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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole 

en de Vereniging Gild Fryske Mounders 
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Van de redactie 
Dankzij bijdragen uit het molenveld is het een zeer veelzijdig nummer geworden. 

Diverse foto’s zijn gemaakt tijdens de afgelopen Nationale Molendag. Het was 
zonder meer een van de fraaiste uit de geschiedenis van dit molenfeest. Het 
leverde tegelijk een record aantal bezoekers en deelnemende molens op: 130.000 

bezoekers over beide dagen en opgeteld 1000 deelnemende molens waarvan een 
deel op beide dagen open was, respectievelijk 700 en 300. Voorwaar een groot 

succes met dank aan het schitterde weer dat molenaars en bezoekers in de kaart 
speelde. Veel leesplezier en een fijne vakantie toegewenst.     
         Gerben D. Wijnja 

 

Molenagenda 2019 
18 en 25 juni Avondexcursies. Zie elders in dit nummer. 
4 augustus  Sluiting kopij septembernummer 

14/15 september Open Monumentendag 
12 oktober  Friese Molendag 

1 november  Najaarsvergadering GFM 
24 november Molendag Súdwest-Fryslân 
 

Mededelingen voor de molenagenda graag via utskoat@molenaarworden.nl 

 

Bij de foto’s op de cover 
Voorpagina: zaagmolen De Jager te Woudsend viert dit jaar haar 300 jarig 

jubileum. Meer daarover in een volgend nummer. (foto Jelte van der Meer) 
Achterpagina: spinnekop Dorus Mooltsje aan de oever van de Oudegaster Brekken 
met drone gefotografeerd door Jelte van der Meer (Skydrone Sloten) 

Foto hieronder: De Ypeijmolen bij Ryptsjerk, volgens molenaar Van Stralen de 
meest gefotografeerde molen in Fryslân. Dat geldt zeker ’s winters wanneer één-

nacht-ijs de eerste waaghalzen op de schaats trekt waarna een ware toeloop 
ontstaat. Foto gemaakt tijdens de Nationale Molendag door Gerben D. Wijnja. 
  

mailto:utskoat@molenaarworden.nl
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 Avondexcursies 2019 

Beste collega vrijwillig molenaars, 

Graag maken we jullie het programma bekend van de 

avondexcursies 2019. Dat zal plaats vinden op 18 juni en 25 

juni 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: 

18 juni 2019: 

A. Poldermolen De Slagdykster Mole, Databasenummer 1298, 

Slachtedijk 1A, 9051 TC Stiens 
Onze gastheer is Johan Nooi. 

B. Poldermolen De Balkendsterpoldermolen, Databasenummer 116, 

Langedyk, 9071 XE Oude Leije. 
Onze gastheer is Harmen Zwart 

Bovenstaande molens zijn uitsluitend te voet bereikbaar. De Slagdykster 

Mole vanuit Vrouwbuurt en de Balkendsterpoldermolen vanaf Langedyk 4, 

9071 XE Oude Leije. Neem bij slecht weer de laarzen mee. Voor meer info 

kunt u bellen met Ruurd Jakob Nauta 06-28930890 

25 juni 2019: 

A. Koren- en pelmolen De Onderneming, Databasenummer: 155, 

Molenweg 43, 8748 CN Witmarsum. 
Onze gastheer is Dick Sandberg. 

B. Poldermolen Achlumer Mole,  Database nummer 1299, Hitzumerweg 

3, 8806 TR Achlum. 
Onze gastheer is Durk Piersma. 

Collega vrijwillig molenaars, het GFM nodigt jullie van harte uit om van de 

gelegenheid gebruik te maken deze molens met een bezoekje te vereren. 

Allen graag tot ziens! Ruurd Jakob Nauta 

  

Koren- en pelmolen De Onderneming 

(archieffoto)  
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Restauratie koren- en 

pelmolen De Hond te 

Paesens  

In de vorige Utskoat is gemeld dat we extra geld ter beschikking 

hebben gekregen voor de restauraties van molen De Hond te 

Paesens en de Miedemûne te Holwerd. In dit nummer het verhaal 

over koren- en pelmolen De Hond. 

De molen is gebouwd in 1856. In dat jaar was net de Belasting op Gemalen c.q. 

Molens opgeheven, waardoor het rendabeler werd om een nieuwe molen te 

stichten. In de omgeving van Paesens stonden al oudere molens in Nes en 

Lioessens. Dit waren standerdmolens.  

De molen De Hond is tot na de oorlog in 

bedrijf geweest als koren- en pelmolen. 

Behoudens toepassing van zelfzwichting 

op een van de roeden is de molen nooit 

gemoderniseerd. Veel molens gingen 

over op motorkracht. Nadat de molen 

buiten gebruik werd gesteld, heeft deze 

lange tijd open gestaan voor weer en 

wind. Dat het verval dan groot kan zijn 

laat de foto van 1967 zien. (Foto is zo 

goed als zeker gemaakt door A.J. de 

Koning van De Hollandsche Molen, red.) 

De molen heeft op de nominatie 

gestaan om te worden afgebroken. In 

1953 was hiervoor al vergunning 

verleend. 

De Friese Molencommissie was het hier niet mee eens, en riep  de Vereniging De 

Hollandsche Molen te hulp. De molen was al verkocht aan een Amsterdamse 

zakenman. De gemeente wilde de molen niet overnemen, waarna De Hollandsche 

Molen in 1968 de molen kocht. De molen is daarna gerestaureerd en was in 1971 

gereed en maalvaardig. In 1977 is de molen aan De Fryske Mole verkocht. In 

1999 is de molen opnieuw gerestaureerd, omdat er delen van de constructies 

slecht waren. Er zijn toen onder andere 2 complete achtkantstijlen vernieuwd, 

waarvoor 3 velden van de rietbedekking eraf moesten. Aan de overige stijlen zijn 

toen stukken aangelast.  

Door de lange tijd dat de molen onbeschermd voor weer en wind heeft gestaan, is 

restauratie nu weer nodig en ondervinden we nog de naweeën van die periode. 

Deze molen is nog een van de weinige koren- en pelmolens in het noorden en 

daarom waardevol om te behouden en de oorspronkelijke functie te herstellen.  
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De restauratie nu gaat om de volgende zaken: 

 Vervangen van de rieten bekleding (deels) 

 Aanpak van houtrot, schilderwerk 

 Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil. 

 Herstel twee achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen) 

 Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk 

 
Restauraties worden zo goed als mogelijk voorbereid, maar toch is niet alles 

zonder destructief onderzoek vooraf te zien. Zo zijn er nu bij de uitvoering zaken 

naar voren gekomen die vernieuwing behoeven, waarop niet was gerekend. Dit 

betreft dan de kuipen onder en rond de pelstenen en van de achtkantstijlen zijn er 

opnieuw twee aan meer vervanging toe dan waarop was gerekend. Nu het riet van 

de betreffende velden is verwijderd, is pas goed waar te nemen hoever deze 

hoofdconstructie binnen is aangetast. 

Zo ook de constructie 

onder en rond de 

pelstenen na het 

verwijderen van de 

vloer erboven. 

Deze zaken leveren 

helaas meerwerk op 

waarvoor we 

financiële dekking 

moeten zoeken.  

Het is straks na de 

restauratie weer 

mogelijk om gort te 

pellen, wat na de 

eerste restauratie 

waarschijnlijk niet 

meer is gedaan.  

We hopen eind van de 

zomer de restauratie 

voltooid te hebben.  

Bron: Historisch 

onderzoek van Bureau 

van Reeuwijk 

Bouwmeester.  

Foto’s van aangetaste achtkantstijl, situatie pelkuipconstructie en waaierhok. 

Fokke Busman, De Fryske Mole  
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Al enige tijd stond er een datum onderstreept in de agenda: zaterdag 13 april 

2019, de dag van onze jaarlijkse molenexcursie. Een echte must voor molenaars 

in opleiding, maar voor de leermeesters, ervaren molenaars en oude rotten in het 

vak natuurlijk minstens zo leuk. Na een Duits 

uitstapje in 2018 kon het paspoort deze editie thuis 

blijven liggen. Dit jaar was het tijd om de molens in 

de omgeving van Utrecht te bezoeken! 

En wat voor molens, te beginnen in Wijk bij 

Duurstede op molen Rijn en Lek. Feitelijk de enig 

overgebleven molen gebouwd op een stadspoort. De 

enthousiaste molenaars wisten ons veel te vertellen 

over de recente maar ook vroege historie. Door 

verwarring met een andere molen is lang 

aangenomen dat dit de molen was op een schilderij 

van Ruysdael. Hier werd handig gebruik van 

gemaakt en dit bleek, toen begin 20e eeuw sloop 

dreigde, uiteindelijk de redding voor het behoud van 

de molen te zijn. Het doel heiligt alle middelen 

zullen we maar zeggen. Bij de molen was een fijne 

horecagelegenheid waar we hebben genoten van 

een kop koffie/thee en gebak.  
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Vervolgens de bus weer in, op naar De 

Kraai in Westbroek. Na een kleine 

wandeling vanuit de bus bereikten we 

deze Kringloopmolen: onderin de molen 

is namelijk een kringloopwinkel 

gehuisvest. Bij deze molen viel de goede 

biotoop aan de rand van het dorp en de 

prachtige uitzichten op de stad Utrecht 

direct op. Molen De Kraai is een 

tweelingzusje van molen De Gooyer in 

Amsterdam. Niet zo vreemd, want De 

Kraai staat pas sinds 1880 in Westbroek, 

daarvoor in Amsterdam. Wat anders is 

aan De Kraai is dat hier eind jaren 50 

een elektriciteits-opwekkings-installatie 

is geplaatst. Hiervoor waren, naast de 

stalen banden op de koningsspil en 

schijflopen, wel de nodige verstevigingen 

nodig, het bleek dus ook af en toe een 

beste klus om langs alle trekstangen op 

en neer te klimmen in de molen. Deze 

energieopwekking bleek geen succes en 

vooral een behoorlijke aanslag op de 

molen. Bij het inschakelen van dit 

systeem was namelijk wel behoorlijk wat 

windkracht nodig, en het laat zich raden 

wat deze plotselinge snelle vertraging met de molen deed.  
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Na een korte rit langs de buitenwijken van Utrecht en het prachtig gelegen Oud-

Zuilen kwamen we bij de Buitenwegse-molen en Westbroekse-molen, 

respectievelijk een wipmolen en forse poldermolen. De enthousiaste molenaar van 

de na een brand compleet herbouwde Buitenwegse-molen wist veel te vertellen 

over de herbouwperiode, de strijd met architecten, regelgeving en alles wat bij 

zo’n gebeurtenis om de hoek komt. Gelukkig kunnen we ondanks deze perikelen 

de wipmolen weer bewonderen op deze plek! Na de restauratie is de molen 

volledig uitgerust met verbeteringen volgens Dekker. De molen is namelijk 

voorzien van onder andere Dekkerwieken, een Dekkerlager en een schroefpomp.  

