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Van de redactie 
 
Voor u ligt weer een nieuw molennummer vol wetenswaardigheden uit het Friese 

molenleven. Nieuwtjes over molens, maar ook informatie over activiteiten van de 
stichting en de vereniging in de vorm van diverse verslagen.  

Bovendien staan er weer heel veel activiteiten op het programma waarvoor we 
verwijzen naar de molenagenda hieronder.  
We wijzen er nog maar eens op dat de kopij gestuurd dient te worden naar ons e-

mailadres utskoat@molenaarworden.nl. Ons oude adres bestaat niet meer. De 
kopij voor nr. 174 sluit op 12 mei. Ook verwijzen we nog graag naar de 

facebooksite van De Utskoat waarop bijna dagelijks nieuwtjes worden 
uitgewisseld. We kunnen u hiervoor kosteloos aanmelden als u een verzoek 
daartoe indient. Uiteraard dient u zelf over een facebookaccount te beschikken. 

We wensen u veel leesplezier en hopen op prachtig molenweer gedurende de 
molenactiviteiten die op de rol staan.     Gerben D. Wijnja 

 

Molenagenda 2019 
 
16 maart   Burendag i.s.m. De Fryske Mole 
23 maart   Friese Molenaarsdag  

De Friese Molenaarsdag is dit jaar op 

23 maart te Stiens en 

Vrouwenparochie. Molenaars, 

leerling-molenaars en andere 

belangstellenden kunnen tussen 

10.00 en 16.00 uur een bezoek 

brengen aan de volgende molens: 

De Hoop, korenmolen aan het 

Mounepaed 5 te Stiens 

Binnema`s Molen, poldermolen aan 

de Brèdyk 19 te Stiens 

Steenhuistermolen, poldermolen aan 

de Wurgedyk 18 te Stiens 

Vrouwbuurstermolen, korenmolen te 

Vrouwbuurtstermolen 8 bij 

Vrouwenparochie. 

Nadere informatie bij Harmen Zwart (harmenzwart@kpnmail.nl) 

29 maart    Voorjaarsvergadering GFM 
13 april  Busexcursie GFM 

14 april  Leeuwarder Molendag 
11/12 mei  Nationale Molendag en sluiting kopij nummer 174. 
18 en 25 juni Avondexcursies 

14/15 september Open Monumentendag 
12 oktober  Friese Molendag 

1 november  Najaarsvergadering GFM 
24 november Molendag Súdwest-Fryslân  

mailto:utskoat@molenaarworden.nl
mailto:harmenzwart@kpnmail.nl
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Uitnodiging Openbare 

Voorjaarsvergadering  

vrijdag 29 maart 2019 om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 

4. Vaststellen verslag najaarsvergadering 16 november 2018 
5. Vaststellen jaarverslag 2018 
6. Financiën 

-  Vaststellen jaarverslag 2018 
-  Verslag kascommissie (Frank Terpstra en Stef Mensinga) 

-  Benoemen reserve-lid kascommissie 
7. Jeugdcommissie en jaarverslag 2018 
8. Opleidingen 

▪  Jaarverslag 2018 
▪  Mededelingen uit de leermeesters-vergadering 

▪  Uitreiking diploma’s periode november 2018 – maart 2019 
9. Bestuursverkiezingen 
Frank van Onna is aftredend na een bestuursperiode van vier jaar. Hij stelt zich 

niet verkiesbaar voor een tweede bestuursperiode. Marc Kramer heeft zich 
beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. 

 Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot zes weken voor de 
vergadering, in dit geval tot 15 februari 2019, volgens artikel 27 van het 
huishoudelijk reglement. 

10. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders 
11. Rondvraag 

12. Pauze 
13.  “Zaanse molens in Friesland” door Ron Couwenhoven 

Iedereen weet dat De Rat in IJlst en Penninga’s molen in Joure voorheen in 

de Zaanstreek stonden. Maar naast deze bekende molens zijn er nog veel 
meer Zaanse molens naar Friesland verhuisd. Tijdens deze lezing gaat Ron 

Couwenhoven dieper in op die verplaatste molens. 
Ron Couwenhoven is journalist van beroep en heeft 
daarnaast al ettelijke molenboeken geschreven, 

waaronder zijn meesterwerk “1100 Zaanse 
molens” en de jaarlijks terugkerende reeks 

“Zaanse verhalen”, welke ook allemaal over de 
levendige geschiedenis van de molens in de 
Zaanstreek gaan. Vanuit de Zaanstreek zijn 

tientallen molens naar andere delen van Nederland 
verplaatst, maar op deze avond zal het uitsluitend 

over de Friese Zaanse molens gaan. 
14. Sluiting 
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Verslag openbare najaarsvergadering 

vrijdag 16 november 2018 om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl)  

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: 

Warner B. Banga, Tarcis en Wil van Berge Henegouwen, Christa Bruggenkamp, 

Hiltsje en Lourens Feenstra, Sije Hoekstra, Izaäk de Jager, Ronald Janse, 

Marianne de Jongh, Kees Munting, Jan Pattje, Jack Russchen, Wybren Siemensma, 

Jan Terpstra, Jannes Tigelaar en Harmen Zwart. 

 

VERSLAG 

1.  Opening 
Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering. 

Hij verwelkomt een volle zaal met aanwezigen op zijn laatste vergadering als 

voorzitter. 

Herman Kaptein en echtgenote krijgen een bijzonder welkom, evenals de 

onlangs gediplomeerde molenaars Jurjen van der Meer, Paul Drent en Jan-

Sietze Brouwer. 

Vertegenwoordigers: Erik Kopp (GVM), Nicole Bakker, directeur DHM. Laurens 

Zwierstra (DHM) en Wiepke Schukken (DFM). 

Van 14 personen is een bericht van verhindering ontvangen. 

2. Mededelingen 
a. De Utskoat juni en september 2018 stonden weer bol van de hoogtepunten 

uit de molenwereld. Hoofdredacteur Gerben Wijnja ontving op 26-04-2018 
de versierselen van het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau. 
Applaus vanuit de zaal. 

b. 12-11-2018: vergadering voorzitters DHM, AKG, GVM en GFM. 
Mededelingen vanuit dit overleg: 

- De hygiënecode wordt binnenkort herzien. Namens AKG wordt gewezen 
op deze code. Het GFM heeft contact met AKG voor 
verbeteringen/aanpassingen code. 

- Map RI&E. Het document is een pijler onder het veiligheidsbeleid. Bloem 
roept eigenaren van molens op hun verantwoordelijkheid te nemen. 

- Voor het bereiken van de stukken die klaar zijn voor gebruik 
(calamiteitenplan en bezoekersprotocol) komt er een link op de website 
van het GFM. 

- Document ‘Afschermen gevlucht’ is in de maak. 
c. Albert Wester vroeg naar het handhaven van het draaiurenoverzicht. Het 

bestuur adviseert om hiermee door te gaan. Mede met het oog op de 
statistische waarde. 
 

GILD FRYSKE MOUNDERS 

http://www.detrilker.nl/
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Aanvullende opmerking van Hans Suyling: hij was bij een contactdag van 

DHM. Eén van de workshops ging over ‘hoe krijgen wij kinderen op de 

molen’. www.molens.nl heeft materiaal dat zeer geschikt is voor kinderen.  

3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 6 april 2018 

Wiepke Schukken wil graag de ‘POMP-status’ gecorrigeerd zien in POM-status. 

Aldus geschiedt. Het verslag wordt vastgesteld. 

4. Begroting 2019 
Johannes Rozenga staat voor de 16e keer in het front als penningmeester. 

Er wordt zeer binnenkort een structurele subsidie aangevraagd bij het RCE ter 

ondersteuning van bestuurs- en opleidingskosten van het GFM.  

De begroting 2019 ligt ter inzage op de tafels. Er zijn geen vragen over de 

begroting. Ook zijn er zijn geen vragen over het totaaloverzicht vanaf 2013. 

Johannes draagt een stukje proza voor over zijn ervaringen als 

penningmeester van de afgelopen acht jaar. Hij ontvangt hiervoor applaus. 

5. Jeugdcommissie  
Frank van Onna laat de huidige ontwikkelingen zien door middel van een 

powerpointpresentatie (PPT). 

Diverse molenaars zijn actief geweest in het ontvangen van jeugd op de 

diverse molens. De leskist en de PPT zijn goed ontvangen. Er ligt een 

intekenlijst. 

Het blijkt dat het in de praktijk niet makkelijk is ingang te krijgen tot scholen. 

De jeugdcommissie gaat ermee aan de slag. 

6. Opleidingen 

Uitreiking diploma’s periode april – oktober 2018 

Opleidingscommissaris Ruurd Jakob doet het woord. 

