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Van de redactie 
 

We hebben weer een volle Utskoat voor u kunnen samenstellen met dank aan 
diverse lezers die hun nieuws graag met u delen. We attenderen u in het bijzonder 
op het jubileumfeest dat op 14 september in en rond houtzaagmolen De Jager in 

Woudsend wordt gevierd. In een komend nummer komen we daar wat 
uitgebreider op terug maar nu vindt u alvast alle informatie die nuttig kan zijn 

wanneer u overweegt de reis naar Woudsend te willen maken. 
Voor dit nummer interviewden we ook weer een (molen)fotograaf die vertelt van 
zijn passie voor molens. Henk Kuipers kijkt terug op zijn molenloopbaan nu hij 

afscheid neemt op de Beabuorstermole. Diezelfde molen maakt in de avond van 
15 november onderdeel uit van de provinciale Verhalenavond. Wij lezen dan 

enkele verhalen voor die volgend jaar zullen worden opgenomen in een nieuwe 
bundel molenvertellingen.   
De Fryske Mole bericht uitgebreid over de restauraties en het Gild blikt terug op 

de afgelopen ledenvergadering en wijst u alvast op het boeiende onderwerp van 
de lezing die tijdens de komende najaarsvergadering op de agenda staat. 

Verder een verhaal over de 170-jarige historie van de Dokkumer molen De Hoop, 
een verslag over een brandweeroefening op de Makkingaster korenmolen en een 

terugblik op het Molenplatform waar de zorgplicht voor het molenaarsambacht 
besproken werd. We bezochten de beide avondexcursies die fraaie foto’s 
opleverden en laten u nog even puzzelen met twee onbekende molenafbeeldingen. 

Met een artikel over het verzwaren van zaagramen op de zaagmolen en een 
historische beschouwing over de mogelijke Zaanse herkomst van de Lemster 

zaagmolen is dit nummer meer dan vol. We wensen u veel lees- en kijkplezier. 
 
Gerben D. Wijnja 

 

Molenagenda 2019 

 
14/15 september Open Monumentendag 
14 september Jubileumfeest houtzaagmolen De Jager  

12 oktober  Friese Molendag 
1 november  Najaarsvergadering GFM 
3 november  Sluiting kopij decembernummer 176 

15 november Verhalenavond in de provincie (zie de bijdrage van De 
Beabuorstermole, verderop in dit nummer) 

24 november Molendag Súdwest-Fryslân 
 

Mededelingen voor de molenagenda graag via utskoat@molenaarworden.nl 

 

Bij de foto’s op de cover 

 
Voorpagina: De Aylvapoldermolen is momenteel in restauratie, maar fotograaf 
Henk Bootsma ziet reikhalzend uit naar het moment waarop hij de molen weer 
kan fotograferen in volle glorie. Verderop in dit nummer een gesprek met deze 

gepassioneerde fotograaf die de Friese windmolens koestert als onmisbare 
juwelen in het vlakke landschap.(foto Henk Bootsma)  

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. 
Achterpagina: impressie avondexcursie Slagdykstermole, foto Gerben D. Wijnja  

mailto:utskoat@molenaarworden.nl
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GILD FRYSKE MOUNDERS 

Uitnodiging openbare najaarsvergadering 

 

vrijdag 1 november 2019 om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  

1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 29 maart 2019 (bijlage) 

5. Financiën: Begroting 2019  
6. Jeugdcommissie  

7. Opleidingen 
 Stand van zaken 

 Mededelingen uit de leermeestersvergadering 
 Uitreiking diploma’s periode april – oktober 2019 

8. Jaarplanning molendagen en activiteiten 2020 

9. Ontwikkelingen rond borging ambacht vrijwillig molenaar 
10. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders 

11. Rondvraag 
12. Pauze 
13. Lezing over dendrochronologisch onderzoek 

14. Sluiting 
 

 

“Dendrochronologisch onderzoek 16e eeuwse Noord-Hollandse 

achtkanten en de bouwwijze daarvan” door Gijs van Reeuwijk 

Gijs van Reeuwijk komt vanuit zijn molenadviesbureau vaak in aanraking met de 

bijzondere molens in Noord-Holland. Bij vele van deze molens wordt er 

dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. Hier komen vaak belangrijke en 

bijzondere uitkomsten uit voort. Deze bevindingen komen tijdens de lezing 

allemaal aan bod. Daarnaast zal ook de bouwwijze van deze 16e eeuwse molens 

deze avond centraal staan. Verschillende bouwwijzen met de molens uit een later 

tijdperk zullen ook zeker niet ontbreken. Het belooft in elk geval weer een 

interessante en wetenswaardige avond te worden.  
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Verslag Openbare Voorjaarsvergadering   

vrijdag 29 maart 2019 om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 

Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: 23 personen 

72 personen tekenden de presentielijst 

Verslag 

1. Opening 
De voorzitter (Klaas Toxopeus) opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Een bijzonder welkom voor Erik Kopp (GVM), Jan Poorte (DFM) en Ron 

Couwenhoven, de spreker van vanavond. 

2. Mededelingen 
- In december 2018 is subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

(RCE) ontvangen. De subsidie wordt ingezet voor ondersteuning van de 

opleiding tot vrijwillig molenaar en professionalisering van het Gild Fryske 
Mounders. 

- Het molenaarsambacht is gecertificeerd als immaterieel erfgoed. Volgend 
jaar (juni 2020) vindt een conferentie plaats om te laten zien hoe het 
molenaarsambacht wordt beoefend in Nederland. Gevraagd: vrijwilligers 

voor allerlei diensten. Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
voorzitter.  

- Voorzittersoverleggen AKG, DHM, GFM en GVM. Actueel thema: het 
afschermen van het gevlucht. Op 28-03-2019 is hierover een rapport 
verschenen. Bespreking van dit rapport vindt volgende week plaats. Na de 

bespreking is de informatie te vinden op de website van het GFM.  
- Friese Molenaarsdag op 23 maart 2019. De organisatie was in handen van 

Harmen Zwart en dik voor mekaar. Harmen wordt bedankt en ontvangt 
applaus. 

 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel is promotiemateriaal aanwezig dat 

meegenomen kan worden naar de molen om daar te verspreiden. 

4. Vaststellen verslag najaarsvergadering 16 november 2018 
Pag. 2 De achternaam Knossen moet zijn: Cnossen. Dit wordt aldus 

aangepast. Het verslag wordt vastgesteld. 

5. Vaststellen jaarverslag 2018 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

6. Financiën 
 Presentatie jaarverslag 2018 

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Op de valreep van 2018 

hebben we subsidie ontvangen van € 5400. 
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De Utskoat staat op € 0. Dit heeft te maken met nog niet ontvangen 

facturen. Wanneer deze punten worden meegenomen in het totaal, ziet 

het beeld er anders uit. 

Er zijn geen vragen over het financiële jaarverslag.  

 Verslag kascommissie (Frank Terpstra en Stef Mensinga) 
Frank Terpstra doet verslag. Er is geen kas meer, alleen een excel-

bestand met cijfers. De kascommissie heeft alles akkoord bevonden. De 

kascommissie verleent decharge aan de penningmeester en daarmee aan 

het bestuur. 

 Benoemen reserve-lid kascommissie 
Frank Terpstra is aftredend. Stef Mensinga en Simon Jellema vormen in 

2020 de kascommissie. Job Koehoorn stelt zich beschikbaar als reserve-

lid. 

7. Jeugdcommissie en jaarverslag 2018 
 Frank van Onna doet verslag. Er is voldoende lesmateriaal in de vorm van 

een leskist en een powerpointpresentatie. De leskist is beschikbaar via 

Frank van Onna. Er zijn meerdere geslaagde acties geweest om de 

onderbouw te informeren over het cultureel erfgoed. Frank geeft aan dat hij 

graag andere acties verneemt. Dit verzoek heeft mede te maken met de 

verantwoording van de subsidie van de RCE. 

