Ze worden geassocieerd met de 

strijd tegen het water door een 

bevolking die grotendeels 

onder de zeespiegel woont. 

Vroeger kende ons land, waar 

je ook zag in de lage, 

waterrijke regionen, vele 

molengroepen die voor een 

levendig aanzien zorgden. 

Maar enig begrip voor 

behoud van die 

windgedreven werkpaarden 

was er nauwelijks toen 

nieuwe energiebronnen 

werden aangeboord die de 

afhankelijkheid en de grillen van Aeolus buiten spel zetten. Het 

Kinderdijkcomplex is als enige in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. 

Unesco plaatste het in 1997 terecht op haar werelderfgoedlijst als monument van 

onvervangbare waarde. Alle reden dan ook voor een gedegen boekwerk. 

De negentien molens van Kinderdijk zijn een internationaal bekend Nederlands 

symbool. De zeventien boezemmolens zijn gebouwd tussen 1738 en 1740. 

Voordien stonden er in het gebied al poldermolens, waarvan er nog twee zijn 

overgebleven. Deze watermolens hielden lange tijd het lage land van de 

Alblasserwaard droog, dat werd geteisterd door verzakkingen en overstromingen. 

Later werd de taak van de molens overgenomen door gemalen. Eerst door het 

stoomgemaal Wisboom, en later door het dieselgemaal JU Smit het elektrisch 

gemaal Ir. G.J. Kok. In Kinderdijk is bijna duizend jaar 'strijd tegen het water' 

zichtbaar in het polderlandschap met zijn waterlopen, dijken, gemalen, sluizen 

en molens. Het molencomplex Kinderdijk-Elshout is sinds 1997 werelderfgoed. 

Buitenlands toeristen zijn dol op de ingenieuze manier waarop wij ons landje van 

droge voeten weten te voorzien. De werelderfgoederen zijn unieke plekjes op 
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aarde die we moeten koesteren, waar we supertrots op mogen zijn. En 

Nederland heeft van die fantastische trekpleisters waaronder het Friese 

Woudagemaal bij Lemmer en dat andere grootse waterbeheersingscomplex de 

molens van Kinderdijk. De TIMS leidde haar leden nog op excursie naar de 

prachtige gebied.  

In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam ik er al en raakte geboeid door die 

overweldigende molenconcentratie van 19 molens in het laagste punt van de 

Alblasserwaard. Ik logeerde er bij een molenvriend die in zijn jeugdjaren 

enthousiast modelmolens bouwde van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Hij 

droomde ervan molenaar te worden en een van de molens van de Over- of 

Nederwaard te mogen bewonen. Het werd uiteindelijk eentje van de Nederwaard. 

Hij trouwde een Friese vrouw uit de Wâlden die zich ook zeer thuis voelde in de 

prachtige natuur van dit geweldige “molenreservaat”. Hij werd molenmaker en 

molenaar op de bezoekmolen. Ik heb de molens allemaal volop in bedrijf gezien, 

een onvergetelijke aanblik. Stoer stonden ze te waterpezen, want een molenaar 

van de Kinderdijk houdt van aanpakken, stevig malen en is niet bang, ook niet 

als die 28 meter lange roeden als zwiepende zwaarden de lucht klieven, onder 

zware buien. Dan is de hoeveelheid water die ze verzetten enorm. Toen de leden 

van TIMS deze zomer de Kinderdijk aandeden, was van die bedrijvige sfeer niet 

veel te herkennen. Nee, de Kinderdijk moet je gezien hebben als alles volop 

werkt en dan niet zo’n beetje, maar liefst bij windracht 7 tot 8.  

Onlangs kwam bij uitgeverij Matrijs een waardevol boek uit dat vanuit diverse 

gezichtspunten de geschiedenis van het gebied en de ontwikkelingen van het 

waterbeheer beschrijft. We lezen over het rijke verleden van de waterschappen, 

de molens en de gemalen, maar ook de toekomstplannen van het molencomplex 

komen aan bod. Het gebied is een grote publiekstrekker en daarmee onderdeel 

van het verdienmodel van het complex. De molens staan in een schitterend 

natuurgebied met een rijkdom aan flora en fauna. Uiteraard wordt de huidige 

functie en het onderhoud van de watermolens uitgebreid beschreven. Recente 

molenbranden en het daarbij horende brandgevaar komt eveneens aan de orde.  

Het boek is prachtig geïllustreerd met historisch foto- en kaartmateriaal en veel 

recente foto’s tonen ons met name de overweldigende schoonheid van dit 

molengebied die enig is op de wereld. Een verklarende woordenlijst, een register 

van geografische namen en eentje van persoonsnamen en instellingen alsmede 

een uitgebreide literatuurlijst maken de uitgave compleet.   

We kunnen iedere molenliefhebber deze goed gedocumenteerde uitgave van 

harte aanbevelen.  

Werelderfgoed Kinderdijk Molens, water en gemalen. Samenstellers: Saskia 

Groeneboer, Iris van Meer, Isabella Paz Soldan en Jan Vredenberg. Genaaid 

gebonden met stofomslag, 160 pagina’s, formaat ca 21 x 28 cm, volledig in 

kleur uitgevoerd. Prijs: € 24,95 incl. verzendkosten. Verkrijgbaar in de 

boekhandel ( ISBN 978-90-5345-506-7) of rechtstreeks bij de uitgever op 
www.matrijs.com.   

http://www.matrijs.com/
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Vragen bij een pompmolen uit 1840 
 
Tjitte Talsma stuurde ons een fragment  uit "Het dagboek van een friesche boer"  
door D.W. Hellema. 