De reis ging verder langs De Vecht door mooie plaatsen als Maarssen, Breukelen 

naar de volgende tussenstop: molen De Hoop in Loenen aan de Vecht. Een ronde 

stenen stellingmolen, gebouwd op de achtkantige onderbouw van zijn afgebrande 

voorganger. Vanaf molen De Hoop hadden wij een prachtig zicht op het dorp, 

rivier De Vecht en de 

Loosdrechtse plassen. 

Qua uitzicht hadden 

we het deze dag 

sowieso getroffen met 

prachtige Hollandse 

wolkenluchten. Alleen 

tijdens de rit naar de 

laatste molen barstte 

de hemel open, maar 

in de bus zit je 

gelukkig droog.   
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Overigens had het niet veel gescheeld, of onze bus had geen dak meer: de laatste 

molen, De Korenmolen van Laren, scheert met zijn roeden gevaarlijk over de 

straat! Dit is een van de twee binnenkruier-korenmolens van Nederland. Het 

interieur van deze molen is werkelijk heel bijzonder, een klein museum op zich. 

Wat hier ook opvalt zijn de prachtig versierde plooistukken in het bovenwiel. We 

kijken terug op een geslaagde dag en verheugen ons al weer op de volgende 

editie.     Tekst: Fabian Lopatka. Foto’s Gerben D. Wijnja, groepsfoto Edo Werkman  
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Draaiuren 2018 
 

aantal molens   138 
geen opgave   24, deze molenaars wensen niet mee te doen 
 
aantal ontvangen  104 van de 114 molens 

Tien molenaars doen wel mee, maar laten niets van zich horen, 
waaronder enkele leermeesters. 

percentage ontvangen  91 % 
 
uren belast:    5.915:00  47,63 % 
uren onbelast:    6.503:30  52,37 % 
 

nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

1 de Formerumermolen Formerum  300 300  

2 de Phenix Nes 90½ 46½ 137  

3 de Hond Paesens 2 89 91  

4 de Hoop Holwerd     

5 Ropta Metslawier 2 54 56  

6 de Eendracht Anjum  339 339  

7 de Hantumermolen Hantum 88 142 230  

8 Miedemûne Holwerd 41 55 96  

9 de Gans Ezumazijl 16 50 66  

11 Klaailânsmûne Marrum 2 5 7  

12 Grutte Mûne Marrum 10 21 31  

13 de Phenix Marrum     

15 Hegebeintumer Mûne Hegebeintum 10 30 40  

16 van Aylvapoldermole Wommels 32 35½ 67½  

17 de Volharding Jislum 4 4 8  

18 de Meermin Damwâld 83 77½ 160½  

19 Zeldenrust Dokkum 104 193 297  

20 de Hoop Dokkum  110 110  

21 Beintemapoldermûne Westergeest 39 13 52  

22 de Victor Wânswert 16 42 58  

23 de Zwaluw Burdaard    238.567 

24 de Klaarkampstermolen Rinsumageast 108  108  

25 de Westermolen Kollumerpomp  120 120  

26 de Hoop Stiens 6 274 280  

27 de Vrouwbuurstermolen Vrouwenparochie 211  211  

28 Balkendsterpoldermûne Alde Leie 10 32 42  

29 Genezareth-Kleasterpoldermûne Hallum 21  21  

30 Tochmaland Kollum 47 38 85 9.025 

31 Rust Roest Munnekezijl  120 120  

32 Steenhuister Mûne Stiens 5 8 13  

33 de Olifant Burdaard  8 8  

34 Slagdijkster Mûne Alde Leie 46 36 82  

35 Binnema's Mûne Stiens 16 3 19 17.820 

36 Wynser  Mûne Wyns 8¼ 21½ 29¾  

37 de Oudkerkermolen Aldtsjerk 51  51  

38 de Hoop Readtsjerk     
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

39 Grutte  Mûne Broeksterwâld 31½ 18½ 50  

40 Broekpoldermûne Broeksterwâld     

41 Windlust Burum 15 146½ 161½  

42 de Korenaar Sexbierum 10 150 160  

43 Tjasker Feanwâlden     

44 de Kievit Menaam 35 25 60  

46 de Mûnts Buitenpost  44 44  

47 Arkens Franeker     

48 Achlumer Mole Achlum     

49 Skalsumer Mole Schalsum 223 37 260 85.307 

50 de Rentmeester Menaam 141 47 188  

51 de Marssumermolen Marsum 60 80 140  

52 Bullemûne Lekkum 8 20 28  

53 de Himriksmole Tytsjerk 53½ 33 86½  

54 Boktjasker Augustinusga 24  24  

55 Kingmatille Dronryp 131 78 209  

56 de Hatsumermole Dronryp 49 34½ 83½  

57 de Poullen Dronryp 416 664 1080  

58 Terpzicht Marsum 50  50  

60 Ypeymûne Ryptsjerk 22½ 40½ 63  

62 Froskepollemolen Leeuwarden 20 121½ 141½ 57.416 

63 Molen de Swarte Prinsch Tytsjerk     

64 Hooglandmole Goutum 19 21 40  

65 Kramers Mole Goutum 18 29 47  

66 de Himpenserpoldermole Wergea 163 34 197  

67 de Hoop Sumar 93 78 171  

68 Tjasker Bolsward     

70 Langwert Winsum 10  10  

71 de Huinsermolen Húns 61¼  61¼  

72 de Eendracht Kimswerd 44 18 62 32.924 

73 Marswâl Lollum 17¼ 17 34¼  

74 Fatum Tzum    2.486 

75 Teetlum/Duivenhok Tzum 4 26 30  

76 Wieuwens Easterlittens 16  16  

77 de Ikkers Warten     

79 Ienser Mole Iens     

81 de Izeren Kou Allingawier     

82 de Princehofmolen Earnewâld     

83 de Onderneming Witmarsum 156 20 176  

84 Pankoekster Mole Witmarsum 1 4 5  

85 Himerter mole Burgwerd 23½  23½ 2.760 

86 Terpensmole IJlst     

87 de Haensmole Grou     

88 de Borgmolen Grou     

89 de Cornwerdermolen Cornwerd 26 32 58  

90 de Klaver Bolsward 36 5 41 31.909 

91 Rispens Easterein 20 21 41  

92 de Bird Grou     

93 Heechhiem Goëngahuizen     
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 

94 de Modderige Bol Goëngahuizen  40 40  

95 Jansmole Goëngahuizen 35 97 132 32.928 

96 Lonjé Bolsward 5 31 36  

97 Oegekleastermole Hartwerd     

99 Roekmole Goëngahuizen     

100 Beabourster Mole Tjerkwerd 8 15 23  

101 de Mellemole Akkrum     

102 de Rat IJlst     

103 de Vlijt Koudum  105 105  

104 Geaupoldermole Oppenhuizen     

105 Grevensmolen Vegelinsoord 132¾  132¾ 59.190 

106 Ybema's molen Workum 27½ 65½ 93 73.004 

107 de Wijert Makkinga 34 137 171 37.323 

108 de Nylânnermole Workum 88 178½ 266½ 121.052 

109 de Snip It Heidenskip 23½ 37¾ 61¼ 26.528 

110 Tjasker It Heidenskip 20  20  

111 de Sweachmermolen Langweer 25 125 150 50.000 

112 de Groene molen Joure     

113 Penninga's molen Joure 29 54 83 37.256 

114 Welgelegen Heerenveen 20 78 98 30.600 

115 't Lam Woudsend     

116 de Jager Woudsend 184 97 281 188.292 

117 de Skarrenmoune Scharsterbrug 25 30 55 41.086 

119 Tsjongermûne Mildam 12 15 27  

120 de Kaai Sloten     

121 Windlust Wolvega 18 64 82  

122 de Rietvink Nijetrijne  ¼ ¼  

123 de Reiger Nijetrijne     

124 de Gooyer Wolvega 115 5 120 27.769 

125 Windlust Noordwolde 2 239 241 125.656 

126 't Zwaantje Nijemirdum 93  93  

128 de Vesuvius Elsloo     

129 Tjasker Wijckel 46  46  

132 de Verwachting Hollum 437 55 492  

133 de Hersteller Sint Johannesga  617 617 369.670 

134 Nôtmûne Surhuisterveen 112 85 197  

137 de Mars De Blesse  28 28  

145 Spinnekopmole Nijhuizum 72 155 227 144.921 

148 Dorismooltsje Oudega 76 38 114  

 Wynmotor Peenstra Goutum 120  120  

 Wynmotor Hounsdyk Goutum 520  520  

 Wynmotor Ysbaan Wirdum 500  500  

 Windmotor Greate Wierum Lytsewierrum     

 Windmotor Heechhiem Deinum 12  12  

 Windmotor Molkwar Molkwerum 30  30  

 Windmotor Skar Skar 27  27  
 

Albert Wester, administratie draaiuren  
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De molen  

De molen van de Hempensermeerpolder in volle glorie 

tijdens de Nationale Molendag. Inzet: molenaar L. van 

der Meer licht de vang. Foto’s: GDW 
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Op woensdag 24 April werd de status van gemeentelijk monument 

bekrachtigd tijdens de start van het project Kruidenkracht van de 

kunstenaar Claudy Jongstra. Kruidenbedden zijn verzonken in de dijk van 

de Hempensermeerpolder. Wanneer die in mei ontluiken spat de 

kleurenpracht er vanaf. De molen deelt in die feestelijke bloei als 

toonbeeld van windkracht en sierlijkheid. 

