
  



Bij de foto op de voorpagina: Molen De Puollen bij is een van de deelnemende 

molens aan de Friese molendag 2014 die gehouden zal worden op 29 maart. 
(Foto Gilbert IJsselmuiden) 

Bij de foto op de achterpagina: De molen van Burum kreeg op maandag 24 
februari de kap op de bouwplaats wat molenaar Tjerk van der Veen deed 
uitroepen: “Whoohoo, de kap is er!! Mooi man!” (foto Tjerk van der Veen) 

Van de redactie 

2014 is nog maar net begonnen of de molenbeschermers moeten al meteen 

volop aan de bak. De mededeling van RCE dat molen Burum in hun ogen geen 
monumentenstatus verdient, hakt erin en brengt een ware bevlogenheid aan 
reacties op gang. Bij het ter perse gaan is de uitslag daarvan nog niet bekend. 

Wel leest u in dit nummer meer over de gang van zaken en Jan Boersma greep 
de gelegenheid aan om in de rubriek Mijn mooiste molen de Burumer molen in 

de schijnwerpers te zetten. 
Ook is er aandacht voor andere activiteiten die de molenaars(organisaties) op 
poten hebben gezet, alsmede een uitgebreid artikel over Dokkumer molens van 

Warner B. Banga.  
 

Tot slot een rectificatie aangaande het artikel over de molen aan de 
Ulesprong. In het kader op pag. 33 van ons vorige nummer had 

bovenaan niet Van de Redactie moeten staan. De genoemde 
aanvullingen op het artikel, in de ogen van sommigen storend, waren 
van GDW wiens initialen overigens duidelijk onder de mededelingen 

stonden. Waarvan acte. 
 

We wensen een ieder veel leesplezier met dit nieuwe nummer van De Utskoat, 
ons molenblad dat hiermee de 39e jaargang is ingegaan. 
 

In dit nummer 
Verenigings- en stichtingsnieuws; monumentenstatus molen Burum in 
gevaar; mijn mooiste molen; diverse molendagen; molens SWF in canon, 
molens in Menaldumadeel jaarverslag, historie Dokkumer molens, uit 

ons prentenkabinet. 
 

 
Agenda 
23 maart   Westbrabantse Molendag 

28 maart:    Voorjaarsvergadering GFM 
29 maart:    Friese molenaarsdag  
5 april:    Excursie naar Zuid-Holland (zie elders in dit nummer) 

    Jaarvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars 
12 april:   Molenruilbeurs in Dordrecht (info 0162-516602) 

10 en 11 mei:  Nationale Molen- en Gemalendag 
17 juni:   Avondexcursie Burum Buitenpost en Augustinusga 
21 juni: Molendag Menaldumadeel bij De Rentemeester en De 

Kievit met wandeltocht tussen beide molens 
24 juni:   Avondexcursie It Heidenskip en Nijhuzum 

 



Efkes byprate  

troch De Fryske Mole 
 
 

 
 

Stimuleringsregeling monumenten 2013 (van provincie Fryslân) 

Van de subsidieregeling “stimuleringsregeling monumenten 2013” van provincie 
Fryslân is veelvuldig gebruik gemaakt. Evenals in 2012 konden 
subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten en onderhoud aan 

molens vanaf 2 september tot en met 7 oktober 2013 worden ingediend. Voor 
het onderdeel restauratie rijksmonumenten zijn 80 aanvragen, inclusief 16 

aanvragen die in 2012 zijn afgewezen, ingediend. In de categorie restauratie zijn 
zeven molens ingediend. In de categorie onderhoud molens zijn 17 aanvragen 
ingediend. Door deze grote hoeveelheid aanvragen is ook dit jaar het 

beschikbare budget niet toereikend en heeft er een loting plaatsgevonden om 
een volgorde te bepalen voor de verdeling van de beschikbare middelen. De 

beschikkingen zijn inmiddels afgegeven en zijn te vinden op 
www.fryslan.nl/erfgoed.  
Op deze lijsten zult u geen molens van stichting De Fryske Mole tegenkomen. 

Voor onze stichting een apart budget gereserveerd voor restauratie. De Fryske 
Mole heeft voor drie molens beschikkingen ontvangen waarvoor momenteel de 

bestekken worden geschreven.  
 
In totaal heeft de provincie Fryslân voor € 3.761.000,-- aan restauratie en 

onderhoud uitgetrokken waarvan € 517.680,-- voor molens. Tevens zijn de 
voorbereidingen voor de subsidieregeling voor het jaar 2014 al weer in volle 

gang. Dat provincie Fryslân zoveel subsidie en energie steekt in restauratie en 
onderhoud van monumenten verdient een groot compliment.   (G. van Dijk, 
coördinator st. De Fryske Mole) 

 
WISSELINGEN IN HET BESTUUR VAN DE FRYSKE MOLE 

 
De afgelopen jaren zijn diverse bestuursleden uit het bestuur van De Fryske Mole 
verdwenen, de meesten met een lange staat van dienst en doorgaans vervangen 

door (iets) jongere opvolgers. Met de wisseling van 2013 naar 2014 kwam de 
meest recente verandering aan de orde. 

Onze inmiddels oud-penningmeester Henk Hoogeveen had al een tijdje 
aangegeven er een streep achter te willen zetten. Na een periode van 7 à 8 jaar 
vond hij de tijd gekomen om ruimte te maken voor een opvolger. Zoals zo vaak 

wordt een datum genoemd als streefdatum en deze wordt pas concreet wanneer 
er daadwerkelijk een opvolger in de startblokken staat.  

Henk heeft in een terugblik een paar zaken genoemd die volgens hem zeer 
belangrijk zijn geweest voor DFM en die tijdens zijn bestuurslidmaatschap tot 

stand zijn gekomen.  
Dat zijn met name de organisatiestructuur binnen DFM en dan vooral opgesplitst 
in de Administratieve Organisatie en daaraan sterk gekoppeld de Financiële 

Administratie.Op allerlei fronten wordt deze structuur door diverse flankerende 
organisaties zeer lovend genoemd. 

  

http://www.fryslan.nl/erfgoed


 



In de bestuursvergadering van 19 december 2013 illustreerde Henk de overgang 

van het “ponghouderschap” door het overhandigen van de creditcards aan de 
nieuwe penningmeester. Na afloop van deze december vergadering is het de 

gewoonte om ‘s avonds met de vrijwillige molenaars op molens van DFM en het 
bestuur verder te vergaderen. In deze avondvergadering werd afscheid van Henk 
genomen met woorden van dank en werd de nieuwe penningmeester Barend 

Potjer voorgesteld. 

Henk Hoogeveen (2e van links)op bezoek in het Swetshok bij molenaar Gjalt de 

Groot (r) in de Holwerdermieden. (foto GDW 2008)  

 

Was het aanvankelijk de bedoeling van de schrijver van dit stukje om 
gemeenschappelijk met beide penningmeesters het voorwerk voor dit epistel op 

te stellen. Een datum was ook al vastgelegd maar de komst van het negende 
kleinkind van pake Barend gooide roet in het eten. Het echtpaar Potjer reisde 
prompt af naar de nieuw geborene en de moeder en vader. Daarom maar 

separaat en uit eigen geheugen dit stukje opgesteld. 
Een nieuwe penningmeester strikken gebeurt meestal voortkomend uit relaties. 

Zo hadden de oude en de nieuwe penningmeester een relatie die vorm kreeg 
binnen de Bijenvereniging Beetsterzwaag e.o. Toen Henk de vraag aan Barend 
stelde of hij iets voelde voor de functie van penningmeester werd daar 

uiteindelijk positief op gereageerd. 
 

Barend (zelf bouwjaar ‘47) heeft een loopbaan achter de rug in de financiële 
wereld en wel bij ABNAmro in het gehele land en laatstelijk als directeur op het 

kantoor te Drachten. Daarnaast heeft Barend zich naast politieke en semi-
politieke zaken (raadslid Smallingerland en d.b.-lid w.s. Koningsdiep) ook sterk 
gemaakt voor verenigingen zoals bestuurslid van de Molenstichting Lege Midden 

en het voorzitterschap van het Toeristisch Netwerk Friese Wouden. Zijn 
betrokkenheid bij molens vond zijn oorsprong in Nuenen met zijn drie 

watermolens en een beltmolen. (Jan J Poorte, redactielid) 



Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering 

 

vrijdag 28 maart 2014 om 20:00 uur  
De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  
 
1. Opening. 

2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2013. 

5. Vaststellen jaarverslag 2013. 
6. Penningmeester. 

 Jaarverslag 2013. 
 Verslag kascommissie. 

 Benoemen reserve lid kascommissie. 
6.      Verkiezing bestuursleden. 

Zowel voorzitter Frits Bloem als penningmeester Johannes Rozenga 

kunnen  per oktober 2014 aftreden. Zij zijn beide herkiesbaar voor nog 
een periode van 4 jaar en ze hebben er allebei in toegestemd gedurende 

deze periode hun functie te willen blijven vervullen. Indien er vanuit de 
vergadering bestuurskandidaten beschikbaar zijn dan deze graag uiterlijk 
twee weken voor de vergadering doorgeven aan de secretaris.  

7. Verslag jeugdcommissie. 
8. Opleidingen. 

 Jaarverslag 2013. 
 Stand van zaken. 
 Mededelingen uit de leermeestervergadering. 

 Uitreiking diploma’s periode oktober 2013 - maart 2014. 
9.      Rondvraag. 

10.     Pauze. 
11. Presentatie door Dick Bunskoeke:  Onderzoek naar de geschiedenis van de 

Friese bedrijfsmolens. 
12. Sluiting. 
 

