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Agenda 
 
13 december:  Eindejaarvergadering van DFM met haar molenaars om 19.30 

uur in Wirdum bij Duhoux..  
30 december:  Oliebollenverkoop in korenmolen De Kaai in Sloten 

23 februari:    Sluiting kopij nr. 169 
6 april:   ALV van het GFM in Poppenwier 
14 april:  Excursie GFM naar Drenthe en Duitsland 

21 april:  Friese Molendag (nadere informatie volgt in nr. 169) 
 

Bij de foto’s op de cover  
Voorop: Aan de restauratie van 

poldermolen De Snip bij Workum 

besteedden we in nummer 167 

aandacht. Hier zien we de molen 

weer in volle glorie, malend met 

volle zeilen.Hiernaast Jaap 

Tiedema, Piet Meinderts en Henk 

Brandsma voor het Muntgebouw in 

Utrecht waar zij namens de 

Molenstichting Súdwest-Fryslân 

voor deze molen een waardevolle 

cheque in ontvangst mochten 

nemen van de Bankgiroloterij. 

 

Achterop: Veel oude molens zijn 

uit het landschap verdwenen zoals 

die van Kootstertille. Maar de 

recente foto daaronder, gemaakt 

door Christa Bruggenkamp 

(hiernaast op de foto) van de 

koren- en pelmolen De 

Onderneming in Witmarsum, laat 

zien dat het ambacht van de 

molenaar nog volop leeft. Om te 

kunnen blijven malen is het nodig 

de stenen met enige regelmaat te 

billen. Dan komt de maalstoel uit 

elkaar en zorgt de steenkraan ervoor dat de zware loper omhoog getakeld wordt 

waarna die op haar zij gekanteld kan worden. Christa was namens het Gild 

betrokken bij de aanvraag voor de nominatie van het molenaarsambacht als 

immaterieel erfgoed bij ENESCO. Daarover verderop ook een reportage. 
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Van de redactie 
 

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar met tal van hoogtepunten, maar er 

waren ook dieptepunten te betreuren waaronder het overlijden van molenaar en 

molenzeilmaker Sipke Koning. Uiteraard staan we daarbij stil in dit nummer.  

Voorop dit nummer prijkt de trotse muonts 

De Snip van It Heidenskip. Wat is molenaar 

Piet Meinderts (foto links) trots op het 

resultaat. Tijdens de Open Monumentendag 

liet hij z’n molen in actie zien nadat er 

geruime tijd niet mee gedraaid kon worden 

i.v.m. de grote restauratie waarover we in 

ons vorige nummer reeds berichtten. 

Maar er is meer waarvoor we verwijzen 

naar de verslagen verderop in dit nummer. 

Daaronder het 2e overzicht van de 

restauratie van Penninga’s Molen in Joure waar een monsterklus z’n eind heeft 

genaderd en de molen weer geweldig pronkt, maalt en inmiddels zelfs officieel in 

gebruik is genomen, maar daarover meer in het komende nummer waarmee we 

het drieluik over deze molen voltooien. Hoe het ook zij, Penninga’s Molen is weer 

een juweel van een wiekendrager die veel bewondering oogst.  

Brabantse molenaars waren in de afgelopen periode op bezoek bij Friese molens 

en in IJlst en Woudsend werden de molenaars van de Nederlandse zaagmolens 

uitgenodigd om met elkaar ervaringen uit te wisselen op het gebied van zagen 

op windkracht. Van beide visites plaatsen we een kort verslag. 

Op het gebied van historisch beeldmateriaal werden er ontdekkingen gedaan 

waarvan we u graag verslag doen met dank aan Popke Timmermans, Hessel 

IJskes en Ton Meesters.  

In Sumar werd het 150-jarig jubileum van de korenmolen De Hoop groots 

gevierd. Ook daarover een impressie. We blikken verder terug op buitenlandse 

molenbezoeken tijdens heerlijke vakantiedagen en geven het gebruikelijke 

restauratienieuws.  

Nieuws van het Gild en De Fryske Mole mocht evenmin ontbreken en last but not 

least bespreken we een buitengewoon interessant molenboek dat qua studie een 

boeiend licht werpt op de economische ontwikkeling van Nederlands als uniek 

windmolenland. Een prachtig molencadeau voor de komende feestdagen.  

We wensen een ieder fijne, gezellige dagen rond kerst en oud en nieuw en 

spreken de hoop uit dat 2018, het jaar van Leeuwarden en Fryslân als Culturele 

Hoofdstad van Europa, een in alle opzichten goed draaiend jaar mag worden.  

 

Namens de redactie, Gerben D. Wijnja  
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Efkes byprate  
 

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2017 (van provincie Fryslân) 

Voor onderhoud aan rijksmonumentale molens zijn dit jaar twee aanvragen 

ingediend. Nagenoeg alle molens hebben nu een provinciale bijdrage van 15% 

van de onderhoudskosten. Voor de restauratieregeling zijn naast de drie 

aanvragen van DFM geen aanvragen ingediend. Schijnbaar staan de molens er 

technisch goed bij in onze mooie provincie Fryslân. 

Professionele organisatie monumentenbehoud (POM) 

Stichting DFM heeft voor 1 september 2017 een nieuwe aanvraag, om 

aangewezen te worden tot POM, ingediend bij de minister. Zoals eerder gemeld 

in De Utskoat is onze eerdere aanvraag uit 2014 afgewezen. Na het verwerken 

van die teleurstelling heeft DFM de afgelopen jaren de organisatie en 

werkprocessen beter uitgewerkt. Ook is er een auditcommissie ingesteld die de 

borging van de restauratiekwaliteit van onze stichting controleert. Wij vinden dat 

met de doorgevoerde verbeteringen in onze organisatie een aanwijzing tot POM 

reëel is.  

Op 6 oktober jl hebben wij onze aanvraag mogen toelichten bij de Raad voor 

Cultuur in Den Haag. Op verzoek van de Raad voor Cultuur / POM-commissie 

hebben wij vervolgens enkele extra documenten ingediend. Ook zijn er enkele 

ondersteuningsbrieven toegevoegd van organisaties en personen die in het 

monumentenveld hun sporen hebben verdiend. Onze dank hiervoor.  

Eind december zal de POM-commissie haar advies uitbrengen aan de minister. 

Hopelijk kunnen wij u dan meedelen dat onze stichting, net als de Rijnlandse 

Molenstichting, als een professionele organisatie monumentenbehoud 

ingeschreven staat.  

Vooraankondiging eindejaarsvergadering van stichting DFM  

Op woensdag 13 december 2017 heeft De Fryske Mole haar eindejaars-

vergadering in Hotel restaurant Duhoux te Wirdum. Evenals voorgaande jaren 

zullen de molenaars die de molens van DFM beheren worden uitgenodigd. Deze 

uitnodiging zal eind november via de mail worden verzonden. 

Gerard van Dijk 

Werkzaamheden aan de molen De Olifant te Burdaard 

Deze molen staat in 2 gemeenten te weten Ferwerderadeel en Tietjerksteradeel 

en is een van de grootste poldermolens in Fryslân. De molen heeft als bouwjaar 

1867, een gevlucht van 23,9 meter, 3 vijzels en deelbare roeden. Die deelbare 

roeden worden zo spoedig mogelijk vervangen. De molen is nog geen 20 jaar 

geleden met verticale delen van Red Cedar hout bekleed, maar heeft nu, vooral 

in de gebogen ondervelden, al flink herstel nodig. In 2016 zijn bij regulier 

onderhoud 2 velden vervangen en nu wordt gewerkt aan vervanging van nog 
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eens 2 velden. Het betreft dus de 

onderste delen van de achtzijdig 

beklede molen. Door een onjuiste 

detaillering is lekkage en houtrot 

ontstaan wat nu dringend herstel 

vereist. Ook de binnenbekleding, 

uitbrekers en duisplanken zijn 

aangetast. Voor alle 8 zijden is nog 

onvoldoende budget en daarom zijn nu 

eerst de westelijke en noordwestelijke 

velden aangepakt. Dit wordt nu 

uitgevoerd in Afzelia met een 

aangepaste detaillering met waterhol. 

Daarmee is de oorspronkelijke 

detaillering weer terug gebracht, zie 

onderstaand detail. Hopelijk kunnen 

over niet al te lange tijd de overige 

velden worden aangepakt.   

Fokke Busman 

Bron: onderzoeksrapport en bestek Van Reeuwijk 
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Molenaarsambacht genomineerd voor 
de Representative List 

 
Het ambacht van molenaar op wind- en watermolens is de eerste 

voordracht van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Representative 
List van het UNESCO-Verdrag inzake de bescherming van immaterieel 
erfgoed. De voordracht werd ingediend begin 2015 en de besluitvorming 

hierover wordt afgerond eind 2017. 
 

Het molenaarsambacht heeft Nederland gemaakt tot wat het is. Sinds de 

Middeleeuwen werden wind- en poldermolens gebruikt om land in te polderen in 

de beneden de zeespiegel gelegen Lage Landen bij de zee. Daarnaast zorgden de 

molens ook voor industriële vernieuwing. De door de molens opgewekte wind- en 

waterenergie wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om graan te malen, voor 

de productie van mosterd en 

lijnolie, maar bijvoorbeeld ook om 

de zagen in een houtzaagmolen 

aan te drijven. In de film die bij de 

UNESCO voordracht is gevoegd 

worden een aantal molenaars 

gevolgd in hun dagelijkse 

activiteiten en zij vertellen over 

het belang van het 

molenaarsambacht voor de 

Nederlandse samenleving. 

Bij de foto: Christa Bruggenkamp die namens het GFM bij de film betrokken was.  

 

Van onderop 
Het is al weer twee jaar geleden dat de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, namens de Nederlandse regering besloot om het Molenaarsambacht 
internationaal voor te dragen. De molenaarsgilden en Vereniging De Hollandsche 

Molen werden gevraagd om onder begeleiding van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed de voordracht voor te bereiden. Er werd een werkgroep 

gevormd waaraan naar het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske 
Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche 
Molen, ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van OCW deelnamen. Een 
voordracht bevat niet alleen een uitgebreid vragenformulier. Bij de voordracht 

horen ook tientallen foto’s en een film over het ambacht. Lust but not least zijn 
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er ook de zogenoemde ‘letters of consent’, de toestemmingsbrieven van de 

molenaarsgilden waarmee ze te kennen geven achter de voordracht te staan en 
mee te zullen werken aan de toekomstplannen voor het levend houden van het 

ambacht. UNESCO hecht zeer aan een bottum up benadering. 
 

