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Op de sfeervolle winterfoto van de 

volgende pagina en op de achterkant van 

dit nummer zien we molen “de Gooijer”. 

De foto’s zijn gemaakt door Tjitske de 

Jong uit Wolvega. We zijn erg blij met 

haar medewerking, temeer daar zij een 

getalenteerd natuurfotograaf is die met 

grote regelmaat in de prijzen valt op het 

Facebook van Mooiste foto van NL. Haar 

foto’s blinken uit in een combinatie van 

natuurschoon en sfeer waarbij licht, 

water en lucht vaak een belangrijke rol 

spelen. Zo ook in deze serene sfeer 

waarin de besneeuwde molen in een 

maagdelijk wit landschap de aandacht 

trekt.  

In de omgeving van Wolvega heeft ze 

menig stukje natuur vastgelegd en 

gedeeld met haar volgers op internet. 

Maar ook daarbuiten gaat de camera 

altijd mee en vormen molens een geliefd 

foto-object. Zoals deze van de beide 

Dokkumer molens waarbij natuurlijk, 

gezien de tijd van het jaar, teruggeblikt wordt op de Elfstedentochten op de 

schaats. Molen Zeldenrust, op de achtergrond, is dan een prominente eyecatcher 

in de Dokkumer schaatsstad. Wie herinnert zich niet de tv-beelden van weleer: 

majesteitelijk draaiden de wieken in het nachtelijk duister, sfeervol verlicht door 

schijnwerpers met op het ijs de schaatsers die onder toejuichingen zwoegden om 

hun zo vurig verlangde kruisje te behalen. Wie weet krijgen we deze winter weer 

een Elfstedentocht. De voortekenen zijn niet ongunstig, maar met het weer weet 

je het nooit. Echter als De Tocht er komt dan zullen de molens ongetwijfeld hun 

rol als landschapsicoon waarmaken en zelfs meer dan dat. Menig schaatser werd 

erdoor aangetrokken, ze motiveerden en dienden als fotogeniek bewijsmateriaal 

dat men er op schaatsen was geweest. En mocht het doorgaan, dan roepen we 

onze lezers op daarvan weer mooie foto’s te maken waarmee we een bijzondere 

special kunnen maken, zoals we dat bij de laatste tocht ook hebben gedaan in een 

Utskoat die door schaatsliefhebbers gekoesterd wordt als een zeldzaam 

collectorsitem. We zijn benieuwd.  

In dit nummer leest u vanzelfsprekend over het feestelijke jubileum van De 

Gooijer. Maar er is meer. De Molenstichting Súdwest-Fryslân nam op 11 november 

de windmotor bij Ysbrechtum op gepaste wijze in gebruik. We waren erbij en doen 

verslag. We besteden aandacht aan de plannen om de molen van Nes op Ameland 

te verhogen en het voornemen om op Terschelling een molen te bouwen. Daarbij 

laten we de molengeschiedenis in een notendop passeren.  
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Bijzonder is het reisverslag dat Marijn van Tilburg schreef over een 

molenfietstocht. Wij hebben het voorzien van passend historisch beeldmateriaal 

uit eigen archief. Warner Banga was ook op (molen)reis en laat ons delen in zijn 

molenbezoek aan het eiland Öland. Mooi is het artikel dat we kregen over de 

jaarlijkse “Dollersdei” in het openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Verder 

informeren we u over een bijzonder molenboek: het betreft de bouw van een 

hennepklopmolen in Nauerna. Job Koehoorn merkt in het landschap molensporen 

op die menigeen over het hoofd ziet en Jan Huls blikt terug op de rol die zijn 

spinnekop van Nijhuzum speelde in het programma van de Culturele Hoofstad. 

Natuurlijk is er nieuws van het Gild en De Fryske Mole. We blikken in een 

uitgebreide fotoreportage terug op de drukbezochte najaarsvergadering van het 

Gild. Het was een bijzondere vergadering waarin twee prominente bestuursleden 

afscheid namen van hun zetel in het bestuur. Voorzitter Frits Bloem en skathâlder 

(soms ponghâlder voor de ingewijden) Johannes Rozenga werden bedankt voor 

hun inzet voor de vereniging wat vergezeld ging van geschenken. Hun opvolgers 

Klaas Toxopeus en Hilke van Houten wensen we veel plezier en succes in hun 

nieuwe bestuursfunctie. 

Voorzitter Frits Bloem verwoordde de doelstelling van de molenvereniging kort en 

krachtig met twee waardevolle eigenschappen: elkaar respecteren en 

versterken. Dat is onder hun bezielende bestuursactiviteiten zeker gebeurd 

waarvoor ook op deze plaats onze hartelijke dank. Eigenlijk zijn dat ook woorden 

waarmee we dit bijzondere culturele jaar toepasselijk kunnen afsluiten. We 

wensen u tot slot veel lees- en kijkplezier met dit eindejaarsnummer. 

Namens de redactie, Gerben D. Wijnja 

  



De Utskoat December 2018 Pagina 4 

 

  

 

 

 

  

In het komende nummer de notulen van deze druk-

bezochte vergadering van het GFM in Poppenwier.  

De geslaagden met hun leermeester. Links Jurjen van der Meer en rechts Paul Drent en Jan-Sietze Brouwer

Brouwer. 

Skathâlder Johannes Rozenga en voorzitter Frits Bloem tijdens hun afscheidsspeech. 
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Humor was de heren bestuurders niet vreemd. De woorden van dank en presentjes kwamen van 

Lodewijk Zwierstra (De Hollandsche Molen), Erik Kopp (het GvVM) en Wiepke Schukken (De Fryske 

Mole). En natuurlijk waren er binnen het bestuur wederzijdse woorden van dank met bloemen. 
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De voorzittershamer gaat over in handen van de nieuwe voorzitter. De bestuursleden op de 

achtergrond kijken met tevredenheid toe. 

De zaal, inclusief rechts 

op de foto Nicole Bakker, 

directeur van DHM, 

luistert geboeid naar de 

nieuwe voorzitter Klaas 

Toxopeus. Daaronder 

Herman Kaptein tijdens 

zijn interessante lezing 

over diverse 

industriemolens in de 

Friese geschiedenis.  

Tenslotte de molenaars 

Lolle Poepjes en Tanja 

Kombrink van de 90-

jarige molenvereniging in 

Sloten met hun molen-

boekje dat zij na afloop 

van de vergadering te 

koop aanbieden. 



De Utskoat December 2018 Pagina 7 

 

Excursie GFM 2019 

Na een zeer geslaagde GFM-busexcursie 

naar Drenthe en Duitsland van 14 april dit 
jaar is het de bedoeling dat we hier 
uiteraard een mooi vervolg aan zullen 

geven in 2019! 
De datum van de busexcursie hebben we 

vastgelegd op 13 april 2019. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda!! 

 
Er zijn in de afgelopen maanden veel 
ideeën opgedaan door de 

excursiewerkgroep omtrent de diverse 
regio's en molens. De streek waar we naar 

afreizen en de molens die we daarbij gaan 
bezoeken maken we bekend in het 
maartnummer van De Utskoat. 

 
Aanmelden is al mogelijk. Dit kan net als 

vorig jaar via het volgende e-mailadres: 
gfmexcursie@outlook.com Bij een bevestiging bent u aangemeld. 
De mensen zonder e-mailadres kunnen 's avonds na 19.30 uur bellen naar:  

06-55831216 (Rolf Dijkema). 
Gezien de belangstelling van de afgelopen jaren is het raadzaam u tijdig op te 

geven. 
 
We kijken uit naar een gezellige en interessante busexcursie. 

 
Rolf Dijkema en Edo Werkman. 

 
 
 

Friese Molenagenda 2018-2019 
 

12 december  Eindejaarsbijeenkomst DFM in Duhoux, Wirdum 
30 december Oliebollenverkoop op korenmolen De Kaai te Sloten 

23 februari  Sluiting kopij De Utskoat 173 
23 maart   Friese Molenaarsdag 
29 maart    Voorjaarsvergadering GFM 

13 april  Busexcursie GFM 
14 april  Leeuwarder Molendag 

11/12 mei  Nationale Molendag 
18 en 25 juni Avondexcursies 
14/15 september Open Monumentendag 

28 september Burendag deelname De Fryske Mole 
12 oktober  Friese Molendag 

1 november  Najaarsvergadering GFM 
24 november Molendag Súdwest-Fryslân 
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Efkes byprate 

Burendag op Stienser Âldlân en Achlumer Mole op 

22 september j.l. 

 

Op de foto geeft molenaar Marianne de Jongh uitleg bij haar Stienhúster Mûne 

op het Stienser Âldlân. Er waren buren van de molen, maar het succes van 

deze Burendag werd gemaakt door Marianne’s buurt-buren van de 

Stienservaart. (foto De Jongh) 

Tegenwoordig zijn landelijk enkele dagen aangewezen waarop men de 

saamhorigheid wil bevorderen. Daaraan worden vaak kleine bedragen gekoppeld 

om wat materialen uit te bekostigen en om op de dagen zelf de inwendige mens te 

versterken met een sapje en een broodje. Het gaat hierbij om dagen als nl.doet 

en burendag. Ook is een kleine financiële ondersteuning mogelijk onder de 

noemer Losse Fearen door een woningbouwvereniging in haar eigen werkgebied. 

Dit jaar lukte het DFM om op twee molens mee te liften met een van die 

regelingen te weten burendag op zaterdag 22 september en wel op de Stienhúster 

Mûne en op de Achlumer Mole. Op beide molens werd een vlaggenmast geplaatst 

door vrijwilligers uit de naaste omgeving van de beide molens. Een gelukje hierbij 

was dat de vlaggenmasten van lichtmetaal werden geschonken door de Franeker 

Tennisvereniging. Omgewaaid door een storm en ingekort resteerden twee 

prachtige masten van circa vijf meter lang. Nog wat katrolletjes en een kikker op 

de mast voor het touwtje. Restte nog wat bevestigingsmiddelen. Een van onze 

molenmakers was bereid dat pro deo te doen. 
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Dus gezellig aan de slag, Op de Stienhúster kwamen ongeveer 16 personen kijken 

en helpen. Op de Achlumer waren er weinig kijkers en alleen maar doeners. 