 Doel voor het komende jaar: het gemakkelijker toegang krijgen tot de 

scholen. Daarnaast wil de commissie aansluiting zoeken bij It Fryske Gea, 

Staatsbosbeheer en Mar & Klif.  

 Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 

 Het is voor Frank de laatste keer dat hij een bijdrage mag leveren aan de 

ledenvergadering. De afgelopen vier jaar werkte hij samen met 

gepassioneerde bestuurders, waarvoor hij hen bedankt. De hoogtepunten in 

zijn bestuursperiode waren voor hem: 

- Het 40-jarig jubileum van het Gild 

- Het ambacht van molenaar op de werelderfgoedlijst van Unesco  
- Het uitbreiden van de website van het Gild 
- Het uitbreiden van lesmateriaal 

 Frank wenst zijn opvolger Marc Kramer een mooie periode toe binnen het 

bestuur en de jeugdcommissie. 

8. Opleidingen 

- Jaarverslag 2018 
Ruurd Jakob doet verslag. Overzicht leerlingen GFM: aantal 34. 

Leermeester Sije Hoekstra heeft sinds begin dit jaar vier leerlingen.  
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Examens 2018. Vijf kandidaten gingen op voor het examen; één van hen 

is helaas gezakt. 

Komende examens: 1e helft 2019: zes examens, 2e helft 2019: twee tot 

vier examens. 

- Mededelingen uit de leermeestersvergadering 
Leermeester Berry Weber is gestopt. Ruurd Jakob bedankt Berry voor zijn 

inzet als leermeester. 

Simon Jellema blijft door de week leermeester, maar niet meer op de 

zaterdag. De vacature op zaterdag is ingevuld door Jaap Tiedema.  

Leermeester Nijlannermolen: Frank van Onna. Hij is vanaf begin januari 

2019 leermeester op de Nijlannermolen. Ruurd Jakob wenst hem veel 

succes als leermeester. 

- Uitreiking diploma’s periode november 2018 – maart 2019 
Gedurende deze periode zijn er geen diploma’s behaald. 

Er zijn geen vragen over het verhaal van Ruurd Jakob. 

9. Bestuursverkiezingen 
Frank van Onna is aftredend na een 

bestuursperiode van vier jaar. Hij stelt 
zich niet verkiesbaar voor een tweede 

bestuursperiode. Marc Kramer heeft zich 
beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. 

 
De voorzitter spreekt Frank toe. Hij 

memoreert hem als altijd aanwezig, 

positief kritisch, zorgvuldig en helder 

formulerend. Een goede 

vertegenwoordiger bij diverse activiteiten. 

De voorzitter overhandigt Frank als dank 

voor zijn inzet bloemen en een 

cadeaubon. 

Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. 

Marc Kramer wordt met applaus 

verwelkomd binnen het bestuur van het 

GFM. 

10. Nieuws uit de PR-commissie De 

Fryske Mole en Gild Fryske Mounders 
Jan Poorte van De Fryske Mole komt naar 

voren.  

Vanuit de samenwerking GFM en DFM 

noemt hij de meest actuele zaken: 
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- Voorbereidingen 50-jarig jubileum DFM 

- NLDoet. Heeft geresulteerd in twee picknicksets bij twee molens.  
- Twee vlaggenmasten zijn geplaatst en wel bij de Stienhúster Mûne en 

de Achlumer Mole 
- De molenkaart is beschikbaar voor de liefhebber. Ook verkrijgbaar in 

Leeuwarden bij DFM 

 Jan Poorte wordt bedankt voor zijn inbreng. 

11. Rondvraag 

Rolf Dijkema: molenexcursie 13 april 2019. Er zijn nog 12 plaatsen 

beschikbaar. Aanmelden bij Rolf Dijkema.  

Marijn van Tilburg: Naar aanleiding van de advertentie “Doe meer voor 

molens” pleit hij voor meer molenpubliciteit bij Friese evenementen 

(bijvoorbeeld de fiets-elfstedentocht). 

Piet de Vries vindt de zaalverlichting slecht. Hieraan zal aandacht worden 

besteed. 

Pauze

 

12.  “Zaanse molens in Friesland” door Ron Couwenhoven 
Iedereen weet dat De Rat in IJlst en Penninga’s molen in Joure voorheen in 
de Zaanstreek stonden. Maar naast deze bekende molens zijn er nog veel 

meer Zaanse molens naar Friesland verhuisd. Ron Couwenhoven vertelt er 
over. Ook onthult hij de herkomst van de wisgaten in de balken van De Rat 

te IJlst. Termen als de harenmakerij en voorslagharen passeren de revue.  
De aanwezigen krijgen veel informatie tijdens de interessante lezing.  

Na afloop bedankt de voorzitter Ron Couwenhoven voor zijn boeiende 

bijdrage aan de avond en overhandigt hem een boeket bloemen. 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.  
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De Balkendstermolen op de voorgrond met in de verte De Slagdijkstermolen. 

 

Avondexcursies GFM begunstigd 

door fraai zomerweer 

Opzij van Alde Leie leidde een geïmproviseerd pad door de graanvelden naar de 

fraaie Balkendsterpoldermolen die zo sierlijk is gelegen aan de Leistervaart die 

door het grillige bouwland van “de hel van het noorden” kronkelt. Verderop doet 

de vaart de Slagdijkstermolen aan en bij Finkum gaat het over in de 

Finkumervaart. Vraag Elfstedentochtschaatsers naar hun barre ervaringen in deze 

regio en je hoort de meest fantastische verhalen die uitblinken in ontberingen.  

Maar het molenleven in deze eenzame wereld van wijde verten was ook van een 

bijzondere soort. Hier konden slechts de molenaars van de puurste soort gedijen. 

Zij trotseerden er de 

eenzaamheid en gingen de 

strijd aan met de elementen 

die er ongehinderd hun gang 

konden gaan. Ook bij dit 

molentje werd gewoond 

door een molenaarsgezin, 

onder eenvoudige 

omstandigheden, in een 

woninkje met naastgelegen 

braakhok dat de tijd niet 

heeft overleefd, maar in het 

land kun je nog de plaats 
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waar het heeft gestaan waarnemen.  

In de jaren 60 van de vorige eeuw is alles, met uitzondering van de molen, 

gesloopt. Helaas werd toen nog niet ingezien dat een poldermolen met 

molenaarswoning en andere opstallen op het erf als een eenheid diende te worden 

beschouwd. Om die reden werd slechts de molen van de ondergang gered, maar 

het hele ensemble had een veel betere waardering verdiend. Op dit molenerf 

gingen de gedachten aan tijden van weleer onwillekeurig terug. In het jaar 2000 

waren we hier voor het laatst en toen vertelde molenaar Bootsma over zijn 

jeugdjaren op het molenerf. Ergens in een veldkruis staat nog zijn naam en die 

van zijn broer met potlood gegrift.  

Zo’n ensemble troffen we wel aan bij de bekende Slagdijkstermolen waarover we 

al eens uitgebreid hebben bericht in een speciale molenaarsbijlage vol 

herinneringen van Jint de Swart.  

In december 1974 kiekte 

molenfotograaf J.A. van 

Krimpen de molenromp 

met zijn karakteristieke 

“pet”.  

In 1938 was de molen al 

onttakeld en in 1952 was 

de kap verwijderd. Dat 

was veel molenvrienden 

een doorn in het oog. 

Uiteindelijk kwam het 

dankzij DFM toch nog 

goed zodat we die  

 

avond konden genieten van een schitterende wiekendrager. Wat zou Jent de Swart trots 

zijn geweest als hij die wedergeboorte van 'zijn' molen had meegemaakt. Op het kleine 

fotootje een herinnering aan molenaar De Swart. Op diverse plaatsen heeft hij al of niet 

met teksten zijn naam in de balken vereeuwigd. Zijn “Hoop doet leven” is symbolisch voor 

de restauratie van de molen tot volwaardige poldermolen.  
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De tweede avond bracht ons in Achlum en Witmarsum. Allereerst gingen we naar 

de Achlumermole. Ook dit is een voormalige romp met kap die dankzij DFM 

gerestaureerd werd tot complete molen en sindsdien het landschap weer siert met 

haar wenkende wieken. Hoewel er niet veel wind stond, gingen het kruis 

langzaam, doch sierlijk rond en konden de aanwezigen ook hier weer genieten. 

