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Agenda 

 
25 maart  –  Friese molenaarsdag 
31 maart –  Voorjaarsvergadering GFM 
1 april  - Jubileum Gilde van Vrijwillige Molenaars  

22 april –  Friese Molendag 
22 april  Ingebruikname De duurzame Hersteller 

6 mei   –  Excursie naar de molens van het Rijnland 
13,14 mei - Nationale Molendag 
20 mei  –  Excursie naar de molens van het Rijnland 

21 mei  Sluiting kopij juninummer 166 
7 juni   Avondopenstelling molens in Drenthe 

20 juni - Avondexcursies 
27 juni  - Avondexcursies 
3 november - Najaarsvergadering GFM 

 

Van de redactie 
 
Het 165ste nummer staat vol nieuws over het Gild (vanaf pag.3) en De Fryske 

Mole (pag. 13 e.v.). Maar ook over de Stichting Waterschapserfgoed (pag. 15). 
We staan uitgebreid stil bij het feit dat 40 jaar geleden het eerste examen door 
het Gild werd afgenomen. (vanaf pag. 17). De Hersteller in Sintjohannesga gaat 

geschiedenis schrijven met een uniek pilotproject. (vanaf pag. 24) Hoe het de 
Himpenserpoldermolen vorig jaar verging leest u op pag. 28. Op pag. 30 hebben 

we een verslag over de Koninklijke Onderscheiding van Jelke Fabervan de 
Stichting Molens in Menaldumadeel. Op pag. 36 maken we nader kennis met ons 
nieuwe Gildbestuurslid Henny Vlasma. Op pag. 39 lezen we over de mislukte 

plannen om een standerdmolen op de wallen van Dokkum te herbouwen. En zo is 
er nog meer, zodat dit nummer weer overvol is. We moesten zowaar kopij 

doorschuiven naar het juninummer. Hoe dan ook, veel leesplezier, goede 
bijeenkomsten, fijne excursies en heel veel molenplezier toegewenst. 
 

Namens de redactie 
 

Gerben D. Wijnja 
 

Bij de foto’s op de cover  

Voorkant: Molen De Eendracht te Anjum stond in december in het middelpunt 
van de geschiedenis van ons Gild. Verderop in dit nummer veel meer over die 

gedenkwaardige dag. 

Achterkant: De afgelopen winter gaf aanleiding tot het maken van mooie 

molenfoto’s in een wit berijpt landschap. Op de foto molen Lonjé, een van de 
molens die haar deuren openzet t.g.v. de aanstaande avondexcursies waarover 
in dit nummer meer. 
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Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering 

vrijdag 31 maart 2017 om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening 
2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 4 november 2016 
5. Vaststellen jaarverslag 2016 

6. Penningmeester 
 Jaarverslag 2016 

 Verslag kascommissie 
 Benoemen reservelid kascommissie 
   Huidige leden: Martin de Jong en Jet Sandberg 

  Reserve lid: Frank Terpstra 

7. Jeugdcommissie en jaarverslag 2016 
8. Opleidingen 

 Jaarverslag 2016 
 Stand van zaken 

 Mededelingen uit de leermeestersvergadering 
 Uitreiking diploma’s periode november 2016 – maart 2017 
9.  Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders 

10.  Rondvraag 
11.  Pauze 

12.  Lezing door Jan Hofstra 
Jan Hofstra verzorgt een lezing over de molens in het Rijnland. 

Vooruitlopend op de twee excursies dit jaar op 6 en 20 mei, neemt Jan 

Hofstra ons aan de hand langs de molens welke in het boek “Met de 

kuierstok langs de molens” in het gelijknamige hoofdstuk voorkomen. 

Jan neemt dezelfde route als Piet Cozijn, jarenlang molenaar op de 

Mopmolen, met zijn kleinzoon Jaap Hoogenboom van de Waterloosmolen 

deed. Een aantal van die molens bestaat nog, maar vele zijn inmiddels 

verdwenen. 

Jan Hofstra is groot kenner van de Rijnlandse molens en woont zelf in de 

Stommeermolen te Aalsmeer, welke eigendom is van de Rijnlandse 

molenstichting. Tijdens de excursies zal Jan Hofstra ons ook vergezellen 

en zal hij ons tijdens de tripjes op de boot mooie verhalen en anekdotes 

vertellen over de molens in het Rijnland en de molenaars aldaar. 

13. Sluiting 
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Verslag Openbare Najaarsvergadering vrijdag 4 november 2016 

Aanwezig: 73 mensen, leden en belangstellenden. 

Afgemeld: Jack Russchen Hollum, Piet de Vries, Symen Bouma, Lourens en 

Hiltsje Feenstra, Leo Daane, Bauke Bos, Gerard vd Meer, Willem van der Veen, 

Wilco Zeemans, Henk Kuipers, Jan Terpstra, Huub van Est, Jan Poorte, Wiepke 

Schukken, Leo Daane. 

1.  Opening 

Voorzitter Frits Bloem heet alle aanwezigen welkom, een bijzonder welkom aan 

de mensen die vandaag hun diploma krijgen uitgereikt en ook aan Erik Kopp, 

voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Naar aanleiding van de 

nominatie voor UNESCO hebben beide verenigingen (GFM en GVM) afgesproken 

elkaar uit te nodigen voor de ledenvergaderingen. Ook Erik Tijman, de spreker 

van vanavond, wordt van harte welkom geheten.  

2.  Mededelingen 

Sake Bergsma heeft niet het certificaat van verdienste van De Hollandsche 

Molen ontvangen,  maar hij is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. Van harte gefeliciteerd! 

Eeuwe de Vries van de Oudkerkster molen was 40 jaar molenaar en kreeg een 

tekening van Aldtsjerk aangeboden.  Paul van Erkelens, de voorzitter van 

Wetterskip Fryslân, zette hem in de bloemen. Gefeliciteerd en nog goede jaren 

op je molen toegewenst. 

Bericht van Riet de Leeuw van het ministerie van OCW: De nominatiefile voor 

de UNESCO is technisch goedgekeurd, en nu maar wachten op een definitieve 

goedkeuring eind 2017. 

Voorzittersoverleg:  

Dit is een nieuw item, tijdens de UNESCO-nominatie periode hebben we (GFM) 

afgesproken met enkele andere deelnemers, zijnde GVM (Gilde van Vrijwillige 

Molenaars), AKG (Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde) en DHM (De Hollandse 

Molen) af en toe bijeen te komen. Als eerste onderwerpen zijn Veiligheid en 

Verzekeringen gekozen. De oude werkgroep Veiligheid waarin o.a. Ruurd Jakob 

Nauta (bedankt!!) zitting had is ter ziele. Omdat veiligheid van groot belang is op 

de molen wordt er een nieuwe werkgroep opgericht, bestaande uit een 

voorzitter, een secretaris en een deskundige. Zij zullen een actieplan opstellen en 

bij individuele molenaars aankloppen voor kennis. Dat kan ook een van onze 

leden zijn; denk alvast na over de veiligheid op je molen. 

PR – De Fryske Mole: Er wordt nagedacht over een activiteit van DFM tijdens 

Culturele Hoofdstad 2018. 

Iedereen die actief is geweest zoals Leermeesters, Gecommitteerden, 

organisatoren van excursies en reizen, redactie van De Utskoat en alle anderen 

die actief waren voor de vereniging: hartelijk dank. 

Friese Molendag: Helaas is er niemand van de werkgroep aanwezig en kan er 

niet een toelichting worden gegeven op de keuze van de molendag naar april. 
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3.  Ingekomen stukken 

 Er zijn geen ingekomen stukken.  

4.  Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2016 

 Er zijn geen opmerkingen. 

5.  Jeugdcommissie 

Frank van Onna geeft met behulp van een PPP (Power Point Presentatie) een 

overzicht van de activiteiten van het afgelopen half jaar. Er zijn bij verschillende 

molens diverse lagere scholen op bezoek geweest. We hebben als JC de 

beschikking over lesmateriaal: een film, boeken en brochures en Jan Huls werkt 

aan een PPP. Lesmateriaal kan via de jeugdcommissie worden verkregen en 

iedereen kan zich aansluiten bij de jeugdcommissie, er wordt twee keer per jaar 

vergaderd met name om ervaringen uit te wisselen, aanmelden bij Frank of een 

van de andere leden van de jeugdcommissie. 

molen – molenaar(s) school / opleiding 

Arkens – Reind Wibbens  

Kramer / Hoogland – Tjitte Talsma van Hal – Larenstein 

Nijlanner mole – Jan Stoel / Johan de 
Jong 

Jenaplanschool 'de Opbouw' 

Rispens – Ruurd Jakob Nauta Simon Havinga school 

de Jager – Arjan Reekers Reinbôge 

Mellemolen – Joh. Terpstra Ds. Hasperschool – ging niet door 

Nijhuizemermole – Jan Huls / Henk 

Brandsma 

St Ludgeresschool 

Dorismooltsje – Piet de Vries St Ludgeresschool 

De Rat – Simon Jellema St Ludgeresschool 

 

Op de vraag waarom geen middelbare scholen worden uitgenodigd, is het 

antwoord dat het erg lastig is om op middelbare scholen een ingang te krijgen. 

Op de basisscholen gebeurt dit vaak via de ouders. Wel zijn er mogelijkheden 

met (de opvolger van) een Maatschappelijke Stage.  

6.  Penningmeester 

Johannes Rozenga krijgt het woord, de concept begroting 2017 ligt voor iedereen 

ter inzage op tafel. Op de vraag hoe het zit met de post verzekeringen: Aan de 

inkomstenkant staat alleen het WA+ gedeelte, de normale WA zit bij de 

contributie; aan de uitgavenkant zijn beide bedragen bij elkaar opgeteld. Ook de 

sommatie is niet op het eerste gezicht duidelijk, maar bij nadere bestudering 

blijkt het te kloppen. 

Johannes gaat ervan uit dat alle leden op tijd de contributie betalen, in februari 

of maart. Tot op heden hebben 30 leden de contributie van 2016 nog niet 

betaald, daar moet hij weer achter aan. Uiteindelijk zullen de leden die twee jaar 

de contributie niet betalen als lid worden geschrapt. 

7. Opleidingen 

Overzicht leerlingen GFM. 

Heerenveen 1 Surhuisterveen 3 

Joure 2 Marrum 3 
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Nes 2 Wanswerd 3 

Woudsend 4 IJlst 5 

Schalsum 4 Makkum 2 

Witmarsum 3 Burum 1 

Stiens 0   

Workum 2 Totaal 35 

 

Dit jaar zullen nog 3 à 5 examens worden afgenomen. 

De laatste leermeestersvergadering vond plaats op Ameland, het was een goed 

georganiseerde dag, 's morgens vergaderen en 's middags een rondleiding langs 

de beide Amelander molens. Clemens Brouwer en de andere Amelander 

molenaars: hartelijk dank! 

Uitreiking diploma’s periode april 2016 - oktober 2016 

leerling leermeester gecommitteerden 

Sjoerd de Boer Jaap Tiedema  

Age Metzlar Durk Piersma  

Tineke Popma Tjerk van der Veen  

Symen de Boer Tjerk van der Veen  

 

8.  Bestuursverkiezing 

Albert Wester neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid. Frits spreekt hem toe en 

meldt onder andere dat er in al die jaren slechts een keer een opmerking over de 

notulen van de ALV is geweest. Albert krijgt een bloemstuk en een enveloppe 

met inhoud overhandigd. Tot slot van zijn bestuursperiode laat Albert de film 

zien die nu bij de UNESCO ligt en waarin het GFM een goede rol heeft gespeeld 

met Christa Bruggenkamp, Dick Sandberg en Laurens Sierkstra. 

Henny Vlasma heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten aangemeld zodat Henny wordt benoemd tot bestuurslid. 

9. Rondvraag 

Frank Terpstra meldt een nieuwe folder van de Grevensmolen, ze liggen in de 

pauze voor op tafel. 

Jaap Tiedema meldt de molendag Súdwest-Fryslân op 27 november; er zijn ook 

twee gemalen opengesteld. 

Gerben Wijnja: In De Utskoat stond een oproep om bijzondere activiteiten 

tijdens oud en nieuw door te geven. Als er nog mensen zijn die iets willen 

melden dan kan dat nog. 

Ruurd Jakob Nauta meldt dat Jaap en hij gaan stoppen met de organisatie van 

de jaarlijkse excursie. Volgend jaar zullen zij het laatste reisje organiseren, dit 

wordt iets bijzonders, namelijk een boottocht door het Rijnland. Jan Hofstra zal 

op de ALV eind maart een inleiding houden over de molens in het Rijnland, 

bovendien zal hij tijdens de tocht optreden als reisleider. De boottocht is op 6 

mei 2017 en er kunnen maximaal 52 mensen mee. Belangstellenden kunnen zich 

gelijk opgeven. 
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10. Pauze 

Zoals gebruikelijk met wat te drinken en bitterballen. 

11. Presentatie door Erik Tijman: Paltröcke (korenmolens) in ex-DDR 

Een interessant verhaal hoewel Erik wordt geteisterd door stemverlies. Hij weet 

erg veel van de molens en legt uit dat de fundering in sommige gevallen nogal 

afwijkend is. Bovendien werd er, vooral bij de nieuwere molens, veel gebruik 

gemaakt van gietijzer. 

12. Sluiting 

Frits bedankt ieder voor zijn/haar inbreng, meldt dat de bar nog een tijdje open 

blijft, wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering. Ruurd Jakob 's excursie is 

bijna volgeboekt. 

