
  

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

In dit 150ste nummer 

 
Van de redactie       Gerben D. Wijnja 

1 50 nummers De Utskoat     Gerben D. Wijnja 
De vrijwillige molenaar     Frits Bloem 
Efkes byprate troch De Fryske Mole   VanDijk/Pennewaard 

Een koninklijke onderscheiding   . Gerben D. Wijnja 
In memoriam Popke Broekema    Warner B. Banga  

Ambacht molenaar immaterieel erfgoed   VIE 
30 maart Friese Molenaarsdag    Stefan Teeling 
De Oudkerkermolen is weer een pronkje  Jelle Hagen 

Jaarverslag Hempenserpoldermolen 2012  Mensinga/V.d.Meer 
Mijn mooiste molen: Molen Rispens   Ruurd Jakob Nauta 

Mijn favoriete molen: een tjasker    Michiel de Ruiter 
Wat een ervaring: molen Welgelegen   Geurt v.d. Weg 
Mijn favorieten molen: De Hersteller   Gerben D. Wijnja 

De Lemster houtmolen      R. Spanjaard-Visser 
Mole of mûne       Jan Boersma  

Uit ons prentenkabinet     diverse inzenders 

 

 

Foto Dokkumer molens               :Jakob Bijlstra 

 
 

Agenda: 
10 augustus        Sluiting kopij nr. 151 

24 augustus        Drentse Molendag  

14 september       Friese Molendag  



Van de redactie 

Het 150ste nummer van De Utskoat ligt thans voor 

u. Een bijzonder nummer ook gezien de inhoud. 

We proberen aan allerlei aspecten op bescheiden schaal aandacht te schenken. 

Daarbij mag een historisch overzicht van ons provinciaal molenblad natuurlijk 

niet ontbreken. 

We hebben altijd de molens in de actualiteit de aandacht gegeven die ze 

verdienen. Maar nu is het ook eens de beurt aan de lievelingsmolens van de 

redactiemedewerkers. Zij stellen hun molenicoon met gepaste trots nader aan u 

voor.  

Van het Gild en De Fryske Mole zijn speciale bijdragen opgenomen waarin zij hun 

activiteiten en doelstellingen nader onder woorden brengen. 

Naast het 150ste nummer is er nog wat feestelijks want een van onze leden werd 

koninklijk onderscheiden. We gingen op bezoek en portretteren voor u deze 

bijzondere molenliefhebber die overigens nog veel meer in huis heeft. 

Jelle Hagen vertelt over een nieuwkomer op molengebied: de stichting 

waterschapserfgoed. Centraal in zijn artikel staat de Oudkerkermolen met haar 

molenaar Eeuwe de Vries.  

En wat kan er in een jaar allemaal op een molen gebeuren. Stef Mensinga klom 

in de pen en schetste de activiteiten op zijn Hempensermeer-poldermolen vlakbij 

Leeuwarden. 

Interessant is ook het verhaal van gastschrijfster Roelie Spanjaard-Visser die 

uitgebreid ingaat op de geschiedenis van de Lemster houtmolen, een 

indrukwekkend ensemble met waardevolle herinneringen. 

Voor de liefhebbers ontbreken de onbekende molenfoto’s ook dit keer niet. Maar 

er is nog meer. Kortom, een kleurrijk nummer waarvan we hopen dat u het kunt 

waarderen. 

150 nummers zitten erop. Ik denk dat Bokma, de eerste voorzitter van 

De Fryske Mole en tevens de man die mij bij de start de redactie van dit 

blad toevertrouwde, tevreden kan zijn. Zo ook Jan de Beer, die al 

dichtend de naam aan ons blad gaf. En hopelijk ook al onze lezers. Met 

hun hulp konden wij als redactie de duizenden pagina’s vullen en we 

hopen dat dat nog lang zal kunnen en mogen gebeuren waarbij wij als 

molenvrienden eensgezind staan voor het behoud van wat ons allen 

bindt: de molens in het Friese landschap.  

Gerben D. Wijnja 

Bij de foto voor op de cover: Molen Victor werd vrijdag 16 mei officieel in 

werking gesteld door mevrouw Rispens, waterschapsbestuurder van Wetterskip 

Fryslân. In het septembernummer komen we hier uitgebreid op terug. (foto 

Gerben D. Wijnja) 



150 nummers De Utskoat 
In 1975 stelde ik Stichting De Fryske Mole voor om in plaats van de 

nieuwsbrief een bescheiden kwartaalblad uit te geven naar het voorbeeld 

van de Molenpost en de Zelfzwichter. Ik werd uitgenodigd op het 

provinciehuis voor een vergadering om mijn ideeën toe te lichten. Het 

plan viel in goede aarde en voorzitter Bokma had er alle vertrouwen in dat 

ik de redactie wel op me kon gaan nemen. Niet dat dat mijn bedoeling 

was, maar ik beschouwde het wel als een eer. En zo verscheen dan het 

eerste nummer. 

 

okma was als eerste voorzitter van De Fryske Mole 
een markante molenvriend met een bijzondere 

manier van vergaderingen leiden. Zo konden de 
bijeenkomsten altijd behoorlijk uitlopen en werd er 

als inleiding zo uitvoerig stil gestaan bij molenpublicaties 
in de kranten dat de rest van de agenda wel eens in de 

knel kwam. Ach, je bent per slot van rekening 
krantenman of niet. Met enkele woorden van herinnering 

aan Bokma door Doet van der Hem in “Boerinne fan Lyts 

Makkum” wil ik toch even stil staan bij deze bijzondere 
moleman die mij de leidsels van het molenblad De 

Utskoat toevertrouwde. 
 

Folle skriuwe, krante meitsje 
Die er mei syn hert en hân 

’t Lânboublêd stie yn syn libben 
Meilibjend mei de boerestân. 

 
Alde molens mei bewarje 

Hie syn grutte leafde ek 
Folle hat hy derfoar krewearre 

Allegear yn dit tiidsbestek. 
 

In februari 1976 zat de oude bouwboer en molenvriend 

Jan G. de Beer in zijn woning te Sint Jacobiparochie 
voorovergebogen over het eerste naamloze nummer van 

het molenblad van Stichting De Fryske Mole en het Gild 
Fryske Mounders. De goede samenwerking tussen beide 

instanties had geleid tot het voornemen enkele keren per 
jaar een blaadje uit te geven. 

B 



 

"Er gebeurt zoveel op molengebied dat er 
geen gebrek aan stof is. Het is eerder een 

probleem hoe alles in een beperkte ruimte zijn 

"gerak" te geven, want het benodigde geld is 
krap. We hebben goede hoop dat door meer 

bekendheid met al onze activiteiten de 
belangstelling en ook de donateurskring 

groeit. Van het een komt het ander, en dat 
geeft ons allemaal meer plezier in wat ons 

gezamenlijk bindt; de zorg voor het levend 
houden van onze Friese molens!"  
 

Rechts: het eerste naamloze nummer van De 

Utskoat telde 12 pagina’s. Er was een artikel over 

het GFM en eentje over DFM. Verder bevatte het 

nummer de start van een reeks “in antwoord op 

vragen” en ging het eerste deel over Het Oude Friese Windmolenbedrijf over 

Eekschillen, runmolens en leerlooieijen. Verder allerlei korte molennieuwtjes, 

een verhaal hoe een spinnekop spookmolen werd en molenliteratuur. 
 

Die woorden van de redactie gingen er bij de oude bouwboer wel in. Sinds 
de oprichting in 1970 steunde hij het molenbehoud door als donateur toe 

te treden en ook was hij regelmatig op de molens in de omgeving te 
vinden. Oude molenaars behoorden tot zijn vriendenkring en het 

voornemen van jonge molenliefhebbers om de historische wiekendragers 
in werking te houden had zijn volledige instemming. In 

Vrouwbuurtstermolen werd zowaar weer graan gemalen, in Marssum deed 

de poldermolen dienst als lesmolen en datzelfde gold voor de Jouster 
"Penninga's Molen", een korenmolen die op miraculeuze wijze van de 

ondergang was gered. Het wrak was eens een schandvlek maar 
veranderde in het begin van de jaren zeventig in de parel van de Vlecke. 

Ook in Wolvega, Sumar en Heerenveen zwaaiden de machtige wieken 
weer. Jonge molenvrienden werden in de geheimen van het molenaarsvak 

ingewijd door oude rotten in 't vak. Met genoegdoening schoof de 
bouwboer achter zijn typemachine om te reageren op de vraag van de 

redactie een naam voor het blad te bedenken. Het resultaat werd een 
gedicht van drie coupletten getiteld "De Utskoat". 
 

As 't spinnekopke fleurich draeide 
De wjukken draeiden om en om 

Hwat brûsde dan it polderwetter 
Ta de útskoat út mei folle skom 

 

Sa as it wetter ta de útskoat 
Fûl brûzjend troch de krêft fan wyn 

Blaes sa it nijs dan fan de mounen 
Blijmoedich op de lêzers yn 

 



Lit dan dit bledtsje "Utskoat" hjitte 

It nijs dat jim te sizzen ha 
Komt dan ek ommers ta de Utskoat 

Allinken op de lêzers ta 

 
Nu wist de redactie waar ze aan toe was. Vanaf september 1976 

verscheen een molenkwartaalblad onder de naam "De Utskoat", in de 

eerste jaren bescheiden van omvang en met weinig of geen foto's, maar 

wel met de ambitie de molenvrienden zo goed mogelijk te informeren over 

het wel en wee van de Friese molens en hun molenaars. Naast nieuws van 

de beide besturen, die in feite de uitgever van het blad zijn, zorgde de 

redactie voor historische en technische artikelen over de Friese molens in 

heden en verleden. Zij kreeg daarbij in de loop der jaren steun van de 

lezers die hun bijdragen ook graag gepubliceerd wilden zien. Ter 

gelegenheid van de jubilea van De Fryske Mole en het Gild Fryske 

Mounders verscheen in 1985 een fraai uitgevoerde special van 92 pagina's 

dik boordevol interessante historische molenartikelen. Dit jubileumboekje 

is tot op de dag vandaag een gezocht exemplaar dat men niet gauw in de 

schappen van antiquariaten zal aantreffen. De luxe uitvoering in 

kwaliteitspapier kreeg in volgende nummers ook gestalte. Er kwamen 

steeds meer foto's bij de actuele en historische artikelen en ook de 

omvang van het blad kreeg meer volume. Elk nummer bevat keer op keer 

belangrijke en interessante bijdragen die vastleggen wat molenvrienden 

boeit en wat van nut is. Inmiddels hebben we 150 nummers het licht laten 

zien, zo'n 5700 pagina's gevuld met molenwetenswaardigheden en nog 

steeds “blazen we het molennieuws blijmoedig op de lezers in”, zoals De 

Beer het destijds dichtend omschreef. Met elkaar vormen de nummers de 

rijke geschiedenis van wat de lezers bindt: de strijd voor het behoud van 

en de informatie over molens in Fryslân in een zo breed mogelijke 

context.  

Gerben D. Wijnja (redacteur)  

Molens op De Hiemert tussen Witmarsum en Burgwerd (foto G.D. Wijnja, 2003) 

 

 

 

 

 



Molen De Hond Paesens mei 2008 (foto Gerben D. Wijnja) 

Een bijdrage van Frits Bloem, voorzitter 

van het Gild Fryske Mounders 

Graag ga ik in op het verzoek van de redactie om een bijdrage te 

leveren aan het 150e nummer van De Utskoat, het kwartaalblad 

van Stichting De Fryske Mole en de Vereniging Gild Fryske 

Mounders. Een mogelijk thema van mijn bijdrage zou kunnen zijn 

“de vrijwillige molenaar, zijn rol in de strijd om molenbehoud”. 

Om mee te beginnen: elke keer als De Utskoat op de deurmat valt ben ik 

weer benieuwd wat daar in te lezen staat. Telkens ben ik weer onder de 

indruk van de variatie aan bijdragen en wat voor een werk er verzet is om 

het zo ver te krijgen. Dat mijn huisgenoten zeggen: “Je lijfblad is er ook 

weer, geeft wel aan hoe ik één en ander ervaar. Zonder meer petje af 

voor die prestatie en dat mag best eens gezegd worden. 

Sinds januari 2006 ben ik actief betrokken bij de molenwereld. Tot 13 

oktober 2007 als leerling, daarna als vrijwillig molenaar op de 

 



Beintemapoldermolen te Westergeest en sinds augustus 2008 op koren- 

en pelmolen De Hond te Paesens.    

Een boeiende wereld van monumenten in combinatie met weer en wind. 

En dan te weten dat het vuurtje bij mij  al smeulde sinds 1977. Een 

oproep aan aspirant molenaars: wacht niet te lang om gehoor te geven 

aan je passie, want daar krijg je vast en zeker spijt van. De molen en de 

gehele molenwereld is mij lief geworden. 

Wat is nu de rol van de vrijwillig molenaar in zijn/haar strijd om het 

molenbehoud? 

Misschien kan ik 

het niet 

duidelijker zeggen 

dan met de 

woorden van een 

collega vrijwillig 

molenaar: “1 jaar 

stilstand van de 

molen staat gelijk 

aan 20 jaar 

slijtage!”. 