De foto geeft een aardig sfeerbeeld. Mochten er molenaars van DFM zijn die ook 

een dergelijke aanvulling op het molenerf willen, laat het dan zo spoedig mogelijk 

weten aan het bestuur dan hebben we wat meer voorbereidingstijd en meer kans 

wat geld los te peuteren bij de verstrekkers hiervan. 

Denk niet alleen aan vlaggenmasten maar ook aan bijvoorbeeld een bankje 

eventueel met tafel of iets dergelijks. 

Er was wind genoeg om de molen de hele middag met en zonder zeilen laten 

draaien en zelfs een uur even echt zijn werk te laten doen en water te “malen”. 

Tussendoor werd de molen af en toe even stilgezet om ook binnen- en bovenin de 

kap van de molen een kijkje te kunnen nemen.  

 

De Stienhúster Mûne met vlaggenmast en fier wapperende Fryske vlag. De Stichting De 

Fryske Mole gaf bij gelegenheid van deze burendag een vlaggenmast plus vlag cadeau, 

zodat in de toekomt passanten al van ver kunnen zien dat de molenaar aanwezig is. Als de 

molen draait zijn belangstellenden altijd welkom om een kijkje nemen. Foto De Jongh 
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Subsidieregeling 

monumenten 

Fryslân 2018 (van 

provincie Fryslân) 

In de jaren 60/70 van de vorige eeuw 

stond molen De Hond er een stuk 

slechter voor. A.J. de Koning, destijds 

architect bij De Hollandsche Molen, 

legde dit beeld vast. De molen was 

bijna ten onder gegaan. De landelijke 

molenvereniging trad op als reddende 

engel en nam de molen in eigendom. 

Later kreeg De Fryske Mole deze koren- 

en pelmolen in bezit.(archieffoto DHM)  

Voor onderhoud aan rijksmonumentale molens zijn dit jaar 45 aanvragen 

ingediend. Dit zijn molens die recent een rijksbeschikking hebben gekregen voor 

de periode 2019 – 2024. De rijkssubsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 

kosten met een maximum van € 30.000,-- over de gehele periode. Provincie 

Fryslân geeft hierop een aanvulling van 15% subsidie. Dit jaar heeft de provincie 

een te laag budget gereserveerd voor onderhoud aan de molens. Er zullen maar 

enkele molens een provinciale beschikking ontvangen dit jaar. De molens die dit 

jaar geen beschikking ontvangen kunnen volgend jaar de aanvraag opnieuw 

indienen. Provincie Fryslân zal volgend jaar hopelijk voldoende budget reserveren 

om alle aanvragen “onderhoud molens” volgend jaar wel te kunnen honoreren. 

Het is wel de verwachting dat, net als in voorgaande perioden, uiteindelijk alle 

molens voor de nieuwe onderhoudsperiode een beschikking zullen ontvangen.  

Stichting De Fryske Mole heeft in de restauratieregeling van de provincie één 

aanvraag ingediend. In de restauratieregeling zijn verder geen aanvragen voor 

molens ingediend. 

Hiernaast heeft provincie Fryslân subsidie toegekend voor de restauratie van 

molen De Hond te Paesens en de Miedemûne te Holwerd. Dit betreft een 

aanvulling op de grote subsidie uit het molenfonds voor deze twee molens. 

Hiermee zijn deze restauraties financieel gedekt en kan nog in 2018 worden 

gestart met de restauratie. Dit was ook één van de voorwaarden uit de 

beschikking van het Molenfonds. 

Vooraankondiging eindejaarsvergadering van stichting De Fryske Mole 

Op woensdag 12 december 2018 heeft De Fryske Mole haar eindejaarsvergadering 

in Hotel restaurant Duhoux te Wirdum. Evenals voorgaande jaren zullen de 

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

zal in november via de mail worden verzonden.            (door Gerard van Dijk) 
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Plannen voor verhoging Amelander molen 

Als alles volgens plan verloopt wordt de korenmolen De Phenix in Nes anderhalve 

meter verhoogd om meer wind te kunnen vangen. De Amelander Musea, eigenaar 

van de molen, vreest dat de molen door windbelemmering buiten bedrijf komt. 

Oprukkende bebouwing en bomen die maar doorgroeien zijn daar de oorzaak van.  

Om een en ander te realiseren wordt het duin verhoogd en van een kelder onder 

de molen voorzien. Daarin wil men een olieslagerij aanbrengen. In samenwerking 

met studenten van de universiteit van Wageningen zijn de mogelijkheden in kaart 

gebracht. Men denkt aan een winkel waarin cosmetische producten als 

duindoornzalf, korenbloemenzeep e.d. verkocht kunnen worden. Dit 

bezoekerscentrum kan tevens dienst doen als workshopruimte. De molen zal 

hiervoor ontmanteld moeten worden. Het Waddenfonds heeft inmiddels een 

bedrag van € 50.000,- toegezegd voor de verbouw. De totale kosten bedragen  

€ 141.000,-.  
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Op 8 september jongstleden vierde moleneigenaar It Fryske Gea in 

samenwerking met de vrijwillige molenaars het eeuwfeest van haar 

prachtige poldermolen in het natuurreservaat De Lendevallei bij 

Wolvega. Het was een stralende dag met een geschikte maalwind 

om de wieken ook nog eens rond te laten gaan en zowaar water te 

kunnen verzetten. 

De molenaars Linda de Vries, Andrien Muijsers, Sake Bergsma en Kees Vanger 

hadden het piekfijn voor elkaar, It Fryske Gea was met een promotiewagen van 
de partij, er was koffie met gebak. O ja, het weer was ook nog eens voortreffelijk 

om zo’n jubileumfeest in de openlucht wat vreugdevol te kunnen vieren. En 
feestelijk was het, met onder de meer de uitreiking van prijzen en de presentatie 
van een 8 pagina’s tellende brochure (links) over de geschiedenis van de molen.  

 
Als het om educatieve aandachtspunten 

gaat dan kun je molenaar Kees Vanger z’n 
gang wel laten gaan. Ideeën zijn 
gegarandeerd en de uitvoering niet minder. 

Schoolkinderen uit de omgeving mochten 
meedoen aan een kleurwedstrijd en de 

prijswinnaars waren die ochtend bij de 
molen aanwezig. Molenaar Andrien Muijsers 
had de eer de gelukkigen te mogen 

toespreken. Die kregen allemaal een heuse 
molenoverall aangeboden en t.z.t. mochten 

ze terugkomen op de molen voor een 
onvergetelijke molenaarservaring.   
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Het was even passen en meten met de verschillende maten, maar 
uiteindelijk konden ze allemaal hun prijs showen.  

Maar er was meer. Er werden drankflesjes Utskoatwetter gebotteld 
en uitgedeeld aan de genodigden en op de molenzolder was een 

tentoonstelling ingericht die een historisch overzicht gaf van de molen. Daarvan 

was ook een fraai vormgegeven boekje gemaakt dat de bezoekers meekregen. 
Bovendien was er voor de liefhebbers de mogelijkheid om een vaartocht door het 

gebied te maken waarbij de 
vroegere standplaats van de molen 

werd opgezocht. Ook was er een 
wandelexcursie door het reservaat 
uitgezet. Een buitenkans, want 

normaal is dit gesloten voor 
bezoekers. 

Kinderen konden, gewapend met 
visnetjes, waterdiertjes 
determineren. 

 
 

Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, werd onverwachts verrast met de opdracht om 

op de overalls van de prijswinnaars het logo te strijken. 

 
Mede dankzij het prachtige weer was het eeuwfeest bij de molen klasse. Zo’n 200 

bezoekers hadden de moeite genomen om de prachtige poldermolen te 
bezichtigen. 

 
Geschiedenis 

In het uitgestrekte veenderijgebied achter Blesdijke liet ene Albert Sents in 1818 

aan de rivier de Lende enkele grote en kleinere windmolens bouwen om het 

gebied droog te kunnen leggen. Een daarvan krijgt later de naam “de Gooijer”.   

In 1834 worden daarvan twee achtkant watermolens verkocht, “om te vervoeren”. 
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Eén molen kwam zodoende in Noordwolde terecht om vanaf 1834/1835 verder als 

korenmolen door het leven te gaan Tachtig jaar later is de molen daar overbodig 

(zie het artikel van Kees Vanger in ons vorige nummer) en volgt sloop. Brand van 

een spinnekop in de Driessenpolder betekent een nieuw leven voor de 

korenmolen. Hij wordt weer poldermolen, terug bij af dus. Al in 1942 wordt It 

Fryske Gea moleneigenaar. Geert Gooijer, afkomstig uit Nijelamer, was toen al 

zestien jaar molenaar en werd bij die overdracht tevens aangesteld als opzichter 

van het petgatengebied.  

In 1986 leed de molen stormschade die in 1991 werd hersteld. Sinds die tijd is de 

molen in goede handen van de vrijwillige molenaars. Gerben D. Wijnja 

De molen is genoemd naar molenaar Geert 

Gooijer die in de vorige eeuw het bestuur van 

It Fryske Gea ervan wist te overtuigen het 

bijzondere moerasgebied met de molen aan de 

Lende te behouden  

21 mei 1977, Geert Gooijer legt de vang neer. 

Niet alleen daadwerkelijk om de molen te 

stoppen, het zal de laatste keer geweest zijn 

dat hij met de molen maalde. Tot 1974 had hij 

gewoond in de woning bij de molen. 

Foto Gerben D. Wijnja 

Foto onder: fraai wintergezicht van de molen 

met woning uit de brochure naar een foto uit 

de collectie van Geert Lantinga.  
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IJLST - Museum en werkplaats Houtstad IJlst hebben zaterdag 17 november de 

prijs voor het beste architectonische ontwerp gewonnen, een onderscheiding die 

ze overigens moeten delen met Architectenbureau Onex NL uit Groningen. 