Safeguarding 
Bij elke voordracht hoort een ‘safeguardingsplan’, een meerjarenplan over hoe in 

de komende jaren wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het werven en opleiden van 
nieuwe molenaars. Het gaat UNESCO om een toekomst geven aan dit bijzondere 

ambacht. Ook door educatieve activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs 
en voor het beroepsonderwijs te stimuleren wordt de aandacht voor het 

molenaarsambacht versterkt. Behalve deze plannen heeft Nederland beloofd zich 
in te zetten voor internationale samenwerking. Het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed zal samen met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed een overzicht 

maken van molenaarsorganisaties over de hele wereld en ook in kaart brengen 
wat zij doen aan het levend houden van het ambacht. In 2020 zullen beide 

instellingen met hulp van de Gildes een internationale studiedag organiseren, 
waar kennis en informatie zullen worden uitgewisseld met molen- en 
molenaarsorganisaties uit andere landen. Wat Nederland wil inbrengen is het 

model van werken met vrijwilligers. Zonder de vrijwillige inzet van velen zouden 
de molens in Nederland niet meer draaiende gehouden kunnen worden. 

 

Wat betekent plaatsing voor de molenaars? 
Met de voordracht maakt de Nederlandse overheid zich hard om samen met de 
Molenaarsgilden en De Hollandsche Molen het ambacht van molenaar voor de 

toekomst te behouden. Plaatsing betekent een belangrijke internationale 
erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het 

molenaarsambacht. Ook geeft de voordracht een extra stimulans aan het 
wereldwijd delen van kennis en vaardigheden behorend bij het 
molenaarsambacht. De Nederlandse overheid zal zich blijven beijveren voor een 

gunstig klimaat waarin het molenaarsambacht kan gedijen.  
 

Beter zichtbaar, ook internationaal 
Plaatsing op een internationale UNESCO lijst levert veel extra aandacht op. 
Nederland zal internationaal meer zichtbaar worden ook al doordat het filmpje en 

de foto’s te zien zijn op de UNESCO website. Het tien minuten durende filmpje, 
waarin een aantal molenaars wordt gevolgd in hun dagelijkse werkzaamheden, is 
op internet ontsloten. Molenaars kunnen het filmpje desgewenst downloaden 

voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om te laten zien aan de bezoekers van de 
molen.  

Verder is het de bedoeling dat de volgende Nationale Molendag in het teken staat 
van het immaterieel erfgoed, dat wil zeggen, de kennis en de vaardigheden om 
een molen draaiende te houden. Samen met de Molenaarsgilden en de 

Hollandsche Molen zal gewerkt worden aan een brochure over het 
Molenaarsambacht op de internationale UNESCO lijst.  
 

De film is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=CsVlsYFgmCk&feature=share 

Uit naam van de werkgroep "Nominatie van het Molenaarsambacht",  

Dr. Albert van der Zeijden, teamleider Kennisontwikkeling van het 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
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In memoriam 

Sipke Koning 
Bijdrage ter nagedachtenis aan Sipke 

Koning, gebaseerd op de bijdrage tijdens 

de crematie. 

Beste Janny, kinderen en familie, 

Graag voldoe ik aan de wens om namens Gild 

Fryske Mounders enkele woorden te mogen 

zeggen. Dit geeft mij de mogelijkheid om 

namens de molenaars van Gild Fryske 

Mounders ons diep meeleven uit te spreken bij 

het overlijden van jouw man, jullie 

vader/schoonvader en onze fijne collega. 

Vele collega molenaars hebben door hun 

aanwezigheid hier blijk gegeven van dit 

meeleven. 

Mijn eerste kennismaking met Sipke herinner ik 

mij nog heel duidelijk. Het was het verhaal van 

een kok die zonder werk kwam, maar daardoor 

niet bij de pakken ging neer zitten. Hij vatte het 

idee op om molenzeilen te gaan maken. Zo 

kwam het verhaal dat hij daar op een 

zolderkamer mee bezig was.  

Een dergelijke carrière switch maakt altijd 

indruk en getuigt van moed, een flexibele 

houding en het durven aangaan van een nieuwe 

uitdaging. Dit tekende Sipke zijn karakter voor 

mij. 

Sipke was een betrokken lid van Gild Fryske 

Mounders. Zijn houding was altijd enthousiast, 

betrokken, gastvrij, hij ging mee met onze 

jaarlijkse molenreisjes, was altijd te gast op de 

Algemene Ledenvergaderingen te Poppenwier 
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en actief molenaar op de Bullemolen. Naast dit alles was hij bovenal een fijn 

mens. 

Janny, jij was in dit alles zijn maatje! 

Sipke heeft zich in korte tijd weten te ontwikkelen tot een kundig en bekend 

molenzeilmaker. Dit beperkte zich niet tot de eigen provinciegrenzen, maar ook 

nationaal en zelfs ver daarbuiten. 

Als ik Sipke zou karakteriseren in zijn werk als zeilmaker dan zou ik uit eigen 

ervaring willen zeggen: deskundig, vakkundig en meedenkend in oplossingen. Dit 

leidde tot een uitstekend resultaat voor de molen en tot tevredenheid van de 

molenaar. 

Kort voor de dag van Sipke zijn crematie zag ik nog even op de molendatabase 

bij de Bullemolen. Twee dingen troffen mij daar: Ten eerste zijn molen getooid 

met de Friese vlag zeilen. Op de vraag: “Is dit authentiek?”, kun je antwoorden: 

“Nee, maar wel origineel, in mijn visie althans!”. Sipke heeft deze zeilen 

geschonken aan een bevriend molenaar en dat is een garantie dat we de zeilen 

zeker met enige regelmaat terug zullen zien. Dit houdt de herinnering aan Sipke 

levend! Ten tweede: achter de naam van Sipke als molenaar stond al een 

kruisje. Op dat moment voor mij opnieuw een confrontatie met zijn overlijden. 

Sipke zijn naam zal ook voor altijd verbonden blijven aan onze mooie Friese 

molenkaart. Het was Sipke die het bestuur van Gild Fryske Mounders 

aanmoedigde nou eindelijk eens werk te gaan maken van het ontwikkelen van 

deze kaart. Andere provincies waren ons voor gegaan. Wij mochten niet achter 

blijven. Zo gaf hij de laatste duw die nodig was om tot het maken van de kaart 

te komen. Het resultaat mag er zijn. 

Het laatste echte gesprek dat ik met Sipke had was er één tussen hoop en vrees. 

Het was tijdens onze tweede avondexcursie in juni jl. bij molen Lonjé te 

Bolsward. Hij straalde moed uit, vertelde enthousiast over een geplande reis 

naar Australië. Ook was er de vrees die hem tot het uitspreken van de realiteit 

bracht: “Als het mis gaat, dan is het niet anders. Ik heb een fijn leven gehad, 

maar het blijft te kort”. Tegelijk vertolkte hij de hoop dat zoon Jelle zijn werk zou 

voortzetten. Wat een geweldig mens die zo durft te spreken! 

Geweldig te horen dat Jelle met hulp van zijn moeder en anderen het 

werk van zijn vader voortzet!  

Intens ontroerd was ik dat Sipke mij toch nog over de telefoon te woord stond 

terwijl dit bijna niet meer mogelijk was. Het meeleven van alle molenvrienden 

deed hem zeer goed. 

Vele molenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep om tot en met Sipke zijn 

crematie hun molen in de rouw te zetten en dit tot buiten de provincie -  en 

landsgrenzen. Het beste bewijs van meeleven met Sipke zijn overlijden. 
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In Sipke missen wij een gewaardeerd lid, een kundig molenzeilmaker, maar 

bovenal een sympathiek mens. 

De herinnering aan Sipke blijft telkens als we onze molenzeilen voorleggen met 

Sipke zijn logo in beeld en de molen van de bevriende molenaar zien draaien met 

de Friese vlag zeilen! 

Jannie, kinderen, familie en allen die hem missen wensen we voor nu en de 

komende tijd heel veel sterkte toe bij de lege plek die hij achterlaat. 

Namens Stichting De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders, 

Frits Bloem, voorzitter GFM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Bij de foto’s: 

1.Sipke in zijn werkplaats. (foto via 

Frits Bloem) 

2.De spinnekoppen van Goutum in 

rouwstand Foto leerling mounder 

Jan Sietze Brouwer. Voorste 

Hoogland en de achterste Kramers-

moune met de Swette op de 

achtergrond. Foto via Tjitte Talsma. 

3. De Bullemolen met molenzeilen 

in Fryske Flagge motief.(foto via 

Frits Bloem) 

4. De molen van Stiens waar de 

zeilmakerij is ondergebracht in de 

naastgelegen schuur.(foto G.D.W.) 
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Sipke Koning, afscheid van een mensenmens 

Het was zaterdag 23 september en ik mocht onder leiding van leermeester 

Johannes Vuijk stage lopen op de molen "De Hoop" in Stiens. Best volk daar 

op de molen en de stroopwafels waren ook lekker want de stage liep wat 

langer door dan ik had ingeschat en ik had minder eten meegenomen omdat 

ik er vanuit ging dat ik vroeg in de middag wel weer thuis zou zijn.  

Maar dat liep even anders: de stage was plezierig er waren gasten op de molen van Tilburg wat 

gelijk enige verwarring veroorzaakte. Maar goed, de leerstof viel in goede aarde en de discussies 

die een en ander soms opwierpen leverden vele oplossingen op de vragen die ik had. Het was al 

ver in de middag en plotseling zei Johannes: “We kunnen wel even bij Sipke kijken in de 

zeilmakerij.” Mijn aandacht was gelijk weer wakker, want ik had deze man jaren geleden eens op 

een filmpje gezien op internet hoe hij in een roede klom om een zeil voor te leggen. Ik keek toen 

eens naar onze molen en schatte het basement op 10 meter hoog en een halve roede op een 

meter of 12 en Sipke klom naar boven alsof was het een huishoudtrapje achter in de schuur was. 