Overdreven deze 

uitspraak? Ik kan 

dat niet helemaal 

bevestigen of  

 

De Vrouw-

buurtstermolen was 

de eerste 

korenmolen die in 

de jaren 70 weer 

tot leven kwam 

door toedoen van 

vrijwillige 

molenaars. Het 

waren de gebr. 

Hofkamp die die eer 

toekomt. 

Foto Gerben D. 

Wijnja, mei 2008 

 



ontkennen. Dat “Rust roest” weten we allemaal. Als wij geen beweging 

nemen, worden we ook stijf in de benen. Dus neem ik aan dat er een 

grote kern van waarheid in de uitspraak zit. 

Dit bracht mij erop om eens het draaiurenoverzicht van 2011 erbij te 

pakken. Opgeteld kom ik op 9166 draaiuren voor de in het overzicht 

vermelde molens. Als dat geen vorm van onderhoud is! Naast de 

strijd/inspanningen die molenstichtingen leveren om de molens in stand te 

houden, leveren de vrijwillige molenaars een proportionele bijdrage het 

monument in goede conditie te houden door wekelijks de molens te laten 

draaien. 

Los van het feit dat het goed voor de molen als monument is, hebben we 

nog niet eens benoemd wat voor een geweldige voldoening het geeft aan 

de molenaar zelf. Ik vind het elke keer weer een fantastisch moment dat 

de wind vat krijgt op de wieken en deze door het luchtruim laat zwieren. 

Eveneens niet te vergeten welk plezier buurtbewoners er aan beleven. Zo 

weet ik dat de inwoners van Paesens het prachtig vinden dat “hun” molen 

draait. Ook toevallig passerende voorbijgangers en toeristen zijn onder de 

indruk van een molen. En dat niet alleen van het “gebouw”  met al zijn 

techniek, maar ook van de werking er van. Wat vinden ze het prachtig als 

je ze bij enkele handelingen laat assisteren. 

Het mag duidelijk zijn dat de vrijwillig molenaar er toe doet als het om het 

behoud gaat van ons cultureel molenerfgoed. 

In dit proces zijn de molenstichtingen als eigenaren en de vrijwillig 

molenaars van het Gild Fryske Mounders in zeer positieve zin op elkaar 

aangewezen. Ieder met zijn eigen opdracht en deskundigheid. 

Beide partijen wens ik in het kader van het 

150e  nummer van De Utskoat nog heel 

veel succes en plezier  in de strijd om ons 

molenbehoud! 

 

Frits Bloem,  

voorzitter van het Gild 

Fryske Mounders, op de foto 

bij de standerdmolen te 

Bourtange, een molentype 

dat we zelf in Fryslân helaas niet meer 

hebben. Die te Rottevalle was de laatste. 
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 Efkes byprate troch  

   “De Fryske Mole 

Stimuleringsregeling monumenten 2013 (van provincie Fryslân) 

De provincie Fryslân zal in juni 2013 de nieuwe subsidieregeling voor 

monumenten publiceren. Dit is de Stimuleringsregeling monumenten 

2013. Diverse categorieën monumenten kunnen voor instandhouding, 

herbestemming of restauratie, net als in 2012, een subsidie aanvragen bij 

de provincie Fryslân. Het indienen van subsidieaanvragen kan vanaf 

september. Hoe de provinciale subsidieregeling 2013 er in detail gaat 

uitzien is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra de regeling definitief is, 

zullen de moleneigenaren ook via de site van DFM en De Utskoat op de 

hoogte worden gebracht.  

(door Gerard van Dijk) 

Is verzekeren met een “vorkconstructie” voor molens een optie? 

De kosten voor het verzekeren van rijksmonument zijnde molens is vaak 

een financiële post waarvoor moeilijk dekking gevonden kan worden. Deze 

jaarlijks terugkerende post is een financiële last, maar in veel gevallen is 

er een verzekeringsplicht omdat er een rijkssubsidie is verkregen. Maar 

hoe het monument verzekerd moet zijn, wordt niet voorgeschreven. De 

vraag is dan ook: kunnen deze jaarlijks terugkerende kosten door het 

aanpassen van de verzekering lager? 

Recent heeft stichting DFM opnieuw gesprekken gehad met verzekeraars 

Scheeffer (ASR) en Donatus. De verzekeraars zeggen ook eerlijk dat niet 

verzekeren het goedkoopst is, omdat van elke euro die aan premie wordt 

ingelegd ca. 60% algemene kosten van de verzekeraar is. Maar niet 

verzekeren is vaak geen optie.  

Een lagere premie kan worden verkregen door te verzekeren met een 

vorkconstructie. Verzekeren met een vorkconstructie van bijvoorbeeld 

50% geeft een premieverlaging van ca.30%. Het extra risico zou kunnen 

zijn dat er bij een volledige brand maar 50% van de herbouwwaarde uit 

de polis wordt vergoed. Bij een gedeeltelijke brand is de schade wel 

gedekt. Maar bij een volledige teloorgang door brand bestaat er geen 

herbouwplicht als de status monument vervalt. Dan is een 100% dekking 

ook niet nodig. Donatus is van mening dat verzekeren met een vork dan 

ook volstaat. Scheeffer deelt deze mening niet omdat het niet duidelijk is 

wanneer het een monument blijft en er een herbouwplicht is. Over deze 



vraag is al meerdere keren gesproken met de RCE, maar hierop kan 

vooraf schijnbaar geen antwoord worden gegeven.  

Van beide genoemde verzekeraars heb ik wel het vermoeden gekregen 

dat de concurrentie onder de verzekeraars groter wordt en dat er 

daardoor mogelijkheden ontstaan en ideeën worden geschetst om de 

premie te verlagen. Het kan hierdoor financieel aantrekkelijk zijn om 

opnieuw een gesprek aan te gaan met uw verzekeraar.  

(door Gerard van Dijk) 

PR activiteiten voor molens in Fryslân 

In 2012 is besloten dat De Fryske Mole zich actiever op PR en 

communicatie zal richten en hiervoor ook het één en ander op papier zal 

zetten.  

De Friese molenorganisaties zoals het Gild, De Fryske Mole, de andere 

moleneigenaren- en monumentenstichtingen en werkgroepen zoals de 

organisatie van De Friese Molendagen en de redactie van De Utskoat 

komen elkaar steeds weer tegen en hebben vaak belang bij elkaars 

bestaan. Ook voor PR-beleid is het dan logisch om samen te werken. 

Daarom is een vertegenwoordiging van de grootste van deze organisaties 

gevraagd om met elkaar te denken over de toekomst van PR-beleid en 

acties. 

De Fryske Mole wil zich in PR en communicatie niet alleen richten op het 

bekend maken van de eigen stichting, maar juist op bekendheid van alle 

Friese molens. Dit ondersteunen de andere organisaties. Door mensen en 

politiek vaker met de molens te laten kennismaken willen we ze 

enthousiast maken én houden voor het ondersteunen van beheer en 

onderhoud. Bekendheid is niet het enige; ook goed contact tussen 

molenaars onderling en tussen molenaars en bestuurders van de 

molenstichtingen en het werven van nieuwe leerling-molenaars vinden we 

heel belangrijk voor het behoud van de molens in Fryslân. 

Hoe kunnen we de contacten versterken en aandacht voor de molens 

verbeteren? We gaan het werk van de stichting op meer plaatsen en 

momenten bekendmaken. In overleg met de molenaars kijken hoe we bij 

en vanuit de molens informatie kunnen geven over de molen, de 

geschiedenis, de werking, enz. We denken aan een duidelijk 

informatieblad en/ of informatieborden en routes. Ook een mooie, actieve 

website en contacten met scholen lijken ons goede manieren om de Friese 

molens te ‘promoten’. 



Voor nieuwe PR-acties heeft niemand in deze tijd een groot budget op de 

plank liggen. Om toch zoveel mogelijk te bereiken, willen we kijken wat er 

mogelijk is als we inzetten op regelingen en bedrijven gecombineerd met 

de toeristische en educatieve kant van de molens. Ook onderzoeken we 

sponsoring op verschillende manieren. Maar om niet te lang met plannen 

maken bezig te zijn, zijn we intussen praktisch bezig met informatie 

verzamelen en het voorbereiden van informatiebladen per molen. We 

beginnen met de net gerestaureerde Victor (Wânswert) en met dat 

voorbeeld kunnen we uitbreiden. We gaan ervoor om samen met de 

andere molenorganisaties en samen met alle molenaars onze Fryske Mole 

én alle Friese molens goed op de kaart te zetten. We hopen op uw hulp en 

kennis (of misschien wel originele ideeën) bij onze verdere acties de 

komende tijd!  

(door Marleen Pennewaard) 

 



  



Een Koninklijke Onderscheiding 

voor oud-voorzitter GFM Jan 

Coppens 

Toen de Stichting Penninga’s Molen begin jaren 70 na 

gereedkoming van de molenrestauratie in de Melange, het 

personeelsblad van Douwe Egberts, de oproep plaatste “Hoe word 

ik … molenaar?” was Jan Coppens samen met nog een zestal 

gegadigden meteen van de partij. Vijf kwamen uit gelederen van 

de Jouster koffie-, thee- en tabaksfabriek, twee hadden banden 

met de molenaarsfamilie. Enige maanden later voegde zich nog 

een liefhebber bij de groep die onder leiding van molenmaker Sj. 

Postma de eerste beginselen van het malen met de molen kreeg 

bijgebracht. Later werd de instructie overgenomen door de 

beroepsmolenaar Van Tilburg uit Dokkum. 

Begin als leerling-molenaar 

e cursus startte op zaterdag 27 januari 1973. (zie de foto hieronder) 

In 2013 is het dus op de kop af 40 jaar geleden dat het Gilde van 

Vrijwillige Molenaars in Joure 

voet aan de grond kreeg waarbij 

Jan Coppens zich als een waardevol 

lid van de club manifesteerde. Elke 

zaterdagochtend was hij van de 

partij, zoog de molenkennis als een 

spons op, genoot van het werken 

met de molen, want een molen 

moet het werk doen waarvoor hij 

gebouwd is, zo was zijn credo. Hij 

slaagde voor het examen Vrijwillig 

Molenaar in november 1975 op de 

Leemans Molen te Vriezenveen. 

Oprichter Gild Fryske Mounders 

Op vrijdagavond 23 mei 1975 was 

Jan Coppens een van de oprichters 

D 



van het Gild Fryske Mounders. Onze provinciale molenaarsvereniging was 

het gevolg van “een behoefte die onder de in Friesland aanwezige 

vrijwillige molenaars ontstaan was om meer contact met elkaar te hebben 

en gezamenlijk het levensgrote probleem, om de molens te bemannen, 

aan te pakken” aldus het eerst aangetreden bestuur in haar schrijven aan 

de leden in het dan nog naamloze Friese molenkwartaalblad dat in nr. 2 

fier de naam De Utskoat draagt. Binnen deze nieuwe vereniging maakte 

Jan Coppens zich vooral sterk in de opleidingscommissie die toen nog 

naast de jonge garde diverse “ouwe rotten” uit het vak in haar gelederen 

kende. Deze taak was Jan Coppens op het lijf geschreven. Bij D.E. was het 

opleidingsgebeuren voor hem als opleidingsfunctionaris binnen het 

concern in goede handen. Op 18 december 1975 was het eerste examen 

uit de koker van het Fryske Gild een feit. Er zouden nog vele volgen. 

Voorzitter Gild Fryske Mounders 

Op 8 april 1988 wordt Jan Coppens in het nieuwe bestuur aangesteld als 

voorzitter. Hij loodst het Gild met enthousiasme en voortvarendheid over 

soms best wel woelig water. Maar er komt rust, structuur en 

vastberadenheid: we zijn in Fryslân op de goede weg wat molenbehoud 

betreft en daar wil hij zich als voorzitter ook sterk voor maken. “Als Gild 

moeten we wortelen in de buitenwereld, in ons dagelijks leven. We zullen 

op weg moeten gaan om meer actieve leden en donateurs te 

werven”(citaat uit De Utskoat nr. 68 van dec. 1992). Hij was het ook die 

de eerste ereleden van het Gild mocht onderscheiden: wijlen mevr. De 

Jong (die jarenlang als secretaresse waardevol werk deed en echtgenote 

van collega-molenaar A.S. de Jong) en molenaar Van Tilburg (zijn oud-

leermeester uit Dokkum). 

Een Besonder Creckwerk 

Jan Coppens zijn hart ligt niet alleen bij molens maar ook bij skûtsjes en 

andere schepen die zich door wind laten voortbewegen. Zo kwam hij dan 

ook terecht bij het Jouster skûtsje, maar op dat gebied zijn er anderen die 

over zijn kwaliteiten kunnen verhalen. Ook Penninga’s molen liet hij op 

een gegeven moment varen. Daar waren genoeg molenaars en in de 

prachtig gerestaureerde houtzaagmolen De Jager te Woudsend was zijn 

hulp gewenst als gediplomeerde molenaar. Zo maakte hij de overstap van 

volkorenmeel naar zaagmeel en bereidde hij het gedenkwaardige 400-

jarige bestaan van het houtzagen op windkracht voor, samen met nog 

enkele deskundigen. Want deskundig was hij intussen geworden, mede 

ook door zijn oor te luister te leggen bij de zagers van toen die hun 

ervaringen wel wilden delen met de enthousiaste nieuwkomers die als 



vrijwilligers alles uit 

de kast wilden halen 

om het oude ambacht 

voor het nageslacht te 

bewaren. Het werd 

daar in Woudsend op 

27 en 28 november 

1993 een 

gedenkwaardige 

studiebijeenkomst. 

