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Agenda 
8 september:   Open Monumentendag 
8 september:   Eeuwfeest bij poldermolen De Gooijer in de Lindevallei 
16 november   Najaarsvergadering GFM 
19 november   Sluiting kopij decembernummer 172 
29 maart 2019  Voorjaarsvergadering GFM  
 

Bij de foto’s op de cover 
Voorop: Molen De Gooijer viert 8 september het feit dat ze hier een eeuw 

geleden is verrezen. (foto Kees Vanger) 

Achterop: Zaagmolen De Rat met vlot, gekiekt in IJlst na de Hout-Vaert vanuit 

Dokkum over de Friese wateren. In dit nummer uitgebreid aandacht hiervoor. 

(foto Simon Jellema, De Rat IJlst) 

Van de redactie 
 

Wat een bijzondere zomer beleven we dit jaar. Behalve dat we door schitterend weer 

worden overladen, is er ook een boordevol programma in de hele provincie n.a.v. de 

uitverkiezing van Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa in het jaar 

2018. Ook de molens pikken er hun graantje van mee door de aanwezigheid van de 

vele toeristen die onze mooie provincie bezoeken.  

Heel bijzonder was het historisch kijkfeest in Sloten waarbij het stadje terugging in 

de tijd van het jaar 1588. Ook Makkinga deed mee met de openluchtvoorstelling De 

gelaarsde kat. Op beide locaties speelde de molen een rol van betekenis en trok veel 

bezoek. Doorlopend is de expeditie Oerpolder door It Heidenskip langs de molens De 

Snip en de tjasker. Een wandeltocht, de Buitendijkse Molenloop, vanaf 

Vrouwbuurtstermolen heeft inmiddels plaats gevonden.  

Groots was de opzet van Hout-Vaert waarbij een houtvlot door de provincie werd 

geduwd en gesleept, vanaf Dokkum naar IJlst. Aan dit bijzondere gebeuren besteden 

we in dit nummer speciale aandacht. Maar er is meer over houtzaagmolens te 

vertellen. Op De Jager in Woudsend stond een bijzonder project op de zaagvloer en 

in Harlingen wil men een wipzaagmolen herbouwen. 

Ook krijgt de molen in de Lindevallei onze aandacht omdat die precies een eeuw 

geleden hier verrees. Molenaar Kees Vanger vertelt erover.  

Verder de gebruikelijke mededelingen van de besturen waarbij we uw speciale 

aandacht vragen voor de ingesloten flyers van De Fryske Mole. We hopen dat het 

heel veel nieuwe donateurs zal opleveren. Dus breng ons doel om molens in het 

Friese landschap te behouden eens onder de aandacht van familie en vrienden om de 

draagkracht te verbreden.  

Door de overvloed aan kopij zijn enkele binnengekomen bijdragen noodgedwongen 

blijven liggen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. In een komend nummer hopen 

we dat te plaatsen. We wensen u veel plezier met dit 171-ste nummer.  

 

Namens de redactie, Gerben D. Wijnja  
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Uitnodiging openbare 

najaarsvergadering  

Gild Fryske Mounders 

 

 

 

Vrijdag 16 november 2018 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 voorjaarsvergadering 6 april 2018  

5. Begroting 2019  

6. Jeugdcommissie  

leermeesters 

vergadering – oktober 2018  

8. - Jaarplanning molendagen en activiteiten - Fryske Mûnedei: uitkomst 

overleg met Leeuwarder molenaars (Gilbert IJsselmuiden)  

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

10. Rondvraag  

11. Bestuursverkiezingen Frits Bloem en Johannes Rozenga zijn aftredend 

na twee bestuursperiodes en zijn beide niet herkiesbaar. 

Klaas Toxopeus en Hilke van Houten hebben zich beschikbaar gesteld als 

nieuwe bestuursleden.  

Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot zes weken voor de 

vergadering, in dit geval tot 5 oktober, volgens artikel 27 van het 

huishoudelijk reglement.  

12. Pauze  
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13.Lezing ‘Nijverheid op windkracht’ 

door Herman Kaptein. De titel van de 

lezing is gelijk aan de titel van het 

boek dat Herman Kaptein in 2017 

schreef. Herman Kaptein is in het 

dagelijks leven docent geschiedenis 

aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Zijn boek belicht de overgang van het 

windmolentijdperk naar het 

stoomtijdperk en de betekenis van 

deze energie transities. Herman zal 

deze avond ook de historie van 

bepaalde energietransities in 

Friesland belichten. Dat maakt deze 

lezing voor ons nóg weer meer 

interessant. Wij zijn ervan overtuigd 

dat we met zijn allen weer een 

interessante lezing krijgen te horen. 

Daarnaast zal het genoemde boek ter 

vergadering voor een gereduceerd 

tarief van 30 euro verkrijgbaar zijn.  

Zie Gerben D. Wijnja zijn bespreking van dit boek in nummer 168 van dec. 2017. 

 

14. Sluiting 

Noteer alvast de datum van de voorjaarsvergadering: 29 maart 2019  

 

 

 

Hier had uw advertentie 

kunnen staan.  

Neem voor informatie over 

een advertentie contact op 

met onze 

advertentieacquisiteur 

Jan J. Poorte. 

(tel. 0517-394604) 

jjpoorte@gmail.com 

mailto:jjpoorte@gmail.com
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Verslag Openbare Voorjaarsvergadering 

Gild Fryske Mounders 

op vrijdag 6 april 2018 in De Trilker te Poppenwier 

 

Aanwezig: 69 personen tekenden de presentielijst 
Afwezig met kennisgeving:  
Frits Bloem, Symen Bouma, T. Bouma, W. Bouma, Henk Brandsma, Piter Breeuwsma, 
Jan Coppens, Lourens en Hiltsje Feenstra, Gilbert IJsselmuiden, Ronald Janse, Marianne 
de Jongh, Willem Kiewiet, Janny Koning, Tanja Mandemaker, Lolke van der Meer, 
Hanneke van der Mei, Kees Munting, Stijn Pollmann, Arjan Reekers, Jan Terpstra, Jaap 
Tiedema, Hendrik van der Veen, Barry Weber. 
 
1. Opening 
 
Waarnemend voorzitter Ruurd Jakob Nauta opent de vergadering. 
Wegens verdrietige familieomstandigheden is voorzitter Frits Bloem afwezig. Frits en 
Anneke worden veel sterkte toegewenst. 
Een bijzonder welkom voor de geslaagden en hun leermeesters. 
Van Het Gilde Vrijwillige Molenaars (GVM) is Erik Kopp aanwezig en van De Hollandsche 
Molen (DHM) Nico Salm. 
 

2. Mededelingen 
 

POMP-status voor de Fryske Mole: van harte gelukgewenst met deze status  
10-03-2018: een aantal molens deed succesvol mee aan NLdoet  
Excursie 14 april 2018 
21 april 2018: Friese Molendag 
2 juni: Friese Molenaarsdag onder leiding van Harmen Zwart 
Avondexcursies: 26 juni en 3 juli 2018 
In november 2018 treden de voorzitter en de penningmeester af. De voorzitter stelt 
Klaas Toxopeus voor als kandidaat-voorzitter. Hilke van Houten wordt voorgesteld als 
kandidaat-penningmeester. Tot zes weken voor de ALV van 16 november 2018 kunnen 
tegenkandidaten schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur. 
 

3. Ingekomen stukken 
 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 3 november 2017 
 

Tekstueel: de titel voorjaarsvergadering moet zijn: najaarsvergadering. 
Johannes Kooistra merkt op dat de mail die hij naar het bestuur stuurde, niet alleen 

ging over verzekeringen, maar ook over de veiligheid op de molen. 

De notulen worden vastgesteld. 
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5. Vaststellen jaarverslag 2017 
 

Stef Mensinga merkt op dat De Tjasker van It Heidenskip ontbreekt in het overzicht. 

6. Penningmeester 
 

Jaarverslag 2017 
Penningmeester Johannes Rozenga krijgt het woord. Hij geeft een korte toelichting op 
de cijfers. 
Drie leden moeten nog contributie betalen over 2017. 
Contributiekosten betreft die kosten die gemaakt worden om bepaalde leden 
herhaaldelijk te activeren om te betalen. 
Reiskosten betreffen met name de kosten die gemaakt worden door Frits Bloem in 
verband met de overleggen met de voorzitters van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde (AKG), DHM en GvVM in den lande. 
De penningmeester krijgt applaus voor het opstellen van de jaarcijfers. 
Er zijn geen vragen. Wel wordt vanuit de vergadering de suggestie van automatische 
afschrijving gedaan. Hiermee is het achterwege blijven van betalingen nagenoeg 
verleden tijd. De penningmeester ziet in automatische incasso meer nadelen dan 
voordelen. 
 