Als timmerman vond ik 5 meter op een ladder hoog genoeg en uit ondervinding weet ik ook hoe 

het voelt om naar beneden te vallen, maar mijn interesse was in molens gewekt en ik hou van 

uitdagingen.We komen boven op een zolder en het is er heel netjes en goed verlicht, er staan drie 

naaimachines en twee dames waren er aan het werk. Het waren de vrouw van Sipke en zijn 

dochter. 

“Wilt U een broodje,” vroeg de jongste dame. Ik had nog steeds zin in iets want de middag liep 

steeds verder. Plotseling kwam een man het vertrek binnen en ging met naald en draad aan het 

werk. Er moesten nog litsen aan een zeil worden vastgemaakt. Hij probeerde het en mompelde 

opeens: “Het gaat niet meer” en Johannes nam het werk over. Plotseling zag hij mij zitten pakte 

een kruk en we raakten aan de praat. 

Hij vertelde dat hij ziek was, maar dat hadden anderen mij al verteld. Aan het logo op mijn trui kon 

hij zien dat ik iets had met de praktijkschool in Leeuwarden. Hij was daar meester geweest en het 

liefste werkte hij met moeilijk handelbare jongelui. Het viel mij op dat het praten hem moeilijk viel, 

soms moest hij even slikken, gedwee keek ik dan even naar de grond. 

“Moet je een broodje er ligt er nog een.” Ik nam het aan; waarschijnlijk was het het laatste wat ik 

van hem zou krijgen. 

“Wat doe je voor werk,” vroeg hij. “Ik ben met pensioen, maar ooit was ik timmerman.” Dat was 

een gevoelige snaar die ik raakte. Hij veerde ineens op en had gelijk plannen voor de toekomst.  

“We kunnen wel in de molen werken,” was zijn aanbod, “daar is veel timmerwerk aan.” 

We hadden een uurtje gepraat en dat viel steeds moeilijker. Ik nam in stilte afscheid van een 

mensenmens. Sipke, ik heb een goed gesprek met jou gehad. Gij ruste in vrede. 

                                                                                                                  Marijn van Tilburg 
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Impressie najaarsvergadering GFM  

We schatten dat er wel honderd molenvrienden naar de najaarsvergade-

ring van het Gild Fryske Mounders in Poppenwier zijn gekomen. De zaal 

zit helemaal vol, een aantal leden neemt zelfs genoegen met een 

barkruk. De koffie wordt druk geserveerd, schoteltjes met oranjekoek 

completeren de feestelijke sfeer. Immers, er zijn geslaagden en dat 

moet gevierd worden. Maar eerst zijn er andere agendapunten die de 

revue passeren. 

Te beginnen bij het gedenken van molenvriend Sipke Koning die als een 

zeer gewaardeerd collega en molenzeilmaker bekend staat. Elders in dit 

nummer meer daarover. 

Dan gaat voorzitter Frits Bloem over op andere zaken. Hij memoreert de 

nominatie van het molenaarsambacht bij UNESCO. De resultaten daarvan 

worden in Zuid-Korea uit de doeken gedaan. En daar vliegt MIO Christa 

Bruggenkamp als vertegenwoordiger van ons GILD in december naar 

toe. Daar in dat verre land wordt de uitslag van een grootse inspanning 

van alle molenaarsorganisaties in ons land met spanning afgewacht. Op 

het moment dat deze Utskoat bij de lezers op de mat valt, zal dat bekend 

zijn.  

Henny Vlasma krijgt de complimenten voor het voorjaarsverslag en ponghâlder 

Johannes Rozenga weet de aanwezigen weer met zijn kenmerkende humor te 

overtuigen van het financieel overzicht waarbij hij opgelucht vaststelt dat zijn 

tweede termijn er bijna op zit. Stiekem hengelt hij naar een lintje wat in de zaal 

gniffelend wordt aangehoord. 

Over de werving van nieuw talent wordt bericht door Ruurd Jakob Nauta. Op 

zaterdag 9 september werd die wervingsactie gehouden. Het bestuur van het 

Gild houdt zo’n actie eens in de drie jaar. In juni werd begonnen met de 

voorbereidingen. Via een zo uitgebreid mogelijke media-aandacht (o.a. Omrop 

Fryslân televisie en radio, dagbladen, weekbladen en diverse vormen van social 

media) en de medewerking van 45 molenaars/leermeesters heeft It Gild het 
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ambacht op positieve wijze onder de aandacht gebracht. Het was geen 

uitgesproken wervingsweer, mede daardoor was de belangstelling op een aantal 

molens gering. 

Naast het werven van nieuwe leerlingen was deze wervingsdag een mooie 

aanleiding om de prachtige molens in Fryslân weer eens onder de aandacht te 

brengen van de inwoners van Fryslân en daarbuiten. Zeker nu het 

molenaarsambacht is genomineerd voor de representatieve lijst van het 

Unescoverdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.  

Na de wervingsdag ziet de opbrengst er als volgt uit: 

• Aangemeld voor proeflessen   11 
• Verdeeld over lesmolens   7 

• Inmiddels in opleiding    4 
• Nog mee in overleg/overweging   5 
• Afgehaakt      2 

 

Het bestuur bedankt de molenaars/leermeesters die spontaan toezegden mee te 

willen werken aan deze wervingsactie. Over drie jaar hopen ze weer een beroep 

op hen te mogen doen. 

Verder komt de landelijke werkgroep veiligheid ter sprake; onderwerpen als 

calamiteiten, bezoekersprotocol en veiligheid rond het gevlucht zijn 

aandachtspunten waarin ook de regio’s gekend worden.  

 

Over de jeugdactiviteiten doet Frank van Onna een boekje open. Enthousiast 

vertelt hij over ervaringen in onderwijsland met onze molens en molenaars. 

Vooral de inzet van de molen in Makkinga oogst bewondering evenals de door 

Job Koehoorn samengestelde leskist die voor educatieve doeleinden kan worden 

gebruikt. En dan is eer ook nog een “slideshow” beschikbaar ter ondersteuning 

van de visuele kennismaking met onze molens binnen de schoolmuren. 

 

Ruurd Jakob maakt nog melding van mutaties in het leermeesterscorps van het 

Gild. In Joure neemt Johannes Kooistra de cursus op Penninga’s Molen over van 

Barry Weber die naar Woudsend verkast. Rolf Dijkema krijgt in Surhuisterveen 

op de Feanstermole versterking in de persoon van Edo Werkman. 

Op een avond als deze is de uitreiking van diploma’s altijd een feestelijk 

onderdeel. Leerling-molenaars hebben vaak jarenlang met behulp van hun 

leermeester hun best gedaan om de praktijk van het verantwoord draaien met 

de molen onder de knie te krijgen. De theoretische kennis is daarbij een 

noodzakelijk onderdeel wat het nodige van de kandidaten vraagt. 

Theoriebijeenkomsten volgen, studieboeken doorworstelen, stages lopen op 

andere molens om de technische bijzonderheden daar te leren doorgronden en 

ga zo maar door.  

Willem Kiewiet en Andries Polet hadden op 27 mei hun kunnen al getoond op de 

mosterdmolen De Verwachting in Hollum op Ameland als leerlingen van Clemens 

Brouwer.  
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Wigle van der Meer en Sikke Hoekstra slaagden 7 oktober op poldermolen Victor  

in Wânswert als leerlingen van leermeester Sjerp de Jong. Met gepaste trots 

poseren ze voor onze camera waarvan we de foto’s hier laten zien. 

 

De Friese Molendag wordt geëvalueerd en uit handen van de voorzitter krijgt 

molenaar Martin de Jong tot zijn grote verrassing een mand met Fryske 

aardigheden voor zijn langdurige inzet ten behoeve van het welslagen van deze 

dag die niet meer weg te denken is uit molenland.  

 

Wat dat betreft is het goed dat molenaar Gilbert IJssselmuiden van molen De 

Puollen bij Dronrijp het stokje heeft overgenomen. Vanuit zijn professie weet hij 

aan dit soort zaken een voortvarend vervolg te geven. In een korte toelichting 

laat hij alvast wat doorschemeren.  

Op 21 april sil it heve en hij kan al vast verklappen dat er met de Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018 overleg is om de molens in het programma mee te 

nemen. Ook verwacht hij de sociale media er meer in te betrekken. 

Nadat er nog wat rondvragen beantwoord zijn, is het tijd voor de pauze en een 

blik op de klok leert dat het nog maar net negen uur is. En dus kan er uitgebreid 

gekletst worden, gaan knabbelnootjes en bitterballen rond en schrikken we bijna 

als de voorzitter ons weer bij de les roept.  
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Jippe Kreuning, student 

archeologie en een vervent 

molenliefhebber die zijn 

adoratie voor molens met de 

paplepel kreeg ingegoten, 

vertelt over bijzondere 

molens in Iran, het land waar 

we de roots van de molens 

nog terug kunnen vinden al 

moet je daar wel een hele reis 

voor over hebben. Met flair en 

kennis van zaken deelt hij zijn 

ervaringen met ons. Het is 

een rijke bron van 

molenkennis die hij ons als bagage aan het eind van de avond meegeeft.  

En aangezien de avond na de sluiting nog lang is, blijven velen nog geruime tijd 

gezellig (bij de bar) zitten om verder te kletsen over wat ons allen bindt: het 

behoud van windmolens in ons mooie landschap.  

Gerben D. Wijnja 

Noch efkes fierder byprate: Deelbare roeden 

Ten aanzien van de problematiek van de 

deelbare roeden is de situatie nu als volgt 

voor de vier molens van DFM die dit 

aangaat.  

We hebben offertes aangevraagd bij een 

aannemer en hebben dezen beoordeeld, met 

als gevolg het verzoek aan de aannemer om 

nog eens goed naar de voorwaarden en prijs 

te kijken.  

Dat heeft geresulteerd in een aanbieding die voor ons acceptabel is en die door 

gezonden kon worden naar de RCE. Dat laatste is inmiddels gebeurd en er is 

telefonisch overlegd met de medewerkers van de RCE.  

Wij verwachten nu zeer spoedig stukken van de RCE ter ondertekening waarna 

we de aannemer opdracht kunnen verlenen.  