Talig 

Als niet-Fries gaf Jan 

Coppens ook het goede voorbeeld door die taal te willen begrijpen en die 

ook te willen spreken. Hij was dan ook een warm voorstander van het 

inventariseren van de Fryske Moletaal. Hij noemde de publicatie die 

enkele leden op hun naam schreven ( Jan Hofstra, Sjerp de Jong, Sjors 

Frankena en Gerben D. Wijnja) dan ook een taalmonumentje, een 

taalkristalletje: “Taal heeft ook iets bezitterigs, het onderscheidt je als 

vakman. Molentaal heeft zeer veel inventieve, taalgevoelige snaren 

geraakt en zo een eigen taal doen ontstaan met wortels in een rijke taal 

als het Fries.” Het zijn die woorden die hem ook als een soort 

taalsocioloog en -etymoloog karakteriseren. “Taal geeft status,” zo zei hij. 

Als woordvoerder kon hij de luisteraar boeien met zijn redenrijk idioom 

waarbij hij nooit om de juiste woorden hoefde te zoeken. 

Afscheid als voorzitter 

In het jaar 1995 droeg Jan Coppens de voorzittershamer over aan Bas 

Kalkman. In zijn afscheidsspeech gaf hij te kennen niet te houden van 

terugblikken. Hij constateerde louter positieve feiten waaronder 

bijvoorbeeld een bezoek aan de malende en pellende molen De 

Onderneming te Witmarsum. In bloemrijke taal schetste hij het genoegen 

dat hij daar beleefde “aan de atmosfeer van vakmanschap en de 

prikkeling van alle zintuigen door geluid, geur en stof.” Het karakteriseert 

hem als een liefhebber die verder kijkt dan zijn eigen molen. Dat blijkt 

ook uit het feit dat hij als vrijwillig molenaar en houtzager op De Jager in 

Woudsend het voorzitterschap van de stichting Penninga’s Molen jarenlang 

heeft weten te combineren. Tot op heden is hij een van de vaste pijlers 

waar de zaagmolen in Woudsend op kan bouwen. Elke zaterdag is hij van 

de partij, ’s zomers maar ook ’s winters. Heel bijzonder is de wijze waarop 

daar op de molen in de oudejaarsnacht het nieuwe jaar wordt ingezaagd.  



Afsluitend 

Jan Coppens weet steeds meerdere ambities te combineren. Denk aan zijn 

inzet voor het skûtsjesilen, zijn passie voor muziek bij o.a. Concordia in 

Joure en zijn maatschappelijke carrière met jarenlange ervaring als 

ontwikkelingssamenwerker in het buitenland. Molens zijn bij Jan Coppens 

in ieder geval diep verankerd in zijn leven. Als gewetensvol bestuurder, 

kenner, enthousiasteling en bewonderaar heeft hij er alles aan gedaan zijn 

talenten beschikbaar te stellen om het behoud van die prachtige 

monumenten en het ambacht dat daar onlosmakelijk aan verbonden is te 

bevorderen. En dat gedurende een lange, aaneengesloten periode vanaf 

1973 tot heden.  

De onderscheiding tot ridder in de orde van Oranje Nassau werd hem op 

26 april op het gemeentehuis in Joure door de burgemeester opgespeld. 

Een welverdiende felicitatie is dan ook geheel op z’n plaats en dik 

verdiend.  

Gerben D. 

Wijnja 

 

 

Foto links: 

een dikke 

stam ligt op 

de zaagslee 

 

Foto rechts: 

Jan zijn 

specialiteit: het 

strijken, zetten en 

vijlen van de grote 

zagen.  



In Memoriam 
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Voor de tweede keer in 2013 stonden de wieken van de Dokkumer 

walmolens in de rouwstand. Na de tragische gebeurtenissen met Oud-en-
Nieuw werd zo een gebaar van solidariteit uitgedragen naar de zwaar 

getroffen dorpsgemeenschap van Raard. Op 5 maart moest de 
molenroede opnieuw net voorbij het midden staan: Popke Broekema, de 

laatste beroepsmolenaar van Dokkum was op 88-jarige leeftijd overleden.. 
 

 
adat Edo Broekema in 1924 de molen ‘De Hoop’ op het 

Zuiderbolwerk had gekocht, verhuisde zijn gezin uit 

Grootegast naar Dokkum. Een dag later werd Popke geboren, 
op een steenworp afstand van de 

molen waar hij zijn hele verdere 
leven zou werken en wonen.  

 
Het molenaarsvak werd de zonen Kor 

(1923) en Popke met de paplepel 
ingegoten en al snel hielpen de 

jongens hun vader op de molen. Er 
werd op ‘De Hoop’ vooral rundermeel 

gemalen voor de boeren rond Dokkum; 
lijnmeel, sojameel, palmpitten, maïs en 

kokos werden gemengd en vervolgens 
gemalen; soms wel drie- tot 

vierhonderd zakken per week: “We 

hielden om vijf uur ’s middags heus 
niet op. Als het waaide, draaide de 

molen!”  
 

 
Popke Broekema op de besneeuwde 

stelling in actie met de molenzeilen 

N 



De jaren voor de oorlog waren erg moeilijk. Maand in maand uit werd er 

met verlies gedraaid, maar de Broekema’s moesten wel doorgaan tot de 
contracten afgelopen waren: verscheidene zaken gingen in die dagen 

failliet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maalden de Broekema’s overdag 

voor de bezetters en ’s nachts vaak voor particulieren.  
 

Vader Edo stopte in 1967 als molenaar en werd opgevolgd door zijn twee 
zonen, die samen de firma E. Broekema en Zonen voortzetten. Broer Kor 

was meer bij de streek en fietste met een oude bakfiets in weer en wind 
bij de klanten langs, later ging dat met een kleine vrachtauto. Popke was 

de ‘mulder’. Hij was op en top vakman en hield (volgens zijn broer) bij 
wijze van spreken meer van de molen dan van z’n vrouw! Dat was 

overigens Rigtje Hoekstra, die hij op de Dokkumer ijsbaan had leren 
kennen. Popke wilde het billen van de stenen altijd zelf doen, want dat 

scherpen kwam heel precies. Hij droeg dan oude handschoenen, want 
vaders handen zaten onder de zwarte pikjes en dat wilde Popke niet. Zo’n 

vier keer per jaar, steeds na ongeveer 2000 zak graan, werd om-en-om 
de ligger of de loper gebild. 

 

Na de restauratie van de ‘Zeldenrust,’ die even verderop op het bolwerk 
stond, huurden de Broekema’s in 1969 ook deze walmolen van de 

gemeente Dokkum. Ze gebruikten ‘De Hoop’ vooral voor het malen van 
veevoeders en producten voor de foeragehandel. Op de ‘Zeldenrust’ werd 

gemalen voor de Dokkumer bakkerijen, hoewel men daarbij steeds meer 
concurrentie ondervond van meel- en broodfabrieken. Het voeren van 

rundermeel aan het vee duurde tot het begin van de jaren zeventig. Toen 
stapten veel boeren over op bix, waardoor er minder werk kwam op ‘De 

Hoop’.  
Als molenaar moest Popke Broekema zijn werktijden aanpassen aan de 

natuur: “Je kinne de saak net ‘planne’. Je binne altyd fan it waar, de wyn, 
ôfhinkelik. As in oar ophâldt, begjinne wy faak. As it oerdei stil is, dan 

nachts mar yn it spier.”  
 

Op 30 juni 1989, drie maanden voor zijn 65e verjaardag, stopte Popke en in 

1991 verkochten de gebroeders Broekema hun molen – na bijna zeventig 
jaar in het bezit van de familie te zijn geweest – aan de gemeente 

Dongeradeel. Na nog jaren in het huis bij de Woudpoort te hebben 
gewoond, verhuisde het echtpaar Broekema enige jaren geleden naar een 

appartementje in de oude Burgerschool, vlak naast de molen. Daar hadden 
Rigtje en Popke Broekema nog een paar mooie jaren, maar na een 

vervelende val begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid en uiteindelijk 
was het lichaam op en waren de krachten verdwenen. Popke Broekema is 

in het bijzijn van zijn vrouw en jongste dochter rustig ingeslapen. 
 

Wij wensen mevrouw Broekema-Hoekstra en de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met het verlies van hun man, vader en opa.  

Warner B. Banga 
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Molenaar Cees Notenboom  

als beroepsmolenaar aan het werk  

op de maalzolder van koren- en pelmolen  

’t Lam te Woudsend 

Op 7 mei maakte Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) op zaagmolen Het Jonge 

Schaap op de Zaansche Schans bekend dat het ambacht van molenaar 

opgenomen is op de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed in Nederland. Dit deed zij door de officiële plaquette met het 

logo van de Nationale Inventaris te overhandigen aan Eric Zwijnenberg 

oprichter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

Door de krachten te verenigen hebben Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 

Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het 

Gild Fryske Mounders het ambacht van molenaar voorgedragen voor de 

Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Door 

de toekenning van deze status, is het molenaarsambacht nu erkend als 

immaterieel erfgoed. 



  



Het ambacht van molenaar 

Zolang er molens in Nederland zijn, zijn er molenaars. De eerste beschrijvingen 

van windmolens zijn van rond 1200. Het beroep molenaar stamt dus uit die tijd. 

Met 9000 molens in de tweede helft van de 19e eeuw wordt het hoogtepunt in 

molenbouw bereikt. Op al deze molens werkten molenaars, het waren deze 

mensen die toen beroepsmatig de traditie van molenaar hebben doen ontstaan 

waarbij de functie van de molen de vaardigheden van de molenaar bepaalden. 

Het verval van het Nederlandse molenbestand en het dalend aantal molenaars 

treedt in met de opkomst van de mechanische aandrijving. Na de oorlog lijkt het 

beroep volledig te verdwijnen. 

Gelukkig begint de molenbescherming dan tot volle ontwikkeling te komen en 

worden molens als monument beschermd. En wanneer vanaf 1970 jonge 

enthousiaste molenliefhebbers zich het vak van molenaar opnieuw eigen maken, 

vinden honderden molens hun oorspronkelijke functie terug. De neergang van 

het molenbestand komt tot staan, honderden vrijwillige molenaars stellen wind- 

en watermolens regelmatig in bedrijf en voeren klein onderhoud uit. Dankzij het 

werk van de molenaarsgilden en molenverenigingen werd het ambacht van 

molenaar weer levend erfgoed. 

 

Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Afgelopen jaar heeft Nederland de UNESCO conventie van het Immaterieel 

Erfgoed geratificeerd. Een van de verplichtingen die uit de UNESCO conventie 

voortvloeit is dat Nederland verplicht is het eigen immaterieel erfgoed binnen 

haar grondgebied te inventariseren. Nederland hanteert daarvoor een 

voordrachtensysteem, waarin de erfgoedgemeenschappen zelf immaterieel 

erfgoed kunnen voordragen voor de Nationale Inventaris van het Immaterieel 

Erfgoed in Nederland. De Nationale Inventaris wordt onderhouden en 

gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 

Erfgoed. Bij de UNESCO conventie van het Immaterieel Erfgoed gaat het om het 

levensvatbaar houden van tradities en gewoonten. Het gaat om het wegnemen 

van knelpunten en het scheppen van een gunstig klimaat waarin immaterieel 

erfgoed kan gedijen. De erfgoedzorg ligt in de eerste plaats bij de 

erfgoedgemeenschap zelf. Het VIE geeft ondersteuning.  

 

Friesland heeft een nieuwe molenstichting, de 

Molenstichting Súdwest-Fryslân. 

Deze stichting is de opvolger van de Molenstichting 

Nijefurd. De naamsverandering heeft alles te maken 

met de fusie van gemeenten in het zuidwesten van 

onze provincie. De molenstichting bezit 8 molens in 

de vm. Gemeente Nijefurd maar door de uitbreiding van het gebied is het 

denkbaar dat dat aantal in de komende jaren zal worden aangepast. De tijd zal 

het leren.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Op 30 maart jl. was het dan weer zover, de Friese-molenaarsdag, 

die elk jaar eind maart plaats vindt. Dit jaar in het noorden van 

onze provincie, waar de dag mooi begon met een stralend 

zonnetje aan de strak blauwe voorjaarshemel. Alleen de 

temperatuur werkte niet echtmee, rond het vriespunt, met hier en 

daar nog een laagje sneeuw, en zo eindigde deze dag ook. Kortom 

prachtig molenweer. 

 

k zelf besluit eerst naar molen “de Gans” in Ezumazijl te gaan waar 

molenaar Harm Eelkema net aankomt bij zijn molen. Samen met Kees 

de Haas (molenaar op “De Lakermolen” en molen “De Kok” aan de 

Kaggerplassen) tuigt Harm de molen op, om hem vervolgens in het werk 

te laten malen. Want aan wind was ook vandaag geen gebrek: 4 à 5 Bft. 

Op naar molen “de Eendracht” waar molenaar Jan Wüst de molen lustig 

laat draaien en aan bezoekers niets heeft te klagen, want buiten de 

collega-molenaars weet ook menig toerist de molen en haar museum te 

vinden. 

Daarna heb ik vervolgens molen “de Hond” van Frits Bloem in Paesens en 

de Hantumermolen van Oane Visser te Hantum bezocht. Op beide molens 

had men over het aantal bezoekers niet te klagen. 