Het bestuur van het Gild had gezorgd voor een natje en een droogje en onder het 

genot daarvan werden door de bezoekers vele nieuwtjes en wederwaardigheden 

gedeeld. En opnieuw was het schitterend weer.  

 

 

Hoe het was, hoe het is sinds 2007. In 1954 vond de gedeeltelijke sloop plaats wat 

resulteerde in bovenstaand aanzien, in mei 1975 gefotografeerd door molenfotograaf Van 

Krimpen. Hieronder de hedendaagse situatie die uitnodigde tot het maken van een fraaie 

foto, zoals Linda de Vries dat ook deed als aandenken aan haar molenavondje uit.  
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De zomeravond had voor de bezoekers nog veel fraais in petto. Fraaie luchten 

waaronder de molen, zoals die van Witmarsum, zich scherp aftekende in silhouet. 

Veel wind was er toen niet meer en de volle zeilen lagen werkeloos op hun 

hekwerk te wachten op het moment waarop ze werden opgerold en achter de 

klampen geslagen. Onderwerp van menig gesprek was de zwemelfstedentocht van 

Maarten van der Weijden die met zijn indrukwekkende zwemprestatie heel veel 

respect afdwong en vele miljoenen voor de kankerbestrijding wist op te halen. Het 

toeval wil dat hij op zijn monstertocht alle vier de molens van de avondexcursie 

passeerde. Het spandoek op de koren- en pelmolen De Onderneming, opgehangen 

aan de stelling, herinnert daaraan. Wat ook aan deze molenexcursie herinnert is 

het beeld van een Friese zomeravond met schitterende molens. De liefhebbers 

hebben hun kans waargenomen om op dit tijdstip te genieten van ons prachtige 

landschap waarin molens de hoofdrol voor zich opeisten. De organisatie en de 

molenaars is dank 

verschuldigd voor de wijze 

waarop zij dit voor 

molenvrienden mogelijk 

maakte. Het is zo 

langzamerhand een traditie 

geworden die we graag 

zien vervolgd.  

Gerben D. Wijnja 

Omdat we ook van de andere 

molens oude foto’s plaatsten 

hier afsluitend eentje van De 

Onderneming in Witmarusm.  
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Restauratie 

Miedenmûne te 

Holwerd 

In de vorige Utskoat van maart zijn de restauraties al genoemd en 

al eerder dat we extra geld ter beschikking hebben gekregen voor 

de restauraties van De Hond te Paesens en de Miedenmûne te 

Holwerd. In de voorgaande Utskoat is een verhaal over De Hond 

opgenomen en dan nu over de Miedenmûne. 

In het westen van Nederland werd bemaling al rond 1400 noodzakelijk door de 

sterke bodemdaling daar met als gevolg wateroverlast. In Friesland kregen we 

daar rond 1800 mee te maken en dan niet zozeer door de bodemdaling, maar 

door de stagnerende afvoer van de boezem op de zee. De Middelzee werd steeds 

verder ingepolderd en de afvoer via o.a. Het Bildt verzandde. De polder waarvoor 

deze molen werd gesticht is gerealiseerd in 1819 met daarbij ook gemeld dat er 

een molen bij hoorde met een vlucht van 20 meter. Als bouwjaar van de 

Miedenmûne wordt steeds uitgegaan van het jaar 1855, maar nergens blijkt uit de 

polderarchieven dat de eerste molen vervangen is. Wel is er in een krant van 1884 

sprake van een geldlening i.v.m. een ramp met de molen. Niet duidelijk is of dit 

een recente ramp betrof dan wel het verloren gaan van een voorganger in 1855. 

Het is dus mogelijk dat de molen van eerdere datum is. Het te bemalen oppervlak 

van 755 ha en later zelfs 813 ha was eigenlijk teveel voor een molen met 20 

meter vlucht. De molen had veel wind nodig, omdat ook de schroef in verhouding 

erg groot was. Hierdoor heeft het achtkant veel te lijden gehad. Het achtkant is 

dan ook later versterkt met 6 grote schoren. 

In 1953 wordt er al gesproken over 

vervanging van de molen door een 

gemaal. Door een oproep van een van 

de ingelanden in de krant in 1962 om 

afbraak van het monument te 

voorkomen, is hij behouden. Er werd 

besloten de molen te handhaven en in 

te richten voor gecombineerde 

bemaling. Dus zowel door middel van 

een elektromotor als ook op 

windkracht. Bron bouwhistorisch 

onderzoek bureau Van Reeuwijk. 
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De molen is in 1904 

gelijktijdig met het 

aanbrengen van een ijzeren 

bovenas voorzien van 

zelfzwichting. In 

tegenstelling tot veel 

andere molens is deze bij 

alle restauraties 

gehandhaafd. Nu is 

vervanging van de 

onderdelen van de 

zelfzwichting deel van de 

restauratie.  

De binnenroede was een ander, belangrijk onderdeel van de restauratieklus. Die 

zou vervangen worden en de andere opnieuw geschopeerd1 en gecoat.  

Verder moest de stalen 

schroef, geplaatst in 2004, 

als vervanging van de 

houten schroef en kleiner 

gemaakt om met normale 

windkracht te kunnen 

malen, geschopeerd en 

gecoat worden. 

Na het uitnemen van de 

roeden, bleek dat 

vervanging van de 

binnenroede niet echt 

noodzakelijk was en 

gerepareerd kon worden. Dit 

scheelde in kosten en vooral 

in tijd, omdat de roedeleveranciers nog steeds lange levertijden hanteren. De 

restauratie verloopt volgens planning en zal komende herfst gereed zijn. Ook zijn 

drie velden van de rietbedekking vervangen inclusief rietlatten. 

Restauratie koren- en pelmolen De Hond in Peazens 

Ook deze restauratie verloopt volgens planning en zal na de vakanties gereed zijn. 

Het riet zit er inmiddels weer op. De foto op de volgende pagina geeft de 

restauratie van het achtkant goed weer. 

                                                           
1
 Schoperen, metalliseren of vlamspuiten zijn termen voor het aanbrengen van zinklagen op 

gestraald staal. Deze behandeling zorgt voor de bescherming van een stalen ondergrond. 
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Restauratie De Bullemûne te Lekkum 

Deze restauratie is eindelijk gereed. De grote vertraging, ontstaan door 

onverwachte funderingsproblemen, maakte het noodzakelijk de gehele kap van de 

molen af te halen. Terugplaatsen was vorige herfst niet mogelijk, omdat de 

noodzakelijke zware kraan niet bij de molen kon komen i.v.m. te natte bodem. 

Inmiddels heeft deze molen zijn kap terug en is de restauratie afgerond. 

 

Onderhoud aan molen De Victor de Wânswert 

Vorige herfst dreven er ineens delen van de houten schroef in het water bij de 

molen. Voldoende reden om deze houten schroef eruit te halen om te kijken of 

reparatie nog mogelijk was. Hij bleek echter zo slecht dat complete vervanging de 

beste optie was. Afgelopen winter is een nieuwe schroef gemaakt in de werkplaats 

bij bouwbedrijf Jellema. Een mooi stukje vakwerk wat slechts weinigen meer 

kunnen leveren. 

Fokke Busman 

Molenfonds stelt € 52.000,- beschikbaar 

voor groot onderhoud molen Arkens 

Voor de restauratie van de spinnekop Arkens in Franeker is een geweldige gift binnengekomen van het 

Molenfonds. Het geld komt goed van pas bij het in ere herstellen van het bijzondere wiekenkruis dat 

uniek is in Nederland. Aan het begin van de vorige eeuw experimenteerde molenmaker Westra met 

een soort vlinderwiek waarbij aan weerskanten van de roede zelfzwichtklepjes werden aangebracht.  