In het hiervoor geschetste overleg met de RCE hebben we wel de toezegging 

gekregen dat we mogen werken met die roedenleverancier(s) die de kortste 

levertijd hebben. Zodra de aannemer de opdracht heeft, kunnen we een planning 

opstellen met de door ons gewenste uitvoeringsvolgorde.  

Jan J. Poorte   
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Excursie Gild Fryske Mounders 2018 

Na 14 jaar organiseren 
van de excursie vonden 

Jaap en Ruurd-Jakob 
het tijd om het stokje 

door te geven. Daarom 
hebben ze ons (Rolf 

Dijkema en Edo 
Werkman) benaderd 

om de busexcursie 
voort te zetten, zodat u 

in de komende jaren 

kunt blijven genieten 
van dit grote succes. 

Het leek ons een 
geweldige uitdaging 

want wij hebben genoeg inspiratie voor de komende jaren.  
 

Op zaterdag 14 april 2018 vindt de GFM excursie plaats. 
 

Na de overweldigende excursies van afgelopen jaren zijn wij genoodzaakt 
om de grenzen te verleggen! Dit keer reizen we richting Drenthe en 

Duitsland. Het programma houden we nog even als verassing maar wij 
kunnen alvast vertellen dat er een paar zeer interessante molens op het 

lijstje staan. Wij hopen alvast op mooi molenweer. In de volgende Utskoat 
komen wij hierop terug. 

Wel kun t u zich nu al per mail aanmelden bij gfmexcursie@hotmail.com. 

Na aanmelding krijgt u een bevestigingsmail. Graag de volgende 
persoonsgegeven vermelden: 

 (mobiel) telefoonnummer 
 Aantal personen + naam 

 Adres / woonplaats 
Mocht u geen e-mailadres hebben dan kunt u (bij voorkeur ná 19.30 uur)  

bellen met 06-55831216.  
De prijs van de excursie zal, net als in afgelopen jaren, worden bepaald 

aan de hand van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden 
zich aanmelden des te lager zal de prijs uiteindelijk worden. Na de 

excursie krijgt u een e-mail van onze penningmeester met daarin het 
bedrag en de betalingsgegevens. Vooraf betalen is dus wederom niet 

nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's 
Goutum (7.00 uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur)  

Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als alle 

voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw 
aanmeldingen met veel plezier tegemoet. 

Rolf Dijkema & Edo Werkman                                                                                               

mailto:gfmexcursie@hotmail.com
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                               door oud voorzitter Binne Kramer 

SUMAR -Het staat prominent ingekerfd op de baard van de kap: 

1867. En dat betekent dat korenmolen De Hoop in Sumar dit jaar 

150 jaar bestaat. Een jubileum om aandacht aan te besteden. 

Zaterdag 7 oktober stond de molen de hele dag in het teken van 

tal van activiteiten, variërend van broodbakken, met meel van de 

molen uiteraard, een vliegershow en poffertjes eten. Binne 

Kramer, oud-voorzitter van de plaatselijke molenstichting, heeft 

een sfeerimpressie geschreven en die op verzoek voor ons blad 

beschikbaar gesteld. 

Ondanks het zonder meer abominabele weer werd het verjaardagsfeest van 

Korenmolen De Hoop in Sumar op passende wijze gevierd. De organisatie, in 

casu de molenaars zelf, hadden groots uitgepakt met een programma dat voor 

elk wat wils bevatte. Jammer dat niet ‘elk’ kwam kijken zaterdag, maar gezien 

het slechte weer was de opkomst toch opmerkelijk groot.  

Maar ja, zet ergens een poffertjeskraam neer en verkondig luid en duidelijk dat 

die kleine pannenkoekjes gratis zijn en je hebt de helft van de gewenste 
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klandizie al binnen. Maar, het was 

zoals een van de bezoekers het 

verwoordde: “Wy hiene dat waar fan it 

doarpsfeest hawwe moatten.’ Toen, 

twee weken geleden was het 

onverwachts schitterend weer, zonnig 

en voor de tijd van het jaar zelfs 

warm. Maar het gezegde luidt nou 

eenmaal niet voor niets: ‘soms zit het 

mee, soms zit het tegen’ en dat 

laatste was zaterdag het geval. Koud, 

winderig en regenachtig, wat heet 

regenachtig, het is de hele dag niet 

langer dan een half uurtje droog geweest. En toch, geloof het of niet, werd het 

een uiterst sfeervol feest waarvan zij die de moeite hadden genomen om te 

komen kijken, volop genoten. Eigenlijk waren dat er nog best wel veel. Droog 

met een zonnetje had het allemaal wat feestelijker, wat ‘nofliker’ gemaakt, 

zeker, maar je hebt het er nu eenmaal mee te doen. En omdat de organisatie 

weigerde bij de pakken, zakken in dit geval, meelzakken om precies te zijn, neer 

te gaan zitten, werd het toch nog gezellig. 

‘Suterich’ 

Het ziet er niet echt hoopvol uit als ik 

op de vroege zaterdagmorgen naar 

buiten, in de richting van de molen 

dus, kijk. Speel ik eindelijk eens een 

thuiswedstrijd, is het ‘klearebare 

hjerst’. Maar er zijn ook ‘droege 

perioaden’ in het vooruitzicht gesteld 

en dus houden we hoop. Vanuit mijn 

huiskamer kan ik de activiteiten rond 

de molen, Korenmolen De Hoop om 

precies te zijn, nauwlettend volgen en dus ga ik kijken als de eerste gasten zich 

zo rond een uur of tien melden op het Mounepaed. In de molen is het in ieder 

geval droog en de aanwezige bakoven verspreidt een aangename warmte, hier is 

het wel uit te houden. Hier is ook koffie en zelf warm brood, vers gebakken, 

verser kan het 

niet. Uiteraard 

met meel uit de 

molen. Het is 

nog rustig, ja 

wat wil je. ’It is 

kwalik ljocht’. 

Toch maar even 

een rondje langs 
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de velden dan. Buiten zijn mensen van een vliegerclub druk bezig met enorme 

vliegers op te laten. Nog niet eens zo eenvoudig, rondom het terrein waar dat 

moet gebeuren staan veel bomen en pas als de draken, zo noemden wij ze 

vroeger, we deden aan draakjefleanen, boven de windschaduw uitkomen, blijven 

ze staan. Er zijn prachtige exemplaren bij, vooral die gekleurde. Die witte steken 

nauwelijks af tegen de egaal grijze lucht, op de foto. Ik moet erom zoeken zeg 

maar. 

De poffertjeskraam is al open en dat kleine keukentje op wielen staat als een 

baken van warmte en oud Hollandse gezelligheid op een nog leeg weiland.  

Maar de eerste klanten, kinderen uiteraard, melden zich al heel gauw. “Se binne 

gratis mem”, zegt een klein jongetje hoopvol en jawel, even later loopt hij 

heerlijk te snacken van een bordje met van die kleine pannenkoekjes. Ze staan 

nog niet in rijen van vier te wachten, maar dat komt nog wel, hoop ik. In de 

beide partytenten is het ook nog niet druk en het gesprek gaat, nou wat dacht u, 

over het weer. “Spitich foar al dat wurk dat dy minsken der fan hân hawwe’. 

GERS 

Ik ga terug naar de molen, daar 

komen de eerste belangstellenden 

kijken naar de broodbakdemo en 

luisteren naar een trekzaktrio met de 

wat vreemde naam ‘GERS’. GERS, dat 

betekent gras in het Frysk, maar ik 

kan zo gauw de link met 

trekzakmuziek niet leggen. Een van de 

drie dames brengt me op de hoogte. 

De groep bestaat regulier uit vier 

speelsters, die vierde staat nu te zingen in het shantykoor. GERS blijkt een 

naamwoord, het zijn de vier voorletters van hun namen. Mysterie opgelost. Ze 

spelen passende muziek en dat zijn Fryske ferskes en ook walsen van André 

Rieu, dat is ongeveer de bandbreedte. Klinkt prima en het past naadloos in de 

sfeer die in de oude molen heerst, het is een mix van gezelligheid en nostalgie. 

Jammer genoeg heb ik een flitser nodig om foto’s te maken. Jammer genoeg, 

want dat licht is hard en koud en haalt eigenlijk meer van de sfeer weg dan me 

lief is. Maar soms kan het niet anders, indirect flitsen scheelt al een heleboel. 

Picknicktafels 

Ik heb ze al zien staan, twee gloednieuwe en 

fraai uitgevoerde picknicktafels, op het 

grasveld om de molen. Om er gezellig aan te 

zitten met een kopje koffie of een ander 

drankje, zonnetje erbij, stukje vers gebakken 

koek of brood. Ja ja, maar vandaag dus even 

niet. Maar het is de bedoeling dat deze 
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vanmorgen officieel worden overgedragen aan het bestuur van de molen. 

Aanbieder is, dat kan in Sumar bijna niet anders, SONAC, het bedrijf dat je met 

vlaggen en spandoeken bij vrijwel elke manifestatie tegenkomt in Sumar en 

wijde omtrek. De directeur, dat was toen Dirk Kloosterboer, heeft me ooit eens 

uitgelegd dat zijn bedrijf deze sponsoring beschouwde als een ‘maatschappelijke 

contributie’. En eigenlijk vond en vind ik dat wel een passende omschrijving. Een 

van de molenaars haalt me erbij, er moet natuurlijk wel even een foto gemaakt 

worden als zij met behulp van een SONAC-vertegenwoordiger het 

landbouwplastic waar onder het fraai 

gelakte meubilair nu nog schuil gaat, 

wordt weggetrokken. Dat is nog een 

heel ‘ochheden’, alles is nat en glad, 

maar na enig manoeuvreerwerk lukt 

het en dan komen de beide 

picknicktafels te voorschijn. Een echte 

aanwinst voor de molen in zijn functie 

als publiekstrekker en stekje om uit te 

rusten voor de vele toeristen die hier 

met name in de zomer langskomen. ’s 

Zaterdags is het er druk, wij kunnen dat vanuit ons huis mooi zien. Ook groepen, 

veel buitenlanders weten de molen ook prima te vinden, met name kinderen 

vinden zo’n draaiend stuk werelderfgoed prachtig. Dat is het ook. De Hoop is nu 

al 150 jaar een beeldbepalend monument in Sumar en als ook de volgende 

generatie(s) er op passen zoals dat nu gebeurt door de vrijwillige molenaars in 

samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel, die is officieel eigenaar, dan 

kan hij nog wel anderhalve eeuw mee. Maar dan moet hij blijven draaien, een 

stilstaande molen is ten dode opgeschreven. Aan het enthousiasme van deze 

generatie ‘mounders’ zal het niet liggen, dit jubileumfeest bewijst dat nog maar 

eens ten overvloede. Om de betrokkenheid van de gemeente te onderstrepen 

komt in de loop van de ochtend wethouder Geerling Schippers op bezoek. Hij laat 

zich rondleiden en uiteraard moet hij even een stukje koek of brood uit de 

bakkerij in de molen proeven.  