Als laatste had ik de Roptamolen met molenaar Sytse Smits op het 

programma staan. Ik bleek de laatste bezoeker te zijn, want het liep al 

tegen vieren inmiddels, maar het was wel het toetje van deze Friese-

molenaarsdag wat mij betreft. Alsof er gisteren nog werd gemalen op 

I 



deze molen, uniek, zeer uniek zelfs. Jammer dat er niet productief gebruik 

wordt gemaakt van deze molen: het zou een mooie toevoeging zijn voor 

dit gedeelte van Friesland. 

Jammer was dat de Beintemamolen in Westergeest niet open kon zijn 

deze dag. Voor veel molenaars uit het zuiden van Nederland was dit wel 

een teleurstelling, maar goed volgende keer beter, wat in het vat zit 

verzuurt niet. Toch! 

Ben al weer druk aan het nadenken waar de Friese Molenaarsdag voor 

volgend jaar plaats zal vinden. Het zal in ieder geval weer de moeite 

waard zijn voor een bezoek, want dat is de opzet van Friese Molenaarsdag 

dat je bij een collega-molenaar op bezoek kan gaan, omdat je weet dat 

deze molen op Friese Molenaarsdag open is. 

Molenaars bedankt voor jullie medewerking aan deze in molenland zeer 

gewaardeerde en unieke dag. 

Tekst en foto’s Martin de Jong, Makkum 

Bij de foto’s: Molen De Gans in volle glorie in een winters landschap en 

koukleumen op de molepôle bij Fryske Mounder Harm Eelkema  



De Oudkerkermolen is weer een ‘pronkje’ 

De molen bij Oudkerk is in de periode 2010-2011 ingrijpend 

gerestaureerd. Reden voor onze razende reporter om de trotse 

molenaar, Eeuwe de Vries, te bezoeken en te bekijken hoe de 

molen er nu bij staat. 

Een stukje geschiedenis 

e Oudkerkermolen is in 1864 gebouwd als een achtkante grondzeiler 

met een vlucht van bijna 16 meter. Opdrachtgever voor de bouw 

was het bestuur van het waterschap De Oudkerkerpolder (1864-

1969). Het doel van de molen was het bemalen van de hele polder, 

(ongeveer 165 ha). De molen, die een maximale bemalingscapaciteit heeft 

van ongeveer 20 m3, voldeed prima en bleef dus tientallen jaren in 

functie. In 1961 werd er een dieselmotor in geplaatst en in de periode 

1974-1975 werd de molen volledig gerestaureerd. De dieselmotor ging 

niet lang mee: hij werd verwijderd in 1976. Tijdens de ruilverkaveling 

Tietjerksteradeel werd er bij de Kanterlandsbrug ten westen van Giekerk 

een nieuw gemaal geplaatst, waarna de molen in 1982 buiten gebruik 

werd gesteld. In 1987 zorgde het waterschap De Wâlden ervoor dat 

circuitbemaling mogelijk werd. 
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De aandrijving van de schroef onder in de molen 

 

Schuimend stroomt het water naar de schroef 



Honderden bezoekers per jaar 

De molen heeft dus al een behoorlijke bemalingsgeschiedenis, maar dat 

geldt ook voor de vrijwillige molenaar. Eeuwe de Vries is nu 68 jaar, was 

ooit de jongste deelnemer aan de roemruchte Elfstedentocht van 1963 (en 

hij heeft hem uitgereden!) en is ‘noch sa geef as kryt’. Eeuwe is al 54 jaar 

actief als bemaler. Zijn eerste windmolen was molen De Olifant bij 

Birdaard. In 1976 kwam hij op de Oudkerkstermolen en hij is nog lang 

niet van plan om op te houden. Hij laat de molen nog minstens één keer 

per week draaien. Voor bezoekers is de ligging van de molen ideaal: hij is 

goed bereikbaar, ligt dicht bij de provinciale weg en sinds kort loopt er 

ook een voetpad (bijna) langs de molen. Elk jaar bezoeken enige 

honderden mensen de molen. Gevarieerde gezelschappen zijn het, zoals 

skûtsjesilers, leden van vrouwenverenigingen, bankmedewerkers en 

medewerkers van het plaatselijke architectenbureau. Ook wordt de molen 

nog vaak gebruikt voor trouwreportages. Eeuwe mag graag bezoekers 

ontvangen, want dan kan hij vertellen over zijn mooie molen. 

De vijzel  

Die molen is sinds de restauratie 

van 2010-2011 nog mooier 

geworden. Onder leiding van Van 

Reeuwijk bouwmeester is er voor 

ongeveer € 180.000,- aan de 

molen vertimmerd. Ruim 

€ 150.000,- daarvan kwam uit 

subsidies van het rijk (ca.  

€ 120.000,-) en de provincie (ca.  

€ 30.000,-). 

Het spannendste onderdeel van de 

werkzaamheden was het laten 

zakken van de vijzel. Die stond 

onder een hoek van 19 graden en 

staat nu, na de restauratie, onder 

een hoek van 30 graden. Daardoor 

ligt het vulpunt van de vijzel nu 80 

cm lager. Hierdoor, en door het 

aanbrengen van een duiker onder 

de weg, kan de molen de polder 

weer bemalen. Eeuwe is dan ook 

bijgesprongen op 30 en 31  



augustus 2012, toen Wetterskip Fryslân vanwege clusterbuien in dit 

gebied extra maalcapaciteit nodig had. 

Eeuwe en projectleider Douwe Weidenaar van de moleneigenaar, Stichting 

Waterschapserfgoed, hebben zich wel zorgen gemaakt over deze 

vijzelverlaging. Zou de molen daarna nog sterk genoeg zijn om te kunnen 

malen? Maar alle berekeningen klopten. ‘Moatst ris hearre’, zegt Eeuwe 

trots, en inderdaad: de molen loopt als een naaimachientje. En spuit, als 

de wind even aantrekt, behoorlijke hoeveelheden water op de boezem.  

Verdere werkzaamheden 

Dat de molen ondanks het zakken van de vijzel toch nog prima maalt, 

komt misschien ook wel omdat tijdens de restauratie de windborden 

scherper gezet zijn. Verder is er nog een nieuwe staartbalk geplaatst, is er 

een sprinklerinstallatie aangebracht en is de kap is eraf geweest. Die is 

aan de binnenkant gedeeltelijk vernieuwd en voorzien van nieuw riet. De 

laatste belangrijke aanpassing is die aan de útskoatduiker. Die is 

vervangen door een gemetselde útskoat. 

Na alle aanpassingen staat de Oudkerkermolen er weer als een ‘pronkje’ 

bij. Er blijft op dit moment eigenlijk nog maar één wens over: het 

vernieuwen van het riet van het achtkant. Maar ook dat komt goed: de 

Stichting Waterschapserfgoed gaat in de komende jaren zorgen voor 

nieuwe rietbedekking. 

Jelle Hagen 

archivaris Wetterskip Fryslân 

 

Een ’nieuwkomer’ op molengebied:  

de Stichting Waterschapserfgoed 

De Stichting Waterschapserfgoed (SWE) werd in 2004 vanuit Wetterskip 

Fryslân opgericht. Het doel van de SWE is: het in standhouden van 

waardevol waterstaatkundig erfgoed. In 2007 droeg het waterschap 21 

objecten in eigendom over aan de SWE. Het ging daarbij om gemalen, 

sluizen en molens die geen functie meer hadden voor het dagelijkse 

waterbeheer van Wetterskip Fryslân. Onder die 21 objecten zijn drie 

houten windmolens: de Cornwerder molen, de molen Huins en de 

Oudkerkstermolen. Daarnaast heeft de SWE ook nog acht Amerikaanse 

windmotoren in eigendom. 



 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag Hempenserpoldermolen 2012 
 
Zoals in veel jaarverslagen willen we wel wat cijfers kwijt. De 

Hempenserpoldermolen draaide in 2012 191 uur (2011 162 uur) en op 

20 uren na werd daarbij water uit de polder gemalen. Bezoekers hebben 

we ook zo goed mogelijk geteld en we komen daarbij op een aantal van 

465 (311). 

 
et jaar startte windrijk, in januari waren Lolke en Stef al lekker bezig. Het 
was een zacht begin van het jaar met temperaturen rond de 5 graden 

Celsius en wind uit West of Zuidwest. Dan zijn de mollen ook actief, maar 
we hebben ze liever niet in het molenerf. De mollenklem komt eraan te pas en 

met succes. 
Met Tonny Biesterbosch van de vogelwacht gaat Lolke wilgenrooien, want ja, 

opschietend groen bedreigt de weidevogelstand en is ook slecht voor de 
windvang van de molen. Ineens is het dan winter begin februari. Op sterk ijs 
maaien Tonny en Lolke riet uit de poldersloot en zijn de mannen druk met allerlei 

vogelwacht-activiteiten als het verderop gelegen 'kluteneiland' vergroten en 
eendenkorven uitzetten. Half februari, dooiweer en weer mollen helaas. We 

malen weer regelmatig en dan komt eind van de maand zeilmaker Sipke Koning 
met twee nieuwe zeilen voor de binnenroe. We dragen de zeilen voor en hangen 
de oude in de molen voor reserve. 

In maart zijn we maar een paar keer op de molen. Met het stichtingsbestuur 
nemen we de onderhoudsplannen door. Op 30 maart repareert Stef het linker 

stormluik en moet er voor de eerste keer gemaaid worden. 
 
Het voorjaar brengt levendigheid op de molen. Eerst zorgen kauwen voor een 

zolder vol nesteltakken die we moeten opruimen en dan is er op 2 april een 
excursie van basisschoolkinderen van groep 5 van De Wynwizer uit de wijk 

Zuiderburen. 
De jaarlijkse Leeuwarder Molendagen houden we in het weekeind van 21 en 22 
april, maar omdat beide vaste molenaars dan verhinderd zijn, zorgen Jan 

Peenstra en Johannes Terpstra als vervangers ervoor dat de molen open is, draait 
en maalt, en ruim 70 bezoekers de molen kunnen bezoeken. Tevens is er dan op 

zaterdag een fietstocht van de Rabobank langs de molen. Jan en Johannes, 
hartelijk  dank! 
In de molen staat een expositie opgesteld van foto's van verdwenen molens in en 

om Leeuwarden. 
De bonte knaagkever, ook bekend onder de naam kjifkrobbe schijnt actief te zijn 

in balken en kamraden in de kap van de molen. De schade wordt beoordeeld 
door Hoekstra's bedrijfshygiëne. Er zal een vanglamp op de kapzolder komen om 
de ernst van insectendreiging te kunnen meten. 

Twaalf en 13 mei bedient Lolke de molen in het kader van de 40ste Nationale 
Molendagen. Er komen zo'n vijftig bezoekers. In de molen hebben we dan een 

collectebusje staan voor bijdragen aan de een paar weken eerder afgebrande 
molen Windlust in Burum. Het bedrag van 20,70 is door het stichtingsbestuur 
aangevuld tot 50 euro en overgemaakt naar de actierekening voor Burum van de 

Hollandsche Molen. 
Kleine reparaties aan en bij de molen tot nu toe betreffen het vervangen van een 

H 



bordveer aan end I, 

het verbeteren van het brugpad tussen het nieuwe asfalt en de brug het plaatsen 
van een nieuw informatiebordje. 

Plannen voor een kunstproject aan de molen door kunstenares Margreet 
Oostenbrug worden door het stichtingsbestuur besproken en gewogen, maar het 
komt niet tot realisatie. 

Het hele voorjaar is er voldoende wind om regelmatig te malen, wat ook redelijk 
veel bezoekers op de molen brengt. Op woensdag 27 juni komt er een groep van 

25 Griekse en Ierse studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
Er is altijd wel wat te doen om en bij de molen. Bijhouden van het schilderwerk, 
mollenbestrijding, reparaties aan het erfhek en bijna wekelijks grasmaaien. 

Daarnaast verzamelt Lolke riet voor het maken van eendenkorven en legt hij het 
bij de molen te drogen. 

 
Half juli komt er een vanglamp op de kapzolder om de activiteit van eventuele 
knaagkevers te monitoren. Wat ook bijzonder is; Wetterskip Fryslân begint in de 

bouwvak met het aanleggen van een polderinlaat aan de westkant van de molen 
buiten het molenerf. In het geval dat er een erg droog voorjaar komt kan er 

daardoor gecontroleerd boezemwater in de polder stromen ten behoeve van een 
betere weidevogelstand. 

De werking van de vang om de wieken te stoppen laat te wensen over. We doen 
voorzichtig tot in oktober de molenmaker komt om het euvel te verhelpen en dan 
wordt ook de bovenas met 

molenrad en wiekenkruis 
een centimeter naar voren 

gewigd voor iets meer 
ruimte van de kammen 
langs de ijzerbalk. 

 
Eline Keegstra wil graag 

haar bruidsreportage bij de 
molen laten maken op 21 
september. Met haar David 

en de fotografen treffen ze 
met 14 graden Celsius droog 

en niet te koud weer, maar 
met weinig zon. Het 
bruidspaar bindt een Friese 

vlag in een wiek en 
geniet van het 

feestelijke gevoel dat de 
met de wieken 

meedraaiende vlag 
oproept. De rest van de 
dag staat de molen in 

de vreugd met de vlag 
in top als het feest zich 

elders voort zet. 
 