Jaarverslag 2016 Gild Fryske Mounders 
 

UNESCO nominatie van het molenaarsambacht voor de internationale 
lijst van immaterieel erfgoed 
Bestuursleden Frits Bloem en Albert Wester zaten namens het GFM in de 

werkgroep die de aanvraag heeft voorbereid. Zij hebben hier veel tijd in 
gestoken. De leiding was in handen van Albert van der Zeijden, werkzaam bij het 

ministerie van cultuur. Hij heeft vorig jaar in de beoordelingscommissie van de 
UNESCO-aanvragen gezeten en van zijn expertise werd gebruik gemaakt.  

De aanvraag is technisch goedgekeurd. Het wachten is op de uitkomst. 
 
Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2016 vier keer.  
Ook werden er twee algemene ledenvergaderingen belegd, te weten in het 

voorjaar op 1 april en in het najaar op 4 november. Op 4 november vond een 
bestuurswisseling plaats. Secretaris Albert Wester verliet het bestuur na twee 
bestuursperiodes. Het nieuwe bestuurslid Henny Vlasma trad aan met 

instemming van de algemene ledenvergadering. 
 

Veiligheid op de molen 
Het thema Veiligheid op de molen is aanleiding geweest opnieuw als 
voorzitters een aantal keren bij elkaar te komen in de volgende 

samenstelling: DHM, GVW, AKG en GFM. De vraag was hoe verder nu de 
bestaande werkgroep veiligheid is opgeheven. Allen zijn we van mening dat 

het aspect veiligheid van te groot belang is om te laten liggen. Anderzijds 
hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Er bestaan goede 
rapporten en brochures over dit onderwerp. Ook moet je concluderen dat er 

belangrijke gedragscomponenten in zitten waar we allen verantwoordelijk 
voor zijn. 

De afspraak is dat er een nieuwe werkgroep komt bestaande uit een 
voorzitter, secretaris en een deskundige. Ze komen niet uit één der 
besturen. De eerste drie onderwerpen waar de nieuwe werkgroep mee aan 

de slag gaat: protocol/actieplan bij ongevallen op de molen, omgang  met 
bezoekers op molens in brede zin en verzekeringen. 

De afspraak is verder zittende leden in de opgeheven werkgroep te 
bedanken voor hun inzet. Voor het GFM was dat Ruurd Jakob Nauta.  
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Overeenkomst GVM en GFM 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild Fryske Mounders hebben in 2016 
een overeenkomst opgesteld en vastgelegd. In het kort komt het neer op het 

volgende: De molenaars die het diploma van het Gild Fryske Mounders (GFM) in 
bezit hebben worden door het Gilde van vrijwillige molenaars (GVM) gezien als 
geslaagd lid. Verder is opgenomen in de overeenkomst: aan- en afmelden, 

verzekering en examen. 
 

Friese Molenaarsdag 26 maart 
Ook in 2016 organiseerde Martin de Jong een Friese Molenaarsdag. De molens 
die bezocht konden worden: 

– Doris Mooltsje te Oudega 
– Korenmolen ‘t Lam in Woudsend 

– Houtzaagmolen De Jager in Woudsend 
– Houtzaagmolen De Rat in IJlst 
– Poldermolen Terpensmole in IJlst 

 
Busexcursie 9 april 

Jaap Tiedema en Ruurd Jacob Nauta organiseerden op 9 april een busexcursie 
naar Noord-Brabant. Korenmolen Emma te Nieuwkuijk werd als eerste bezocht 

en daarna poldermolen Zuidhollandsche Molen te Hank. Vervolgens werden twee 
wipmolens bezocht: de Uitwijkse (Sleeuwijk)  en Zandwijkse molen (Uddel). De 
Jan van Arkel te Arkel werd als laatste bezocht. Het was een interessante en zeer 

geslaagde excursie. 
 

Avondexcursies 14 en 21 juni  
De volgende poldermolens waren op 14 juni in het programma opgenomen: 
- De Oudkerker molen, - De Olifant, - De Mearmin/Geestmermeermolen 

En op 21 juni: 
- De Hiemeter Mole, - De Pankoekster 

We kunnen terugkijken op geslaagde avonden. 
 
Geslaagden 

Een vijftal leerlingen slaagde voor het diploma vrijwillig molenaar, te weten 
 Sijmen de Boer 

 Age Metzlar 
 Tineke Popma 
 Sjoerd de Roos 

 Harmen Zwart 
 

Subsidieaanvraag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
In aansluiting op een subsidieverzoek in 2014 heeft het GFM in november 
opnieuw een verzoek met onderbouwing gedaan t.b.v. een subsidie voor het 

ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor de opleiding van vrijwillig molenaar. In 
december kreeg het bestuur tot haar verrassing bericht dat de subsidie (€ 5050) 

is toegekend. 
 
Henk Kingma en Jan Wüst 

Het GFM besteedde op 17 december aandacht aan het feit dat de heren Kingma 
en Wüst op 18 december 40 jaar geleden als eersten slaagden voor het diploma 

vrijwillig molenaar op De Onderneming te Witmarsum onder toeziend oog van 
het GFM. Het examen werd destijds afgenomen door de heren L. Sierkstra 
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(instructeur), J.H.A. van Tilburg en C. Zijlstra (vakmolenaars) en J. Wierstra 

(secretaris). De beide heren bemannen De Eendragt ook sinds die tijd.  
In De Eendragt te Anjum werd tijdens een gezellig samenzijn, waarbij diverse 

sprekers het woord voerden, stilgestaan bij dit feit. De gezellige klanken van een 
draaiorgel maakten het geheel tot een mooi feestje.  
 

Vrijwilligers 
Ook in 2016 zijn er weer vele vrijwilligers actief geweest op molens, in 

commissies, in werkgroepen,  in overleggen en in het bestuur. Samen zorgen zij 
ervoor dat alle zaken rond het Gild Fryske Mounders worden geregeld. Al deze 
vrijwilligers willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. 

 
Aantal leden op 31 december 2016: 272 

 
Samenstelling bestuur 
Frits Bloem – voorzitter 

Albert Wester – secretaris (tot 4 november) 
Henny Vlasma - secretaris (vanaf 4 november) 

Johannes Rozenga – penningmeester  
Ruurd Jakob Nauta (opleidingen) 

Frank van Onna (jeugdcommissie) 
 

Jaarverslag jeugdcommissie 2016 

De jeugdcommissie is het afgelopen jaar twee maal bij elkaar gekomen. Centraal 

staan het uitwisselen van ervaringen welke de molenaars hebben opgedaan 

tijdens de bezoeken van jeugd aan onze molens en de molenaar die de scholen 

bezoekt. Belangrijk aspect hierbij is het beheersbaar houden van de groepen 

welke de molens bezoeken. Tevens wordt het geboden lesmateriaal beoordeeld.  

De jeugdcommissie bestaat momenteel uit elf leden. Voor het uitdragen van het 

jeugdbeleid is er een map met informatie, een CD en een leskist samengesteld 

en uitgedeeld aan de leden. In de komende periode zal dit materiaal worden 

uitgebreid met een PowerPoint presentatie welke op het moment van dit 

schrijven in ontwikkeling is. De molenaars welke het jeugdbeleid uitdragen met 

behulp van de beschikbaar gestelde materialen doen dat elk op hun eigen wijze 

en met veel enthousiasme. 

Gedurende het afgelopen jaar zijn er zowel via de jeugdcommissie als op eigen 

initiatief meerdere geslaagde acties geweest om de schoolgaande jeugd uit de 

onderbouw te informeren over het cultureel erfgoed welke wij als molenaars van 

het GFM mogen beheren. Er zijn gastlessen gegeven en er is praktisch onderricht 

verzorgd op de molens, een prachtig resultaat. 

Een ieder die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het uitdragen 

van het jeugdbeleid heel hartelijk dank hiervoor en dat de jeugdcommissie ook in 

2017 weer een beroep op jullie mag doen.  

Frank van Onna, Jeugdcommissie GFM 
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Jaarverslag opleidingen GFM 2016 

In 2016 hebben 5 leerling molenaars examen gedaan, zij zijn alle 5 geslaagd: 

Datum Leerling Leermeester Gecommitteerden 

    

19-3-16 Sjoerd de Roos Jaap Tiedema Jaap van Driel / Johan Cnossen 

2-7-16 Age Metzlar Durk Piersma Yolt IJzerman / Job Koehoorn 

15-10-16 Sijmen de Boer Tjerk van der Veen Yolt IJzerman / Job Koehoorn 

15-10-16 Tineke Popma Tjerk van der Veen Yolt IJzerman / Job Koehoorn 

12-11-16 Harmen Zwart Sjerp de Jong Jaap van Driel / Johan Cnossen 

 

We zijn het jaar begonnen met 37 leerlingen. Gedurende 2016 hebben zich 4 

nieuwe leerlingen aangemeld om de opleiding te gaan volgen. Tegenover de 4 

nieuwe leerlingen staan ook een aantal leerlingen welke de opleiding hebben 

beëindigd. 

In het afgelopen kwam 

de leermeester-

vergadering drie maal 

bijeen. In februari in 

Witmarsum, in juli in 

Heerenveen en in 

oktober in Hollum op 

Ameland. Normaal zijn 

de leermeester-

vergaderingen altijd op 

avond, maar op 

Ameland hebben we er 

een hele dag van 

gemaakt. Alle (!) lesmolens waren die dag vertegenwoordigd met minimaal 1 

leermeester (zie foto molen te Hollum)). Het was een prachtige dag die mede 

door de gastvrijheid van het team van (leerling) molenaars en vrijwilligers op 

Amelander molens geweldig verliep. Ook vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers 

hartelijk dank zeggen voor deze geheel verzorgde dag! In één woord: geweldig! 

Overzicht aantal leerlingen 2016  

Leermeester 1/1/1
6 

31/12
/16 

Leermeester 1/1/
16 

31-12-
16 

      

Berry Weber 1 2 J. Tiedema/H. 
Brandsma 

3 2 

Clemens 
Brouwer 

2 2 Sjerp de Jong 3 2 

Cees 
Notenboom 

4 4 Sije Hoekstra 2 3 

Durk Piersma 4 4 Simon Jellema 5 5 
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Dick Sandberg 2 3 J. Sinnema/N. Meinsma 3 2 

Jan Looijenga 3 1 T. vd Veen/M. Hiemstra 3 1 

Stiens (vacant) 0 0    

Rolf Dijkema 2 4 Totaal 37 35 

 

Ik wil graag alle leerlingen, leermeesters en gecommitteerden bedanken voor 

hun inzet!    Ruurd Jakob Nauta, Opleidingen GFM 

Friese Molenaarsdag 2017  
 

Zaterdag 25 maart 2017 vindt de jaarlijkse Friese-molenaarsdag plaats. Voor 
deze Friese-Molenaarsdag selecteren we elk jaar weer unieke molens, elke keer 

in een andere streek in Friesland, die een bezoek meer dan waard zijn. Hieronder 
staan de molens vermeld, waarvan de molenaars hun deuren, voor u als 
molenaar en hun leerlingen openzetten.  

 
De Friese-Molenaarsdag 25 maart 2017 van 10:00 – 16:00 uur 

 
1: Nijlânnermolen, Hylperdyk 3, 8711 HJ Workum.  

Poldermolen uit omstreeks 1784. Molenaar Jaap Tiedema. 
2:  De Snip, Heidenskipsterdyk 1, 8724 HP It Heidenskip.    
Poldermolen bouwjaar onbekend. Molenaar Piet Meinderts.  

3: Amerikaanse windmotor “de Skar”, Skar 3, 8724 LE It Heidenschap    
Poldermolen uit 1926. Molenaar Johan de Jong.  

4: De Monnikenburenmolen, nabij nummer 17, 8775 XD, Nijhuizum. 
Spinnenkopmolen uit 1832 en gerestaureerd in 2008. Molenaar Jan Huls.  
5: Ybema’s molen, nabij Brouwersdyk 19, 8711 AN  Workum.  

Poldermolen is een molen van het type Boeremuonts. Molenaar Frank van Onna.  
6: Tjasker nabij Heidenskipsterdyk 31, 8724 HS It Heidenskip. 

Paaltjasker gebouwd in 1915. Molenaar Henk Brandsma. 
Ik hoop dat er net als voorgaande jaren weer veel animo is om op deze dag de 
geopende molens te gaan bekijken. Molenaars veel succes deze dag, 

Martin de Jong  (06-10 87 73 64) 
 

Avondexcursies 2017 

Beste collega vrijwillig molenaars, 

Graag maken we jullie het programma bekend van de avondexcursies 2017. 

Deze zullen plaats vinden op 20 en 27 juni 2017 en wel van 19.30 – 21.30 uur. 

We bedanken alvast de molenaars die deze avonden als gastheer willen 

optreden. Het programma ziet er als volgt uit: 

20 juni 2017: 

Poldermolen Tochmaland . Databasenummer 90, Tochmaland 1, 9291 LC 

Kollum. Onze gastheer is Piet Korse. 

Poldermolen Westermolen. Databasenummer 91, Foijingaweg 55, 9293 LR 

Kollumerpomp. Onze gastheer is Fred Ralten. 
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27 juni 2017: 

Poldermolen Beabuorstermole. Databasenummer: 137, Baburen 9, 8765 LS 

Tjerkwerd. Onze gastheer is Jentje van der Stap. 