Hij merkt op: “Hier wordt geschreven over een pompmolen, gedateerd in het 
jaar 1840. De vlucht is 11 voet, bijna 3.50 meter, en twee roeden ? De kromme 

ijzeren as is dus een krukas en er wordt een zuigerpomp mee aangedreven. 
Verder in het boek komt geen reactie voor over de werking. 

Wanneer zijn de spinnekoppen in het landschap verschenen ?” 
 

 
 

Gelijktijdig werd op Facebook een oude foto geplaatst van een tjasker. 
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We zien hier een zogenaamde tjasker nabij Sneek. Hij hoorde bij het 

Buitendijksland van Boerderij Landzicht aan It Duvelsrak richting de Brekken. 

De vijzelton lijkt op de foto vierkant te zijn. De beheerder van de facebooksite 

Spinnekopmolens, Tjaskers & Amerikaanse Windmotoren is benieuwd naar de 

exacte locatie, het bouwjaar en jaar van afbraak. Daarop kwam een reactie van 

Roosmarijn van Geest die even in de oude kadastrale kaart had zitten spitten en 

het enige buitendijkse land wat zij daar kon vinden ligt direct aan de Brekken. 

“Er staan wel 3 molentjes op ingetekend,” zo liet ze weten. “1 is eind jaren 20 

vervangen door een windmotor, de andere 2 volgden begin jaren 60. In 1980. 
Begin 2000 verdwijnen ook deze van de kaart.” 

De facebookbeheerder merkt dan op: “Het kon natuurlijk ook zo zijn dat de 

tjasker een tijdelijke aangelegenheid was, dat kwam bij tjaskers wel vaker 

voor. Ze waren namelijk redelijk makkelijk te verplaatsen, “waarop Jacob De 

Mûnder schrijft: “Je ziet hem van achteren, dus van voren gewoon linksdraaiend 

toch? Die vierkante vijzelton is wel bijzonder. Zou het om een soort vijzelbak 
gaan met een gewone 'open' vijzel?” 

We leggen die vragen graag voor aan onze lezers. 
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Kort na het 

verschijnen van 

ons vorige nummer 

kregen we telefoon 

van molenaar 

Eeuwe de Vries.  

 

Hij was aangenaam verrast door de plaatsing van de foto van een gemaal 

bij Gytsjerk en mailde ons vervolgens enkele oude foto’s van de molen die 

hier voorheen stond. Ook kwam er een reactie met foto’s  van Erwin 

Esselink die we hieronder als artikel opnemen. We zeggen de beide 

inzenders hartelijk dank voor hun reactie. 

Een historisch overzicht  

Ik heb wat informatie bij elkaar gezocht over het gemaal en de molen, die 

hier vroeger stond. Het resultaat vind je hieronder. Ook stuur ik een paar 

afbeeldingen mee: twee advertenties over de bouw en de afbraak van de 

molen, en een foto van de molen met de laatste molenaar Klaas Kingma. 

 

Advertentie in de 

Leeuwarder Courant van 

22 augustus 1862 

 

 

In 1862 werden tussen Gytsjerk en Oentsjerk een aantal kleinere polders 

samengevoegd tot de ‘Grooten Polder onder Giekerk en Oenkerk’. Ter 

bemaling van de nieuwe polder werd op 30 augustus 1862 de bouw van 

een achtkante vijzelmolen aanbesteed met een vlucht van 21 meter, die 

nabij de Moark moest komen te staan. Toen de nieuwe molen in 1863 

gereed was konden de molens van de vroegere polders verdwijnen. In het 

voorjaar van 1863 waren er nog twee molens te koop en een jasker. 
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Als eerste molenaar werd Tjeerd Romkes Kingma aangesteld. In 1887 

bleek de eikenhouten bovenas, die van de bouw dateerde, aan vervanging 

toe. Het polderbestuur liet toen een gietijzeren as steken. Na het 

overlijden van Tjeerd Romkes Kingma op 85-jarige leeftijd in 1905 werd 

hij opgevolgd door zijn zoon Klaas.  

In 1911 werd een nieuwe molenaarswoning aanbesteed en in 1919 werd 

er een nieuwe schroefbak in de molen aangebracht. In 1921 werd even 

ten noordwesten van de molen een windmotor gebouwd ter versterking 

van de bemaling. De windmotor van het merk Hercules had een 

raddiameter van negen meter en dreef een vijzel aan.  

In februari 1925 vroeg het waterschap een gebruikte ijzeren buitenroede 

met zelfzwichting te koop, met 

een lengte van 23,25 meter. 

Waarschijnlijk had dit geen 

resultaat, want al in mei van 

hetzelfde jaar werd de molen 

voor afbraak te koop 

aangeboden. (zie de 

advertentie hiernaast in de 

Leeuwarder Courant van 20 

mei 1925) 

Op de plek van de molen verrees een elektrisch gemaal, het gemaal op de 

foto. Klaas Kingma nam de bediening van het gemaal en de windmotor op 

zich en bleef dit toen tot hij 70 werd in 1931. Hij werd opgevolgd door D. 

de Jong uit Oudkerk. Klaas Kingma, die dus de laatste windmolenaar was, 

overleed in 1955 op 94-jarige leeftijd. In de loop der tijd bleek dat het 

elektrische gemaal ruim voldoende capaciteit had voor de bemaling van 

de polder, waardoor de windmotor in 1938 te koop werd aangeboden. In 

1951 bleek de elektromotor aan vervanging toe. In augustus 1968 sloeg 

de bliksem in het gemaal en veroorzaakte de nodige schade, die natuurlijk 

hersteld werd.  