Verslag kascommissie (Jet Sandberg en Frank Terpstra) 
Bij monde van Frank Terpstra geeft de kascommissie aan dat de cijfers grondig 

onderzocht zijn. De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester en 

daarmee aan het bestuur. 

Benoeming reserve-lid kascommissie 
De voorzitter vraagt een spontane aanmelding. Simon Jellema stelt zich beschikbaar. 

7. Jeugdcommissie en jaarverslag 2017 
 

Frank van Onna krijgt het woord en geeft een toelichting op het afgelopen jaar. 
Johannes Terpstra en Hans Suyling maken nu ook deel uit van de commissie.  
In 2017 is een leskist ingericht. Deze wordt gebruikt voor gastlessen op de scholen en 
hij is opvraagbaar bij Frank van Onna. 
De PowerPointpresentatie voorziet in een behoefte en er is veel vraag naar. De 
feedback is positief. 
2018 is zeer goed van start gegaan. Er lopen contacten met diverse scholen en met het 
Van Hall Instituut dat zich bezig houdt met landinrichting, waterschap en molens.  
Frank roept de molenaars op om van 2018 een prachtig molenjaar te maken.  
Frank wordt bedankt voor zijn uiteenzetting. 

 

8. Opleidingen 
 

Examens 2017 

Hilko Hofstra, Wim Rietdijk, Niels van der Linden, Sybren Abma, Dick Steenwijk, 

Andries Polet, Willem Kiewiet, Wigle van der Meer, Sikke Hoekstra en Marc Kramer. 
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Overzicht leerlingen GFM 

Heerenveen 1 Surhuisterveen 6 

Joure 1 Marrum 0 

Nes 0 Wanswert 2 

Woudsend 5 IJlst 2 

Schalsum 5 Makkinga 3 

Witmarsum 3 Burum 3 

Stiens 1   

Workum 3 Totaal 35 

 

Uitreiking diploma’s periode november 2017 – maart 2018 

leerling leermeester datum gecommitteerden molen 

Marc Kramer Cees 
Nooteboom 

11 november  
2017 

Johan Cnossen 
Yolt IJzerman 

’t Lam te 
Woudsend 

Marijn  
van Tilburg 

Sije Hoekstra 31 maart  
2018 

Job Koehoorn  
Gert Klijnstra 

De Phenix 
te Marrum 

Verwachting 2018: 

• 2e kwartaal 2018: 1-2 examens 
• 2e halfjaar 2018: 3-5 examens 

 

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

DFM schakelt Terp10 Communicatie uit Oosterbierum in om hen te adviseren en te 

ondersteunen bij zaken rond marketing en public relations.  

10. Rondvraag 
 

Rolf Dijkema: Edo Werkman en hij organiseren de excursie op 14 april. De bus van 60 
personen is vol. De opstapplaats is gewijzigd en is nu Van der Valk Hotel te 
Leeuwarden. 
Jan Huls vraagt naar de voortgang van de werkgroep Veiligheid.  
Het bezoekersprotocol, het afschermen van het gevlucht en het calamiteitenplan 
hebben prioriteit en zijn gereed.  
 Erik Kopp (GVM) krijgt het woord. Het ongevallenactieplan is bedoeld voor 
eigenaren van molens. Een stroomschema geeft aan wat er allemaal op je af kan 
komen in de dagen na een ongeval. Het staat de eigenaar vrij om zaken zelfstandig te 
regelen, maar hij kan ook gebruik maken van het ondersteuningsteam. 
Het ongevallenactieplan is klaar. Binnenkort wordt het gepubliceerd en uitgereikt. Het 
komt ook op de websites. De invulling van het ondersteuningsteam is nog niet klaar. 
Hier wordt aan gewerkt. 
Verder zijn het bezoekersprotocol en instructies voor de molenaar klaar. Dit protocol is 
molenafhankelijk. Belangrijk is dat de bezoeker weet heeft van de richtlijnen.  
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Voor de molenaars: krijg je bezoek met kleine kinderen, komt er een klas, dan per vijf 
kinderen een begeleider.  
Als laatste is de afscherming van het gevlucht in ontwikkeling. Dit wordt uitgevoerd in 
de vorm van foto’s. Het zijn richtlijnen die zijn bedoeld om te spiegelen ten opzichte 
van de eigen molen. 
De werkgroep veiligheid krijgt eind dit jaar twee nieuwe opdrachten: De Risico-
inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de valbeveiliging. De weerstand is weg, maar de 
discussie is gebleven. Standaard is binnen het GVM ingevoerd: valbeveiliging is 
verplicht voor leerlingen bovenin het hekwerk in opdracht van de leermeester. Dit heeft 
te maken met de gezagsverhouding en dan geldt de Arbowetgeving. Advies: gebruik 
valbeveiliging. De benodigde sets moeten gekeurd worden. Hiervoor is een 
gecertificeerde keurmeester nodig. 
Nico Salm: wanneer ongevallenactieplan, bezoekersprotocol en afschermen gevlucht 
definitief zijn, kunnen ze gepubliceerd worden op de website, zodat iedereen er kennis 
van kan nemen. 
Martin de Jong deelt mee dat 25 november 2018 de Molendag Zuidwest Friesland 
plaatsvindt. 
Anne Baijema vraagt of het GFM zaken beschikbaar kan stellen (bodywarmer of 
etentje) voor de vrijwillig molenaars. De voorzitter geeft aan dat dit op de weg van de 
moleneigenaren ligt. Het GFM kan geen cadeautjes aanbieden omdat dit financieel niet 
haalbaar is. Wel organiseert het GFM voor haar leden zaken zoals excursies, 
molendagen en ledenvergaderingen.  
Baijema noemt het aanschrijven van fondsen. Het bestuur neemt dit mee. 

 

Pauze 

11. Christa Bruggenkamp vertelt over haar reis naar Zuid-Korea 

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De 
Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders 
is het gelukt het molenaarschap op te nemen in de Representatieve Lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.  
Op 7 december 2017 werd te Seoel het goede nieuws bekend gemaakt. Deze 
internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de 
toekomst. 
Christa was door het GFM afgevaardigd naar Zuid-Korea. Zij laat zien wat ze allemaal 
meemaakte met de molendelegatie tijdens de bijeenkomst op 7 december toen bekend 
werd dat alle inspanningen werden beloond. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse 
nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. Door het laten zien van filmpjes 
en foto’s krijgen we een mooi beeld van de dagen die Christa in Seoel doorbracht. 
Omrop Fryslân heeft opnames gemaakt tijdens het examen van Marc Kramer. Deze 
examenimpressie wordt vertoond, evenals de film De kracht van de molenaar waarin 
Christa haar rol als leerling prachtig weergeeft. 
De voorzitter bedankt Christa voor haar boeiende presentatie en overhandigt haar 
bloemen en een mandje met Friese producten.  
 

12. Sluiting 
 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Uiteraard is er gelegenheid om 
even na te praten.   
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Albert Wester heeft de draaiuren over het jaar 2017 weer verzameld. Hij vindt het 
jammer dat de lijst niet volledig is. De vraag blijft dan ook in hoeverre publicatie 
hiervan zinvol is, temeer daar de lijst ook op de website van het GFM staat. Ook vraagt 
Wester zich af of het bijhouden en verzamelen wellicht verspilde tijd is. Misschien een 
punt voor de rondvraag van de komende vergadering?  
 

nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 
1 de Formerumermolen Formerum     
2 de Phenix Nes 47 61 108  
3 de Hond Paesens 2 118 120  
4 de Hoop Holwerd 49 44 93  
5 Ropta Metslawier 5 56 61  
6 de Eendracht Anjum  348½ 348½  
7 de Hantumermolen Hantum     
8 Miedemûne Holwerd 33½  33½  
9 de Gans Ezumazijl 38 3 41  
11 Klaailânsmûne Marrum 2 6 8  
12 Grutte Mûne Marrum 6 46 52  
13 de Phenix Marrum 109 44 153  
15 Hegebeintumer Mûne Hegebeintum     
16 van Aylvapoldermole Wommels 65½ 45½ 111 47.943 
17 de Volharding Jislum 26 7 33  
18 de Meermin Damwâld 98 52 150  
19 Zeldenrust Dokkum 240 132 372  
20 de Hoop Dokkum  107 107  
21 Beintemapoldermûne Westergeest 42 11 53  
22 de Victor Wânswert 46 48½ 94½  
23 de Zwaluw Burdaard    268.545 
24 de Klaarkampstermolen Rinsumageast 52 7 59  
25 de Westermolen Kollumerpomp  122½ 122½  
26 de Hoop Stiens     
27 de Vrouwbuurstermolen Vrouwenparochie 187  187  
28 Balkendsterpoldermûne Alde Leie 2½ 51½ 54  
29 Genezareth-Kleasterpoldermûne Hallum 36  36  
30 Tochmaland Kollum 90 25 115 16.030 
31 Rust Roest Munnekezijl  45 45  
32 Stienhúster Mûne Stiens  8 8  
33 de Olifant Burdaard 20 18 38  
34 Slagdijkster Mûne Alde Leie 31 66 97  
35 Binnema's Mûne Stiens 17 5 22 21.310 
36 Wynzer Mûne Wyns 3½ 14¾ 18¼  
37 de Oudkerkermolen Aldtsjerk 113  113  
38 de Hoop Readtsjerk     
39 Grutte Mûne Broeksterwâld 27½ 20½ 48  
40 Broekpoldermûne Broeksterwâld     
41 Windlust Burum 39  39  
42 de Korenaar Sexbierum  350 350  
43 Tjasker Feanwâlden     
44 de Kievit Menaam 59½ 17½ 77  
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 
46 de Mûnts Buitenpost  18 18  
47 Arkens Franeker     
48 Achlumer Mole Achlum     
49 Skalsumer Mole Schalsum 142 47 189 74.600 
50 de Rentmeester Menaam 70 16 86  
51 de Marsumermolen Marsum 71 71 142  
52 Bullemûne Lekkum 10 25 35  
53 de Himriksmole Tytsjerk 73½ 46 119½  
54 Boktjasker Augustinusga 21  21  
55 Kingmatille Dronryp 147½ 89½ 237  
56 de Hatsumermole Dronryp 108½ 7 115½  
57 de Puollen Dronryp 27 5 32  
58 Terpzicht Marsum 81  81  
60 Ypeymûne Ryptsjerk 16 7 23  
62 Froskepôllemolen Leeuwarden 49½ 79½ 129 50.910 
63 Molen de Swarte Prinsch Tytsjerk     
64 Hooglandmole Goutum 39  39  
65 Kramers Mole Goutum 37 2 39  
66 de Himpenserpoldermole Wergea 198 45 243  
67 de Hoop Sumar 47 77½ 124½  
68 Tjasker Bolsward     
70 Langwert Winsum 15  15  
71 de Huinsermolen Húns 194¾ 6½ 201¼  
72 de Eendracht Kimswerd 29 11 40 21.665 
73 Marswâl Lollum 43 16 59  
74 Fatum Tzum 125  125  
75 Teetlum/Duivenhok Tzum 4 26 30  
76 Wieuwens Easterlittens 20  20  
77 de Ikkers Warten     
79 Ienser Mole Iens     
81 de Izeren Kou Allingawier     
82 de Princehofmolen Earnewâld     
83 de Onderneming Witmarsum 200  200  
84 Pankoekster Mole Witmarsum     
85 Himerter mole Burgwerd     
86 Terpensmole IJlst     
87 de Haensmole Grou     
88 de Borgmolen Grou     
89 de Cornwerdermolen Cornwerd 18 165 183  
90 de Klaver Bolsward 25  25 10.131 
91 Rispens Easterein 21¾ 8 29¾  
92 de Bird Grou     
93 Heechhiem Goëngahuizen     
94 de Modderige Bol Goëngahuizen 8  8  
95 Jansmole Goëngahuizen 13 50 63  
96 Lonjé Bolsward 38 24 62  
97 Oegekleastermole Hartwerd     
99 Roekmole Goëngahuizen     
100 Beabuorster Mole Tjerkwerd 18 21 39 16.756 
101 de Mellemole Akkrum     
102 de Rat IJlst     
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nr naam plaats belast onbelast totaal omwent. 
103 de Vlijt Koudum 10 90 100  
104 Geaupoldermole Oppenhuizen     
105 Grevensmolen Vegelinsoord 107½  107½ 47.772 
106 Ybema's molen Workum 76½ 91 167½ 139.014 
107 de Wijert Makkinga 51 160 211 50.052 
108 de Nylannermole Workum 152¾ 125¾ 278½ 128.767 
109 de Snip It Heidenskip 27½ 28 55½ 39.938 
110 Tjasker It Heidenskip 25  25  
111 de Sweachmermole Langweer 25 75 100 75.000 
112 de Groene molen Joure     
113 Penninga's molen Joure 31 57½ 88½ 33.113 
114 Welgelegen Heerenveen 75  75 22.286 
115 't Lam Woudsend     
116 de Jager Woudsend 162 55 217 145.654 
117 de Skarrenmoune Scharsterbrug 182 83½ 265½ 139.274 
119 Tsjongermûne Mildam 19 1½ 20½  
120 de Kaai Sloten 72 144 216  
121 Windlust Wolvega 32 40 72  
122 de Rietvink Nijetrijne     
123 de Reiger Nijetrijne     
124 de Gooijer Wolvega 75 1 76 24.900 
125 Windlust Noordwolde 192 4½ 196½ 111.000 
126 't Zwaantje Nijemirdum 136  136  
128 de Vesuvius Elsloo     
129 Tjasker Wijckel 42  42  
132 de Verwachting Hollum 418 89 507  
133 de Hersteller Sintjohannesga  665 665 318.961 
134 Nôtmûne Surhuisterveen 99 55 154  
137 de Mars De Blesse  35 35  
145 Spinnekopmole Nijhuizum 157 149 306 208.133 
148 Dorismooltsje Oudega 117 5 122  
 Wynmotor Peenstra Goutum 150  150  
 Wynmotor Hounsdyk Goutum 400  400  
 Wynmotor Iisbaan Wirdum 1000  1000  
 Windmotor Greate Wierum Lytsewierrum 10  10  
 Windmotor Heechhiem Deinum 30  30  
 Windmotor Molkwar Molkwerum 34  34  
 Windmotor Skar  21  21  
 

 

Molen De Puollen weer in bedrijf met  

nieuwe roeden.  

Foto  Gilbert IJsselmuiden 

15 juli 2018  
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Efkes byprate 

Naast een artikel over de stand van 

zaken rond de restauratie van de 

Bullemûne ook nog een mededeling 

over de nieuwe subsidieregeling van 

de Provincie Fryslân. 

Restauratie van de Bullemûne te Lekkum 

De Bullemûne vertoonde de laatste jaren steeds meer scheuren in de veldmuren. 

Na dichtvoegen gingen ze al vrij snel weer open staan. Dit was een belangrijke 

indicatie dat de fundering niet voldoende was. Bij meting bleek de molen al 

behoorlijk scheef gezakt naar het westen. Er is een restauratieplan gemaakt waarin 

de belangrijkste werkzaamheden herstel fundering betreft. Hiernaast wordt er een 

roede vervangen en worden er diverse reparaties uitgevoerd. Bij het ontgraven, ten 

behoeve van het slaan van palen en het maken van betonbalken onder de 

bestaande muren en de waterlopen, bleek de molen veel slechter gefundeerd dan 

na onderzoek vooraf was verondersteld. De bij onderzoek opgemerkte poeren, zijn 

restanten van de oude gemetselde waterlopen. 

 

De veldmuren staan zonder zogenaamde vertanding op een halve meter diepte zo 

op de klei. Meer dan 150 jaar is dat voldoende gebleken.  

Nu er lagere grondwaterstanden in het boerenland worden aangehouden, blijkt dat 

niet meer voldoende. Bij het ontdekken van die minimale funderingswijze, tijdens 

het eerste deel ontgraven is het werk stop gelegd.  
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Er dienden direct maatregelen te worden genomen om gevaarlijke toestanden te 

voorkomen.  

De kap is er in z’n geheel afgenomen, om gewicht te besparen en de 

funderingswerkzaamheden worden nu in drie fasen uitgevoerd, om de veiligheid 

tijdens de uitvoering te kunnen waarborgen.  

De molen staat er nu erg zielig bij, maar dit moest zo om veilig te kunnen werken 

en verdere verzakkingen te voorkomen. 

  

Als eerste zijn de palen onder de 

waterloop en een nieuwe betonvloer 

daarin binnen in de molen uitgevoerd.  

De molen is daarna op de muren van de 

waterloop gestempeld. Inmiddels zijn 

de palen naast de waterlopen 

aangebracht en kunnen de betonbalken 

worden gestort.  

 

De palen bestaan uit metalen buizen die 

in delen van plusminus 2 meter tot een 

diepte van ongeveer 7 tot 8 meter diep 

tot in het daar aanwezige zandpakket 

worden geslagen en daarna met beton 

en wapening worden gevuld.  

Bij het heien op deze wijze is er sprake 

van geringe trillingen. 
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Na de bouwvakvakantie worden de 

palen bij de ringmuren geslagen met 

een kleine heimachine en kortere 

delen, omdat onder het overstekende 

riet moet worden gewerkt.  

Ook de eerste fase moest al met een 

kleine machine worden gewerkt, omdat 

de normale machine niet door de 

deuropening kon. Het kozijn is er 

tijdelijk uit geweest.  