Poldermolen Lonjé.  Database nummer  47, Oude Rijksweg 6, 8701 MD 

Bolsward. Onze gastheer is Michiel de Ruiter. 

Collega vrijwillig molenaars, we nodigen jullie van harte uit om van de 

gelegenheid gebruik te maken deze molens met een bezoekje te vereren. 

Allen graag tot ziens! De organisatoren: Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta. 

Harmen Zwart uit Dokkum geslaagd 

Op zaterdag 12 november is Harmen Zwart uit Dokkum geslaagd voor het 

examen molenaar. Dat betekent dat hij in geheel Nederland een antieke 

windmolen mag bedienen. Harmen heeft de opleiding gevolgd bij de provinciale 

vereniging Gild Fryske Mounders, die in totaal 13 lesmolens in Fryslân heeft. De 

opleiding duurt minstens twee jaar en bevat naast 150 uur vaardigheidstraining 

op de opleidingsmolen Victor te Wânswert ook nog 30 uur verplichte stage op de 

andere lesmolens. In de opleiding vormen naast kennis van de molenonderdelen 

ook theorie van het weer en veiligheid belangrijke onderdelen. Ook waren er 

excursies en de ledenavonden in Poppenwier. Ook zelf ging Harmen met zijn 

vriendin geregeld in andere delen van Nederland de molens bezoeken. Praktische 

handelingen bij het examen zijn het zeilen voorleggen van een molen, het 

remmen van een draaiende molen en de stormproef, waarbij in één minuut een 

zeil moet worden verwijderd van de wiek. Harmen kon deze handelingen 

uitstekend verrichten, zo vond de examencommissie. Ook de kennis over molens 

in andere gebieden van Nederland was zonder meer uitmuntend. Harmen wist 

hierin de examencommissie, bestaande uit Jaap van Driel uit Groningen, Johan 

Cnossen uit Stiens en Sjerp de Jong uit Feanwâlden goed te overtuigen.  

Harmen Zwart zal zich naast Gerard Stockmann bezighouden met de 

Klaarkampermeermolen in Sibrandahús. Deze molen kan het water verplaatsen, 

nog in echte situatie naast het 

moderne gemaal van het 

Wetterskip. Hij vindt het behoud 

van molens van belang. “Door 

draaiend te houden, kun je het 

cultureel erfgoed in standhouden,” 

zo zegt hij.   

 

Sjerp de Jong 

V.l.n.r. Jaap van Driel, Johan Cnossen, 

Sjerp de Jong en de molenaar Harmen 

Zwart.  
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Efkes byprate 

Jaarlijkse vergadering van bestuur De Fryske 

Mole met haar vrijwillige molenaars 

Het is een goede gewoonte om aan het einde van het jaar een 

ontmoeting te hebben tussen het bestuur van De Fryske Mole en de 

vrijwillige molenaars die op een van de 42 molens van DFM draaien. Er is 

dan ruimschoots gelegenheid tot contact tussen DFM en de molenaars, 

maar ook voor de molenaars onderling. 

Woensdag 14 december was het weer zover. In de historische bovenzaal van het 

honderdjarige Hotel-Eetcafe Duhoux in Wirdum vond het treffen plaats. Om 

ongeveer 20.00 uur heette voorzitter Wiepke Schukken de aanwezigen welkom. 

In totaal waren er ongeveer 35 personen, waarvan ruim 25 molenaars aanwezig. 

De voorzitter gaf eerst verslag van de diverse bestuurlijke zaken die het 

afgelopen jaar hebben gespeeld, zoals een gezamenlijke bijeenkomst van de 

grotere moleneigenaren, waar onder andere gezocht werd naar 

gemeenschappelijke zaken, die mogelijk nadrukkelijker kunnen worden opgepakt 

door met elkaar op te trekken en wellicht één front te vormen. Als voorbeeld 

geldt het dreigend korten op gemeentelijke onderhoudssubsidies. Dit moet met 

kracht worden bestreden, waarbij duidelijk gesteld is dat de gemeenten voor het 

cultureel erfgoed de molens een nadrukkelijke verantwoordelijkheid hebben en 

blijven houden. 

Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. Culturele Hoofdstad 2018 zal zeker 
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veel activiteiten ontplooien. De molens en het molenaarsambacht mogen hierin 

zeker niet ontbreken. DFM en het Gild Fryske Mounders trekken hierin samen op.  

De situatie ten aanzien van het verkrijgen van de POM-status door DFM werd 

belicht. (POM = Professionele Organisatie Molenbehoud). DFM is bij een eerdere 

aanvraag hiervoor afgewezen, maar is voornemens komend jaar een tweede 

poging te wagen. Er zijn andere identieke organisaties in het land die bezig zijn 

met een tweede poging. DFM volgt deze ontwikkelingen nauwlettend om haar 

voordeel hiermee te halen. 

De penningmeester Barend Potjer geeft een verslag van het financiële reilen en 

zeilen in deze. Er nadert weer een nieuwe BRIM-periode waarin de 

subsidiegelden voor de komende zes jaren veilig gesteld moeten worden. 

In de gedachten wisseling die ontstaat, komt naar voren dat diverse molenaars 

behoefte hebben aan meer informatie omtrent uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden aan hun molens. Daartegen bestaat bij DFM geen 

enkel bezwaar en haar onderhoudscoördinatoren zullen daar meer aandacht aan 

besteden. 

Vervolgens geven vertegenwoordigers 

van De Hollandse Molen, Ingeborg 

Pouwels en Ed van Gerven een 

uiteenzetting omtrent het door DHM 

uitgebrachte rapport Molentoekomst, 

waarbij het vrijwilligersbeleid extra 

aandacht krijgt. Er ontstaat een 

geanimeerde discussie met de 

toehoorders. Tevens geven zij een toelichting op het Molenfonds. 

In de pauze wordt druk onderling 

overlegd en worden zaken uitgewis-

seld. Na de pauze wordt eerst door 

Jos Schouwenaar, medewerker van 

het Wetterskip Fryslân een uiteen-

zetting gegeven over het waterbeheer 

in Fryslân in de toekomst. 

Afsluitend geeft Gijs van Reeuwijk 

een toelichting op de door DFM 

uitgevoerde restauraties met een 

klein uitstapje naar enkele molens 

van andere moleneigenaren. Tot slot 

gaat we, voorzien van het traditionele 

kerstbrood, huiswaarts.  

 

Jan J. Poorte met foto’s van Gerben D. Wijnja 
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Eindejaarsbijeenkomst ‘Stichting 

Waterschapserfgoed’ in feeststemming 

De meeste moleneigenaren houden voor hun molenaars, vrijwilligers en 

bestuurders in december een eindejaarsbijeenkomst. Samen stilstaan bij het 

oudejaar, vooruitkijken wat er gaat gebeuren met de molen en de molenwereld 

en de molenaars krijgen hun kerstpakket. Vrijdag 16 december was de beurt aan 

Stichting Waterschapserfgoed, de stichting die het erfgoed beheert van het 

Wetterskip. Waarom is het geen ‘Stifting Wetterskipserfguod’ zegt voorzitter 

Bertus Mulder (oud-gedeputeerde) vaak.  

Mulder memoreerde twee feestelijke gebeurtenissen, die onder het genot van 

een kop kofje en koeke nog eens opnieuw aandacht kregen: het 40-jarig 

jubileum van Eeuwe de Vries als molenaar op de Aldtsjerkster Mole en de 

uitreiking van de ‘Gemalenpluim’ in Kinderdijk, een mooie restauratieprijs. 

Eerst ging scheidend secretaris Jurjen Laan (namens de KvK) nog kort in op het 

ontstaan van de stichting. In 2004 opgericht werden voor € 1,- in 2008 23 

museale objecten van het Wetterskip overgenomen: molens, gemalen, 

windmotoren, sluizen, waterstaatkundige werken. Gelukkig steunt het Wetterskip 

de stichting nog jaarlijks. De stichting heeft de plicht tot onderhoud van deze 

monumentale werken en de plicht het ‘verhaal van het water’ (de geschiedenis 

van de waterbeheersing) levend te houden. Laan memoreerde wel dat hij het 

zorgelijk vond, dat het Wetterskip alle losse objecten, als wandborden, bekers, 

oorkonden, etc. van de hand wilde doen. Het gaat om een schat aan historische 

waarde. 

Daarna werden op een groot scherm de foto’s van het 40-jarig jubileum van 

Eeuwe de Vries, die met zijn vrouw aanwezig was, weergegeven. Eeuwe heeft dit 

jaar 40 jaar achtereen op de Aldtsjerkster Mûne gedraaid. Zelfs dijkgraaf Paul 

Erkelens was ’s ochtend langs de molen geweest op de feestdag. In De Utskoat 

162 (juni 2016) staat het verslag. 

Vervolgens presenteerde het bestuur aan de aanwezigen de foto’s van de 

uitreiking van de gemalenpluim 2016. Deze prijs ontving de stichting 

‘Wetterskipserfguod’ (nou ja in het Nederlands dan) op 4 november jl. in 

Kinderdijk voor de restauratie van het gemaal Makkumermeer- en 

Parregaastermeerpolder uit 1881. De prijs is ingesteld door De Nederlandse 

Gemalenstichting voor het eerst in 2015. Met de prijs wil deze stichting haar 

waardering uitspreken voor de zorgvuldige aanpak bij de restauratie van dit in 

1878 gebouwde gemaal. Het gemaal werd gebouwd als stoomgemaal. In 1924 

werd het voorzien van een elektrische aandrijving waarbij de twee vijzels werden 

vervangen door centrifugaalpompen van Stork. Het gemaal is dit jaar naar deze 

toestand uit de jaren 20 van de vorige eeuw weer geheel maalvaardig 

gerestaureerd. Er is nog steeds een hulpbemalingsfunctie en eventueel kan de 

droogmakerij uit 1878 nog steeds worden bemalen.   Michiel de Ruiter 
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Molenfonds van start gegaan 
 

In de molenwereld is begin dit jaar een nieuwe activiteit van start gegaan, 
namelijk het Molenfonds. Het is een initiatief van vereniging De Hollandsche 

Molen om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor 
molenonderhoud. Moleneigenaren kunnen op twee manieren een beroep doen op 
het Molenfonds. Zij kunnen gebruikmaken van het speciale crowdfundingplatform 

op www.molenfonds.nl. Daarnaast kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor 
de financiering van groot onderhoud of restauraties. 

 

Crowdfunding  

 
Elke moleneigenaar, die geld zoekt kan op molenfonds.nl een eigen pagina 
krijgen, waarop zijn of haar project wordt gepresenteerd aan het publiek. Hier 

kunnen zij geld werven voor allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals een 
schilderbeurt of de aanschaf van nieuwe molenzeilen. Maar ook werving voor 

initiatieven op het gebied van educatie, bijvoorbeeld het samenstellen van een 
leskist, is mogelijk. De pagina mag zelf gevuld worden met teksten en 

(film)beelden en uiteraard het streefbedrag. De Hollandsche Molen helpt waar 
nodig en verzorgt ook ‘aan de achterkant’ van de site technisch de digitale 
betalingen.  

 

Een bijdrage aanvragen 

 
Het Molenfonds heeft nog een tweede functie en dat is als geldbron fungeren 

voor onderhoudsprojecten. Geld van de BankGiro Loterij, het Gravin Van 
Bylandtfonds, maar ook van sponsors wordt in het Molenfonds gestort. 

Moleneigenaren en -organisaties kunnen vervolgens een aanvraag indienen voor 
de financiering van groot onderhoud en soms ook restauraties. De Hollandsche 
Molen beoordeelt vervolgens de aanvragen aan de hand van speciale criteria en 

neemt een besluit over de toekenning. 
Meedoen of interesse? Kijk op www.molenfonds.nl en help de molens vooruit. 

  

http://www.molenfonds.nl/
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Eerste examen van het Gild 

feestelijk herdacht 
 
Anjum was even “the place to be” in molelân Fryslân. Volgens strenge 

geheimhouding waren tal van molenprominenten en afgevaardigden uit 

de begintijd van het Gild Fryske Mounders in alle vroegte het hoge 

noorden ingereden om in het verre Anjum twee luisterrijke leden te 

verrassen. Reden: veertig jaar geleden hadden zij onder winterse 

omstandigheden het eerste examen afgelegd op de koren- en pelmolen 

in Witmarsum. 

 
40 jaar geleden 

 
Om dat eerste examen in 
Witmarsum draaide het 

uiteindelijk allemaal. Jan 
Wüst, orgelbouwer uit 

Leeuwarden, en Henk 
Kingma, schilder in 
Oosternijkerk, waren op die 

bewuste koude 18de december 
van 1976 naar De 

Onderneming gegaan om daar 
hun kunnen te tonen. 
Best wel spannend, zowel 

voor de kandidaten als voor 
de examencommissie die 

bestond uit molenaar-
leermeester Sierkstra en de 
vakmolenaars Van Tilburg uit 

Dokkum en ing. C. Zijlstra uit 
Drachten, terwijl Jan Wierstra 

uit Marrum het secretariaat in 
handen had. Omdat de wind 
het die dag totaal liet afweten 

werden de praktische 
handelingen op een later 

tijdstip verricht en wel op 15 
januari 1977 op de 
korenmolen van Sumar 

 
Maar terug naar de feestelijke 

17-de december van het afgelopen jaar. Johannes Kooistra uit Sintjohannesga, 
molenmaker en molenaar, was in het bezit van de sleutel en moest die dag vroeg 

uit de veren. Hij had de taak op zich genomen de molen op de wind te kruien en 
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de zeilen voor te leggen. Daarmee zou de 

verrassing voor de beide jubilerende molenaars 
nog groter zijn. De feestcommissie had verder 

een draaiorgeltje geregeld, zodat de 
feestklanken buiten de molen al hoorbaar 
waren. En met zo’n orgeltje zou orgelbouwer 

Jan Wüst ongetwijfeld zeer in z’n nopjes zijn. 
 