De Hempensermeerpolder, een gebied 

van 90 ha, is bedijkt en drooggemaakt 

in de jaren 1784/85. Het bijgaande 

fragment van de gritenijkaart van 

Idaarderadeel is overgenomen uit de 

atlas van Schotanus . (Halma) 1718. 

De Hempensermeer was toen nog 

onbedijkt. Spahr van der Hoek schrijft 

in Geschiedenis van de Friese 

landbouw (1952) dat in 1774 een 

Plakkaart van de Friese Staten 

verscheen "ter aanmoediginge tot 

Bedvking en betere Culture der 

Landen". De droogmaking van de 

Hempensermeer zal daar zeker door 

aangemoedigd zijn. In 1779 volgde 

een nieuwe aanvraag tot inpoldering. 

Uiteindelijk werd in opdracht en voor 

risico van vier kooplieden uit Makkum 

een dijk met een ringvaart om het 

meer aangelegd waarbij aan de noordzijde een molen werd geplaatst die het 90 

ha grote meer leeg moest malen. Een jaar later was die klus geklaard en werd een 

indeling van blokken van elk ongeveer 2,2 ha werd gecreëerd. Die verkaveling 

bestaat nog steeds. Al veel eerder moeten er overigens plannen geweest zijn om 

de Hempensermeer droog te maken.  
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In de dertiger jaren van de 17e eeuw 

zijn rond Warga de Wargastermear 

(Grutto Mar en de Jornahuistermeer 

(Lytse Mar) ingepolderd. Daaraan is 

de naam van Paulus Jansz. Kleij 

verbonden, wiens nagedachtenis werd 

geëerd met een gedenksteen in de 

berm van de weg door de 

Wargastermeer naar Aegum. Grote 

financiële tegenstellingen bij deze 

inpolderingen zullen wel de oorzaak 

zijn dat de plannen uit 1632 om de 

Hempensermeer droog te maken, toen 

nog niet door gingen.  

Molen 

De Hempenserpoldermolen is een maalvaardige grondzeiler, die vroeger voorzien 

was van zelfzwichting. Hij werd in 1863 gebouwd voor de bemaling van de in 1784 

drooggelegde Hempensermeer. Deze molen was dus niet betrokken bij de 

droogmakerij. In 1955 verloor hij deze functie, waarna het polderbestuur de 

molen "op afbraak" te koop aanbood. Omdat dit in strijd was met de 

molenverordening, kreeg het daarvoor echter van de provincie Friesland geen 

toestemming. Gedeputeerde Staten adviseerde de gemeente de molen over te 

nemen. Dat gebeurde in 1959, toen de molen voor twee gulden aan de gemeente 

werd verkocht, op voorwaarde dat de in 1953 voor de aandrijving van de vijzel in 

de molen geplaatste dieselmotor niet zou worden verwijderd. In 1985 brandde de 

naast de molen gelegen molenaarswoning helaas af. Een jaar later werd de 

dieselmotor in de molen vervangen door een elektromotor, waarmee sindsdien 

gecombineerd kan worden gemalen. 

 
Herinnering 

 
Mevrouw D. de Groot–Rinsma uit Raerd schreef ons in 1979 in een uitgebreide 
brief over het gebied rond Wergea. 

“Ik ben 78 jaar en heb altijd interesse in molens gehad. Ik ken ook veel molens. 
Mijn beide grootvaders hadden een molen. Zij waren buren, maar de ene molen 

stond bij bepaalde windrichting in de luwte van de andere. Dat was nog voor de 
waterschappen kwamen in de omgeving van Warga. Er is zo veel te vertellen over 
molens.   

In de tijd dat er haast geen wegen waren en alles te voet ging door de weilanden, 
werd er geseind met de molens. Een bepaalde stand was een teken voor de 

veehandelaar dat de boer iets had te verkopen. De stand voor de veekoopman zal 
wel een plaatselijk gebruik geweest zijn en hing van de bereikbaarheid af. Mijn 
neef wist ook van zijn moeder, die 93 jaar is geworden, van dit gebruik. Ook was 

er de rouwstand en vreugdestand met huwelijk. Als iemand ernstig ziek was 
wisten de buren daarvan.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maalvaardig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondzeiler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfzwichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hempensermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedeputeerde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gulden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijzel_(waterschroef)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
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Stond de molen in de rouwstand dan 

was dit het teken dat de persoon was 
overleden. Wel een zeer oud gebruik.   

Bij mijn grootvader was een klein 
raampje in de muur van de kelder 
(mulhûs). Daar vandaan kon hij uit een 

raam in de schuur zien hoe de molen 
draaide. Als er een knecht of arbeider 

solliciteerde, werd gevraagd of ze 
konden malen. Een arbeider van mijn 
grootvader werd molenaar op de Olifant 

in Oudkerk * uit 150 gegadigden! Het 
was heel aantrekkelijk om molenaar te 

worden. Er was vaak een ‘komelkerij’ 
van ongeveer 6 koeien bij. Met nog wat 
los werk bij een boer zat daar vroeger 

een bestaan in. Een molen was toen 
heel gewoon en er waren toen zo veel. 

In 1919 is het waterschap “De Grutte 
Krite” opgericht, “It âld Skroet” in 1916 

en “It Langdeel” in 1921. Mijn 
grootvader was secretaris van deze 
waterschappen en van twee ook nog 

penningmeester. Toen zijn de molens 
afgebroken.” (*Bij Burdaard, red.) 

 
Jaren 80 van de vorige eeuw 
 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd 
in dit gebied een natuurreservaat van 

kracht waarbij boeren voor 15 juni niet 
mochten maaien. Het kende een goede 
verkaveling waarbij elk perceel 6 

pondemaat groot was. Maar wegens bar 
slecht weer kende het 

natuurbeschermingssysteem een 
teleurstellende start. Toen in juni mocht 
worden gemaaid, liepen de werktuigen 

vast in het land en liet de kwaliteit van 
het ingekuilde, natte en ingegroeide 

gras veel te wensen over.  
Onze voorzitter van De Fryske Mole, 
wijlen A. Bokma, vroeg zich in dat jaar 

af of de Hempensermeer nog eens voor 
geschiedenis zou zorgen. Zou het 

recreatiegebied van Leeuwarden 
worden? Zou de polder nog eens een 
meer worden, zoals plannen deden 

geloven? Bokma: “Dan moat it skip mei 
jild earst al troch de Wergeaster brêge.” 

Berucht en gruwelijk 

De Hempensermeer is in de Friese 
geschiedenis berucht als straf- en 

executieplaats. Dat schreef meester C. 
van der Molen uit Hempens die in 1858 
op verzoek van het Friesch 

Genootschap de geschiedenis van 
Hempens en het nabijgelegen Teerns 

op schrift stelde. Of de details allemaal 
wetenschappelijk verantwoord zijn is 

nog de vraag, maar een gedeelte 
ervan is al gruwelijk genoeg. 
Jac. Zantema die geboren en getogen 

was op de boerderij Hempensterwier 
(Marswâl) beschreef dit drama in het 

Friesch Landbouwblad van 18 januari 
1941. “Op Peaskemoandei 1535 preket 
Jan van Geelen yn Tsjom foar sa’n 300 

minsken. De steedhâlder fan Karel de 
Fyfte stjoert syn soldaten der op ôf. 

Mar dy wurde ferslein. De folgelingen 
besette yn jûchhei-stimming it 
Aldekleaster by Hartwert, wêryn se 

oan 7 april 1535 ta stân hâlde.” De 
gevolgen zijn gruwelijk. 

In de kronieken wordt melding 
gemaakt van het Anabaptisten- en 
Wederdoperdrama in 1535. De 

historicus Winsemius schrijft dat bij de 
bestorming van het bezette 

Oldeclooster bij Hartwerd veel mannen 
ter plaatse werden opgehangen of 
onthoofd en dat 70 vrouwen en 

meisjes in gevangenschap naar 
Leeuwarden werden gebracht. Op 12 

april van dat jaar zijn 43 vrouwen, een 
dag later twee en op de 19e één vrouw 
ter dood veroordeeld. Kort daarna zijn 

ze verdronken, een klein aantal in de 
gracht achter het Blokhuis in 

Leeuwarden en een groot aantal in de 
Hempensermeer, in zakken gebonden. 
Later zijn de lijken opgevist uit het 

twee meter diepe water en bij elkaar 
begraven. Ook eerder, tijdens de 

twisten tussen Schieringers en 
Verkopers, werden gevangenen van 

weerskanten afgemaakt en rug aan 
rug in de Hempensermeer verdronken.  
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De Wergeaster boeren lieten zich 

echter ook niet gek maken met 
deze Leeuwarder plannen. Een 

boer: “Earst hat it nije gemaal by 
Eagum en de ruilferkaveling 
hannenfol jild koste, en no wolle se 

de boel wer ûnder wetter sette. Dit 
wurdt sa stadichoan it djoerste 

stikje grûn fan Fryslân.” Een 
recreatiegebied voor zeilers, 
zwemmers, surfers en 

zonaanbidders ging echter niet 
door. De Himpensermar kon voor de 

bewoners het mooiste plekje op 
aarde blijven. 
 

Met de toekenning als 

gemeentelijk monument heeft 

de beruchte, drooggemaakte 

Hempensermeer bijna 40 jaar 

later alsnog geschiedenis 

geschreven. Aantastingen kent 

het gebied nauwelijks: de oude 

blokverkaveling is bewaard 

gebleven en de weilanden 

hebben nog dezelfde functie als 

tweehonderd jaar geleden. De 

poldermolen completeert het 

plaatje. Het vormt daarmee een 

uniek landschappelijk erfgoed 

dat volgens de 

Monumentenstichting 

Boarnsterhim “de gaafste 

droogmakerij van Nederland” is.  