Momenteel zijn er 29 leerlingen. Aantal examens in 2018: vier tot nu toe, de 

vijfde in december. Voor 2019 worden vier tot acht examens verwacht. 

Uitreiking diploma’s: 

Datum Leerling Leermeester Gecommitteerden Leermolen 

30 juni 

2018 

Jurjen van der 

Meer 

Cees 

Nootenboom 

Jaap van Driel 

Job Koehoorn 

‘t Lam 

7 juli 2018 Paul Drent Durk Piersma Job Koehoorn 

Johan Knossen 

Schalsum 

7 juli 2018 Jan Sietze 

Brouwer 

Durk Piersma Job Koehoorn 

Johan Knossen 

Schalsum 

 

http://www.molens.nl/
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7. Jaarplanning 2019: molendagen en activiteiten  

    De aanwezigen kunnen zich vinden in de planning 2019. De Leeuwarder     
    Molendag wordt toegevoegd. De data komen op de website en in De Utskoat. 

 
8. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders 

Wiepke Schukken van DFM krijgt het woord. Hij feliciteert de nieuwe 

gediplomeerde molenaars.  

M. de Ruiter (namens De Utskoat) heeft de commissie verlaten. 

Bij de laatste Utskoat zat een flyer van DFM. Reden: DFM wil de lokale 

bevolking meer bij de molens betrekken vanwege het voortbestaan. De 

voornemens: 

* DFM wil adverteren 

* Voorjaar 2019 op 16 maart: DFM wil lokale bevolking motiveren de molens te 

helpen/bezoeken 

* Publicatieborden bij de molens in overleg met de dorpen  

Frits Bloem verlaat de PR-commissie omdat hij stopt als voorzitter GFM. Frits 

was een betrokken lid dat bijdroeg aan het doel van de commissie: het 

molenbestand op de juiste manier in stand houden. Wiepke Schukken bedankt 

Frits voor zijn inzet en overhandigt hem ‘Fryske priuwkes’. 

9. Rondvraag 

Rolf Dijkema: het molenreisje is op 13 april en iedereen kan zich aanmelden. 

Echter, vol = vol. Zie ook De Utskoat. Bellen met Rolf kan ook. 

Jaap Tiedema: De molendag SWF in 2018: zondag 25 november. Iedereen 

wordt uitgenodigd. 

Anne de Jong vraagt waar het stempel van het GFM is. Jan Coppens heeft het in 

bezit. Het wordt binnenkort in bewaring gegeven bij de secretaris. 

10. Bestuursverkiezingen 
In maart 2019 stelt Frank van Onna zich niet herkiesbaar. Marc Kramer is 

bereid hem op te volgen. Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot zes 

weken voor de vergadering, volgens artikel 27 van het huishoudelijk 

reglement. 

Frits Bloem en Johannes Rozenga zijn aftredend na twee bestuursperiodes en 

zijn beide niet herkiesbaar. Klaas Toxopeus en Hilke van Houten hebben zich 

beschikbaar gesteld als nieuwe bestuursleden. 

Frits Bloem spreekt Johannes Rozenga toe. Hij schetst hem als een 

penningmeester die met een kwinkslag jaarrekeningen presenteerde, die per  

ommegaande rekeningen betaalt, zich inzet voor de herbouw van de 

poldermolen bij Zwarte Haan en als klap op de vuurpijl een plezierig 

bestuurder was. ‘Tige tank foar dyn jierrenlange ynset.’ Applaus. 

Frits Bloem stelt de nieuwe bestuursleden voor. Er zijn geen tegenkandidaten 

ingediend. Klaas Toxopeus wordt voorzitter. Hilke van Houten wordt 

penningmeester. Frits overhandigt Klaas de voorzittershamer in de vorm van 

een kam met een toognagel en feliciteert hem als nieuwe voorzitter van het 

GFM. Klaas Toxopeus krijgt het woord en spreekt Frits toe.  
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Frits zorgde voor verbinding binnen het bestuur, binnen het GFM en landelijk. 

Na zijn aantreden bracht hij het aantal bestuursvergaderingen terug, mede 

door tussentijds gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. 

Frits speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Unesco-

nominatie, die later gehonoreerd werd. 

Klaas bedankt Frits namens het bestuur, het Gild en namens alle 

molenbetrokkenen. Hij ontvangt bloemen en een cadeaubon. 

Erik Kopp komt naar voren. Hij memoreert de afgelopen drie jaar waarin hij 

Frits meemaakte. Frits vroeg naar de erkenning van het diploma van het Gild 

door DHM. Dit is gerespecteerd en erkend. De inbreng van Frits in de 

werkgroep Unesco. Juist daardoor is de samenwerking tussen de vier 

organisaties (AKG, DHM, GFM en GVM) verbeterd.  

Het Gilde en It Gild zijn lid geworden van elkaar. Erik overhandigt de das van 

het Gilde aan Frits en Johannes als blijk van waardering voor hun inzet. 

Lodewijk Zwierstra (DHM): Hij spreekt Frits toe en spreekt zijn waardering uit 

voor de betrokkenheid van Frits. De goede verhouding tussen het GFM, AKV, 

DHM en het GVM is voor een deel te danken aan Frits. De Unesco-werkgroep 

heeft hieraan bijgedragen en de deelname van Frits aan de werkgroep 

Veiligheid. Ook hier is de inbreng van Frits groot geweest. Zwierstra bedankt 

Frits voor de goede samenwerking en overhandigt hem een dinerbon als blijk 

van waardering. 

Frits blikt terug op zijn bestuursperiode. De keus die hij destijds maakte, daar 

heeft hij enorm goed aan gedaan. Mede door het bestuurswerk in de 

molenwereld is er geen groot zwart gat ontstaan na zijn werkzame leven. 

Hij dankt de sprekers voor hun mooie en welgemeende woorden. Hij noemt 

enkele hoogtepunten: het 40-jarig bestaan van het GFM. De erkenning van 

elkaars (GFM en AKV) diploma heeft hem erg goed gedaan. De Unesco-

nominatie en de voorzittersoverleggen zijn positieve zaken. We gaan 

respectvol met elkaar om. Frits heeft hier grote waardering voor. Tot slot 

bedankt hij het bestuur voor de prettige samenwerking. 

Pauze 

11. Lezing ‘Nijverheid op windkracht’ door Herman Kaptein 
Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze 

maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook 

dat mechanisatie in het productieproces op veel grotere schaal werd 

toegepast. Hiermee begon de zegetocht van een windmolenindustrie die 

nergens ter wereld haar gelijke had. Zij leverde een essentiële bijdrage aan de 

uitzonderlijke welvaartgroei. Niet hoofdzakelijk in de Zaanstreek zoals vaak 

wordt gedacht, maar ook in Friesland speelde de windmolenindustrie een grote 

rol bij de welvaartgroei. 

12. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  
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Jaarverslag 2018 Gild Fryske Mounders 
 
Activiteiten 

Friese Molenaarsdag 2 juni 
Voor het eerst in 2018 organiseerde Harmen Zwart de Friese Molenaarsdag. De 

molens die bezocht konden worden waren gesitueerd in Dokkum (De Hoop en De 
Zeldenrust), Damwoude (De Mearmin) en Broeksterwoude (de Grote Molen en 

Broekmolen) 

Friese Molendag 21 april 

Organisatie van deze dag was 
in handen van de werkgroep 
onder leiding van Gilbert 

IJsselmuiden. Door meer dan 
70 Friese molens werd 

meegedaan aan deze 
molendag. De molenaars 
openden gastvrij de 

molendeuren om bezoekers te 

ontvangen. 

 
Molenexcursie 14 april 

Rolf Dijkema en Edo Werkman organiseerden in 2018 voor de eerste keer de 
jaarlijkse excursie en met succes. De reis ging naar Drenthe én naar Duitsland. De 

belangstelling voor deze excursie was groot en de bus was snel volgeboekt.  
Bestemmingen: korenmolen Zeldenrust (1857) te Zuidbarge. Watervluchtmolen 
Hüvenermühle (1802) te Hüven. Freilichtmuseum te Cloppenburg met diverse 

typen molens. 
Avondexcursies 26 juni en 3 juli  

De volgende poldermolens waren op 26 juni in het programma opgenomen: 
- Poldermolen Genezareth/Kleasterpoldermûne te Hallum 
- Poldermolen De Phenix te Marrum 

En op 3 juli: 
- Poldermolen Fatum te Tzum 

- Poldermolen Dowehok/Teetlum te Tzum 
De organisatie van de avondexcursies was zoals vanouds in  vertrouwde handen 
van Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta. 