Nadat alle genodigden zich reeds hadden 
verzameld, arriveerde Jan Wüst als eerste van 
de twee op de molen. Uiteraard was hij zeer 

verbaasd vanwege al het feestelijk vertoon, 
maar het kwartje viel al gauw bij de 

herinnering aan 40 jaar geleden. Dat het 
draaiorgel een boppeslach was, bleek ook, want 
Jan was er niet bij weg te slaan en draaide 

vrolijk aan de slinger. 
Toen later een al even verbaasde Henk 

Kingma met zijn vrouw Frouke 
arriveerde, kon het feestprogramma 

echt van start gaan, waarbij diverse 
sprekers herinneringen ophaalden aan 

vroeger tijden.  

Henk en Frouke hadden ook nog 
hun trouwalbum meegenomen, 
want het was precies 35 jaar 

geleden dat ze elkaar het ja-woord 
hadden gegeven en foto’s hadden laten maken op de molen. En zo was er 

opeens in dubbel opzicht reden om feest te vieren.  
Maar eerst moest er buiten een groepsfoto gemaakt worden. En dan valt het op 
dat, ondanks de kou, molenaar Henk Kingma gewoontegetrouw in korte broek 

van de partij is. Ooit legde een bezoeker zijn impressie aan het molenbezoek 
vast in een gedichtenbundel “Van Loenen op zijn best, de molenaar doet de 

rest?” 

 
“O, wat werd ik getroffen tijdens mijn bezoek, 
Door de molenaar in zijn korte broek. 
Het leek wel een atleet, 
Terwijl wiek voor wiek langs de molen gleed. 
De wieken draaiden zonder onderbreking 
En de molenaar kreeg zelfs geen blaasontsteking. 
Want al rennend achter een wiek, 
Is hij zo gehard en dus nooit ziek. 
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Binnen, onder het genot van koffie met gebak, sprak voorzitter Frits Bloem van 

een historische dag. Er werden herinneringen opgehaald aan Jan zijn schooltijd. 
Tijdens het speelkwartier - zo heette dat toen nog! – was een achtkant op het 

plein getekend. Dat maakte deel uit van Jan zijn speelmoment: het stelde het 
achtkant van de molen voor en Jan voelde zich daarvoor verantwoordelijk. Als 
kind had hij ook al een tik van de molen gehad, zo stelde Frits Bloem, waaraan 

werd toegevoegd: “Ik fyn jim Hondstrou!” daarmee verwijzend naar ‘zijn’ koren- 
en pelmolen De Hond in Paesens. “Jim draaie altyd en jim binne my ek altyd 

foar.” Als dan eenmaal De Hond in werking is, spreekt Jan Wüst de gevleugelde 
woorden: “De Hond blaft ook weer” en als hij stil staat valt Henk Kingma bij met 
“Hy leit yn ‘e mand”. Het is de humor die de beide mannen karakteriseert. In 

ieder geval beschouwen de molenaars van beide molens elkaars wiekendragers 
als referentiepunt. En Jan en Henk zijn nog even gepassioneerd als veertig jaar 

geleden. Henk: “Molens zijn net als vrouwen hè: ze moeten er mooi uitzien!” en 
Jan: “Ik hew altyd wat met wind te maken. Door 
de week met orgels en op zaterdag de molen.” 

Jan Wierstra was al enige van de 
examencommissie van destijds aanwezig. Logisch 

dat hij mooie herinneringen ophaalde, wederom 
doorspekt met veel molen- en orgelhumor.  
Namens de molenstichting werden bloemen 

overhandigd, waarbij de wens werd uitgesproken 
“dat jullie nog heel lang op de molen mogen 

passen, want jullie zijn het levend bewijs hoe het 
moet.” 
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Maar hoofdspreker van die ochtend was toch wel Marijn van Tilburg, zoon van 
wijlen molenaar Van Tilburg uit Dokkum. We plaatsen zijn memoires hierna in 

zijn geheel vanwege het schitterende tijdsbeeld dat Marijn in eigen, 
karakteristieke bewoordingen schetste. Dat daarbij menigmaal de lachspieren op 

hun kwaliteiten werden getest zal duidelijk worden wanneer u het verhaal 
verderop leest. Het was een waardige bijdrage aan een geweldig molenfeest dat 
door het bestuur van het Gild zeer terecht werd georganiseerd voor deze twee 

molenaars van het eerste uur van ons eigen Gild Fryske Mounders.  
 

Namens alle lezers 
wil ik de beide 
mannen, 

gekscherend wel 
Snip en Snap 

genoemd, hartelijk 
feliciteren met hun 
molenjubileum en 

volharding in de 
hoop dat ze het 

molenvak nog heel 
lang zullen mogen 
uitoefenen. 

 
Tekst en foto’s 

Gerben D. Wijnja 
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Jan Wüst 
op de molen die nog geen naam had als 

vertrekpunt en uitvalsbasis 
 
Als er op de buurt iets was gebeurd wat niet door 
iedereen in dank werd afgenomen dan was het 

vaak: “Het zal die jongen van Van Tilburg wel weer 
geweest zijn. De mensheid vergist zich niet zo 

vaak. De molen werd gebruikt als vertrekpunt en 
na gedane arbeid diende hij als schuilplaats. De 
mens heeft ons nooit kunnen vinden in het labyrint 

van zolders en graankokers.  
Op een zondagmiddag kwam de politie aan de 

deur. Of Marijn ook thuis was, want de buren 
hadden gemeld dat hij een nest met ganzeneieren 
had leeggehaald op het Lyceumplein. Ons vader 

wist te vertellen dat hij al op het bureau zat 
vanwege een ander akkefietje.  

 
Ons vader, ik zie hem nog staan met zijn gele overall, pet op en een bruine riem 

om zijn middel en was zo mager. Het was ook een grote kerel. Ik kon met mijn 
klompen aan in zijn klompen staan. Ik was toen wel pas negen jaar. 
Hij kon ook ontzettend streng zijn, kon hard slaan met zijn ruwe handen, 

gevormd door het harde labeur op de molen, maar het was wel zo dat hij eerst 
waarschuwde en dat ging in twee stadia. “Non den ju”, dan was het oppassen 

geblazen, maar werd er gezegd “Scare non den ju” dan volgden er klappen. Wat 
die woorden betekenden weet ik nu nog niet, maar wel wat het kon opleveren. 
Zo ook op een zaterdagmiddag. Ik was toen negen jaar en het was rond de 

zomertijd. Ons vader zou zijn wekelijkse rond doen bij de boeren op de 
Driesumer Terp. De kar stond volgeladen op het erf 

met veevoer en ons vader was in de molen om het 
paard te halen. Dat was een zwart paard wat later 
naar Frankrijk is gegaan in de bosbouw, maar dit 

terzijde. Ik had straf en zat op mijn slaapkamer naar 
de molen te kijken, toen ineens de pleuris losbrak. 

De kar was verdwenen en na enig zoeken vond men 
hem weer aan de onderkant van de brug in het 
Kleindiep. De strop was enorm en het gevloek zo 

mogelijk nog erger. De schuldige werd snel 
aangewezen en net op dat moment verschijnt Jan 

Wüst ten tonele. Die kwam van huis gewandeld. Hij 
ging direct voor ons vader staan, riep met zijn 
handen omhoog: “Nee Van Tilburg, nee!”. Het 

gedrag van Jan bespaarde mij een pak rammel en 
ons vader jarenlang een onnodig schuldgevoel. Jan 

was toen een jaar of zestien. Nader onderzoek wees 
uit dat de handrem niet was aangetrokken. 
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Jan en ik schelen ongeveer zes jaar en we speelden in die tijd niet met elkaar. 

Jan had aan de molen genoeg en ik had genoeg vrienden op de buurt en de 
molen was een soor Efteling waar ieder op zijn eigen manier zich vermaakte en 

niemand ons kon vinden als er gevaar dreigde, zelfs ons vader niet. Dat weet ik 
uit eigen ervaring. Dat verstoppen goed uitkwam, blijkt uit het volgende verhaal. 
 

Het was rond deze tijd (december, red.), koud, miezerig en donker, om zes uur 
’s avonds. De molen was niet verlicht zoals nu en in de oorlog waren de laatste 

gaslampen eruit gestolen. Aan de straatkant stond een kleine lantaarn waar een 
peertje in hing van 40 watt. Bij ons ging nog wel eens een lamp kapot en dan 
kroop ik in die paal, draaide de lamp los en verdomd als het niet waar was: die 

fittingen waren overal hetzelfde. Het erf was dus donker en op een gegeven 
moment dwaalt er iets van een geestverschijning over het hiem (erf, red.) van 

de molen en dat trok direct de aandacht. Maar voordat ingegrepen kon worden 
was het spook verdwenen en men kon het niet terugvinden.   
 

 
Een paar dagen later hetzelfde ritueel. Geert van Boerum die met zijn vrouw 

Aaltje en hun inwonende dochter Janke van 75 jaar in het cerreshuiske (het 
chercherswoninkje naast de molen; zie ook de foto hierboven. red.) woonde bij 

de molen, die hadden het niet meer, want die dachten de engel Gabriël was 
neergedaald om hel en verdoemenis te prediken zo vlak voor kerst. De dominee 
kwam langs om geestelijke bijstand te verlenen. Het werd een hele consternatie. 

De buurt ging op jacht naar het spook, maar wederom: het verdween even 
plotseling en was onvindbaar. 

De derde avond had men er genoeg van. Gabriël zou worden ontmaskerd, want 
de hermandad in de personen van De Goede op zijn zijspan met Lageweg in het 
bakje en Schurer op zijn fiets zouden eens korte metten maken met deze 

despoot. Nou, u raadt het al: onvindbaar en nooit weer gezien. Het werden 
rustige kerstdagen.  
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Jaren later, op een van mijn strooptochten in de molen die er verlaten en 

troosteloos bij stond, vond ik op de stellingzolder, achter de meelbak onder de 
regulateur, een klein luikje in de vloer. Ik prutste dat open en zag een soort 

graansilo die van onderen uitliep in een punt. Ik kroop er in, liet mijn hand langs 
de wand glijden en toen voelde ik een klein oogje. Ik trok eraan en er ging een 
luikje open en toen kon je precies zien wie de trap op kwam naar de weegzolder 

en als je omhoog keek, zag je wie er naar stellingzolder ging. Onderin lag een 
vies, smoezelig wit laken vol met spinnenwebben. Gabriël was ontmaskerd en ik 

hield me stil tot nu. 
 
Na mijn schooltijd ging ik werken in Antwerpen. Ik wilde de roots van ons vader 

achterna. Na thuis te zijn geweest met verlof ging ik met de trein van 
Leeuwarden naar Rotterdam om daar over te stappen. Ik was Utrecht voorbij  en 

zat wat te dommelen in de trein. Het was niet druk. Plaats zat. Plotseling loopt 
mij een manspersoon van achteren voorbij met een keurig abortuskoffertje 
onder zijn arm. Direct trekt dit mijn aandacht en ik roep luidkeels door de trein: 

“Jaan!” De persoon draait zich om en beiden kijken we mekaar verbaasd in de 
ogen. “Ga zitten,” roep ik. Plunjebaal aan de kant. “Waar moet jij heen,” was 

onze wederzijdse vraag. Nou Jan, want dat was hij, was onderweg naar Den 
Haag, naar het Ministerie van OKW, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met 

als minister mevrouw Klompé, een subsidieaanvraag duidelijk maken voor de 
restauratie van de molen. Jan komt elk jaar wel een paar keer bij ons aan de 
deur, koffie, of een stukje mee eten, voordat hij de reis maakt naar Leeuwarden. 

Op een keer was het andersom van Leeuwarden naar Dokkum. ‘Waar moet je 
heen Jan?” “Naar het stadhuis, voor een vergadering van de molenaarsclub in 

Dongeradeel. “ Nooit van gehoord. Jan vraagt: “Ja je mee?” “Wie zitten daar 
dan,” vraag ik. “Nou onder andere Karel Jongsma.” “Ik ga niet mee, is niet een 
vriend van mij.” Maar Oanne Visser is er ook.” “Dan ga ik mee, dat is een vriend 

van mij.”  
Ik mee en we zijn nu mooi wat jaren verder en ik hoop over twee jaar mijn 

examen te doen en als vrijwillig molenaar dan in de voetsporen te treden van 
mijn overgrootvader die molenaar was op de kloostermolen in Antwerpen.  
Bedankt Jan, voor de lange jaren van vriendschap.  

Marijn van Tilburg      Foto’s: Gerben D. Wijnja 
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Pilotproject duurzame energieopwekking op 

De Hersteller enig in zijn soort 

Sintjohannesga - Je zult maar in een oude veenpoldermolen wonen en 

jaar in jaar uit alleen maar voor de prins draaien. Het landschap wordt 

erdoor verlevendigd en de omgeving waardeert een draaiende molen, 

evenals de eigenaar. Zelf heb ik zo bijna tien jaar in De Hersteller in 

Sintjohannesga gewoond, genoten en me betrokken gevoeld bij de 

molen in het landschap van de gemeenschap. Maar er moest meer in 

zitten, er kon meer uit gehaald worden. 