In 1970 ging het waterschap de Giekerker- en Oenkerkerpolder op in 

waterschap De Wâlden. In het kader van de ruilverkaveling 

Tietjerksteradeel-Noord werd in 1984 een nieuw gemaal gebouwd aan de 

Canterlandseweg nabij de z.g. tegeltjesbrug over de Moark. Dit gemaal 

met een capaciteit van 220 kubieke meter water per minuut nam de taak 

van alle gemaaltjes in de driehoek Gytsjerk – Lekkum – Burdaard over, 

waaronder dus het gemaal van de foto. Sindsdien is het gemaal niet meer 

in gebruik.          

                                                                                     Erwin Esselink  
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Hoe het kan gaan – 

een molenkaart met een bijzondere boodschap 

Van molenaar Leo Witteman kregen we onderstaande fraaie molenkaart met een 

bijzondere boodschap. Daardoor 

hebben dergelijke ansichten een 

hoge 

toegevoegde 

waarde. De 

toekomst van 

de molen van 

Witmarsum is 

onzeker in 

het jaar 

1964 waarin 

de kaart is 

verzonden. 

Heeft u 

nou ook 

zo’n 

bijzondere 

kaart in 

uw 

verzameling 

en wilt u die 

delen met de 

lezers dan 

zien we uw 

reactie, 

liefst met 

een 

verhaaltje, 

met 

belang-

stelling 

tege-

moet.  

 

GDW  
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Praktijk versus theorie: Zeilslag 
 

In de nummers 160 – 163 van dit blad is aandacht aan de zeilslag en het 

in de wind opsteken van de heklatten op het eind van de roeden 

gegeven. Zoals ik die artikelen begrepen heb ging het daarin puur en 

alleen om zeilslag te voorkomen en meer niet. Uit verschillende 

discussies hieromtrent op o.a. het prikbord blijkt telkens ook dat men 

hieromtrent niet verder komt dan het voorkomen van zeilslag. Wanneer 

het daar echter alleen om zou gaan dan is de kortste klap: gewoon geen 

zeil voorleggen; dan heb je ook geen zeilslag. Wat je dan echter aan een 

molen kan hebben zou ik echter niet weten of kunnen bedenken. Geen 

zeil voorleggen is dan ook geen optie.  

Vermogen uit de wind halen 

 

Met een molen werken vraagt dan ook dat er zeil voorgelegd moet worden 

(behalve bij stormweer). Hiermee komen we dan tegelijk in de richting waarin 

gedacht moet worden. De eigenschap van een windmolen is nl. puur gebaseerd 

op zijn mogelijkheid vermogen uit de winddruk op het kruis op het eigenlijke 

werktuig (maalstenen, vijzel, scheprad, zagen, etc.) over te brengen zodat 

daarmee geproduceerd kan worden. Een molen kan echter alleen nuttige arbeid 

uit de wind halen wanneer die windstromen zodanig over het zeil gaan dat die 

een druk op het zeil uitoefenen, waar vervolgens het kruis voor kan en wil 

wijken. Om dit kunnen wijken van het kruis voor de winddruk te bereiken moet 

de wind daarvoor het zeil via het achterlijk verlaten. Alleen luchtstromingen 

welke via het achterlijk de zeilen verlaten kan een kruis in vooruitgaande 

richting voor wijken. Alle luchtstromingen die via een andere richting over de 

zeilen gaan dan via het achterlijk zijn op zijn gunstigste verspilling van energie 

en vaak belemmeren zij het kruis in zijn gang. Het hele kruis is hierbij voor een 

malende (werkende) molen geoptimaliseerd.  

Dat een kruis voor de winddruk moet willen wijken past echter geen zeilslag bij. 

Een zeil dat slaat haalt, t.p.v. de zeilslag, geen vermogen uit de wind. Wanneer 

het meer waait dan voor een goede productie nodig, dan is door zeilslag een 

beetje minder vermogen uit de wind halen dan zou kunnen geen probleem 

doordat er dan toch gezwicht gaat worden. Wanneer het echter minder tot 

eigenlijk te weinig voor een goede productie waait dan speelt die zeilslag wel 

parten. Om het mogelijk te maken dat een molen, met name bij weinig wind, 

zoveel mogelijk vermogen uit de wind kan halen zijn de heklatten naar de beide 

hekkens-einden toe (naar de as en naar het roede-eind toe) minder diep 

geschoot dan op het diepste punt (zie afbeelding 1).  
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Afb.1. Een gedeelte van de tekening uit het 

‘Groot Volkomen Molenboek’ van de 

watermolen tussen Loenen en 

Nieuwersluys. Het heklat op het eind van 

de roede (no. 5) steekt op deze tekening 

± 4,5 graad in de wind op. Op de tekening 

van de watermolen tussen Assendelft en 

Uytgeest (in hetzelfde boek) is dit in de 

wind opsteken ook ± 4,5 graad. Het terug 

komen van de heklatten vanuit het diepste 

van de schoot naar de as toe (no. 1 t.o.v. 

no. 2 op de tekening)  is op beide 

tekeningen ± 1 graad. 