Ik ga weer even naar buiten, in een 

grote aanhangwagen van buurman 

Aise zingt een shantykoor en dat klinkt 

prima. Het is muziek die prima past bij 

allerhande gelegenheden en zo’n 150-

jarig jubileum is er daar een van. Dit 

zijn ‘De Broekophâlders’ uit Eastermar 

en zij zijn wat het weer betreft wel 

wat gewend, bovendien staan ze nu 

droog en uit de wind. Het publiek zit een eindje verder in een paar grote 

partytenten, echt dichtbij staan is vandaag geen optie. “Lêst fan it waar, wêr ha 

jo it oer, eins sjonge wy it bêste mei striemin waar.” En inderdaad, het klinkt 
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prima, vindt ook een bezoeker die weer en wind trotseert: “Dit koar past hjir 

skoan, it is wat broeksakkerich waar netwier?” 

Hoeveel bezoekers er nu in totaal zijn 

geweest word ik niet gewaar, ik weet 

ook niet of het door iemand is 

bijgehouden, alles was immers gratis. 

(Volgens de penningmeester hebben 

meer dan 200 personen het 

jubileumfeest bezocht. red.). Wat ik 

wel weet is dat de bezoekers zich 

prima vermaakt hebben, ik heb 

Sumarders gesproken die in al die 

jaren nog nooit in de molen waren 

geweest: “Mar wy kommen fêst noch wolris wer, hartstikke leuk.” Elke zaterdag 

tot twee uur kunnen belangstellenden komen kijken, dan wordt er gemalen, 

uiteraard ijs en weder dienende. En natuurlijk alleen als de weledelgestrenge 

heer Aeolus een beetje meewerkt, met andere woorden: als er genoeg wind is. 

Burumer molen verlost van deelbare roeden 

         “It sil heve” 

De Molenmakers uit Tzummarum zijn eind 

oktober begonnen met het demonteren 

van het Dekkersysteem op molen Windlust 

in Burum. Dit i.v.m. met vervangen van de 

deelbare roeden. Zoals bekend zijn begin 

dit jaar diverse molens stilgezet, omdat de 

verbinding van de twee enden met 

boutenconstructie niet betrouwbaar genoeg 

is. De minister heeft toen besloten dat alle 

molens met dit systeem hun roeden 

kosteloos kunnen laten vervangen. De 

nieuwe Straathofroeden, die uit één stuk 

vervaardigd zijn, komen in december 

binnen en worden afhankelijk van het weer 

daarna meteen in de Burumer molen 

geplaatst.  

(foto Meindert Boersma) 

 

PS. Inmiddels zijn  de molenmakers ook bij 

molen De Puollen begonnen met het 

treffen van voorbereidingen om de roeden 

te vervangen. 
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Joure - Op dinsdag 5 

september jl. is het 

zover: Penninga’s 

Molen wordt weer 

compleet! In alle 

vroegte kom ik bij de 

molen aan. Rond 

klokslag zeven uur 

heeft machinist Ywo 

Zantvoord de 60-tons 

kraan voor het 

molenerf 

opgestempeld. 

Voorafgaand aan al 

het hijswerk dat moet 

gebeuren, nuttigen wij 

eerst een kop koffie. 

Ook molenmaker Rolf 

Dijkema is van de 

partij; hij zal tijdens 

het werk de “hoogste 

functie” van het 

molenmakersbedrijf 

bekleden!  
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Begonnen wordt met het aanhangen van de staartbalk. Aan een eindloze 

hijsband en een stevige metalen staaf - dat door het verbindingsgat voor 

de korte schoren gaat, wordt de kraanhaak bevestigd zodat de staart in 

de juiste positie omhoog wordt getakeld. Vanuit het achterkeuvelens 

wordt de staart bevestigd en Rolf kan vanaf de stelling de staart in de 

juiste positie manoeuvreren. Daarna worden de lange schoren met de 

kraan van de westzijde van de molen naar de oostzijde verplaatst, omdat 

ze dan makkelijker aangehangen kunnen worden. Vanaf een grote 

uitschuifladder en vanuit de hoogwerker worden de schoren relatief snel 

aangebracht.  

Wanneer het werk aan de staart en 

schoren compleet is, wordt eerst de 

vangstok herplaatst en kan daarna 

het kruirad omhoog worden gehaald. 

Omdat het kruien voortaan met 

speciaal touw gebeurt, wordt dat 

eerst aangebracht. Met een stevige 

slinger aan het rad wordt de kap 

losgetrokken. Vervolgens mag ik de 

molen van zuidoostelijke naar 

noordoostelijke richting kruien, omdat de askop dan richting de kraan 

wijst en de roeden goed gestoken kunnen worden. Omdat er vooraf heel 

goed was gesmeerd, vormde het kruien totaal geen probleem. Voelt goed 

om weer in dat rad te kunnen lopen! 

Na de gezellige lunchpauze kunnen de nieuwe roeden worden gestoken, 

een pracht-operatie! Begonnen wordt met het verwijderen van de 

tijdelijke bliksemafleider die bovenop de askop was geplaatst. Op de 

grond wordt in de tussentijd een breekijzer door het bovenste hekgat (het 

gedeelte dichtbij de askop) gestoken en om de roede een eindloze 

hijsband geplaatst die vervolgens aan de haak van de kraan wordt 
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bevestigd. Voor de gelegenheid zijn de winddeuren in de kap geopend van 

waaruit ik - naast een prachtig zicht op het hijsen - Rolf de roedewiggen 

en spitijzers in de hoogwerker aan kan geven. In de askop is de “Roede-

Poede” aangebracht, zodat de roede niet kan beschadigen bij het zakken 

door de askop. Op het uiteinde van de roede is een koord bevestigd zodat 

Johannes vanaf de stelling ook nog kan corrigeren. Er kwam een aardige 

wind opzetten in de middag dus de roede heeft de neiging tot bewegen 

wat het steken lastig maakte, maar het geheel is prima geslaagd. De 

keerklossen waren eerder al aangebracht dus kon worden volstaan met 

het aanbrengen van de roedewiggen: Joure werd even wakker gehamerd! 

Daarna wordt de vang gelicht en kon dezelfde handeling worden 

uitgevoerd met de binnenroede. Vanuit de kap kun je pas echt goed zien 

hoe groot zo’n gevlucht is! 

Tegen half vier zaten de roeden 

stevig vast zodat ik de molen 

verder naar het noordwesten kon 

kruien. Dat is voor het ophekken 

de meest handige positie i.v.m. 

het werken vanuit de 

hoogwerker. In de 

septemberweken die volgen 

zullen de molenmakers het 

gevlucht vorm gaan geven en 

worden de borden nogmaals 

geschilderd en van een speciale coating voorzien. Het belooft een fraai 

geheel te worden! De heklatten van Douglas zijn vooraf verduurzaamd en 

worden ingesmeerd met een middel dat algen-aangroei voor minimaal zes 

jaar tegen moet gaan.  

Op zaterdag 23 september jl. is de nagenoeg voltallige molenbemanning 

bezig geweest met het omhoog takelen van het derde koppel 17-der 

stenen. Op zich een bijzondere gebeurtenis, want zo vaak worden stenen 

niet vervangen. Begonnen werd met het openen van de speciale 

steenluiken die achter de luiluiken liggen. Hierdoor wordt meer ruimte 

gecreëerd in de zoldervloeren; een oplossing waar ze vroeger goed over 

na hebben gedacht! Met een lange kettinglier en genoeg hijsstroppen 

werden de stenen stukje bij beetje omhooggetrokken om uiteindelijk op 

steenzolder aan te komen. 

Het proefdraaien op donderdag 28 september kan zeker een succes 

worden genoemd! Met een mooie, constante zuidenwind, 3 Bft., trok de 

molen - met alleen z’n boven- en eindborden in - rustig z’n eerste rondjes. 
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Het nieuwe kruis trekt fantastisch en in een vlaag pakt de molen de gang 

goed op, veelbelovend dus als alle borden weer gestoken zijn en de zeilen 

voorgehangen!   

De weken daarna worden de afrondende klussen gedaan. Nieuwe deuren 

en stellingdeurtjes zijn geplaatst en voor de oplevering van dinsdag 17 

oktober is de molen draaivaardig gemaakt. Om 15:00 uur was het zover 

en begon de ronde door de molen. Na ruim een uur was de controle 

verricht en is Penninga’s Molen opgeleverd!  

Met twee volle zeilen, een westelijke wind 3 Bft. en 50 enden per minuut, 

was dit moment voor iedereen die aanwezig was extra speciaal. 

Binnenkort volgt dan de officiële opening en ingebruikname* en kunnen 

alle Jousters en andere belangstellenden weer van Penninga’s Molen 

genieten - de molen is er klaar voor! 

Ik ook, wellicht dat ik u binnenkort mag begroeten!     

         Bernhard IJskes 

Mûnder Penninga’s Molen Joure 

* De ingebruikname heeft inmiddels plaatsgevonden. In nr. 169 wordt daarover bericht. 

Houtzaagmolendag van 13 oktober 2017 
 

Veel molenaars zijn nogal honkvast en de houtzagers zijn daarop geen 

uitzondering. Hun kennis en kunde hebben ze niet meer zoals vroeger van 

jongsaf meegekregen van hun vader of tijdens langdurige stagereizen. Bij het 

dagelijkse zaagwerk deden zich natuurlijk wel problemen voor waarbij het niet 

voor de hand lag hoe ze moesten worden opgelost. Een collega raadplegen lag 

niet zo voor de hand want iedere molenaar hield, net als de smid, zijn trucs en 

geheimen het liefst voor zichzelf. In “De molenaar” was er wel uitwisseling van 

kennis en meningen onder korenmolenaars, maar onder andere beroepsgenoten 

was dat niet of veel minder gebruikelijk. 