Het vrijwel vergane houten klaphekje tussen het erf en de brug is dan net door 

ABC Hekwerk vervangen door een degelijk stalen poortwerk met afsluitbare 
toegang. Lolke ruimde daarbij de oude troep op en zorgde ervoor dat de 

schrikdraadinstallatie van boer Hotse Bosch weer in orde komt. 
 
Minder blij zijn we begin oktober als onze collega vrijwillig molenaar van de 

spinnenkopmolens aan de Zwette, Gerlof Kuperus onverwacht overlijdt. De 
Hempenserpoldermolen staat dan in de rouw tot na de begrafenis van 'Gelf'. 

Rietdekker Hekstra komt om het riet op de kap en de molenromp waar nodig te 
repareren en een gaasbespanning tegen vogelschade aan te brengen. Verder 
wordt de molen in opdracht van het waterschap van binnen en buiten 

schoongemaakt door mannen van het bedrijf Rimato uit Hoogeveen. 
De 'kloten' aan de vangketting zijn aan vervanging toe. Stef monteert vier 

nieuwe en verft ze rood. Ook een paar kluften aan de voorzomen moeten worden 
vernieuwd. Dat doet Kees de Boer terwijl het stichtingsbestuur ook met de 
vrijwillige molenaars een pad aanleggen van betontegels opgesloten tussen 

bielzen. Vanaf het nieuwe stalen hek naar het westelijke poortje in het houten 
erfhek geen last meer van modder en drek aan de schoenen. 

 
De laatste twee maanden van het jaar is er ook nog allerlei activiteit. Wetterskip 

Fryslân zorgt voor 'Arbo-veilige' voorzieningen op en bij de schroefbak. Voor 
spoor- en schatzoekers met GPS-apparaatjes komt er een 'Geo-cash' ergens bij 
de molen. Met het stichtingsbestuur en vertegenwoordigers van Wetterskip 

Fryslân vergaderen we op 21 november in restaurant De Wâldwei. 
Lolke haalt oud vet van het halslager waardoor het wiekenkruis een stuk lichter 

rondgaat, we vegen vloeren en zolderingen, ruimen op en onderhouden het hek 
zo goed mogelijk. Er worden nog wat boompjes biotoopvriendelijk behandeld, er 
is ook nog wat met een paar mollen en op de eerste zolder staan al een paar 

nieuw gevlochten eendenkorven klaar. Door brandbeveiligingsbedrijf Ajax zijn de 
twee blusapparaten in de molen gecontroleerd. 

Vervelend is dat de wind af en toe een stuk van de roosterplanken uit de 
roostervloer van de kap blaast. We rapen de plankjes van het erf en leggen ze 
steeds netjes terug, maar een goede manier om ze echt vast te zetten is nog niet 

gevonden. 
Eind december bindt 'pake' Lolke de Friese vlag weer in de wiektop als hij voor 

de vijfde keer verblijd wordt met een kleinkind.   
In 2011  hebben we 311 bezoekers geteld. In totaal draaiden de wieken toen 162 
uur. Afgelopen jaar  kwamen we dus veel hoger uit op 191 draaiuren en 465 

bezoekers. Een van de redenen hiervoor is het doorgaande fietspad dat nu bij de 
molen ligt. 

 
Stef Mensinga en Lolke van der Meer, 

Vrijwillige molenaars van de Hempenserpoldermolen in Wergea. 

NB: 
– Er is in 2012 22 keer gras gemaaid. 

– Lolke heeft in navolging van het gebruik bij sommige andere molens in het 
voorjaar een eendenkorf aan de rietmantel onder de laagste rietkist aan de 
noordkant van de molen opgehangen. 

– Voor een beter aanzien van het erf is rondom de kruipalen, langs het hek en de 
veldmuren een strook grond zwart gespit. 

  



 
De redactie heeft zich over de vraag gebogen wat nou eigenlijk de 

mooiste molen is. Dat levert een mooie mix op met verrassende verhalen 
en foto’s die we gegoten hebben in een kleurrijk geheel. Het is een 
onderwerp dat als het ware schreeuwt om een vervolg. Er is binnen de 

redactie dan ook het plan geopperd om onze bestuurders in ieder geval 
die vraag voor te leggen en wel in de komende nummers. We wachten in 

spanning af. Maar eerst de gewetensvolle keuze van de redactieleden.  
Jan Poorte bijt het spits af als vertegenwoordiger in de redactie namens 
De Fryske Mole. 

Als je de vraag voorgelegd krijgt om de mooiste molen te kiezen, dan wil 
je minimaal weten waaruit, uit welk molenbestand moet je kiezen. Ook 

de criteria waaraan getoetst wordt zou je willen weten. Het ontbreken 
van deze zaken geeft je ook veel vrijheid. 

 
ls redactielid van De Utskoat, namens het bestuur van De Fryske Mole , 
belast met de coördinatie van het onderhoud van 11 poldermolens in het 
noordwesten van Friesland en 1 molen buiten dat gebied, beperk ik me tot 

deze 11 molens van de Fryske Mole.  
Door deze keus geef ik mijn collegabestuursleden/onderhoudscoördinatoren de 

kans om in een volgende uitgave van De Utskoat hun mening te geven. 
Ten aanzien van de criteria beperk ik me tot vooral de beleving van de molen in 
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zijn omgeving en heb ik me niet bekommerd om de meer molentechnische en 

originaliteitscriteria.   
 

Mijn keus is gevallen op de Achlumer Mole. 
Als je fietst van Hitzum naar Achlum (of andersom) dan manifesteert de molen 
zich met zijn molenaarshuis en schuurtje op een geweldige manier in het mooie 

open landschap met op de achtergrond de omtrekken van een oud monumentaal 
poortgebouwtje van de vm. stins van Groot Deersum, aan de overzijde van de 

Arumervaart.  
De molen is voor belangstellenden goed bereikbaar en ligt ver genoeg verwijderd 
van de doorgaande weg Hitzum-Achlum. De molen ligt direct aan de Arumervaart 

die ter plaatse van de molen een knik vertoont en zich daar plaatselijk verbreedt. 
Het molenaarshuisje met het schuurtje accentueert het geheel in positieve zin 

zonder dat in ernstige mate de maalvaardigheid van de molen wordt belemmerd, 
die overigens ook ingezet kan worden in geval van ernstige wateroverlast in de 
polder ten behoeve van de taak van het Wetterskip Fryslân. 

De molen is oorspronkelijk in 1851 gebouwd ten behoeve van het bemalen van 
de Achlumernoorderpolder. In 1954 is een elektromotor in de molen geplaatst 

om de bemaling onder alle omstandigheden veilig te stellen. Ook is in die periode 
de kap van de molen met het wiekenkruis en het staartwerk verwijderd. De toen 

ontstane en ontluisterende situatie staat op blz. 164 van het Fries Molenboek 
1980 door middel van een foto weergegeven. (zie ook de foto hieronder) 
Het verschil tussen de ontluisterde molen en de huidige verschijning is evident. 

Al in 1978 zijn de eerste plannen voor restauratie van de Achlumer Mole 
gemaakt. Pas in 2004 ontving De Fryske Mole de eerste beschikking voor 

restauratiesubsidie.  
Het duurde nog tot eind 2006 voordat alle financiën rond waren en daadwerkelijk 
met de restauratie kon worden begonnen. Daarnaast werden ook nog materiële 

zaken ingebracht om de restauratie rond te krijgen, zoals het verwerken van de 
gerestaureerde onderbonkelaar en vijzelwiel, oorspronkelijk afkomstig uit de 

Westerhornermolen te Grijpskerk. Bij de restauratie is een geklonken Potroede 
(nr. 2666) gebruikt met zelfzwichting, die eerder werd gebruikt in een 
poldermolen achter Witmarsum. Na de sloop van deze molen is de roede 

verhuisd naar de molen van Lonjé bij Bolsward en na een restauratie van Lonjé 
werd deze roede in Achlum gebruikt. 

In de akte van overdracht van de Achlumer Mole van de oude eigenaar Haye 
Thomas naar De Fryske Mole in 1981 werd opgenomen dat de overdracht 
plaatsvond onder het beding: 

 
“--- het hebben en houden van een 

watermolen teneinde deze te (doen) 
herstellen in bedrijfsklare toestand, 
deze te onderhouden en te beheren 

overeenkomstig haar bestemming”. 
 

Naast de molen staat nog steeds als 
aandenken aan de deplorabele 
toestand van de molen het betonnen “petje” dat jarenlang het hoogste punt is 

geweest van de molen tussen ca. 1954 en 2006. 
De lange adem die nodig was om tot restauratie te komen is dubbel en dwars 

beloond. 
Jan J. Poorte, bestuurslid De Fryske Mole en redactielid De Utskoat. 



Mijn mooiste molen: Molen Rispens 

En dan word je gevraagd naar je mooiste molen. Mooi is natuurlijk 

betrekkelijk relatief, is een grote molen mooi of is juist een kleine 

molen mooi? Of is een in bedrijf zijnde molen het mooist of is juist 

een reeds uit bedrijf zijnde molen het mooist? Bij mijn mooiste 

molen gaat het om al deze aspecten, authenticiteit, 

bedrijfsvaardig, biotoop en staat van onderhoud. Mijn mooiste 

molen is dan ook mijn eigen Molen Rispens te Easterein. 

Molen Rispens te Easterein werd in 1821 door Arjen Gerbens Timmenga 

gebouwd. De molen verving een aantal kleinere molens. Op 27 november 1821 

sloeg Molen Rispens voor het eerst zijn polderwater uit op het buitenwater. In 

het weidse land tussen Hidaard en Easterein was Rispens één van de vele 

poldermolens die in die regio dagelijks in gebruik waren. 

In de jaren 30 kwamen de 

Bouma’s op de boerderij 

nabij Rispens en die gingen 

de molen bemalen. Tot 1964 

was Rispens in bedrijf en 

verkeerde in uitstekende 

staat. In de 

oorlogsinventarisatie was de 

molen nog uitgerust met 

een houten bovenas, welke 

in 1946 vervangen is voor 

een ijzeren exemplaar. 

Molenmaker Westra had de 

molen in onderhoud en die 

was dan ook degene die de 

ijzeren Westra-as stak. 

Rispens is de enige 

achtkantige molen die 

tegenwoordig nog een 

Westra-as heeft. De andere 

Westra-as ligt in de 

spinnekop te Franeker. De as is doorboord en is gefabriceerd in 1916, helaas is 

er niet bekend in welke molen de as voorheen dienst deed. 

Zoals gezegd was de molen vlak na de oorlog in een uitstekende staat en werd 

de molen goed onderhouden. Naast het plaatsen van een ijzeren bovenas, werd 

er ook nog een insteker met kogellager voor de schroef geplaatst. Dit lager 

bevindt zich, net als de bovenas, nog steeds in de molen. Toen in 1964 de molen 

werd vervangen door een gemaal, werd de molen eigendom van de gemeente. 



Die had het plan om Rispens voor het nageslacht 

te behouden. Dat is gelukkig gelukt, maar het 

leven van Rispens heeft wel aan een heel dun 

draadje gehangen. Dat de molen er überhaupt 

nog is, mag een wonder heten. Nadat de molen 

in de zestiger jaren nog wel redelijk onderhouden 

werd, ging het vanaf de jaren 70 steeds verder 

bergafwaarts met Rispens. Het dieptepunt is dat 

de gemeente de restauratiesubsidie weigert die in 

1981 beschikbaar wordt gesteld vanuit het rijk. 

De gemeente vindt dat als het interieur niet 

gerestaureerd wordt, dat dan de buitenkant ook 

niet gerestaureerd hoeft te worden. De kap wordt 

zonder toestemming van de rijksdienst 

verwijderd en voor oud vuil achter gelaten op de 

gemeente werf in Wommels. Uiteindelijk vervalt 

de romp tot een ruïne en zijn met vuur spelende kinderen er bijna de oorzaak 

van dat de molen uitbrandt. Gelukkig komt het zover nét niet en komt er een 

reddingsplan voor deze eens zo statige poldermolen. Begin jaren 90 wordt de 

molen gerestaureerd en verplaatst over een afstand van ca 150 meter, zodat 

Rispens weer kon doen waar hij voor gebouwd is: de polder bemalen. 



Het interieur van Rispens is door de tijd heen relatief goed bewaard gebleven. In 

de tijd dat de molen tot een ruïne verviel, is er historisch materiaal verloren 

gegaan, maar over het algemeen is het achtkant redelijk intact gebleven. Wat de 

molen nou echt tot het bijzondere monument maakt, wat het heden ten dage is, 

is de aanwezigheid van het houten stichtingsbord uit 1821. Molenmaker Arjen 

Gerbens Timmenga gaf de molen in 1821 dit gedicht mee. Het circa 1,5 meter 

hoge bord hangt na de restauratie van 1994 weer in de molen. Het bord is enig 

in zijn soort en is voor Rispens van grote cultuur historische waarde. 

Naast het bord zijn ook de inscripties in Rispens een lust voor het oog. Vele 

tientallen namen en jaartallen sieren alle mogelijke balken in de molen. Het zijn 

veelal de namen van de molenaars die voorbijkomen. De Vellinga’s, Hylkema’s, 

Hoekstra’s en de Bouma’s en ga zo maar door. De oudste inscriptie die is te 

vinden, is van 1822. Het jaartal wordt bijgestaan door de letters BIK en HCK. 