In de Utskoatspecial van dec. 1985 berichtten we daar al uitgebreid over. We komen er in een volgend 

nummer nader op terug.  
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Zorgplicht voor het molenaarsambacht, 

een Molenplatform 

 
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE) heeft samen met vier 

molenorganisaties een Molenplatform in ons land in het leven geroepen: 

het gaat om De Hollandsche Molen, Het Gilde Vrijwillig Molenaars, Het 

Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde 

(DHM,GVM,GFM en AKG).  

Het Molenplatform kwam op 17 mei jl in het gebouw van de RCE in 

Amersfoort bijeen. Omdat het ambacht van molenaar op de UNESCO 

werelderfgoedlijst is gekomen brengt dat de verplichting met zich om te 

proberen de kennis en vaardigheden van dit beroep te behouden en aan 

latere generaties door te geven, het gaat dus om het feit dat Nederland 

de zorgplicht heeft om het molenaarschap niet verloren te laten gaan. 

Hoe pak je dat aan? 

 

Normaal komt er iets op die lijst dat met uitsterven wordt bedreigd, bijvoorbeeld 

een activiteit die niet of nauwelijks verder door organisaties wordt ondersteund, 

ons molenaarsberoep past daar eigenlijk niet in, want wij hebben het in ons land 

goed voor elkaar. Twee organisaties houden zich bezig met de basis van de 

opleiding voor dit beroep en daarnaast is de specialisatie (bijv. Het AKG) ook goed 

georganiseerd, dat geldt ook voor de plek waar dat beroep wordt uitgevoerd, de 

molen. Er zijn tal van organisaties, die ijveren voor de instandhouding van deze 

prachtige monumenten. Dat wil zeggen dat ook na 6 jaar de UNESCO-organisatie 

zal concluderen dat het met dit beroep goed gaat. 

Toch is het juist dat onze organisaties en wij bezig blijven met het zoeken naar 

mogelijkheden om de positie van het ambacht van molenaar te versterken. 

Immers, het is altijd gevaarlijk op je lauweren te rusten. 

Verbreding van het ambacht 

Op de bijeenkomst werd dieper ingegaan op het ambacht. Het molenaarsvak in 

pure vorm, de kern van het vak is o.a.: malen voor de bakker, zagen voor een 

scheepswerf, het pletten van zaad voor olie, etc. Maar wat is dan het ambacht: 

korenmalen, houtzagen, oliepersen? Of het bedienen van het instrument dat dit 

soort productieprocessen van wind- of waterenergie voorziet?.De poldermolenaars 

kennen die discussie. Maar de korenmalers, houtzagers, olieslagers werden op de 

bijeenkomst terecht niet tegenover de poldermolenaars geplaatst, de kern van het 

beroep werd op de bijeenkomt dan ook verder uitgebreid in plaats van ingeperkt 

en aangekleed met bijv. interesse wekken voor cultureel erfgoed en dat doe je op 
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veel verschillende manieren, want dat probeert elke molenaar, zeker op een 

molendag. 

Dat maakt het ambacht wel anders dan vroeger, was het toen produceren van iets 

met wind- of waterkracht, nu is het de machine met wind- of waterkracht en een 

eventueel productieproces aan het publiek tonen om die genoemde interesse te 

wekken. Dat is een duidelijke ontwikkeling geweest in dit ambacht, immers de 

molen is geen productieplek meer (die staan op onze moderne industrieterreinen), 

het is een cultuur-historisch object. Dat geldt voor poldermolens en waterbeheer 

en voor industriemolen en hun productieprocessen. 

De sprekers 

Aan het woord kwamen verschillende deskundigen en beroepsbeoefenaars. Zij 

deden een poging om het ambacht zodanig te definiëren, dat de verschillende 

molenaars daarmee hun ambacht zouden kunnen versterken, zodat in feite het 

molenaarsambacht voor de toekomst nog beter zou worden geborgd. De meeste 

sprekers zochten het in een verbreding van het beroep, het ambacht, maar ieder 

op verschillende wijze. De voorzitter van het GFM, Klaas Toxopeus, was ook 

aanwezig, evenals enkele bestuursleden uit Fryslân. 

Erik Kopp, voorzitter van het GVM: Wat beteknt het, wat bewaren we? Een 

museum of iets anders? Van groot belang is dat we zichtbaar maken wat we doen. 

Hoe geef je dit ambacht toekomst? We kunnen een aantal maatregelen nemen: de 

gilden kunnen trainingen en workshops geven, van belang is het opbouwen van 

een internationaal netwerk. Er zijn landen met nog heel mooie en soms veel 

molens, maar daar is geen organisatie voor opleiding en instandhouding. 

Internationale uitwisseling kan bijdragen aan ons ambacht, een verbreding naar 

internationale betekenis. Dat kan via uitwisselingen en via enquétes onder 

molenaars: wat weten die nog aan traditionele feiten en welke oude vaardigheden 

beheersen zij nog. Laten we oppassen met het teruggaan naar ‘authenticiteit’, 

laten we de molens en ons ambacht juist toekomst geven. Dat doe je door het 

doorgeven vabn ‘skills’ en niet ‘het behouden van….’. Kennis van het laten 

draaien, kennis van gebruiken en tradities, kennis van het weer. We moeten een 

safeguard-plan maken. 

Hoe Erik’s kritische houding ten opzichte van ‘het behouden van’ zich verhoudt 

met een ‘safeguard-plan’ werd mij niet geheel duidelijk, immers safeguard 

betekent hoeden, veiligstellen, beschermen. 

Albert van der Zeijden van het kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed 

Nederland behandelde de vraag ‘Wat betekent het om op een UNESCO erfgoedlijst 

te staan?’ Hij gaf de boodschap van het kenniscentrum weer: Cultuuruitingen die 

door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van 

identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw 

vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie 

met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven. Het gaat 
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hier dus duidelijk om een breder begrip van ons ambacht dan alleen het laten 

draaien van de molen, het gaat ook om het werven van bezoekers (toerisme) het 

laten zien en beleven van de wijze waarop het molenaarsambacht vroeger 

functioneerde en de ontwikkelingen van dit ambacht door de eeuwen heen 

(historie) naar nu met als spil de molen en het proces waarvoor de molen was 

gebouwd: malen van koren, het pellen van rogge, rijst, het oppompen van water, 

het zagen van hout, het slaan van blik, het persen van olie uit zaden, het maken 

van verf, papier, etc. 

Van der Zeijden trachtte het ambacht ook op andere wijze te verbreden door 

samenwerking te willen zoeken in internationaal verband. Het was nog geen 

‘molenaars aller lander verenigt u’, maar hij zag versterking van het beroep in 

internationale uitwisseling van kennis en ervaring. 

De molenaars 

Molenaars Willem Roose (De Gouden Leeuw te Gouda), Jippe Kreuning, Simon 

Jellema kregen vervolgens elk een minuut of 10 het woord om hun ideeën over de 

versterking van het ambacht over het voetlicht te brengen. 

Willem Roose (molenaar en DJ) gaf aan: Eindelijk hebben we de gelegenheid het 

oubollige imago van de molenaar af te breken, de plaatsing op de UNESCO-lijst 

van werelderfgoed draagt bij aan dat misplaatste idee. Molenaars, kom in actie, je 

moet het ijzer smeden als het heet is of zoals wij molenaars zeggen: ‘je kunt niet 

malen op de wind van gisteren’. 

Jippe Kreuning, opgegroeid in Strijkmolen ‘D’ in de Oudorperpolder, junior-

adviseur van het Molenfonds van DHM Kreuning is vooral een liefhebber van de 

geschiedenis van molens: 'Wist je dat de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsverklaring destijds op Zaans molenpapier is verspreid? En dat 

de eerste Nederlandse postzegels in een molen zijn gemaakt?' 

Hij weet het zelfs zeker: de industriële revolutie is begonnen met een Nederlandse 

molen. Terwijl ze in Engeland nog met de hand aan het zagen waren, zegt 

Kreuning, 'wisten we in Nederland hele bomen in planken te zagen dankzij de 

uitvinding van een krukas in de molen. Doordat we zo sneller schepen konden 

bouwen, hadden we een sterke positie tijdens de Gouden Eeuw.' Geschiedenis en 

cultuur, meer dan productie, dat zijn de gebieden, waarbinnen onze draaiende 

molens zich vandaag de dag bevinden en dus ook ons ambacht. 