In de huidige structuur van de molenwereld gaat het dus anders. Voor de 

olieslagers was er geruime tijd het mooie vakblad “De olienoot” maar daar was 

men bij gebrek aan opvolgers op zeker moment uitgepraat. De moderne 

houtzagers verkeren in een soortgelijke situatie. Een eigen blad hebben we niet, 

maar er is wel een eigen wiki. 

Kort en goed: ook de zaagselmotten hebben intussen hun pretenties 

teruggeschroefd naar één bijeenkomst per jaar en die heeft onlangs 

plaatsgevonden op De Jager en De Rat. Een twintigtal molenaars 

vertegenwoordigde bijna het gehele Nederlandse houtzaagmolenbestand. Met als 

thema Sporen van het verleden lag de nadruk op de oudste geschiedenis en de 

verschillen van beide molens en verder op praktische zaken uit de 
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bedrijfsvoering. Arjan Reekers en Marc 

Kramer gaven op de droogzolder van Het 

Molenhuis in Woudsend een presentatie van 

de oudst bekende afbeeldingen van De 

Jager; er was zelfs een kort filmpje! 

Een gemoedelijk windje maakte het gelukkig mogelijk de molen aan het werk te 

houden. Het bleek eens te meer dat er geen twee molens hetzelfde zijn en dat 

zowat iedere molenaar (uit gewoonte of om andere goede redenen) zijn eigen 

manier van doen heeft. De koffie en de broodmaaltijd werden verzorgd en 

gesponsord door restaurant Omke Jan, de buren van De Jager. Voor het 

verrukkelijke zoete roggebrood had de kok de houten bakvorm gebruikt die Jan 

Coppens onlangs heeft gemaakt. De kennis daarvoor (constructie en gebruik) is 

afkomstig van Penninga’s molen. 

Na de maaltijd ging men op weg naar IJlst om een modern(er)e houtzaagmolen 

te bekijken. Daar ligt het accent op productie en daarvoor is een flinke 

molenploeg actief. Simon heeft zeker wel de grootste ervaring met allerlei 

werkproblemen waar de anderen niet zo een twee drie een oplossing voor 

hebben (gevonden). Wat doe je met de bijproducten (afval?): zaagsel, schors en 

wankanten? Goede contacten en afspraken met de buren. Wat te doen om het 

vervuilen van zaagbladen met hars uit naaldbomen te voorkomen? Hoewel het 

voor de hand lijkt te liggen petroleum of iets dergelijks te gebruiken, blijkt 

gewoon water de milieuvriendelijke oplossing te zijn! De verbazing droop van de 

gezichten van de deelnemers, maar Simon was zo overtuigend dat we allen met 

een nieuw beroepsgeheim in het zaagsel tussen onze oren naar huis vertrokken. 

Zo leren we nog eens wat. Volgend jaar op naar De Heesterboom in Leiden. 
 

Jaap van Driel  (tekst en foto gemaakt op de droogzolder) 

(foto hieronder van Jos van Schoten, gemaakt in De Jager) 
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  De Holländerwindmühle 

 in Benz op Usedom
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Een paar dagen in het buitenland en je kijkt toch weer naar molens. Dit keer op 

Usedom, het Oostzee-eiland, waar eind 19de eeuw en in de ‘roaring twenties’ de 

traditionele en art-deco-achtige badplaatsvilla’s werden gebouwd voor de heel 

rijken: prinsen, graven, baronnen, rijke kooplui en later voor de DDR-bazen. Het 

eiland ligt in het uiterste noordoosten van het huidige Duitsland tegen de Poolse 

grens. Vroeger gingen de schepen uit de grote havenstad Stettín, thans het 

Poolse Szczecin over het Stettiner Haf, het water tussen eiland en kust, langs 

Wolgast de monding van de Peene uit naar de Oostzee, thans is er een kanaal 

door het eiland gegraven net nog op Pools grondgebied. U weet natuurlijk dat 

het gebied van Pommeren en Pruisen tot Königsberg, het huidige Russische 

Kaliningrad, Duits grondgebied was. 

Usedom is een mooi eiland, de kustvilla’s zijn alle gemoderniseerd, niets ziet er 

meer vervallen uit en er komen heel veel met name Duitse toeristen genieten 

van het strandleven. Maar er is meer op Usedom. Een begraafplaats van de 

duizenden slachtoffers van de geallieerde bombardementen op Stettin. Naast 

militairen en burgers zijn er in de haven, een onderzeeduikboothaven van de 

Kriegsmarine, veel Europese dwangarbeiders omgekomen. Maar ook een molen 

uit 1820, een stellingmolen om graan te malen. In oktober 1839 kreeg de 

moleneigenaar toestemming een tweede maalinrichting in de molen in gebruik te 

nemen. 

De molen staat op een molenberg en vangt derhalve de wind goed, een mooie 

biotoop. In de molen is ook het transmissiesysteem uit de eerste dagen van de 
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elektro-energie te zien. De 

molen heeft een zelfkruiend 

systeem, de kap loopt langs 

een metalen tandrad. 

De molen van Benz kreeg in 

2002 een nieuwe 

buitenbekleding. Deze 

maatregel was nodig, daar de 

dakspanen (shingles) van 

beukenhout, die in 1978 waren 

geplaatst, nog onvoldoende 

bescherming konden bieden 

voor het binnenliggende 

vakwerk. Beukenhout is geen ideaal materiaal voor de toepassing van shingles. 

Zij werden steeds meer verruïneerd en gingen uiteindelijk helemaal kapot; bij 

elke kruibeweging en bij sterke wind gingen ze verder achteruit. Door diverse 

beschadigingen aan de onderbouw werd het steeds moeilijker de verloren 

shingles te vervangen. 

De nieuwe huid van het ca. 240 m2 grote oppervlak was veel beter af met het 

hoogwaardige larikshout. De nieuwe shingles werden op eikenhouten latten 

bevestigd. Geflexte of gespleten shingles hebben weliswaar een onregelmatig 

oppervlak, maar in vergelijking met gezaagd materiaal hebben zij een hogere 

weersbestendigheid en daarmee een langere levensduur. De maten van de 

shingles zijn in de molenhistorie teruggevonden. Wel werd er een compromis 

gemaakt. De molen droeg blijkens beeldmateriaal vanaf 1930 drie verschillende 

shinglevormen: rechthoekige, puntige en segmentboogjes. 

Verder heeft de molen nieuwe wieken gekregen. De oude waren veel te kort en 

fout gesteld, zodat er niet mee gedraaid kon worden, ze kwamen ook 

onvoldoende overeen met de verhoudingen van de molen. De nieuwe wieken zijn 

elk 1.40 meter langer, twee hebben jalouziekleppen van populierenhout 

gekregen. Sinds de afkoppeling van de windas in de twintiger jaren van de vorige 

eeuw, is het thans mogelijk bij voldoende wind te draaien.  

De vereniging “Kulturmühle Benz” is door de gemeente met de afhandeling van 

de renovatie belast. De kosten van de shingle-beplating worden voor 67,5% door 

het land Mecklenburg-Vorpommern gedragen, het eigen deel heeft de vereniging 

door jaren lange arbeid zelf bijeengebracht. 

De bouwfirma was het timmerbedrijf Wilhelm Möller bv uit Tonnenheide 

Westfalen. De werknemers van dit bedrijf kunnen op jarenlange ervaring bogen 

van nieuwbouw en restauratie van oude molens, bijv. de herinrichting van de 

molen bij Potsdamm/Sanssousi en de restauratie van de Bockwindmühle bij 

Podagla.          

                                                                                           Michiel de Ruiter  
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Door een toevalligheid bezochten we in de afgelopen vakantie het 

Nationaal Park Krka in Kroatië. Elders waar wij vertoefden in dit land 

was het weer zo slecht dat we ons heil verderop zochten en dan kan het 

zomaar de omgekeerde wereld zijn met het weer. In het Krka-park was 

het halverwege september zomers zonnig en heerlijk toeven. Het park 

was overigens in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het domein van 

de beroemde Karl May-films zodat je je hier met enige fantasie in het 

wilde westen waant. De woeste natuur was overweldigend mooi. En 

toen had ik ook nog het geluk hier watermolens aan te treffen, wat ik 

had gehoopt maar niet had verwacht.  

 

 



 

De Utskoat 168                                               december 2017  Pagina 32 
 

Op een gegeven moment maakte een bordje me attent op de aanwezigheid van 

een watermolen. Maar het geluid van zingende stenen was me boven het ruisen 

van het water in het riviertje ook niet ontgaan. 

Eenmaal binnen wist ik niet wat ik zag: maar 

liefst 6 “maalstoelen” op een rij waarvan er 

eentje in bedrijf was voor het malen van graan 

tot meel. Helaas kon ik zo gauw niet iemand 

vinden die hier uitleg kon geven, maar het zag 

er ingenieus uit. Een detailfoto geeft iets meer 

prijs van de eigenlijke constructie. Mocht 

iemand hier meer technische bijzonderheden 

over weten te vertellen dan is zijn/haar reactie 

hartelijk welkom. De 

detailfoto van de 

deels opengelegde 

steen laat een soort 

tweetaksrijn zien die voor onderaandrijving lijkt te 

zorgen. 

Langs de loop van de rivier de Krka hebben in totaal 

trouwens zo’n 30 watermolens gestaan. De eerste 

vermelding van zo’n wateraangedreven bedrijfje 

dateert uit het jaar 1215. Gedurende de 14e en 15e 
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eeuw maalden molens voor steden langs de gehele Adriatische kust, van 

Dubrovnik in het zuiden tot Istrië in het noorden. De grootste maalderij staat bij 

Skradinski buk. Deze heeft zoals we zagen zes koppels maalstenen. Bij het 

bedrijf hoort een bovenverdieping waar de molenaar destijds woonde, een stal 

en een werkplaats. De molenkar staat als het ware gereed om zo uitgereden te 

worden. 