Helaas is niet bekend waar de letters voor staan. 

Een andere interessante inscriptie uit het jaar 1840 is die van Jelle Arjens 

Timmenga, de zoon van de molenbouwer Arjen Gerbens Timmenga en de vader 

van Arjen Timmenga, mede oprichter van het orgelbedrijf Bakker en Timmenga. 



Naast allerlei namen is de molen ook voorzien van een aantal versjes en teksten. 

Zo is de tekst te lezen: “De boeren in het noorderland, zij hebben tien vingers, 

aan elke hand vijf, en twintig aan handen en voeten. Wie weet, hoe we dit lezen 

moeten?” Een van de molenaars zal deze tekst op de lagere school hebben 

geleerd, want het was een bekend versje uit vroeger jaren. Waarschijnlijk zal 

één van de jonge Bouma’s de tekst met potlood op het veldkruis hebben 

vereeuwigd. 

Naast het cultuurhistorische belang van Rispens is natuurlijk ook de 

belevingswaarde van de molen van enorm grote waarde. Het mogen malen met 

Rispens is een prachtige bezigheid. Te midden van het fraaie natuurschoon bezig 

zijn met een bijna twee eeuwen oud werktuig is het mooiste wat er is. Ik noem 

het altijd een voorrecht om er te mogen zijn. De biotoop is er werkelijk prachtig, 

je kunt Rispens van alle kanten al zien malen. Van Wommels tot Roodhuis en van 

Hidaard tot Easterein. Een werkend juweel in de polder, het kan niet mooier! 

Ruurd Jakob Nauta 

PS Mocht u al dit fraais zelf eens willen komen bekijken, maak dan een afspraak 

met mij op 0515-439929, stuur een mailtje naar info@molenrispens.nl of kijk op 

www.molenrispens.nl 
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Mijn 

favoriete 

molen  

een tjasker 

Molen  
de wind zucht 
de wieken bewegen 

het hout slijt, 
en de tijd  

draait er als  
altijd omheen. C.Paris    Ets J.W. van Dijk, tjasker bij Eernewoude 

 

Eenvoud 

Ik houd van een tjasker 

Niet van een specifieke, maar van de tjasker zelf. 

In mijn omgeving staan er een paar. 

De oudste uit 1915,  

die van Molenstichting Súdwest-Fryslân 

in It Heidenskip, 

die van Aldfaers Erfgoed in Allingawier 

en het dichtstbij een paaltjasker in Boalsert. 

 

Waarom houd ik van een tjasker? 

Omdat het zo’n prachtig eenvoudig molentje is. 

Niks ingewikkelds en toch een molen. 

De ene met een paal, de andere met een bok. 

Eén as met aan de ene kant het kleine gevlucht 

van in Boalsert 5.20 meter en aan de andere kant 

It Heidenskip - foto A.J. de Koning/Ver. De Hollandsche Molen 



de tonmolen van 35 

centimeter. 

Draait de één dan draait de 

ander zonder overbrenging  

van welk wiel dan ook, op de 

windpeluw en op de 

waterpeluw. 

En als de wind het gevlucht te 

pakken heeft,  

zoeft het gevlucht met een 

enorme snelheid, 

een machtig gezicht en 

geluid.  

Per schroefomwenteling komt er 6,4 liter water mee. 

Foto jaren 70 paaltjasker Allingawier 

Eenvoud en schoonheid  

Maar ook de kleinheid en eenvoud in het landschap.  

Verten, ‘greide en sleatsies’, het groen en het blauw van Fryslân, 

En daarin steekt dan schuin omhoog een korte paal. 

Eigenlijk vind ik de paaltjasker de mooiste van de twee,  

omdat de bok nog een kruibaan nodig heeft.  

De paal wordt met een ketting gekruid, het simpelst. 

 

De helft van het nog aanwezige aantal staat in Fryslân,  

waar ook de oorsprong van de tjasker ligt. 

Dat is eigenlijk wel te verwachten. Fryslân heeft kleine  

polders en rietlanden, dus zijn de molens klein. 

Holland heeft grote polders, dus zijn de molens groot. 

Die kleinschaligheid in Fryslân geeft zo’n aparte sfeer,  



zo’n apart karakter aan de omgeving. Je voelt en proeft  

het ook in de stadjes. Een stad elders is per definitie groot. 

In Fryslân is een stad klein, een polder en een molen ook. 

 

De ton rot weg in Boalsert 

We moeten zuinig op onze 

tjaskers zijn.  
Als ik in Boalsert bij de 
tjasker sta,  

voel ik me wat verdrietig, 
dat zou niet moeten 

bij zo’n prachtig molentje.  
Hij draait niet, ‘de tijd 
draait er omheen’. 

Die in Boalsert, gebouwd 
in 1973, gerestaureerd in 

1988,  
een gemeentelijk 
monument, is namelijk 

aan het vergaan. 
Hij kàn ook niet draaien, 

de zuidwestelijke winden 
worden  
door het direct 

naastliggende talud van 
de snelweg A7 gekeerd. 

Die winden bereiken de 
tjasker dus niet. 

Hij ligt ook tussen de hoge 
parkbomen  
en aan de noordwestelijke 

en noordelijke kant 
is de nieuwbouw van 

Bloemkamp zo ver 
opgerukt,  
dat hij nu geheel is 

ingesloten. 

 

Zorg voor een monument 

Niemand doet wat met die tjasker, niemand kijkt ernaar.  

Een foto uit 2008 toont de ton voor een deel weggerot. 

Gemeentelijk monument dat al vóór namelijk aan het vergaan. 



Hij kàn ook niet draaien, de zuidwestelijke winden worden  

door het direct naastliggende talud van de snelweg A7 gekeerd. 
Die winden bereiken de tjasker dus niet. 

Hij ligt ook tussen de hoge populieren 

de crisis verwaarloosd werd.  
In 1957 waren er nog maar drie in ons land,  

in de zeventiger jaren werden er meer gebouwd  
voor de bevloeiing van rietlanden,  

maar wéér lijkt de klad er in te zitten. 
 

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk,  
archeologische vindplaats of landschappelijke structuur  

die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening  
bescherming geniet, vanwege bijzondere cultuurhistorische  

of architectonische waarde. 
De cultuurhistorische waarde van de paaltjasker is buiten kijf,  

de zorg er voor in Boalsert niet. 
MICHIEL DE RUITER  

 
De tjasker te Bolsward bij Bloemkamp                                             

 



Wat een ervaring! 
                                     … met mijn Kampener zeilpunter varen vanaf de 

                                         thuishaven in Reduzum naar de spinnekop 

                                            Heechhiem. Swin af, Grou door, aanlanden  

                                                    bij de molen. Zo’n overzichtelijke,  

                                                      hanteerbare molen op zo’n mooie plek  

                                                           bij het Pikmeer. Vanaf de staartbalk  

                                                              kijken naar de schepen op het  

                                                                 water. 

                                                                ….houtzaagmolens! 

                                                                 Het krabbelwerk, de zagen,  

                                                                    de geur van gezaagd hout 

                                                                 ….en oh wat jammer dat wij  

                                                                geen naar olie geurende,    

stampende oliemolen meer hebben in Friesland.  

 een werkende poldermolen met zijn ruisende en schuimende útskoat, 

  in een vaak wijdse en stille wereld.  

   Bij alle draaiende molens, de voorbijglijdende schaduw over het 

    rietdek, de energie in en het zoeven van het gevlucht, het  zachte 

      bijna zwijgende geluid van grijpende tandwielen . 

        Al 35 jaar is korenmolen Welgelegen in Heerenveen mijn  

         molenbasis. De mooiste molen? Nee, wel werd hij voor de mij  

          meest passende, de meest vertrouwde.  De eerste lessen op  

            de hoge stelling, zeilen voorleggen,  samen oude vloeren  

              uitbreken en vervangen waarbij prachtige doorkijkjes  

                ontstonden van boven naar beneden, de terugkerende  

                  klus van het kruien, uitlijnen van de stenen, 

                    voorjaarsschoonmaak van legeringsbalken vol 

                      stofnesten, zwarte reuzel neerhangend in de kap, hand  

                        onder de meelgoot en de eerste zakjes bio-tarwemeel, 

                          met de staalborstel over de stenen, stof zuigen uit  

                             de naden van de vloerplanken, klanders, toch muizen?, een 

                               druk bezochte buurtborrel voor de molen, veel volle bekers  

                                 zaterdagse koffie met de molenaars en bezoek,  in-en  

                                   verkoop van meel, schoolklassen kinderen met meel In  

                                    hun haar, avondbestuursvergaderingen, borrels, 

                                      vegen… vegen en zuigen, scheppen en vullen, de vele 

                                         klanten, de altijd oplettende buurman-schoenmaker,  

                                            vertrekkende en nieuwe molenaars, leerlingen  en  

                                              bestuursleden. Zaterdagen op Welgelegen, een   

                                                          gezamenlijke hobby vol vertrouwde  

                                                           hoekjes, veel meer dus dan 

                                                             … De mooiste molen. Geurt v.d.Weg 



   

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



Mijn favoriete molen 

De Hersteller in Sintjohannesga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mooiste molen is een kwestie van persoonlijke smaak, van 

bouwkundig schoon, van historische rijkdom, van een 

schilderachtige ligging of van grote bedrijvigheid. Het zijn wel 

belangrijke punten en wanneer al die zaken in één molen verenigd 

zijn is de kans op een hoge score zeer aannemelijk. Maar er spelen 

ook allerlei subjectieve gevoelens een belangrijke rol. Dat is ook 

het mooie van zo’n opdracht. Je bewandelt niet automatisch de 

grote toeristische trekpleisters, maar je laat je leiden door zaken 

die in je (molen)leven van doorslaggevende invloed zijn geweest 

op je molenpad. Zo kom je bij je favoriete molen. 



De Hersteller als bewoonde molenromp. Foto: J.A. van Krimpen, augustus 1975 

e roots van m’n molenliefde liggen in Joure waar hét molenwrak van 

Friesland begin jaren zeventig door een indrukwekkende restauratie tot een 

van de mooiste van de provincie werd verheven: Penninga’s Molen. Ik 

volgde er de molenaarsopleiding, was er instructeur en heb er menig 

molenvriend de liefde voor de molen mogen bijbrengen. Of liggen m’n 

molenroots wellicht toch in de weilanden boven Oppenhuizen Uitwellingerga waar 

mijn overgrootvader als molenmakersknecht de talrijke spinnekoppen moest 

onderhouden?  

Dankzij de ervaringen op de korenmolen in Joure kon ik me als kandidaat 

bewoner-molenaar melden voor de te restaureren 

veenpoldermolen De Hersteller in Sintjohannesga. 

Dat was eind jaren 70. Met de mensen van de 

plaatselijke stichting en de molenmakers uit Grouw 

hielp ik mee de molenromp z’n oude trouwe aanzien 

terug te geven. Er werden acties gevoerd en de hele 

streek raakte al gauw in de ban van de molen. Wat 

was het schitterend om te ervaren hoe zeer een dorp 

zich wilde inzetten voor zo’n renaissance in de 

veenpolder, een stoere wiekendrager die de herinneringen aan de strijd tegen 

het water in de turfstreek in leven hield. De molen werd een baken van 

herkenning aan de gedempte Hogedijksterstervaart. En meteen na ons trouwen 

kwamen wij er wonen. Vanaf de bouw in 1857 werd de molen bewoond en 

daarom werd ook bij de restauratie ervoor gekozen de molenaar  

D 



Een historisch hoogtepunt: de molen krijgt weer kap en wieken. Foto A.J. de 

Koning, die als molenarchitect de restauratie begeleidde. 

erin te laten wonen, zij het dat het interieur in 1981 wel moest beantwoorden 

aan de eisen des tijds vanwege de verleende subsidie. Een unieke kans die ons 

de mooiste jaren van ons leven opleverde.  

De molen draaide vaak en op het erf creëerden we een schitterende tuin waarin 

we heel veel verbouwden. Mijn vrouw Iefke beschikte over groene vingers en 

genoot van haar nieuwe taak. In 1983 kregen we een zoon, Jelmer, die net niet 

in de molen geboren werd. We moesten even naar het ziekenhuis in Heerenveen, 



maar toen moeder en kind terugkeerden stonden de wieken in de vreugdestand. 

Drie jaar later werd onze dochter Marije wél in de molen geboren en vertolkten 

de roeden opnieuw de blijde boodschap. De kinderen kregen hun eigen 

slaapkamertje waarvoor wel de tweede zolder betimmerd moest worden. Ook 

kregen ze hun speelhoekjes binnen de balken van het historische achtkant. De 

interieurpuzzel liet zich leggen als een soepel koord: het was klein, maar 

gerieflijk, knus en praktisch bedacht. 

Interieur van de molenkamer jaren 80 met de kinderen op de bank 

Op het ruime erf konden de kinderen zich uitleven: er kwam een zandbak, een 

schommel, een klauterrek, een gazon voor balspel en een beschut terras waar 

het heerlijk toeven was. De zolder van de schuur werd het molenkantoor van De 

Utskoat vanwaar vele nummers het molenveld ingestuurd werden. Toch werd het 

met het opgroeien van de kinderen te klein waardoor we “met bloedend hart” 

maar met heel veel heerlijke herinneringen gingen verhuizen naar Tjerkwerd. 