 

 

 

 

 

De windstromingen over de zeilen worden hiermee zo gestuurd dat zij de zeilen 

zoveel mogelijk via het achterlijk verlaten en zo weinig mogelijk via de heklatten 

op de beide einden van ieder hekken (groene pijlen op afbeelding 2). Door de 

winddruk met de schoot van de heklatten naar de hekkens-einden toe zo over de 

zeilen te sturen dat die via het achterlijk de zeilen verlaat worden de zeilen op de 

hekkens gedrukt en wordt daarmee en daardoor automatisch de zeilslag 

voorkomen of onderdrukt. Dit is dus puur doordat er aan de windzijde van de 

hekkens door de winddruk een overdruk op de zeilen is, wat dan automatisch 

inhoudt dat er aan de lijzijde (achterkant) van de hekkens een onderdruk gaat 

heersen. Hier komt bij dat de omtreksnelheid van de roede-einden t.o.v. de 

windsnelheid naar de roede-einden toe steeds groter wordt waarbij de roeden 

ook nog wind voor zich uit stuwen. Om nu te voorkomen dat de wind de zeilen 

niet meer op het hekkens zal drukken en er daardoor ook geen druk in 

voorwaartse richting meer op het kruis komt, moeten de heklatten naar de 

roede-einden toe steeds minder diep geschoot worden. De schoot van de 

hekkens is vanaf de as gerekend eerst scheppend wat naar de roede-einden toe 

steeds meer strijkend wordt. Bij zeilschepen zie je dit ook. Vlak boven het schip 

zijn de zeilen scheppend geschoot, wat naar boven toe steeds meer strijkend 

wordt (vooral bij vierkant getuigde schepen uit de 19e eeuw en brede gaffelzeilen 

is dit goed te zien). Dat er naar het eind van de roeden toe enige heklatten in de 

wind opsteken is hierbij om zoveel mogelijk te voorkomen dat er wind via de 

heklatten (in de lengterichting van de hekkens) weg zal vloeien (rode pijlen op 

afbeelding 2), maar in plaats daarvan over het achterlijk (in de dwarsrichting van 

de hekkens).  
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Afbeelding 2. De groene pijlen geven de stroming van de wind aan waar het kruis 

vooruitgaand voor wil wijken. De rode pijlen verbeelden de windstromingen die over de 

heklatten heen stromen,  daarmee nutteloos zijn en vermeden moeten worden. De 

zwarte pijlen duiden de windstromingen aan, bij meer dan genoeg wind, welke optreden 

bij die heklatten van ijzeren roeden welke meer dan 3 à 4 graden in de wind opsteken  

Bij roeden van hout zullen die tegengestelde windstromingen zich niet voordoen doordat 

houten roeden veel meer verwringen dan roeden van ijzer. Bij roeden van hout is het in 

de wind opsteken van de heklatten op het eind van de roeden, vanwege het verwringen, 

door de winddruk bij weinig wind gereduceerd tot ± 3 graden en bij genoeg of meer 

wind nog minder tot helemaal niets.  
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Zoals al aangegeven heeft een molen namelijk niets aan wind die over de 

heklatten heen de zeilen verlaat doordat het kruis daar geen druk in voorwaartse 

richting van ondervindt. Dit is dus de reden dat er naar de roede-einden toe 

enige heklatten in de wind opsteken.  

Helemaal voorkomen dat er wind over de heklatten heen gaat zal echter niet 

lukken, maar dan toch zo weinig als mogelijk is. 

Let wel: het gaat bij het kruis van molens niet om meer wind dan voor een 

goede productie nodig is maar om minder of vaak eerder te weinig wind. Met 

meer dan genoeg wind komt het minder precies en maalt een molen zo ongeveer 

altijd wel. 

Vlakke en scheluwe hekkens 

Dat het met vlakke hekkens of die het model van een scheluwe plank hebben 

vaak hollen of staan is hoeft dan ook niet te verwonderen. Bij te vlakke hekkens 

wordt er bij niet veel wind minder druk door de wind gegeneerd waar het kruis 

voor wil wijken dan met hekkens met de juiste schoot voor een specifieke molen. 

Met hekkens in het model van een scheluwe plank zijn de windstromingen over 

de zeilen heen minder naar het wegstromen via het achterlijk gericht dan bij 

hekkens met de juiste schoot, wat dan weer minder winddruk waar het kruis 

voor wil wijken geeft dan mogelijk is.  

Bolle achterzoom 

Hekkens met een bolle achterzoom zijn in theorie misschien beter, zoals Jan 

Hofstra in nummer 161 (‘Schoot en zeeg (reactie)’) stelt. In theorie misschien 

wel. In de praktijk echter helemaal niet. De windstromingen over de zeilen 

worden er namelijk mee op een dwaalspoor gebracht. Zij weten dan niet meer 

dat zij over het achterlijk het zeil moeten verlaten maar gaan dat ook in andere 

richtingen doen. De winddruk waar het kruis in vooruitgaande richting voor wil 

wijken zal dan aanmerkelijk en onaanvaardbaar minder zijn. Maar goed dus dat 

de molenaars en molenmakers in de tijd dat de molens ontwikkeld zijn, geen 

weet van die theorieën hadden (die waren er toen nog lang niet).  

Windborden 

Dat de borden in de voorhekkens halverwege de 17e een grote verbetering waren 

is onmiskenbaar. De zeilslag kon er voor een groot deel mee voorkomen of er 

tenminste fors mee onderdrukt worden. De hoofdreden hiervan is dat de zeilen 

achter de roeden veel minder last van de opstuwing van de wind aan de 

voorzijde van de roeden ondervinden. Door die borden kon / kan de door het 

rondgaan van het kruis door de roeden voor die roeden opgestuwde wind 

gewoonweg niet meer over de windzijde van de roeden heen stromen doordat de 

borden dat verhinderen. Zeilen vanaf de voorzoom tot de achterzoom zullen 

daarentegen snel en vaak oplichten (van de roeden los komen) doordat de door 

de roeden opgestuwde wind tussen de roeden en de zeilen heen weg kan komen, 

met zeilslag als gevolg. De borden in de voorhekkens ondervinden die opstuwing 

echter nog steeds maar dat was / is geen groot probleem doordat die borden er 
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niet van slijten en, nog belangrijker, dat de zeilen op de hekkens achter de 

roeden er niet van gaan slaan doordat er geen wind tussen de zeilen en de 

roeden heen kan vloeien. Aan de windzijde van de zeilen blijft er daarom een 

overdruk wat aan de lijzijde automatisch een onderdruk veroorzaakt, wat dan 

weer een druk waar het kruis voor wil wijken oplevert. Per saldo sloeg men met 

het in de wind op laten steken van de heklatten op de roede-einden dan ook drie 

vliegen in één klap.  