Architect Haiko Meijer van Onix NL is namelijk verantwoordelijk voor het ontwerp 

van het bijzondere gebouw dat zo’n opvallende plaats inneemt aan de oever van 

de Geeuw naast de houtkolk van zaagmolen De Rat. De prijs werd door 

gedeputeerde Sietske Poepjes uitgereikt in museum Belvédère. Opdrachtgever en 

architect ontvingen samen een bedrag van € 5000,-en een oorkonde. De jury 

noemde het Museum en de Werkplaats Houtstad een bouwwerk dat respectvol 

omgaat met de oude houtzaagmolen en zijn directe omgeving. Het is de “ultieme 

gebouwde vorm van de mienskip” aldus het juryrapport. Er waren 40 inzendingen 

van gebouwen die in de jaren 2016 2017 waren gerealiseerd. Voorzitter Piet 

Hoogeveen zei: “We zijn superblij en bedanken iedereen die heeft geholpen 

Houtstad IJlst tot stand te brengen!” 

 

Foto van de prijswinnaars: Provinsje Fryslân 
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Wat zal het oordeel zijn van de Nijhuizumers 

die in 2036 terug kijken op 2018? Ik hoop dat 

ze zullen zien en erkennen dat de 

Molenstichting Súdwest-Fryslân al in 2008 in 

staat was het tij voor de spinnenkop te keren. 

Want toen, in 2008 was handelen nodig! 

Optimistisch werkend aan het behoud van het 

erfgoed dat het verhaal van Fryslân vertelt en 

dat al weer tien jaar hielp het heden van 

Nijhuizum te duiden. De spinnekop die zo 

bepalend is voor Nijhuizum, die de 

dorpsbewoners nog jaren na 2036 willen 

behouden om van te genieten en te koesteren. 

Om van de verhalen van de spinnekop, van de 

Nijhuizumer geschiedenis te delen en door te 

geven aan de volgende generaties, nog maar 

niet te spreken!  

In het kader van Culturele Hoofdstad LF-2018 is Nijhuizum een beleefdorp met als 

thema “Waar ben ik?” Iedere passant kon de leefomgeving anders bekijken en 

hoefde niet te verdwalen. 

Op zaterdag 18 augustus 2018 om 20.18 uur en na 18 seconden aftellen, stonden 

alle Nijhuizumers - jong en oud - even stil bij belangrijke (zoals aanpassingen aan 

de veranderende landbouw en het aantal inwoners) veranderingen in de komende 

18 jaar. Hiervoor werden o.a. de wensen voor het dorp door alle inwoners op 

schrift vastgelegd en gedeeld. Een dorpsvisie voor de komende tien jaar en zelfs 

een voor dit moment gecomponeerd en op CD gezet lied, ontbraken niet! Als 

ontmoetingsplaats werd het molenerf van de spinnenkop gekozen! ‘Daar bij die 

molen ……..’ ja, daar passeerden met passie innovatieve ideeën, draaiorgel 

klanken en felicitaties voor een tien jaar geleden volledig en historisch 

verantwoorde gerestaureerde molen. 

De spinnenkop stond weer even centraal. Voorzitters van Dorpsbelangen en de 

molenstichting bedekten allereerst de voerton met de wensen met grond. De één 

zette vervolgens de molen op de wind en de ander lichtte de vang. Daarna werd 

een champagne-toast uitgebracht en was het in de feesttent in de wei van een 

echte molenambassadeur genieten 

geblazen! 

En de spinnekop …. De wind waait, de mole 

draait, de skroef hellet it wetter omheech út 

it leech, in wûnder wat de wyn biwurkje 

kin!  

Onder zoveel CH 2018 – gesternte is er 

altijd perspectief voor de toekomst, waar de 

Nijhuizumer molen een belangrijke, 

verbindende rol in kan spelen! 

Jan Huls  
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Dollersdei feestelijke afsluiting 

museum De Sûkerei Damwâld 

 

Op zaterdag 27 oktober stond openluchtmuseum De Sûkerei in het teken 

van de jaarlijkse "Dollersdei". Het is de traditionele wintersluiting van het 

museumseizoen. Er werden demonstraties gegeven van de 

cichoreiworteloogst: het dollen, wassen, hakken en branden. De 

bezoekers konden er zelf aan deelnemen en ervaren hoe dit vroeger ging.  

Daarnaast waren er tal van andere activiteiten. Een inweckster legde het proces 

uit van het inwecken van fruit, groenten enz. Op deze manier had men een 

voorraad eten voor de winter of in andere barre tijden. Er waren pompoenen en 

kalebassen te koop, want het was bijna 

Halloween. Tevens kon heerlijke 

geitenkaas worden geproefd en gekocht 

van een geitenkaasboerderij. Bij de 

poldermolen “De Mearmin” uit 1892 lag 

een prachtig schippersbootje. De drie 

wâldhúskes, de cichoreidrogerij, en de 

nieuwe poldermolen waren te 

bezichtigen met uitleg van de sfeervol 

geklede vrijwilligers. 
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De drie wâldhúskes stonden vroeger in de drie dorpen in 

de gemeente Dantumadiel (De Falom, De Westereen en 

De Geast) en zijn in deze streek een karakteristieke 

historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. 

De wâldhúskes vinden hun oorsprong in de plaggenhut 

en de latere spitkeet. Elk wâldhúske heeft zijn eigen 

thema op het museumterrein, t.w. jagen & stropen, 

ambacht & handel en veeteelt & akkerbouw. 

De cichoreidrogerij laat het productieproces zien van de 

cichoreiwortel. De cichorei (‘sukerei’) is een plant die van 

oudsher wordt gebruikt vals groente en geneesmiddel. 

In de 18e eeuw ontdekt men dat de wortel van de plant 

gebruikt kon worden voor het produceren van surrogaat 

voor koffie, die toen duur was. De gemeente 

Dantumadiel was lang de grootste producent van 

cichorei. Daarna begint de geleidelijke neergang van het 

surrogaat. Thans begint een tweede opleving en wordt 

cichorei steeds meer toegepast in suikervrije producten 

voor o.m. diabetici, als gezonde koffie- en 

suikervervanger. Aan natuurproducten met cichorei 

wordt een heilzame werking toegeschreven. 

Poldermolen “De Mearmin” is nieuw op het 

museumterrein en komt van oorsprong uit Roodkerk 

(1892), en is daarna verhuisd en gebruikt voor het 

bemalen van de Geastmer Mar bij Rinsumageast. De 

molen was uiteindelijk in slechte staat, maar kon worden 

bewaard en opnieuw worden gereconstrueerd bij het 

museum. “De Mearmin” kan het gehele museumterrein 

bemalen en bij speciale gelegenheden en wanneer de 

vlag uit is, is de molen werkend te aanschouwen. 

 

De “Dollersdei” oogstdag was de feestelijke 

seizoenafsluiting en zeer geslaagd. In het winterseizoen 

is het museum voor groepen op afspraak geopend tot 

april 2019. Van april t/m oktober begint het nieuwe 

museumseizoen weer. Voor groepsarrangementen kan 

worden gereserveerd per email of telefoon. Meer 

informatie op www.desukerei.nl of 

www.facebook.com/desukerei.  

Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld. 

Van harte welkom, oant sjen! 

Foto’s en tekst: Klaas van der Meulen 

http://www.desukerei.nl/
http://www.facebook.com/desukerei
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In de afgelopen periode is poldermolen De Rietvink te Nijetrijne in andere handen 

overgegaan. Een aantal jaren geleden wist het echtpaar Lia en Rolf van der Mark 

de verwaarloosde molen van de ondergang te redden door een ambitieus 

restauratieplan met succes uit te voeren. Er was daarmee een toeristische 

trekpleister ontstaan die het hele jaar door liefhebbers naar de veenpolder trok.  

Problemen met de buren namen echter zulke verstrekkende vormen aan dat het 

echtpaar besloot de molen met bloedend hart van de hand te doen en zich op hun 

Groninger zeeaak terug te trekken. Een teleurstellende ontwikkeling, maar ze 

zagen niet langer kans het tij te doen keren. De verkoop is enerzijds een 

opluchting, maar het voelt begrijpelijkerwijs ook heel erg dubbel. De nieuwe 

eigenaar wil er met schone lei beginnen. Hopelijk verloopt dat naar wens.   
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De molen op het Seinpaalduin. Brandstichting door de Engelsen op 20 aug. 1666. 

Terschelling wil nog een molen 

Gerrit Keune uit Utrecht, destijds molendeskundige bij de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, heeft samen met de Formerumer Gossen Bos het plan opgevat 

om op het hoge duin van de oude Molenkaap weer een molen te bouwen. Er 

bestaat veel enthousiasme voor, zowel bij de dorpsvereniging als ook bij de 

Stichting Sporen in het Zand die al plannen koesterde voor de herbouw van een 

zeekaap op hetzelfde duin. De kosten zouden neerkomen op een bedrag van 

ongeveer acht ton. Keune ziet het wel zitten en weet dat “een op toeristisch 

bezoek toegesneden werkende molen een levend museum is en daarbij ook nog 

eens een goede slechtweervoorziening”. We zijn benieuwd en volgen het voor u. 

Een stukje molengeschiedenis van het eiland Terschelling 

In de tweede helft van de 15e eeuw werd waarschijnlijk de eerste korenmolen 

gebouwd op Terschelling, een onderneming van de Popma's en hun verwanten. 

Het was een dwangkorenmolen in Formerum waarop een ieder z’n graan moest 

laten malen. Maar in 1599 wilden de inwoners van het Westeinde zelf een 

korenmolen hebben. Ze betaalden graag extra maalloon als ze maar niet meer de 

verre reis naar Formerum hoefden te maken. Het kwam er nog niet van. Dertien 

jaar later verrees er wel een molen op het Westeinde, maar die mocht alleen 

malen voor de inwoners van het eigen dorp. Boeren uit de buurt van Westeinde 

moesten alsnog met hun paard en wagen over mulle zandpaden naar Formerum.  

De Westerse molen stond ten oosten van de Molenstraat op een plek die sinds 

lang in de haven ligt. In 1723 horen we daar niets meer over. De twee molenaars 

van het Westeinde hebben vernomen dat ze meer belasting zullen moeten gaan 

betalen, terwijl ze toch al tweemaal zoveel betalen als hun collega in Formerum. 

Hun verzoek bij de Grafelijkheids rekenkamer wordt afgewezen. 