Introductie op agendapunt 11: 
 

Dick Bunskoeke is molenkenner in hart en nieren. Hij schreef meerdere 
molenboeken en publiceerde veel artikelen over molens in verscheidene 
tijdschriften. Ook in de Útskoat staan talloze bijdragen van Dick Bunskoeke, die 

in het dagelijks leven werkzaam is als provinciearchivaris bij de provincie 
Drenthe. Dick is een meester in de kennis over de opkomst van de Friese 

industriemolens. In het laatste Fries Molenboek staat over dit onderwerp een 
uitvoerig artikel. Alle molens passeren in dat stuk de revue, korenmolens, 
oliemolens, houtzaagmolens enz enz. Dat zal op de voorjaarsvergadering 

waarschijnlijk niet anders zijn. 

GILD FRYSKE MOUNDERS 



Verslag Openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders 

op vrijdag 1 november 2013  
 

 
Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens de presentielijsten: 63 
personen. Met kennisgeving afwezig: Wil Hibma, Jippe Braaksma, Gerben Wijnja, 

Hiltsje en Laurens Feenstra, Symen Bouma, Frans Venema, Henk Kuipers, Ruurd 
Jakob Nauta en Tsjalling Bouma. 

 

1. Opening 
Voorzitter Frits Bloem heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder 

de spreker van vanavond Ton Meesters, helemaal uit Breda naar Poppenwier 
gekomen, die een inleiding zal houden over “Molens in de Baltische staten”.  
Ook een welkom aan Bouke Regnerus en familie die vanavond zijn diploma zal 

krijgen uitgereikt. 

 
2. Mededelingen 

 De voorzitter hoopt dat de storm van afgelopen maandag (28 oktober) niet 
te veel schade heeft aangericht aan ons molenbestand; na een eerst 
inventarisatie lijkt het mee te vallen. 

 Het bestuur was aanwezig bij de opening van het atelier van Sipke Koning in 
Stiens, een prachtige accommodatie en we wensen Sipke veel succes. 

 De molenprijs van 2013 gaat naar molen de Fakkert in Hoonhorst. Onze 
felicitaties. De staarttjasker van Elahuizen kreeg 3639 stemmen en 
evenveel euro’s: toch een mooi begin. 

 Onze oud-voorzitter en mede oprichter van het GFM, Jan Coppens heeft op 
26 april jl. de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau 
toegekend gekregen, onze felicitaties waard. 

 Mats Faber heeft een nieuwe website geïmplementeerd. 
 Op die website staat o.a. vermeld dat het GFM de ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) status heeft ontvangen. Voor het invullen van de 

belasting formulieren kan dit een voordeel opleveren. Op 
www.belastingdienst.nl via zoeken op anbi komt u bij een veelheid aan 
gegevens. 

 Rolf Dijkema is blij met de gedenksteen van een andere molen van 
Surhuisterveen die na jaren weer is teruggevonden. Hij ligt nu in de molen 
van Koartwâld. 

 Aan de erkenning van het GFM diploma door De Hollandse Molen wordt 
gewerkt, hopelijk kunnen we in de volgende vergadering vertellen dat de 
erkenning helemaal rond is. Zie verder bij opleidingen. 

 Het ambacht van molenaar op wind- en watermolens is op de lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed geplaatst. Wij zijn hier blij mee omdat het 
een stuk erkenning is van het molenaarswerk.  

 Over boer-bakker-molenaar Jippe Braaksma: Hij heeft een hectare (bijna) 
biologische tarwe verbouwd, dit in Burdaard bij Jan Tollenaar op de 
Zwaluw laten malen, van het meel vervolgens brood gebakken en dit in de 

winkel verkocht onder de naam “Oentsjerkster volkoren”. 
 We wensen de molenaars van Burum veel succes met de herbouw van hun 

molen. 

 Voor de molenaars de op een molen van de Fryske Molen draaien: Op 
19 december een bijeenkomst in Wirdum waar de nieuwe RI en E (Risico 
Inventarisatie en Evaluatie) map zal worden uitgereikt en besproken. Het 

is belangrijk dat er zoveel mogelijk molenaars aanwezig zijn. 

 

http://www.belastingdienst.nl/


3. Ingekomen stukken 
Via de secretaris zijn er geen ingekomen stukken. 
Wat wel aan de orde moet komen is dat in het overleg tussen DFM en GFM. 

Na nummer 150 van de Útskoat, die als jubileum nummer in kleur uitgegeven 
werd en er inderdaad prachtig uitzag werd via de redactie verzocht om een 
reguliere kleurenuitgave te overwegen. Het bestuur van DFM heeft besloten 

dat hiervoor momenteel geen middelen beschikbaar zijn. Omdat de Útskoat 
een gezamenlijke uitgave is kunnen wij niet anders dan deze beslissing volgen 
maar we houden in de toekomst de mogelijkheid open voor kleurendruk. 

 
4. Vaststellen notulen voojaarsvergadering 2013 

Geen op- of aanmerkingen. 

Naar aanleiding van: 
 De advertenties zijn hoofdzakelijk molen-gerelateerd en dit moet ook zo 

blijven er zal nogmaals op worden toegezien. 

 De provinciale molen-flyer Gerard van Dijk van monumentenzorg gaat bij de 
provincie informeren naar een extra laag met alle bestaande molens op de 
digitale kaart van Fryslân. 

 Het bestuur komt met een voorstel een jurist uit te nodigen om alle ins en 
outs van de wettelijke aansprakelijkheid te bespreken. 

 Voorzitter Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta hebben op 11 november a.s. 

een afspraak met Jos Bazelmans n.a.v. onze subsidie aanvraag. 

 

5. Jeugdcommissie 
Frits heeft een notitie geschreven m.b.t. het jeugdbeleid omdat wat we tot nu 
toe hebben geprobeerd niet werkt. In het nieuwe stuk staat de molenaar 

centraal en worden van hem de initiatieven verwacht. Ondersteuning door de 
jeugdcommissie met één of meerdere leskisten. Er gaat een intekenlijst rond 
voor de molenaars die daarvoor belangstelling hebben, voor de mensen die 

intekenen zal een workshop worden georganiseerd. Om te beginnen 
ontvangen zij de notitie Jeugdbeleid.  

 

5. Penningmeester 
Omdat de begroting niet klopt met de berekeningen van Albert, waarbij het 
aantal pagina’s van de afrekening van 2012 is gebruikt voor een 

herberekening van de offerte, waaruit blijkt dat de kosten bijna € 1000 hoger 
komen te liggen dan in de begroting is opgegeven, vindt de penningmeester 

het niet nodig de contributie te verhogen. Echter, omdat de verhoging van de 
contributie in het bestuur al was voorgesteld voordat er sprake was van een 
kleurenuitgave van de Útskoat o.a. vanwege het jeugdbeleid, de aanvulling 

van de cursusboeken en het komend jubileum stelt Frits voor de contributie 
toch maar met € 2,50 naar € 25,00 per jaar te verhogen. Niemand uit de 
vergadering heeft bezwaar zodat het voorstel wordt aangenomen. 

Op de vraag waarom de uitgaven van de verzekeringen hoger zijn dan de 
inkomsten antwoordt Johannes dat een deel van de verzekeringen (WA+) 
door de leden extra wordt betaald, de gewone WA zit verwerkt in de 

contributie. 
Op de vraag van Rolf Dijkema van vorig jaar of ook voor de bestuursleden een 
WA verzekering geldt is het antwoord positief. 

Binnenkort zal er een nieuw rekeningnummer (van Frieslandbank naar de 
RABO bank) worden gepresenteerd: er moet dus geen contributie worden 
gestort voordat dit nieuw nummer bekend is. 

Van 33 leden moet de contributie nog binnenkomen, zij hebben een 
aanmaning- acceptgiro ontvangen. 



7. Opleidingen 

Hoewel Ruurd Jakob wegens ziekte niet aanwezig is heeft hij toch het één 
en ander voor ons gemaakt. Lesbrief “de Mounts” van Jan Hofstra zal 

volgenden week in de leermeesters vergadering worden besproken, 
daarna kan hij na eventuele aanpassingen worden gepubliceerd. 
Momenteel zijn er 32 leerlingen, redelijk verdeeld over de dertien 

lesmolens, alleen op Ameland is op dit moment geen enkele leerling. 
Omdat volgend jaar weer 8 tot 12 leerlingen examen doen en hopelijk 

slagen moet er dan ook weer een actie komen voor het werven van nieuwe 
leerlingen, hoe en wanneer wordt verder uitgewerkt. 
De erkenning van ons diploma door De Hollandse Molen verkeert in een 

ver gevorderd stadium, enkele leden van de DHM examen commissie wil 
graag één van onze examens bijwonen, dit zal op niet te lange termijn 

gebeuren. 
Sije Hoekstra reikt het diploma uit aan Bouke, de enige die in het 
afgelopen halfjaar examen heeft gedaan en is geslaagd.  

 
8. Rondvraag 

Pieter Breeuwsma geeft een korte presentatie over zijn project in Zuid Afrika 
waar met een persoonlijke bijdrage van onze leden in de vergadering van 4 
november 2011 € 360,00 is opgehaald. Het is goed om te zien hoe daar een 

windmotor is gebouwd om de tuinen te voorzien van water. 
Johannes Kooistra stelt voor de uitgave van een molenposter te combineren 
met het jubileum in 2015. 

Martin de Jong stop als molenaar op Lonjé in Bolsward, hij roept 
belangstellenden voor deze betaalde baan op contact met hem op te nemen. 
Frits Bloem meldt dat er ook op de oliemolen van Roderwolde een beheers 

echtpaar wordt gezocht. 
Jaap Tiedema meldt dat de jaarlijkse bus excursie volgend jaar op 5 april 
wordt gehouden en dat Zuid Holland de bestemming is. 

Martin de Jong is van mening dat ook de inspanning van Lia en Rolf van der 
Mark voor de windmotor te Munnekeburen bij de mededelingen vermeld had 
moeten worden; zij hadden zelfs meer stemmen (5178) dan de staarttjasker 

(3639). 