1. De door de roeden opgestuwde wind stroomde niet meer tussen de roeden en 

de zeilen door weg en veroorzaakte daardoor ook geen aan beide kanten van de 

zeilen gelijke druk of zelfs een overdruk aan de lijzijde van de zeilen, met 

verminderde druk in vooruitgaande richting tot gevolg.  

2. De overdruk aan de windzijde en de onderdruk aan de lijzijde van de zeilen 

blijft daardoor veel langer in stand dan bij zeilen van voorzoom tot achterzoom. 

3. De zeilen slijten veel minder.  

Dat de borden eigenlijk belangrijker dan de zeilen zijn is niet mijn ervaring. Met 

alleen zeilen kan ik met nogal wat minder wind malen dan met alleen borden. 

Met alleen borden maal ik vanaf een ± 8 Bft, maar als ik haast heb leg ik dan 

ook nog enig zeil voor.  

Scepticus 

Voor de scepticus die er aan twijfelt of dat beetje meer vermogen dat een molen 

bij minder diep schoten van heklatten naar de as toe en het in de wind op laten 

steken van de heklatten naar de roede-einden toe verschil kan maken. Ja, met 

weinig wind kunnen een paar einden meer of  minder het verschil maken dat je 

in een hele dag bijvoorbeeld toch enige zakken kunt malen i.p.v. maar één zak of 

nog minder, of dat het water in de polder misschien niet zakt, maar tenminste 

ook niet omhoog komt. Dat geldt nu nog steeds maar in vroegere tijden (dat een 

windmolen de grootste krachtbron was) helemaal. Ook bij eigenlijk te weinig 

wind werd de molen ingeslagen en alle beetjes helpen dan. Hierbij moet niet uit 

het oog verloren worden dat te weinig wind veel meer voorkomt als te veel. Een 

ieder die met een molen voor de productie maalt of gemalen heeft kent de 

frustratie: er moet gemalen worden maar er is nauwelijks of te weinig wind. Hoe 

graag zou je dan niet toch een paar einden per minuut meer hebben, al is het 

dan ook maar een paar einden, je bent immers toch met die molen bezig? 

Verhalen dat één en dezelfde zak soms dagen achtereen aan de meelbak hing 

zijn er ook bekend, dat bakkers met doorgaans een voorraad meel voor vier 

weken helemaal geen meel meer hadden en hoe vaak zou een watermolen niet 

vervloekt zijn omdat het water in de polder weer eens te hoog stond vanwege 

gebrek aan wind!  

Natuurlijk: als je een molen hebt met een tot het uiterste geoptimaliseerd kruis 

ga je met minder wind dan voor een molen met een minder efficiënt kruis nodig 

is malen en loop je weer tegen het niet of nauwelijks rond gaan van het kruis 

aan. Echter: als je net iets meer kunt malen omdat het kruis van jouw molen iets 

meer presteert dan dat van een andere molen heb je wel iets tevredener klanten 
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dan die andere molenaar en verdien je ook iets meer of de ingelanden zijn meer 

tevreden met de molen. 

Kleppen i.p.v. zeilen 

Wat betreft kleppen, bijv. zelfzwichting of Ten Have. Wanneer dat geheel niet 

dezelfde vorm heeft als een zeilhekken dan blijft de ‘zeilslag’. Deze ‘zeilslag’ is 

voor een oppervlakkige beschouwer niet of te weinig waarneembaar maar het 

doet zich nog net zo goed voor doordat op de windzijde van de kleppen ook dan 

geen winddruk of te weinig is. De winddruk is dan, net zoals bij zeilen, aan beide 

kanten van de kleppen gelijk of is aan de lijzijde eerder hoger i.p.v. lager dan 

aan de windzijde. De kleppen klapperen dan wel niet zoals zeilen maar dezelfde 

windcondities welke zeilslag bij zeilen veroorzaken doen zich bij de kleppen ook 

voor. Ook bij kleppen is er dan, net zoals bij zeilen, ter plaatse van de verstoorde 

windstroming niet een zodanige winddruk op de kleppen waar het kruis voor wil 

wijken. Het in de wind op laten steken van enige heklatten op het eind van de 

roeden is bij kleppen dan ook net zo goed nodig. Bij ‘Ten Have’ kleppen steekt de 

onderste heklat echter wel iets minder in de wind op dan bij zeilhekkens en 

zelfzwichting doordat er maar 5 heklatten zijn en het hout van de kleppen zich 

niet zo laat buigen als een zeilhekken.  

Uitgangspunt 

Het “probleem” van het in de wind opsteken van de heklatten op het eind van de 

roeden is dan ook eigenlijk helemaal geen probleem. Het “probleem” van de 

zeilslag, vanuit die zeilslag zelf willen oplossen is evenwel niet het juiste 

uitgangspunt. Ook vanuit al de theorieën die er zijn, zoals bijvoorbeeld de 

stromingsleer et cetera, kom je ook niet tot de juiste oplossing. Die theorieën 

werken daarvoor veel te veel met aannames. Evenzo wordt er voor een molen 

met windtunnels nog steeds (te) veel met aannames gewerkt.  