Simon Jellema dook kort in zijn lange ervaring als beroepsmolenaar op 

houtzaagmolen De Rat in IJlst. Hij gaf kort aan hoe hij van houthandelaar tot 

houtzaagmolenaar kwam, gaf aan dat dit soort productiemachines in feite 

professioneel beheerd moeten worden. Een professionele molenaar op dit soort 

molens betekent een wijze van borging van kennis, tradities en ervaring in 

commercieel, technisch en cultuur-historisch opzicht. Het ambacht zag hij ook 

breder. Betrek molengerelateerde beroepen bij het tonen van onze molens: 

zeilmaken, smeden, houtbewerkingen, touwslaan, etc. Niet als een nieuwe serie 
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traditionele ambachten, maar toegesneden op het maken van die zaken die op de 

molen van toepassing zijn. Een molenaar kan als het ware zijn beroep met die 

vaardigheden uitbreiden. Een borging van het ambacht en een verrijking voor de 

bezoeker. 

Het bijna-slot 

De vragen en opmerkingen uit het publiek waren toegesneden op het zoeken naar 

een andere vorm van verbreding van het ambacht. Een korenmolenaar zocht het 

in het malen van andere graansoorten, het pellen van specifieke soorten, maar de 

molen had geen pelsteen en niet met elke pelsteen kun je maar alles pellen. Kun 

je die verbreding ook vorm geven door samenwerking te zoeken met een molen 

die wel een pelsteen heeft? Dat lijkt voor de hand te liggen, maar in verschillende 

situaties stond die in het geheel niet in de buurt en het bewerkingsproces mag ook 

niet weer te lang duren, de bakker wacht erop en planning is planning. Zelfs de 

mogelijkheid van het paarlen kwam voorbij. 

Het zou mooi zijn als Fryske mounders, die ideeën hebben over de versterking en 

borging van het ambacht, de lezers van De Utskoat daarvan op de hoogte zouden 

willen brengen. Uw redacteur moest de verdere discussie en het borrelnetwerken 

verder laten schieten, omdat Fryslân altijd nog wel wat kilometers weg ligt van 

Amersfoort. 

Michiel de Ruiter 
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Brandweer Oosterwolde rukte uit naar 

Korenmolen “De Weyert” 

Op verzoek van De molen “De Weyert” hield de brandweer uit 

Oosterwolde een oefening op maandagavond 17 juni. 

De oefening bestond uit twee 

gedeelten. In de molen was een 

klein brandje ontstaan met veel 

rookontwikkeling. Dit moest onder 

controle gebracht worden.  

Door de rookontwikkeling was een 

medewerker van de molen onwel 

geworden en moest uit de kap van 

de molen in veiligheid gebracht 

worden.  

Al gauw bleek dat het slachtoffer 

niet verplaatst kon worden via de 

trap, omdat er onvoldoende ruimte 

was. Men besloot toen de 

hoogwerker van de brandweer uit 

Heerenveen te hulp te roepen.  
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De brancard werd 

met de hoogwerker 

naar het windluik 

verplaatst, waarna 

het slachtoffer op de 

brancard door het 

windluik naar buiten 

vervoerd kon worden. 

Brand onder controle 

en slachtoffer gered. 

Door deze oefening 

maakte de brandweer 

kennis met de bouw van de molen en werd duidelijk op welke manier een 

slachtoffer (molenaar) het beste uit de kap gehaald kon worden.  

Oefening geslaagd.  

Hans Suyling  
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Houtzaagmolen De Jager 
 

De zaagramen en hun gewichten 

Houtzagen met wind is een gewichtige aangelegenheid. De drie zaagramen 

hangen aan de krukas keurig in evenwicht: links, rechts, boven of onder. Ieder 
met een gewicht van ongeveer 1000 kg. Bij het naar beneden komen, zeg maar 

vallen, zorgt het gewicht dat de zagen door het hout gaan. En dat weer optillen 
gebeurt door de wind, de lucht die door het wiekenkruis waait. Ook lucht heeft 

gewicht: circa 1,3 kg/dm3. Alles opgeteld zo’n 3000 à 4000 kg lucht per seconde. 
 

Maar ja, door het meer zagen van 

lastige houtsoorten als essen of 
robinia, bleek het gewicht van de 

zaagramen niet voldoende om zelf door 
de boom te gaan. De molen moest niet 
alleen hijsen, maar ook drukken. En 

daar zijn de lagers niet op gemaakt. 
Hangend aan bronzen bovenkanten en 

opgesloten met pokhout is onze 
machine gemaakt. Die gingen dus 
klappen. De gebroeders Nauta zagen 

dat probleem ook en hadden hier en 
daar gewichten bevestigd. Niet genoeg 

dus. 
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Na een tip van Ton Brundel was de weg naar een oudijzerhandel in Leeuwarden 

snel gevonden en daar lag een prachtpakket van ijzeren blokjes van 800 kg.  
 

Door softsponsoring kwam deze gift in ons bezit. Onze technisch vernufteling, 
Freek Felkers, puzzelde de blokjes tot gelijke gewichten. Maar veel meer nog. Hij 
laste onder winterse omstandigheden de blokjes tot handzame gewichten van 200 

kg per stuk, voorzien van hijsogen.  
Ophijsen en veilig monteren was aan de molenaarsploeg. En wat een zegen voor 
de houtzagers: met 1200 kg gaat het weer “dat it slytjaget”.  

 

 
 

Foto’s en tekst: de molenaars van 

zaagmolen De Jager in Woudsend 

 

Op de linker pagina De Jager op een 

recente foto van fotograaf Tjitske de 

Jong uit Wolvega. 

 

Tekst en foto’s:  

de zagers van De Jager 
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Henk Bootsma, 

hobbyfotograaf uit Wommels 

Langs de provinciale weg van Bolsward naar Wommels staat al weer heel 

wat jaren de Aylvapoldermolen. Ooit was dit de molen van Vijfhuizen bij 

Hallum waar molenaar Heslinga het vangtouw in handen had. Maar 

uitbreiding van de fabriekscomplexen ter plaatse deed de molen 

verkassen naar het lege erf van de op 9 november 1959 afgebrande 

molen van de Tjaard van Aylvapolder. In het millenniumjaar werd de 

molen uit Hallum tussen Burgwerd en Wommels weer in gebruik 

genomen. Sindsdien is de monumentale wiekendrager, die sinds 2011 

eigendom is van De Fryske Mole, een opvallend monument aan de 

provinciale weg. Momenteel is de molen in restauratie.  

Iemand die bijna niet kan wachten op terugkeer van het oude Potroeden 

wiekenkruis is fotograaf Henk Bootsma uit Wommels. Zijn passie voor fotografie 

heeft hem al menigmaal naar deze molen getrokken. “It is in pronkstik yn it 

lânskip mei syn reiden rûnom en it wetter fan de trekfeart. En de loften dy’t altyd 

wer oars binne.” Hij wordt gefascineerd door de natuur. En als molens daar deel 

van uitmaken moeten die op de foto. Vooral zijn regio, de greidhoeke, biedt hem 

volop kansen: de Slachte die door het landschap kronkelt, de vaarten met 

rietkragen, de karakteristieke dorpjes en de stokoude dijken die verhalen van de 

strijd tegen het water die de bewoners honderden jaren lang in de ban hield. De 

molens maken daar deel van uit en Henk Bootsma verkeert in de gelukkige 

omstandigheid dat hij er nooit ver voor hoeft te reizen. Toch brengt de fotografie 

hem ook wel op andere molens wanneer bruidsparen een plaatselijke polder-, 

koren- of zaagmolen als fotolocatie hebben uitgezocht. Dan weet hij de facetten 

van industriële fotografie naadloos te benutten om het trotse paar in zo’n  
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historische omgeving te laten schitteren. Ook daar geniet hij weer van. Dat brengt 

hem dan meteen bij een wel heel bijzondere ervaring.  