 

9. Pauze 
 
10. Presentatie door Ton Meesters: Molens in de Baltische staten. 

Ton Meesters schetst met een groot aantal oude en nieuwe foto’s de toestand 
van de molens in Estland, Letland en Litouwen. Wat opvalt is de erbarmelijke 
staat van de molens. In die landen is praktisch geen kennis over de molens 

omdat alle molenaars en molenbouwers na de tweede wereldoorlog zijn 
gedeporteerd naar Siberië. 

 

11. Sluiting 
Frits bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen nu of straks 

een goede reis. 
 
Albert Wester 

secretaris. 



Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2013 

 

Overzicht van de activiteiten van het GFM 

 
De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en 
Jaap Tiedema leidde op 23 maart naar windmolens in op de Veluwe en in Zwolle; 

zoals gewoonlijk werden er vijf molens bezocht. Zoals altijd kunnen we ook nu 
weer spreken van een geslaagde excursie. Het was bitter, bitter koud maar er 

was ruim voldoende wind.  
De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Martin de Jong, vond plaats op 30 
maart op een zestal molens in de noordoosthoek, te weten de Hantumermolen 

(Hantum), de Beintemamolen (Westergeest), de Hond  (Paesens), de Gans 
(Ezumazijl.), de Eendracht (Anjum ) en Ropta (Metslawier). Hoewel het koud was 

waren er ook dit jaar weer veel molenaars uit alle delen van ons land op bezoek. 
In de voorjaarsvergadering op 30 maart werden geen diploma’s uitgereikt. Als 

spreker trad die avond Bart Nieuwenhuis op met als onderwerp ‘De restauratie 
van de Zaanse molens’. 
Op 3 juni vond de avondexcursie plaats naar de Klaarkampster molen bij 

Rinsumageest en Zeldenrust in Dokkum. Op 11 juni naar de Rietvink en de 
Reiger beide in Nijetrijne. Daar werd met een traktatie “tien jaar  

avondexcursies” gevierd. Dank aan Ruurd Jakob Nauta en Frits Bloem voor de 
organisatie. 
In de najaarsvergadering op 1 november werd één diploma uitgereikt: 
   

leermeester geslaagde 

Sije Hoekstra Bouke Regnerus 

 

Na de pauze verzorgde Ton Meesters een interessante lezing over  de 

deprimerende staat van de molens in de Baltische staten.   

 

Het bestuur was vertegenwoordigd bij het afscheid van Lodewijk Zwiersta als 

voorzitter van De Fryske Mole. De (her)opening van Victor in Wanswert en de 

Verwachting in Hollum, de receptie van Sipke Koning ter gelegenheid van de in 

gebruikstelling van z’n atelier in Stiens. 

 

Op 21 oktober vergaderde het GFM-bestuur met DFM-bestuur. 

Het bestuur van het GFM vergaderde in 2013 vijf keer, achtereenvolgens bij Frits 
Bloem, Ruurd Jakob Nauta, Frans Venema, Johannes Rozenga en Ruurd Jakob 
Nauta. Verder waren tussen de bestuursleden veel persoonlijke, telefonische en 

e-mail contacten.  
 

Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende het verslagjaar veel leden 
van het GFM meewerkten en deelnamen aan de diverse activiteiten, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

 
Albert Wester 

secretaris 



Jaarverslag opleidingen GFM 2013 
 

In 2013 hebben 3 leerling molenaars examen gedaan, twee van hen zijn 
geslaagd: 

 

Datum Geslaagde leerling Leermeester 

   

28 september 

2013 

Bouke Regnerus Sije Hoekstra 

14 december 2013 Symen Bouma Johan Nooi 

 
We zijn het jaar begonnen met 28 leerlingen. Gedurende 2013 hebben zich 6 

nieuwe leerlingen aangemeld om de opleiding te gaan volgen. Tegenover de 6 
nieuwe leerlingen staan ook een aantal leerlingen, welke de opleiding hebben 
beëindigd. 

 
In 2013 kwam ook het eerste nieuwe lesmateriaal gereed. Het gaat hier om de 

lesbrieven over de muonts, spinnekop en tjasker. Jan Hofstra heeft deze 
prachtige lesbrieven voor ons vervaardigd. Zijn grote kennis komt op deze 
manier via de leermeesters bij de leerlingen terecht. Jan heeft aangegeven nog 

wel meer lesmateriaal te willen aanleveren, of huidig lesmateriaal aan te passen. 
Ook vanaf deze plek wil ik Jan Hofstra nogmaals dankzeggen voor zijn 

enthousiaste medewerking en inzet! 
 
Overzicht aantal leerlingen van 2013 naar 2014: 

Leermeester 01-
2013 

01-
2014 

Leermeester 01-
2013 

01-
2014 

      

Berry Weber 1 2 Jaap Tiedema 2 4 

Clemens Brouwer 0 0 Rolf Dijkema 4 4 

Cees Notenboom 1 1 Sjerp de Jong 1 1 

Durk Piersma 3 3 Sije Hoekstra 3 4 

Dick Sandberg 4 3 Simon Jellema 5 4 

Jan Looijenga 1 2 Wil Heick 1 2 

Johan Nooi 2 1 Totaal 28 31 

 
Ik wil graag alle leerlingen, leermeesters en gecommitteerden bedanken voor 
hun inzet! 

 
Ruurd Jakob Nauta 

Opleidingen GFM 
 



Friese-

molenaarsdag 2014 

Zaterdag 29 maart 2014 vind de jaarlijkse Friese-
molenaarsdag plaats. Voor deze molenaarsdag 

selecteren we elk jaar weer unieke molens, elke keer in 
een andere hoek van Friesland, en die een bezoek meer 

dan waard zijn. Ook voor leerlingen en hun 
leermeesters is dit een unieke gelegenheid om eens op 
andere molens te kijken en ervaringen te delen met 

andere molenaars. Hieronder staat het 5-tal molens 
vermeld dat dit jaar aan de Friese-molenaarsdag haar 

medewerking heeft toegezegd. 

 
Dronrijp: Molen de Puollen , Databasenr: 811                                        
Puoldyk 69A 9035 VC  Dronrijp. Molenaar is Dhr. G. IJsselmuiden 
Menaldum: Molen de Rentmeester    Databasenr: 854                Mieddyk 39B 

9036 LC   
Marssum: Molen Terpzicht  Databasenr: 853       

It Aldlận 4C 9034 XC  Marssum   Molenaar is Dhr. S. Mensinga 
Franeker: Arkens molen.    Databasenr: 817                             
Van Andel-Ripkestraat 31 8802 XA Franeker   Molenaar is Dhr. R. Wibbens 

Schalsum: Schalsumer molen   Databasenr: 872                          
Rijksstraatweg 9 8813 JH  Schalsum   Molenaar is dhr. D. Piersma 

De Friese-molenaarsdag is op 29 maart 2014 van 10:00 – 16:00 uur 
Martin de Jong, Molenaar Cornwerdermolen  Mob: 06-10877364 

martin@makkum.nl 
 
 

 

  

mailto:martin@makkum.nl


(advertentie) 

 

Wil jij sociaal 
ondernemen in 

onze mooie 
molen? 

 

 
 

 
Fermento zoekt 
 

 
voor korenmolen 

't Roode Hert 
 in  

Alkmaar 
  
Een zelfstandig 

sociaal- 
ondernemende  

molenaar   
  

  

 
 

 
Wij zoeken een gediplomeerde molenaar of molenaar-in-opleiding, die zijn/haar 
eigen onderneming wil starten.  

 
Zorgproject Fermento bestaat uit brood-en banketbakkerijen, bakkerswinkels en 

twee graanmolens in Alkmaar en omgeving. Het is een organisatie waar mensen 
met een verstandelijke beperking het beroep van bakker, lunchroom-
medewerker of winkelbediende kunnen leren.  

 
Korenmolen 't Roode Hert is een van de vier locaties van Fermento. Er werken 

acht cliënten. In de molen is tevens een werkplaats waar we ons meel, graan 
maar ook cacao, noten en kruiden verpakken.  
Samen met jou willen we onderzoeken hoe we dit werkgebied verder kunnen 

ontwikkelen in samenwerking met BD-Totaal, een groothandel in biologische 
producten in Houten.Wil jij je eigen bedrijf starten in deze prachtige korenmolen? 

Denk je goed samen te kunnen werken met medewerkers, cliënten en diverse 
(zorg) partijen? Wil je je inzetten voor de productie van biologisch SKAL-
gecertificeerde meelsoorten? Stuur dan je sollicitatie binnen een maand na 

publicatie naar h.vanderwal@fermento.nlVoor meer informatie kun je  terecht 
bij: 

Henk van der Wal; h.vanderwal@fermento.nl  M 0646178781  
of Rob Hardewijn; r.hardewijn@scorlewald.nl  M 0630715290 
Kijk ook op: www.fermento.nl  

 
Fermento maakt deel uit van de Raphaëlstichting, een zorgaanbieder in Noord- 

en Zuid-Holland. 

mailto:hvanderwal@fermento.nl
mailto:r.hardewijn@scorlewald.nl


Avondexcursies 2014 
 
Beste collega vrijwillig molenaars, 

Graag maken we jullie het programma bekend van de avondexcursies 2014. 
Deze zullen plaats vinden op 17 en 24 juni 2014 en wel van 19.30 – 21.30 

uur. 
We bedanken alvast de molenaars die deze avonden als gastheer willen 
optreden. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
17 juni 2014: 

A. Windlust: database nr. 15855, Herestraat 54 te Burum.  Onze 
gastheren zijn Marco Hiemstra enTjerk van der Veen. 

B. De Mûnts: database nr.  50, West 1 A, 9285 WB te Buitenpost.  

Onze gastheer is Tom van Hijum 
C. De Boktjasker: database nr. 42. Uterwei, 9284 XL Augustinusga. 