Wanneer daarentegen de zaak bekeken wordt zoals de molenaars / molenmakers 

dat vroeger deden, i.c. van de praktijk uitgegaan wordt – in dit geval dat een 

kruis zoveel mogelijk winddruk genereert waar het kruis voor kan wijken – dan is 

dat wel het juiste uitgangspunt. Bij de hele ontwikkeling van de molens – vanaf 

ong. het jaar 1000 (?) tot  ± 1700, maar wel met horten en stoten – heeft men 

zo met succes gewerkt.  

Het juiste uitgangspunt is daarom: doordat het kruis rondgaand beweegt kan dat 

alleen wijken voor een winddruk welke die rondgaande beweging mogelijk maakt 

en dat is een druk dwars op de hekkens (groene pijlen op afbeelding 2) 

Windstromingen in alle andere richtingen heeft een molen niets aan. De zeilslag 

doet zich daardoor bij een stabiele windrichting niet voor of vermindert bij een 

minder stabiele windrichting sterk. 

Collectieve geheugen  

Na ong. 1700 is er in de Lage Landen niet veel meer aan het kruis veranderd 

omdat het niet beter kon dan het toen was. Doordat het kruis niet meer 

verbetert kon worden is de verbetering om het maximale vermogen uit de wind 
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te halen met het in de wind opsteken van de heklatten op het eind van de roeden 

uit het collectieve geheugen van hen die beroepsmatig met de molens bezig 

waren verdwenen, als dat tenminste ooit in het collectieve geheugen aanwezig is 

geweest. Wat wel in het collectieve geheugen bleef was de (overgebleven) 

zeilslag doordat die voor een ieder direct zichtbaar was / is. Het meerdere 

vermogen dat een kruis uit de wind kon halen t.o.v. een minder geoptimaliseerd 

kruis was daarentegen hoegenaamd niet (meer) zicht- of merkbaar doordat er 

(in de Lage Landen) geen molen met een niet helemaal geoptimaliseerd kruis 

overgebleven was en wat normaal of ergens niet mee te vergelijken is valt niet 

op.  

Of vroeger veel molenaars / molenmakers er weet van hadden dat de heklatten 

naar het roede-eind toe in de wind opstaken om de windstromen zo te sturen dat 

die via het achterlijk het zeil verlieten? Vrij zeker niet; maar… zelfs één was 

genoeg. Iets wat zich in de praktijk bewezen had als beter werd vanzelf door de 

anderen overgenomen; zonder dat men de juiste reden van het waarom wist of 

hoefde te weten. Het ging vroeger per saldo om het met een molen verdienen 

van geld. De theorie achter alles hadden de meeste moleneigenaars en 

molenaars geen behoefte aan. Als er geld aan en met een molen te verdienen 

viel was hun dat genoeg. 

Discussie 

Aangaande de discussie of een molen nou juist sneller gaat lopen wanneer de 

heklatten in de wind opsteken of juist langzamer (Krook maakt al melding van 

deze discussie): nee en ja.  

Volgens Aad Schouten van de ‘Wingerdse molen’ te Bleskensgraaf steken de 

heklatten van de molens van Kinderdijk, waar hij ook wel mee gemalen heeft, 

meer in de wind op dan doorgaans. Naar hij zegt gaan die molens na het leggen 

van een duikertje (lytse swicht) sneller lopen i.p.v. langzamer. Aan de Hantumer 

molen, waarvan de heklatten niet meer dan doorgaans in de wind opsteken (± 3 

graden) kan ik niet merken dat de molen met een ‘lytse swicht’ (duikertje) 

sneller of langzamer rond gaat. Wanneer ik de molen langzamer wil laten lopen 

dan moet ik met een ‘lange swicht’ (lange halve) gaan malen. De lytse swichten 

gebruik ik dan ook alleen wanneer de wind erg vlagerig is. De molen reageert 

dan minder fel op die vlagen.  

Bij molens met ijzeren roeden waarvan de heklatten meer dan doorgaans in de 

wind opsteken is het een ander verhaal. Bij die molens zal het in de wind 

opsteken van de heklatten op de roede-einden bij meer dan genoeg wind, de 

windstromen over de zeilen en dan alleen vanaf de heklatten die in de wind op 

steken, zo sturen dat die stromingen een tegengestelde druk op de zeilen aan 

het eind van de hekkens uit gaan oefenen (zwarte pijlen op afbeelding 2). De 

gang van het kruis wordt dan juist wel door het in de wind opsteken van enige 

heklatten afgeremd. Met een ‘lytse swicht’ zullen die molens dan daarom wel 

(iets) sneller gaan lopen.  
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Het  meer dan doorgaans in de wind opsteken van de heklatten van de molens 

van Kinderdijk zal evenwel een overblijfsel van de houten roeden zijn. Houten 

roeden verwringen namelijk nogal wat meer dan ijzeren, waarbij de mate van 

het verwringen met de lengte van de roeden toeneemt. Husslage schrijft in zijn 

boek ‘Windmolens’ (blz. 79) dat houten roeden soms zover verwringen en de 

heklatten zover doorbuigen dat die op de roede-einden evenwijdig aan de 

windzijde van de roede kwamen te staan. Dat dit slecht malen tot gevolg had 

maakt hij eerder in zijn boek al melding van (blz. 12). 