In de dertiger jaren van de negentiende eeuw werd de molen van het Westeinde 

voor paard en wagen onbereikbaar, terwijl de molen om Oost in zo'n slechte staat 
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verkeerde, dat er al gauw te veel wind 

stond. Een zakenman uit West-Terschelling 

besloot daar iets aan te doen en vroeg 

concessie voor een tweede molen nabij het 

dorp. De andere molenaars tekenden 

natuurlijk verzet aan, terwijl de bakkers het 

daarentegen toejuichten: eindelijk konden 

ze aan behoorlijk gemalen meel komen. De 

ondernemende zakenman had de tijd mee, 

concurrentie werd gedoogd en zo kon in 1838 de molen voor molenaar Hendrik 

Stobbe gebouwd worden aan de Dellewal tot grote vreugde van de bakkers aldaar. 

De molen op het duin kwam al snel zonder werk te staan en had niets anders 

meer te doen dan loodsen de weg te wijzen, waarvoor het Ministerie van Marine 

een toelage verstrekte. De nieuwe molenaar kocht de oude molen op en maakte 

aanspraak op de subsidie. Helaas sloeg in de nacht van 29 op 30 september 1841 

de bliksem in de molen waarop deze tot de grond toe afbrandde. Een zichtbaar 

oriëntatiepunt was daarmee verdwenen waarop men als een soort vuurbaak ter 

plaatse een lange staak met een mand eraan plaatste. Die werd een jaar later 

vervangen door de Molenkaap. Door faillissement werd de eigenaar van de molen 

aan de Dellewal genoodzaakt de molen te verkopen. De molenaar van Formerum 

rook kansen om een concurrent kwijt te raken en kocht de molen om die 

vervolgens bij zijn oude standerdmolen te plaatsen. Dat was in 1876. In 1888 

werd de houten kast gesloopt waarna de molen van Dellewal in Formerum weer 

de enige molen was op het eiland.     Gerben D. Wijnja 

Bron: Molendatabase  
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Fraai molenboek over een 

bijzondere molen in 

Nauerna 

In de afgelopen jaren werd in het 

Noordhollandse Nauerna een bijzonder 

molenproject gerealiseerd. In Nauerna, in de 

Zaanstreek, verrees weer een hennepklopmolen, een 

unicum. Er verscheen tevens een boek over deze industriemolen en 

dat willen we graag onder uw aandacht brengen. 

Voor ons ligt een opmerkelijk boek, in liggend A4 formaat. Het behandelt in ruim 

140 pagina’s diverse aspecten van de molen met zijn unieke interieur vanwege de 

bewerking van hennep voor de toenmalige zeildoekindustrie die in die streek een 

dominante bedrijfstak was. Meerdere geschiedenissen vallen bij dit project samen. 

Allereerst die van de streek met de Nauernasche Vaart als belangrijke waterweg. 

Dan komt de vroegere oliemolen De Pauw aan bod, gevolgd door die van molen 

De Haan uit Benningbroek waarvan het molenlijf werd gebruikt voor voltooiing van 

de oude molenschuur die nog slechts herinnerde aan het molenverleden van 

weleer. De Krommenieër zeildoekindustrie wordt beschreven en het nu ontstane 

molencomplex De Paauw met zijn vele interessante, historische en hedendaagse 

bijzonderheden.  

De verwezenlijking van dit boeiende project was niet mogelijk geweest zonder de 

medewerking van een omvangrijke vrijwilligersgroep. Het begon al met de 

vervallen molenschuur. Wie zag daar nou nog het erfgoedbelang van in? Juist, 

vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Zaanse Pakhuizen die eigenaar werd. 

De bewoners van Nauerna werden ook enthousiast en zo versterkte de een de 

ander. Niet overmeld mag blijven de vakkundige benadering van restauratie-

aannemer en molenmaker Bart Nieuwehuis.  

Het is de verdienste van de vierkoppige redactie (Karen Tessel, Piet Kleij, Ron 

Sman en Ron Couwenhoven) die een werkelijk fenomenaal boek heeft doen 

samenstellen waarbij de medewerking van fotograaf Alfons van Schijndel zeer 

belangrijk genoemd mag worden. Hij zorgde voor werkelijk oogstrelende 

fotografie die het boek verdient. Ook vormgever Wim Giebels mag daarbij niet 

overmeld blijven, want hij heeft het geheel van teksten en foto’s tot een heerlijk 

kijk- en leesboek gemaakt. Neem alleen al eens de schutbladen waarvoor de 

afbeelding van Zaans bord uit de papiermolen van Westzaan is gebruikt, heel 

toepasselijk. Bijzonder is ook de foto op de cover. Nu eens niet de pracht en praal 

van een windmolen onder Hollandse luchten, maar het unieke interieur dat in vele 

opzichten opzien baart.  

Het boek is een aanrader. Het kan besteld worden bij de Stichting Zaanse 

Pakhuizen. Het kost € 24,50 excl. verzendkosten. Zie voor bestelling; 

http://zaansepakhuizen.nl/nieuws-van-de-paauw/rijk-geillustreerd-boekwerk-

molen-de-paauw/      Gerben D. Wijnja  

http://zaansepakhuizen.nl/nieuws-van-de-paauw/rijk-geillustreerd-boekwerk-molen-de-paauw/
http://zaansepakhuizen.nl/nieuws-van-de-paauw/rijk-geillustreerd-boekwerk-molen-de-paauw/
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Ik zie, ik zie wat jij 

niet ziet?  

In deze rubriek wil ik graag 

stilstaan bij molen- 

onderdelen op een vreemde 

plaats, met een bijzonder 

verhaal of tweede leven.  

 

 

Nu de bouwvak voorbij is, beginnen alle activiteiten weer. Zo ook het paardrijden 

van onze dochter, Tessa, en wel op een nieuwe locatie, de Triemen, tussen Kollum 

en Dokkum. De manege is verhuisd naar een hal die al ruim tien jaar leeg heeft 

gestaan en na stevig verbouwen prachtig is geworden al moet er nog veel 

gebeuren om de binnenbakken heen. Terwijl Tessa haar les heeft, loop ik het 

terrein rond en kijk hoe ze nog druk zijn met een buitenbak, stallen, bestrating en 

allerlei andere dingen. De les is net begonnen en ik heb nog een klein uurtje. Nu 

kan ik in de kantine gaan zitten, maar ik ga maar een wandeling maken. Eerst 

maar eens in zuidelijke richting de kant van Zwaagwesteind op. Het gebied is 

onbekend voor mij en al wandelend kijk ik steeds op mijn mobiel: hoe ver heb ik 

al gelopen en hoe ver kan ik dan nog? Ik moet immers wel op tijd terug zijn. Al 

schuivend en klikkend op mijn scherm zie ik een mooie route over een fietspad 

langs een natuurgebied en dan over de Sweagerfeart. Zo kom ik uit op de 

Trekwei, de N910 van Dokkum naar Kollum en daar vandaan kan ik via twee 

planken over de sloot op een strookje gras komen dat vlak bij de manege uitkomt. 

Al wandelend valt mijn oog op de paal waar een spiraal in zit. Een paal vol 

spijkers! Ik herken de paal onmiddellijk als het boveneind van een schroef, net 

zoals die bij de Eendracht in Dyksterbuorren (Kimswert) lag. In de omgeving geen 

molen te bekennen. Dan eerst maar even een fotootje schieten. En dan snel door, 

want de les van Tessa zit er op.  

Thuis de foto's even naar Frank Terpstra gestuurd. Herken je dit? “Circulaire 

paaltjes. Oude vijzelas,” is het antwoord. Maar van welke molen? Eens kijken in 

de database? Dan blijkt dat er vlakbij een molen heeft gestaan: ”De Hammen”. 

Als je goed kijkt zie je rechts op de foto de schroef liggen. Blijft de vraag 

natuurlijk of de schroefbalk, die nu gedegradeerd is tot hekpaal, uit die molen 

afkomstig is of dat het sloophout ergens anders vandaan is gekomen. Dat zullen 

we denk ik nooit te weten komen. Zo vind je dus onverwacht een molenonderdeel 

in het wild. De gemiddelde wandelaar zal nooit in de gaten hebben dat die dikke 

paal vol spijkers duizenden keren rond is gedraaid en heel wat kuubs water heeft 

verplaatst.      Job Koehoorn   
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Bent u ook wel eens een molenonderdeel 

tegen gekomen dat een tweede leven heeft 

gekregen of waar een bijzonder verhaal 

aan vast zit wat niet direct voor iedereen 

zichtbaar is? Zet dan het verhaal op papier 

en stuur het naar de redactie van De 

Utskoat.   
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Ooit werden ze in molenland verafschuwd en sprak men van 

rammelende, piepende en roestende staketsels in het land die het 

voortbestaan van de houten wiekendragers bedreigden.  

Maar daarvoor waren het de mannen van Bakker IJlst die met hun 

voortvarende windmotoren een eind maakten aan een marteling 

voor menig boerenknecht. De windmotor was immers dag en nacht 

inzetbaar, bijna zonder toezicht. Even wat smeren op z’n tijd en je 

had er verder geen omzien naar.  

Echter de gemaaltjes deden de windmotoren bijna de das om met 

als gevolg dat je ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw 

roestend en rottend als sneeuw voor de zon zag verdwijnen uit het 

landschap. En dat deed opnieuw zeer. 

Zeldzaamheid maakte de strijd wakker in de harten van 

molenliefhebbers met als gevolg dat er bijzondere roosmolens 

werden hersteld, zowel imponerende grote exemplaren als ook de 

wat kleinere.  

Mannen van Bakker IJlst vonden o.a. een opvolger in de Mannen 

van Staal uit Leeuwarden die inmiddels zo’n tien “Amerikanen” in 

het Friese landschap hebben hersteld tot grote vreugde van de 

windmotorvrienden. Zaterdag 10 november merkten we dat bij de 

ingebruikname van de windmotor bij Ysbrechtum. 

Molenfeest in 

Ysbrechtum om 

behoud windmotor 
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Molenfeest voor het dorp 

Het was ‘suterich waar’, maar af en toe scheen de zon door de wolken en zette het 

gele bladerdak van het park bij Epema State in een warme herfstgloed. Even 

verderop, met uitzicht op de westkant van Sneek, blinkte de stalen roos van de 

windmotor in diezelfde najaarsstralen. De windgedreven waterverzetter stond er 

in volle fleur, versierd met vlaggetjes en twee grote vlaggen: de Fryske en de 

plaatselijke met het dorpswapen.  