Op 20 augustus 2009, nu tien jaar geleden, werd de Aylvapoldermolen getroffen 

door de bliksem. Er ontstond brand boven in de kap, maar dankzij de 

sprinklerinstallatie en accuraat ingrijpen van de brandweer werd de molen gered. 

Een van de brandweerlieden, Andries Wiersma, had daar wel heel veel belang bij. 

De volgende dag ging hij trouwen en Henk Bootsma zou een trouwfotoreportage 

maken bij de molen. Het werd een bijzondere happening die zowel het bruidspaar 

als de fotograaf nog heel lang zal heugen. “Ek by de trouwerij hie er de piper 

trouwens yn it troupak,” vertelde de fotograaf die het fanatisme van de 

brandweerman ook bij zichzelf herkent.  

Passie is het toverwoord voor Henk Bootsma en zowel in zijn vorige werk als 

metselaar en stukadoor als in de fotografie streeft hij naar perfectie. “It moat 

goed hè!” Hij is zich bewust van de rol die een fotograaf speelt in de samenleving. 

Soms gaat het om het vastleggen van dierbare herinneringen, fraaie landschappen 

of de fascinerende schoonheid van Moeder Natuur, op een ander moment wil je 

sportieve nieuwsfeiten verslaan met je camera. Hij is de vaste fotograaf van de 

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en de Elfstedentocht op de fiets, levert foto’s 

aan Omrop Fryslân, het Friesch Dagblad en Bolswards Nieuwsblad. Boven de 

kolommen van de nieuwspagina van de Provincie staat ook altijd een foto, 

gemaakt door Henk Bootsma.   

Na het drukke leven in de bouw is er ruimte voor de fotohobby. Maar Henk 

Bootsma is veeleisend, kan moeilijk nee zeggen en zijn ‘noflike’ aard maakt dat hij 
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het nog reuze druk heeft. Ons interview moet er dan ook even tussendoor, hoewel 

hij er wel weer alle tijd voor neemt onder het genot van koffie met koek. De PC 

van Franeker is net geweest en boven in zijn werkkamer ligt nog veel fotowerk te 

wachten.  

Een foto maken is in de ogen van Bootsma ‘een verhaal in beeld brengen’. Hij wil 

zoveel mogelijk informatie in een foto stoppen, emotie ook. Wanneer hij in Stiens 

op het kaatsveld is, mag de korenmolen in het plaatje niet ontbreken. Dat maakt 

het verhaal compleet, herkenbaar. Maar tegelijk maakt hij het zichzelf 

ingewikkeld, hoewel de camera waarmee hij fotografeert, een Nicon D500 met een 

supersnelle autofocus, hem weer helpt om de sportfoto’s te kunnen maken die hij 

in z’n hoofd heeft. Rust creëren hoort daar ook bij, hoe tegenstrijdig het ook lijkt. 

Te veel drukte heeft gevolgen voor kwaliteit van leven en werk. “Myn âld-baas sei 

ris: Goed is ek goed.” Die woorden heeft hij goed in z’n oren geknoopt, wetende 

dat het een wijs advies is.  

Rust vindt Bootsma ook in de natuur. Tussen hemel en aarde is meer dan wij 

vermoeden. Zo is daar de invloed van de kosmos op de natuur. Op zijn 

groentetuin brengt hij de biologisch dynamische adviezen van Maria Thun maar 

wat graag in praktijk. Wanneer moet je zaaien, snoeien, oogsten. De zaaikalender 

wordt wel degelijk geraadpleegd. De feeling voor de natuur is bij veel mensen ver 

te zoeken. Bootsma vreest dat de mens “degenereert”, want we komen steeds 

verder van de natuur af te staan. Dit baart hem zorgen.  

Maar gelukkig is er ook veel om van te genieten en dan komt diezelfde natuur 

weer langs. Kleine beestjes of dauwdruppen nodigen uit tot het maken van de 

meest fraaie foto’s die je versteld doen staan. Wederom die fascinatie en als een 

molen staat te malen onder een woeste wolkenlucht dan is het opnieuw de natuur 

die hem weet te boeien en dan komt het fototoestel weer tevoorschijn. Het is als 

een geliefd stuk speelgoed waar hij nooit genoeg van krijgt.         Gerben D. Wijnja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molen Rispens, Oosterend. Foto Henk Bootsma 
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1849-2019 

Korenmolen De Hoop in 

Dokkum 170 jaar 
door Warner B. Banga 

Korenmolen De Hoop was jarig: 

op 1 augustus vierde hij zijn 

170-ste verjaardag. Hoewel 

deze hoogbejaarde 

wiekendrager allang met 

pensioen is, draaien zijn wieken 

nog regelmatig hun rondjes 

dankzij een groepje vrijwillige 

molenaars. Een terugblik op 

170 jaar leven-van-de-wind: 

Molenstad Dokkum 

Dokkum is een echte molenstad. Tegenwoordig vormen de twee nog regelmatig 

draaiende windmolens op de bolwerken een uniek en prachtig plaatje, maar ooit 

was er een tijd dat wel vijf stoere wiekendragers op de dwingers het aanzicht van 

het stadje bepaalden. Dat waren kleinere, houten molens, zogenaamde 

standerdmolens. Ze werden in de loop van de tijd vervangen door grotere en 

efficiëntere stellingmolens. In 1842 ging de Hanspoortstermolen in vlammen op en 

had Dokkum voor de voedselvoorziening nog maar één koren- en pelmolen meer: 

de Driepijpstermolen op de hoek van de Vleesmarkt en het Baantjebolwerk. Die 

moest alle bakkers en particulieren van meel voorzien.  

Achtkante houten stellingmolen 

De meer dan honderd jaar oude standerdmolen De Groote Molen op de dwinger 

aan het Zuiderbolwerk was namelijk vanwege zijn bouwvallige staat al in 1838 

afgebroken. Door protesten van (invloedrijke) omwonenden – bang voor een 

nieuwe molenbrand – werd de herbouw van een korenmolen bij de Hanspoort 

tegengehouden, waarna de Raad van de stad Dokkum in het voorjaar van 1849 

toestemming gaf aan molenbouwer Gerrit Pieters de Boer om op de Zuiderdwinger 

een achtkante, houten stellingmolen te bouwen met een stelling op ruim zeven 

meter hoogte met een gevlucht van 20 voet (= 22,75 meter) en daarmee één van 

de grootste molen in de Dongeradelen.  
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De molen werd voorzien van twee koppels maalstenen en liefs drie koppels 

pelstenen voor het pellen van gerst tot gort voor de toen veel gegeten gortepap: 

sûpengroattenbrij. Geheel in de geest van die tijd kreeg de molen de optimistische 

naam De Hoop.  

LC 31-07-1849 geboorteadvertentie 

Deze stellingmolen is vooral uniek door het geheel houten onderstuk en de lange, 

houten hoekstijlen van het achtkant, waarvan niet heel veel molens zijn voorzien. 

Om bij harde wind de torsie of spanning in het achtkant op te vangen, werden in 

de velden op de bovenste zolders van dubbele veldkruisen aangebracht. Eind juli 

1849 adverteerde de trotse molenaar De Boer dat zijn nieuw gebouwde rog- en 

pelmolen bijna klaar was en per 1 augustus ‘geheel zal zijn voltooid en [hij en zijn 

compagnons zich] van af dien datum zich vriendelijk aan belanghebbenden in de 

gunst houden aanbevolen’.  