Om te zorgen dat tijdens het malen de heklatten op de roede-einden toch 

gemiddeld in de buurt van ± 3 graden in de wind blijven opsteken heeft men 

daarom de gaten in de houten roeden zo geboord dat de heklatten (van kale 

roeden) meer dan de 3 graden in de wind op gingen steken. In het Groot 

Volkomen Molenboek is de hoek een – 4,5o (zie afbeelding 1) en Krook geeft 

zelfs – 7,5o (op de tekeningen gemeten). Dat grote aantal graden van Krook zal 

met de houtsoort te maken hebben; grenen of dennen. Dennenhout voor roeden 

was in Krook zijn tijd, zo hij schrijft in zijn ‘Theoretisch en Practisch Molenboek’, 

nogal wat goedkoper dan grenen en roeden van dennenhout werden dan ook 

vaak toegepast. Met de ijzeren roeden is het meer dan doorgaans in de wind op 

laten steken bij de grote molens (zoals van de Kinderdijk) gebleven omdat men 

dat zo gewend was en hetgeen duidelijk nadeel opleverde. Het enige “nadeel” is 

dat je niet met een lytse swicht (duikertje) hoeft te gaan malen om de molen 

langzamer te laten lopen, maar direct meer moet gaan zwichten.  

Samenvatting 

Het in de wind opsteken van enige heklatten op het einde van de roeden en het 

terug komen naar de as toe is puur om de windstromingen over de zeilen zo te 

sturen dat die zoveel mogelijk de zeilen via de achterlijken verlaten. Alleen met 

zulke stromingen is bij weinig wind het maximale vermogen, wat met de 

gegeven wind mogelijk is, uit de wind te halen. Het gevolg is dat de zeilslag 

automatisch tenminste sterk vermindert.  

Nogmaals: het gaat bij dit alles niet om meer wind dan voor de goede productie 

nodig is, maar om minder tot eigenlijk te weinig wind. Het liefst had men vroeger 

ook gehad dat een windmolen met windstilte nog had kunnen malen, maar dat 

ging (en gaat) niet. Een kruis mag bovendien nog zo geoptimaliseerd zijn, er zijn 

een hele hoop uren in een jaar dat weinig wind gewoon weinig of te weinig wind 

is! 

O. Visser, Mounder Hantumer moune 
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In het Prentenkabinet opnieuw een onbekende muonts uit de collectie van Popke 

Timmermans. (foto boven) De enorme verscheidenheid aan maat en model 

maken het thuisbrengen des te interessanter omdat na verloop van tijd wellicht 

duidelijkheid gaat ontstaan in locatie gebonden verschijningsvormen en 

bouwwijzen. De geplaatste foto biedt qua omgeving maar weinig houvast, terwijl 

de muonts zelf, met een geschatte vlucht van pakweg 9 à 10 meter, heel goed in 

het weidse land ten noodoosten van Leeuwarden gestaan kan hebben.          HY 
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Nieuwe toekomst voor molen 

De Mearmin in Damwâld 
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Links: de molen bij Roodkerk 

 

Na een grote restauratie is molen De 

Mearmin in Damwoude 14 oktober geopend! 
De restauratie van de molen was een traject 
dat vele jaren heeft geduurd, waarbij de 

molen diverse keren bijna was verdwenen of 
gesloopt. 

Op de oude standplaats in Dokkum was de 
functie vervallen. De molen was hier in de 
jaren zestig vanuit Roodkerk opgebouwd om 

een natuurgebied in te malen. De molen was 
al jaren niet meer bereikbaar, in de zomer 

kon je er al helemaal niet meer bijkomen 
door opschietend geboomte en struikgewas. 
Om tot een verantwoorde restauratie en 

herbestemming te komen was het dus 
noodzakelijk de molen te verplaatsen. Een 

goede standplaats werd gevonden bij het openluchtmuseum De Sûkerei te 
Damwoude. Hier heeft de molen een functie gekregen voor het inmalen van 
water naar hoger gelegen land. De laatste maanden was de molen al gereed en 

werd veelvuldig bezocht. Ook schoolklassen die het museum bezoeken konden zo 
de molen en zijn werking bekijken. 

De Molenmakers uit Tzummarum hebben de hele restauratie uitgevoerd. Van 
Reeuwijk bouwmeester verzorgde de planvorming en de bouwdirectie. De 
uiterlijke vorm met alle gebruikssporen en bouwdetails die de molen had in 

Dokkum zijn hierbij het uitgangspunt geweest voor de restauratie. De molen is 
zo een mooi document van de wijze waarop dit soort kleinere molens in de tijd 

zijn gerestaureerd.  
Om te komen tot de restauratie van deze molen moest een moeizame weg 
worden afgelegd. Alle betrokkenen zijn dan ook erg blij dat het toch is gelukt 
deze molen te behouden voor het nageslacht. 

Van Reeuwijk bouwmeester met actuele 
foto’s van Karel Jongsma 

Zie ook www.desukerij.nl 
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Het stadje Sloten is één groot 

monument en als zodanig 

beschermd stadsgezicht. Het 

grachtje De Ie doorsnijdt het historische 

centrum en bezit in het zuiden de oude 

korenmolen De Kaai uit 1755, fraai gelegen op het Zuiderbolwerk bij de 

waterpoort aan de Veermanskaai. Vorig jaar bezocht ik er de bescheiden 

kerstmarkt en de molenaars organiseren ook nu weer zo’n evenement. Tanja 

Kombrink van de molengroep Sloten schreef me: “Op 30 december gaan we dus 

weer oliebollen bakken en hebben we een klein kerstmarktje met lokale 

ondernemers. Meestal beginnen we met bakken in de loop van de ochtend. De 

kerstmarkt begint halverwege de middag die duurt tot het begin van de avond.” 

Hier het sfeerverslag dat ik toen schreef. 