En dan was er nog het volmolengedeelte waarvan de constructie aan 

duidelijkheid niks te wensen overlaat lijkt me. De nokkenas(3) of wentelas tilt de 

hamers (2) een stukje op waarna ze naar beneden vallen op de te bewerken 

stoffen (4) die daardoor “verdicht” of “gevold” wordt wat de kwaliteit ten goede 

komt. Daarna worden de stoffen gewassen in de wasplaats.  

De foto’s spreken verder ook voor zich. Ik had zo’n molen nog nooit eerder 

gezien, zodat dit voor mij toch wel de kers op de taart van de dagtocht was.  

Gerben D. Wijnja 

 

links de watergoot voor aandrijving nokkenas, rechts de wasplaats in de volmolen. 
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Es steht eine 

Mühle … am 

Strand 

Maar om die molen, De Bazuin 

in Harlingen, gaat het niet in 

deze bijdrage. Afkomstig uit de 

collectie van Ton Meesters zijn 

een drietal bladen uit het 

fotoalbum van een Duitse militair. Wat 

bijvangst lijkt te zijn, blijkt hoofdvangst te worden; 

naast foto’s van onder meer de Franeker houtzaagmolens De Valk en De 

Haan bevindt zich ook een afbeelding van de muonts die Polder 38 ten westen 

van Franeker bemaalde. Foto’s daarvan waren tot nu toe niet bekend. De 

datering ligt rond 1943, vanwege de foto’s van de dan nog aanwezige Bazuin, die 

in dat jaar op last van de bezetter moest worden gesloopt. 

 

In het buurtschap Lankum bevonden zich nog twee poldermolens. Polder 37 van 

90 ha werd bemalen door een forse muonts op stenen voet. Deze molen 

verdween in 1931, na te zijn vervangen door een windmotor. Polder 39 van 20 

ha nabij Kiesterzijl werd bemalen door een spinnekop, welke gesloopt is rond 

1929. 
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De muonts van Polder 38 verkeerde in 1943 al in ernstig verwaarloosde 

toestand. De vijzelmolen, voorzien van houten as en 11,5m lange roeden, was 

toen al geruime tijd vervangen door een nabijgelegen windmotor, die zowel op 

de bewuste als een individuele foto uit het album zichtbaar is. De opvoerhoogte 

bedroeg 0,8m en de te bemalen oppervlakte 70 ha. Een molen op die plaats 

komt al voor op de kadasterkaart van 1832 en de rond 1850 gebouwde muonts 

bestond in 1949 niet meer. Bijzonderheid aan deze molen was de met teerpapier 

beklede romp. 

De foto, genomen naar het zuidoosten, toont verder de in 1920 gebouwde 

beetwortelsuikerfabriek Frisia en in het verschiet houtzaagmolen De Valk, die het 

tot 1950 heeft uitgehouden. De situatie ter plaatse is onherkenbaar veranderd. 

Tegenwoordig bevindt zich hier een bedrijventerrein, waarbij op de hoek 

Ampèrestraat/Edisonstraat tegenover het Post-NL pakketpunt zich het 

voormalige molenerf bevond. Een stenen elektriciteitshuisje markeert de precieze 

locatie.        Hessel IJskes  
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Korte reacties 

Gemaaltjes 

In het verhaal over gemaaltjes (in ons 

vorige nummer) stelt dhr. Esselink de 

vraag of er na 1873 een nieuwe molen 

gebouwd is. Rudy Gerritsma meldt: “Ik 

weet het niet zeker maar hierbij denk ik 

dat dit wel het geval was nl. in deze 

omgeving zijn ook wel “windmotor” 

molens (afkorting op de kaart WrM ) 

gebouwd.”  

De fietstocht van Marijn van Tilburg 

Benieuwd naar de molen die Marijn van 

Tilburg uit Dokkum op de fiets aandeed 

(zie zijn verslag in het vorige nummer) 

kunnen we nu melden dat het gaat om 

poldermolen De Jonge Held uit 1826, 

gelegen aan de rechterkant van de 

Groningerstraatweg van Aduard, komende vanuit Fryslân. 

Foto binnenkant vorig nummer 

De Non van Ferwerd uit de collectie van Leo Witteman van de Neckermolen.   
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Gevonden in Mildam! 

Onze provinciale molenstichting DE FRYSKE MOLE heeft in 

Mildam een boerenmuonts staan, die mooi in de Tjongervallei 

gelegen is. Ook is er weleens over geschreven in ons blad. 

Mildam ligt ten oosten van Oudeschoot / Heerenveen-Zuid. Bij de 

voormalige Ned. Herv. kerk staat een ander monument, de oude 

klokkenstoel. Vroeger stond daar in de buurt een standaard-korenmolen. Als 

herinnering bevindt zich daar nog een straatnaambordje met als naam 

"MOLENLAAN". De eerste standaardmolen was daar reeds gebouwd in 1506 en 

de laatste werd in 1797 afgebroken. (Meegedeeld door D.M. Bunskoeke) 

 

Laatst was ik op de rommelmarkt 

van Mildam op zoek naar oude 

ansichtkaarten en molenfoto's. Je 

weet het soms niet, met welk 

onbekend materiaal je thuis komt. 

Helaas was het die dag pech 

hebben. Een volgende keer heb ik 

hopelijk meer geluk.  

Wel vond ik er een leuk boekje uit 

de tweede wereldoorlog met als 

titel; "Op de schaats door Friesland" 

(Assen 1943), samengesteld door K. 

Sikkema, met foto's en tekeningen 

van Dick Osinga. Daarin trof ik een 

geheel onbekende foto van de 

molen van Vegelinsoord aan met 

bijschrift; "Langs Frieslands 

ijswegen (Deelsburg), foto Jan B. de 

Leeuw.  

Popke Timmermans 
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Uit ons prentenkabinet 

Het spinnekop molentje op de kaart van het "boerenkwartet-spul" in de laatste 

Utskoat zou "De Hiemerter" kunnen zijn. De foto is dan genomen vanaf de weg 

bij de Hiemert richting westen (Grauwe Kat). Aldus molenaar Auke Sierdsma.  

Volgens Erwin Esselink heeft de spinnekop uit het kwartetspel op beide roeden 

fokken en dan komt er volgens hem eigenlijk maar één molen in aanmerking: de 

Hiemerter Mole te Burgwerd. Ook is het deurtje opvallend gesitueerd.  

De publicatie in de 

laatste Utskoat deed 

Albert Wester 

denken aan zijn la 

boven waar hij twee 

versies van het 

kaartspel bewaart. 

Tot zijn verbazing 

kwam de foto uit De 

Utskoat niet overeen 

met de afgebeelde 

spinnekop. Hij 

mailde ons zijn 

oudere versie met 

daarop de afbeelding 

van een malende 
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muonts. Dat roept weer de vraag op welke molen dat is.  

“Hier een still van een spinnekopmolen uit een Youtube film over de 

Elfstedentocht van 22 januari 1942. Hij lijkt erg op de Spinnekopmolen die ooit 

bij Follega stond en later (1968-1969) naar Laag-Keppel werd verplaatst. Follega 

lag nooit aan de route van de Elfstedentocht maar de samensteller van de film 

kan daar best wel wat een vrije hand in hebben gehad.” Aldus Almar Wildschut 

die benieuwd is of zijn visie klopt. 

En dan nog de foto van Popke 
Timmermans uit het schaatsboekje 

waarvoor we verwijzen naar het 
artikeltje Gevonden in Mildam, elders in 

dit nummer. Het kan volgens Popke heel 
goed een spinnekop zijn onder Dijken, 
nabij Langweer, die daar eens heeft 

gestaan. Maar wij zien toch ook veel 
gelijkenis met het model op de still uit 

de Elfstedentochtfilm waarbij aan 
Follega wordt gedacht. Uw reactie mag 
ook rechtstreeks naar Popke 

Timmermans. 
E-mail: popke.timmermans@gmail.com, 

telefoon 0513 625404.  
Hieronder een tekening waarvan we een 

scan kregen toegestuurd door Herman Melchers. Daarbij wordt gedacht aan een 

molen bij Warns. Wie kan meer duidelijkheid verschaffen? 

mailto:popke.timmermans@gmail.com


 

De Utskoat 168                                               december 2017  Pagina 41 
 

Dan is er nog een foto van een zelfzwichter die 

in de omgeving van Stiens gezocht moet 

worden.  

We sluiten in sfeer af met een wintergezicht op 

een houtzaagmolen. Het schilderij zou volgens 

informatie hangen in de kerk van Metslawier. 

We kregen de foto per mail  toegezonden door 

Karel Jongsma. Rechts onder op het doek staat 

de naam van de kunstschilder S. Tamminga en 

de plaats Berlikum met het jaartal 1929. Nou 

weten we dat Berlikum een zaagmolen heeft 

gehad, maar Tamminga zou net zo goed uit 

Berlikum kunnen komen. Kortom, wie kan hier 

meer duidelijkheid over geven? Ook over de 

locatie waar het schilderij nu zou hangen. We 

zijn benieuwd. 

 

Gerben D. Wijnja   
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Van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september 

bezochten ongeveer 20 molenaars uit de omgeving van Tilburg 

diverse molens in Fryslân.  

Op het programma stond een bezoek aan De Rat, Penninga’s Molen, 

Deelsmolen, De Hoop Stiens, Zeldenrust, Victor, Zwaluw en Ropta.  

In Hindeloopen heeft Lodewijk Zwierstra als oud-voorzitter van De Fryske 

Mole de organisatie van de molens in Fryslân uit de doeken gedaan.  

In Stiens werd ook de zeilmakerij van Sipke Koning bezocht. Een redelijk 

aantal molens in Noord-Brabant heeft namelijk Koningzeilen.  

Ook een bezoek aan het Woudagemaal paste in het programma van de 

Brabantse molenaars.  

Hier een foto van het gezelschap op de Zeldenrust te Dokkum. Op de foto: 

van molen Moergestel: Victor Theeuwes en Bianca en Michiel de Waard. 

Van de molen de Doornboom te Hilvarenbeek: Brigit en Erwin Moonen, 

Ton Sleegers, Onno Wubbels en Bart Hoofs. Van de molen Onvermoeid te 

Oisterwijk: Hub van Erve, Leen Lagerwerf, Jan Scheirs, Lieke van Gorp. 