In het dorpshuis proefden we de passie van het dorp voor de molen. De 

genodigden werden getrakteerd op koffie en speciaal gebak met een afbeelding 

van de windmotor. Er werd gezellig bijgekletst 

en een blik naar buiten maakte duidelijk dat het 

droge weer benut moest worden om de 

wandeltocht naar de “Amerikaan” te maken. Er 

waren bruggetjes “geslagen” over verschillende 

sloten zodat de groep van zo’n vijftig personen 

zonder problemen door het Tammingalân bij de molen kon komen. Daar vond de 

officiële ingebruikname plaats. George de Vries, die benoemd is tot molenaar en 

praktisch toezichthouder, draaide aan de in kadoverpakking overhandigde slinger 

waarna de metalen roos de wind opzocht. Daarop begon de molen te draaien als 

een tierelier. Hij deed z’n werk weer als voorheen. 

 

Terug naar het dorpshuis  

Boven Sneek dreigde een dikke bui, reden om terug te gaan naar het dorpshuis 

waar feestelijk werd nagekaart.  

De heer J.W. Boekhoven, voorzitter van de molenstichting Súdwest-Fryslân, stak 

z’n vreugde over het succes niet onder stoelen of banken. Hij sprak van een 

plezierig contact met alle betrokkenen, van bestuurders en vrijwilligers, tot de 

vele sponsoren die de opknapbeurt financieel mogelijk hadden gemaakt.  

De heer H. Bos, voorzitter van de Doarpsrounte bedankte de molenstichting voor 

het herstel. Hij was blij dat de molen er weer schitterend bij staat en kan malen.  

Geldverstrekkers en 

sponsoren: 

Provincie Fryslân, Gemeente 

Súdwest Fryslân, 

Meindersma-Sybenga 

Stichting, P.W. 

Janssenstichting, Prins 

Bernhard Cultuurfonds, TBI 

Fundatie, Stichting Sneek 

1818, Dinamofonds, 

Molenfonds / Vereniging De 

Hollandsche Molen, Stichting 

Bouwcultuurfonds Friesland, 

Helomafonds, Oud Burger 

Weeshuis Sneek, 

Doaprsrounte Ysbrechtum, 

particulieren uit Ysbrechtum. 
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De windmotor is van het type 

Record en rond 1930 

gebouwd als vervanger van 

een afgebrande houten 

windmolen. De windmotor 

met z’n raddiameter van ca. 

4 meter is gebouwd door 

Bakker IJlst, die toentertijd 

een specialist was op het 

gebied van windgedreven 

poldergemalen. Toen de 

windmotor zijn functie 

verloor, raakte deze in verval. 

Het gebied inclusief de 

windmotor werd 

ondergebracht bij de 

gemeente Súdwest-Fryslân. 

In augustus 2016 is de 

windmotor aan de 

Molenstichting Súdwest-

Fryslân overgedragen.  

De firma Mannen van Staal 

uit Leeuwarden en het 

restauratiebedrijf Jurriens 

Noord bv uit Sneek hebben 

de restauratie van deze 

Amerikaanse windmotor 

uitgevoerd. Planvorming en 

restauratiebegeleiding was in 

handen van Van Reeuwijk 

bouweester uit Arum. 

 

De betrokkenheid van het dorp was geweldig 

wat ook blijkt uit de personele bezetting van de 

windmotor. Maar liefst 5 vrijwilligers zijn 

klaargestoomd om de windmotor in bedrijf te 

stellen. Naast de officiële toezichthouder George 

de Vries zijn dat: Jildau Wiarda, Jarig Pluister, 

Eddy van der Wal, Johannes de Vries en Jouke 

van der Veen. Een grote luxe waar menig 

moleneigenaar jaloers op zal zijn. 

De Hollandsche Molen was ook aanwezig in de 

persoon van bestuurslid Lodewijk Zwierstra, 

voorheen voorzitter van De Fryske Mole. Hij 

prees de prima staat waarin de windmotor nu 

verkeert en bracht de “Pot van 3,5 miljoen” nog 

even onder de aandacht van de aanwezigen. Dit 

keer was er geen barometer meegenomen als 

cadeau, maar de stichting kreeg onder grote 

hilariteit een doos met Berenburg.  

Jan Bergstra, windmotorkenner bij uitstek, 

herinnerde zich Sinus Abma uit Ysbrechtrum. 

“Dy gie eartiids it lân troch om de mole te 

smarren, mar hy stie der doe al wat suterich 

by.” Maar zo’n 90.000 euro’s hebben er weer 

een pronkstuk van gemaakt.  

                                      Gerben D. Wijnja  

  Eigendommen van de Molenstichting 

Súdwest-Fryslân 

Deze stichting heeft thans negen molens in 

beheer. Dat zijn de spinnekopkorenmolen De 

Vlijt in Koudum, de poldermolens De 

Nijlânnermole en Ybema’s Mole in Workum, 

De Snip en de tjasker in It Heidenskip, de 

spinnekop van Nijhuizum en drie 

windmotoren te weten in Molkwerum, De 

Skarmole in It Heidenskip en de Record-

windmotor van Ysbrechtum.  

Tijdens de plezierige samenkomst in het 

dorpshuis werd de kans uitgesproken dat er 

naar aanleiding van de gebiedsuitbreiding van 

de gemeente i.v.m. herinrichting wellicht nog 

twee molens aan het totaal worden 

toegevoegd. T.z.t. hopen we u dat te kunnen 

meedelen.  
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Maar liefst 150 jaar oud is de korenmolen van Makkinga. Het is een verhaal met 

een rijke geschiedenis die begint bij de houtzaagmolen van Gorredijk uit 1878 die 

opvolger werd van de verbrande beltmolen op Twytel. Verhuizing volgde later naar 

Makkinga waar de molen landelijke bekendheid kreeg vanwege de krasse 

molenaar Weyert Zeephat die in de jaren 60 van de vorige eeuw de oudste 

molenaar van ons land was. Ver boven de 80 maalde hij nog het graan tot meel. 

Tot groot genoegen, getuige het rijmpje dat hij op de maalpijp schreef: “Ik leef 

hoog op de molen, mijn lieflijk oord, daar vliegen mijn dagen genoeglijk voort.” 

Tijdens de laatste Open Monumentendag vierden ze in Makkinga hun molenfeest. 

Een korte terugblik op de start van de eerste vrijwillige molenaars ter plaatse.  

Een herinnering aan de opleidingstijd van de eerste vrijwillige molenaars 

Op Penninga’s Molen hadden we voorafgaand aan de restauratie van de molen 

cursisten die speciaal werden opgeleid om deze molen te gaan bedienen. Dat 

waren Pieter Bouma, Wim Sjouke en Jan van Binsbergen uit Makkinga en Gerard 

Met uit Oudehorne. Om 2 december 1978 waren ze begonnen. Molenaar Sierkstra 

uit Witmarsum gaf namens het GFM de start voor hun opleiding. Op 20 januari 

1979 namen we een kijkje in hun molen. Ik citeer mijn verslag van dat bezoek: 

“Om 9.20 uur arriveren we bij de molen die binnenkort genoemd zal worden naar 

de laatste rasechte molenaar. We bekijken de molen grondig. Bijzonder 

interessant is het om te zien hoe vernuftig de oude molenaar alles ingericht heeft. 

Alles gaat bijna automatisch, aangedreven door riemen. Nu functioneert dit niet 

meer, maar de principes zijn overal duidelijk zichtbaar: de regulateur voor onder 

de stenen, de riemaandrijving van transportvijzels en jacobsladders enz. De oude 

trouwe graanmolen is goed dichtgemaakt. Vorig jaar gaapten er nog grote gaten 

in het rietdek. Ook is de grootste rommel opgeruimd. Wel is het hier en daar 

oppassen voor slechte vloerdelen, vooral op het zoldertje bij het spoorwiel. Om in 

de kap te komen wordt er nog wat van onze lenigheid gevraagd. De trap 

ontbreekt namelijk. De stelling wordt maar niet betreden. Wanneer een der 

cursisten het stellingdeurtje opent, waait de gure stormwind naar binnen. Sneeuw 

stuift naar binnen. Vlug wordt het deurtje dichtgetrokken en begeven we ons naar 

beneden waarna we bij Pieter Bouma koffiedrinken en we genieten van appeltaart 

en de besneeuwde wereld.”    GDW                      Foto Popke Timmermans 1.1.1979   

Bij het jubileum van korenmolen De Weyert 

te Makkinga 
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De sluis van de monniken 

Ik wil U meenemen op een fietstocht langs de molens van 

noordoost Friesland. U mag mee, spring maar achterop 

net als in dat liedje uit een ver verleden. 

We beginnen in Dokkum bij “De Hoop”. De molenaar is de derde generatie die 
deze molen beheert. In de molen is een diervoeder zaak gevestigd voor kleinvee, 

zoals daar zijn kippen, konijnen, honden en katten. De molen is netjes 
onderhouden. We gaan via het “Lijnbaansbolwerk” naar de molen ”Zeldenrust”. 

Deze molen doet zijn naam wel eer aan, want regelmatig laat hij zijn machtige 
armen door het luchtruim klieven en dat trekt altijd veel bekijks. Ook wordt er nog 
regelmatig graan gemalen voor veevoer. Het mooie aan deze molen is het 

“Hemeltje”. Dat is lichtblauw geschilderd en als dan 
’s avonds de verlichting brandt, steekt dat prachtig 

af tegen de donkere achtergrond. We trekken 
verder, kijken nog een keer achterom en fietsen 
langs de “Harlingergracht” en gaan dan linksaf over 

de “Streeksterpoort” de stad uit richting Holwerd. 
 

De beide molens van Dokkum, vorig jaar tijdens de 

intocht van Sinterklaas, gefotografeerd door Kees 

Vanger. 
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Molenaar Gjalt de Groot heeft inmiddels een  

opvolger gekregen. Op de foto zien we hem 

beneden in de molen nog bezig met 

`einekoerflechtsjen`. Foto Alex Bouma. 