Onze gastheer is Rolf Dijkema. Bij verhindering één van zijn collega’s van 
de molen van Koartwâld. 

24 juni 2014: 

A. De Snip: database nr. 162, Heidenskipsterdyk 1, 8724 HP It 
Heidenskip:  Onze gastheer  is Piet Meinderts.  

B. Nijhuizumer molen/Monnikenburen molen: database nr. 1308, 
Nabij Nijhuizum 17, 8775 XD Nijhuizum. Onze gastheer is Henk 

Brandsma. 
C. Tjasker: database nr. 161, Nabij Heidenskipsterdyk 31, 8724 HS It 

Heidenskip. Onze gastheer is Jan Stoel. 

We nodigen jullie van harte uit om van de gelegenheid gebruik te maken deze 
molens met een bezoekje te vereren. Allen graag tot ziens! 

De organisatoren:  Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta 

  



  



Nationale  en Regionale Molendag 2014! 
 

Wat doet de molen in je buurt? Dat kun je in het weekend van 10 en 11 mei 
2014 zelf ontdekken tijdens de Nationale Molendag 2014. Tijdens dit 
molenweekend zetten ruim 950 molens hun deuren open, speciaal voor jou. Met 

molenmarkten, fietsroutes, kinderspelletjes en tal van andere activiteiten wordt 
jouw bezoek een bijzondere beleving. Kijk op www.molens.nl welke molens in 

jouw buurt open zijn tijdens Nationale Molendag 2014. 
De 42ste Nationale Molendag is getiteld ‘Ontdek je molen’ en richt zich op de 
jeugd. Speciaal voor kinderen is een gratis doe-boekje beschikbaar, waarmee de 

molen ontdekt en beleefd kan worden. Bij iedere geopende molen tijdens de 
Nationale Molendag is dit boekje gratis op te halen 

 De Nationale Molendag maakt onderdeel uit van de Bank Giro Loterij 
Molendagen die gedurende het hele jaar worden georganiseerd. 
 

Vierde editie BankGiro Loterij Molenprijs van start 
Molens maken kans op 50.000 euro voor restauratie of verbouwing 
 

Molens maken kans op een geldprijs van 50.000,- euro met de Bank Giro Loterij 
Molenprijs 2014. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Vereniging De 
Hollandsche Molen en de Bank Giro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. Tot 

en met 31 mei 2014 kunnen moleneigenaren hun publieksgerichte restauratie- of 
verbouwingsproject aanmelden voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2014 via 

www.molens.nl. Het publiek bepaalt in september 2014 welke molen het 
geldbedrag wint om zijn project uit te voeren.  

 

Doe mee met de Molenacademie 
 

Vereniging De Hollandsche Molen is in 2013 begonnen met De Molenacademie. 
Vanuit deze Molenacademie worden bijeenkomsten georganiseerd over een 
breed scala aan onderwerpen. De cursussen, die bedoeld zijn voor iedereen die 

zich actief met molens bezighoudt, staan in het teken van kennis overdragen, 
inspireren, vaardigheden vergroten en netwerken. 

Voor 2014 zijn de volgende cursussen gepland. 
vrijdag  4 april   De molen als publiekstrekker (middag)  
woensdag  9 april   Molenbiotoop  

zaterdag  12 april   Molenbehoud in de praktijk  
vrijdag  16 mei   Financiële aspecten molenbehoud  

vrijdag  26 september  Fondsenwerving  
vrijdag  31 oktober   De molen als publiekstrekker (avond)  
woensdag  5 november   Molenbehoud in de praktijk   

zaterdag  8 november   Molenbiotoop   
De cursussen worden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Zo zegt Vincent 

van den Berg van Molenstichting Weerterland, die meedeed aan de cursussen 
Molenbiotoop en Molenbehoud in de praktijk: ‘De bijeenkomsten van de 

Molenacademie bieden mij de mogelijkheid mijn kennis over de molens te 
verbreden en te verdiepen en vooral ook aan actuele ontwikkelingen te toetsen.’ 
De cursussen zijn een halve of een hele dag. 

De prijs varieert van € 35,- tot € 75,- (voor leden).  
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.molens.nl.  

http://www.molens.nl/
http://www.molens.nl/


Molen Windlust krijgt brede politieke steun 

in strijd tegen besluit RCE  

Burum - Op 22 januari kwam het bericht over de afwijzing van de 

monumentenstatus in Burum hard aan. De molen is bijna hersteld na een 

fatale brand. Een monumentaal staaltje van gemeenschapszin en 

betrokkenheid vanuit het hele land deed de molen uit de as herrijzen. 

Koste wat het kost werd door alle betrokkenen keihard gewerkt om juist 

de echtheid van de koren- en pelmolen te koesteren waarbij oude 

onderdelen, die uit de brand gered konden worden, zo veel mogelijk 

hergebruikt werden. Al die inspanningen hebben niet mogen baten.  

De afwijzing is een keiharde klap in het gezicht van de molenvechters. 

Hun strijd leverde weliswaar weer een waardige molen op in het oude 

dorpsbeeld, een aanzien dat de herinnering aan oude tijden doet 

herleven en de inktzwarte bladzijde van de brand enigszins doet 

vergeten, maar de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed besliste anders 

en kon het resultaat van een gewetensvolle restauratie, daadkracht en 

het onvoorstelbare elan niet waarderen met de monumentenstatus.  

Er was draagkracht voor behoud in het dorp, iets wat je moet koesteren, 

zeker na zo’n dramatisch verlies door een uit de hand gelopen 

bijbelverbranding door een stelletje kwajongens. Maar de afwijzing lijkt 

niks meer of minder dan een ordinaire bezuiniging die op de burelen van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt doorgevoerd.  

“Er zijn teveel nieuwe materialen gebruikt en er is te veel oorspronkelijk 

materiaal verloren gegaan,” zo luidt de verklaring van Marc Stafleu van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Ongelooflijk, vindt burgemeester Bearn Bilker en ook Jacqueline Brauwers van 

Stichting Erfgoed vindt het oneerlijk dat de molen van Burum van de lijst af 

moet. Het Schultehuis in Meppel, dat vorig jaar afbrandde en ook met nieuwe 

materialen is opgebouwd, behoudt namelijk wel zijn status als monument. Dat 

lijkt verdacht veel op meten met twee maten.  

Volgens voorzitter Aren Vroegindeweij van de Stichting Erfgoed Kollumerland, die 

eigenaar is van molen Windlust, wordt een molen in de loop der jaren 

voortdurend vernieuwd. “Hout en riet hebben een beperkte levensduur. Niet het 

authentieke materiaal moet doorslaggevend zijn, maar de authentieke wijze 

waarop de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd', vindt Vroegindeweij die 26 

april vorig jaar de officiële opdracht gunde aan molenmaker Kolthof uit Stiens.  



Toch leeft er in de harten van de Burumers en molenvrienden hoop. Men kan 

zich niet voorstellen dat PvdA-er Jet Bussemakers, Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, hier niet gevoelig voor zal zijn. De daadkracht en 

draagkracht in Burum is monumentaal sterk, voorbeeldig zelfs en als 

zodanig een aanwinst en dat verdient een brede ondersteuning waarbij de 

monumentenstatus hoort. Op de PvdA-partijbijeenkomst in Westergeest 

sprak Tweede Kamerlid Lutz Jacobi 25 januari jl. in ieder geval strijdbare 

taal. Zij is wél gevoelig voor de monumentenstatus en straalt als een 

gemotiveerde en gepassioneerde voorvechter, een rasechte Friezin waar 

je trots op bent. Eendrachtig de schouders onder zo’n project zetten, het 

oude monument gewetensvol restaureren met gebruikmaking van oud 

materiaal dat de brand wist te doorstaan met op het erf de tastbare en 

opvallend zichtbare relekwie in de vorm van het geknakte wiekenkruis. 

Maar deze ramp deed de bevolking niet knakken. Nee, zij rechtten de rug 

en deden hun monumentale, waardige taak: opknappen die boel, geen 

zieltogend molenerf in het dorpshart, maar een in ere herstelde molen als 

kloppend hart van deze dappere gemeenschap. Aan gediplomeerde 

molenaars is geen gebrek: liefst vier molenvrienden steken met alle liefde 

de handen weer uit de (molen)mouwen, terwijl er nog een zestal in 

opleiding is.  

Onder de indruk van zoveel enthousiasme, vakmanschap en daadkracht 

stelden op 29 januari Lutz Jacobi en Sander de Rouwe kamervragen aan 

de minister:  

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Gerestaureerde molen 

Windlust dreigt monumentale status te verliezen 1”? 
2. Klopt het dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de 

monumentale status van deze cultuurhistorische molen 

aanvankelijk wel erkende, maar nu na een brand mogelijk niet 
meer?  

3. Bent u bekend met het feit dat de molen opnieuw en op 
authentieke wijze gerestaureerd kan worden, daarbij 
gebruikmakend van de oorspronkelijke materialen? 

4. Bent u bekend met een vergelijkbare situatie in Meppel waarbij na 
een felle brand het Schultehuis ook herbouwd is en alsnog de 

monumentenstatus terug heeft gekregen? 
5. Deelt u de opvatting en kunt u zich ervoor inzetten dat de 

monumentenstatus bij deze molen na restauratie in ere hersteld 

dient te worden? 
 

Opeens was molen Windlust “hot-news”. Op 1 februari kwamen twee VVD’ers 
naar Burum. Burumers, molenaars, eigenaar, beheersstichting, dorpsbelang, 
burgemeester en wethouder Boerema gaven de VVD-kamerleden Anne-Wil Lucas 

en Aukje de Vries niet alleen een warm welkom, maar ook een rondleiding met 
tekst en uitleg. En wat merk je dan goed hoe trots Burum op zijn molen is! 