 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In het kader van de privacywetgeving is een privacyreglement gemaakt en is een 
verwerkersovereenkomst tussen het Gild en de drukker van De Utskoat opgesteld. 
Het privacyreglement staat op de website molenaarworden.nl 

 
Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer.  
Ook werden er twee algemene ledenvergaderingen belegd, te weten in het 
voorjaar op 6 april en in het najaar op 16 november.  

Het bestuur ontving diverse uitnodigingen van onder andere heringebruikname 
van molens. Het streven is altijd een afvaardiging van het bestuur de bijeenkomst 

bij te laten wonen. 
 



De Utskoat Maart 2019 Pagina 9 

 

Decoratie Gerben Wijnja 

Op 26 april 2018 ontving (eind)redacteur van De Utskoat Gerben Wijnja een lintje 
voor zijn vele verdiensten en werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Een afvaardiging van het bestuur woonde de decoratie bij. 
 
Geslaagden 

Vier leerlingen slaagden voor het diploma vrijwillig molenaar, te weten (in 
chronologische volgorde): 

31 maart  

30 juni  
7 juli 

7 juli 

Marijn van Tilburg 

Jurjen van der Meer 
Paul Drent 

Jan Sietse Brouwer 

 
Jeugdcommissie  

Lesmateriaal  
Gedurende het afgelopen jaar stelt de jeugdcommissie vast dat het beschikbare 

lesmateriaal, bestaande uit een leskist en een Power Point Presentatie, voldoende 
is. Voor het komend jaar zal de focus worden verlegd naar het makkelijker 
toegang verkrijgen tot de lagere scholen om aldaar het verhaal over onze molens 

te kunnen vertellen. 
Contacten 

In 2018 zijn er zowel  via de jeugdcommissie als op eigen initiatief meerdere 
geslaagde acties geweest om de schoolgaande jeugd uit de onderbouw te 
informeren over het cultureel erfgoed welke wij als molenaars van het GFM mogen 

beheren. Er zijn gastlessen op diverse scholen verzorgd. Tevens zijn er groepen 
op onze molens ontvangen en zijn deze aldaar praktisch geïnformeerd. Een ieder 

die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd zeer hartelijk bedankt. 
 
Leermeesters in 2018 

Naam molen Naam leermeester 

  

De Phenix, Marrum/De Hoop, Holwerd Sije Hoekstra 

’t Lam, Woudsend Cees Notenboom 

 Berry Weber 

Victor, Wânswert Sjerp de Jong 

De Weijert, Makkinga Nico Meinsma 

 Jan Sinnema 

De Rat, IJlst Simon Jellema 

De Hoop, Stiens/Steenhuistermolen, Stiens Johannes Vuijk 

De Phenix, Hollum/De Verwachting, Hollum Am. Clemens Brouwer 

De Grote Mole, Broeksterwoude/ 
Koartwald, Surhuisterveen Rolf Dijkema 

 Edo Werkman 

Schalsumermolen, Schalsum Durk Piersma 

De Ondernemening, Witmarsum Dick Sandberg 
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Nijlânner Mole, Workum Jaap Tiedema 

 Henk Brandsma 

Penninga’s molen, Joure Johannes Kooistra 

Welgelegen, Heerenveen Jan Looijenga 

Windlust, Burum Tjerk van der Veen 

 Marco Hiemstra 

 

Spreiding van molenactiviteiten in een kalenderjaar 
In overleg met de organisatoren vindt er een wijziging in de jaarplanning plaats. 
Argumenten: betere spreiding van molenactiviteiten, het voorkomen van schuring 

met de Leeuwarder Molendag en loskoppeling van de Open Monumentendag. De 
grootste wijziging betreft de Friese Molenaarsdag en de Friese Molendag. Deze 

worden gepland in respectievelijk maart en oktober. 
De nieuwe planning is ter goedkeuring voorgelegd aan de najaarsALV en gaat 
2019 in. 

 
Subsidieaanvraag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

Op de valreep van 2018 kreeg het GFM een subsidie toegekend van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Initiatiefnemer van deze aanvraag was de oud-

voorzitter van het GFM, Frits Bloem. Het GFM is hem zeer erkentelijk voor zijn 
inzet om deze subsidie binnen te halen. De subsidie zal ingezet worden voor 
versterking van de opleiding tot vrijwillig molenaar en voor de professionalisering 

van het Gild Fryske Mounders. Uiteraard moet deze subsidie verantwoord worden 
aan het RCE en wel eind 2019. 

 
UNESCO nominatie van het molenaarsambacht voor de internationale lijst 
van immaterieel erfgoed 

Hoe nu verder? De laatste bijeenkomst was in augustus 2018 te Arnhem waarbij 
Frits Bloem en Klaas Toxopeus  het GFM vertegenwoordigden. De hoofdzaken die 

aan de orde kwamen:  
- de borging  
- voorbereiding internationale conferentie in 2010 (RCE en KIEN). Er loopt nu 

een inventarisatie van molenaarsverenigingen in de buurlanden, geïnitieerd 
door DHM. 

 
Veiligheid op de molen 
De werkgroep Veiligheid, geïnitieerd door De Hollandsche Molen, is behoorlijk 

opgeschoten met het ontwikkelen van zaken rond veiligheid op de molen. 
De vier partijen die samenwerken op het gebied van veiligheid op molens: 

o Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) 
o Het Gild Fryske Mounders (GFM) 
o Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) 

o Vereniging De Hollandsche Molen (DHM) 
Frits Bloem vertegenwoordigde het GFM via het voorzittersoverleg van de vier 

genoemde partijen. Na de ALV van 16 november volgde de nieuwe voorzitter 
Klaas Toxopeus hem op. 

De volgende richtlijnen/plannen zijn klaar en hier te vinden:  

https://www.molens.nl/toolkit-veiligheid/ 

https://www.molens.nl/toolkit-veiligheid/
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- Incidenten actieplan 

- Incidenten actieplan bijlage – Wat te doen bij een calamiteit? 
- Bezoekersprotocol – Gedragsregels voor bezoekers 

- Bezoekersprotocol – Instructie voor molenaars e.a. 
- Bezoekersprotocol – Pictogrammenblad 
In behandeling: Richtlijnen voor het afzetten van het gevlucht 

Vrijwilligers 
Ook in 2017 zijn er weer vele vrijwilligers actief geweest op molens, in 
commissies, in werkgroepen, in overleggen, met de website en in het bestuur. 

Samen zorgen zij ervoor dat alle zaken rond het Gild Fryske Mounders worden 
geregeld en goed verlopen. Al deze vrijwilligers willen wij hartelijk bedanken voor 

hun inzet. Zeker bij het GFM geldt dat wij beslist niet zonder deze vrijwilligers 
kunnen en dat wij hen zeer waarderen. 
 

Aantal leden op 31 december 2018: 267. Een stijging van vijf ten opzichte van 
2017. 

Aantal donateurs: 14. Een daling van zes ten opzichte van 2017. 
 
Samenstelling bestuur 

Frits Bloem – voorzitter tot 17-11-2018 
Klaas Toxopeus – voorzitter vanaf 17-11-2018 

Henny Vlasma - secretaris  
Johannes Rozenga – penningmeester tot 17-11-2018 
Hilke van Houten – penningmeester vanaf 17-11-2018 

Ruurd Jakob Nauta (opleidingscommissaris) 
Frank van Onna (jeugdcommissie) 
  

https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2018/06/Incidenten-actieplan-definitief.pdf
https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2018/06/Bijlage-Wat-te-doen-bij-een-calamiteit.pdf
https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2018/06/Gedragsregels-voor-bezoekers-definitief.pdf
https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2018/06/Instructie-voor-molenaars-e.a.-definitief.pdf
https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2018/06/Pictogrammenblad-bezoekersprotocol.pdf
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Op woensdagavond 12 december waren weer heel wat molenaars van De 

Fryske Mole naar de historische bovenzaal van hotel-eetcafé Duhoux in 

Wirdum afgereisd om bijgepraat te worden door het bestuur. Het is een 

goede gewoonte geworden om daarbij tevens al die vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet ten behoeve van de molens die eigendom zijn 

van de stichting. 

Voorzitter Wiepke Schukken loodste de aanwezigen met souplesse door de agenda 

heen. Hij benadrukte het belang van de behaalde POM-status. De stichting 

profiteert daarbij van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor restauratie van 

haar molens. Aangezien het aantal aanvragen voor bijdragen van het rijk de 

beschikbare middelen vaak overschrijden, heeft een organisatie met POM-status 

voorrang bij de toekenning van subsidies. Nadeel is dat de status een hoge mate 

van professionaliteit vereist, maar aan die kwaliteitseis heeft de stichting glansrijk 

voldaan. De toewijzing is dan ook een erkenning van de Nederlandse overheid dat 

de 42 molens tellende stichting de kerntaak van instandhouding van deze aan 

haar toevertrouwde windmolens op professionele wijze verricht. Tevreden 

gezichten derhalve achter de bestuurstafel.  