Al met al hebben we vertraging in de 

planning, maar tot nu toe geluk met 

het droge weer waardoor het mogelijk 

was met een grote kraan bij de molen 

te komen om de kap eraf te tillen en er 

in de uitgegraven grond geen 

waterproblemen waren. Hopelijk is dat 

tegen de tijd dat kap er weer op kan 

ook nog mogelijk. Dat de kap er af is, 

heeft nu wel als voordeel dat het 

herstel van het rietwerk wat daaraan 

moest plaats vinden nu zonder hoogwerker kan worden uitgevoerd. Ook zullen nu 

nog wat andere reparatiewerkzaamheden aan die kap worden uitgevoerd. Dat kon 

nu goed worden geïnspecteerd.  

Al met al verloopt de restauratie nogal anders dan gepland, maar we hopen toch 

dat eind van het jaar de molen er weer piekfijn bij staat. 

F. Busman, Coördinator onderhoud  

Stichting De Fryske Mole 

Tel: 0512-517462/0615140272 

Stimuleringsregeling Monumenten SUMO 

2018 (van provincie Fryslân) 

De provincie Fryslân heeft recent een nieuwe subsidieregeling voor monumenten 

gepubliceerd. Dit is de Stimuleringsregeling monumenten 2018.  

Diverse categorieën monumenten kunnen voor restauratie of herbestemming een 

subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân. Voor restauratie van een molen of 

alleen de roeden of waterwerken kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Het 

subsidiepercentage is 60%. 

Aanvragen kunnen vanaf 17 tot en met 24 september worden ingediend.  

Hiernaast is er voor molens de mogelijkheid om voor onderhoud (instandhouding) 

15 % subsidie te krijgen als er een brim beschikking van het rijk is afgegeven.  
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Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 9.000, - (15% van € 60.000, -) in de 

Sim-periode van 6 jaren. Het beschikbare budget hiervoor is dit jaar niet toereikend 

als alle molens met een nieuwe SIM beschikking (2019 – 2024) een subsidie gaan 

aanvragen. Maar een subsidieverzoek kan ook in een volgend jaar uit de lopende 

SIM periode plaatsvinden. 

Stel een daad en steun De Fryske Mole! 

Bij dit nummer van De Utskoat ontvangt u twee splinternieuwe flyers van De Fryske 

Mole. Onze stichting wil haar draagvlak de komende jaren verbreden en gaat daarom 

actiever op zoek naar donateurs. En bij wie kunnen we dan beter beginnen dan bij u, 

de lezers van ons lijfblad?  

De circa 130 werkende molens die Fryslân nog rijk is, vormen een waardevol maar 

ook kostbaar erfgoed. Door onze achterban te verbreden willen we méér mensen in 

aanraking brengen met deze parels van het Friese landschap en tegelijk onze 

slagkracht vergroten. 

Bent u zelf al donateur? Geef de folders dan door aan mensen in uw vrienden- of 

familiekring, die onze molens óók een warm hart toedragen. Nodig ze uit te helpen 

de Friese molens draaiend te houden. Alvast hartelijk dank! 

Leest u wel De Utskoat, maar steunt u De Fryske Mole nog niet? Dan is dít het 

moment daar verandering in te brengen. Zo kunnen ook toekomstige generaties 

blijven genieten van deze staaltjes van Hollandse vindingrijkheid. 

 

Cadeau-idee: een donateurschap! 

 

Een donateurschap van De Fryske Mole is 

een origineel, verrassend 

verjaardagsgeschenk. Mogelijk heeft ook 

de goedheiligman er wel oren naar, over 

een paar maanden, of anders de 

kerstman?  

Donateur worden kan vanaf € 10 per jaar; 

bij een jaarbedrag vanaf € 25 ontvangt de 

gelukkige elk kwartaal De Utskoat thuis in 

de bus. 

Hopelijk is de nieuwe donateur na het 

eerste jaar zo enthousiast geworden, dat 

hij of zij het abonnement op eigen kosten wil voortzetten. Daarover ontvangt hij/zij 

van ons een brief. Voor u als cadeaugever stopt de bijdrage na een jaar automatisch. 

Iemand aanmelden voor een cadeaubonnement kan via www.defryskemole.nl  
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Wolvega - Molen De Gooijer viert een 

feestje. De molen staat dit jaar 100 jaar 

op de huidige locatie, maar heeft een 

langere geschiedenis en meerdere 

gedaanteverwisselingen achter de rug. 

De huidige poldermolen “De Gooijer” in de Lindevallei (nabij Wolvega) werd in 

1875 als poldermolen gebouwd om de toen in volle vervening zijnde Nijkspolder 

op peil te houden. Het was een van zeven poldermolens aan De Lende (achter 

Blesdijke) die ervoor moesten zorgen dat de verveners goed en hoogwatervrij 

hun werk konden doen. Deze taak heeft de molen ruim 60 jaar volgehouden. 

Door het afnemen van de vervening werden in 1834 twee van de drie molens in 

de veenderij van de fam. Veenstra te koop aangeboden. De toen nog naamloze 

molen “De Gooijer” werd in zijn geheel afgebroken en verkocht aan een 

molenaar in Noordwolde.  

De afgebroken poldermolen is in Noordwolde door de molenmakers in 1835 

omgebouwd tot een volwaardige korenmolen. De molen kreeg ook een naam nl. 

“De molen van Menger”. Ongeveer 80 jaar heeft de molen in Noordwolde dienst 

gedaan als korenmolen, de tweede in het dorp, om de plaatselijke bevolking van 

meelproducten te voorzien. Economische omstandigheden en de aanwezigheid 
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van een nieuwe molen en concurrent 

“Windlust” in Wolvega maakten de 

molen na circa tachtig jaar 

overbodig en werd dan ook op 13 

juni 1917 in het blad “De Molenaar” 

te koop (voor de sloop) aangeboden.  

Toen op 13 juli 1917 een vrij nieuwe 

spinnekopmolen die de 

Driesenpolder op peil hield na 

blikseminslag was afgebrand, kreeg 

de al voor de sloop bestemde molen 

in  ineens een nieuwe Noordwolde

kans. De molen werd verkocht en 

kreeg deze keer weer een functie als 

poldermolen. De molen kwam terug 

bij de Linde en werd wederom verbouwd tot poldermolen. Gelukkig lagen de 

waterlopen van zijn afgebrande voorganger er nog.  

It Fryske Gea werd in 1941 eigenaar van de molen en het petgatengebied.  

In 1926 werd Geert Gooijer de molenaar en opzichter van It Fryske Gea. Hij 

betrok de woning die vlak bij de molen staat.  

Na een grote restauratie in 1991 kreeg de molen de naam ”De Gooijer” als 

eerbetoon aan de laatste beroepsmolenaar.  
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Tijdens deze restauratie werd een nieuwe sloot gegraven, zodat de molen ook in 

circuit kan malen. De molenaars van “De Gooijer” kunnen dus naar keuze op de 

boezem (Linde) of in een circuit malen. Bij circuitmalen blijft het water in de 

polder en wordt rondgemalen. Na een rondgang via allerlei petgaten komt het 

water na plm. 2,5 km weer bij de molen uit.  

Het 100-jarig bestaan wordt op monumentendag op 8 september bij de molen 

gevierd met  

* excursies door het natuurgebied  

* een vaartocht over de Linde naar de eerste locatie van De Gooijer  

* kinderen kunnen visjes determineren  

* en in de molen is een fototentoonstelling.  

 

Je bent van harte welkom! Nu maar hopen dat er veel wind staat, zodat de 

molen goed kan laten zien waar hij voor gemaakt is. 

Kees Vanger 

 

Op de foto hieronder: molenaars Andrien Muijsers en Kees Vanger 
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Plannen voor verhoging Amelander molen 

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

anderhalve meter verhoogd om meer wind te kunnen vangen. De Amelander 

Musea, eigenaar van de molen, vreest dat door molen door windbelemmering 

buiten bedrijf komt. Oprukkende bebouwing en bomen die maar doorgroeien zijn 

daar de oorzaak van. Om een en ander te realiseren wordt het duin verhoogd en 

van een kelder onder de molen voorzien. Daarin wil men een olieslagerij 

aanbrengen. In samenwerking met studenten van de universiteit van 

Wageningen zijn de mogelijkheden in kaart gebracht. Men denkt aan 

cosmetische producten als duindoornzalf, korenbloemenzeep e.d. De molen zal 

hiervoor ontmanteld moeten worden. Een volgende keer hopen we hierover meer 

te kunnen vermelden. 