Gerben D. Wijnja  

 

Overname wegens digitale 

beschikbaarheid 

Oude molenknipsels uit het vakblad 

De Molenaar vanaf halverwege de 

jaren 50. Meer dan een halve meter 

hoge stapel. Wanneer u 

belangstelling heeft, kunt u hierover 

contact opnemen met Yolt IJzerman 

06-38444152  

a.j.ijzerman@hetnet.nl 
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“Ik ha altiten gek fan it mûnderjen west” 

Een jaar geleden was Eeuwe de Vries zo tussen neus en 

lippen al eens voorzichtig gepolst over koninklijke 

onderscheidingen. Ja, dat zat wel goed, het is mooi dat 

iemand voor z’n verdiensten een passende waardering 

krijgt, zo redeneerde hij. En dan wordt het stil en raakt die 

ene opmerking in het vergeetboek. Vervolgens valt er een 

uitnodiging op de mat om op 26 april naar een 

huwelijksjubileumfeest te komen. In Burgum, in De Pleats. 

Dat moet altijd doorgaan. Het nette pak aan en samen met 

z’n vrouw Anneke op naar het jubilerend paar. Eenmaal 

daar binnen bleek het niet te gaan om een huwelijksfeest. 

Het had de Koning behaagd... 

Eeuwe herinnert zich het gesprekje van een jaar geleden. Hij is met een smoes 

naar zijn eigen feest gelokt om de versierselen van een Koninklijke 

Onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Achteraf bekeken dus niet 

helemaal onverwacht, maar zo’n officieel moment met een toespraak door de 

burgemeester maakt toch indruk.  

“Natuer is my alles en de mûne is natuer” 

Eeuwe is een natoerman, yn ieren en sinen. Vergroeid met alles uit de natuur die 

z’n oorsprong vindt in de winderige weiden rond het Tichelwurk bij de Dokkumer 

Ee. Want waaien wil het daar wel en de oude poldermolens hebben er vroeger van 

langs gekregen. Eeuwe kan daar als geen ander van getuigen. Als ik hem op de 

Nationale Molendag opzoek, blikken we even terug onder het genot van een kop 

koffie met wat lekkers erbij waarvoor zijn vrouw Anneke heeft gezorgd. 

Ondertussen is er ook bezoek. Wat wil je ook met zo’n schitterende dag en Eeuwe 

zijn verhalen staan garant voor het nodige vermaak. Daarbij toont hij zich een 

ware ambassadeur voor zijn molen aan de Rhaladijk in Aldtsjerk. Op de vrijdag 

voorafgaand aan de molendag had ik hem gebeld. “Nee, Eeuwe is der net. Dy is 

de hiele dei al op de mole. It hiem meane en sa. It moat der kreas by lizze.” Aldus 

zijn vrouw Anneke aan de andere kant van de telefoonlijn. Maar ik kan zaterdag 

wel komen. Hij is er de hele dag. 

 

De familie is eigenlijk vergroeid met het boerenbedrijf en de poldermolen. Eeuwe 

stamt namelijk uit een oud molenaarsgeslacht.   
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“Pake Sytse Eeuwes de Vries wie al 

mûnder op ‘e mûnen fan Gytsjerksterhoek 

en de Weeshúspolder en hy betsjinne ek 

in stikmannich spinnekoppen yn ‘e 

Binnemiede en de Grutte Wielen.” Zelf 

groeide hij op bij het Stienzer Tichelwerk. 

Daar heeft het molenvirus wortel 

geschoten. Op de Stienhústermole. Als 

vijftienjarige moest hij heit Rinze helpen 

en daar hoorde de molen bij. Het was 

circa 1960. Bij de molen stond een hokje 

om te schuilen. “It wie sa’n stiennen 

hokje mei in kacheltsje deryn. Wy 

stookten it mei hout en turven. Ast der 

nachts bliuwe moast, wikselen heit en ik 

elkoar ôf. Mar mei in moaie wyn sieten wy 

gewoan thús op it Tichelwurk hear en 

lieten wy de mûne syn gong gean. Heit 

wie in echte waarman. As it motreint yn’t 

súdeasten en it ljochtet yn it noardwesten 

dan kinst mar nei de mole ta, want yn in 

omsjoch is er om.”  

Het polderbestuur had er geen moeite 

mee dat de jonge Eeuwe de molen van 

z’n heit overnam “as dy te wilsterflappen 

of te ielfiskjen wie.” “De mûne moat wol 

stean bliuwe en fierder is ’t wol goed,” was hun parool.  

Toen hij naar de ambachtsschool in Bolsward ging, waar hij in de kost was bij z’n 

zus die daar woonde, ging hij na schooltijd regelmatig bij de molenaars van de 

molen van Lonjé, de Marnemole en Beabuorren op bezoek. Praten over techniek, 

molens, vissen en het weer, terwijl de wieken zwaaiden en het water met kracht 

werd opgemalen door de schroef. Dan genoot hij. Op vrijdag fietste hij weer naar 

huis. Zo ging dat week in week uit, jaar in jaar uit, totdat 

hij geslaagd was.  

Molenaar en schaatser 

Eeuwe is inmiddels met z’n zestigste jaar als molenaar 

bezig, waarvan zo’n veertig jaar als vrijwilliger op de 

Aldtsjerkstermole. Als in de strenge winter van 1963 de 

Elfstedentocht wordt gereden, hoort hij op die 

legendarische vrijdag de achttiende januari bij de kleine 

tienduizend starters. Alle koude records waren in de nacht 

voor de tocht gebroken en in de loop van de dag steekt 

een noordoosterstorm op die de banen in het besneeuwde 

Friese landschap in feite onbegaanbaar maken. Maar 
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Eeuwe overwint de ‘hel van het noorden’ waar hij eigenlijk kind aan huis is en 

weet te finishen. Hij is een van de slechts 127 deelnemers die de eindstreep haalt. 

Hij is dan nog maar 17 jaar. Nog altijd traint hij voor een echte Elfstedentocht op 

de schaats. Dat moet de zestiende in de geschiedenis van de tocht worden. Vier 

kruisjes heeft hij al, inclusief het lintje, maar hij heeft zijn zinnen gezet op nog 

één medaille. En dat moet er eentje worden met een kroontje, want de 

ijsvereniging is inmiddels koninklijk onderscheiden, net als Eeuwe zelf.  

Herinneringen 

Eeuwe was het zesde kind van de zeven die in het molenaarsgezin geboren werd. 

En dat hij de molenaarsgenen van z’n vader had meegekregen werd wel duidelijk 

wanneer hij de molen in de gaten moest houden als die aan hem was 

toevertrouwd. En al was de vangbalk nog te zwaar om te bedienen, Eeuwe vond 

er wel wat op. De vangketting werd aan de kruilier bevestigd, zodat het allemaal 

een stuk lichter ging. Ja, je kon Eeuwe z’n gang wel laten gaan. As it net kin sa’t it 

moat dan moat it mar sa’t it kin, was zijn motto. En het werkte. Eeuwe was 

achttien jaar toen hij in 1964 De Olifant onder z’n hoede kreeg. Ze hadden vijf 

koeien in het kleine bûthús op stal en er moest dertig kilometer tochtsloot 

gehekkeld worden. Vijftien heen en weer terug. Eeuwe spreekt van zwaar werk, 

maar hij wordt er beresterk van en hij geniet bovenal van de vrije natuur waarin 

hij ‘wrot en wraamt’.Een jaar eerder was hij met Anneke getrouwd. “Ik ha doe 

alles dien yn ien jier: troud, in bern krigen en de Alvestêdetocht útriden,” zegt hij 

lachend. De molen lag midden in de wijde wereld en de verbinding met het dorp 

was niet best. “Der leine batten oer de fearten dêr’t Anneke krekt oerhinne koe 

mei de bernewein.” En als er gemolken moest worden, hield z’n vrouw de 

bovenmolen aan de Hallumervaart in de gaten. “As de ‘Nazareth’ begûn te giseljen 

dan warskôge sy my en koe ik noch op ‘e tiid de mole stil sette. Mar op in 

winterdei, it wie op in sneintemoarn, klapte de fang út inoar. Doe ha Anneke en ik 

de mole út de wyn kruid en doe’t er stil stie, moast ik de seiltouwen trochsnije mei 

in grou knyft.” Het zijn nu herinneringen die de molenaar koestert. 

Het ambassadeurswerk voor de molen, de ijsbaan en z’n inzet voor het 

plasdrasgebied voor grutto’s heeft hem een waardevolle onderscheiding 

opgeleverd. Het is hem van harte gegund, maar eigenlijk moet zijn vrouw Anneke 

delen in die eer, want zonder haar was dit alles niet mogelijk geweest.  

                                                                                                     Gerben D. Wijnja   
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Oliemolen De Liefde in Workum werd in 1657 

door een Zaanse molenbouwer geplaatst. 

door Ron Couwenhoven 

Door de eeuwen heen zijn er altijd innige relaties geweest 

tussen Friese molenbazen en Zaanse molenmakers. Dat 

begon al in 1657 toen de Zaandammer Louris Lourissen 

aan de Trekweg in Workum de kapitale oliemolen De 

Liefde bouwde.  

Dat was een complexe onderneming, want ongetwijfeld werd de molen geheel op 

de molenmakerswerf van Lourissen in Zaandam gemaakt en vervolgens in 

onderdelen over de Zuiderzee naar Workum gebracht. Daar werd de molen op het 

erf aan de Trekweg in elkaar gezet. Over deze werkwijze zijn geen gegevens 

gevonden, maar van een ander voornaam bouwproject van Lourissen buiten de 

Zaanstreek is het contract bewaard gebleven.  

Dat dateert ook van 1657 en geeft aan hoe intensief de molenbouw toen was. In 

januari van dat jaar sloot Lourissen met zijn compagnon Teunis Joosten een 

contract met majoor Gerardus van Rietveld en Jan de Bakker de Jonge uit Den 
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Bosch voor de bouw van een oliemolen naar het bestek van de Westzaandamse 

dubbele oliemolen De Blauwe Arend, die een jaar eerder voor Claes Dirksz Blauw 

was gebouwd. 

In het contract werd vastgelegd dat de molenbouwers de molen op hun eigen werf 

in Zaandam zouden bouwen en vervolgens in onderdelen naar Den Bosch moesten 

vervoeren. Het fundament voor de molen werd daar op kosten van de 

opdrachtgevers gelegd, maar Lourissen en Joosten moesten de kosten voor het 

vervoer naar Den Bosch per schip en het transport met paard en wagens van het 

schip over land naar de bouwlocatie voor hun rekening nemen. 