Lange reeks van molenaars 

naam molenaar AE Sipma 1887 WBB 

Toch zou Gerrit de Boer niet lang van zijn nieuwe 

molen genieten, want hij overleed plotseling in juli 

1855. Zijn weduwe moest de molen verkopen, 

waarna Jan Gerrits Boerma en zijn vrouw uit 

Enumatil tot 1879 de eigenaars waren. Zij zijn de 

eersten in een lange reeks molenaars en 

eigenaars die in de loop van 170 jaar gebruik 

maakten van de trouwe diensten van deze fraaie windmolen: Tjerk Rienks 

Dijkstra, Harm Kwint, Ale Eelkes Sipma, Jan Alles van der Werff, Pieter Hendrik en 

Roelof Hazenberg, Hermanus en Jan Kiestra, Wierd Doekes Kloosterman, Pieter 

Harkes Banga en Edo, Popke Kor en Wijnand Broekema. Hun namen zijn wel uit 

de kadasterboeken en belastingdocumenten overgeleverd, maar nog veel, veel 

meer molenaarsknechten en dienstmeiden dienden en werkten op De Hoop. Hun 

ingekraste namen vinden we soms met enige moeite terug onder het stof op de 

oude houten balken van de molen. In de gloriedagen van deze windmolen werden 

er drie- tot vierhonderd zakken meel per week gemalen. Molenaars hielden dan 

om vijf uur ’s middags niet op: als het waaide, draaiden de wieken! 

Tegenwoordig houdt een groep vrijwillige molenaars de korenmolen op vooral 

zaterdagmiddagen draaiende: Jan Holtkamp, Warner B. Banga, Hilko Hofstra, 

Wietze Dijkstra en Sikko Hoekstra zullen u, als de wieken ronddraaien en de 
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molen dus open is, graag rondleiden en bijpraten over deze hoogbejaarde 

korenmolen. 

Op naar de 200! 

Als je zo oud bent, 

heb je al heel wat 

meegemaakt. De 

Hoop overleefde de 

wereldoorlogen en de 

verwoestende 

industriële revolutie, 

waarin menig 

windmolen de strijd 

verloor van de 

elektriciteit. Toch was 

de molen ook enkele 

keren op sterven na 

dood, zoals in maart 1939 toen een zware storm met rukwinden over ons land 

raasde en de kap een halve slag gedraaid werd, waarna de molen door 

dichtslaande zelfzwichtingskleppen op hol sloeg. Toen de storm even luwde en 

molenaar Broekema ‘den wedloop van de wieken stuitte, […] was de 90-jarige 

reddeloos kapot’. Alle hout- en latwerk was van de wieken geslagen en de 

daaropvolgende oorlogsjaren moest de gehandicapte molen met twee met ijzeren 

platen opgekalefaterde wieken draaien. De pelwerken werden in de loop der jaren 

uit de molen gesloopt en na diverse restauraties is de inrichting niet meer geheel 

authentiek. 

In 1949, toen De Hoop 100 jaar werd, is de molen voor de eerste keer 

gerestaureerd. In het artikel ‘Dokkum heeft een honderdjarige’ vroeg de molen 

zich aan het begin van datzelfde jaar echter nog af: ‘Hoe lang sta ik hier nog?’ en 

klaagde: ‘Maar mijn baas! Ook hij praat over electrisch, over een motor en meer 

van die woorden, die in 1849 bij mijn geboorte onbekend waren.’ En aan het eind: 

‘Ik hoop dat eigenaar en bewonderaars van het stadsschoon over mij zullen 

waken. Ik heb nog hoop, dat ben ik aan mijn naam verschuldigd. Dus… op naar de 

200!’   

Gelukkig zijn wij ons heel erg bewust hoeveel schoonheid de molens op de 

Dokkumer bolwerken toevoegen aan het beschermde stadsgezicht en is de 

bewaking daarvan en van de authenticiteit van die windmolens in goede handen 

bij de huidige eigenaar, de stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Hoe dat in 

de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân wordt voortgezet en daaraan getalte 

wordt gegeven is nog onduidelijk. Monumenten- en moleneigenaars zijn met 

elkaar en de nieuwe gemeente in overleg, maar de windmolens van Noordoost-

Fryslân zal men moeten blijven koesteren. Wat korenmolen De Hoop betreft, 

sluiten we bij hemzelf aan: op naar de 200!  
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In aanvulling op het uitgebreide artikel “Friese molens en 

Zaanse connecties” van Ron Couwenhoven, geplaatst in 

het vorige nummer, hier nog een apart stukje over De 

Houtmolen of Molen van Sleeswijk in Lemmer, waarvan 

ten onrechte werd verondersteld dat het De Bonte Ekster 

uit Zaandam was. 

In Lemmer stond aan het eind van de achttiende eeuw een zaagmolen die als De 

Houtmolen en later als De Molen van Sleeswijk bekend zou worden. Er is zeer lang 

vanuit gegaan dat dit de voormalige balkenzager De Bonte Ekster uit 

Westzaandam was. Deze molen was daar al in 1621 bekend - hij zou twee keer 

afbranden en herbouwd worden - en was altijd eigendom van de familie Noomen, 

een invloedrijk houthandel-en zagersgeslacht. De molen zou in 1795 naar Lemmer 

zijn verplaatst. Dat werd geconcludeerd aan de hand van een ingekrast jaartal in 

de balken van de kap. 

Dat het om De Bonte Ekster ging is inmiddels achterhaald, want op 29 juni 1798 

kwam het verzoek van Pieter Noomen Meindertsz ter sprake in de vergadering van 

de regering van de Bataafsche Republiek. Toen bleek dat hij wel wat snel was 
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geweest met de sloop van De Bonte Ekster. In resoluties van de vergadering werd 

vastgelegd: Er is wel een verzoek gedaan om remissie van verponding, dog 

geenszints tot amotie van de daar bij gemelde Molen en het alzo is te presumeren, 

dat misschien dezelve Molen bereids is afgebroken, hetwelk echter ingevolge de 

publicatie van het gewezen provinciaal bestuur van Holland van den 23 Juny 1797 

niet had mogen geschieden zonder alvorens daartoe van het toen exterend 

provinciaal Commmité consent bekomen te hebben.' 

De molen was dus in 1795 in Zaandam nog niet afgebroken. Noomen kreeg een 

boete opgelegd wegens het illegaal afbreken van zijn molen en de baljuw van de 

landen van Blois, waar de Zaanstreek onderviel, kreeg opdracht een onderzoek in 

te stellen. Op 19 november werd een request van Noomen besproken door de 

Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. Daarin 

kwam een vreemd detail naar voren, want hij vroeg de boete die hem was 

opgelegd voor de in Zaandam geamoveerde en te Almelo in het voormalige 

gewest Overijssel weder opgerichte houtzaagmolen De Bonte Exter genaamd  te 

niet te doen.2  

Hij had zijn molen dus naar Almelo verkocht en niet naar Lemmer. In Almelo 

bouwde molenmaker J. Knippenberg De Bonte Ekster weer op, waarna hij onder 

de naam De Stadsmolen verder ging als korenmolen. 

Maar was de Lemster zaagmolen toch een Zaankanter? De contouren van het 

betimmerde molenlijf op de bekende foto van de doofpot duiden er wel op. En 

Zaanse gegevens sluiten het ook niet uit. In 1795 werd de Oostzaandamse 

pelmolen De Hoop of Brandhout afgebroken. Pieter Jansz Couwenhoven, peller 

met De Witte Klok, hield al jaren een lijst bij van prijzen, waarvoor molens werden 

verkocht. Voor De Hoop noteerde hij in 1795 2000 gulden. Dat was aanzienlijk 

hoger dan de sloopprijs van een aantal pelmolens in dezelfde periode. Dat duidt er 

op dat de molen nog in goede conditie was. De sloop was een gevolg van de al 

jarenlang aanslepende crisis in de pellerij als gevolg van de belabberde 

economische en politieke omstandigheden, maar De Hoop had sinds 1789 slechts 

één jaar stilgestaan, terwijl talloze andere pelmolens jarenlang getroffen werden 

door stilstand wegens gebrek aan werk.  

 

Maar 2000 gulden duidde duidelijk op een verkoopprijs en niet op een sloopprijs. 

Het zou dus zeer goed kunnen dat De Hoop in Lemmer terecht kwam, maar 

schriftelijke bewijsstukken zijn voor deze theorie niet gevonden.  