 
Brantgum zien we scheef links naar voren 
kijkend in de verte de poldermolen staan van 

de Holwerder Mieden. Daar zit weer een 
molenaar op; we kunnen hem vast weer zien 

malen. We naderen Holwerd, daar staat de 
“De Hoop”, een koren- en pelmolen. Tevens 

is het een lesmolen van het “Gild Fryske Mounders”. Bouwtechnisch, althans van 

binnen, is dit een molen met vele gezichten. Korbelen zijn zo netjes gerepareerd 
met een haaklas en een blokje hout er tussen. Het vakmanschap straalt je 

tegemoet. De molen is schoon van binnen al lopen er wel hele families muizen 
rond waar verwoed jacht op wordt gemaakt. Als je de stellingzolder betreedt dan 
zie je allerlei constructies die van hout zijn gemaakt om de molen overeind te 

houden en dat is zeker niet gemaakt door degene die die mooie haaklas heeft 
gemaakt. Legeringsbalken zijn gespalkt met stukken van een “spruit” welke ook 

nog eens doormidden is geschulpt. Met een paar dikke draadeinden is de zaak aan 
elkaar geschroefd en het maalt als een tierelier. Verwonderlijk zijn deze 
oplossingen wel, maar op de maalzolder wordt het nog mooier. Daar is de 

maalstoel wel 5 meter van de luiluiken gesitueerd. Daardoor kan je met het 
luitouw geen zakken plaatsen op de kaarstoel om het graan in de kaar te werpen. 

Je moet ze optillen. Om dit te voorkomen hebben ze ooit een hijswerktuig 
gemaakt maar het touw was dermate dun dat het knapte en nu moet men toch 
tillen. Het is zoals het is en als je er oog voor hebt is ‘ t ook nog wel plezant. 

 
We gaan richting Elba en nemen een 

binnenweg richting Hantum. Hier 
stond vroeger “De Roosenboom”. Dit 
was een koren- en pelmolen die op 23 

april 1913 per advertentie in De 
Molenaar te koop werd aangeboden 

´voor afbraak of ter verplaatsing´. De 
restanten van deze molen zijn in 1975 

opgeruimd.  
In Hantum slaan we rechtsaf en 
komen op een klein weggetje wat ons 

bij een poldermolen brengt, vlakbij 
een boeddhistisch complex. De molen 

wordt goed in de gaten gehouden. De 
molen bezit een mooie gevelsteen en 
de molen bemaalt het “Hantumer 

Leeg”. Nu we hier langs fietsen staat het gras boven de kruipalen, de zeilen zijn 
eraf en het gevlucht kon wel in de rouwstand staan. Je vraagt je af wat is hier aan 

de hand. We wuiven naar de bewoners van het klooster en hopen maar dat zij een 
oogje in het zeil houden. Als ze er weer hangen. 
Bij Lytse Hiaure slaan we linksaf, terug naar Hantum alwaar we bij de brug 

rechtsaf slaan richting Niawier waar ook een molenaar woont.  
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Een tweeluik van de molen van de Hantum vonden we op Facebook van Molens in Fryslân 

toen en nu. Links de molen als zelfzwichter met molenaarswoning. Rechts zoals we hem 

nu kennen, met zeilroeden en zonder sporen van bewoning. 
 

Door de Dorpsstraat, waar we in drie minuten door zijn, rechtsaf naar 

Metslawier, een dorp waar vroeger edellieden de baas waren op slot “Ropta”. Op 
de restanten van dit oude slot is in het midden van de 18e eeuw een molen 

gebouwd met de toepasselijke naam “Ropta”. Deze molen is verleden jaar 
helemaal geschilderd er zit een nieuwe ploeg molenaars op onder leiding van een 

jonkvrouwe die hier met zachte hand de scepter zwaait. Er is nog en mooi verhaal 
geschreven over de molen van Ropta door A.M. Wybenga. 
 

 
In 1930 (bruin knipsel) en in de jaren 60 zag het er voor de molen minder florissant uit.  
 

Simmer 1936. 
It is in droege rite. Wy scille earst de langste dei wol ha moatte ear’t it begjint to 

reinen, sizze de waerprofeten. Mar hja binne mis. In wike oardelheal earder is it 
tige brodzich waer. Dampen geane der oer ‘e loft. Efter dy dampen forskûlje hjar 
de tongerkoppen. Stadich komme dy opsetten. De mounder giet nei’t lân. Hwent it 

is melkerstiid. Hy sit ûnder de kou en hy sjucht nei de loft, dy’t hwet langer. 
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De molen stond gespiegeld op het boekje dat Wybenga over 

de molen schreef.  

 

hwet dûnkerder wirdt. Lokkich, de wyn is súd-east, en 

hy had de mounle mei de wjukken nei’t westen ta, fêst 
te stean. Hy had de pal der wol net op, mar sa kin’t 
gjin kwea. Dan, hommels, lûkt de wyn mei de bui nei 

’t westen ta. It wait, it wait dat it rikket. De mounder 
hat sa benei de kou molken, hy sjucht op……Dêr is’t al 

sa. De mounle draeit. Hy draeit to bek. Hirder, al 
hirder. Noch in pear speuten en de kou is dien. Mei 
gewelt wirdt it spantou ôfstrûpt. De toelle oan de kant 

slingere, de molke bisoarge, en dêr rint er hinne. Sa 
hurd as er kin, né noch hûrder. ’t Giet him oer ’t 

meuch, mar hy rint, want hy moat, hy sjucht oars neat as de slingerjende 
mounlewjukken, dy ‘al mar fûlder yn ‘e ronte gisjelje. Dêr is er den. Dea-ôf mar 

hy redt it. It hie net folle mear lije kinnen. De as wie al hyt draeid. De stank hong 
der fen yn ‘e mounle. De hiele joun is de man neat mear wirdich. Mar it doel is 
birikt.  
 

Ropta, het is een schone molen waarin mensen bezig zijn die het malen van graan 
onder de knie proberen te krijgen. Bij afscheid krijgen we een stukje koek. Dat is 

traditie en we dalen een “heerlijke” stenen trap af naar beneden. Goed volk op 
deze molen. 
 

We gaan rechtsaf naar Lioessens. Hier stond vroeger een koren- en pelmolen die 

afgebrand is in 1831. We fietsen verder en komen aan in Paesens, een 
dubbeldorp met Moddergat, stijf gelegen aan de hoge zeedijk. Het zijn twee 

vissersdorpen waarin zich een verschrikkelijk drama heeft afgespeeld. Tijdens een 
hevige storm in het midden van de 19e eeuw verdronk bijna de gehele mannelijke 
bevolking op zee.  

De mooi gerestaureerde molen “De Hond” staat bijna stijf tegen de zeedijk 
gekoesterd. De molenaar die dit dorp zijn allure geeft, woont aan de kortste 

dorpsstraat van het noordelijke halfrond. Niawier dus. Vereer hem eens met een 
bezoekje. Het “Fiskershúske” is vlakbij. 
 

Rechts af naar Anjum, een dorp op een hoge terp, met een eeuwenoude kerk, 

een nieuw dorpshuis en een grote supermarkt, een rijk dorp. En een mooie molen 
“De Eendragt” met twee bijzondere molenaars. De een altijd, weer of geen weer, 

in korte broek en vol praatjes en de andere, als hij wat moet zeggen, altijd met 
zijn duim onder de kin en wijsvinger op de kin, 

nadenkend hoe hij het zal formuleren. 
Onder in de molen is een VVV kantoor waar de 
koffie altijd heet en bruin is; zowaar een 

bezoekje waard. 
 

Schrijver van dit artikel Marijn van Tilburg met de 

beide molenaars Henk Kingma en Jan Wüst van de 

Anjumer koren- en pelmolen. De foto is gemaakt 

tijdens de feestelijke herdenking van het eerste 

molenaarsexamen van het GFM op 17 december 2016.   
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De sluis op een oude winterse foto. 

 

De oude Lauwerszee wordt gezocht, zes meter bij een dijk omhoog en voor mij 
ligt een uitgestrekt natuurgebied waar ooit het water stroomde en nu in de verte 
grote zeesluizen het water keren. De derde sluis in de monding van rivier “De EE”. 

In Dokkum werd laat in de middeleeuwen een sluis gebouwd. Later in de 18e eeuw 
werd er een sluis gebouwd in wat nu “Dokkumer Nieuwe Zeilen” heet, een dorpje 

boven Anjum en nu fietsen we naar “Lauwersoog”. De brug is dicht. Zodoende 
kunnen we mooi de boot van Schiermonnikoog zien aankomen en als je verder 
kijkt zie je de branding van de Noordzee het Waddengebied in komen. Als de brug 

weer open is rijden we door een groot oefenterrein van de het leger, “De 
Marnewaard”. We hopen niet dat het hek dicht is, want dan moeten we omfietsen 

er dan wordt er met scherp geschoten, maar het is stil en weer.  
We moeten zes meter omhoog en zijn uit de polder op weg naar Vierhuizen: er 
staan niet veel meer huizen dan vier. Door een oude dijkdoorgang komen we in 

het dorp en direct links staat een keurige molen leunend tegen een oude zeedijk. 
In de zomer staat er bij het molenerf vaak een kraampje met verse tuinopbrengst. 

Best de moeite waard. 
Zoutkamp is het volgende doel: 
een haven en een vissersdorp in 

ruste. De oude zeesluis staat open 
en het enige wat nog aan vis 

herinnert is een viskar bij de sluis. 
Met rechts van ons de oude 

zeedijk van de Lauwerszee fietsen 
we verder.  
 
90 jaar geleden was het een levendige 

haven. Foto winter 1928  
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Het is 14 februari en met een zuidoostenwind en min twee graden nader ik mijn 

doel. We zijn bijna in het dorp “De sluis van de monniken”. 
In de 15e eeuw waren er monniken die het maar vervelend vonden dat de delta 

van rivier “De Lauwers” steeds bij hoogwater de zaak onder water zette en met 
vereende krachten bouwde men een zijl. Langzaam kwam er bewoning en werden 
er in de omgeving huizen en boerderijen gebouwd. Het hout voor deze huizingen 

en boerderijen werd geleverd door de firma Halbertsma uit Grouw en werd met 
vlotten over water naar de houtzaagmolen gebracht bij Munnekezijl want zo 

werd in de loop der tijden het dorp genoemd. De Bokmoune heette hij, want de 
molenaar heette van achternaam Bok en de molen stond ongeveer 100m. van de 
huidige molen. 