We kunnen er wel van uitgaan dat het contract voor de bouw van De Liefde in 

Workum op dezelfde condities berustte. Molenmakerijen in de Zaanstreek waren 

erg grote bedrijven, waar soms wel meer dan honderd man werkten. Het bouwen 

van twee nieuwe molens in een jaar was door de ver doorgevoerde specialisatie 

van de timmerlieden geen probleem. Er waren mannen die gespecialiseerd waren 

in het maken van assen en spillen. Anderen ontfermden zich over niets anders dan 

de raderen. Jongens werden ingezet om kammen en dollen te maken. Ze deden 

niks anders. Iedereen had zijn eigen specialisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1910 bestelde eigenaar 

Romke Potma nog 

voorslagharen voor De 

Liefde bij de harenmakerij 

in de Zaanstreek. 

 

Met de bouw van De Liefde begon een lange traditie van samenwerking tussen 

Zaanse molenbouwers en Friese molenbazen. Zo doken in de administratie van de 

harenmakerij uit Koog aan de Zaan de namen op van eigenaren van De Liefde. Op 

25 augustus 1727 bestelden Pieter Allegra en Frans Susks Elgersma een paar 

nieuwe naslagharen voor De Liefde in Koog. Dit waren de onmisbare persmatten 

die van paarden- of koeienstaarten werden gemaakt en die in de laad van de 

molens werden gebruikt. Het productieproces bleef altijd een geheim van de 

familie Haremaker dat tot de opheffing van het bedrijf in 1933 bewaard bleef. 

Alleen de mannelijke leden werden ingewijd in het productieproces.  
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Deze administratie, waarvan de oudste stukken uit 1671 dateren en die vanaf 

1717 vrijwel compleet is, is een belangrijke bron voor informatie over de Fries - 

Zaanse relaties in de olieslagerij. Bij de harenmakerij had men een dubbele 

administratie: Binnenmolens en Buitenmolens. Dus molens binnen de Zaanstreek 

die allemaal met naam werden genoemd en molens buiten de Zaanstreek en die 

kwamen uit het hele huidige Nederlandse gebied, maar ook adressen uit 

Noorwegen, Duitsland, Vlaanderen, Polen en de Baltische staten werden onder 

'buitenmolens' genoteerd. Dat gebeurde altijd onder de naam van de 

opdrachtgever met zijn woonplaats. De molennamen werden in deze administratie 

sporadisch genoemd. Lang niet alle familienamen konden al aan molens gekoppeld 

worden.  

 

De volgende gegevens met betrekking tot Friesland werden in de periode 1717 - 

1729 aangetroffen:  

26-  6-1710 Jakob IJsbrantse Dokkum 

26-  6-1710 Rembertus Visser Leeuwarden 

26-  8-1710 Sibolt Lollis Workum 

           1710 Wouter Berents Sneek Het Zwarte Paard 

           1710 Ale Pieters Sneek 

23-  9-1712 Jan Romkes Sneek 

 Aantekening: Deese man is gefailleerd 

 

16-  8-1726 Jan Symonsz Olyslager Harlingen Harlinger en Leeuwarder  

  4-11-1726 id.  oliemolen 

18-  9-1726 Wouter Berents Sneek Zwarte Paard 

25-  9-1726 Uylke Wijtings Leeuwarden 

11-11-1726 Auke R. de Vries Leeuwarden 

      12-1726 Auke Jans Sneek 

           1727 Folke Ludts Franeker 

25-   8-1727 Pieter Allegra en 

 Frans Suskis Elgersma Workum Liefde 

        6-1728 Oene Oedzes Leeuwarden 

 

 

Van deze olieslagers komen Jan Symonsz Olyslager, Wouter Barentsz, Uylke 

Wijtings en Oene Oedzes meerdere keren voor tot in 1729. Zij waren dus vaste 

afnemers. Herhaaldelijk bestelden zij nieuwe voor-en naslagharen en lieten zij 

oude haren repareren. Olyslager en Barentsz deden dat in elk geval al sinds 1710. 

 

Olyslager bestelde op 3 november 1728 een voorslaghaar voor het 'enkelde werk' 

in de Harlinger Olymoole. Er werd hier dus hennepzaad verwerkt dat koud 

geslagen werd. De molen was van Leeuwarden naar Harlingen verplaatst en stond 

ook bekend als Leeuwarder Molen. Olyslager was doopsgezind. Dat bleek toen hij 

op 14 juni 1728 het Predicasieboeck van Abraham Verduyn, 2de deel en het 

Predicasieboeck van de Watervloet via Haremaker bestelde (kosten f. 2,55 en 5 

stuivers). Haremaker was een vooraanstaand lid van de doopsgezinde gemeente 

in Koog aan de Zaan, waar Verduyn vermaner was. Hij was een volgeling van 

Galenus de Haan die hem in de zeventiende eeuw had opgeleid.   
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De Haan gold als één van de meest vooraanstaande vermaners uit de zeventiende 

eeuw. Hij werkte als arts in Amsterdam. 

Van de andere olieslagers in deze periode werden de volgende gegevens 

gevonden:  

 

Folke Ludts, Franeker 

Waarschijnlijk is bedoeld Folkert Luydses die in 1765 overleed te Franeker en in de 

Zuiderbeuk van de kerk begraven ligt. Aangezien er geen enkele aanwijzing voor 

het bestaan van een windoliemolen is, heeft hij vermoedelijk een rosmolen gehad. 
  

Auke R. de Vries, Leeuwarden 

In 1782 was er een De Vries betrokken bij de oliemolen bij Schilkampen / 

Kleijenburg, naast de in 1760 gebouwde snuif- en verfmolen. Die laatste molen 

was gesticht door Louis le Maire en de wed. Pieter Aukes de Vries. De molen was 

dus vermoedelijk al zeer lang in bezit van de familie De Vries.  De oliemolen werd 

als De Oude Molen geregistreerd. Dit bleek De Liefde. Later werd ook De Nieuwe 

Molen van de familie De Vries in de administratie van de Harenmakerij 

aangetroffen. Dat was de in 1822 gebouwde De Kroon, ook aan de Schilkampen. 

De molens stonden op hetzelfde grote erf, maar werden later van elkaar 

gescheiden doordat de het Nieuwe Kanaal werd gegraven. Tot diep in de 19de 

eeuw werd gebruik gemaakt van de diensten van de familie Haremaker. 
 

 
 

De familie De Vries, eigenaar van de oliemolens Het Fortuin en De Kroon in Leeuwarden, 

werkte meer dan een eeuw samen met de Zaanse harenmakerij. (coll. Dick Bunskoeke) 

 

Oene Oedzes, Leeuwarden 

In 1717 trouwde te Leeuwarden gortmaker Oene Oedses, een zoon van de in 

Bolsward geboren doopsgezinde gortmaker Oeds Oenes. Hoogstwaarschijnlijk had 

Oene een rosmolen in de binnenstad waarmee hij ook olie produceerde. 
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Uylke Wijtings, Leeuwarden 

Bedoeld zal zijn Uylcke Wytses de Vries, geboren te Emden. Hij woonde te 

Leeuwarden en was in 1726 getrouwd met Sara Wopkes. In 1762 werd de 

rosolieslagerij van U.W. de Vries verkocht. Deze stond net buiten de stad aan de 

noordkant van het Vliet. 

  

Auke Jans, Sneek 

Hij was koopman en olieslager, werd burger in 1711, was doopsgezind en 

onbezoldigd leraar van de gemeente aldaar. Auke Jans van der Werf overleed in 

1753. Hij had twee zoons, Pyter en Jan Aukes van der Werf, beide olieslager in 

Sneek. Hoogstwaarschijnlijk had Auke één van de oliemolens aan de 

Franekervaart in bezit. 

 
Molenverplaatsingen 

 
Uiteraard werd in Friesland ook 

gebruik gemaakt van het 

overschot aan molens in de 

Zaanstreek. Er stonden in deze 

streek in 1729 liefst 635 molens. 

Daarna trad verval in. Vooral als 

gevolg van een zware crisis in de 

houtzagerij als gevolg van Britse 

protectiemaatregelen. Daardoor 

gingen vanaf 1740 zo'n honderd 

zaagmolens verloren. Bijna de 

helft van de 246 zaagmolens die 

elf jaar eerder werden geteld. In 

1762 werden er vijf gesloopt. De 

'sloopmolens' waren vaak nog 

van goede kwaliteit, maar 

belangstelling was er nauwelijks 

voor.  

Paltrok De Gideon aan de Harlinger 

Trekvaart bij Franeker was de eerste 

molen die uit de Zaanstreek naar 

Friesland kwam. 

Dat bleek wel bij de veiling van de paltrok De Gideon die in Westzaandam stond, 

waar de houtzagerij zich concentreerde. Op 7 januari van dat jaar werd deze 

paltrok geveild en voor maar 540 gulden aangekocht door molenmaker Jan de 

Vries.  

De molen was toen al meer dan honderd jaar oud en had binnen de Zaanstreek 

ook al een verplaatsing gehad. Meestal werden de gesloopte molens in onderdelen 

aangeboden, maar met De Gideon gebeurde dat niet. In hetzelfde jaar dook de 

molen weer op.   
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Nu in Friesland, als eerste uit de Zaanstreek naar deze provincie verplaatste 

molen. Hij werd aan de Harlinger Trekvaart bij Franeker herbouwd, maar wie de 

opdrachtgever was is niet bekend.  

Een hard bewijs dat het om de Zaanse Gideon ging is ook nooit gevonden, maar 

de afbraak in Zaandam en de bouw in hetzelfde jaar in Franeker wekken wel het 

sterke vermoeden dat het om dezelfde molen ging. In elk geval was de Franeker 

Gideon de eerste paltrok die in Friesland werd gebouwd. 

 

Bovenkruier balkenzager De Bakker (links) en paltrok De Jonge Kat (rechts) op hun 

Zaandamse locatie. Zij kwamen naar Deinum en Bergumerdam. (achttiende eeuws 

schilderij van een onbekende schilder) 

Pas in de negentiende eeuw volgden er meer molens uit de Zaanstreek die richting 

Friesland gingen. In totaal werden tot nu toe 81 molens in Nederland gelokaliseerd 

met een Zaanse afkomst. Daarvan kwamen er dertien in Friesland terecht.  