Van de molen Volharding te Best: Anja de Brouwer. Brabantse 

molenliefhebber Paul Terwindt en Karel Jongsma van de Zeldenrust. 

Sjerp de Jong  

Driedaagse excursie 

Brabantse molenaars 
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Eindejaarsactiviteit 

op molen in Sloten 

Korenmolen De Kaai verkoopt vlak 

voor oudejaarsdag oliebollen van op 

de molen gemalen meel. De molen 

is daarvoor opengesteld op zaterdag 

30 december van 14-19 uur. 

Belangstellenden kunnen vooraf 

hun bestelling telefonisch opgeven 

of doormailen en vervolgens 

ophalen bij de molen in het stadje 

Sloten. De opbrengst is voor het 

onderhoud van de molen die 

volgend jaar haar 90-jarig 

verenigingsjubileum viert.  

info@molendekaai.nl 

of telefonisch:06-41788003  

mailto:info@molendekaai.nl
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Molenliteratuur 

“Nijverheid op windkracht”, 

verrassend brede studie over 

de geschiedenis van de 

windmolenrevolutie 

Windenergie is misschien wel actueler dan ooit tevoren. 

Hoewel, Herman Kaptein heeft zich meer dan tien jaar 

lang verdiept in de boeiende historische 

bedrijfsgeschiedenis op windkracht in ons land en 

daarover een kloek boek geschreven van meer dan 500 

pagina’s waarin hij de windmolenrevolutie de revue laat passeren, gevolgd door 

de overgang naar het stoomregime, het verdere verloop en de historische 

betekenis daarvan. Hij noemt dat in de ondertitel “energietransities in Nederland 

1500-1900”, oftewel welke structurele veranderingen vonden er in die periode 

plaats op het gebied van windmolens die het resultaat zijn van op elkaar 

inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Wie nou eens goed wil weten 

hoe het economische verhaal achter onze windmolens precies in elkaar steekt, 

kan niet om dit boek heen. Niet eerder werd het inzicht in de Nederlandse 

geschiedenis van de windnijverheid zo nauwgezet verwoord en met voorbeelden 

uitgebreid behandeld.  

Het ging de schrijver bij zijn onderzoek om de vraag welke betekenis 

industriewindmolens zoals houtzagerijen, olieslagerijen, papiermakerijen en 

verfmalerijen hebben gehad in de economische ontwikkeling van Nederland. Hij 

deed daarbij de ontdekking dat de nieuwe windmolenindustrie na het vertrek van 

de Spaanse overheersers “de trekpaarden waren van de economische expansie”. 

Hij komt dan tot de conclusie dat niet de Zaanstreek maar Alkmaar er dé 

bakermat van blijkt te zijn. Dáár begon niet alleen de victorie op het Spaanse 

leger zoals we dat in de geschiedenisboekjes allemaal hebben geleerd, maar dáár 

voltrok zich ook de windmolenrevolutie. Grote meren in de buurt werden 

drooggemalen en tal van nieuwe soorten industriewindmolens luidden vanuit die 

stad de komst van een mechanische revolutie in.  

Met zijn studie levert Kaptein een samenvattend en samenhangend overzicht van 

de Nederlandse windmolenindustrie zoals dat niet eerder gepubliceerd is. Hij legt 

ook het verband met haar betekenis voor onze nationale geschiedenis!  

Als molenboek is er sprake van een volkomen nieuwe opzet omdat het zich 

kenmerkt door de toepassing van windkracht en molentechniek als uitgangspunt 

en richtsnoer van een economisch-historische verhandeling. Daarbinnen doet 

zich ook de vraag voor hoe wij de windmolenindustrie dienen te positioneren 

binnen de eeuwen durende overgang van een agrarisch-ambachtelijke 

samenleving met kleine werkplaatsen naar een industriële samenleving met 

grote stoomfabrieken. Dat maakt dit boek tot een zeer boeiende aanwinst. 
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Daarbij laat de schrijver duidelijk zien dat in Nederland de windmolens zich niet 

zo maar gewonnen gaven door de opkomst van stoomkracht. Dit in tegenstelling 

tot in Engeland waar steenkoolwinning ervoor zorgde dat meer dan de helft van 

de energieconsumptie hierop berustte.  

De overgang naar stoom veranderde in Nederland aanvankelijk ook weinig in het 

gaandewerk van de “fabriek” die inwendig nog steeds bijvoorbeeld die oude 

oliemolen was. Alleen de aandrijving was veranderd. En de werkomstandigheden, 

want stoom deed het altijd. Wind was wispelturig en zorgde voor rustige 

momenten in het arbeidsproces. Maar dat sociale aspect valt buiten de studie en 

zou een aparte uitgave rechtvaardigen, hoewel daarover ook al meer is 

geschreven dan over de economische ontwikkelingen die Kaptein aan de kaak 

stelde. Wilde de molenbezitter, het boek gaat over de bazen en niet over de 

knechten op de zaagvloer of bij de kantstenen, echter blijven profiteren van het 

kostenvoordeel dat verdere schaalvergroting met zich mee kon brengen, dan 

moest hij wel overstappen op de moderne energiebron. 

Laten we teruggaan naar de grote vernieuwing die zich vlak voor 1600 voltrok. 

Er kwamen vertrouwde mechanismen uit oude water(rad)molens die in 

windmolens nieuwe toepassing vonden zoals stampers met nokkenas, 

kantstenen, zaagramen met krukas enz. De grote zegetocht van de 

windmolenindustrie was daarmee ingezet, zoals zich dat nergens anders ter 

wereld openbaarde. Omdat dit leidde tot zo’n hoge mate van perfectie had de 

windmolen hier in de lage landen, waar de wind bijna altijd waaide, veel meer 

invloed op de economie dan elders. De Republiek der Verenigde Nederlanden 

bereikte daarmee het hoogste welvaartsniveau van heel Europa en waarschijnlijk 

van de hele wereld. Het gevolg was dat daardoor de overgang naar het 

stoomtijdperk hier ook veel later op gang kwam. Het succes van windkracht en 

molentechniek had de economische ontwikkeling op grootse wijze gestuwd en 

week daarom sterk af van die in de ons omringende landen.  

Het boek is geen molenboek zoals velen dat voor zich zien met molentechnische 

verdieping en fraaie constructietekeningen en grote kleurenfoto’s. Nee, de 

nadruk van het boek ligt in deze veel meer op de context waarin nieuwe 

uitvindingen en innovaties voor het eerst bedrijfsmatig werden toegepast en naar 

de personen die daarbij betrokken waren. Dat betekent dat een gedetailleerde 

uitleg over de constructie en werking van molens en onderdelen niet nodig is, 

maar dat ter verheldering en als onderdeel van verklaringen de techniek wel op 

eenvoudige en begrijpelijke wijze ter sprake komt. De illustraties zijn 

voornamelijk archiefmateriaal (tekeningen, oude foto’s) en recente foto’s, 

allemaal in grijstinten afgedrukt. 

Het boek bestaat uit twee delen waarbij deel 1 de vroegmoderne tijd (1500-

1800) behandelt. Zo begint het met de vraag waarom de geschiedenis van de 

Nederlandse windmolenindustrie in Alkmaar is begonnen. Daarna volgt de 

Zaanse bijdrage die de ontwikkeling volgt tot omstreeks 1600. Boeiend is het om 

te lezen hoe dit plattelandsgebied zo snel kon uitgroeien tot het meest 

molenrijke gebied van Nederland. Zowel in Alkmaar als in de Zaanstreek werden 

nieuwe industriewindmolens snel en zonder weerstand (wat bijvoorbeeld in 
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Amsterdam wel het geval was) in het economische proces opgenomen. Het 

verzet van het handzagersgilde in de hoofdstad blijkt echter niet de kern van de 

achterstand van de windzaagmolen in Amsterdam. De late verspreiding had veel 

meer te maken met veranderingen binnen de internationale houthandel en een 

verbeterde techniek van het mechanisch houtzagen. Iets dergelijks vond ook 

plaats binnen de acceptatie van windvolmolens in lakenstad Leiden.  

Voor de periode 1650-1800 keert de auteur weer terug in de Zaanstreek waarbij 

hij tracht antwoord te geven op de vraag waarin het specifieke van die 

molenstreek ligt. Hij doet dat systematisch en verdiepend door de gehele 

Nederlandse windmolenindustrie in die vergelijking te betrekken. Zodoende 

komen we met allerlei hoofdstukken ook in andere provincies terecht wat diepere 

inzichten en aanpassingen aan bestaande kennis oplevert.  

In het tweede deel wordt uitgebreid geschreven over de overgang van wind naar 

stoom, wederom een zeer boeiend geheel.  

Met “Nijverheid op windkracht” heeft de auteur beslist meer geboden dan louter 

een historisch overzicht van de Nederlandse windmolenindustrie. Hij haakt 

nadrukkelijk in op een aantal bovenliggende en complexe vraagstukken die in de 

geschiedenis de aandacht blijven opeisen. Verklaringen, nieuwe gegevens en 

inzichten geven een gedegen aanzet voor verder onderzoek en analyse. Herman 

Kaptein stelt: “Indien ik kan bewerkstelligen, dat er meer oog komt voor de 

uitzonderlijke betekenis van de industriewindmolen als een prime mover voor de 

hoogstaande nijverheid in de Republiek en er meer begrip is voor de 

afwachtende houding van de molenbezitter in een wereld van rook, dan ben ik in 

mijn missie geslaagd.” Wat ons betreft is hij dat zeker. Z’n goed doorwrochte 

werk verdient alle lof en serieuze studie. Daarom kunnen wij de geïnteresseerde 

molenliefhebber deze uitgave dan ook van harte aanbevelen. 

Nijverheid op windkracht is in grijstinten geïllustreerd en gebonden in harde 

kaft en telt 512 pagina’s. Het behandelt in 17 hoofdstukken verschillende 

onderwerpen uit de molengeschiedenis en bevat een lijst van tabellen, grafieken, 

bronnen en bibliografie met afsluitend een register. Uitgeverij Verloren in 

Hilversum heeft het uitgegeven. ISBN 978-90-8704-683-5. Prijs € 39,--.  

 
Gerben D. Wijnja 

 

 

 

 

 

 

(foto: Zaanse windmolenindustrie en stoomoliefabriek in één beeld gevangen)  
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