Ook daar stond een favoriete molen van mij, de Babuurstermolen. In de jaren 70 

kwam ik er regelmatig als molenaar Koopmans ermee maalde. Dat was voor mij 

puur genieten, niet alleen van de malende molen maar ook van de mooie 

verhalen van de molenaar en zijn vrouw. Jouke Hylkema heeft er een prachtige 

versenbundel aan gewijd “Beabuorster monologen”. Als ik dat lees is het net 

alsof ik weer bij het echtpaar Koopmans in de kamer zit. 

Maar terug naar De Hersteller. Mijn opvolgers waren Jan Wijnsma en Arie 

Boersma. Zij hebben ook enorm mogen en kunnen genieten van de molen en op  



De Hersteller in de jaren 80. Foto: Gerben D. Wijnja 

hun beurt kwam Johannes Kooistra op de molen. Dat is ook al weer enige jaren 

geleden. Het molenbestuur heeft met Johannes wel een heel bijzondere 

molenliefhebber binnengehaald. Hij heeft niet alleen de molenaarspapieren, is 

tevens Nederlands kampioen ballonvaren 2013 en van beroep is hij ook nog eens 

molenmaker. En die kwaliteit betaalt zich dubbel en dwars terug. Johannes heeft 

de wieken los als hij thuis is en dat zorgt voor een toppositie in de draaiurenlijst 

van onze provincie. Dan geniet hij volop: hij doet wat administratief molenwerk 

en ondertussen maalt de molen. Niet echt, zoals vroeger, maar het wiekenkruis 

verbeeldt met zijn actie dat de molen leeft en daarmee de herinnering aan 

vroeger tijden bewaart. Het dorp leeft mee, weet de molen te waarderen en dat 

vertaalt zich weer in nieuwe plannen waar de molen mee scoort. 

Elektriciteitsopwekking door molens was jaren geleden zeer initiatiefrijk, het 

zakte daarna weer in, maar nieuwe technieken bieden weer kansen en Johannes 

is daar druk mee bezig. We verklappen slechts dat naast de molen een historisch 

elektrisch gemaaltje met transformatorruimte staat. Voor de actuele zaken moet 

u de kolommen in De Utskoat maar volgen. Interessant is het zeker en Johannes 

is er vol lof over. Het maakt de molen alleen maar interessanter.  

De Hersteller, een molen die ik in m’n hart heb gesloten.  

                                                                                             Gerben D. Wijnja  
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een indrukwekkend ensemble 

 

Deze oude foto toont ons de Lemster-houtwerf omstreeks 1860, 

gezien over het land richting polderdijk langs de Rien met 

daarboven de masten van schepen en natuurlijk de wiekendrager 

houtzager, een huis met twee woningen, de molenmakerij met 

woning, een boerenhuis met schuur, de woning van de 

bedrijfsleider (waarin zich een tegeltableau van de molen moet 

hebben bevonden !!!) en tenslotte helemaal rechts de houtschuur. 

Kortom een indrukwekkend ensemble.  

mdat we in de afgelopen 149 nummers eigenlijk nauwelijks aandacht hebben 

geschonken aan de molens van Lemsterland ruimen we nu uitgebreid plaats in 

voor de geschiedenis van de "Houtmolen”. Via Charlotte Huiskes 
(www.charlottehuiskes.nl) kwamen we in contact met Roelie Spanjaard-

Visser. Zij heeft zich behoorlijk verdiept in vele aspecten van de Lemster historie 
en daar ook het nodige over gepubliceerd, vooral op internet. (www.spanvis.nl ). 

Interessant zijn met name de memoires die Anne (Onne) Hoekstra aan Roelie 

Spanjaard vertelde. Samen met de speurtocht in de archieven op internet is een 

rijk beeld ontstaan van de voor de Lemster bevolking zo belangrijke houtmolen. 

Onnes vader (1921-1989) was de laatste directeur van de vestiging Lemmer, 

onderdeel van Halbertsma te Grou. Hij was begonnen als 12-jarige 

krullenjongen, in de fabriek van Halbertsma te Grou. Hij klom op tot 
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administratief medewerker en boekhouder tot de oorlog begon. Na de oorlog 

werd hij als vrijwilliger uitgezonden naar Indonesië. In 1949 kwam hij weer 

terug, werd benoemd tot boekhouder in de vestiging Lemmer van Halbertsma 

onder leiding van de toenmalige directeur, Piet van den Bosch. Eind jaren 50 

werd de directeur wegens een meningsverschil met de directie in Grou ontslagen 

en werd Onnes vader benoemd tot directeur.  

Geschiedenis 

Cornelis Sleeswijk, ontvanger fan de gritenij en van it wetterskip "De Zeven 

Grietenijen en de Stad Sloten", kocht yn 1849 de “houtmoune oan de Rien". De 

aankoop van deze houtzaagmolen c.a. aan de Polle te Lemmer, vond plaats bij 

gelegenheid van de openbare verkoop van de onroerende goederen, van de 

familie Brandsma. Successievelijk werd het bedrijf in de volgende jaren 

uitgebreid, door aankoop van aangrenzend onroerend goed. De feitelijke leiding 

lag in handen van Johannes Brandsma, die als bedrijfsleider in dienst was van 

Cornelis Sleeswijk, en na diens overlijden in 1857, van zijn weduwe Fettje 

Wegener. Nadat laatstgenoemde in 1862 was overleden, is het bedrijf 

aanvankelijk voortgezet door Frederik Wilhelm Wegener Sleeswijk en Johannes 

Brandsma, gezamenlijk in een vennootschap onder firma, genaamd "de Weduwe 

C. Sleeswijk". 

Deze gravure 

toont ons de 

aanval van de 

Engelsen op de 

Lemmer, d.d. 29 

september 

1799. Op de 

voorgrond zien 

we de 

gewapende 

schepen en 

andere 

vaartuigen der 

Engelsen. Wat 

verder twee 

brikken, die 

langer dan een 

uur de haven 

beschoten 

hebben. De 

molen zien we 

hier nog net 

rechts 

afgedrukt. 



Een stukje Lemster bedrijvigheid met rechts de romp van de houtzaagmolen 

alwaar de houtzagerij nog lange tijd zou floreren 

Na de dood van Brandsma, in 1883, zette eerst genoemde firmant het bedrijf 

alleen voort. Nadat in 1893 zijn zoon André Wegener Sleeswijk, zijn intrede in 

het bedrijf had gedaan, volgde in 1895 modernisering van de onderneming. In 

dat jaar werd de oude houtzaagmolen vervangen door een stoomhoutzagerij. In 

1905 werd de firma omgezet in een naamloze vennootschap "N.V. 

Stoomhoutzagerij en houthandel voorheen de Wed. C. Sleeswijk" geheten. In 

1916 vond een grote uitbreiding plaats, met een kisten-, vaten- en palletfabriek. 

Na het plotselinge overlijden, in 1918 van directeur André Wegener Sleeswijk, 

ging het snel bergafwaarts met de onderneming en werd de vennootschap in 

1925 geliquideerd.  

De nieuwe eigenaar N.V. De Friesche Bank, bracht het bedrijf onder in een 

commanditaire vennootschap "C.V. Stoomhoutzagerij" genaamd, waarvan B. 

Corée Lzn, bedrijfsleider werd. In 1934 vond wederom een omzetting plaats, 

waarna Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. het bedrijf overnam. 

Als onderdeel van het concern werd het betrokken bij de overname door de 

Swedisch Match S.T.A.B. uit Zweden.  

In 1975 werd het bedrijf gesloten. De arbeiders werden naar Grou en Scheemda 

overgeplaatst. 



Op de foto is mooi 

te zien dat de 

riemaandrijving 

onder de grond 

verdwijnt. Het 

drijfwerk van de 

fabriek zat voor 

een belangrijk 

deel onder de 

grond, maar op de 

foto zien we  ook 

een wiel van het 

drijfwerk dat 

hoger in de 

fabriek was 

aangebracht.  

 

 

De jaren vijftig en de stoommachine 

Anne Hoekstra: “In de 50- en begin 60-er jaren draaide de fabriek nog echt op 

stoom. Er was een enorme machinekamer in het hart van de fabriek, genaamd 

het 'tsjettelhûs'. Als klein kind was ik behoorlijk onder de indruk van dat enorme 

monster, met zijn grote draaiende wielen. Alle machines werden aangedreven 

door assen, die verbonden waren met het grote wiel aan de stoommachine. De 

assen lagen allemaal onder de grond.  

Onlosmakelijk met een stoommachine is een schoorsteen. Hij was ruim 30 meter 

hoog en was gezichtsbepalend voor de Lemmer. In de jaren 60 is hij helaas 

afgebroken. Het was gevaarlijk om hem te laten staan en restauratie was in die 

tijd niet in de mode. Hij is met de hand van bovenaf afgebroken door twee 

specialisten. Het puin ligt nu waarschijnlijk nog onder de grond, op het achterste 

deel van het fabrieksterrein, genaamd "de Kolk" een destijds gedempt stuk 

water. 

De stoomfluit van de fabriek had meer betekenis, dan alleen het sein voor de 

arbeiders om aan het werk te gaan of naar huis te gaan. Hij fungeerde als 

tijdsbaken voor het hele dorp. Kinderen moesten naar huis komen als de fluit 

ging. Hij was tegelijkertijd ook het horloge voor het hele dorp. 

De bediening van de fluit was simpel: in het 'tsjettelhûs' hing een stuk touw, 

eraan trekken … en de fluit ging oorverdovend af. Ik heb dat als kind regelmatig 

mogen doen, alleen onder toezicht en niet te vroeg. Later, toen het 

stoomtijdperk ter ziele was gegaan, kwam er een sirene. Ook deze had nog wel 

enigszins dezelfde functie, maar het was geen stoomfluit. 



Ook de stoommachine van Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG uit Maagdeburg 

(bouwjaar 1930 met fabrieksnummer 24786) werd eruit gesloopt, inclusief de 

twee ketels. Ik dacht dat ze naar de schroothoop waren gegaan, maar ik heb 

recent ontdekt dat ze in het stoommuseum staan in Hoorn.” 

Transport 

“Alle benodigde hoeveelheid hout werd aangevoerd vanuit Finland en Zweden 

met zogenaamde coasters. Dit waren middelgrote zeeschepen, die nog net in de 

Riensluis pasten. Later, toen deze schepen steeds groter werden, werden ze 

gelost op het nieuwe terrein van de fabriek, tegenover de fabriek. Regelmatig 

kwam het destijds voor dat bij hout uit Finland, kogels in het hout werden 

gevonden, overblijfsel uit de tweede wereldoorlog. Ik heb er nog een paar liggen. 

Dit veroorzaakte altijd een hoop trammelant, de zagen gingen erop kapot. U 

moet zich voorstellen dat de grote balken, machinaal door lange meterslange 

lintzagen werden gezaagd, plotseling van de geleiders sprongen als er metaal of 

kogels in het hout zaten. De zagen spatten dan van de machine af met alle 

gevaren van dien. 

Het hout uit de schepen werd overigens voornamelijk met de hand op stapels 

gezet en buiten boord gehesen. Vervolgens op een karretje en naderhand op 

stapels gezet, waarbij belangrijk was dat tussen elke balk een dunne stok zat. 

Dit om een droogproces goed te laten verlopen. Zo stonden deze houtstapels 

vaak een jaar te drogen of soms nog langer, voordat het verder verwerkt werd. 

Voor ons kinderen ideale klimrekken. Regelmatig kwam je vol splinters thuis, 

waar je vervolgens op de kop kreeg, want je mocht er niet op klimmen.” Aldus 

Anne (Onne) Hoekstra die zijn jeugdherinneringen destijds aan Roelie Spanjaard-

Visser vertelde.  

Woudsend 

Roelie liet ook andere betrokkenen aan het woord. Ze schrijft: “Wie met Theunis 

Zoethout praat over de houtmolen, waar hij 1 juli 1970 vijftig jaar in dienst was, 

komt al gauw tot de ontdekking dat die verbintenis met de houtmolen van veel 

vroegere datum is.” Theunis z’n vader werkte op een van de beide zaagmolens 

van Woudsend. Zijn pake Jurjen had daar maar liefst een 60-jarig jubileum 

gevierd! In 1892 ging vader als 17-jarige jongen van de windmolenzagerij in 

Woudsend naar de houtmolen in Lemmer. De jongens begonnen hun werk bij de 

houtmolen als manusje-van-alles. Er was toen nog een houthandel aan de 

fabriek verbonden en zo werd ook hout geleverd aan de timmerbazen, voor de 

huizenbouw. Bakken met brandhout moesten worden weggebracht en 

opgestapeld of werden bij het vuur voor de stoommachine gelegd, terwijl het 

afvalhout ook voor de Centrale Bakkerij als brandstof heeft gediend. De eerste 

fabriek stond aan het water. Daar werden de balken nog gezaagd met twee 

zogeheten snelramen. 



Gezicht vanuit de nog bestaande zaagmolen De Jager te Woudsend over de 

balkenhaven met in de verte de verdwenen zaagmolen op de noordoosthoek van 

het dorp op de hoek van Welle en Ee. 