Windtoevoer korenmolen Koartwâld in gevaar 

Stichting De Feanster Mole in Surhuisterveen maakt zich grote zorgen over de 

plannen van de gemeente Achtkarspelen die aan de Molenweg ten zuidwesten 

van de molen nieuwbouwplannen in gedachten heeft. De woningen zijn zowaar 

nog hoger dan de meubelfabriek die daarvoor onlangs gesloopt werd. De 

stichting vraagt zich terecht af of er straks nog wel genoeg wind voor de molen 

overblijft om te kunnen malen. Reden om de gemeente te vragen de 

bouwplannen te wijzigen. We houden u op de hoogte.  
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Het nieuwe bestuur van Stichting Houtzaagmolen De Rat te IJlst stelt zich in deze bijdrage 

aan u voor. Op foto van links naar rechts Peter van Es Oudemirdum vicevoorzitter, Fabio 

Poelhekke Parrega penningmeester, Cees Dingemans Poppenwier onderhoud, Monique 

Hendriksen Sneek contact vrijwilligers, Gunar Boon IJlst pr en communicatie, Michiel de 

Ruiter Bolsward voorzitter en Hans Berveling IJlst secretaris en veiligheid. 

Per 4 juni heeft houtzaagmolen De Rat een nieuw bestuur, 

bestaande uit Michiel de Ruiter(voorzitter), Peter van Es 

(vicevoorzitter), Hans Berveling(secretaris en veiligheidszaken), 

Fabio Poelhekke(penningmeester), Gunar Boon(PR), Monique 

Hendriksen(vrijwilligers) en Cees Dingemans(onderhoud en 

productie), die elk met hun eigen interesses en kwaliteiten de 

molen op enthousiaste wijze willen gaan beheren en behouden 

voor de toekomst zodat iedereen van onze prachtige molen kan blijven 

genieten! 

Een nieuwe wind in de zeilen 

voor zaagmolen De Rat! 
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Als eerste willen wij als nieuw bestuur de vrijwilligers, de molenaar en de 

gemeente bedanken voor het vertrouwen in ons. De vrijwilligers en de molenaar 

zijn van groot belang voor de instandhouding van de molen maar ook voor het 

overbrengen van de kennis en ambacht van de molenaar. Het is bijna niet in geld 

of woorden uit te drukken maar als iemand, samen met anderen, zijn kwaliteiten 

en kennis belangeloos in wil zetten voor een goed doel dan is dat 

bewonderingswaardig. Dat is een eigenschap die in deze tijd steeds belangrijker 

is geworden. Met elkaar. Hoe klein of groot je rol ook is. Dit is gelukkig ook de 

kracht van IJlst, waar verenigingen, stichtingen en evenementen bloeien door de 

inzet van de inwoners! 

Onze voorzitter Michiel de Ruiter is sinds 2009 molenaar en hecht veel waarde 

aan het behoud van molens. “Deze industriële monumenten moeten worden 

behouden door ze actief te gebruiken zoals ze al eeuwen gebruikt zijn” Ook 

geven de molens volgens hem inzicht in de technische ontwikkelingen. Neem 

bijvoorbeeld de krukas die tot ultieme volmaking is gekomen in onze moderne 

auto. Met dat soort inzichten kijk je toch even anders naar een molen! 

Voor de aantrekkelijkheid van IJlst maar ook voor Friesland, en daardoor ook 

voor onze economie, is het erg belangrijk om monumenten als De Rat in stand te 

houden en te blijven gebruiken vertelt penningmeester Fabio Poelhekke. Niet 

alleen om de geschiedenis te vertellen maar ook vooral om bij jongeren interesse 

te wekken voor technische beroepen waar veel behoefte aan is. 

Voor het (technisch) onderhoud en de houtproductie/verkoop is Cees Dingemans 

benoemd tot bestuurslid. Door zijn achtergrond in de techniek in combinatie met 

zijn bestuurservaring is hij een aanwinst voor de molen.  
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“Ik ben dit jaar met pensioen gegaan en heb mij definitief in Friesland gevestigd. 

Omdat ik meer tijd beschikbaar heb, wil ik graag mijn bijdrage aan de 

gemeenschap leveren”. 

Wat veel mensen verbaasd is dat De Rat ook een opleidingsmolen is. Mensen 

met interesse in het vak van molenaar worden intern opgeleid en kunnen na 

deze opleiding, examen en veel ‘draaiuren’ een molen bedienen. Deze molenaars 

verspreiden zich over de provincie en ver daarbuiten om hun kennis te delen en 

om het molenaarsambacht levend te houden. Bestuurslid Monique Hendriksen 

geniet net als iedereen die de molen ziet van de aanblik van De Rat. “Maar niet 

alleen de aanblik is mooi, het educatieve belang van De Rat als opleidingsmolen 

moet worden gekoesterd. Zonder deze educatie gaat de overdracht van kennis 

over het ambacht en de molencultuur verloren”. 

Voor IJlsters is bestuurslid Hans Berveling misschien een bekend gezicht. Hij is 

een van onze stadsgidsen en schipper van de Houten Bok en de molenpraam. 

“Om die kennisoverdracht te waarborgen waar Monique het over heeft is een 

vaste molenaar van groot belang. Dit zorgt voor continuïteit en daarmee kunnen 

we het opleidingskarakter van de molen waarborgen”. Hans kijkt er naar uit om 

samen te werken met iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage wil 

leveren aan het uitdragen van de ‘houtgeschiedenis’ van IJlst en dit 

enthousiasme met elkaar willen verspreiden. 

Om de molen in stand te houden is het belangrijk dat wij meer financiële 

middelen krijgen. Door meer bezoekers, donateurs, verkoop van ons hout en 

subsidies. Op deze gebieden moet het bestuur nog professioneler gaan werken. 

Maar volgens bestuurslid Gunar Boon ligt de basis van die professionaliteit in 

vertrouwen en communicatie met alle medewerkers. “ Omdat de vrijwilligers zo 

betrokken zijn bij de molen is het van groot belang dat het bestuur open en 

transparant is. Goede communicatie en vooral ook luisteren naar de wensen van 

de vrijwilligers en molenaar en hen betrekken bij nieuwe plannen. Dat is 

samenwerken!” 

Waarom een nieuw bestuur? 

In Drylts trachtten een aantal stichtingen samen te gaan 

om Museum Houtstad IJlst vorm te geven. Tijdens dat 

proces bleken de belangen soms te verschillend en was 

de onderlinge communicatie soms te complex, in dit 

geval met name met de vrijwilligers van de molen De 

Rat. Het College van B&W van de gemeente Súdwest 

Fryslân heeft oud-wethouder De Boer daarom gevraagd 

een advies te schrijven. Een van de aanbevelingen was 

om de Stichting Houtzaagmolen De Rat te revitaliseren, 

los dus van de fusiestichting Museum Houtstad IJlst en 

ervoor te zorgen dat de stichting eigen geldstromen zou 

kunnen initiëren en beheren.  
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In het gezamenlijk concept Museum Houtstad IJlst leek het er op dat de molen 

als publiekstrekker te zeer de motor achter het gehele verdienmodel zou worden.  

Een werkend instrument, een monumentaal industrieel werktuig in stand houden 

vergt evenwel grote sommen gelds, terwijl het RCE-geld uit de BRIM, straks SIM 

alleen sober restauratief onderhoud dekt dat over een periode van 6 jaar valt te 

verwachten en dan is het subsidiebedrag nog gemaximeerd ook. Elke molenaar 

weet dat er veel meer onderhoud ten gevolge van slijtage van normaal gebruik 

is, ook al is dat gebruik beperkt en voorzichtig (zoals de RCE adviseert bij 

kwetsbare monumenten) en dat er veel onverwachte dingen kunnen gebeuren, 

die direct vernieuwd of hersteld moeten worden om de molen draaiende te 

houden. Geld dat met de molen wordt verdiend, is hard nodig voor de molen 

zelf. Hier lag een verschil in belang tussen de molen en Museum Houtstad IJlst.  

De vrijwilligers en vrijwillig molenaars voelden zich te weinig betrokken bij het 

maken de plannen. Het College van B&W heeft de aanbevelingen van De Boer 

overgenomen, vandaar dat er een compleet nieuw bestuur is voor De Rat. In de 

Gebruiks- , Beheers- of Samenwerkingsovereenkomst (de vorm moet nog nader 

worden vastgesteld) wordt van de stichting wel gevraagd om de activiteiten van 

de molen en het museum actief en collegiaal op elkaar af te stemmen. Ook is het 

de bedoeling dat wordt nagegaan of de kennis rondom hout in Nederland goed is 

gepositioneerd en in hoeverre molen De Rat daar een bijdrage aan kan leveren. 

Vanuit de vrijwilligers wordt aandacht gevraagd om de gebreken aan het 

elektrisch zaagraam te verhelpen, opdat naast het zagen op wind en op stroom 

ook zagen op elektriciteit (historisch verantwoord) kan worden gedemonstreerd. 