Maar er was ook een moment van zorg, financieel wel te verstaan. 

Penningmeester Barend Potjer kwam op zich met cijfers die vertrouwen schiepen. 

Maar er was een vervelende samenloop van omstandigheden die niet was 

voorzien. De stichting loopt namelijk 10 procent subsidie mis door “formalisme” 

van het rijk. Dit zadelt de stichting op met jarenlange tekorten. Wat is het geval. 

De Fryske Mole kreeg 50 % rijkssubsidie en voor 1 april had de stichting haar 

aanvraag al ingediend, mooi op tijd, want je wilt niet te laat zijn. De rest werd 

aangevuld door provincie en gemeenten en wat er dan nog tekort was, moest uit 
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eigen kas gefinancierd worden, vaak met behulp van welwillende fondsen en 

goede doelenstichtingen. Maar in de loop van 2018 verhoogde het rijk haar 

bijdrage naar 60%. Op zich niet slecht, maar de aanvraag van De Fryske Mole 

voor de jaren 2019-2024 dateerde van vóór de invoering van die bijstelling. 

Daarmee wordt de stichting een aanzienlijk bedrag voor het onderhoud van haar 

molens ontnomen. Het bestuur zal er alles aan doen om dat weer recht te zetten 

en vond daarbij het CDA op het pad om de minister om coulance te vragen. 

Hopelijk komt het dus nog goed, maar voor 2018 was het een kleine teleurstelling 

op het overigens geslaagde molenjaar dat nog eens ondersteund werd door de 

activiteiten van de Culturele Hoofdstad. 

Jan Poorte belichtte de pr-activiteiten. Het werven van donateurs staat hoog op 

het verlanglijstje, een onderwerp waar alle molenaars en lezers van De Utskoat 

hun steentje aan bij kunnen dragen. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de 

mogelijkheid om iemand een jaarlang donateur te maken van de stichting waarbij 

men vier keer De Utskoat ontvangt. Vaak blijft zo’n persoon ook daarna donateur. 

Gastvrijheid was ook zo’n onderwerp dat een positief effect heeft op de 

molenstichting. Met NL Doet of Burendag zijn wat dat betreft mogelijkheden en 

het bestuur ondersteunt de molenaars in deze graag. In het vorige nummer kon u 

lezen van de resultaten bij Stiens en Achlum.  

Een niet onbelangrijk punt van pr is ook de aanstaande viering van het 50-jarig 

bestaan. In de zaal kon men reageren op mogelijke activiteiten, maar daarover 

gaat u het komende jaar vast nog wel nader geïnformeerd worden. 

Na de pauze was het woord 

aan Mr. J.M.E. Hamming die 

de bestuurders en molenaars 

bijpraatte over zaken die te 

maken hebben met het recht 

van overpad en wat daar zoal 

mee annex is. Dat dit 

onderwerp niet alleen van 

particuliere orde is mag 

blijken als u weet dat een 

stichting als De Fryske Mole 

heel veel molens heeft die ver van de openbare weg liggen en slechts toegankelijk 

zijn via boerenpaden, weilanden e.d. waar natuurlijk wel recht van pad heerst, 

maar op dát pad kunnen vele voetangels voor onaangename verrassingen zorgen. 

Reden voor DFM om al die zaken goed te inventariseren en vast te leggen.  

 

Al met al was dit alles zo informatief dat Gijs van Reeuwijk niet meer toekwam 

aan zijn restauratiecauserie. De molenaars werden afsluitend bedankt voor hun 

grote inzet en kregen als blijk van waardering een heerlijke kerstbrood mee naar 

huis.           Gerben D. Wijnja 
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Efkes byprate  
Restauraties molens de 

Hond te Paezens en de 

Miedenmûne te 

Holwerd 

In de vorige Utskoat was aangegeven dat er 

voor de restauratie van molen De Hond te 

Paezens en de Miedenmûne te Holwerd een 

subsidie is toegezegd. Deze subsidie komt uit het extra budget van het Rijk dat 

het molenfonds van De Hollandsche Molen mag verdelen. Beide restauraties zijn 

inmiddels in volle gang en zoals wel vaker het geval is, blijkt de werkelijkheid in 

de technische toestand van enkele niet of moeilijk zichtbare onderdelen anders 

dan vooraf verwacht. Zowel bij de restauratie van molen De Hond als bij de 

restauratie van de Miedenmûne zijn er verrassingen naar voren gekomen die tot 

gevolg hebben dat er keuzes gemaakt moeten worden tijdens het 

restauratieproces waar vooraf geen rekening mee is gehouden.  

In een volgende Utskoat zal een restauratieverslag komen van deze twee 

restauraties en hoe Stichting De Fryske 

Mole, in overleg met de directievoering en 

de aannemers, komt tot de keuzes die 

gemaakt moeten worden om technische 

en/of financiële redenen.    Gerard van Dijk   Gerard van Dijk 

De situatie van de pelstenen van de koren- en 

pelmolen De Hond (foto’s Gerard van Dijk, St. DFM) 
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Het verwijderen van de roeden en vijzel van de Miedenmûne 

(foto’s Fokke Busman, St. DFM) 
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Albert Wester zond ons enige foto’s van het werk aan een tweetal molens in de 

werkplaats van Jellema in Burdaard. “Dat ziet er altijd indrukwekkend uit. Het zijn 

de molenmakers Klaas en Wieger Jellema die bezig zijn met het ophekken van de 

nieuwe roeden voor de Bullemûne bij Lekkum en de restauratie van de schroef 

voor de molen Victor te Wânswert.” Rechtsonder het opstaande plankje met 

daarop de berekening van de uitslagen die betrekking hebben op de heklatten van 

de roeden, een precies karwei. Wester schreef daarover: “Dat molenmaker niet 

zomaar een beroep is kun je zien aan de gebruikte formule op de foto!“ 
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Het is bijna zover! Zaterdag 13 april vindt de jaarlijkse busexcursie van 

het GFM weer plaats. Deze editie reizen we naar regio Utrecht. We 

hebben ons best gedaan om er een interessante en gevarieerde excursie 

van te maken. Dit jaar bezoeken we twee achtkante molens, twee ronde 

stenen stellingmolens (waarvan één op een achtkante onderbouw), een 

wipmolen en een achtkante binnenkruier. 

 

De eerste molen is ‘Rijn en Lek’ in Wijk bij Duurstede. (zie de foto van Gerben D. 

Wijnja hierboven). De molen is in 1659 op de stadspoort gebouwd en 

waarschijnlijk rond 1730 verhoogd. Van buiten en van binnen is dit een zeer 

interessante molen en wordt beschouwd als een soort overgang van torenmolen 

naar ronde stenen molen. 

We vervolgen onze reis naar molen ‘de Kraai’ in Westbroek. (zie de foto bij de 

oproep in ons vorige nummer) Deze molen is in 1839 gebouwd in Amsterdam en 

staat sinds 1880 in Westbroek. In 1958 is de molen omgebouwd om stroom op te 

wekken. De molen werd van binnen grondig aangepast met onder andere een 

conisch gangwerk en werd het achtkant verstevigd. Hier zijn nog vele sporen van 

terug te vinden. 

 

Daarna rijden we door naar Zuilen. Hier bevinden zich de Buitenwegse molen en 

de Westbroekse molen. De Buitenwegse molen is een wipmolen die in 1931 

volledig is uitgevoerd volgens het systeem van Dekker, waaronder dekkerwieken, 

dekkerlagers en een schroefpomp. Deze molen is in 2016 zwaar beschadigd 

geraakt door brand en is 2018 weer in gebruik gesteld. Tijdens de herbouw is er 

voor gekozen om de molen terug te restaureren naar de Dekkerperiode. De 

Westbroekse molen is een forse achtkante poldermolen met fokwieken en een 
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vijzel. 

 

De volgende molen ‘de Hoop’ in Loenen aan de Vecht. Dit is een ronde stenen 

stellingmolen gebouwd op de achtkante onderbouw van zijn voorganger. Wat 

vooral opvalt is de prachtige locatie aan de Vecht. We sluiten af met ‘de 

Korenmolen’ van Laren. Dit is een korenmolen en tevens binnenkruier (wat een 

zeer zeldzame combinatie is) De molen is in 1773 herbouwd in Laren en komt uit 

Naarden. 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de busexcursie, wees er snel bij want vol is 

vol!!  