Het ging om:  

  2. De Zwarte Hengst, bovenkruier zaagmolen, West Zaandam - naar Sneek in 

1805. 

  3. De Eendracht, pelmolen, Oostzaandam - naar Harlingen, nieuwe naam De 

Java, in 1809 en verder als rijstpeller. 

  4. De Herderin, oliemolen, West-Knollendam - naar Sijbrandahuis in 1809. 

  5. De Jonge Kat, paltrok uit Oostzaandam - naar Bergumerdam, nieuwe naam 

De Goede Verwachting  in 1810. 
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  6. De Walrot, bovenkruier zaagmolen, Westzaandam - naar IJlst, nieuwe naam 

De Rat, in 1828. 

  7. De Herderin, papiermolen, Zaandijk - naar Leeuwarden als oliemolen in 1830. 

  8. De Nachtegaal, oliemolen, Wormerveer - naar Joure in 1852. Hij stond daar 

bekend als De Molen van Brouwer. 

Oliemolen De Nachtegaal naar een aquarel van de Wormerveerse molenschilder Gerrit Mol. 

 

9. De Eendracht, bovenkruier zaagmolen, Westzaandam - naar Franeker in 1867. 

10. De Zwarte Bruinvisch, bovenkruier zaagmolen, Westzaandam - naar Ureterp in 

1872, waar hij als korenmolen verder ging. 

11. De Pellekaan, oliemolen, Koog aan de Zaan - naar Balk in 1877 en ingericht 

als koren-en oliemolen onder de naam De Vlijt. 

12. De Bakker, bovenkruier zaagmolen, Oostzaandam - naar Deinum, nieuwe 

naam De Eendracht, in 1878. 

13. De Jonge Dolfijn, pelmolen, Westzaan - naar Joure, nieuwe naam Penninga's 

Molen in 1900 en ingericht als korenmolen. 

 

Bij molenverplaatsingen ging het meestal uitsluitend om de molen zelf. De 

bijbehorende schuren bleven achter in de Zaanstreek, waar ze meestal nog jaren 

als pakhuis werden gebruikt. Johannes A. van der Werff uit Harlingen maakte daar 

in 1809 een uitzondering op. Hij kocht de Oostzaandamse pelmolen De Eendracht, 

nadat zijn eigen pelmolen in Harlingen in de nacht van 4 op 5 november 1808 was 

afgebrand. De Pelmolen, zoals hij altijd werd genoemd, stond aan de 

Bolswardervaart. Hij liet de molen in Zaandam met schuren en al afbreken en over 

de Zuiderzee naar Harlingen brengen. Op 27 januari 1810 verkocht hij het lege erf 

in Zaandam voor f. 61,85 aan Pieter Fransz Graaf, een collega-peller.   
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Er lagen nog een paar pelstenen op het land, maar die bleven eigendom van Van 

der Werff. Hij moest ze nog laten weghalen. 

De Eendacht was een betrekkelijk nieuwe molen, want hij was pas in 1763 

gebouwd. Eigenaar Jan Bakker was overleden. Zijn weduwe Trijntje Huisman liet 

de molen in veiling brengen samen met De Koning David, een andere pelmolen 

van Bakker. Van der Werff was op 30 mei 1809 de hoogste bieder op De 

Eendracht. Hij kocht de molen voor f. 4300,-. Dat was toen een topprijs, want met 

de pellerij ging het al jaren erg slecht als gevolg van de Franse overheersing in 

Europa. 

 

Van deze dertien Zaanse Molens verdwenen ook weer twee door verplaatsing uit 

Friesland. De Nachtegaal of Molen van Brouwer uit Joure werd in 1911 door 

Carolus van Eerd uit het Brabantse Dinther gekocht als vervanging voor zijn 

stokoude standaardmolen. Molenmaker A. Neggers uit Uden zorgde voor de 

verplaatsing naar Dinther, waar De Nachtegaal voortaan koren zou malen onder 

een molenlijf dat met planken betimmerd was. In Brabant heette de molen De 

Nooit Gedacht. Hij bleef nog tot 1956 in werking op windkracht, maar kon ook met 

behulp van een motor aan de praat gebracht worden. 

De tweede 'Zaankanter' die tijdelijk in Friesland verbleef, was De Pellekaan uit 

Koog. In 1873 had H.A. Nijmeijer uit Balk hem voor f. 4970,- gekocht en naar zijn 

eigen dorp laten overbrengen, maar al in 1898 deed M. Meinesz de molen, die 

toen al vijftien jaar met een motor werkte, in de verkoop. In Balk werd de molen 

De Vlijt gedoopt. J. van den Berg uit de buurtschap Den Hulst, gemeente 

Nieuwleusen, in Overijssel kocht hem en liet De Vlijt op een stenen onderbouw 

zetten. Hij ging er koren mee verwerken. 

 

Over molenverplaatsingen uit de Zaanstreek is nog veel onduidelijk. Er duiken 

steeds weer vragen op over molens met Zaanse kenmerken: 'Welke is dat 

geweest?' Het antwoord is meestal moeilijk als er geen schriftelijke bewijzen van 

verplaatsing worden gevonden. Van geamoveerde, zoals slopen vroeger nogal 

deftig heette, molens werden allerlei onderdelen los verkocht. Typisch Zaanse 

molenkenmerken konden dus overal opduiken, zonder dat er van een complete 

verplaatsing sprake was.  

 

Maar complete verplaatsingen duiken ook nog steeds op. Zoals onlangs die van de 

paltrok De Worsteling Jacobs uit Oostzaandam, die in 1754 werd verkocht naar 

Zwolle. Er was tot op heden niets over bekend, maar de gegevens doken op in een 

oud processtuk van een plaatselijke rechtbank. Nieuwe ontdekkingen op dit gebied 

blijven dus nog steeds mogelijk. 

 

* Wie aanvullende informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met Ron 

Couwenhoven: r.couwenhoven@upcmail.nl.  
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Ja! Hij staat er nog. Varend over De Greft is de onderbouw duidelijk 

zichtbaar: Spinnekop de Lytse Saiter. We zoeken een geschikte plek om 

de kleine boot op wal te trekken en kijken over de polderdijk. Er vliegen 

een tiental ganzen op uit het binnenmeertje wat sinds 2005 Lytse 

Saiterpolder heet en wordt bemalen door één van de twee nieuwe 

bosmanmolentjes aan de Wide Saiter. 

Waar ik in 2018 nog moeite had om door het struikgewas iets van 

molenromp te onderscheiden, zijn nu alle bosschages weggehaald. We 

volgen de ‘rupssporen’ die naar de molenromp leiden, een kleine 150 

meter vanaf het kanaal. Bij de oude spinnekop aangekomen zien we een 

vers opgehoogd molenerf en van gesnoeid hout is niks terug te vinden. 

Op afstand ziet het er netjes uit. 

Wie beter kijkt ziet een in slechte staat verkerende vierkante ondertoren van wat 

ooit een grote spinnekop met een gevlucht van 14 meter was, die Polder 80 / 

Polder Van der Wal bemaalde. Deze molen is ook bekend onder databasenr. 2416. 

De ondertoren heeft al enige tijd geen dak meer waardoor weer en wind vrij spel 

hebben in de romp, het oude eikenhout is niet bestand tegen deze vochtige 

omstandigheden en verteert langzaam. 

Een oude tandwielkast en brandstoftank herinneren aan het feit dat er ooit ook 

een dieselmotor gestaan heeft: er ligt nog een roestig olieblik onder een met olie 

doordrenkt houten vloertje. 

Als we het deurtje weer achter ons sluiten en de rust weer teruggekeerd is, neemt 

het ‘boumantsje wipsturt’ weer bezit van zijn molen.   
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Uiteraard zijn er de nodige foto’s gemaakt en bij het terugkijken op het 

beeldscherm komt er een gevoel boven dat dit toch wel een uniek restant is, 

misschien wel het enige overgebleven spinnekoprestant. 

Via een kleine zoektocht op internet kom ik uit bij de De Utskoat van juni 

1984 waarin een inventaris is gemaakt van Friese molenrompen en 

restanten met als richtlijn dat boven het maaiveld het geheel nog 

herkenbaar moet zijn. Daarin worden dan de volgende spinnekoprestanten 

genoemd: 

 

- Wirdum, poldermolen 'Barrahûs’ (Nr.65) 

- Bolsward (Eekwerd) Oegeklooster, achtkante ondertoren  

- Friens (Irnsum), ondertoren polder 176  

- Oudega (W.), ondertoren (achtkantig) polder 34  

- Teerns, ondertoren polder 41  

- Warga, ondertoren polder 54 (?)  

- Wartena, ondertoren polder 80 (Petten-noord) 

Van de twee spinnekoppen bij Barrahûs weten we dat ze naar de overkant van de 
Zwette verplaatst zijn en de naam Kramersmole (Nr.65) en Mole Hoogland (Nr.64) 

gekregen hebben.  
Uit het molenrestant bij Oudega is Doris Mooltsje herrezen. 
Onder Bolsward stond De Witte Molen ‘nabij boerderij Groot Equart’. In het jaar 

2000 zijn de restanten opgeruimd bij de ruilverkaveling. 
Ook het restant van Warga is bij de verkaveling verdwenen en in Teerns staat een 

nieuwbouwwijk op de plek waar ooit de molen stond. Het gemaal 200 meter 
verderop refereert op artistieke wijze aan de vierkante ondertoren van de 

verdwenen spinnekop. 
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De twijfelachtige eer van laatst overgebleven spinnekoprestanten in Friesland zijn 

dan Friens (databasenr. 487. Gecontroleerd 7 april, zie de foto hierboven) en de 

Lytse Saiter. 

De kans op herstel voor deze twee spinnekopmolens is zeer onwaarschijnlijk,  

maar zolang ze geen gevaar opleveren voor de omgeving kunnen ze, met een 

beetje aandacht en toezicht nog jaren mee. 