Een aantal jaren geleden kwam Johannes Kooistra op deze molen wonen. En 

toen ging er een andere wind waaien. Hij wist als molenmaker het molenbestuur 

keer op keer te enthousiasmeren over plannen om meer met de molen te doen. 

Bij restauratie in de jaren 80-81 van de vorige eeuw had de molen alvast een 

koningsspil gekregen voor 

het geval dat. En dus 

filosofeerde Johannes 

over een vijzel en toen 

dat eigenlijk niet haalbaar 

was gingen zijn 

gedachten uit naar 

stroomopwekking met 

aftakking naar het 

elektrisch gemaal De Grie 

dat naast de molen staat. 

Ook dat plan bleek te 

omslachtig en te duur.  

Maar Johannes ging niet 

bij de pakken neerzitten 

en vond dat duurzame 

energie steeds meer een 

maatschappelijk 

vraagstuk aan het worden 

was. Daar zou toch ook 

een rol in weggelegd 

kunnen zijn voor de 

traditionele windmolens, 

zeker omdat nieuwe 

ontwikkelingen op 

generator- en 

energiebeheergebied 

mogelijkheden hebben 

om hierin te participeren. 
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En dus ging het denkwerk verder, werd er geluisterd naar de mensen van RCE, 

de molen staat op de monumentenlijst, waarop werd geconcludeerd dat een 

goed plan kans van slagen had als het ging om de benodigde vergunningen en 

subsidies. En daar kwam voor Johannes de focus dus op te liggen. Een góed plan 

bedenken om zijn dromen te verwezenlijken. Nou was het samenwonen op de 

molen met Nynke Vellinga, die ook vrijwillig molenaar is, al een cadeau van 

formaat, maar allebei zouden ze het zo fijn vinden als dit ambitieuze plan 

doorgang kon vinden. Tot zover de fase van voorbereiding.  

Het brainstormen kwam in een hogere versnelling: Johannes dook in de materie 

die hem niet meer los zou laten. In grote lijnen kwam het erop neer dat het 

bovenwiel met de bovenbonkelaar in ieder geval vervangen zou moeten worden. 

Dat was een mooie uitdaging, want de aan- en afvoer van al dat zware hout voor 

de wielen was een zaak van beleid en goed vakmanschap. Maar als de 

koningsspil weer ging draaien moest er beneden ook een voorziening komen om 

energie op te wekken. Aan de onderkant van de koningsspil moest een flexibele 

koppeling bedacht worden die in verbinding komt te staan met een generator. En 

die diende op zijn beurt een plekje te krijgen in de kelder van de molen, de 

útskoat zeg maar. Daarvoor moest de muur in de molepôle gesloopt worden 

teneinde de benodigde apparatuur naar binnen te krijgen. Er moest zelfs 

materiaal uit de VS ingevlogen worden, maar uiteindelijk kwam het allemaal 

klaar.  

De installatie voorziet in verwarming van de molen d.m.v. een “vloeibare 

hittegenerator” waarin twee schijven tegen elkaar indraaien waar water door 

stroomt. Dat wordt onder invloed van die draaiing enorm verhit en die warmte 

wordt afgegeven aan de radiotoren van de centrale verwarming met een 
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rendement van maar liefst 98%. Ondertussen wordt ook elektriciteit opgewekt 

dat wordt afgegeven aan het net. Om warmteverlies te voorkomen is de molen 

van binnen helemaal geïsoleerd wat een zegen is. Uit ervaring weet ik hoe zeer 

het altijd tochtte. Door heel veel gas te verstoken kreeg je het binnen wel warm, 

maar het kon zoveel beter. En dat is nu voortvarend aangepakt met vloerisolatie, 

muurisolatie en speciaal dubbel monumentenglas met een hoge isolerende 

waarde. Tevens zijn originele blinden aan de binnenzijde van de ramen gemaakt 

naar het voorbeeld van de blinden die in de monumentale Deelsmolen in 

Vegelinsoord nog aanwezig zijn. 

Met al deze hoogwaardige isolatiemaatregelen is ook nog eens duurzame 

energieopwekking met een traditioneel molenkruis gerealiseerd. De molen draait 

vaak en staat in de top van meest draaiende molens in Nederland. Als Johannes 

voor zijn werk bij De Molenmakers van huis is en Nynke wel thuis is, draait zij. 

Ook ’s avonds zwaaien de wieken rusteloos rond, bespannen met zeilen of niet. 

En de vang gaat er pas op als ze gaan slapen. De buurt is eraan gewend. De 

Hersteller draait bijna altijd. Ook als ik ’s avonds op bezoek ben is het een 

prachtig gezicht om de molen te zien zwoegen op de matige zuidenwind in het 

licht van een schijnwerper. En binnen is het rustig. Je hoort het verkeer buiten 

niet en de wielen draaien prachtig in elkaar. “It draait as in klokje”. Johannes is 

er met zijn collega’s van De Molenmakers en in samenwerking met Van Reeuwijk 

bouwmeester in geslaagd een verduurzamingsplan te realiseren dat landelijk de 

aandacht op zich vestigt. Het is niet alleen een pilot met voorbeeldfunctie waarin 

de opgedane kennis zal worden gedeeld met anderen, maar het monumentale 

karakter van de molen is ook nog eens volledig gerespecteerd en onaangetast 

door de vele ingrepen die voor het oog onzichtbaar zijn.  
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Wel licht een venstertje met verlichting in de spilkast een 

klein tipje van de sluier, maar juist dat element is zo 

dienstbaar aan het zichtbaar maken van deze zo vurig 

gewenste verduurzaming. De totale kosten bedroegen iets 

meer dan een ton en dankzij dat aspect van 

verduurzaming konden belangrijke gelden worden 

binnengehaald uit fondsen en subsidies, hoewel er ook 

het nodige eigen geld ingestopt moest worden door de 

eigenaar en de bewoner/molenaar. Op de Friese Molendag 

van 22 april aanstaande wordt de installatie officieel in 

gebruik genomen en zal er voor de bewoners van de 

streek en belangstellenden open huis zijn. Daarna is de 

molen weer het privéterrein van Johannes en Nynke die 

we heel veel plezier wensen met het benutten van 

windenergie ten behoeve van de verduurzaming van De 

Hersteller. Een voorbeeld dat navolging verdient. 

Gerben D. Wijnja  

, 

  

De Hersteller maakt deel uit van het pilotproject verduurzamen monumenten. Onder dit project valt ook de 

molen van Edam, welke geheel is geïsoleerd. De Hersteller is voor het RCE ook een belangrijke indicator of 

het werkelijk wel zinvol is om monumentale molens van een generator te voorzien. Het valt en staat met 

de omwentelingen die gemaakt worden en de vraag of de investering ooit wel terug verdiend kan worden. 

Johannes Kooistra 
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Jaarverslag van de Himpenserpoldermole Wergea 2016 

De ijzelperiode in begin januari laat leksporen na op de kapzolder. Het rietdek is in 

slechte staat en vertoont gaten. De lichtster in het gevlucht kan er zo na alle feestdagen 

weer uit en een opengewaaid zeil moet opnieuw geklampt. Pas op 12 januari draait de 

molen een uurtje onbelast. 
 

In februari geven mollen in het molenerf overlast. Op windkracht 7 maalt de vijzel twee 

centimeter water uit de polder naar de boezem. Dat is op de 21ste. Later in de maand 

gaan de eendenkorven op de strampels in de poldersloot. 

Wetterskip Fryslân stuurt in maart een mannetje dat een nieuwe peilschaal monteert aan 

het beton van de schroefbak. De rietpercelen verderop in de polder staan in brand. De 

rietsnijders verraden zich door hun rookwolken. Gelukkig is de wind van de molen af. 
 

In april is er veel werk voor de vogelstand achter de rug. De hele polder is beschermd 

vogelgebied van Staatsbosbeheer en is van 15 maart tot 15 juni gesloten. Voor de 

Leeuwarder Molendag op 10 april richten we de jaarlijkse expositie van verdwenen 

molens in en om Leeuwarden weer in. De foto’s en overzichten op panelen blijven 

hangen tot na de Nationale Molendagen in mei. De variabele wind op zondag 10 april is 

zwak, het kruien gaat zwaar en de molen is open maar draait niet. Toch 71 bezoekers. 
 

De Molenmakers van de firma Kolthof zijn de afgelopen weken langs geweest en maken 

voorbereidingen en plannen voor de komende restauratie. Het wiekenkruis wordt op 7 

juni uit de askop getakeld. Het groot onderhoud is begonnen. Pas op 13 oktober wordt er 

weer aan de vangketting getrokken, maar dan is er wel veel veranderd en vernieuwd.De 

uitgevoerde werkzaamheden van de restauratie zijn met vele aanpassingen:  
 

*  Conserveren van de roeden en de askop, waarna een geheel nieuwe ophekking; - 

aanlassen van de voeghoutkoppen, de rotte delen vervangen door epoxie kunsthars; - 

een nieuw rietdek op de kap; - uitbreiding van de elektrische installatie en lichtpunten op 

de zolders; - vervangen van de meeste kruipalen en een geheel nieuw erfhek. 

*  De damwanden naast de vijzelbak zijn vervangen; - herstel van scheuren en 

gebreken in het metselwerk van de veldmuren; - aanvoegen van beschadigd pleisterwerk 

in de molen; - muurankers in de achtkantstijlen conserveren en opnieuw aanbrengen. 

*  Verder zijn de verdwenen kruischoren in de kap tussen de voeghouten en de 

lange spruit herplaatst; - de gehele molen is geschilderd; - diverse kleinere 

werkzaamheden, onder andere houtwormbestrijding, ontroesten metalen raamwerk van 

de muurvensters, vastzetten van diverse kammen en het opnieuw stellen en vastwiggen 

van het bovenrad. 
 

Vrijdagmiddag 28 oktober komt wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden 

de molen feestelijk heropenen. Acteurs Bert Sinnema en Aleida Fennema voeren een 

sketch op. In de minivoorstelling vertellen ‘oud-molenaar’ Gerke en zijn zuster Pjirkje 

over de geschiedenis van de molen en ze presenteren toekomstplannen voor het unieke 

poldergebied van de ‘Himpensermar’. De wethouder licht de vang en de molen zwiert 

met vlaggenlijnen aan de wieken de genodigde aanwezigen een hartelijk welkom toe. Als 

de drukte van de heropening voorbij is kunnen de molenaars aan de gang met het 

opnieuw inrichten, opruimen en schoonmaken. In de herfst draait de molen weer 

geregeld, trots glimmend in de verse verf. 
 

Op tweede kerstdag besluiten we het molenjaar met drie uur malen op West, kracht 6. 

Zonder zeil, zonder steekborden. We zeggen: ‘Blote benen en geknipte nagels’. 

Het aantal draaiuren is door de restauratie kleiner dan vorige jaren. We komen uit op 

89,5 uur. Het aantal bezoekers bedroeg 290. 

 

De vrijwillige molenaars 

Stef Mensinga en Lolke van der Meer  
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            Jelke Faber 

lid in de orde van Oranje-Nassau 

Zaterdag 17 december jl. ontving Jelke Faber de 

versierselen behorend bij het lidmaatschap van de Orde 

van Oranje-Nassau uit de handen van burgemeester 

Van Mourik van de gemeente Menameradiel. Het 

doarpshûs Nij Franjum in Marsum was de plek waar zijn 

familie, collega’s uit de molenwereld en de 

korfbalwereld bij elkaar kwamen voor deze 

gedenkwaardige gebeurtenis. Arend Castelein had de 

Marsumermolen in de vreugdestand gezet. 

Jelke Faber is bestuurslid van de Stichting Molens in Menaldumadeel sinds 2002. 
De stichting beheert 8 molens, 6 grondzeilers, een spinnekop en het enige niet-
rijksmonument de Amerikaanse windmotor Heechhiem in Deinum.  

“De kurk waar de stichting op drijft”, zo noemde oud-voorzitter Anne Osinga de 
heer Faber. 

 
De uitreiking 
Het bestuur van de stichting vergaderde in een achteraf zaaltje, de grote zaal 

liep richting 12.00 uur langzaam vol. Op dat tijdstip beëindigde voorzitter Van de 
Zwaag de vergadering en leidde de bestuursleden door de zijdeur naar de grote 

zaal, waar burgemeester Tom van Mourik klaar stond om Jelke te ontvangen: 
‘Een ieder weet waarom wij hier allemaal zijn, alleen jij niet”, zei hij. Jelke keek 

rond, zag molenaars, familieleden, vrienden en bekenden, de verrassing was 
compleet. 
Van Mourik startte direct zijn speech in het Frysk. Hij memoreerde dat het niet 

gewoon is dat de burgemeester op een bestuursvergadering van de 
molenstichting aanwezig is. Het stichtingsbestuur heeft de onderscheiding 

aangevraagd en Van Mourik constateerde in Marsum dat er voldoende steun was 
van andere verenigingen voor een koninklijke onderscheiding. Hij startte de 
procedure daartoe. 

Faber was vanaf 2001 secretaris, later bestuurslid. Hij maakte onderhouds-
plannen voor alle molens en vroeg volgens de complexe regelingen alle subsidies 

aan. Ook bij de restauratie van de Amerikaanse windmolen, geen rijks-
monument, deed hij dat. Bang om vieze handen te maken, was hij niet. ‘Neat is 
dij tefolle’ zei Van Mourik, ook het zware werk niet. Door Fabers enthousiasme 

kwamen er snel meer vrijwilligers bij. Het enige doel dat hij tot nu toe nog niet 
heeft behaald, is dat hij twee molenaars op elke molen wilde hebben. 