Het nieuwe bestuur is er goed van doordrongen dat deze prachtige zaagmolen 

een zeer kundige beroepsmolenaar en leermeester heeft en veel zeer betrokken 

vrijwilligers, waaronder verschillende molenaars en daar is men blij mee. Een 

goed contact met de molenaar en de vrijwilligers staat hoog in het vaandel. Het 

bestuur begint één dezer dagen met zijn taak en zal eerst het nodige 

inventariseren en de mensen en de molen leren kennen en reflecteren op de 

vraag wat zij als bestuurders zullen willen en/of kunnen bijdragen aan dat 

prachtige werktuig en de mensen die er al jaren mee werken. 

Eerste deel Gunar Boon   Tweede deel Michiel de Ruiter 
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Gelijktijdig met het Houtvaert-programma 

kwamen er alarmerende berichten uit de vloot van 

monumentale houten schepen. De historische 

vloot van Friese houten tjalken, klippers en aken 

zou op het punt staan verloren te gaan. Deze oude 

schepen zijn merendeels in handen van senioren 

en de volgende generatie lijkt weinig trek te 

hebben in het dure onderhoud van de scheepjes. 

Prijzen van ooit peperdure jollen, tjotters en Friese 

jachten kelderen. “De verweesde schepen zijn 

onverkoopbaar. Ze belanden in de kachel of 

worden verzaagd tot tuinbank. Niemand wil ze 

hebben,’’ vertelde een teleurgestelde liefhebber 

van het varende erfgoed. Rolf van der Mark noemt 

nog de hypotheekeisen die te hoog zijn en de 

veiligheidsregels die erg streng zijn. “Het wordt 

lastig deze schepen in de vaart te houden.”  

Hout-vaert 2018 duidt het belang 

van de houtindustrie uit verleden 

en heden 

“Eerste vracht hout ligt klaar in Dokkum om te vlotten. Het feest kan beginnen!” 

Dat berichtten de mannen van houtzaagmolen De Rat uit IJlst op 11 juli 

enthousiast op hun Facebook. Was de aflevering nog een kwestie van 

gemotoriseerd vrachtvervoer over de weg, het echte werk kregen we te zien 

tijdens de historische Hout-

Vaert die in Dokkum van start 

ging en als een soort 

“Elfstedentocht” door de 

provincie trok, vergezeld van 

56 historische schepen. Het 

zou een feest worden, maar 

zover was het nog niet. Er 

moest nog serieus gebouwd 

worden, geen alledaagse klus 

voor de mannen.  

En ja, dan lag daar zomaar op 

zaterdag 14 juli in de 

Compagnonsvaart bij 

Appelscha een vloot oude 

schepen die van plan was zich 

bij de grote hout-vaert aan te 

sluiten. Het was ter 

gelegenheid van de Turfroute 

en dat gaf een gezellig 

sfeertje daar aan de vaart. 

Tussen de schepen bevond 

zich ook het oude skûtsje De 

Rot uit Rottevalle. Er was 

bericht dat de schepen van de 

Turfroute een cadeau aan 

boord hadden dat ze in IJlst wilden overhandigen bij zaagmolen De Rat.  

Het zal toch niet waar zijn, dacht ik. Gaan ze de zaagmolen verrassen met een 

zaagopdracht om de laatste standerdmolen van Fryslân te herbouwen?  

http://ndcmedia.acemlna.com/lt.php?s=b89741839bd0d59bbd7587f90dedb107&i=9320A10938A19A622364
http://ndcmedia.acemlna.com/lt.php?s=b89741839bd0d59bbd7587f90dedb107&i=9320A10938A19A622364
http://ndcmedia.acemlna.com/lt.php?s=b89741839bd0d59bbd7587f90dedb107&i=9320A10938A19A622364
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Dat was toch De Rot uit Rottevalle. Jaren geleden waren er al eens plannen 

geopperd om die molen te herbouwen. Zou het waar zijn? Aan de wal zat zowaar 

molenaar A.S. de Jong bij een kraampje van Penninga’s Molen. Had dat er wat 

mee te maken? 

Het bracht de fantasie rond de hoop op iets moois in een stroomversnelling. Ik 

kon niet wachten tot 22 juli, maar er zat natuurlijk niks anders op.  

Uiteindelijk bleek het om een uit hout gesneden rat te gaan die op de molen 

cadeau werd gedaan namens de organisatie van Hout-Vaert. Maar uiteindelijk 

weet je nooit waar dit nog eens toe kan leiden. Jaren geleden wilde men in 

Rottevalle de molen herbouwen, maar het werd de aankoop van het uit 1887 

daterende skûtsje De Rot, het oudste nog varende ijzeren skûtsje dat in 2010 

teruggehaald werd naar het dorp waarmee een brok cultuurhistorie bewaard is 

gebleven. Zou de herbouw van de standerdmolen als nieuw project niet een 

fantastische voortzetting kunnen zijn van wat met de Hout-Vaert in gang is 

gezet? Er moeten dromen blijven. 

 

 

 

 

Links standerdmolen De Rot aan de Lits te Rottevalle. Precies een eeuw geleden, in 1918, is er 

plaatselijk nog actie gevoerd voor behoud door de molen over te plaatsen naar Leeuwarden! In 

1921 velde een zware storm de laatste standerdmolen van onze provincie. In 2002 wilde 

dorpsbelang van Rottevalle de mogelijkheid tot herbouw onderzoeken. Men sprak van een 

“byldbepalend gebou”. Daarna bleef het stil rond deze ambitieuze plannen. Rechts het kunstwerk 

voor zaagmolen De Rat.  

 

Varend spektakel 

Vanaf toen trok een bijzonder varend spektakel over de Friese wateren. Rondom 

de schepen werden volop feestelijkheden verzorgd, van muzikale optredens tot 

ambachtenmarkten, zoals in Appelscha en Oosterwolde. 

Daarna vertrok het 12 meter metende skûtsje De Rot over de Opsterlandse 

Compagnonsvaart, tussen Hemrik en Lippenhuizen, getrokken door paard Adinda 

van scheepsjager Auke Winters. Daarbij werd het stokoude trekpad gevolgd 

waarlangs de turfschepen vroeger in een onafgebroken sliert werden 

voortgetrokken, vaak door opvarenden van de scheepjes, waaronder kinderen, in 
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de vaak verdoemde “beage”, soms ook door ingehuurde scheepsjagers.  

En op het moment dat het merkwaardige, 18 meter lange houtvlot op donderdag 

19 juli opzien baarde in het Dokkumer Grootdiep, verrasten de historische 

schepen van de turfrace het openluchtmuseum It Damshûs in Nijbeets met een 

optreden van “Onstuimig Schuim” in het Houten Himeltsje. 

Uiteindelijk zou de Turfvaart in Leeuwarden aansluiten bij de Hout-Vaert en werd 

het een spannend, maar ook een mooi schouwspel van oude schepen die een 

historisch houtvlottransport escorteerden vanuit Dokkum, over de Dokkumer Ee 

langs de majestueuze koren-, pel- en zaagmolen De Zwaluw in Burdaard, op weg 

naar Leeuwarden waar ze menig oud molenerf passeerden. In Burdaard was het 

drukker dan ooit en werden herinneringen opgehaald aan de legendarische 

Elfstedentocht op de schaats.  

In de Culturele 

Hoofdstad van Europa 

sloot de groep 

historische schepen van 

de Turfvaart dus aan bij 

de indrukwekkende 

”Hout-vaert” die vooraf 

werd gegaan door het 

grote vlot dat door 

mannen van de 

zaagmolen uit IJlst 

(o.l.v. houtzager-

molenaar Simon 

Jellema) en de Hout-

Vaertcommissie (o.l.v. Rolf van der Mark voorzitter van “het Historisch 

Bedrijfsvaartuig, de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch 

Bedrijfsvaartuig”) in elkaar was gezet.  

Verder ging het weer, naar Grou waar ook een groot brok houthistorie ligt met 

als bekendste naam Halbertsma. Ook had Grouw ook een mooie zaagmolen.  

Maar de Hout-Vaert vervolgde haar opvallende weg door waterrijk Fryslân en kon 

niet te lang stilstaan bij plaatselijke houtzaagmolens die al ter ziele waren. Die 

oude erven werden ook in Sneek gepasseerd, langs de Geeuw op weg naar de 

eindbestemming: zaagmolen De Rat. Daar kwam het hele konvooi aan op de 

22s te juli.  