Zoals iedereen weet is de busexcursie opgezet voor leerling-molenaars om kennis 

te krijgen van andere molentypen en -functies. We nodigen daarom de leerling 

molenaars extra uit om deel te nemen. Eventuele introducés zijn ook van harte 

welkom. 

Aanmelden kan via gfmexcursie@outlook.com en wij verzoeken uw opstapplaats 

door te geven. Bij een bevestiging bent u aangemeld. Mocht u niet over een e-

mailadres beschikken dan kunt u zich 's avonds na 19.30 telefonisch aanmelden 

op tel.nr. : 06-55831216 (Rolf Dijkema). 

 

De prijs zal wederom als in voorgaande jaren achteraf bepaald worden. Uiteraard 

is het streven om de busexcursie voor iedereen financieel toegankelijk te houden. 

Na de excursie ontvangt u een e- mail van onze penningmeester met daarin het 

verschuldigde bedrag en de betalingsgegevens. Vooraf of op de dag betalen is dus 

niet nodig. 

 

De opstapplaatsen zullen net als de vorige edities Leeuwarden en Heerenveen zijn. 

Opstapplaats Leeuwarden (7.00 uur) nieuwe v/d Valk hotel. (Lynbaan 35, 

8941 BR Leeuwarden). Opstapplaats Heerenveen (7.20 uur) MC Donalds 

(Stadionweg 11 8448 EA Heerenveen). 

 

We hopen 13 april op mooi 

weer met voldoende wind! En 

een leerzame maar vooral 

gezellige dag voor iedereen! 

We zien de laatste 

aanmeldingen met 

belangstelling tegemoet. 

Rolf Dijkema & Edo Werkman 

 

De beide molens van Zuilen  

.  

mailto:gfmexcursie@outlook.com
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Uit de broodtrommel van mijn vader 

Ik vond bij ons thuis op zolder ergens ver weggestopt de  

oude grote broodtrommel terug van mijn vader. Dat is  

interessant, dacht ik en ging kijken wat ik zoal tegen  

kon komen. Wat ik toen vond leek mij wel  

een verhaal waardig wat ik met u wil delen. 

De reis begint in Essen, Vlaanderen, van daaruit  

naar Pindorp, een klein dorpje onder Roosendaal al- 

waar de familie Van Tilburg een molen beheerde. Het was  

een beltmolen die in het najaar van 1944 door Duitse troepen,  

die op de vlucht waren voor oprukkende Engelse soldaten, totaal werd  

vernield door middel van een springlading. De restanten zijn nog jaren blijven 

liggen als een stille getuigenis. 

Joannus van Tilburg zat zonder werk en had geen inkomen. In het 

molenblad van die tijd, De Molenaar, stond een advertentie van een 

molenaar uit het verre Drenthe. Deze molenaar zijn vrouw was 

overleden en hij kon wel een goede knecht gebruiken. De reis werd 

aanvaard en Joannus kon zijn passie weer verder ontplooien op 

molen de "Hondsrug" in Nieuw Weerdinge. 

Maar dit was na enige tijd toch niet wat hij 

zocht: voor 35 gulden in de week waren er 

toch wel meer mogelijkheden. Het gezin, men 

had ook hier niet stil gezeten, vertrok in 1952 

nog noordelijker, namelijk naar Dokkum 

alwaar een molen werd gekocht van Jan 

Boomgaardt: "De Zelden Rust", de naam werd 

later gegeven na een grondige restauratie. De 

molen had maar één roede, geen punt. In 

1954 werd molenmaker Holman uit Stroobos 

gebeld en met de kaapstander op het erf werd 

een nieuwe roede gestoken en het werk kon 

een aanvang nemen. Het feest duurde niet zo 

lang want half december 1955 vlogen alle 

kammen uit het bovenwiel, maar de bonkelaar 

van de koningsspil was nog wel heel. Opnieuw 

kon Holman opdraven om zijn kunsten te 

vertonen: 102 nieuwe kammen en 7 reserve 

voor Fl 4,00 het stuk. 

In 1947 maalde de molen al met één roede, getuige deze 

oude ansicht die in dat jaar werd uitgegeven  
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Rechts de rekening van Holman voor de reparatie 

van de kammen. 

De beker was nog niet leeg. Het is oktober 

1962. Op een namiddag wordt besloten dat 

het wel genoeg geweest is voor vandaag en 

men gooit de vang erop, althans dat was 

de bedoeling. Of men niet goed oplette of 

dat men de zaak te abrupt aanvatte zal wel 

nooit duidelijk worden, maar de vangstok 

brak aan de haak kapot en kwam met 

donderend geraas naar beneden. De 

volgende dag werd bij houthandel Banga-

Raadsma een nieuwe vangstok besteld. 

Afgeleverd 1 juffer, afgezaagd op 30 voet 

Fl. 19,00. 

Deze werd in de schuur afgeleverd en mij 

werd een haalmes in m’n handen gedrukt 

om de bast er af te halen. Mijn eerste en laatste klus als molenmaker. 

In de zomer van 1963 gaat de molen voorgoed op slot en is gedoemd te 

verdwijnen. Er is geen droog brood meer te verdienen. 

Oude, gekleurde ansicht die in 1971 werd verzonden naar Moddergat. Het verval van de molen is 

duidelijk zichtbaar. De balie van de stelling ontbreekt geheel. De aanbouw van de schuur, tegen het 

gemetselde achtkant is gesloopt.  
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En niet alleen hier maar bijna overal komen molens stil te staan en raken in 

verval. Na een poosje begint het bij mensen op te vallen hoe triest het aangezicht 

is. Dat kan en mag niet verder onttakelen, deze beeldbepalende gebouwen uit een 

ver verleden. Men slaat de handen ineen, er komt geld op tafel, er wordt 

gerestaureerd. Ze staan er weer deze stoere werkers. Maar hoe nu verder, de 

molen is er weer in volle glorie, de wind is nooit weg geweest maar er gebeurt niet 

zo maar iets. Er zullen molenaars moeten zijn om de zaak aan het malen te 

brengen. Nou enkele gemeentebesturen wisten wel raad. 

15 -Mei-1974 

De gemeente Dokkum nodigde Van Tilburg uit om les te geven op "De Zelden 

Rust", de sleutel moest worden gehaald en teruggebracht bij de heer P. 

Broekema, molenaar op "De Hoop" in Dokkum. Dit was niet slim bedacht. 

27-Mei-1974 

De gemeente West-Dongeradeel nodigt cursisten uit voor een tentamen, uit te 

voeren op de molen "De Hoop" in Holwerd. Op 18 juni 1974 is er een 

instructieavond in café Boonstra te Peize. De cursisten worden geacht daar naar 

toe te gaan. Een en ander onder toezicht van Van Tilburg. 

  

Gemeente Tietsjerksteradeel. 11-Januari-1978 "De Hoop" in Suameer 

Er wordt een afspraak gemaakt om de molen te laten draaien: op Nieuwjaarsdag 

een half uur, op Koninginnedag 30 april gedurende 1 uur, op de beide bouwvak-

zaterdagen een uur per dag. Ja, men was zuinig op oude molenaars. 

Op 26 Juni 1979 komt er het bericht dat een groep molenaars de molen 

regelmatig wil bedienen. Nu, anno 2019, staat er een groep mensen op de molen 

en de molen heeft zijn maatschappelijke functie weer terug veroverd in het dorp. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Op 27 Januari 1981 wordt door de 

gemeente West-Dongeradeel de 

mededeling gedaan dat de poldermolen van 

het "Hantumerleech" te Hantum zover 

gevorderd is in zijn restauratie dat Van 

Tilburg de mogelijkheid wordt geboden om 

met de molen te gaan malen. Verderop in 

de provincie worden ook allerlei 

ontwikkelingen ontplooid en dan met name 

op "Penninga's molen” in Joure. 

Deze ontwikkelingen ontgaan natuurlijk 

niet het oog van het bestuur van "De 

Hollandse Molen" die haar zetel heeft in het 

verre Holland.  

Vele vergaderingen zijn er in het 
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congrescentrum "Hoog Catharijne" in Utrecht.Een punt van discussie is het feit dat 

men in Friesland de Friese benamingen wil en gaat gebruiken op en rond de 

molen. Men ontwikkelt twee initiatieven namelijk: de molen met zijn eigen wereld 

komt weer tot leven en men geeft steun tot een verdere ontwikkeling van de 

Friese taal. En dat was nu net het strijdpunt van de Hollanders, want die wilden nu 

juist in al hun wijsheid dat er Hollands werd gesproken op de molen rondom de 

benamingen in de molen om een eenheid te vormen in Nederland. Wat ook een 

doorn in het oog was, was het feit dat Friesland een eigen diploma c.q certificaat 

uitreikte aan leerlingen die opgeleid waren door leermeesters in Friesland. Toch is 

het een goeie zaak dat molenaars worden opgeleid en die op hun beurt weer 

doorgroeien naar leermeester. De cirkel is dan rond en men is dan in staat om 

opnieuw mensen op te leiden. Maar een Fries is stug: 

In Fries stiif en mei syn mûts oer'e foarholle lutsen.  