De balken lagen in de kolk en werden er met lieren uitgetrokken. Na gezaagd te 

zijn gingen de planken weer het water in, waar het werfpersoneel zich er over 

ontfermde en van de planken houtstapels maakte. Al in 1920 werd begonnen 

met de bouw van een aparte spijkerafdeling, die tot die tijd bij de zagerij was 

ondergebracht. 

In gedeelten is de uitbreiding van de kisten- en vatenfabriek tot stand gekomen. 

Eerst kwam een kuiperij waar de botervaten werden gemaakt en later kwam ook 

een schaftlokaal. 

 

De houtmolen maakte in die beginjaren vooral bokkingkisten, steenramen (voor 

de steenfabrieken die er hun producten opstapelden) kaaskisten en botervaten 

voor de- boterfabrieken en later ook boterkisten, groentekisten, veilingbakken 

e.d. 

Theunis Zoethout werkte beurtelings in de fabriek of op de werf, die in de 

omgang de loods werd genoemd. Als er schepen gelost moesten worden, waren 

de werktijden van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds en die werkuren 

golden 's zomers- voor de fabriek ook. Als het erg druk was werd er 's 

zaterdagsmiddags tot 4 uur gewerkt. 's Winters was het in de loods helemaal 

geen pretje. Soms vroor het dat het kraakte en kleefde de draad, waarmee de 

stapels hout moesten worden vastgemaakt, de mensen soms ten gevolge van de 

vorst aan de handen. Er moest 's zaterdagsmiddags worden gewerkt, want de 

schepen lagen in Amsterdam en konden alle dagen komen.  



De bezettingsjaren 

Het aantal personeelsleden van de fabriek zal toen zo'n 50 à 60 mensen hebben 

bedragen. Al in 1941 moest een vijftal gedwongen naar Frankrijk om daar voor 
de Duitsers te werken. Een jaar later, omstreeks St. Nicolaas 1942, moesten tien 

man van de fabriek, waaronder ook Theunis Zoethout naar Duitsland. Ze werden 
daar o.m. tewerk gesteld in Halle. Voor een firma werden daar leidingen gelegd 

en palen aangebracht voor de bruinkoolindustrie die vele surrogaten leverde, 
onder meer voor de levensmiddelenindustrie. Zoethout is er niet lang geweest.  

Hij was in feite al half ziek toen hij naar Duitsland vertrok en het grondwerk dat 
hij daar moest doen, maakte zijn gezondheid er niet beter op. Toch werd hij om 

een andere reden afgekeurd: hij had een kunstgebit en toen een bij hem 
werkende Kroaat dat merkte, maakte die hem duidelijk dat hij daarop kon 

worden afgekeurd. De rest deed een Leerdammer, die tegen betaling al 
meerdere tewerkgestelde Hollanders naar huis had geholpen. (Zelf is hij later in 
een concentratiekamp gestorven). Eind februari kwam Theunis Zoethout thuis, 

waar hij vier weken ziek heeft gelegen.  

De Houtmolen. Hier verdienden dus veel Lemsters hun dagelijks brood. Velen 

werkten er hun leven lang. In de Oudheidkamer hangt een ingelijst 

getuigschrift met het volgend schrift: Getuigschrift toegekend aan Pieter Wouda 

wegens getrouwe plichtsbetrachting gedurende vijf en zestig jaren dienst (1858 

- 12 sept. 1923) als werkman bij de N.V. Stoomhoutzagerij en Houthandel v/h 

de wed. C. Sleeswijk te Lemmer. Pieter H. Wouda wonende in de Schans te 

Lemmer is geboren 3 aug. 1847 - overleden te Lemmer 23 juli 1928. 



Een plaatselijke NSB-bons kwam namens Sociale zorg een kijkje nemen en 

beloofde dat er een ziekte-uitkering zou komen. Die kwam echter niet, misschien 
wel omdat hij in de huiskamer een portret van de koningin had zien hangen... 

Zoethout kwam weer op de fabriek terecht, die tot op enkele laatste maanden 
van de bezetting na, zo goed en zo kwaad als dat ging, kon blijven draaien. In 
1939 was een grote voorraad hout ingeslagen, waarvan een gedeelte overigens 

nog door de Duitsers in beslag werd genomen, ondanks het feit dat de heer 
Corée het wel goed met hen kon vinden.  

In die eerste oorlogsjaren werden vooral veel melkpoederkisten voor de 

zuivelfabriek gemaakt. Toen die geen melkpoeder meer mochten maken, bleef 
de houtmolen met de kisten zitten. Zij zijn naderhand in Lemmer als pakkisten 

verkocht voor een schappelijk prijsje en vonden wel aftrek. Ook werden veel 
blikkisten voor de Condensfabrieken gemaakt en ook voor de blikfabriek. Het 
leveringsprogramma van de houtmolen vermeldde later ook deuren, kasten, 

ledikanten voor de Wehrmacht alsook kinderledikantjes en slakratten. Het 
autopark was inmiddels gedecimeerd geworden door de Wehrmacht en wat nog 

reed, deed dat met behulp van houtgas.  

Chauffeurs waren Pieter de Boer en Hotse Bergsma, die een tijdlang op een 
kleine vrachtwagen heeft gereden, die een bijzondere manier van starten had: 
de wagen werd de dijk opgereden en er daarna weer vanaf geduwd om hem op 

gang te krijgen. In oktober 1944 moest Theunis Zoethout met talrijke Lemsters 
naar Assen en omgeving om er te werken aan z.g. tankgrachten. Hij kwam wel in 

Assen, zag het daar een dag aan en dook toen met enkele andere bekenden 
onder bij familie van hem. Na een dag of tien werd de terugtocht naar Lemmer 
ondernomen, via een grote omweg in verband met landwachterscontrole 

onderweg.  

In twee dagen werd toen wandelend ruim 100 km afgelegd. Theunis Zoethout is 
toen een maandlang ondergedoken geweest in Gaasterland, kwam terug in 

Lemmer en begon in januari 1945 weer bij de houtmolen, waar overigens nog 
maar een paar mensen werkten. Dat sukkelde zo door tot aan de bevrijding. 

Daarna kwam het werk weer moeizaam op gang. Eerst werden onder meer van 
Engelse biscuitkisten aardappelkisten gemaakt. Het duurde nogal even voor er 
weer hout beschikbaar was. Een tijdlang moest er halve weken worden gewerkt. 

Enkele jaren na de bezetting verdween Corée van het toneel. Hij werd opgevolgd 
door de heer V. d. Bosch, die een aantal jaren directeur is geweest tot ook hij 

vertrok. De uitbreidingen en moderniseringen van de fabriek zijn in de 
naoorlogse jaren steeds doorgegaan. 

In 1953 legde een enorme brand de houtloods, vijf woninkjes en de 
wagenmakerij in de as. In de jaren 70 ging het vlug bergafwaarts met 

het bedrijf. In 1974 viel de beslissing de fabriek te sluiten en alles over 
te hevelen naar Grouw. Een klap van de Lemsters die sinds 

mensenheugenis de Houtmolen als een belangrijke broodheer hadden 
ervaren.  

Met dank aan Charlotte Huiskes en Roelie Spanjaard-Visser die de 

prachtige website www.spanvis.nl beheert.          Gerben D. Wijnja 

  

http://www.spanvis.nl/


Mole of Mûne? 

Miskien hawwe jo jo wolris ôffrege 

wat “geef Frysk” is: mole of mûne. 

Of jo hawwe tocht dat mûne wol 

better Frysk wêze sil as mole omdat 

dat lêste wurd dochs wol hiel bot 

liket op it Nederlânske molen. De 

werklikheid is dat mole en mûne 

beide goed binne. Mar elk fan beide 

foarmen is wol bûn oan in eigen 

streek yn Fryslân. Foar in better 

begryp fertel ik no earst wat oer 

ûndersyk dat yn de foarige ieu 

útfierd is. 

De skriuwer, sjoernalist en taalkundige Jan Jelles Hof (1872-1952) hat yn de 

jierren tusken 1917 en 1932 yn it diel fan Fryslân dêr’t Frysk sprutsen waard 

(dus net op de eilannen en net yn de measte stêden, sommige “flekken”, It Bilt, 

de Stellingwerven en east-Kollumerlân) dialektûndersyk dien. Dat wol sizze, hy 

hat foar in protte wurden yn hast elk doarp frege oft dat wurd brûkt waard en 

hoe’t it útsprutsen waard. De notysjes dy’t hy dêrfan makke hat, hawwe 

ynearsten laat ta it boek “Friesche Dialectgeographie” dat yn 1933 útkaam. Yn 

dat boek binne in beheind tal wurden behannele. Gelokkich binne syn gegevens 

bewarre bleaun. Yn 2001 kaam it boek “Dialekgeografyske oantekens fan J.J. 

Hof” út. Dêr binne de measte oare wurden yn opnaam. Foar elk wurd stiet op in 

kaartsje oanjûn hoe’t de útspraak wie yn de plakken dêr’t ûndersyk nei dat wurd 

dien is. 

Ien fan dy wurden is mole/mûne. Ut it kaartsje dat dêr by heart, docht bliken dat 

yn in grut diel fan Fryslân mole sein waard. It giet dan om de hiele westlike helte 

fan de provinsje en de lege midden. Dat komt sawat del op de gemeenten Harns 

(bûtengebiet), Frjentsjerteradiel (+ it doarp Minnertsgea), Menameradiel, de 

súdkant fan Ljouwert, Littenseradiel, Boarnsterhim, it westlike diel fan 

Smellingerlân, Súdwest-Fryslân, Skarsterlân, Lemsterlân en Gaasterlân-Sleat. 

Mûne waard sein yn it noarden en easten fan de provinsje: Ljouwerteradiel, 

Ferwerderadiel, Dongeradiel, Dantumadiel, Kollumerlân c.a. (útsein de 

easthoeke), de noard- en eastkant fan Ljouwert, Tytsjerksteradiel, 

Achtkarspelen, it eastlike diel fan Smellingerlân, Opsterlân en It Hearrenfean. 

Dêr moat wol oan taheakke wurde dat op in pear plakken yn dat gebiet in fariant 

foarkomt, nammentlik mone. 



Yn De Utskoat nr. 145 fan maart 2012 stiet in stikje oer de nammen fan de 

mûnen fan stifting De Fryske Mole. Dy nammen wiene doe offisjeel fêststeld. It 

bestjoer hat by dat fêststellen rekken hâlden mei it gebrûk fan de wurden mole 

en mûne yn de provinsje, sa’t Hof dat optekene hat. Dus yn Littenseradiel de 

Ienzer Mole en yn Ferwerderadiel de Klaailânsmûne, om mar in pear foarbylden 

te neamen. Fansels is elk frij yn syn of har wurdgebrûk. Mar, om it streekeigene 

te bewarjen, soe it moai wêze as minsken yn west- en mid-Fryslân konsekwint it 

wurd mole brûke en dy yn noard- en east-Fryslân in selde bouwurk oantsjutte as  

mûne.   

Jan Boersma  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Molenaar Durk Posthumus schreef ons: “Deze spinnekop in nr. 149 stond 

op de zogenaamde "Barchekop" tussen Itens en Oosterend. Het was een 

spinnekop met rietgedekte achtkante ondertoren welke de landerijen van 

Jarich Hiemstra bemaalde. In 1950 buiten bedrijf gesteld en in 1953 over 

de kop gewaaid.” Over het spinnekoprestant bij Irnsum kon hij melden dat 

de molen in 1928 op dezelfde plaats nog als windmolen staat aangeven. 

Zal later tot op de ondertoren zijn afgebroken om als bergplaats gebruikt 

te worden. Molenvriend Andringa belde met de mededeling dat hij oud-

boer Arjen Schouwstra, die achter in de tachtig is, had gesproken. “Der 

stiene hjir eartiids in stik as sân, acht fan dy spinnekoppen en dy binne 

allegear ôfbrutsen yn de tweintiger jierren,” aldus de boer van 

Jirnsumersyl zoals het daar heet. Het restant van de foto’s is daar dus een 

herinnering aan. De herbestemming als bergplaats heeft hem voor het 

nageslacht bewaard. Harmen Zwart uit Anjum weet ook dat dit het restant 

betreft van een molen van Friens (Adres: Op ‘e Syl 3). Hij verwijst naar 

zijn eigen artikel Vergeten Restanten (2) in De Utskoat nr.82 van juni 

1996. Dit restant ligt bijna in Irnsum maar staat op het grondgebied van 

Friens. Hierboven een oude glasplaatfoto uit het archief van Levende 

Molens. We vragen ons af waar deze foto gemaakt is. Er staan bij nadere 

bestudering maar liefst vijf molens op afgebeeld. 



Ook Mark Ravesloot kwam tot 

dezelfde conclusie: “Het 

onbekende spinnekoprestant op 

pag. 31 van de laatste Utskoat 

is die van polder 176 onder 

Friens. Zie de verdwenen 

molendatabase nr. 487. In de 

Utskoat is hier al twee maal 

eerder over geschreven, zie de 

nummers 34 en 82.” Tot slot 

zijn we benieuwd naar de 

hierbij geplaatste spinnekop en 

de tjasker. Opvallend aan de 

spinnekop is in ieder geval de 

achtkante ondertoren, terwijl 

de tjasker een bok heeft.  

( GDW ) 

 

Foto van Jacob Bijlstra rechts: 

De Olifant bij Burdaard. 

Achterop: De molen van Aldtsjerk 

foto Jelle Hagen. 
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