Houtstad IJlst 750 jaar 

In IJlst gaan scheepvaart, hout en molens al eeuwenlang samen. Ligt de 

ontstaansgeschiedenis rond het jaar 800, waarschijnlijk als gevolg van het 

ontstaan van de Middelzee, omstreeks 1250 moet het stadsrechten gekregen 

hebben, maar dit jaar viert de stad het 750-jarig bestaan als stad officieel. En 

daar sluit een gebeuren als dat van de Hout-Vaert naadloos bij aan.  
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Het stadje kende in het verleden verschillende scheepswerven en er was op een 

gegeven moment zelfs een zaagstelling om boomstammen tot balken en planken 

voor de talloze schepen te bewerken. Via de Geeuw was het strategisch gunstig 

gelegen, want dit vaarwater stond in verbinding met de Middelzee en nadat die 

was drooggelegd bleven de ontstane waterwegen van groot belang, zeker voor 

het uitoefenen van het houtzaagbedrijf waarvoor de boomstammen over water 

werden aangevoerd. IJlst kende op een gegeven moment maar liefst drie 

zaagmolens waarvan De Rat als grootse, werkende industriemolen tot op de dag 

van vandaag de boorden van Geeuw siert. Geen wonder dat de Hout-Vaert hier 

haar eindbestemming bereikte wat met veel feestelijk vertoon plaatsvond.  

IJLST – “meest geïndustrialiseerde gemeente” 

 

We nemen nog even een korte duik in de ambachtelijke stadsgeschiedenis.  

Aan het eind van de zestiende eeuw kwam de klad wat in de betekenis van het 

stadje. Risicovolle ondernemingen werden gemeden waardoor investering in 

schepen achterwege bleef. Men concentreerde zich liever op land en woningen. 

In het westen echter bleef men wel in schepen investeren waardoor in IJlst de 

economische spiraal neerwaarts ging. Met de komst van Napoleon werd dat niet 

beter. Integendeel, hij verbood verkeer over zee. Zijn continentale stelsel zou 

uiteindelijk invloed hebben op alle havensteden in Noordwest-Europa.  

Maar IJlst zou IJlst niet zijn als het zich hierbij ging neerleggen. De inwoners 

wisten het hoofd boven water te houden dankzij de talrijke ambachten die hier 

floreerden. En heel veel ambachtslieden hadden wat met hout te maken. Denk 

aan de zaagmolens, de scheepswerfjes, de gereedschapsmakers, de 

schaatsfabriekjes, de timmerbedrijfjes en de daaraan verbonden smeden en 

schilders die meehielpen de eindproducten te realiseren. Dit veelvoud aan 

ambachtelijke nijverheid leidde er zowaar toe dat IJlst aan het eind van de 

negentiende eeuw de titel van meest geïndustrialiseerde gemeente kreeg! Een 

naam als die van Nooitgedagt is gegrift in het collectieve geheugen van niet 

alleen de inwoners van IJlst. Het houtbedrijf maakte furore en stond als 

voorbeeld van stedelijke industrie vermeld in bijna alle aardrijkskunde 

schoolboekjes van Nederland.  

Ook de namen van de firma 

Oppedijk en S.O. de Vries 

mogen overigens niet 

onvermeld blijven, evenals de 

scheepswerf van Lantinga. Zij 

gaven werk aan velen in het 

stadje.  

De monumentale zaagmolen 

De Rat en het ernaast 

gebouwde spiksplinternieuwe 

museum Houtstad IJlst houden 

de herinnering aan het belang 

van hout voor IJlst voorgoed vast.  
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Houttransport door de eeuwen heen 

Voor streekvervoer van boomstammen kon de mallejan dienst doen, terwijl op 

het erf van De Rat een smalspoor aangelegd is. (zie de archieffoto hiernaast) 

Maar voor het grote transport vanuit het buitenland waren andere voorzieningen 

die indrukwekkende activiteiten aan de dag legden. Hout kwam in hoofdzaak uit 

het buitenland. Enerzijds vanuit het zuiden via de Rijn per houtvlot waarna het in 

steden als Dordrecht en Rotterdam verder verdeeld werd. Zie het kaderstuk  

“Het varen met houtvlotten”. 

Deze foto van oktober 1892 laat ons de activiteiten zien van de houtvlotters van T. 

Vellinga & Co. Cargadoors te Harlingen.  

Het water van de haven ligt bezaaid met boomstammen die hun weg moeten 

vinden naar het achterland waar de zaagmolens ze verder verwerken tot balken en 

planken voor schepen, boerderijen, woning- en molenbouw. Die laatste categorie 

was toen echter al op zijn retour.  

Op de achtergrond zien we de uit 1845 stammende korenmolen De Leeuw die in 

1898 afbrandde. 

Houthaven Harlingen 

Wij waren echter vooral aangewezen op hout uit het noorden van Europa dat met 

geweldige schepen via de Sont naar Nederland vervoerd werd. In Fryslân was 

het de stad Harlingen die met een grote houthaven voor de ontvangst zorgde.  

Vanaf het begin van de 17-e eeuw was Harlingen dé houthaven voor het noorden 

van ons land. Een belangrijke houtimporteur was Hubert Jans en Co. die in de 

tweede helft van de 18-e eeuw een balkvlottersbedrijf startte, samen met Wopke 

Djoerds. Zij losten voor de Harlinger handelaren de houtschepen in de 
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Zuiderhaven en stelden de geloste balken samen tot houtvlotten die zij 

vervolgens naar o.a. de molens aan de Bolswardervaart transporteerden. Enkele 

decennia later begonnen zij ook in de houthandel, bekend staand onder de naam 

Hubert Jans & Comp. Zo verkochten ze bijvoorbeeld in 1797, volgens oudst 

bekende gegevens, 9 Hamburger eiken balken aan de Makkumer koopman 

Marten Hylkes Kingma. Ze hielden ook regelmatig houtveilingen en na 1813 

kwam daar het zagen van hout nog bij met houtzaagmolen De Valk die enige 

jaren deel uitmaakte van hun bezittingen. Het bedrijf bestaat tot op de dag van 

vandaag als zelfstandige houtimportfirma met een geschiedenis van meer dan 

200 jaar. Het is daarmee de oudste houtimportfirma van Harlingen. Het archief 

wordt bewaard bij Tresoar en beslaat de periode van 1812 tot 1970.  

 

Hiernaast een bericht uit de 

Harlinger Courant van 30 juli 1899 

waarin melding gemaakt wordt 

van de aanschaf van een 

stoomschip voor houttransport. 

Gerben D. Wijnja 

Zaagmolen Het Fortuin bij het standbeeld van de Stenen Man. In de vaart volop 

activiteiten met het verwerken van binnengekomen hout. In 1929 is deze molen, die op 

een markante plek aan de zeedijk stond, afgebroken. De molen was eigendom van de 

firma Welbedacht en Holsteijn.   
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Het varen met houtvlotten 

De geschiedenis 

600 jaar geleden gingen er al houtvlotten via de Rijn naar het noorden. 

Het hout was afkomstig van het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland. 

Het vervoer ging via de rivier naar Mannheim en Mainz waar “Holländer” de losse 

boomstammen tot vlotten samenstellen. 

Het laatste commerciële houtvlot ging in 1967-1968 stroomafwaarts. 

De omvang van een vlot 

Een groot vlot, een zogenaamd Kapitalflosz, kon wel 400 meter lang, 60 meter 

breed en 2 ½ meter dik worden. Er zijn vlotten geweest die nog langer, breder 

en dikker waren. Ze voeren tweemaal per jaar de rivier af. 

Een klein zogenaamd “Holländer” vlot had een afmeting van 200 bij 40 bij 2 

meter.  

In kubieke meters bedroeg een groot vlot 12500 m3 inhoud aan hout. 

Bedragen 

Een middelgroot vlot vertegenwoordigde een bedrag van een kwart miljoen 

gulden. De gemaakte kosten kwamen uit op ongeveer een ton. 

Bestemming 

Veel palen werden als fundering gebruikt. Zo is bijvoorbeeld het Paleis op de 

Dam in Amsterdam in 1665 gefundeerd op 13659 houten palen! De meeste 

vlotten gingen echter naar Dordrecht en Rotterdam. Onderweg werden ze bij 

aankomst in Nederland deels ontbonden waarna ze alle kanten op gingen via de 

talloze wateren die toen nog de belangrijkste vervoerswegen waren. 

Scheepsbouw, boerderijbouw en molenbouw vroeg ook veel stammen die op de 

talrijke zaagmolens verwerkt werden.  

Wat was er aan boord 

Kaapstanders om de vlotten te manoeuvreren. Een reeks vlotten was min of 

meer gescharnierd aan elkaar verbonden. Aan de vele meterslange roeispanen 

werkten tientallen arbeiders. Op een Holländervlot trof je wel 500 man personeel 

aan die werden geleid door een vlotmeester die een woning met kantoor op het 

vlot tot zijn beschikking had. Verder waren er veestallen, kippenhokken, een 

slagerij, keukens, een bakkerij, een eetzaal en slaapbarakken. 