 

Op zaterdag 8 februari kwamen Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en 

Aukje de Vries (VVD) naar Burum om samen met lokale politici en statenleden 

de Burumers een hart onder de riem te steken. Op de foto zingen zij het 

speciaal gecomponeerde molenlied: “Een monument als dit mag niet 

verdwijnen. Voor dat behoud maken wij ons hier sterk.”  

Die betrokkenheid maakte indruk op beide kamerleden, die zich samen met CDA 

en PvdA zullen inzetten voor het behoud van de monumentenstatus. Een week 

later gevolgd door een brede delegatie politici. Toen organiseerde het dorp een 

actiemiddag waarop petities werden aangeboden aan de politieke partijen. 

In de Provinciale Staten liet de FNP begin februari van zich horen. Deze partij is 

van mening dat het provinciebestuur moet bijspringen als de gemeente 

Kollumerland de molen niet (meer) kan onderhouden, een risico dat dreigt als de 

molen definitief de status van monument verliest en er daardoor geen 

onderhoudssubsidie van het rijk beschikbaar wordt gesteld. Volgens statenlid Jan 

Visser verdient de molen overigens wel degelijk de monumentale kwalificatie 

omdat er geen sprake is van modernisering maar van vakbekwaam 

restauratiewerk. We wachten de ontwikkelingen met spanning af. 

Gerben D. Wijnja  

 



 

 

 

 Molenbouw 
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 Onderhoud 

 Renovatie 

 Nieuwbouw 

 Stallenbouw 

 Utiliteitsbouw 
 

 

 
   T 058-2571771 
   Info@kolthofbv.nl 
   www.kolthofbv.nl 

 

 

 
Lid van Bouwend Nederland 

 

Hieronder: overleg over de Monumentenstatus van de Burumer molen.  

mailto:Info@kolthofbv.nl


Myn moaiste mûne: 

Windlust yn Boerum 



Myn moaiste mûne baarnde op de Earste Peaskedei fan 2012 (8 april) ôf. 

It wie de twadde kear dat in mûne yn Boerum troch brân ferlern gie. Mar 

aldergelokst wurdt hy ek dizze kear wer opboud. 

Neffens mr. A.J. Andreae, dy’t in boek oer de skiednis fan Kollumerlân c.a. 
skreaun hat, hie Boerum al yn 1578 in mûne. Mooglik stie dy op it selde plak as 

de lettere Windlust want dat is wêr’t Bernhardus Schotanus à Sterringa yn 1689 
in mûne op syn kaart oanjout. 

De skiednis fan de mûne giet dus fier 

werom. Mar oer it tiidrek fan 1578 oant  
1710 is fierder net folle bekend. Fan 1710 

ôf binne nammen fan nammen fan 
eigeners, dy’t meast ek mûnder wienen, 
bekend. 

Yn 1711 is yn it Proklamaasjeboek 
optekene dat in “voortreffelijke weit oft 

rogmolen” dêr’t ek in bakkerij by hearde 
ferkocht waard. Pijtter Jans wie yn 1784 

eigener fan it bedriuw. Hy ferkocht de 
bakkerij en de mûne op 26 desimber fan 

dat jier oan Andries Bastiaan Bosch en dy syn frou Aafke Willems Crijtzema foar 

4100 Caroli gûne. Mar lang hawwe se gjin plesier fan de mûne hân. Want yn 
1787 (miskien 1785, de boarnen binne dêr net hiel dúdlik oer) baarnde hy ôf. De 

kâns is grut dat it in standermûne wie. 
Koart nei de brân waard de mûne wer opboud. En dan hawwe wy it oer de mûne 
sa’t dy oant 8 april 2012 efter de bebouwing fan de Heerestraat stie. In grutte 

stellingmûne mei roeden fan 22 meter.  
Dy mûne stiet op it skilderij dat jierrenlang oan de muorre fan myn wurkkeamer 

yn it gemeentehûs yn Kollum hongen hat. It falt op dat de stellingskoaren te lead 
stienen doe’t it skilderij makke waard. Nei alle gedachten hat dat yn de tritiger 
jierren fan de foarige ieu west, de namme fan de skilder is net bekend. 

Ik slach no in stik skiednis oer oer en kom dan yn 1941. Dat is it jier dat Jille G. 
Bremer de mûne kocht fan Thijs Berends de Vries. Bremer joech him de namme 

“Windlust”.  
Yn de oarloch wie de mûne belangryk foar de bewenners fan Boerum en 
omkriten: der waard nôt meald, koarn peld mar ek oalje út koalsied parst. Mar 

de mûne hie ek in funksje as wachtpost: der sieten yn de lêste oarlochsjierren 
twa man boppenyn dy’t oerdei mei de stân fan de roeden en nachts mei lampkes 

ûnderdûkers warskôgje koenen as Dútsers 
yn oantocht wienen. 
In flinke restauraasje waard útfierd yn 

1968-1969. It wurk waard dien troch de 
bruorren Bremer, mûnemakkers yn Adorp. 

Se fernijden ûnder oaren de kap en de 
stelling. 
Yn 1978 krigen de soannen fan Jille 

Bremer, Gerrit en Halbe, de mûne yn 
eigendom. 



Nei 1969 wie de 

tastân fan de mûne 
stadichoan wer 

efterút gien. Yn 
1993 waard troch 
Gijs van Reeuwijk, 

doe noch yn tsjinst 
fan de Rijksdienst 

voor de 
Monumentenzorg, in 
bestek opsteld foar 

in nije restauraasje. 
It gie om it herstel 

fan it achtkant, de 
stelling, de kap, it 

draaiende wurk en de wjukken. Mar ta útfiering kaam it foarearst net.  

It ûnderhâld fan sa’n grutte mûne dy’t net mear yn bedriuw wie, wie 
njonkelytsen net mear troch partikulieren op te bringen. Dêrom begûn de 

gemeente Kollumerlân c.a. mei de eigeners te ûnderhanneljen oer oerdracht. Yn 
1997 kocht de gemeente de mûne. Yn deselde snuorje waard de mûne Rust 

Roest yn Muntsjesyl kocht  fan B.T. Sikkens. De gemeente droech beide mûnen 
yn eigendom oer oan de Monumentenstichting Kollumerland en Nieuwkruisland, 
de stifting dy’t de gemeente oprjochte hie foar it behear fan mûnen en 

tsjerketuorren. 
De restauraasje, dêr’t fiif jier earder it plan al foar makke wie, koe yn 1998 dan 

einlings syn beslach krije. Tagelyk waard ek de Muntsjesylster mûne oanpakt. 
Mûnemakker Dunning út Adorp naam de restauraasje fan Windlust oan. Dunning 
hie it bedriuw fan de bruorren Bremer, dy’t tritich jier tefoaren de mûne 

opknapten, oernaam. De Rykstsjinst hie fêststeld dat Windlust wol in bysûndere 
mûne wie. Dizze nôt- en pelmûne hie achtkantstilen dy’t yn ien kear trochrûnen 

fan de grûn oant de kapsouder, hie in aluminium streamline beklaaiing neffens it 
systeem Dekker op beide roeden en hie selsswichting. Yn Nederlân wie hy yn 
1993 de ienige nôtmûne mei selsswichting. 

By de restauraasje, dêr’t ik fanwege myn wurk by de gemeente Kollumerlân c.a. 
in soad mei te meitsjen hie, wie it bestek út 1993 liedend. Omdat de mûne yn de 

seis jierren dy’t ûnderwilens ferstrutsen wiene, efterút gien wie, kaam dêr noch 
wol wat ekstra wurk oerhinne. Mar yn 2000 stie de mûne der wer goed by. De 
kosten wiene goed f 400.000. De offisjele yngebrûkname, ek fan Rust Roest yn 

Muntsjesyl, wie op 6 maaie 2000. 
Sûnt ein 2010 is de doe oprjochte Stichting Erfgoed Kollumerland en 

Nieuwkruisland de eigener. Dy stifting hat nei de brân fan 2012 opdracht jûn om 
de mûne te herstellen. Omdat oan dat herstel yn dit blêd al wiidweidich omtinken 
jûn is en wurdt, lit ik myn stikje hjir einigje. 

Ik bin bliid dat Windlust straks wer, alhiel hersteld, op ‘e nij in pronkstik fan 
Boerum wêze sil.         

Jan Boersma 
 
Foar dit artikel haw ik gebrûk makke fan “Noord-Oost-Friese korenmolens en hun 

molenaars”, skreaun troch W.T. Keune, it boek “Geschiedenis van kerk en molen te 

Burum overbrugd”, troch R. Bosgraaf en G.S. Groeneveld en fan de ynformaasje dy’t 

Franc Hylkema fan de gemeente Kollumerlân c.a. my jûn hat. 



Molens in Canon van SWF  
 
De Stichting Monumentaal Súdwest-Fryslân heeft tot doel het 
bevorderen en in stand houden van de belangstelling voor en 
de kennis over het cultureel en historisch erfgoed in het 

bijzonder in de gemeente Súdwest-Fryslân.  
Om dit te verwezenlijken heeft de Stichting het kwartet ”De 

canon van Súdwest-Fryslân” ontwikkeld. Tegelijkertijd is 
rondom dit kwartet een lesprogramma samengesteld, 
waarmee de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het 

basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân op een 
speelse manier in aanraking komen met het cultureel en historisch erfgoed van 

de gemeente. Het lespakket is samengesteld door kunsthistoricus drs. Paul 
Fluttert uit Hieslum, die ook de presentatie op de scholen zal verzorgen.  
Op vrijdag 24 januari werd om 14.15 uur het eerste exemplaar van het kwartet 

aangeboden aan wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest-Fryslân op 
de RK. St. Ludgerusschool, Weverswei 4A, 8711GP Workum. Aansluitend volgde 

het eerste lesprogramma voor leerlingen van groep 8 van dezelfde school, 
waarna in café Spoarsicht te Workum een feestelijke bijeenkomst was t. g. v. de 
introductie van het kwartet.  