 
Op 16 mei 1877 werd 

`den aanleg van den 

nieuwen 

HOUTZAAGMOLEN` 

door J.S. Bok in de 

krant bekend 

gemaakt. Op 20-12-

1918 werd de 

afbraak in een 

advertentie 

aangekondigd.  

 

 
Hiernaast Rust 

Roest op een oude 

foto. 

 
In het Frysk is het 

Mûntsjesyl. Hier 
heb ik een 

gesprek met de 
molenaar van 
“Rust Roest”, een 

molen die 
verleden jaar 

helemaal is 
opgeknapt. De 
molen laat zijn 

machtige armen 
draaien tegen een 

blauwe lucht. Wat 
in het oog springt zijn zijn roodgeverfde roeden. En de lichtblauwe askop met zijn 
witte ster. Verder is daar de bok die op een pelsteen staat in de tuin met zijn 

machtige horens op de kop. Die pelsteen heeft nog jaren bij de dorpssmid in de 
smederij gelegen. Als de smid een wagenwiel klaar had en de ijzeren hoepel 

moest er om worden gesmeed dan kwam de askop van het wiel vast te liggen in 
het kropgat en had de smid zijn handen vrij.  
“Ik heb de molen los gemaakt,” zegt de molenaar als welkomstwoord “want ik 

wist dat je er aan zou komen.” Fijn dat ik welkom ben, dacht ik en we gaan 
meteen de molen binnen want het is koud. Het gesprek begint direct over de 

gebeurtenissen van de afgelopen dagen in de politiek en dan blijkt dat we met zijn 
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tweeën aan het zelfde vangtouw trekken. Het ijs is gebroken en we trekken 

langzaam naar boven. Op de stelling zie ik plotseling de handtekening van de 
molenmaker die hier verleden jaar zijn werk heeft gedaan. Achter de staart zijn 

blokjes aangebracht waarlangs het paltouw loopt, zodat het niet om de staart 
heen slingert. Ik heb dit ook gezien op de grote molen van Broeksterwoude, heel 
netjes. Verder was er nog een vraag waarop de molenaar geen antwoord wist zo 

gauw. Geen nood, mijn leermeester weet een hele boel. We gaan naar binnen, de 
molenaarsvrouw heeft lekkere koffie gezet en er is genoeg. Een buurtmolen stond 

stil vanwege deelbare roeden en toen we daarover aan de praat geraakten, had de 
molenaar een rake opmerking. Hij had meerdere hobby’s en kon niet altijd tijd vrij 
maken voor zijn molen en bood een sleutel aan aan de molenaars van de 

buurtmolen. Ga je gang, je weet wat kan en niet kan en de sleutel mag je houden, 
ik heb er nog een. Ooit heb ik eens gehoord dat organisten en molenaars hun 

orgel en molen als hun bezit 
beschouwen. Misschien kunnen we 
delen, dan draaien ze vast vaker.  

 
De koffie is op, het wordt donker en ik 

ga naar huis. De molenaarsvrouw roept 
mij na:” Kom nog eens terug!” Fijn dat 

ik weet dat ik welkom ben. Naar huis 
fietsende voor de wind, 38 op de teller, 
denk ik: het leven is het best waard om 

geleefd te worden. Tot slot nog dit 
geachte lezer: sommige mensen putten 

leven uit hoop. Laat “De Hoop” uit 
Holwerd zijn leven niet verliezen: veel 
mensen hebben hier plezier beleefd. 

 
Links Molen De Hoop tijdens de Nationale 

Molendag van dit jaar. 

 
 

Marijn van Tilburg 
 

Met foto’s uit het archief van Gerben D. 

Wijnja  
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door Warner B. Banga 
 

De windmolens van Öland 

 

De afgelopen, warme zomer van 2018 

maakten wij een prachtige camperreis door 

Scandinavië. We lieten onze route bepalen 

door het weer en toen de regenfronten 

vanaf de Oceaan steeds dieper over 

Noorwegen schoven, zakten we af naar de 

zonnige oostkust van Zuid-Zweden. Daar 

staken we aan de Oostzee bij Kalmar de 

lange brug over naar het mooie eiland 

Öland en kwamen zomaar in een heus 

molenwalhalla terecht. Op Öland staan nog 

ongeveer 350 väderkvarnar oftewel 

windmolens, meest kleine, houten 

standerdmolens als karakteristieke sieraden 

in het landschap. Op zo’n eiland waait het 

altijd: een prachtige plek om – al vanaf de 

zestiende eeuw – windmolens te bouwen. 

Wat is het mysterie van de vele Ölandse 

molens? 

 

Kaartje van het eiland Öland met de 

belangrijkste bezochte molens  

Bijna alle boeren van Öland hadden vroeger een eigen molen om hun eigen graan 

te kunnen malen. Toen bovendien rond 1750 een kapverbod werd opgeheven, 

mochten de eilandbewoners met goedkeuring van de lokale koninklijke 

boswachters bepaalde eikenbomen gebruiken voor bouwdoeleinden zoals 

windmolens. Elke zichzelf respecterende boer op Öland van redelijke welstand 

bouwde een eigen molen op zijn erf. Toen er steeds meer veeteelt kwam, waren 

ze zelfs onmisbaar bij het malen van veevoer. Aan het begin van de negentiende 

eeuw stonden er uiteindelijk bijna 2000 molens! Op een eiland van bijna 140 

kilometer lengte en vaak maar een paar kilometer breedte moeten al die 

wiekendragers elkaar zo’n beetje de wind uit de zeilen gehouden hebben. 

Björnhova: de Koning, de Koningin en de Kroonprins 
 

Nog maar net op het eiland maken we een koffiestop bij Björnhovda.   
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Het gehucht Björnhovda rond 1900 met op de voorgrond de grote standerdmolen 

Kvarnkungen en op de achtergrond Drottningen, de Koningin. Daarachter is nog net het 

molenhuis van Kronprinsen zichtbaar. 

Links: 

De Drottingen van het 

Holländare-type met een 

achtkante, met houtspanen 

bedekte romp en een typisch 

Scandinavische puntkap. 

 

Rechts: 

Het ruime molenhuis van de 

Kvarnkungen, de 

Molenkoning, biedt 

voldoende ruimte voor twee 

grote maalstoelen en een 

enorm bovenwiel.  

Overal zijn kaartjes met 

namen van de onderdelen 

aangebracht.  

 

We treffen het, want daar staan direct drie heel verschillende molens van twee 

typen op een rijtje: Kvarnkungen, de Molenkoning – meteen de grootste 

standerdmolen van Öland – en zijn Kronprinsen, een boerenstanderdmolen, zoals 

er honderden op dit eiland staan. Daartussen Drottningen, de Koningin, een   
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bovenkruiende torenmolen die hier vanwege zijn model en gevlucht wel de 

Holländar wordt genoemd, hoewel zijn ‘sipel-achtige’ kap juist typisch 

scandinavisch is. Alle drie de molens zijn eigendom van en worden onderhouden 

door de Torslunda Hembygdsförening. 

Hoewel veel boeren destijds een eigen huismolen hadden, konden ze daarop vaak 

alleen vrij grof malen en moesten zij voor het ‘fijne’ werk naar een 

beroepsmolenaar, zoals op de Koningsmolen. Op de windvaan staat het jaartal 

1749, het jaar dat de molen gebouwd werd in Sandås bij Kalmar. Rond 1880 is de 

molen daar gedemonteerd en per schip naar Öland verplaatst. Hij werd gebruikt 

tot na de Tweede Wereldoorlog. Rond 1938 was de molen sterk aan onderhoud 

toe, maar toen molenaar John Wahlström daarvoor geen financiële steun kreeg, 

verspreidde hij het gerucht dat de bouwvallige molen weer naar de vastewal 

verplaatst zou worden, wat de aanleiding werd voor het oprichten van de 

Torslunda Hembygdsförening, een vereniging voor heemkunde en bescherming 

van erfgoed. Het zou nog tot 1951 duren voor de Kvarnkungen grondig 

gerestaureerd kon worden. Het argrarisch landschap van Zuid-Öland met z’n vele 

molentjes staat overigens sinds het jaar 2000 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. 

Als de Ölandse boeren met de boot van Färjestaden naar Kalmar gingen, dropten 

ze op de heenweg hier bij Björnhovda hun zakken met grof gemalen graan en 

pikten ze ’s avonds op de terugweg het fijngemalen en gebuilde meel weer op. 

Met zo’n stevige zeewind konden meestal beide maalstoelen in het ruime 

molenhuis gelijktijdig gebruikt worden en lag de capaciteit van de molen rond de 

400 pond meel per uur. Hoewel de meeste standerdmolens gekruid werden met 

man- of paardenkracht met behulp van de achteruitstekende staart of hefboom, 

moest de zeven ton zware Kvarnkungen met behulp van een ingewikkeld apparaat 

op de wind gekruid worden. 

De ‘Hollander’, oftewel de sierlijke Koningin die tussen de twee standerdmolens 

staat, werd vrijwel gelijktijdig met de Koning in 1880 van Sandås bij Kalmar naar 

Öland verplaatst en bediend door een professionele molenaar. Tegen het midden 

van de negentiende eeuw kwamen er steeds meer molens van dit type op Öland, 

die een grotere capaciteit hadden met vaak meerdere maalstoelen en technisch 

beter en gemakkelijker te bedienen waren met een opgehekt gevlucht. Rond de 

eeuwisseling in 1900 stonden er zo’n dertig ‘Holländarkvarnar’ op het eiland, 

waarvan er nu nog een dozijn over zijn. 

De nog maalvaardige Kroonprins even verderop is een typische negentiende-

eeuwse Ölandse boerenmolen met één maalstoel voor het grof malen van graan. 

Het molenhuis wordt ondersteund met zijsteunen, die met stenen vastgezet 

worden om te voorkomen dat de kast te veel schudt of scheefzakt. Ook deze 

kleine molen werd diverse keren gerenoveerd. De Zweedse molentjes hebben 

dwarsgetuigde wieken, waarbij zo’n zes tot tien dunne, houten borden in het 

hekwerk gezet kunnen worden. De wieken hebben geen zeeg, maar staan scheef 

naar binnen en draaien rechtsom. Grotere molens hebben samengestelde 

borstroeden met twee of drie oplangers.  
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Bij één van de drie molentjes van Eriksöre ligt een gloednieuwe houten molenas klaar om 

een as met een verrotte askop te vervangen. 