Mei syn hannen yn'e bûsen en mei rjochte rêch, de holle fier omheech. 

Steande yn syn klompen, fêstsûgd yn'e Fryske klaei. 

Dan komt er op 21 november 1981 een brief van “De Hollandse Molen" waarin de 

teleurstelling tot uiting komt in het feit dat Friesland niet van plan is om bakzeil te 

halen aangaande het nationale diploma en stopt verdere discussie omtrent dit 

onderwerp. Men vertrouwt erop dat in de toekomst op andere punten wel 

vruchtbaar met elkaar kan worden samengewerkt. Als ik dit schrijf zit ik met mijn 

rug tegen de molen van het "Hantumerleegh". Om mij heen kijkend denk ik, wat 

een mooie omgeving, stil en toch lawaai van de wind en allemaal vogels en soms 

eens “dag” zeggen tegen een wandelaar of een praatje maken over de molen. Op 

een dag zei de oud-molenaar tegen mij: “'t Is no dyn moune”, als was hij een van 

de leden van "De Heren van Zychem" en draaide zich om en ging met zijn hond 

"Belle" huiswaarts. Als ruimdenkend katholiek weet ik dat enkele van mijn 

voorvaderen nauwlettend mijn doen en laten op de molen zullen bekijken. Ik ga 

mijn best doen en hoop een beetje waardering te krijgen van de heren. 

Dit is wat ik U wilde vertellen, de broodtrommel kan zijn plaatsje weer krijgen 

achter het duivenhok. Er zit nog meer in, maar dat mag een ander ooit eens 

vertellen. 

Marijn van Tilburg  (fotobewerking broodtrommel Gilbert IJsselmuiden;  

oude foto’s uit het archief van Gerben D. Wijnja)  
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In Memoriam IJtje Kappenburg-Van der Werf 

Op 24 januari van dit jaar overleed IJtje Kappenburg-

Van der Werf, echtgenote van de in 1998 al gestorven 

vrijwillig molenaar Mindert Kappenburg. Mevrouw 

Kappenburg is de laatste uit de familie Van der Werf 

die Penninga’s Molen nog in de oude tijd van 

ambachtelijk malen op windkracht heeft meegemaakt. 

Als molenaarsdochter (molenaarsknecht Van der Werf 

had de molen in 1920 gekocht van zijn overleden baas 

Penninga) maakte ze de neergang van de molen mee 

en had ze verdriet van de bouwvallige staat waarin de 

molen op het laatst verkeerde. Maar het tij keerde ten 

goede: de molen werd in de jaren 70 van de vorige 

eeuw tot een waar pronkstuk gerestaureerd en haar man werd er een van de 

vrijwillige molenaars. Samen met Mindert een bezoek brengen aan de molen, door 

de weeks en op zaterdagen vanuit Sneek, werd een goede gewoonte. Totdat haar 

man kwam te overlijden. In 2001 werd IJtje verblijd met de overhandiging van het 

eerste exemplaar van het boekje over de molen “In de voetsporen van Auke 

Penninga”. (zie DU 103, sept. 2001).  

Steeds bleef ze als donateur de molens trouw en  

ontving ze ons molenblad waarin we nu dan  

haar heengaan helaas moeten betreuren. 

IJtje Kappenburg werd 93 jaar. 

Op 30 januari, de dag van de begrafenis,  

stond de molen in rouwstand.  

Daarmee gaven de molenaars  

de droeve boodschap door.  

We wensen de familie veel 

sterkte met dit verlies. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en foto boven: Gerben D. Wijnja.  

Actuele foto van de molen in rouwstand:  

molenaar Johannes Kooistra.  
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Klaas Koopmans, 

huisfotograaf van de 

Stichting Molens in 

Menaldumadeel 

“Molens in hun landschap 

fotograferen in alle 

weerfacetten, dat levert iedere 

keer weer een fantastische 

plaat op” 

De in 1965 geboren Klaas Willem Koopmans was al vroeg in de ban van de 

fotografie. Op twaalfjarige leeftijd kreeg hij een fototoestel in handen en langzaam 

maar zeker werd het vastleggen van mooie beelden zijn passie. Voor hem geen 

brommer toen hij zestien werd. Hij had meer belangstelling voor een 

spiegelreflexcamera met verwisselbare lenzen. Die liefhebberij groeide uit tot een 

eigen bedrijf: FOTOKOOPMANS. 

In 2003 maakte hij de stap naar digitale fotografie. Hij was blij met het grote 

gemak dat deze vernieuwing voor de fotowereld voortbracht: “Het mooie ervan is 

dat je onophoudelijk foto’s kunt maken en ter plaatse kunt beoordelen of de foto’s 

voldoen aan je verwachtingen”, zo schreef hij op de speciale pagina in de 

jaarkalender van de Stichting Molens in Menaldumadeel.  

Koopmans werkt uitsluitend met het merk Canon. Hij noemt zijn body’s en lenzen 

liefkozend “mijn werkpaarden”. Geen wonder, hij heeft inmiddels ruim 300.000 

beelden vereeuwigd. Foto’s die opvallen door de gekozen compositie en het 

accentueren van delen ervan. Het zogenaamde “gouden uur”, de tijd rond het 

opkomen en ondergaan van de zon, is zijn favoriete moment om landschappen 

vast te leggen. De luchten zijn dan vaak op zijn fraaist en door de ontstane 

contrasten spatten de foto’s als het ware van het beeldscherm af. Ook 

tegenlichtopnamen maakt Koopmans graag. En dan zijn molens als strakke 

silhouetten geweldige eyecatchers tegen een kleurrijke omgeving.  

Veel van zijn foto’s hebben een gemeenschappelijke deler. Ze laten het fraaie, 

weidse Friese landschap zien met molens, koeien, kerktorens met daarboven 

schilderachtige wolken. Hij wordt enthousiast van de feeërieke beelden die 

ontstaan bij ochtendmist. Op het goede moment op de juiste plaats zijn is daarbij 

van belang. En wat geluk hebben, want het vastleggen van onvoorspelbare dingen 

maakt hem zo gelukkig als een klein kind. Dát vastleggen en daarna aan de 

wereld laten zien, dat is zijn doel en daarbij heeft hij in de Stichting Molens in 

Menaldumadeel een podium gevonden voor het tonen van zijn molenfoto´s die 
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stuk voor stuk een `plaatje` zijn, wonderschoon vastgelegd. Koopmans vindt het 

een eer dat zijn foto´s daarmee prijken in een prachtige kalender, die op groot 

formaat en op mooi papier bij menigeen de muur in kamer of kantoor sieren.  

Zijn werk heeft veel gemeen met de passie van de molenaars en bestuurders van 

de molenstichting. Zij spenderen vele uren van hun vrije tijd aan het in conditie 

houden van de molens. De schoonheid die daarmee bewaard blijft deelt de 

fotograaf op zijn beurt graag met de kopers van de kalender die daarmee het 

goede doel van de stichting steunen.  

Wilt u ook zo´n kalender in uw bezit hebben, neem dan contact op met de 

stichting door een mail te sturen naar info@molensmenaldumadeel.nl. De prijs 

van de kalender bedraagt € 17,50. Dat is inclusief verzendkosten. 

Gerben D. Wijnja  

 

Friese molenfotografen 

In het volgende nummer portretteren we weer een andere (molen)fotograaf die 

met  zijn of haar blik op de Friese molens ons de schoonheid daarvan laat zien.    

mailto:info@molensmenaldumadeel.nl
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In deze rubriek wil ik  

graag stilstaan bij molen- 

onderdelen op een  

vreemde plaats, met een 

bijzonder verhaal of  

tweede leven.  

 

Bij Deelswal of 

Grevensmolen, in 

Vegelinsoord, zit de 

originele woning nog in de 

molen. Als je de molen, via 

de “hoofdingang”, binnen 

stapt, kom je in een soort 

tochtportaal. Vervolgens 

stap je door de tweede deur 

de woonkamer met bedstee 

binnen. Als je dan achterom 

kijkt, zie je op drie deuren: 

links en rechts kastdeuren 

en in het midden de 

toegangsdeur. 