De molens zijn in het kwartetspel uiteraard niet vergeten. We treffen op de 
kaartjes foto’s aan van de koren-en pelmolen De Volharding in Witmarsum, 

houtzaagmolen De Rat in IJlst, spinnekop Doris Mooltsje bij Oudega en de 
windmotor van Jousterp bij Tjerkwerd. Laatstgenoemde prijkt ook stijlvol op het 
doosje en op de achterkant van alle kaarten.  

Het kaartspel zal niet alleen in scholen gebruikt worden maar is ook verkrijgbaar 
bij de boekwinkels in Bolsward en Workum. Binnenkort volgen meer 

verkooppunten.                                                                                     GDW 



  



Molens in het 

Album Amicorum van 

Francois Bekius 
door  Warner B. Banga  warner.b.banga@knid.nl 

 
Rond 1795 legde de Groninger student 
François Bekius (1776-1846), een 

kleinzoon van de ‘Duivelsdominee’ 
François Bekius (1726-1803) en de 

grootvader van de schrijver François 
Haverschmidt (Piet Paaltjens), een 
vriendenalbum of Album Amicorum 

aan. Dit album is in 1961 door Sjoukje 
Poutsma uit Bloemendaal geschonken 

aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, 
waar het werd gezien en 
gefotografeerd door ons redactielid 

Hans Zijlstra. Die oude albums moet je 
dan op een kussen leggen en met een 

loodtouwtje houd je de bladzijden plat; 
daarna mag je onbeperkt foto’s maken 
zonder flits. Het album in een 

kartonnen omslag bevat naast zeven 
inscripties een drietal 

penseeltekeningen, waarvan er één 
gemaakt werd door een D. Djurrema 
uit Dokkum; een levendig stadsgezicht 

op waarschijnlijk de stad Dokkum met 
een trekschuit, twee boerenwagens, 

wat vee en een aantal molens.  
LIJST VAN VRIENDEN 
Album amicorum betekent letterlijk ‘lijst van vrienden’ en deze albums werden 
vooral door mannen uit voorname en adellijke kringen aangelegd als een soort 

portfolio van hun sociale netwerk. Vooral bedoeld als een statussymbool, 
waarmee zij zich een plek in de maatschappij konden verwerven. De 
studievrienden die werden gevraagd om een bijdrage te leveren, maakten dan 

ook nogal wat werk van hun meestal rijk versierde en met fraaie krulletters 
beschreven pagina’s. Het Admiraliteitshuis in Dokkum wijdde van 12 oktober 

2012 tot 23 februari 2013 een expositie aan deze ‘Social media uit 19e-eeuws 
Dokkum,’ deze albums waaruit later de poesiealbums ontstonden, wat meer een 
meisjes- en vrouwenaangelegenheid was.  

 
Hoewel François Bekius zijn album in Leiden ligt, heeft hij daar niet gestudeerd. 

Hij schreef zich op 12 augustus 1794 in aan de Universiteit van Groningen. 
Opvallend is dat de inschrijving vóór hem (op 24 juli) van Sijbrandus Fockema 
was, die ook uit Dokkum kwam. Die Fockema was - zo mag je wel aannemen - 

een echte studiemaat en blijkbaar gingen ze dus samen naar Groningen om te 
studeren.  



In het album van François Bekius vinden we zeven inscripties of bijdragen: van 

de medische student Sijbrandus Fockema uit Dokkum, R. Barkman, zonder 
plaatsaanduiding, Djurre Djurrema, uit Dokkum, Peterus Isaac Knoll, theologisch 

student te Leiden, uit Gerkesklooster, (maar geboren op 19 juli 1774 in Dokkum 
als zoon van Petrus Johannes Wibrandus Knoll en Wilhelmina Meints), (Age?) 
Looxma, juridisch student,  later advocaat te Leeuwarden, T.E.F. Heerkens, 

juridisch student, later clerq te Deventer en P. Brongers, juridisch student te 
Groningen. In het ook bewaard gebleven Album Amicorum van Heerkes is 

bijvoorbeeld weer een bijdrage van Bekius te vinden.  
De kunstenaar en vervaardiger van twee pagina’s in het album van François 

DJURRE DJURREMA 
Bekius is de Dokkumer Djurre Klazes Djurrema. Hij was een zoon van Dieuwke  
Tjerks Hoogakker en de zilversmid Klaas Djurrema, die als één van de 
belangrijkste smeden van achttiende-eeuws Dokkumer goud- en zilverwerk 

wordt gezien. Djurre werd geboren op 22 oktober 1773 en was later ook 
zilversmid te Dokkum. Hij werkte aanvankelijk veel samen met zijn vader en in 

het boek ‘Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver’ staan enkele van zijn 
werkstukken afgebeeld. Hij trouwde tweemaal, eerst met Sijke Gerrits en in 
1820 met Trijntje Ruurds Bakker en overleed op 74-jarige leeftijd in 1848. Zijn 

belangrijkste zilverwerk vervaardigde hij tussen 1812 en 1841, toen hij stond 
geregistreerd met zijn meesterteken ‘DD’ in een ruit, bij de Waarborg in 

Leeuwarden. 
 
Djurre Djurrema schreef in 1796 in het album van François Bekius: 

T. besit eens Vrinds is meer, dan mooglijk ijmand denkt 
Het is een Eedle gaaf, die ons de godheid schenkt 

Waar door wordt aan de ziel een dubble kragt gegeven 
Om langs het pad (der) deugd, na ’t waar geluk te streven. 

Dockum  Dit zij ter gedagtenis van uw 

den 1 septbr. goeden Vrind, die zig dus met ware 
1796 agting tekent  D. Djurrema 

STADSGEZICHT OP DOKKUM ANNO 1795 



 

Djurre Djurrema 
tekende en 

schilderde met inkt 
en penseel een 
landelijk tafereeltje 

met een zicht op 
de stad Dokkum 

vanaf de oever van 
de Dokkumer Ee 
vanuit 

zuidwestelijke 
richting. Als het 

stadsgezicht 
natuurgetrouw 
werd geschetst, 

maar daar lijkt het 
niet op, dan moet 

hij ongeveer bij 
Oude Zijl (Aldsyl) 

onder Betterwird 
aan de Ee hebben 
gezeten. Vandaar 

keek hij over de 
velden naar de 

bolwerken van 
Dokkum, waarop 
toen drie molens 

stonden.  
In velerlei 

opzichten is dit een 
zeer interessante 
prent: van het 

Dokkum aan het 
eind van de 18e eeuw is heel weinig betrouwbaar beeld- en kaartmateriaal 

bekend. Eén grote uitzondering daarop vormt de zeer gedetailleerde 
vogelvluchtplattegrond van J. Smedema uit 1788 (vanuit het zuiden gezien). De 
tekening van Djurrema kan daarmee het beste worden vergeleken, omdat deze 

amper zeven jaar later gemaakt moet zijn. Van de wateren en vaarten rond 
Dokkum is bekend dat er een trekschuitverbinding naar Leeuwarden via de 

Dokkumer Ee en naar Groningen via de Stroobosser Trekvaart werd 
onderhouden. Ook langs het Dokkumer Grootdiep naar Dokkumer Nieuwezijlen 
was een jaagpad aanwezig. Een stadsgezicht op Dokkum moet dus vanuit één 

van die drie richtingen bekeken worden, zodat het zicht vanuit het zuidwesten 
qua sfeer al snel overblijft. De tekenaar moet ergens bij de voormalige Oude Zijl 

(Aldsyl) aan de Dokkumer Ee gezeten hebben. Toch berust het tafereeltje 
gedeeltelijk op fantasie, want vanuit geen enkele richting krijgt men het water op 
de voorgrond met het jaagpad op de verste oever en tevens de skyline van 

Dokkum met molens op de achtergrond. Zeker één molen, de houtzaagmolen 
van Helder, had aan deze kant van de Dokkumer Ee moeten staan… 

 
 



MOLENS VAN DOKKUM 
 
In 1796 stonden binnen de stadswallen en direct bij Dokkum ongeveer tien 

molens. Drie daarvan waren de korenmolens op de dwingers van de bolwerken:  
de Hanspoortster stellingmolen (uit ± 1760), de Driepijpster stellingmolen 

(1773) en de Groote Molen, een forse, oude standaardmolen, die in 1840 
gesloopt zou worden.  
Na 1750 werd het achtkante molentype steeds vaker toegepast, vaak op een 

houten of stenen onderstuk met een balustrade of stelling voor de bediening van 
de molen. Dit molentype was sterker en groter dan de oudere standerdmolens en 

had veel meer capaciteit, omdat er in de achtkante romp ruimte was voor twee 
maalstoelen in plaats van één, zoals in de smalle kast van de standerdmolen.  
Iets buiten de stad stonden twee pelmolens: in de bocht aan de Dokkumer Ee bij 

Betterwird ‘De Jonge Ulbe’ (± 1703) van Ulbe Gerrits Buwalda en aan de kant 
van Oostrum bij het Verlaat in de Súd Ie de pelmolen ‘De Verwachting’ (1718) 

van Walle Melis van der Werff. 
 
Dokkum kende vanaf het begin van de 18e eeuw een rijke houtzaagcultuur; in de 

directe nabijheid van de stad stonden liefst vier houtzaagmolens en een vijfde, 
‘De Bouwlust,’ zou enige jaren later aan de Stroobosser Trekvaart gebouwd 

worden. De meeste van deze zaagmolens stonden in 1796 buiten het zicht van 
de tekenaar, maar vanuit zuidwestelijke richting waren de houtzaagmolen van 
Helder (± 1753) aan de zuidkant van de Ee en de houtzaagmolen ‘Het Hert’ (± 

1714) aan de Streek van de gebroeders Van Assen prominent aanwezig. Aan de 
Woudvaart, bij de aansluiting met de Mearsloat, stond – ook buiten het blikveld 

of papier van de tekenaar – de leermolen en zeemtouwerij van Rinse Jetzes de 
Vries, die na 1830 zou worden verbouwd tot stelling-pelmolen.  
De kleine poldermolen van de Hoedemakerspolder was in 1796 nog niet 

aanwezig; deze is vermoedelijk net vóór 1807 gebouwd en ontbreekt dus in het 
tafereeltje. De complete geschiedenissen van elk van deze molens worden 

uitvoering beschreven in het boek ‘Jim mutte komme ut waait’ over molens en 
molenaars in Dongeradeel. 