Vanaf 1968 zat Jelke ook in de korfballerij, in het afdelingsbestuur van de KNKV. 
In 1978 was hij ponghâlder, voorzitter van de tuchtcommissie en namens de 
provincie Fryslân was hij landelijk afgevaardigde van Noord. Vroeger was hij ook 

een goeie korfballer met een eigen unieke stijl. Hij is medeoprichter van de 
korfbalclub in Marsum geweest, ook trainer en scheidsrechter. 
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Hij is op zijn 77ste jaar nog steeds actief, zijn kinderen 

kunnen altijd een beroep op hem doen, aldus Van 
Mourik. Daarna speldde de burgemeester de versierselen 

op, behorend bij het lidmaatschap van de Orde van 
Oranje-Nassau. 
 

Siebren van der Zwaag, voorzitter van de 
stichting 

Jelke Faber is een nieuwsgierig man, hij doet veel 
dingen tegelijk, o.a. een combinatie van skriuwer, 
onderhoud aan de molens en hij houdt ook nog steeds 

het debiteurenbestand bij. Jelke kent alle namen van 
onderdelen van de molen, zelfs het kleinste, iets dat 

normaal hooguit aan molenaars of de molenmaker 
bekend is. Jelke is ook erg secuur, hij maakt 

meerjarenbegrotingen en planningen. Het bestuur weet precies hoe 

het er met Alle molens voor staat. Jelke is vasthoudend: een man een man, een 
woord een woord, je kunt van hem op aan. Natuurlijk heeft 

hij ook minpunten, die vasthoudendheid kan soms 
ook Fryske stiifkoppichheid worden, hij is dan 

moeilijk van zijn standpunt af te brengen, maar 
als de meerderheid beslist, dan accepteert hij 
dat loyaal en sportief. 

Jelke is ook een bescheiden man, hij zet zichzelf 
niet op de voorgrond. Hij is ook nog steeds 

sportief, alles doet hij op de fiets, even wat 
post 15 kilometer ver wegbrengen, dat scheelt 
weer een postzegel. Maar door Jelke staan we 

er nu zo goed voor, door zelfwerkzaamheid en 
veel vrijwilligers. Bloemen voor Jikke, zijn 

vrouw en cadeautjes voor Jelke, aldus 
Siebren van der Zwaag. 
Vervolgens droeg de huidige secretaris en 

dichter Jan Huls een Ode aan Jelke voor, een 
bewerking van de Ode aan de Molen, die hij in één van 

de oude jaargangen van De Utskoat vond. 
 

Jelke aan het woord 

Dit is wel even wennen, Jelke is niet gewend te 
praten zonder voorbereiding. Hij legt de 

burgemeester uit dat de burgemeester ook een 
molenonderdeel is en dat de functie ervan wel wat 
te vergelijken valt met die van de echte 

burgemeester. Hij dankt een ieder voor het in hem 
gestelde vertrouwen. Hij geeft aan dat hij echt 

plezier heeft in het werk, ook zonder waardering 
is dat plezier bij hem altijd aanwezig. Maar als hij 
moest kiezen, sorry molenaars, dan staat korfbal 

bij hem altijd nummer één. 
Na Jelkes woorden begint de felicitatieronde, komen de 

hapjes en de drankjes en mag ieder meedoen met de snertmaaltijd, die 
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in december door het bestuur altijd voor de molenaars wordt georganiseerd, nu 

dus voor iedereen. 
 

Familie en bekenden uit de molenwereld 
Naast vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn ook twee broers van Jelke 
aanwezig. De oudste, broer Jakob, was ook molenaar op de Hempensermeer- 

molen. Als kleine jongen vroeg pake altijd of zij wilden draaien, Jacob deed dat 
graag, Jelke en zijn tweelingbroer hadden er meestal geen zin in. 

Oud voorzitter Anne Osinga was ook aanwezig. Jelke Faber kende de 
ingewikkelde regelingen met vaak drieletterafkortingen, om geld voor onderhoud 
te verkrijgen voor de molens: de subsidieregelingen voor Rijksmonumenten, de 

subsidieregelingen monumenten Fryslân en eventueel de regelingen, die een 
gemeente had. Naast het vertalen van de monumentenschouw naar meerjarige 

onderhoudsprogramma’s, waarvoor geld moest komen, stond Jelke bij elk van de 
acht molens ook met de laarzen in de klei. Meer werker dan bestuurder leek hij, 
maar hij deed beide en daarmee wist hij altijd de juiste voorstellen voor het 

bestuur te formuleren. “Hij ging naar elke molen toe en wist van elke molen wat 
er moest gebeuren”, aldus Anne Osinga. 

Jelke was geen molenaar in de zin dat hij bij een molenaarsdiploma had, maar 
met zijn technische achtergrond, hij werkte vroeger bij het waterschap en bij de 

provincie in civiele dienst, verdiepte hij zich enorm in de molens en kende elk 
onderdeeltje ervan. Zijn vrouw zei wel eens: Hij gaat met de molens op bed en 
komt ermee vanaf, hij leeft voor de molens en gaat er naar toe, regen of niet.’ 

Jelke heeft in het bestuur verschillende functies gehad o.a. secretaris en nu 
gewoon, nou ja ‘gewoon’ bestuurslid. In feite weet hij nog altijd meer van de 

financiën dan de penningmeester. Jelke gaat altijd bloedserieus met zijn taak en 
verantwoordelijkheid om en kan slecht tegen mensen, die dat minder doen dan 
hij. Jelke maakt ook elk jaar het bestuursjaarverslag. Kortom, hij is de spil in de 

organisatie, aldus Osinga. 
Molenaar Stef Mensinga kwam gelijk met Faber bij de Menaldumer molens in een 

periode dat er crisis heerste onder de vrijwilligers. Jelke heeft aan de oplossing 
positieve bijdragen geleverd. Hij was ook sterk. Er was een ladder met drie 
opsteekdelen, niet te tillen, daarom haalde men er minstens één stuk af om de 

ladder in twee of drie delen in de molen te tillen. Eén keer kwam Jelke de molen 
weer uit om het derde deel te halen, toen bleek dat hij de hele ladder al in één 

keer naar binnen gesjouwd had, zo sterk, aldus Stef. 

 
Tekst en foto’s: Michiel de Ruiter  
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Lourens Sierkstra, 11-11-1980 

In dei helpe op mûne De Hoop te Stiens  

Op ús jiergearkomste te Akkrum praatten Gert en ik ôf om de 

súdwestlike 16-er blauwe stiennen iepen te lizzen en ien fan dit koppel 

te biljen. Wy prate ôf de âlfde fan ‘e slachtmoanne. 

It is tiisdeitemoarn kertier oer sânen dat ik ôfset om Gert op te heljen en om 

acht oere komme wy by de mûne oan. De wyn is súdwest en der stiet in stive 

briis fan krapoan krêft fiif. Wy sette fuort nei boppen, ik snúf mei nocht de rook 

yn ‘e mûne op, deselde rook dy ’t by my yn’e mûne hinget en my tinken docht 

oan de tiid dat ik tahâlde yn’e pakhuzen fan Harns. 

Nei de roede losmakke te hawwen, kruie wy de mûne mei de nije lier mei 

rûngeand keatling. In hiele ferbettering. Wy lizze fjouwer heale seilen foar, de 

noardeastlike stien stiet oan. Dit is in 16er keppel mei in regulateur en in goed 

skerpsel der op. Se meitsje moai wurk, sêft moal mei grutte simmels dat eat wat 

waarm wurdt wannear it hurd giet. 

De wyn hellet oan en al gau moatte wy seil minderje. Ien efkes fange en de oare 

seil oppakke, samar oan kant. De mûne los en hy draait samar wer sechtich 

einen. De loper mei de hân ynstelle en dan rêdt er himsels fierders wol mei de 

regulateur. 

Gert hat it keppel dat wy ûnderhannen hawwe sille al iepen en de loper al keard 

yn ‘e stienkraan. Sawat krapoan fyftich ton is oer de stiennen meald, mar se 

binne noch net stomp. Nei’t Gert de rij mei read kleurwetter ynsmard hat, leit er 

him op ‘e loper, allinich op ‘e mealbaan komt der oan, sa'n achttjin sentimeter, 

dit moat net smeller. Wy sjogge dat it keppel no goed op inoar ynrûn is. De 

balken yn ‘e  mealbaan binne glêd wurden. Oan de loper dogge wy fjirder neat. 

Hjirnei faai ik it ringmoal by elkoar en doch it yn in sek. It graan út it krop smyt 

ik yn de kaar boppe de mealstien op de oare kant. Ek hjir earst de rij der op, hy 

komt de hiele stien oan en is dus moai flak. 

Gert en ik beslute de lizzer te biljen. It is net dreech, mear byhelpen. Earst 

dogge wy sekken foar de ruten, dan de looplampe yn ien fan myn klompen mei it 

skerm omheech op ‘e lizzer. Ik doch de klompen wer oan dy t ik yn febrewaris ek 

oan hie by it sluchstjen en it biljen fan ‘e stiennen, de snuten binne moai ôfsliten. 

Ik begjin mei de knibbels op in grouwe optearde sek, de lampe justjes foar my. 

Eltse útslach sjoch ik oan en begjin út it krop wei, wat romte hâldend nei bûten, 

wat toskfleis weislaand, de efterkant wat byhelpe en soms it mealkantsje wat. It 

is mear aaien mei de hammer dan slaan. Myn eigen hammers ha ik meinommen 

om’t wy foarhinne altyd tegearre billen. No't it net dreech is, brûk ik Gert sines: 

in moaie lichte hammer mei widia stielpunten. Gert begjint te opsekjen. It sjit 

moai op, hieltyd in stikje tebek de klompe mei de lampe meinimmend, sadat ik 

de djipte fan de efterkant fan it skerpsel goed sjen kin. 
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Ik genietsje fan it wurk en fan de lûden yn ‘e mûne, it sjongen fan ’e stien, it 

tokkeljen fan de kammen fan ik takkerêd yn de hekken fan it hekkenrêd, dêrby it 

pikkeljende lûd fan de elevator, in aparte wrâld fan lûden en frjemde skaden mei 

boppe my it draaiend takkerêd. 

Tsjin tolven komt Fennema, bestjoerslid fan de stichting mûne “De Hoop”. Hy wit 

alles fan de eksploitaasje fan ‘e mûne, krekt de juste man op it juste plak en 

altyd optimistysk. Meiinoar geane wy nei ûnderen, wy sille ite. De mûne litte wy 

draaie, de stien rêdt him wol. 

Under kommen sjogge wy in frachtwein foar de doar stean, der moat ôflevere 

wurde. It iten wurdt earst neat. Gert telt ôf wat der sit en ik gooi de sekjes yn in 

gliidgoate, derôf komme se op in bântsje telânne. De rider krijt se dan op 

boarsthichte en stâlt se yn’e wein. Wy leverje mûnemoal, brutsen weet, brutsen 

rogge en plette weet. Meielkoar tsien ton. Dat rommet op, de souder siet ek 

grôtfol. Ik ha it swit hjir fan krigen, Gert hat wilens wer oan it opsekjen west út 

de mingstjettel. De wein giet fuort en sa komt der wer in frachtwein foar de 

doar, hy bringt tsien ton rogge. Dit komt los, wy lûke de slang nei boppen en sa 

wurde twa silo’s folspuite. Gert en ik ite wilens en Ane-Dirk de Haan dy’t 

kommen is tinkt om ’e slang. De mûne giet mar troch. In pear kear sjocht Gert 

ris ûnder de stelling nei de mûne en loft. It sit hieltyd by de sechtich einen. Nei it 

iten is de wein leech en giet foart, wy wer nei boppen.De loft donkert nochal oan 

yn it noardwesten. Soe de wyn dêr aanst ek sitte? It sil wol reinen wurde. 

Ik meitsje it biljen ôf en faai de stien goed skjin. Ane-Dirk, Gert en ik keare de 

loper en lizze him op de nok fan de ûnderspil, dêrnei de spil wer op it bûtenrijn 

en de kûpstikken derom, it ringmoal wer op ‘e ring, dernei de kûpdeksels, 

skoddebak, kaarbomen en kaar, de toutsjes oan de oan- en ôfhâlder en sa binne 

wy mei in tsien minuten wer mealfeardich. It hekkerêd oanset en de mûne los. 

Earstoan rint de mûne noch in fyftich einen, mar de wyn rommet nei it westen, it 

plak wêr 't de measte beammen steane, it grutste probleem fan mûne “De 

Hoop”. Ik krui him romjend, mar it docht al gau bliken dat der seil foar moat. 

Fjouwer heale earst mar, de mûne hellet wer in sechtich einen mei beide 

stiennen der oan. It duorret net lang dan moatte wy oergean op folle seilen. 

Wilens is it begûn te reinen. De mûne giet och sa ûngelyk no’t de wyn stekken 

bliuwt yn’e hege beammen. 