Eriksöre: weer drie op een rij 

We rijden verder naar het zuiden over de hoge, westelijke heuvelrug van Öland en 

komen bij Eriksöre. We treffen het, want de askop van één van de drie 

standerdmolens die daar staan, is verrot en wordt vervangen. De nieuwe houten 

as ligt al voor de molen te wachten. Zo kunnen we goed zien hoe zo’n houten as 

uit een grote boomstam is gezaagd en gedraaid: de muts en de hals mooi rond 

gefreesd en de forse askop met rechthoekige gaten doorboord voor de binnen- en 

buitenroede. Ook de drie molentjes in Eriksöre zijn van de Torslundase 

heemkundevereniging. 

We zakken nog verder af naar het zuidelijke deel van Öland, dat voornamelijk uit 

kalksteen bestaat, die in heel Zweden als bouwstof werd en wordt gebruikt. Deze 

zogenaamde Store Alvaret is een heide-achtig gebied op een kalkondergrond met 

een bijzondere flora en natuurlijk de nodige molens. We vinden er weer een op 

het grootste grafveld  van het eiland Gettlinge. In de avondzon een mysterieuze 

plek, waar al vanaf de prehistorie mensen wonen, werken en begraven worden.  
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Mysterieuze sfeer op het grafveld bij Gettlinge met een molentje op de achtergrond. 

Het bijzondere van al die molenbezoekjes vond ik dat bijna alle molens los waren 

en je zonder problemen binnenin een kijkje kon (en mocht) nemen! Dat kan nog 

op Öland, net als de kraampjes met landbouwproducten langs de kant van de weg 

met een geldpotje ernaast: Tack! 

Ölandse molens kennen net als onze kleine standerdmolens een eenvoudig 

intereur. Het bovenwiel op de as drijft een steenrondsel aan – de trellan – dat vlak 

boven de stenen in de steenkuip zit. Een kleine kaar – de sädesskruv – hangt 

naast de maalstoel. Met een hefboom kan de loper opgetild worden via de ‘naald’ 

– de trellnål – onder de steenkuip. Het meel wordt onder de maalstoel 

rechtstreeks vanuit de steenkuip in een zak opgevangen. 

We rijden nu langs de oostelijke kustweg weer naar het noorden en zien het 

landschap van Öland langzaam veranderen. De uitgestrekte heidevlakte van de 

Alvaret maakt steeds meer plaats voor bos. Maar wat blijft, zijn de molentjes: bij 

Lerkaka staan er zelfs vijf op een rij! In het noordelijk deel van het eiland zien we 

ze echter steeds vaker op een conische voet van kalksteen gebouwd. 
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Langs de kustweg bij het gehucht Lerkaka staan vijf molens op een rij. 

Sandviks kvarn: de grootste windmolen van Scandinavië  
 

Als we na Borgholm over Weg 136 naar het 

noorden rijden, vallen de witte wieken van 

Sandviks kvarn al van ver op. Het is zonder 

twijfel de grootste windmolen van 

Scandinavie en zelfs één van de grootste 

molens in de wereld. Ook deze molen is van 

het Nederlandse type, wat in Zweden wil 

zeggen dat het vaak een achtkante 

bovenkruier is met opgehekte wieken en 

geen dwarsgetuigd gevlucht, zoals bij de 

kleine standerdmolens.  

 

Sandviks kvarn, de grootste molen van 

Scandinavië, wordt in Zweden als een ‘Hollanse 

molen’ – bovenkruier met stelling – gezien.  
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Op de steenzolder van Sandviks kvarn zijn liefst vijf maalstoelen aanwezig  

De korenmolen van Sandvik werd oorspronkelijk gebouwd in 1856 in de buurt van 

Vimmerby in Småland. In 1885 werden alle molenonderdelen genummerd en de 

hele molen en machinerie gedemonteerd en naar Sandvik getransporteerd. Daar 

werd het achtkant herplaatst op een kalkstenen onderbouw van twee 

verdiepingen, waarmee de molen acht verdiepingen kreeg en 28 meter hoog 

werd. Het gevlucht is 24 meter van end tot end en had rond 1924 zelfzwichting. 

Het moleninterieur is vrijwel authentiek bewaard gebleven en te bezichtigen als 

‘grootste molenmuseum van Scandinavië’. Op de steenzolder liggen liefst vijf 

maalstoelen rond het spoorwiel en twee verdiepingen lager kunnen nog eens drie 

koppels stenen via metalen en houten raderen met een motor worden 

aangedreven. Hier werd vooral bloem geproduceerd. Het kroon- of bovenwiel in de 

kap heeft een diameter van ruim drie meter. In de jaren vijftig werd het 

molencomplex door de molenaar verkocht aan de heemkunde vereniging van 

Sandvik. Er kwam een restaurant en Sandviks kvarn ontwikkelde zich tot een 

populaire uitgangsplek voor het hele gezin. Een bezoek aan deze prachtige molen 

is een reis terug in de tijd.  

Löttorp: de steenmolen van Högby 
 

Eveneens aan Weg 136, maar veel 

noordelijker, ligt de geheel uit kalksteen 

opgebouwde torenmolen van Högby, vlakbij 

de plaats Löttorp. Omdat alleen de kap met 

het gevlucht in de wind gekruid wordt, noemt 

men ook dit een Holländare kvarn, hoewel ik 

er niets Nederlands aan kon ontdekken. De 

conische stenen torenmolen is 14 meter hoog 

en de 1,7 meter dikke muren zitten zo vol 

scheuren, dat het lijkt alsof de molen elk 

moment in elkaar kan zakken.  

 

De stenen torenmolen van Högby bij Löttorp is 

een zogenaamde Holländare, omdat het een 

bovenkruier is. De molen heeft zelfs een kleine 

houten stelling.  
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Högby stenkvarn werd gebouwd halverwege de negentiende eeuw en was een 

lokale variant van het Nederlandse (bovenkruiende) type.  

Dat ook stenen molens demontabel zijn, bleek in 1885 toen de molen vanwege 

een voortdurend conflict over de grond waarop hij stond van de oorspronkelijke 

locatie aan de overkant van de weg naar de huidige plek werd verplaatst.  

Wat een werk moet het geweest zijn om deze torenmolen steen voor steen af te 

breken en even verderop weer op te bouwen! De molen was in gebruik tot 1920. 

Via een grote poort aan de voor- en achterkant kon men met paard en wagen de 

molen inrijden om graan of meel te lossen en laden. Het interieur en de vaste 

installaties schijnen nog intact te zijn, maar de deur zat op slot en gezien de staat 

van de muren kan dat maar beter zo blijven. Het gevlucht is overigens onlangs 

vernieuwd. Deze molen staat ook bekend als Kopparslagarkvarnen, omdat de 

eigenaar een voormalige koperslager uit Stockholm was. Stenkvarn Högby is nu 

eigendom van de provincie Kalmarlän. 

Kvarnstad: een dorp vol molens 

We hebben de smaak helemaal te pakken en besluiten een dorp te bezoeken dat 

Kvarnstad oftewel Molenstad heet, omdat er zoveel molens staan. De zeven 

molens van Kvarnstad staan allemaal aan de Kvarnstadgatan op particulier 

terrein, vaak verscholen tussen de bomen 

en struiken. Hier wordt het grote probleem 

van Ölands molens zichtbaar: zoveel 

molens en allemaal van hout… Hoe 

onderhoud je dat allemaal? Bovendien 

staan de meeste molens duidelijk al langere 

tijd stil en sommige zijn zwaar in verval. 

Tweederde deel van deze molentjes zijn in 

particuliere handen en de rest wordt door 

heemkundeverenigingen en stichtingen 

beheerd. Slechts een paar molens zijn 

beschermd als monumenten. Voordeel van 

de stilstand is natuurlijk wel dat de 

moleninterieurs nog geheel authentiek zijn. 

 

In het noorden van Öland hebben molens vaak 

een conische stenen voet in plaats van de 

gebruikelijke standerd of boomstam met houten 

steekbanden 

Door de modernisering van de landbouw begon het aantal molens vooral in het 

zuiden en midden van het eiland na 1900 drastisch terug te lopen. Net als in 

Nederland waren er al aan het begin van de twintigste eeuw mensen die zich sterk 

maakten voor het behoud van deze landschapskenmerken en het bijzondere 

culturele erfgoed van Öland. Rond 1933 werden de handen ineen geslagen en   
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vormde men gezamenlijk een molencomité om de molens te redden. Pas in 2008 

werd op het eiland een molenaarsclub opgericht, de Ölands Kvarnförening, die 

zich sterk maakt voor het behoud van de windmolens van Öland. Geen enkele 

molen op Öland is volgens voorzitter Kennerth Gustafsson momenteel maalvaardig 

of in gebruik. Op het eiland zijn geen professionele of vrijwillige molenaars actief, 

al heeft zijn vereniging wel een aantal molenmakers opgeleid voor het hoognodige 

onderhoud. Stilstand is ook hier namelijk overduidelijk achteruitgang. Desondanks 

wil men de interesse voor deze molens vergroten en de kennis over Ölandse 

molens helpen verspreiden, zodat men molens kan behouden, herbouwen en 

renoveren.  

Een prachtig doel voor een prachtig eiland, voor elke molenliefhebber 

zeker een bezoek waard!  

Bronnen en links: 

www.olandskvarnforening.se  

https://alltpaoland.com > Kategorier > 

Väderkvarnar  

www.torslunda.com > Fastigheter > 

Kvarnar 

www.kalmarlansmuseum.se > 

Byggnadsvård > Ölands-väderkvarnar 

Met dank aan voorzitter Kennerth 

Gustafsson van de Ölands 

Kvarnförening. 

 

Boven: slot op de molendeur. Hieronder interieur 

met bovenwiel en maalstoel kvarn.  

http://www.olandskvarnforening.se/
https://alltpaoland.com/
http://www.torslunda.com/
http://www.kalmarlansmuseum.se/
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