 
ALLE MOLENS OP EEN RIJTJE 
 
Tekenaar Djurre Djurrema had dus in de skyline van zijn albumversiering nog 
wel meer molens kunnen tekenen, maar het papier was daarvoor te kort óf hij 

vond het wel goed zo: van links naar rechts schetste hij (net zichtbaar achter 
een hooiwagen) korenmolen ‘De Jonge Ulbe,’ en zaagmolen ‘Het Hert’, vanwege 

zijn forse uiterlijk ook wel ‘De Reus’ genoemd, beide aan de Streek, dan de 
zaagmolen van Helder (die in werkelijkheid op de zuidoever van de Ee stond), en 
de Hanspoortster- en Driepijpsterkorenmolen  op de bolwerken van Dokkum. 

De Groote Molen valt net buiten het blikveld van deze mooie penseeltekening. 
 

Als Djurre Djurrema zelf de schilder van het landschap is, was hij zonder twijfel 
een getalenteerd kunstenaar, iets wat gezien zijn latere beroep en het zilverwerk 
dat hij vervaardigde natuurlijk niet verwonderlijk is. Misschien liet hij zich zelfs 

inspireren door schilders als Paulus Potter als we naar het herkauwende vee op 
de voorgrond kijken.  

 



 



De complete geschiedenissen van deze molens worden uitvoering beschreven in 

mijn boek ‘Jim mutte komme: ut waait!’ over molens en molenaars in 
Dongeradeel. Met dank aan Hans Zijlstra en Arjen Dijkstra voor aanvullende 

gegevens en opmerkingen. 

PELMOLEN ‘DE JONGE ULBE’ 
Deze molen had een voorganger bij Oudezijl 
maar werd rond 1700 op deze gunstige plek 
aan de trekvaart naar Leeuwarden en de 

weg naar Holwerd gebouwd als 
peldegarstmolen. Op een pelmolen mocht 

geen meel gemalen worden, maar de 
molenaars namen het niet altijd zo nauw 
met de regels. In 1780 kwam de molen in 

het bezit van Ulbe Gerrits Buwalda die de 
molen overdeed aan zijn zoon Gerrit. Bij de 

geboorte van diens zoon Ulbe in 1816 
noemde de dolgelukkige molenaar de molen 
‘De Jonge Ulbe’. Later werd deze molen ook 

geschikt gemaakt om granen te malen. 
Toen een latere molenaar een dochter 

kreeg, veranderde hij de molennaam in ’De 
Jonge Sytske’. In 1933 werd de molen 
ontwiekt en in 1944 werd de molenromp 

afgebroken. 
 

ZAAGMOLEN ‘HET HERT’ 

‘Het Hert’ werd waarschijnlijk al gebouwd 

vóór 1700 bij de uitwatering van de Oude 

Paesens in de Dokkumer Ee en was bedoeld 
om zware balken te zagen voor de 

scheepsbouw op de Streek. Uit 1756 is een 
‘Servituut van houtlegging’ bekend 
waarin molenbezitters het recht kregen om 

hun hout langs de vaart te leggen. In 1796 
was de molen in het bezit van de 

houthandelaars Hotze en Jan Harmanus van 
Assen, waarvan de laatste ook wethouder 
van Oostdongeradeel was. Later kwam de 

molen in het bezit van o.a. de familie 
Vellinga en Banga. Na een grondige 

verbouwing en uitbreiding in 1881stond de 
forse zaagmolen ook bekend als ‘De Reus’. 
Hij werd ontwiekt en de bovenbouw werd 

gesloopt in 1932. De zaagschuur bleef 
bestaan tot eind 1970. 
 

ZAAGMOLEN VAN HELDER 
De landbouwer Jan Jans Helder liet in 1753 

een houtzaagmolen onder Sijbrandahuis 
aan de Ee bouwen, en bouwde daar een 
florerende houthandel op. In 1773 liet hij 

naast de molen een fraai herenhuis 



bouwen, waarvan de schitterende betimmering, tegelwerk en rococo-snijwerk 

bewaard gebleven zijn in het Dokkumer stadhuis. De invloedrijke familie Helder 
behoorde tot de aanzienlijken van Dokkum, maar zagen uiteindelijk hun 

houthandel teloor gaan. De molen werd in 1894 getroffen door brand, maar 
herrees uit zijn as als ‘De Phenix’. Hiervoor werd het achtkant van een molen 
met die naam uit de Zaanstreek gebruikt. Naast de molen was een houtkolk en 

kalkbranderij aanwezig. In 1927 werd de bouwvallige molen ontwiekt en in 1938 
gesloopt. 
 

HANSPOORTSTER KORENMOLEN 
Op de bastions van de Dokkumer bolwerken 

stonden van oudsher de korenomolens. In de 
18e eeuw werden de kleine standerdmolens 
vervangen door achtkante stellingmolens met 

meer capaciteit. De Hanspoortster korenmolen 
was daar rond 1760 gebouwd en was in 1796 in 

het bezit van verschillende eigenaren, omdat 
het blijkbaar aantrekkelijk was om in molens te 
investeren. De molenaars waren toen Wierd 

Aukes en Abraham Beitsema. Zij waren ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

brug naar de molen en werden regelmatig door 
het stadsbestuur aangesproken omdat ze met 

hun zware karren de bolwerken en onverharde wegen vernielden. In 1842 

brandde de Hanspoorster molen af en werd deze onder druk van buren niet 
herbouwd. 
 

DRIEPIJPSTER KORENMOLEN 
Ook de standerdmolen bij de Driepijpsterbrug 

werd in 1773 door Gerrit en Machiel Hendriks 
vervangen door een grotere stellingmolen. Toen 
Machiel in 1796 overleed, zette zijn weduwe het 

bedrijf voort, geholpen door Fokke Jacobs en 
Wierd Aukes van de Hanspoortster molen. Nadat 

die molen was afgebrand, was de Driepijpster 
molen in Dokkum de enige koren-molen, omdat 

de oude Groote Molen op de Zuiderdwinger al in 
1840 was afgebroken. Gelukkig verscheen daar 
in 1849 de huidige korenmolen ‘De Hoop’, want 

in 1862 brandde ook de Driepijpstermolen af! 
Deze werd hetzelfde jaar al vervangen door een stevige stellingmolen met een 

stenen onderstuk, die we nog altijd kennen als de ’ Zeldenrust’. 
 

Aannemelijk is – als  we alles nog eens op een rijtje zetten – dat Djurre 
Djurrema tijdens zijn studie in Groningen bevriend raakte met François Bekius en 

door hem gevraagd werd een bijdrage te leveren in zijn Album Amicorum. 
Waarschijnlijk heeft Djurre toen op basis van zijn herinneringen en kunstzinnige 

fantasie een landelijke stadsgezicht op hun beider geboortestad Dokkum 
toegevoegd, als passend sfeerbeeld bij zijn vriendschapsverklaring.  
 

Met dank aan Hans Zijlstra en Arjen Dijkstra voor hun aanvullende 

gegevens en opmerkingen.  
  



Beknopt Jaarverslag 2013 Stichting Molens in Menaldumadeel 

 
Bron: Jaarverslag 2013 van de Stichting 

 
Bestuurlijk 
In het voorwoord geeft voorzitter Anne Osinga aan dat ‘de molens een schat van 

techniek’ herbergen, die het waard is behouden te blijven. Jongeren verbazen 
zich vaak over de eenvoud en effectiviteit hiervan. De mooie, beeldbepalende 

Menaldumer molens verheugen zich in voldoende molenaars, die naast dit 
behoud van cultureel erfgoed ook veel bijdragen aan klein onderhoud, zij houden 
de molens in goede conditie. Ondanks klein verloop van molenaars is er geen 

tekort en in de opleiding zitten zelfs jonge aanstaande molenaars. 
De Brimsubsidies zijn voor de lopende 6 jaar gelukkig toegezegd, zodat het groot 

onderhoud ook doorgang kan vinden. De grote administratieve last ten spijt, het 
bestuur heeft de zaak goed op een rij en voor elkaar. 
Andere bestuurlijke agendapunten zijn: opvolgers in het bestuur, verantwoording 

subsidies, veiligheidsvoorschriften,erfdienstbaarheden Baarderadeel, contract 
Wetterskip, de Molendag Menaldumadeel en het Pontje bij Keimpetille. 

De stichting kent op dit moment 7 bestuursleden en 12 vrijwilligers, waarvan 9 
gediplomeerd molenaar en een leerling-molenaar. De stichting kent 146 

donateurs. 
 
De financiering 

De financiering van het molenonderhoud komt voor 60% van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed aan de hand van een prestatieverklaring met inspectierapport 

per molen. De provincie subsidieert (op dezelfde voorwaarden) 15% vanuit het 
nationaal Restauratiefonds en de gemeente Menaldumadeel subsidieert, hopelijk 
ook na de herindeling. Het Wetterskip betaalt voor de inzet van 3 molens bij 

wateroverlast. 
Het gaat bij de stichting om 6 Monnikmolens, een spinnekop, een Amerikaanse 

windmotor en een eigen werkplaats. 
 
Een oproep tot extra donaties heeft betrekking op de Amerikaanse windmotor 

Heechhiem, hij heeft stormschade opgelopen, maar het is geen monument, de 
stichting staat er dus alleen voor om de reparaties te financieren. 