De krekt neisjoene stiennen meitsje in moai produkt, it is better as fiif moane lyn 

no’t de stiennen goed pearje. It moal fan beide stiennen komt yn ‘e selde 

mingstjettel. De mûne kin no beide stiennen mar amper mear lûke. Wy slaan de 

regulateurstien ôf. No giet it wer hurder mar net foar lang no’t de wyn ôfswakket 

en noch mear rommet en ek mear efter de beammen komt te sitten. It is fiif 

oere, wy pakke de seilen op en lizze de roede oan it keatling. 

In drokke mar prachtige dei op’e mûne is om. Gert slút ôf en wy sette ôf nei 

Kubaard en Wytmarsum, de mûne efterlittend yn’e tsjuster wurdende jûn. 

De wyn is noard wurden, it reinwetter slacht stjin it foarrút. 
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Kennismaking met bestuurslid Henny Vlasma 

We vroegen ons nieuwe bestuurslid Henny Vlasma een en ander 

teneinde wat meer over haar aan de weet te komen. Dat resulteerde in 

onderstaand interview. 

Hoe is jouw belangstelling voor molens ontstaan? 

Daar waar ik woon (buitengebied Nes Dongeradeel) heb ik zicht op drie molens, 

namelijk De Hond te Paesens, De Eendragt te Anjum en Ropta te Metslawier. De 

eerste twee molens zag ik regelmatig draaien, Ropta vrijwel nooit. “Hoe krijg ik 

deze molen aan het draaien”, was iets wat ik mij afvroeg. Het enige antwoord 

daarop was: volg de opleiding en zet Ropta in beweging.  

Waardoor kwam je in aanraking met de opleiding? 

Leermeester Sije Hoekstra kende ik al jaren en ik ben bij hem in de leer gegaan 

hetgeen  in november 2015 heeft geleid tot mijn diploma als vrijwillig molenaar. 

Op welke molen(s) deed je de opleiding en hoe heb je dat ervaren? 

Mijn leermolens waren poldermolen De Phenix te Marrum en korenmolen De 

Hoop te Holwerd. Ik leste met groot plezier bij toerbeurt op deze molens. Begin 

2015 was De Phenix buiten werking en dit duurde het hele jaar. Mijn examen 

heb ik dan ook gedaan op De Hoop. Elke zaterdagochtend ging ik met groot 

plezier naar de lessen. We hadden telkens een leuke groep leerlingen die 

eveneens met enthousiasme de lessen volgde en door het grote geduld van Sije 

Hoekstra kregen we vertrouwen in ons eigen kunnen. Het daadwerkelijk malen 

op De Hoop was elke keer weer een hoogtepunt en zeer leerzaam uiteraard. 

Welke molen vind je het mooist en waarom? 

Zo langzamerhand raak ik verknocht aan molen Ropta en dat is denk ik wel 

logisch. Na verloop van tijd raak je thuis op een molen. Bovendien is Ropta zeer 

compleet als koren- en pelmolen. Ik heb me laten vertellen dat Ropta zelfs het 

meest complete interieur heeft van vergelijkbare molens in Fryslân. Ik voel me 

dan ook vereerd dat ik op deze molen molenaar ben en ik nodig iedereen uit 

eens een kijkje te komen nemen op Ropta. 

Heb je de indruk dat de molenwereld zich langzaam maar zeker weet te ontdoen 

van het imago van een echte mannenwereld? 

Die indruk heb ik wel. Ik merk het ook aan de mensen die verrast zijn een vrouw 

als molenaar aan te treffen. Het levert altijd positieve reacties op. 

Sinds enige tijd heeft het bestuur weer een vrouw in haar midden. Hoe voelt dat 

als vrouw in zo’n bestuur dat voornamelijk door mannen wordt geleid? 

Dat voelt uitstekend. Ik kom uit een gezin met vier broers, ik heb drie zonen, 

één kleinzoon en een echtgenoot. Dat zal er mede mee te maken hebben dat ik 

me thuis voel in de ‘mannenwereld’.Het bestuur van het Gild Fryske Mounders 

voelde meteen goed en vertrouwd en volgens mij heeft dat te maken met de 

prettige persoonlijkheden van deze bestuursleden. 
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Wat is jouw rol binnen het bestuur en hoe 

denk je die waar te kunnen maken? Heb 

je bijvoorbeeld ook speciale speerpunten 

waar jij de molenkar voor moet trekken? 

Ik ben in november 2016 benoemd als 

bestuurslid en vervul sinds die tijd de rol 

van secretaris. De molenwereld is voor mij 

nieuw en het lijkt mij verstandig dat ik het 

eerste jaar als secretaris aan verkenning 

doe. Eén van de speerpunten is en blijft 

een goede communicatie en daar zet ik 

mij zeker voor in. Ik sta altijd open voor 

nieuwe dingen en wanneer zich een 

speerpunt aandient, zal ik daar zeker 

aandacht aan besteden.  

Uiteraard staan we als bestuur van de 

Vereniging Gild Fryske Mounders voor een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid 

namelijk ‘Het bewaren, verdiepen en verbreiden van de kennis en de 

bekwaamheden, vereist voor het op verantwoorde wijze beheren en exploiteren 

van een windmolen..’ en aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid wil ik graag 

mijn steentje bijdragen. 

Je bent onlangs ook geslaagd als vrijwillig 

molenaar. Hoe ziet een dag als 

gediplomeerd molenaar op de molen van 

jouw dromen er uit? Kun je daar een korte 

impressie van geven? 

Door mijn diploma mag ik een molen voor 

de prins laten draaien. Het zelfstandig 

laten malen van een molen lijkt mij iets 

dat ik in de toekomst zou willen doen, 

maar dan moet ik mij daarin natuurlijk wel 

laten scholen. Dit is echt toekomstmuziek 

omdat ik nu de tijd er niet voor heb 

aangezien ik vier dagen in de week werk.  

Op dit moment vind ik het belangrijk dat 

de staat van molen Ropta goed blijft, dat 

de molen zichtbaar is in het landschap en dat mensen kunnen genieten van een 

draaiende Ropta. Dit was mijn droombeeld en dat is nu werkelijkheid geworden 

sinds Ropta weer zeer regelmatig draait. Wij als molenaars vinden het belangrijk 

dat we hieraan ons steentje kunnen bijdragen. 

Met mijn twee medemolenaars Leo Daane en Sytse Smits heb ik op 

zaterdagochtend al menig uur doorgebracht op Ropta. We willen graag meer 

bezoekers trekken omdat molen Ropta zeer de moeite waard is om te bekijken 
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en in werking te zien. Verder broeden we nog op een aantal zaken en daarbij lijkt 

het mij goed deze broedende kip niet te storen.  

Heb je naast het molenaar zijn ook nog andere molengerelateerde hobby’s zoals 

molenboeken of –ansichtkaarten verzamelen, molenfoto’s maken, schrijven over 

jouw molenervaringen in een dagboek enz. 

In die zin ben ik niet fanatiek bezig, maar wanneer ik op een boekenmarkt kom, 

kijk ik wel specifiek naar molenboeken en soms zit er een interessant exemplaar 

tussen. In de zomer ga ik altijd een kleine week fietsen in Nederland en de 

molens die ik dan passeer vereer ik meestal met een bezoekje. De meeste 

molens zijn trouwens door de week gesloten, dat is dan jammer.  

Molen Ropta heeft een Facebookpagina en elke keer wanneer we aanwezig zijn 

op Ropta schrijf ik een stukje over onze gebeurtenissen en meestal gaat de tekst 

vergezeld van een foto. Inmiddels heeft Ropta over de honderd volgers en dat 

mogen er gerust meer worden. Ik denk dat social media (zoals bijvoorbeeld 

Facebook, Twitter, websites) mooie middelen zijn om de naamsbekendheid van 

molens en alles wat er mee samenhangt, te vergroten. 

Als vrouwelijke molenaar heb je toch wel een bijzondere positie en dat draag ik 

van harte uit. Ik wil graag vrouwen (en mannen) enthousiasmeren ook vrijwillig 

molenaar te worden. Met het molenaarschap ontstaat er als vanzelf een nieuw 

netwerk van mensen die allemaal warm lopen voor molens. 

Heb je ook specifieke molenwensen voor de toekomst? 

Meer windkracht op zaterdagochtenden. Het is mij het afgelopen jaar opgevallen 

dat er op zaterdagochtenden vaak weinig wind is; dit in tegenstelling tot de 

zondagochtenden. Ik vermoed dat het een onvervulde wens zal blijven.  
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Molens bepaalden skyline van Dokkum 
 

Het plan van een aantal enthousiaste 

molenliefhebbers uit Dokkum, de werkgroep 

Molenerf Dokkum, om op de Hanspoortster 

dwinger in Dokkum een standerdmolen te 

herbouwen, gaat niet door: de gemeente 

Dongeradeel vindt dat het ambitieuze plan in strijd 

is met de ruimtelijke ordening en niet voldoet aan 

de regels van het bestemmingsplan. 

In de zestiende en zeventiende eeuw bevonden zich op vijf van de zes dwingers 

van de bolwerken van de stad Dokkum standerdmolens. Dit zijn oude 

korenmolens, waarvan het molenhuis op een verticale spil of standaard rust, op 

een piramidevormig onderstel. De hele romp kon op die standaard op de wind 

gedraaid worden. Die vijf molens bepaalden met de kerktorens het aanzicht van 

de vestingstad Dokkum. In Friesland staat geen enkele standerdmolen meer, 

hoewel er vroeger honderden zijn geweest. De laatste verdween rond 1930 bij 

Rottevalle.  

Cultuurhistorische topattractie 

De Hanspoortsterdwinger is een prachtige locatie om een standerdmolen van het 

Noordelijke type te herbouwen; daarmee zou Friesland een unieke molen en 
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Dokkum een toeristische attractie rijker zijn! Deze molen past cultuurhistorisch 

uitstekend bij de gereconstrueerde vestingwallen van Dokkum, misschien nog 

wel meer dan de twee fraaie stellingkorenmolens, die de oorspronkelijke 

standerdmolens in latere eeuwen vervingen. De gemeente is echter van mening 

dat de plannen strijdig zijn met het bestemmingsplan en er op dit deel van het 

beschermde stadsgezicht geen bebouwing is toegestaan. En dat terwijl juist deze 

molens vanaf de zestiende eeuw meer dan 250 jaar de bolwerken van Dokkum 

sierden! 

Kind- en cultuurvriendelijk molenerf 

Een aantal molen- en cultuurliefhebbers uit Dokkum wilde zich sterk maken om 

in Dokkum op de Hanspoortsterdwinger de standerdkorenmolen ‘De Eekhoorn’ te 

reconstrueren en een cultuurhistorisch molenerf in te richten. De huidige 

(oorspronkelijk niet aanwezige) bomenkraag moet daarvoor van het 

bolwerktalud worden verwijderd, zodat een goede molenbiotoop ontstaat en deze 

molen ook daadwerkelijk zal kunnen functioneren. Iets wat in de ogen van de 

gemeente niet wenselijk was en bezwaren van omwonenden zou kunnen 

opleveren. De werkgroep was echter al in overleg met buurt en wijkraad, die 

juist enthousiast reageerde op de nieuwe inrichting van het molenerf, met een 

klein openluchttheater en speeltoestellen, tot een kind- en cultuurvriendelijk 

verblijfgebied.  

Gedegen voorbereiding 

De werkgroep, met de Dokkumer molenaars Karel Jongsma en Warner B. Banga 

en de bestuursleden Ger Heeringa, (voorzitter) Peter Braaksma (penning-

meester) en Egge Lalkens (adviseur), is langer dan een jaar met de 

voorbereiding van haar plan bezig geweest. Naast werkbezoeken aan Brielle en 

Bourtange, met vergelijkbare molens op soortgelijke locaties, werd een financiële 

onderbouwing voor het plan opgesteld met een sluitende exploitatie van de 

molen. Er werd een offerte voor de bouw aangevraagd en vanuit de molenwereld 

werden zelfs onderdelen van oude standerdmolens aangeboden om te 

hergebruiken. Diverse molenorganisaties, zoals de Vereniging De Hollandsche 

Molen, werden om advies gevraagd. 

Gemiste kans 

Desondanks reageerde de gemeente Dongeradeel afwijzend op het 

informatieverzoek van de werkgroep, omdat de molen geen kwalitatieve 

toevoeging voor de binnenstad zou zijn, maar een nagebouwd ‘decorstuk’. Dit 

zou ten koste van authenticiteit van de stad gaan en een ‘gat’ in de samenhang 

van het beschermd stadsgezicht opleveren. De historische standerdmolen zou 

zelfs in strijd zijn met het beleid tot versterken van de sfeer en het historisch 

karakter van de binnenstad zoals verwoord in de binnenstadsvisie. ‘Een gemiste 

kans’, meent de werkgroep, ‘maar misschien dat over enkele jaren de gemeente 

wel bereid is om daadwerkelijk toeristische versterkingen in de binnenstad in te 

richten, die passen bij het historische karakter van deze mooie stad.’  

Warner B. Banga  
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Het verhaal van de voormalige 

industriemolens in en rond Harlingen  

Er was al een boek over de industriemolens van Harlingen, 

samengesteld door Tj. Severein, en twee jaar geleden 

wijdde het Gemeentemuseum Het Hannemahuis een 

tentoonstelling aan al het verdwenen molenerfgoed van de 

stad. Gericht onderzoek in de archieven moest echter nog 

steeds plaatsvinden. Drs. Dick M. Bunskoeke, die ooit deel 

uitmaakte van de redactie van ons kwartaalblad De 

Utskoat, dook in de materie en schreef er een, wat hij zelf 

noemt, “saai boek” over.  