Neem bovenstaande foto maar eens in je op, wat valt je op? Zie je dat de 

kruk van de deur en de kast niet op dezelfde hoogte zitten? En dat het 

paneel in de deur onder groot is en boven klein en dat dit bij de kast net 

andersom is? Maar waarom? Heeft de timmerman zich bij het maken 

vermeten? Het zou toch veel logischer zijn de verdeling van de panelen 

gelijk te hebben en de krukken op dezelfde hoogte! Zo is de deur ook 

gemaakt! Keer de deur in gedachten maar eens om.  
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Dan is de paneelverdeling gelijk en komt de kruk op dezelfde hoogte uit. Zelfs de 

onderkant van het onderste paneel loopt dan door ondanks de plint onder de kast. 

Blijft natuurlijk de vraag over waarom zit de deur er omgekeerd in?  

Als je goed kijkt, zie je dat deur er 

oorspronkelijk wel goed in heeft gezeten: 

de beschadigingen op het kozijn ter hoogte 

van de deurkruk laten dat zien. Naast die 

beschadiging kun je in de verf op de muur 

nog iets aflezen. Er zitten beschadigingen 

over de hele hoogte van de wand die 

doorlopen op het plafond. Er heeft op deze 

plek een wandje gestaan. Dat wandje 

zorgde ervoor dat je bij binnenkomst door 

de deur tegen de muur opliep! Je moest de 

deur helemaal open slaan voor je naar 

binnen kon stappen. Dat was natuurlijk erg 

onhandig! De oplossing was simpel. De 

deur op zijn kop, dan komen de 

scharnieren aan de andere kant en kun je 

gemakkelijk naar binnen stappen. Als je de 

molen zo instapt heb je geen idee dat de 
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deur er omgekeerd in zit. Pas als je (heel) goed kijkt, kun je helemaal uitpuzzelen 

hoe het zit. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!    Job Koehoorn  

 

Bent u ook 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 of via e-mail: utskoat@molenaarworden.nl.  

 

Restauratie korenmolen de Phenix 

 

In Nes op Ameland staat korenmolen de Phenix die gebouwd is in 1880. Zijn 

voorganger, molen De Hoop, was dat jaar in vlammen opgegaan. Bij de herbouw 

van de wiekendrager gaf de molenaar hem de naam Phenix, gelegen op een iets 

hoger gelegen stukje duin, enkele meters verderop. Zo herrees de Phenix bijna in 

feite uit de as van De Hoop.  

Tegenwoordig is deze noordelijkste molen van Nederland dringend aan een 

restauratie toe. Met budget uit het Molenfonds van De Hollandsche Molen worden 

deze werkzaamheden mogelijk gemaakt.  

De vaklieden van De Molenmakers zijn op 13 december vorig jaar begonnen met 

het demonteren van het gevlucht. Op de foto van molenmaker Johannes Kooistra, 

die boven in de molenromp de hijsklus in de gaten hield, zien we dat in januari de 

kap van de molen getild werd om vervolgens op de begane grond met het werk 

verder te kunnen gaan. Windpeluw en spruiten worden in de werkplaats gemaakt 

voor vervanging. De roeden worden ook aangepakt en het rietdek zal vernieuwd 

worden. 

Als alles 

goed gaat, 

zal de molen 

voor de 

bouwvak-

vakantie van 

dit jaar 

gereed zijn 

en weer 

graan 

kunnen 

malen! 

GDW 

  

mailto:utskoat@molenaarworden.nl
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                                                                                 Zicht op de  

                                                                    voorkant van het  

                                                 molenhuis dat gerestaureerd is.  

                                  Daarachter de oude molen die niet meer  

             in  gebruik is als molen maar  als opslag dient.  

Een vakantieverslag.   

 

In de afgelopen zomervakantie bracht molenaar Jentje van der Stap uit Tjerkwerd 

twee weken door in de Duitse deelstaat Hessen die deel uitmaakt van de 

Landkreis Waldeck-Frankeenberg. Willingen telt 5.972 inwoners en is als 

wintersportplaats vooral bekend vanwege de jaarlijkse wedstrijden in de 

Wereldbeker schansspringen bij de Mühlenkopfschanze. Maar Jentje kwam hier 

eerder al een molen op het spoor. Tijdens de afgelopen zomer leidde zijn 

speurtocht naar meer informatie. We laten hem graag zelf aan het woord. Hij 

logeerde in het woonhuis van de voormalige molen dat nog de sfeer ademde van 

het verleden. 

“Die Usselner Muhle“ (Willingen)  

 

Sinds de middeleeuwen behoorde deze waterradmolen aan de kerk van Usseln 

(Willingen) 1640-1700. De graanmolen had twee maalstenen om voor zowel grof 

en fijn meel te malen met een grote capaciteit. Bakkers uit omliggende dorpen en 

kleine steden namen de meelproducten af. Veel kleine boeren en arbeiders hadden 

op deze manier werk, zowel ‘s zomers op het land als in de wintermaanden in de 

maalschuur. Boeren hadden kleine kavels land in de heuvels om het dorp heen 

waar veel graan werd verbouwd. In 1933 brandt de molen af en werd opnieuw 

opgebouwd. Het molenrad werd in datzelfde jaar vervangen door een turbine.  
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Kijkje over het dal met de watermolen waarbij het rad inmiddels is verdwenen. 

De molen is sinds 1972 buiten gebruik gesteld. Alleen het waterrad met een 

diameter van plm. 8 meter is gedemonteerd. De bebouwing is in vakwerkstijl en 

heeft een enorme grote graanschuur. De contouren zijn nog steeds zichtbaar.  

 

 

Oude foto uit de tijd waarin de molen nog volop in bedrijf was. 
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Zo loopt de beek bijvoorbeeld dwars door het dorp bij en onder de huizen door. 

Dit had ook zijn voordeel: gezinnen konden het water uit de beek gebruiken die 

nog steeds langs de schuur loopt waar zich het waterrad bevond. De beek komt 

uit in de 

Diemmelsee 8 

kilometer verderop. 

Wat ons verder 

opviel was dat er 

verder geen wind- 

en waterradmolens 

in deze omgeving 

stonden; vandaar 

de grote van deze 

graanschuur. Het 

dorp had ook een 

prachtig, eigen 

museum met veel 

bezienswaardig-

heden waaaronder 

oude foto´s van 

werktuigen en 

gereedschappen die 

daar werden 

gebruikt. Deze was 

iedere middag open 

voor het publiek.  

 

Bruisend zoekt het water 

van de bergen een weg 

over het waterrad om 

binnen de stenen aan te 

drijven van het 

maalwerk. Het beekje 

komt uiteindelijk uit in de Diemelsee. 

Ik heb hier een bezoek aan gebracht om meer informatie te vergaren over de 

waterradmolen. De kerk in Usseln had in die tijd veel welgestelde kerkgangers die 

deze waterradmolen hebben laten bouwen voor de kerk om op deze manier 

werkgelegenheid te scheppen voor de dorpelingen en de graanboeren. De molen is 

sinds 1783 in eigendom van de voor die tijd welgestelde en huidige familie Wilke. 

Deze familie heeft het in de jaren ’70 een andere bestemming gegeven nl. een 

paardenstoeterij en appartementenverhuur. 

Jentje van der Stap 

Met dank aan het Heimatmuseum Usseln en de familie Wilke.   
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De mûne Fiktor fan Wânswert,  

myn moaiste mûne (2) 

Troch Johannes Rozenga 

De moaiste mûne dy’t ik wit, dêr haw ik jimmeroan fan 

ferteld, alwer jierren lyn (Útskoat 151, 2013). Jierren 

fleane en moatte in ferfolch krije mei in twadde omtinken 

fan wat der fierder barde.  

De mûne is restaurearre en is neist de tsjerke in pronkje oan ‘e Kontribúsjefeart 

by Wânswert, de eardere slinke fan Tergrêft nei de Waadsee. Der hawwe yn ‘e 

omkriten fan Wânswert in hiel protte mûnen west. Twa binne der oerbleaun: de 

Fiktor en de Folharding by Jislum. By de “Mar” hat noch in Amerikaanske 

wynmotor stien, mar dy is ek fuort. Ik haw de wynmotor noch stean sjoen as ik 

oan it aaisykjen wie.  