Ik durf de weddenschap niet aan welke van de twee het langst zal blijven staan… 

Tekst en fotografie: Jan-Sietze Brouwer 
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Het is een mooie middag om naar de molen te gaan. Ik zeil de molen op met vier 

lange halven, want de vijzel staat voor en ik wil niet te snel door het water heen 

zijn. De pijlstok hangt aan het krooshek, de molen is op de wind gekruid. Ik pak 

mijn stoel en ga achter de staart tegen de molen aanzitten. Het stille genieten en 

het luisteren naar de geluiden kan beginnen.  

Ik kan U vertellen dat er weinig te horen valt of het moet al die oorverdovende 

stilte zijn die je hoort. Zelfs de molen doet stil zijn werk op de vijzel na. Hij maalt 

ietsje minder dan 60 einden en dan tokkelt de vijzel een klein beetje, want die is 

enigszins wanwichtig. Het is een prachtig blauwe hemel boven mij, met boven de 

zeedijk ten noorden van Ternaard een lang gestrekte wolkenband die langzaam op 

de noordoostenwind richting Holwerd drijft. Ik zit heerlijk op mijn stoel en mijmer 

hoe mooi het leven kan zijn. Dat was voor een paar jaar terug wel anders. Na mijn 

gedane arbeidsleven was ik zoekende, ik wilde iets leren. ‘Een leerling die zoekt 

vindt altijd een leermeester’ 

is een bekend gezegde.  

En nu zit ik hier achter de 

staart en probeer mij verder 

te bekwamen in het vak van 

molenaar om de mensen die 

langs komen en vragen 

stellen zo goed mogelijk 

wegwijs te maken in dit oer 

Hollandse stuk 

gereedschap.   
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Vanmiddag is het stil, nou stil, 

voor mij in het water heeft een 

eend ruzie met een meerkoet. 

Deze meerkoet is in het bezit 

van een prachtig nest en dat 

moet worden verdedigd. Plots 

wordt de stilte wreed verstoord 

door een straaljager. Die komt 

vast van Leeuwarden; tja het 

land moet ook worden 

verdedigd. Maar de rust doet 

weer snel zijn intrede. Plots veer ik op: recht voor mij staat een ree mij recht aan 

te staren ze schrikt van mij, wat niet een wonder is, en zet het op een lopen 

richting Brantgum, dwars door de landerijen. Soms verdwijnt ze even uit het zicht, 

ze komt dan waarschijnlijk een sloot tegen, dan is ze er weer en draaft dan verder 

en lost dan op in de schemer van de horizon. 

Het is tijd, de molen zet ik op slot, vier sloten zijn er nodig, en de vangstok zit 

boven in de kap vast met een touw. Op mijn fiets rijdende bij Boeda langs naar 

Dokkum denk ik, het leven is het best waard om geleefd te worden. Met uw 

welnemen stap ik even af van de mijmering. 

Karel Jongsma, uitvinder, schrijver en molenaar op "De Zelden Rust" in Dokkum 

heeft een boekje geschreven over een molenaarsleerling. Het jongetje is ongeveer 

13 jaar en beleeft van alles op de molen. Mooi geschreven met enige emotie en 

educatief maar niet belerend. De tekeningen die er in staan zijn gemaakt door 

Loes van der Til. Met een berenburgje op de tekentafel is het ware kunst 

geworden. Het boekje is een uitgave van de Stichting Monumentenbehoud 

Dongeradeel.  

Tekst: Marijn van Tilburg  

Foto’s: Gerben D. Wijnja, gemaakt tijdens de Nationale Molendag 2019 

 

 

De boekjes zijn verkrijgbaar voor € 7,50 bij boekhandel Van der 

Velde in Dokkum, bij de molen Zeldenrust in Dokkum en bij 

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel, penningmeester 

Wim Megens, www.monumentenbehouddongeradeel.nl 

FormaaA5, overeenkomstig De Utskoat. 

Omvang 64 pagina’s.  

Uitvoering geheel in kleur op fraai papier gedrukt.  

http://www.monumentenbehouddongeradeel.nl/
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Jelte van der Meer, 

hobbyfotograaf uit Sloten 

Jelte van der Meer, gepassioneerd hobbyfotograaf, in de ban van skûtsjes 

en het Friese landschap met karakteristieke windmolens 

Hoe kan fotografie je leven compleet veranderen? Dat overkwam Jelte van der 

Meer nadat een auto-ongeluk hem noodzaakte een andere hobby te kiezen. Als 

monteur was hij destijds begonnen bij Ziggo en via het kantoor groeide hij door 

naar zijn huidige functie als systeembeheerder. De stap naar hobbyfotografie en 

film was een bijna logische stap. Als achttienjarige had hij in Balk ervaring 

opgedaan als verkoper in de fotozaak van Doede de Vries. Zelf experimenteerde 

hij in die tijd met het afdrukken van foto’s in de donkere kamer. Zijn interesse in 

digitale systemen bevorderde de weg naar de wondere wereld van hedendaags 

beeldmateriaal. Meteen startte hij met filmen. Hij schafte een goede drone aan en 

filmde het skûtsjesilen. Fotografie was de volgende stap. Hij zette de beelden op 

Facebook en Youtube en wereldwijd werd zijn werk ontdekt en bewonderd.  

Op de afgelopen Nationale Molendag ging hij met zijn toestellen op molenpad en 

legde een aantal beelden voor ons vast. We vroegen hem als liefhebber van het 

Friese landschap wat molens voor hem betekenen. “Het is de vormgeving, net als 

bij de skûtsjes. Ik zou zelf nooit molenaar willen worden of skûtsjeschipper, maar 

dat oude spul dat nog bestaat moet bewaard blijven. Ik wil dat ook vastleggen en 

bewaren als nalatenschap. De beweging van een skûtsje over de woelige golven of 

het draaien van een wiekenkruis geeft je een wowgevoel. Zo ook oude schilderijen 

die zo’n meerwaarde hebben in het tonen van verborgen talenten. Ik vind het leuk 

en daar doe ik het voor.”   

Jelte profileert zich als Skydrone Sloten. Z’n werk bestaat voor 40 procent uit film 

en de rest is fotowerk. “Ik vind m’n werk pas geslaagd als ik het verhaal in beeld 

heb gebracht, zowel in film als fotoserie.” Geen wonder dat hij nog eens het 

complete verhaal van de korenmolen van Sloten in een film wil vastleggen. Vanuit 

de ambachtelijke hoek, waarin het beeld van een werkende molen van weleer 

centraal moet staan met aandacht voor bedrijf en techniek. “Ze mogen me vragen 

om een mooie film van de molen De Kaai te maken,” aldus Jelte. 
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Met een drone wil hij de architectuur en natuur vanuit 

een andere perspectief laten zien. “Van boven is de 

geschiedenis van het landschap een openbaring. Ik wil 

mensen laten meegenieten. Dat geeft voldoening als ze 

je foto’s waarderen.” Jelte is vooral bekend als 

“hoffotograaf” van de Friese IFKS skûtsjevloot. De 

oudheid van vroeger in combinatie met gevoelens van 

nostalgie zijn voor hem de gemeenschappelijke factor 

van skûtsjes en molens. Jelte werkt met professionele 

camera’s en drone. Deze vorm van vastleggen van 

beeld heeft talrijke toepassingsmogelijkheden voor 

boeren, politie, nazorg bij vogelbescherming, maar ook 

inspectie van bovenaf bij monumenten zoals molens 

geeft goede inzichten in de onderhoudstoestand van 

bijvoorbeeld de kap van de molen.  

Jelte is er klaar voor. Maar het moet wel een hobby 

blijven. En het molentochtje door de Zuidwesthoek 

smaakt naar meer. We zijn benieuwd. 

               Gerben D. Wijnja 

Op de foto’s de korenmolen van Sloten vanuit een 

verrassende hoek, de spinnekop aan de Geeuw bij IJlst en 

zaagmolen De Rat vanuit de lucht en vanaf de houtkolk. 
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Verduurzamingsproject De Hersteller afgerond 

Aan de vooravond van de Nationale Molendag was het al feest aan de Hogedijk in 

Sintjohannesga. Molen De Hersteller was het schitterende middelpunt van die 

bijzondere aandacht. De verduurzaming van de molen werd gevierd in 

aanwezigheid van een select gezelschap betrokkenen. Het betekende de officiële 

afsluiting van een toonaangevend project in monumentenland. Burgemeester Fred 

Veenstra kwam daarvoor naar de molen om de vang te lichten. Het riep 

herinneringen op aan het najaar van 1981 toen de Commissaris van de Koningin 

mr. H. Rijpstra de vang lichtte na de indrukwekkende restauratie van molenstomp 

tot volwaardige wiekendrager. Maar meer dan draaien als levendige herinnering 

aan tijden van weleer toen de molen hier de polder drooghield was het niet en dat 

moest anders kunnen in de ogen van de huidige molenaar en molenmaker 

Johannes Kooistra. Plannen werden gemaakt om die oude functie in ere te 

herstellen, maar dat werd 

hem niet. Energie opwekken 

werd een actuele uitdaging. 

Ook dat ging niet van de een 

op de andere dag. Maar 

inmiddels is het gelukt om 

geheel van het gas af de 

molen elektrisch te 

verwarmen en te koken.  

Voorzitter Minne Modderman 

spreekt de aanwezigen toe in 

de tent naast de molenschuur.  
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Ontstaan en uitvoering van het plan 

Vanuit De Hollandsche Molen was jaren geleden gevraagd aan Gijs van Reeuwijk 

of hij een molen wist die voor het pilotproject verduurzaming in aanmerking zou 

kunnen komen. Van Reeuwijk wist van Johannes Kooistra zijn plannen en zo ging 

het balletje rollen. Er kwam rijkssubsidie voor aanpassing van de molen. Dat hield 

in dat het woongedeelte moest worden geïsoleerd en dat het bovenwiel en de 

bonkelaar om vernieuwing vroegen voor het laten draaien van de nog aanwezig 

spil. Die was met de restauratie in de jaren 80/81 uit voorzorg al geplaatst, zodat 

hiervan nu nuttig gebruik gemaakt kon worden. Die 

spil werd verbonden met een in de watergang 

(kelder) geplaatste generator waarmee windkracht 

omgezet kan worden in elektriciteit. In augustus 

2016 werd het besluit genomen over te gaan tot 

deze investering. De Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed was de grootste geldschieter. Gemeente, 

stichtingen en fondsen volgden het goede 

voorbeeld. Aanvankelijk waren er problemen met 

een generator en omvormer uit China die de stroom 

niet kon leveren aan het Nederlandse stroomnet. De 

communicatie met de Chinezen verliep ook alles 

behalve soepel. Maar in overleg met de aannemer is 

toen een generator geleverd die wel ingezet kon 

worden. Daarmee kwam uiteindelijk het werk toch 

nog gereed en kunnen we stellen dat De Hersteller 

niet meer voor de prins draait, maar een zinvolle 

bijdrage levert aan de opwekking van stroom. 