“Molens, mensen en bedrijven” zit echter boordevol feiten en interessante 

weetjes die je kijk op (Friese) molens verbreden. Zo verrees in 1566 de 

waarschijnlijk eerste oliemolen in onze provincie in Harlingen en die was van het 

type standerdmolen. De schrijver gaat in zijn boek voorbij aan het interessante 

aspect van inrichting van zo’n molen, maar dat was ook niet de opzet van deze 

studie aangezien “daar genoeg andere ingangen voor zijn”. Er kwam kort na 

1600 al een papiermolen, die van Du Bois, buiten de Kerkpoort die later als 

leermolen te boek stond. De stad kende in het midden van de zeventiende eeuw 

zeker al zes zaagmolens. Bovendien kende men bij de stad ook een papiermolen 

aan de Schapendijk, op de kaart van Schotanus (ca. 1691) aangegeven als 

standerdmolen! Aan het eind van die eeuw volgden in snel tempo vijf pelmolens, 

een oliemolen en kort na 1700 een pel- en eekmolen. Daarmee was het 

stadsgebied nog lang niet volgebouwd, want in de achttiende eeuw verrezen nog 

eens twee oliemolens, een cement-, schelpzand- en eekmolen, een eekmolen, 

een verfmolen en nog twee zaagmolens, de laatste in 1818 waarna het gedaan 

was met de molenbouw. In de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen 

ze ook bijna allemaal weer onder invloed van de “schaalvergroting en verbeterde 

infrastructuur, met bovenlokale concurrentie als gevolg”. Brand, mechanisatie en 

de globaliserende economie deden daar nog eens een schepje bovenop met als 

gevolg dat er uiteindelijk nog maar twee molens overbleven in de twintigste 

eeuw: zaagmolen De Arend en korenmolen De Bazuin die allebei de Tweede 

Wereldoorlog niet overleefden. 

Bunskoeke heeft maar liefst 35 molens gelokaliseerd en uitvoerig beschreven 

waarbij tal van historische wederwaardigheden de revue passeren. Allesbehalve 

saai. De liefhebber wordt bijna overvoerd met de vele feiten die hij likkebaardend 

tot zich zal nemen. Mooie foto’s, kaartfragmenten en andere interessante 

afbeelden illustreren de tekst. Het boek is voorzien van enkele bijlagen waarin 

o.a. het bestek van een oude pelmolen uit 1689 en dat van een oliemolen uit 

1690. Voorts de voor dit soort werken onmisbare registers op naam en plaats. 

Het full-colourboek is stevig gebonden in harde kaft, formaat Utskoat, en telt 229 

pagina’s. De prijs: € 25,- Uitgave in eigen beheer door de schrijver. De oplage is 

beperkt, dus wie het boek wil aanschaffen dient niet lang te wachten. GDW 
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Molenkalender 2017 

De Stichting Molens in Menaldumadeel heeft voor het 

jaar 2017 een zeer fraaie en royaal uitgevoerde 

kalender uitgegeven. Molenaar Gilbert IJsselmuiden 

tekende voor de vormgeving. Klaas Koopmans 

fotografeerde molens, luchten en de weidsheid van 

het Friese landschap. Hij wist alle 8 poldermolens van 

de Stichting Molens in Menaldumadeel vast te leggen 

in het gouden uur, in het uur van het opkomen en 

ondergaan van de zon. Met veel geluk heeft hij de 

molens af laten steken tegen land, lucht en water. 

Het leverde hem fantastische platen op die hij graag 

met u deelt. Z’n werk heeft veel gemeen met de 

passie van vrijwilligers, molenaars en bestuursleden 

van de stichting zelf. En dat zijn uiteraard de molens in de gemeente 

Menameradiel.  

Het formaat van de kalender is 30 x 40 cm. De prijs bedraagt  € 10,00-, excl. 

verzendkosten van € 6.95. Ze hebben nog een paar exemplaren op voorraad en 

wie ’t eerst komt, wie ’t eerst maalt! De kalender kan desgewenst ook afgehaald 

worden. Het ideale cadeau voor molenaars en molenliefhebbers is te bestellen 

via info@molensmenaldumadeel.nl . 

Weerwebsites voor molenaars 
 
Hieronder staan een aantal websites waarin het weer wordt aangegeven voor de 

molenaars.  
De meesten kennen wel www.weeronline.nl en www.weerplaza.nl . Ook 

www.buienradar.nl en www.knmi.nl mogen bekend geacht worden. Vaak kom je 
eerst op een algemeen gedeelte en kijk je daarna naar de windkracht en 

windrichting.  
Minder bekend is www.windfinder.com . Daar staan de windverwachtingen de 
komende tien dagen per 3 uur vermeld. Ook wolkendek, neerslag en 

temperatuur staan daarbij. Je hebt veel instelmogelijkheden bijvoorbeeld voor 
windkracht in Beaufort of meters/seconde. “Superforcast” geeft een verwachting 

per uur aan. Sommige delen van de helpfunctie zijn alleen in het Engels, maar 
dat is geen groot probleem. 
Ook een aardige website is https://earth.nullschool.net. Op een wereldbol kun je 

je plekje opzoeken. Je kunt dan de luchtstromen duidelijk zien. Door te spreiden 
tussen de vingers kun je inzoomen. Als je teveel beweegt begint de bol te tollen 

en zoek dan je plekje maar weer eens op.  
Plaatselijk kun je nog eens kijken op www.wunderground.com . Deze site heeft 
veel weerstations in de buurt en geeft een voorspelling voor 10 dagen. De 

windkracht en winrichting kun je direct aflezen.  
 
Sjerp de Jong   

 

 

mailto:info@molensmenaldumadeel.nl
http://www.weeronline.nl/
http://www.weerplaza.nl/
http://www.buienradar.nl/
http://www.knmi.nl/
http://www.windfinder/
https://earth.nullschool.net/
http://www.wunderground.com/
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Op zaterdag 6 mei én op zaterdag 20 mei vindt de GFM excursie plaats. 

Aangezien deze excursie onze laatste is welke wij zullen organiseren, 

gaan we het dit jaar wat anders doen dan de andere jaren. Normaal rijdt 

een bus van Dalstra ons langs de te bezoeken molens, maar dit jaar zal 

rederij Van Hulst uit Warmond dat met een rondvaartboot voor ons 

verzorgen.  

Voor het eerst wordt de excursie verdeeld over twee dagen, vanwege de 

grote belangstelling en de beperkte ruimte in de rondvaartboot. Jan 

Hofstra zal ons tijdens de twee excursies vergezellen en hij zal 

onderweg interessante wetenswaardigheden over het Rijnland, molens 

en molenaars vertellen. 

Op 6 mei zullen we als eerste de Broekdijkmolen nabij Warmond bezoeken, deze 

molen brandde geheel af en werd in 1976 herbouwd met een achtkant uit Noord 

Holland. Daarna zullen we doorvaren naar de Veendermolen te 

Roelofarendsveen, een enorme stenen poldermolen. Na deze molen gaan we 

verder naar de twee molens nabij Leiderdorp, wipmolen De Achthovense Molen 

(zie foto van Rob Pols) en de Doeshofmolen. De Doeshoefmolen is het kleinste 

achtkant van Zuid Holland. Als laatste molen zullen we wipmolen de Kager 

bezoeken, prachtig gelegen midden in de polder. 

Op 20 mei zullen we de volgende molens bezoeken: We beginnen die dag op de 

Boterhuismolen bij Warmond, prachtig gelegen aan De Zijl. Daarna zullen we 

doorvaren naar de Buurtermolen, welke onder Rijpwetering valt en de 

Buurterpolder bemaalt. De molen staat op een eiland en is normaal gesproken 

lastig te bezoeken. Na de Buurter gaan we naar de Adermolen, die onder Oud 

Ade valt. Ook deze molen is normaal gesproken lastig te bezoeken omdat de 

ringvaart de weg verspert. Als laatste zullen we de Munnikkenmolen en 

Meerburgermolen (zie foto Piet Glasbergen) onder Leiderdorp bezoeken. Beide 
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molens zijn onlangs op deze 

nieuwe plek gezet, weg van hun 

slechte biotoop, waar ze 

eeuwenlang stonden. 

Zoals in bovenstaand verhaal te 

lezen is, gaan we op beide 

dagen verschillende molens 

bezoeken. Er kunnen echter nog 

wel enkele veranderingen in dit 

schema en de te bezoeken 

molens plaats vinden.  

Inmiddels is de excursie van 

6 mei al helemaal vol en 

kunt u zich alleen nog 

opgeven voor de excursie van 20 mei. 

Normaal bent u van ons gewend dat u in Goutum of Heerenveen kunt opstappen. 

Dat zal dit jaar helaas niet het geval zijn. Dat betekent dus dat u op eigen 

gelegenheid naar Warmond dient te komen. We willen graag dat iedereen om 

8.45 aanwezig is in Warmond, de boot vertrekt om 9.00 exact. Wees dus op 

tijd a.u.b. We krijgen tijdens de boottocht koffie met wat lekkers. Op 

onderstaand adres is de afvaart en u dient dus om 8.45 aanwezig te zijn: 

Gemeentehaven / Jan Steenlaan t.h.v. nr 36 2361 CL Warmond 

Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. Op tijd 

telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een 

maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet 

voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is, 

ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, 

Fryske Mole donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! 

Introducés zijn ook meer dan welkom! Op de boot is ruimte voor 54 personen. 6 

mei is dus al helemaal vol, maar voor 20 mei zijn er op dit moment nog genoeg 

vrije plaatsen. Hebt u zich al opgegeven voor 6 mei en wilt u ook op 20 mei mee, 

dan is dat mogelijk. We gaan er vanuit dat ook de excursie op 20 mei uiteindelijk 

volgeboekt zal worden. Meldt u dus zo spoedig mogelijk aan via onderstaand 

telefoonnummer. 

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

gaan, laat dit dan tijdig weten aan Ruurd-Jakob Nauta, telefoonnummer: 

0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890. 

De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2016, worden bepaald aan de hand 

van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te 

lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt €35,-. Na 

de excursie krijgt u een e-mail van onze penningmeester met daarin het bedrag 

en de betalingsgegevens. Vooraf betalen is dus wederom niet nodig. 

Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta  
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Er kwam een reactie op een drietal foto’s uit ons 

prentenkabinet. Durk Posthumus, molenaar te Huins, 
wist de muonts op blz. 34 van De Utskoat nr.163 thuis te 

brengen als zijnde de molen bij de Domp onder Sneek 
Database nr. 2528 verdwenen molens.  

 
Dan in nr. 164: de bovenste foto op pag. 50 is volgens 

Jan Hofstra de poldermolen, laatst bemalen door 

veehouder Teake Castelijn, te Nijhuizum. De muonts 
stond aan de opvaart naar de Vlakke Brekken ca. 500 

m. ten O.Z.O van de nog bestaande spinnenkop. 
Bemaalde ca 150 pondemaat land. Afgebroken ca. 1950. 

Foto ca. 1940. Database nr. 12934. Henk Brandsma komt tot dezelfde 

conclusie en meldt dat de molen inderdaad ongeveer 1950 is afgebroken. Hij 

stond 400 meter oostelijker van de nog bestaande Nijhuzumer spinnekop. 
Brandsma voegde er een kaartje bij als aanvulling op de molenkaart van Willem 
Hengst (De Heidenskipster molen fan eartiids) en een afbeelding uit de 

“Hengstdocumentatie”. Jan Hofstra schrijft verder: De eerste foto doet mij sterk 
denken aan de muonts bij Winsum (vorige molenboeken nr. 69). 

De zelfzwichter op de onderste foto wist Durk 
na enig zoeken ook thuis te brengen. Hij liet 

ons weten dat het de nog bestaande 
poldermolen De Phenix bij Marrum is.  

Op de volgende pagina een molenpuzzel van 
geheel andere orde: een oud gemaaltje. Wie 
weet levert dat net zo’n mooie molenreactie op 

als eerder bij zo’n gemaalfoto. 
Erwin Esselink stuurde ons een foto uit begin jaren 90 van een voor hem 

onbekend gemaal, ergens in Friesland. “Waar ik benieuwd naar ben is waar dit 
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gemaal staat of stond, en of het de opvolger 

van een molen was”, aldus Esselink en daar zijn 

wij ook best wel nieuwsgierig naar. 

Dikke pakken sneeuw en strenge vorst 

kenmerkten de winter van 1941-1942. Er 

kwam een Elfstedentocht en bijgaande still uit 

een Polygoonfilm van die dagen werd ons door 

Jan Hofstra gemaild met het verzoek de 

spinnekop thuis te brengen. Jan: “De achtkante 

spinnekop zie je verschijnen wanneer ze langs 

een zeedijk schaatsen. Volgens mij kan dit 

alleen ergens tussen Stavoren en Hindeloopen 

zijn, maar ik kan op oude kaarten nergens een molen vinden die zo dicht bij de 

dijkvaart staat.” We zijn benieuwd naar de oplossing.  

  

Drentse avondexcursie op 7 juni 

In navolging van de Friese molenaars beginnen wij in Drenthe ook met 

avondexcursies, alleen noemen wij het avondopenstelling. De eerste twee 

molens zijn die van Ruinen en Diever en zijn geopend op woensdagavond 7 

juni van 18.30 tot 22.00uur. Er is dan gelegenheid om de beide molens te 

bezichtigen en een praatje te maken met de molenaars. De koffie staat klaar. 

Meint Noordhoek / Jan Schenkel 
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