Onderweg 

Een vlot werd begeleid door diverse vaartuigjes. Het voorste had een 

waarschuwingsfunctie. Onderweg moest er voor de passage van alles en nog wat 

in de rivier opgeruimd worden. Denk aan vlotbruggen, vissersscheepjes, 

schipmolens en baggervaartuigen. ’s Nachts varen was verboden. Het vlot moest 

ergens “aanleggen”, wat geen kleinigheid was. 

Bron: Binnenvaart nr. 4, 2010. 
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Het houtvlot voor De Rat onderweg naar IJlst. Houtzager Simon Jellema kreeg bij de bouw van dit 

vlot veel hulp van Anne Schouwstra en zijn zoon Jelte. Verder was Rolf van der Mark van de 

Groninger zeetjalk VIOD voor hem een grote steun bij de totstandkoming van het geheel.  

(foto Simon Jellema, De Rat IJlst)  
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"De Twee Gebroeders" was een schitterende wipmolen op een 

zaagschuur met daarin drie zaagramen. Op het naambordje 

boven de ramen van de zaagschuur is de naam nog vaag te zien. 

Plannen in Harlingen voor herbouw 

voormalige zaagmolen De Swarte Molen 

Plannen voor herbouw van molens zijn er in havenstad Harlingen in de 

afgelopen halve eeuw zeker geweest. Allereerst gold dat de korenmolen 

De Bazuin die in de oorlogsjaren, in 1944, door molenmaker Westra 

werd afgebroken op last van de Duitse bezetter. De herbouwplannen 

werden helaas nooit verwezenlijkt en opgeslagen onderdelen zoals de 

wiekenas en maalstenen verhuisden respectievelijk naar molens in 

Wijhe en Holwerd. Enkele jaren geleden kwamen er nieuwe plannen 

rond een compleet windmolenbungalowpark aan de Westerzeedijk 

maar dat lijkt ook ter ziele.  
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Op 15 juni kwam er echter opnieuw verrassend molennieuws uit Harlingen. Robert 

Hoek, telg uit een oud houtzagersgeslacht uit Harlingen, wil De Zwarte Molen 

herbouwen. Zijn bet bet betovergrootvader was Adam Jacobs Hoek en die bezat op de 

Koningsbuurt de houtzaagmolen “Landmanslust”. Hoek weet dat de houthandel Meinesz 

hier uiteindelijk uit voortgekomen is.  

Geschiedenis 

De rietgedekte, achtkante wipmolen op zaagschuur met stelling stond aan de westzijde 

van de Bolswardervaart waar o.a. ook cementmolen De Standvastigheid stond.  

In 1644 was er al sprake van een ‘houtsagersmolen’. Men vermoedt dat de molen ooit 

verplaatst is omdat hij op een oude kaart in de atlas van Schotanus (1716) is gelegen 

bij het standbeeld van de stenen man waar later zaagmolen Het Fortuin stond.  

In 1718 komt men voor het eerst de naam “De Swarte Molen” in de archieven tegen. 

De molen zaagt dan hout voor de bouw van oorlogsschepen van de Marine.  

In 1786 was de molen voorzien van drie zaagramen. Toen de zoons Sikke en Jacob 

Posthuma uit Achlum in 1814 de molen erfden werd de naam van de molen omgedoopt 

in De Twee Gebroeders.  

In 1883 kwam Tjeerds Meinesz, houthandelaar uit Leeuwarden, op een veiling in bezit 

van de molen. Zijn zoon Krijn werd aangesteld om de houtzagerij te exploiteren. In 

1895 werd de molen weer verkocht en vermoedelijk gesloopt.  

Volgens Hoek is de ligging van de voormalige molen ideaal voor de verwezenlijking van 

zijn plannen. Het oude vaarwater, het standbeeld van de stenen man, de keermuur 

met wandelpad met restaurant ’t Zilt en een groot parkeerterrein komen goed van pas. 

Zelfs het molenaarshuis bestaat nog. Hij denkt aan de inrichting van een parkachtig 

landschap bij de molen. Fietspaden, wandelpaden, een vaarcirculatieplan en tiny 

houses somt hij op als mogelijke aanvulling op het molenplan.  

Wel denken we dat een park met bomen (die de neiging hebben alleen maar te 

groeien) zich slecht verenigt met een goede molenbiotoop.  

Realisatie 
 
Voor realisatie van de molenbouw denkt Robert Hoek aan een leer-werkconstructie 
zoals dat ook met de het schip de Willem Barentsz het geval is. Dan ligt er een schone 
taak weggelegd voor vrijwilligers en scholen waarbij webcams de vorderingen 
registreren, zodat het project wereldwijd gevolgd kan worden.  
Voor exploitatie van De Swarte Molen wordt gedacht aan de inrichting van een thee- en 
koffieschenkerij.  
Hoek is enthousiast over het welslagen van zijn plannen. Hij is nog niemand 
tegengekomen die er kritiek op heeft. En voor het bedrijf van Meinesz is het natuurlijk 
ook een fantastisch visitekaartje. Wellicht dat in de schuren dan ook een bescheiden 
gedeelte ingericht kan worden als museumruimte waarin de rijke Harlinger 
(houtzaag)molengeschiedenis de aandacht kan krijgen die het verdient. 
 
Gerben D. Wijnja
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De stam een kwartslag draaien 
 

Begin juni werd een dikke eik op de helling van De Jager in Woudsend 

gesleept en eind juni is die naar buiten gewerkt: een ruim 7 meter 

lange eiken balk die bedoeld is voor Penninga's Molen in Joure. 

Molenmaker Johannes Kooistra bracht de stam eind april 
met een lange kar tot vlakbij de molen. Daar de stam te 
water gebracht. In juni was er ruimte om deze te 
verzagen tot een vierkante balk (560*560 mm). Die balk 
moet namelijk de toekomstige koningsspil worden. 
 
Nadat de stam op de helling was getrokken en 
uiteindelijk op de slee werd gelegd, werd het passen en 
meten om de balk op de gunstigste manier te verzagen. 
Zover als mogelijk natuurlijk het hart in het midden. 
 
 
 
 
1e ronde zagen is gereed 
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Voldoende wind zorgde ervoor dat de stam in twee 
zaterdagen werd verzaagd.  
Na de eerste ronde werd de stam teruggetrokken en een 
kwartslag gedraaid. Dat deden we met behulp van twee 
Westontakels: 1 voor het omtrekken en 1 voor het 
tegenhouden. Vanzelfsprekend mocht de stam (ruim 2 
ton wegend) niet in één keer neervallen. Vervolgens 
opnieuw uitgemeten, precies horizontaal gelegd en de 
stam was klaar voor de tweede ronde. (zie de foto aan 
het begin van het artikel) 
 
 
 
 
Met een dommekracht de balk oplichten, 

zodat de mosterdpotten eronder kunnen 
 

De molenaars moesten even doorzetten tot in de avond, maar er lag een prachtige balk 
achterop de slee. Toen ontstond de vraag hoe we die "eventjes" uit de molen én op de 
kar zouden krijgen. Gelukkig stond bij molen ’t Lam nog een hoogwerker van de 
Molenmakers. Hiermee kon namelijk ook worden getakeld. 
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Totaalplaatje van de werkzaamheden 

 
Allereerst werd de balk op mosterdpotten 
gelegd, zodat we 'm met touwtakels voor 
een deel naar buiten konden rollen.  
Vervolgens moest de hoogwerker eraan te 
pas komen, want de balk mocht natuurlijk 
niet in één keer naar beneden vallen op de 
kar.  
De hoogwerker kon de balk niet in zijn 
geheel tillen, dus werd er secuur gewerkt.  
Met de hoogwerker, een touwtakel aan de 
kar en een touwtakel in de molen om de 
stam in bedwang te houden, werd de zware 
balk rustig op de kar gelegd.  
Een hele happening op een zonovergoten 
zaterdag. 
 
Dezelfde middag is de balk naar Joure 
gebracht en daar in de molen neergelegd 
door Johannes. Zoals gezegd wordt dit over 
enkele jaren de nieuwe koningsspil van 
Penninga's Molen. 
Een prachtige ervaring! 
 

Boven: De balk bijna op de kar 

 
Onder: De balk liggend voor Penninga’s Molen in Joure 
 

(Meer foto’s en andere werkzaamheden zijn te vinden op onze Facebookpagina) 
Tekst en fotografie: Arjan Reekers, houtzager op De Jager te Woudsend   
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Uit ons prentenkabinet 
Erwin Esselink reageerde op de still uit de film over 

Hans Brinker.  

“We zien hier poldermolen de Meervogel van de 

Hoeksmeersterpolder te Hoeksmeer (Groningen). In 

de jaren 1962-1966 werd de molen gerestaureerd 

en in 1967 in gebruik genomen als reservegemaal. 

Als zodanig zien we de molen in werking op deze film uit 1969.”  
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