 
Molenaars en draaien 
De draaiuren van 2013: 

 
Molen Draaiuren   Bezoekers  Opmerkingen 

  Belast Onb 2013 2012 2013 2012 
Marsumer 61 15 76 82 147 158  Ook lesmolen 
Terpzigt 59 - 59 80 20 17 

De Puollen 131 79 210 180 294 242 
Hatsum 62 - 62 65 54 23 

Kingmatille 145 100 245 227 85 51 
Rentmeester 62 51 113 165 34 64  Ook lesmolen 
De Kievit 40 3 43 67 22 16 

Heechhiem 123 - 123 275 - - 
Totaal 683 248 931 1141 656 571 

 



Arend Castelein heeft ook dit jaar de Marsumermolen ook als leermeester laten 

draaien. Als trouwlocatie is deze molen in 2013 één keer gebruikt. En er zijn 
klassen leerlingen bij de molen geweest. 

 
Onderhoud 
Alle vrijwilligers van de stichting hebben samen 1200 uur aan onderhoud 

besteed. Grondverzet, werk aan damwanden en het nodige timmer- en 
conserveringswerk is uitgevoerd. Een belangrijke en welkome bijdrage. 

Bij alle molens is de tweejaarlijkse inspectie van de bliksemafleider uitgevoerd. 
De onderhoudswerkzaamheden per molen zijn talrijk en teveel om hier op te 
nemen. 

Bij Kingmatille is een nieuwe azobe damwand aangebracht, bij de Puollen zijn de 
keer- en weerstijl en de pensteen vervangen. 

In werkplaats Kornelis zijn tal van onderdelen voor de verschillende molens in 
eigen beheer vervaardigd: latjes voor zweichtkleppen, petten, een wachtdeur, 
kammen, wervels, wiggen voor ’t vijzelrad, lassen van een maanijzer, etc. 

 
Molendag Menaldumadeel 

Op zaterdag 18 mei 2013 werd er een eigen molendag gehouden met 
openstelling van De Puollen. In 2014 denkt het bestuur aan openstelling van De 

Rentmeester en 
De Kievit, 
misschien op de 

langste dag, 21 
juni. De 

bedoeling is dat 
er dan een 
wandeltocht 

langs de molens 
wordt 

georganiseerd. 
Zaterdag 8 juni 
2013 werd 

pontje/molendag 
georganiseerd 

met een korps, 
een zangkoor, 
een 

trekzakgroep, 
een fototentoon-

stelling en nog 
meer. De 
Kingmatille, de 

Hatsum en ook 
De Puollen waren 

open. 
 
Samenvatting: 

Michiel de Ruiter 

  



Fan Lippenwâlde nei de Krim 
 

In jier mannich werom krige ik in foto fan in spinnekopmole, 

(loftsboppe) werfan net bekend wie wer ’t dy krekt stien hie. Wol sei 

men doe dat it yn de krite wêze moast wêr’t letter it wetterskip 

,,Hommerts-Sneek’’ kommen wie. Mei de oprjochting fan dat wetterskip 

waarden 25 molens oerstallig, en dizzen waarden  foar 75% fan de 

taksearre wearde oernommen troch it wetterskip fan de eigners. 

 

Ien fan dizze molen, nr.24 yn it  boekje fan de ferkeap, --dy’t by ynskriuwing wie 
op 29-08-1916 en finaal op 12-09-1916 by café ,,Onder de Linden’’ yn Snits 
troch notaris Boshuijer-- stie yn de Krimpolder. Dit is wer’t no sa om en de by de 

buorkerij is fan de fam. v.d.Hoek oan de Krimwei. 
Hjir stienen twa spinnekop molen fuort by elkoar oan wearskanten fan in 

tochtsleat, de iene ,,de Aapmole’’stie der al lang, en de oare – de hjir foar 
neamde – kaam der om en de bij 1904 – 1905 njonken te stean. Dizze wie der 
alhiel fanôf Lippenwâlde op rollen hinne brocht, dêr’t hy earder stie op de 

kadastraal nr. 553 wêzende molepôle. Dat wie tsjinoer de pleats dy’t doe 



bewenne waard troch L.D.Cnossen.  No wennet hjir op Lippenwâlde nûmer 1 dhr. 

L.Cnossen. Eigner fan de mole destiids by de ferkeap wie Rein Joukes v.d.Weij en 
cons. fan Wâldsein. 

De mole stie doe healwei tusken de pleats en de strjitwei. It is net wis dat 
bygeande foto dizze mole is, mar omdat it yn it wetterskip gebied,,Hommerts-
Sneek’’ wêze moast, en der mar ien sitewaasje yn dit gebiet him hjir foar lient, 

geane wy der foarsichtig fan út :,,it soe sa wêze kenne.’’ 
Miskien binne der noch minsken / lêzers dy’t wat útslútsel jaan kinne. 
 

De oare foto fan in spinnekopmole (de rjochter fan de side hjirfoar) is ek fan 
Lippenwâlde. Dizze mole stie doe skean tsjinoer de pleats fan D.v.d.Gaast.  Hy 
stiet as nr.23 yn it ferkeap boekje en wie kadastraal oanjûn as sectie C. nr.579.  

De eigner wie doe Wietse Jans Piersma en cons. fan Drylts. No wenje op dizze 
pleats de fam. J.v.d. Gaast. Jeltewei 63 – Lippenwâlde. 

Fan dizze mole is in Mole- of Schrijfboek bewarre bleaun, dat giet fan maart 
1901 oan’t maart 1911.  Út dit boek kinne we gewaar wurde dat Douwe 

A.Feenstra earst en dêrnei Paulus Yntema [ Swarte Paulus.] dizze mole  
bemealden / betsjinnen. Dat dizze mole al foar 1913 ôfbrutsen wie, is net wier. 
Dêr sil de wetterskipskaart him mei fersind ha, en de as earste yn dit ferhaaltsje 

neamde mole nei alle gedachten mei bedoeld ha. 
 

 
Alle 25 molen brochten by de finale ferkeap meiinoar in bedrach op fan 3.984,- 
gûne. Oan’t in oare keer,   
Hessel Bosma                                         E-mail:  bosma-nijdam@kpnmail.nl 



Uit ons prentenkabinet 
 
Op de oude spinnekopmolenfoto’s kwamen  reacties binnen die alle 

twijfel wegnamen. Ons vermoeden werd in ieder geval bevestigd door de 
heren Auke Koopmans en Durk Posthumus. Eerstgenoemde schreeft ons: 

 
“Neffens my is dit de Koopmans mûne op eilân De Burd. Mounder is Auke de 
Jong. Syn dochter Zus stiet der by. Letter had Symon Koopmans der wenne. No 

dy syn soan Auke. De mûne is ek te sjen yn it filmke ”It liet fan de Burd” ca 1950 
(Av0402)Fries Film Archief. Ik bin benijd oft ik it goed ha.   

It filmke jout in byld fan hoe’t doe destiids alle ferfier oer it wetter gie. Yn 1959 
is der in ûntsluting kommen troch in pont en forhur de dyk. De Burd wie in 
buorskip fan 15 pleatsen en pleatskes. Der komme yn foar de molkboat, 

postboatsje, skoalboat, de bakker in heapream en een beropsfisker .(Freerk 
Siekmans). Ek de Koopmansmole wurdt hjir yn ûnderseil brocht. Nei dat ik wit 

wiene der doe noch twa spinnekoppen (Bouma en Koopmans) en in poldermûne( 
de Boargmûne) op it eilân. 
Wolle jo noch mear witte googlje mar ris ontsluiting van eiland de burd bij Grou. 

Myn suster Auck Peanstra hat der ek in boek oer skreaun(Sitebuorren myn 
paradys). Sitebuorren dêr’t ik berne bin, dit wie in buorskip dy’t forbûn wie mei 

De Burd.”  
 
Op de grote foto uit het prentenkabinet staat in ieder geval zijn pake Auke de 

Jong met zijn dochter Popkje bij de spinnekopmolen op de Burd bij Grou. De foto 
is gemaakt in 1942. Na zijn pake draaide zijn vader Simon Koopmans de molen 

en sinds de restauratie in 2006 hebben Auke Koopmans en Evert Boersma de 
spinnekopmolen in beheer als vrijwillige molenaars. 

Durk Posthumus voegt er nog aan toe:  
“Hier is ook te zien dat de ondertoren een houten staande beschieting had, wat 
bij een restauratie gewijzigd is in een bekleding met dakpannen. Bij de laatste 

restauratie is de oude situatie weer teruggebracht.   
De 2 bovenste foto's op de volgende blz. zouden best eens van dezelfde molen 

kunnen zijn, maar ik ben er niet geheel zeker van.” 
  
Durk Posthumus ging ook nog in op een paar andere onbekenden: 

 
“De onderste spinnekop is in mijn verzameling ook onbekend. 

Dan nog de tjasker in De Utskoat nr.150. Deze boktjasker stond even ten 
noorden van de straatweg Leeuwarden - Hardegarijp, ca. 300 m. ten zuidoosten 
van de kerk van Rijperkerk.  

Op een kaart uit 1928 staan 2 watermolentjes aangegeven vrij dicht bij elkaar, 
een daarvan zal de afgebeelde tjasker zijn. 

Ik heb een foto waar achterop staat Hardegarijp 10-6 - '37, waarbij de molen 
ongeveer in dezelfde vervallen staat verkeert.” 
 

Wij zeggen de beide heren hartelijk dank voor hun speurwerk en plaatsen hierbij 
weer enkele onbekenden die hopelijk ook weer getraceerd kunnen worden.  

 
Gerben D. Wijnja  
 

 



 
 
Drie spinnekoppen en een muonts in  

Verregaande staat van onttakeling  
wachten op nadere tracering.  
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