Op de foto licht burgemeester Fred Veenstra de vang terwijl Johannes Kooistra toekijkt. 

De diverse sprekers waren allemaal vol lof. Reden om tevreden te zijn, maar van 

rustig achterover leunen om van het resultaat te genieten is geen sprake. Dat het 

Gildlogo “wis yn ‘e wyn” weer op de molen prijkt, is een toepasselijke verwijzing 

naar draaien op zekerheid. Noodzakelijke onderhoudswerken blijven daarom een 

beroep doen op de kas van de stichting. Uitdagende omstandigheden derhalve, 

maar RCE heeft hiermee een belangrijk project afgerond dat inzicht geeft in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden die oude molens in zich hebben. Dat de uit 

1857 daterende veenpoldermolen ooit nog eens zo’n ervaringsrol zou vervullen 

had men bij de restauratie in de vorige eeuw nimmer kunnen dromen.  

       Tekst en fotografie: Gerben D. Wijnja 

Friese molenfotografen 
In het volgende nummer portretteren we weer een (molen)fotograaf die met zijn of haar 

blik op de Friese molens ons de schoonheid daarvan laat zien. In ons vorige nummer 

vergaten we te melden dat de foto’s op de cover gemaakt waren door fotograaf Klaas 

Koopmans. Voorop was dat De Marsumer molen en achterop die van Hatsum bij Dronrijp.  
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De Izeren Ko is in 

pealtsjasker út 1970, dy't 

ûnderdiel is fan de Aldfaers 

Erf Rûte, in 

kultuerhistoaryske 

museumrûte troch de 

doarpen Allingawier, 

Eksmoarre en Piaam. De 

mole, dy't mealree yn sirkwy 

is, fungearret as 

demonstraasjemole by in 

pleats mei deselde namme yn 

it museumdoarp Allingawier. 

De mole mei in flecht fan 

5,45 m. waard yn 2008 

restaurearre. De izeren ko is 

te besichtigjen as it museum 

iepen is. Boarne: Wikipedy 

De Izeren Ko 

Tsjasker yn it Frysk museumdoarp Allingawier 

Lokkich binne der noch in tal Tsjaskers yn Fryslân. De bekendste is de Tsjasker by 

it Heidenskip. Yn ´e 70er jierren fan ´e foarige ieu hat der omtinken west foar 

Tsjaskers en binne der in tal nije kommen. Sa ek `De Izeren Ko` yn ´t 

museumdoarp Allingawier. Yde Schakel hie in timmer- en monuminten-

boubedriuw. Dêrtroch die hy ek mûnen, sa sil it kommen wêze dat hy dizze 

Tsjasker meitsje litten hat en dat dy yn ´t museumdoarp in plak fûn hat.  

Yn 2014 bin ik fia Frans Venema yn oanreitsjen kommen mei Tsjaskers. Wy 

hawwe doe de Tsjasker fan It Heidenskip besocht. Frans sei: `Ik wit noch in 

Tsjasker, dy stiet yn it museumdoarp Allingawier, mar dy stiet der fertutearze 

by.` Wy mei syn beiden dêrhinne. De Tsjasker stie hielendal fier fuort by in 

opfeart efter yn´t lân fan it museum. Wat stie er der min by, ien wjuk noch mar 

en wêr wienen de seilen? Der lei noch in reparearre wjuk neist, dy hie in 

timmerman út Warkum makke, mar dy koe hy der net allinnich wer yn hingje. De 

Tsjaskerpôle is oan ´e eastkant ticht mei in stek derfoar. Dat de Tsjasker koe net 

op ´e wyn setten wurde as dy súdwest is. Wat in 

earmoed! Doe tocht ik en sei dat tsjin Frans: `Hjir 

moat wat oan dien wurde!` It heart no by it doarp en 

moat bewarre bliuwe. In pear wike letter ha ik der wer 

west en ha mei Fred Schakel (doe de behearder fan it 

museum) sprutsen en oanbean om de Tsjasker te 

werstellen. Dat fûn Fred wol aardich en ik mocht der 

mei oan ´e gong gean. Ik beseach it Tsjaskersoadsje 

en makke oantekens. Ik tink, ik moat hout hawwe foar 

de kilen en de fang-ophing. Nei Hiemstra ta 

,molemakkers yn Tsjummearum. Dêr wurket Rolf 

Dijkema (mûnemakker, learmaster) en hy hat foar my 

kilen en de fang-ophing makke. Ik krige it om ´e nocht 

fan Rolf mei. Hy wie der tige wiis mei dat ik de Tsjasker 

wer yn oarder makke. Ik haw it yn ´e grûnferve setten. 

Mei roast-frijstielen triedeinen en moeren, dy´t ik kocht 

hie, it fêst makke. Ik haw Wilco Zeemans frege om my 

te helpen de wjuk yn´t geflucht te hingjen. Wilco hat 

letter ek mei de Tsjasker meald. Dat slagge en wy 

hawwe de kilen en de fang-ophing der yn makke.   

Foto: Jan de Beer 

1978 

Jaren 70  Foto Jan de Beer       Foto 2014 

 

https://fy.wikipedia.org/wiki/Tsjasker
https://fy.wikipedia.org/wiki/1970
https://fy.wikipedia.org/wiki/Aldfaers_Erf
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https://fy.wikipedia.org/wiki/Eksmoarre
https://fy.wikipedia.org/wiki/Piaam
https://fy.wikipedia.org/wiki/Mealree
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Mar it die bliken dat de kop ek ferrotte wie. Ik ha de maten opnaam en thús it 

hout op maat makke. In rûne nûn, read ferve en der ek wer op setten. De seilen 

fûn ik op ´e souder fan de smidderij fan it museum werom. Dat wie allegearre yn 

2014. Doe haw ik der twa jier mei meald en troch oare drokten ha ik der yn 2017 

en 2018 net mear west.  

Ik seach in oprop stean foar frijwilligers en bin wer oan ´e slach gien mei de 

Tsjasker en de strjitte-ferljochting. Twa fan ´e strjitteljochten diene it net. Der sit 

sluting yn de kabel yn ´e grûn. No bin ik dwaande om in nij stik kabel yn ´e grûn 

te graven (40 mtr) om sadwaande dy beide ljochten wer baarnen te krijen.  

Wy binne no 2019 en wer bin ik dwaande mei de Tsjasker. Ja, dy hâldt my yn ´e 

besnijing. 

Mei nije behearders fan it museum is der in machtich moai restaurant by 

kommen:`It Ferhaal’. It ferhaal fan Yde Schakel oer de ûlebuorden. Yde is op dit 

stuit 90 jier en goed by de tiid. It restaurant is iepen op de iepeningstiden fan it 

museum. Ik fyn it no al it moaiste restaurant fan Fryslân. Gean nei Allingawier en 

besjoch it museum! 

No bin ik oan ´e gong om de Tsjasker wer mealree te meitsjen. De ôfbrutsen peal 

is mei in izeren piip wer sa makke dat de Tsjasker op de peal hinget. Der kin wer 

kruid wurde. De ôfbrutsen latten fan de wjuk haw ik ek makke. Der kin wer meald 

wurde. Dit jier wol ik noch de pôlesleat hielendal rûn útgrave litte. Dan kin der ek 

op it súdwesten meald wurde. Yn de tonskroef sitte gatten, dy moatte makke 

wurde. It wetterlager fan ´e tonskroef is stikken. As it waarm waar is moat ik mar 

yn ´e swimbroek mei in snorkel op it wetter yn, om dat lager te meitsjen. Eins 

moat der in algehiele restauraasje plakfine, mar dêr is noch gjin jild foar. Faaks 

komt de tsjoender út it foarige ferhaal (De Utskoat nûmer 156, desimber 2014) 

mei in skip fol jild.  

Johannes Rozenga, dit kear mei it echte ferhaal.  

                     De izeren ko yn 2015       De izeren ko yn 2019 
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Uit ons prentenkabinet 

Op het facebook van “Sneek su het ut weest” was 

discussie ontstaan een industriemolen in winterse 

sferen. Er werd gesuggereerd dat het om De Hoop 

van J. Zwart ging, gesitueerd aan de 1e 

Oosterkade.  

Erwin Esselink kwam met de oplossing. We laten hem graag zelf aan het woord. 

“Het was even puzzelen, maar op de foto is toch molen De Ooster in Sneek te 

zien. De foto is gemaakt vanuit zuidoostelijke richting. Rechts zien we op 

achterzijde van de bebouwing aan de 1e Oosterkade. De hoge schoorsteen hoorde 

bij de stoommaalderij van Zwart. 

Voorheen stond daar ook korenmolen 

De Hoop, maar die was al afgebroken 

toen deze foto gemaakt werd. De 

Ooster zou in 1914 (deels) gesloopt 

zijn, De Hoop in 1912. Als die jaartallen 

kloppen is de foto vrij precies te 

dateren: winter 1912-1913 of winter 

1913-1914.” 

Esselink voegde een kaartje bij waarop 

een ander verduidelijkt is. De pijl geeft 

de richting aan, waarin de foto 

gemaakt werd. Molen De Ooster is met 

1 aangegeven, de maalderij van Zwart 

met 2.  

Ook de still uit de film “Winter in Friesland” uit 1956 werd 

door Erwin 

Esselink 

thuisgebracht. 

Hij schrijft: 

“We zien de molen van polder 12 aan de 

Finkumervaart (nr. 2422 in de database 

van verdwenen molens). De molen was 

toen al vervallen en eind 1956 werd een 

sloopvergunning afgegeven.  

We zeggen de heer Esselink hartelijk 

dank voor zijn reactie en vragen uw 

aandacht voor bijgaande foto uit de 

collectie van Popke Timmermans. 
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