In het clair obscuur van de molenzolder 

De wieken van de korenmolen De Kaai wuifden me enthousiast toe. En ik was 

niet alleen op pad. Meer liefhebbers zochten een toevlucht in het oude 

windfabriekje bij de kade van het bolwerk. De avond naakte. Kinderen speelden 

nog op het erf in het schijnsel van een antieke straatlantaarn. Op de stoep bij de 

molen stonden oudere bezoekers zich te verdringen om binnen te komen. Het 

doel was oliebollen te kopen met het oog op oudejaarsdag. Niemand wil dan 

zonder deze lekkernij zitten. En dus deed men op de molen goede zaken. 

Wekenlang was er op de wind gemalen om meel te krijgen. De molenstenen 

hadden het graan puur ambachtelijk tot een geurend goed vermalen en de 

molenaar was er hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor dat er een speciaal 

molenoliebollenrecept tot een heerlijke traktatie verwerkt zou worden. De 

mélange is het geheim van de molenaar die heerlijke bollen wist te bakken, 

krokant van buiten, goed gevuld en toch luchtig van binnen met een 
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overheerlijke smaak. Voedzaam ook. De warme chocolademelk die er werd 

geschonken zorgde voor een toepasselijke winterdrank, hoewel buiten ook 

Glühwein verkrijgbaar was.  

Terwijl een aardige molenaar met het personeel druk boven de hete olie de ene 

na de andere overheerlijke oliebol in papieren zakken liet verdwijnen, beklom ik 

de trap naar boven. Het stellingdeurtje stond uitnodigend open. Altijd opletten 

met die draaiende wieken natuurlijk, maar ze waren afgeschermd. Ik liet m’n oog 

gaan over het wijde landschap richting de voormalige Zuiderzee waar ooit 

beroepsvissers op de wind met hun botters en andere platbodems koers zetten 

naar de visgronden. Een enkele visser is daar nu nog actief. Via het oude 

vissershuisje, onder aan het bolwerk laat ik m’n oog glijden langs de daken van 

het monumentale stadje. Zachtjes fluiten de wieken door de avondwind. Aeolus 

neemt op z’n tocht de geur van verse oliebollen mee. Het grachtje dat door het 

stadje stroomt grijnst me koud tegemoet. Straks, als het wintert en de kou het 

water heeft doen stollen tot sterk ijs, dan krijg je het warm van alle gedein op de 

schaats. Dan zal een koek en zopie hier goede zaken doen. Ach, ’t is maar een 

vroom gepeins. De winter laat zich niet leiden. Ik ga weer naar binnen en hoor 

het zachtjes kraken van kunstige houten tandwielen die vakkundig in elkaar 

grijpen. De balken vormen het stevige skelet van de oude molen die hier al 

eeuwenlang heeft gestaan. Ooit dreigde het mis te gaan en leek sloop 

onafwendbaar, maar wat mogen we allemaal blij en tevreden zijn dat hier op dit 

markante brok historie de molen z’n verhaal van weleer nog kan vertellen.  

Hoe sfeervol het kan zijn: opname 2010              Tekst en foto’s: Gerben D. Wijnja  

Molenaar-zager Jaap van Driel van de houtzaagmolen De Jager in 

Woudsend liet weten dat het in het eindejaarsweekend van 

zaterdag 31 december op nieuwjaarsdag 1 januari weer genieten 

wordt op de zaagmolen. Traditiegetrouw zal tijdens de 

jaarwisseling het nieuwe jaar “ingezaagd” worden. Daarvoor 

moet er natuurlijk wel wind staan, maar desondanks zal het een 

sfeervol gebeuren zijn dat op veilige afstand van de molen met 

veel fraai vuurwerk gepaard zal gaan, volgens Jaap een schitterend gezicht vanaf de stelling van de 

zaagmolen. De liefhebbers zijn dus op de hoogte. Verder is het zinvol het facebook van De Utskoat in 

de gaten te houden, want als er nog activiteiten bij komen zullen we het daar zeker vermelden. 
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Een uitgave van Stichting De Fryske Mole en 

Ver. Gild Fryske Mounders 

De Fryske Mole 
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2157365  

www.defryskemole.nl 

Gegevens t.b.v. de ANBI-status: 

RSIN/fiscaal nummer 006357465 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-

fryslan.nl 

Penningmeester: 

Barend Potjer. e-mail: 

penningmeester@defryskemole.nl 

IBAN:  NL28 RABO 01 3498 4072 

 

Gild Fryske Mounders 
p/a Henny Vlasma 

Meinsmawei 6, 9143 DM Nes 

e-mail: hvlasma@planet.nl 

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@telfort.nl 

Ereleden Gild Fryske Mounders: 

J.H.A. van Tilburg  

Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  

Gerben D. Wijnja 

L.J. Sierkstra 

Redactie 
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 : (tel. 0517-394604) 

Michiel de Ruiter (tel. 0515-572573) 

Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858) 

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348) 

Eindredactie en lay-out: 

Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-579348) 
 

Foto’s en archiefcollectie: 

Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

Advertentieacquisitie: 

Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

O. Visser, Erwin Esselink, G. van Dijk, Jan 

Stoel, Kees de Boer, Van Reeuwijk 

bouwmeester 

 

Druk: uitgeverij Masije, Joure 

Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan 

artikelen en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  

het beschikbaar stellen van informatie 

uit dit en voorgaande nummers. 

 

http://www.defryskemole.nl/
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:penningmeester@defryskemole.nl
mailto:hvlasma@planet.nl
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jrozenga@telfort.nl
mailto:info@utskoat.nl
http://www.utskoat.nl/
mailto:jjpoorte@gmail.com


De Utskoat 164           december 2016 Pagina 56 
 

 