De ferdwûne mûnen hawwe harren teltsjes by dizze twa brocht. De geheimen fan  
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80 jier meallen, mar de measten hawwe de 2e wrâldkriich net mear meimakke en 

dus gjin ûnderdûkers ferhalen. Spitich, want ûnderdûkers hiene it kâld by ‘t 

winter, koene de kachel net oan ha. De reek soe harren ferriede kinne, der is nea 

ien pakt. De Fiktor hat gjin ûnderdûkers hân, te ticht by it doarp. Yn ´e 2e 

wrâldkriich hawwe in protte mûnen wer op ´e wyn meald, omdat der in brek oan 

diseloalje wie om mei de diselmotors te meallen. De mûnders hienen fansels 

tekens mei de wjukkestân. Ien seil fan ‘e fjouwer der ôf bestjutte hurde wyn 

(razzia's) op kommende wei en dêrnei waarden alle seilen oprôle of by in 

boeremuonts der ôfhelle.  

De wyn boaze oan en de muontsen harren wjukken fleagen 240 einen. De stoarm-

buorden waarden ien foar ien ek der úthelle. Mei ‘bleate skonken en fuotten’ 

waard der doe fierder meald. Koe de fang de wjukken net fange, dan moast de 

mûne út de wyn kruid wurde. By sa’n stoarm koe it samar wêze dat de wyn fan in 

oare kant kaam en de mûne efterút draaide. Fluch op ‘e wyn kruie en sels yn ‘e 

kjeld krige de mûnder it waarm en hie it swit op ‘e holle. De holle waard read en 

de mûnder strûpte de mouwen op en kruide de kap. Wie der in minne balke fan ‘e 

sturt en bruts dy ôf, dan waard it spannend. Brekt de sturt ôf en wie de mûne 

noch net op ‘e wyn, mar healwei, dan koe der fongen wurde. Efkes in bytsje 

minder wyn en sels op ‘e wyn stie de mûne fongen. De mûnder wie optein dat hy 

it rêden hie en pûste út op de ûndertafelementbalke, oant hy in kâlde kont krigen 

hie: dy balke wie by ’t winter net sa waarm. Mar altiten kamen de maartske buien 

wer mei wyn. De wyn dêr’t de mûnder sa fan hâldt, faak noch mear as fan syn 

frou. 

Wol hy (eartiids wie de mûnder (hast, red.) altiten in man) gjin reboelje mei syn 

frou krije, dan sil hy him de mûle dêroer hâlde moatte. Fansels wisten alle 

mûnderfroulju wol hoe’t it siet. Op bêd kaam it allegearre wer goed en fleach de 

wjuk hurd. Nei in tiidsje wie de wyn der út en sliepte de iene mei dreamen dat de 
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feart oerstreame fan de meallende mûne. De oare 

hâlde syn earmen fêst en de lea mealde him fan 

bêd. “Hâld dy rêstich, it is in dream en meitsje dy 

net drok”. De oare moarns wie der gjin wyn en de 

mûnder hâlde him warber mei it mûnehiem meanen 

en it hekkeljen fan de sleat rûnom de pôle. Hy kaam 

tuskentiids thús te kofjedrinken en sy hiene in stik 

oranjekoeke der by. Sa’n echtenien, allinnich oranje 

glazuer en kream der op. Net sa as hjoed-de-dei, dy 

mei slachrjemme. Hy gie wer nei de mûne en ta syn 

ferbjustering wie it hekkeljen dien en de kanten 

meand. Hy hearde wat yn 'e mûne, fleach de mûne yn, mar seach neat. Wol wie 

de flier oanfage en wiene de kistwurkruten skjin makke. Nei boppen ta, de earste 

souder, neat te sjen. Nei de twadde souder, ek wer neat. Hy klaude oer syn keale 

plasse. Au, syn skerpe neil makke in snide op ‘e holle. Syn hân fansels ûnder it 

bloed. De reade bûsdoek kaam út ‘e bûse en dêrmei stjelpte hy it blieden. In pear 

floeikes op ‘e keale holle plakt en de pet wer op. De hannen yn ‘e sleat skjin spiele 

en oan ‘e skûteldoek ôfdroege. Doe op syk nei it lûd, yn ‘e útskoat socht, yn 'e 

skroefbak sjoen, ek allegearre neat. De stiennen by de poeren leinen in bytsje 

ûngelyk. Hy de stiennen optille, in pear wjirms skoden troch de grûn. Dat jout ek 

net dúdlikheid. Hy soe him wer op ‘e 

kop klauwe, mar hy betocht him, dêr 

sitte noch floeikes. De Spoekemûne 

glimke en doe’t de mûnder de fang 

lichte, begûnen de wjukken stadichoan 

hurder te draaie. De mûnder tocht: in 

moai wyntsje om te meallen, mar doe 

hearde er wer lûden út ‘e mûne 

kommen. Hy fleach de mûne yn en 

seach er in skaad? Deastil bleaun er 

stean en hy hearde neat oars as de 

lûden fan it meallen. De wyn naam ôf 

en de mûnder rôle de seilen op en 

klampte se. Sa as altiten it leke-

keatling oan de fangbalke, de pal 

tusken de kammen, it telwurk tal 

opnimme en doe gie er wer nei 

ûnderen. Yn ‘e hûs skreau er de 

oantekens fan dit meallen, mar hy 

skreaun neat oer de lûden en it skaad. 

Wat moast hy dêrmei en hoe koe hy it 

beskriuwe? Hy tize der mei yn syn 

tinzen en tocht sokke spultsjes kin 

allinnich yn mearkes.  

Spoekemûne polder 29  
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Hy wie syn rie te’n ein en mei syn frou der oer prate hie hielendal gjin doel. Dy hat 

har lêsklub en eamelje mei de buorfrou. Fansels, dêr is neat mis mei, mar dêr kin 

ik net mei mealle. Hawar, sa wie ik der tige drok mei en ik tocht ta einbeslút: 

komt it allegearre wol goed?  

De spoekemûne by Burdaard, Kolkhuzen, is yn 1966 ôfbrutsen en is dêr wat bard? 

Ja, myn pake Johannes (dy’t mûnder west hat op 'e Fiktor) en beppe Djoke hiene 

dêr in wenskip, dêr't sy yn wennen, mar op in moarn wie it sonken en stienen hja 

mei de bleate fuotten yn 't feartswetter. Hawwe der ûnderdûkers yn 'e spoeke-

mûne sitten, ik tink fan net. Der stie in hûs by de mûne en dat wie net feilich 

genôch. Op in âlde foto, de iennichste dy’t fan dizze spoekemûne makke is, sjogge 

jo in tou hingjen oan ‘e koarte sprút. As jo goed sjogge is it de helte fan in strop. 

O, jo sjogge it net, it is in spoekemûne no!  

Hoe soe dat wêze, hoe is dat gien? Hat immen him dêroan ferhingje wollen en is 

troch de krêft fan de tsjokke lea it tou brutsen? Nea is der wat yn ‘e Ljouwerter 

krante kommen dat der wat slims bard is. Mar dochs is it dêr! Ûndersyk hat 

útwiisd, dat der yn ‘e omkriten in dieder wie dy’t troch dat tou, dat de mûnder der 

yn hongen hie, as warskôging jilde. In warskôging foar boeren, dy’t harren 

arbeiders striemin behannelen. By de mûne by de Dokkumer Ie lâns gean ek 

ferhalen yn 'e rûnte dat it dêr spoeket. Wêr oars komme dy wei, mar dat it wier is 

dêr wurdt oan twifele. Doe’t dizze mûne stil kaam te stean doarde net ien der 

mear yn te gean. Dat jierren letter ha se de mûne pas ôfbrutsen en by it 

ôfbrekken fûnen se kninefellen en einefearren. Mar wêr is dat spoek, it spoek fan 

‘e mûne. De mûne lâns de Ie mealt no wer as in Amerikaanske wynmotor. Is it 

spoek dêr bedobbe, grommelet it no yn 'e útskoat, ferside boartet er tusken de 

wangen fan de skroef. Asto hiel stil bist dan hearst him/har fluitsjen, it sankje fan 

de mûne fan eartiids. 

Hear, hear it mûne liet  

It wetter is sa wiet  

De mûne-wjukken draaie  

It pôle gers maaie  

De wyn giet om  

O, mûne leafste kom 
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Uit ons prentenkabinet 

Op het facebook van “Sneek su het ut weest” is discussie ontstaan over deze 

industriemolen in winterse sferen. Er werd gesuggereerd dat het om De Hoop van 

J. Zwart ging, gesitueerd aan de 1e Oosterkade, maar ook locaties als 

Oppenhuizerweg, Houkesloot en De Ooster van Kok werden genoemd. Ook werd 

opgemerkt dat de foto juist helemaal niet op het grondgebied van Sneek is 

gemaakt. Wellicht kunnen onze lezers duidelijkheid verschaffen. Hieronder een 

still uit de film Winter in Friesland uit 1956. Ook deze molen staat als onbekend te 

boek. Wie kan deze poldermolen thuisbrengen?  
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