Ron Couwenhoven 

 

Foto uit de collectie van Roelie Spanjaard-Visser die samen met Hendrik Bootsma het boek 

“Een kuier door het oude Lemmer” schreef. Hierin staat ook een uitgebreid verhaal over de 

houtmolen. Het boek komt nog dit jaar uit bij uitgeverij THAF die ook De Utskoat verzorgt.  

                                                           
2
 . Leidsche Universiteits Bibliotheek - Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het 

Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 22-12-1798 - pag. 428-429. 
 

http://www.delpher.nl/nl/boeken/results?cql%5B%5D=%28title+exact+%22Besluiten+van+de+Tweede+Kamer%2C+en+decreeten+van+het+Vertegenwoordigend+Lichaam+des+Bataafschen+volks%22%29&coll=boeken
http://www.delpher.nl/nl/boeken/results?cql%5B%5D=%28title+exact+%22Besluiten+van+de+Tweede+Kamer%2C+en+decreeten+van+het+Vertegenwoordigend+Lichaam+des+Bataafschen+volks%22%29&coll=boeken
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Op vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond. Van 19.00 tot 22.00 uur 

ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te 

beluisteren. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bij 

scholen, bedrijven èn in het Polderhúske bij de Beabuorstermole van Tjerkwerd. 

Verhalenavond is het vervolg op 2018verhalen en wordt georganiseerd door 

Stichting Pier21 en de Museumfederatie Fryslân. Het evenement is onderdeel van 

het LF2028 programma. Op de website https://verhalenavond.nl/ worden alle 

verhalen en vertellocaties verzameld. Daar kunt u op de landkaart alle verhalen in 

uw omgeving raadplegen zodat u gericht op pad kunt gaan. Naar welke verhalen 

gaat u luisteren op 15 november?  

We ontmoeten u in ieder geval graag in het polderhúske bij de Beabuorstermole. 

Bij voldoende wind zal de molen die avond ook malen, terwijl Gerben D. Wijnja elk 

half uur enkele verhalen gaat voorlezen uit een nieuwe bundel molenverhalen die 

in 2020 gaat verschijnen.  

De molenaars Jentje van der Stap en Sjoerd de Roos 

https://verhalenavond.nl/
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Aan alles komt een eind..... 

Ik was 61 toen ik gebruik kon maken van een vervroegde 

pensioenregeling, welke nu niet meer bestaat. Ik was toen 23 jaren 

werkmeester op een afdeling binnen de Sociale Werkvoorziening in 

Franeker, net als mijn collega Durk Piersma.  

Ik gaf leiding aan de stoffeerafdeling en Durk deed hetzelfde op de afdeling 
metaal. Durk was toen net enige tijd molenaar op de Schalsumer molen en hij 

vroeg me of zoiets ook iets voor mij was. Immers, alle gepensioneerden ”vallen in 
een gat” wanneer ze van de ene op de andere dag ”niets meer om handen 
hebben.” Overigens speelde ik al jarenlang bij twee blaasorkesten, dus die hobby 

had ik al.  

Eerste kennismaking met een molen 

Maar goed, ik ging eens kijken bij Durk op de molen, stapte over een rood-witte 
ketting en liep naar de molendeur. Op dat moment werden mijn nekharen bijna 

afgeschoren door de binnen- of buitenroe die langs kwam. Molenaar Piersma 
schreeuwde nog iets, maar ik had gelukkig alle mazzel van de wereld..... Of 

misschien was het een waarschuwing uit de hemel. Hoe dan ook, ik ben het nooit 
vergeten. Ik meen dat het Durk was, die mij verwees naar Waling Hofkamp. Hij 
was molenaar / instructeur en duizendpoot bij de Stichting Molens in 

Menaldumadeel. Binnen een week kreeg ik m'n eerste les op De Puollen te 
Dronrijp. De theorie werd gegeven op de molenwerkplaats in Marsum (toen nog 

met dubbel S) of soms bij Waling of een leerling thuis. We waren meestal met een 
man of vijf aanwezig op de molen en eigenlijk was het een gezellige tijd.  

Examens 

Ik deed m'n eerste examen bij De Hollandsche Molen en ik zakte. Van de praktijk 

op de examendag kwam door het zeer slechte weer weinig terecht. De 
examencommissie wilde niet nat worden en begon me in de molen het hemd van 
het lijf te vragen. En ja hoor, op het weer liep ik zo vast als een huis. Ik denk dat 

zelfs Piet Paulusma daar op gestrand zou zijn… Of ik nog maar eens een keertje 
terug wilde komen. Maar nee, ik zette er een punt achter!  

Het was opnieuw Durk Piersma die me te hulp schoot. ”Do moatst op les gean by 
It Gild, it soe sonde wêze om der no mei op te hâlden.” En zo kwam ik terecht bij 
Sije Hoekstra, leermeester op de Phenix te Marrum en op korenmolen De Hoop te 

Holwerd. Ik denk dat bij It Gild vooral de praktijk voorop stond: hoe bedien ik een 
molen en vooral hoe houd ik hem heel. Hoe dan ook, ik slaagde uiteindelijk en 

toen was de lol eraf, want ik had eventjes geen doel meer.  

Naar de Beabuorstermole 

Via korte perioden op de Kloosterpoldermolen en de Balkendsterpoldermolen 
kreeg ik op een vergadering van It Gild een tip van Gerben Wijnja. Molenaar Pier 

Zijsling van de Beabuorstermole was overleden en z'n collega Kees Posthuma 
wilde er toen ook mee stoppen.   
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2003 - De molenaars Pier Zijsling en Kees 

Posthuma 

 

Kees heeft toen nog een dagje met mij 
gedraaid en daarna stond ik er alleen 

voor. Natuurlijk kon ik mijn beide 
voorgangers niet evenaren, want zij 
hebben veel betekend voor de 

Beabuorstermole. In het 
molenaarshuisje had Zijsling jaren 

gewerkt aan een expositie: 
”Tweeduizend jaar strijd tegen het water”. Hij kon daar boeiend over vertellen aan 
de bezoekers van de molen, terwijl Posthuma de molen draaiende hield. De 

expositie is door vochtige seizoenen helaas wat in verval geraakt, maar nog 
steeds leerzaam voor iedere bezoeker, in het bijzonder voor klassen met 

schoolkinderen. Gerben Wijnja kwam met z'n leerlingen elk jaar de molen 
bezoeken. Als onderwijzer én molenaar weet hij waarover hij spreekt. Het nadeel 
voor mij was, dat ik in Leeuwarden woonde en voor een dagje naar de molen 70 

kilometer moest afleggen. 

Herinneringen aan molenaars 

2011 - Molenaar Jos Hoogenboom 

voorziet bezoekers van koffie en koek 

 

Daarom rijd ik al sinds 
mensenheugenis op LPG... Op een 
gegeven moment verscheen op de 
molen iemand die aan het lessen was 

op de graanmolen van Woudsend. Hij 
vroeg me of ik eens een paar maal 

met hem wilde draaien op de 
Beabuorster. Het klikte en toen Jos 
Hoogenboom slaagde werd hij mijn 

vaste maat. Jos had ergens een 
roeiboot gekocht en zo kon hij mensen die slecht ter been waren vanaf de weg 

naar de molen vervoeren. Achter tegen het Polderhúske had hij een rookkast 
getimmerd waar hij gevangen paling maar ook spek kon roken. Tja, want Jos was 

voorheen slager. 
Jos zorgde dat er nieuw plastic meubilair in het huisje kwam te staan en uit de 
fooienpot betaalde hij koffie en thee en blikken soep, voor als er bezoekers langs 

kwamen. Jos was een uiterst actieve man. We hebben samen heel wat gesprekken 
op ”hoog niveau” gevoerd. Helaas gooide Jos z'n gezondheid vaak roet in het eten. 

Zijn vrouw Marian wilde niet meer dat Jos alleen naar de molen ging. Jos nam 
waarschijnlijk ook niet graag afscheid, want op een gegeven moment was hij weg. 
Ik heb nooit meer iets van hem of z'n echtgenote gehoord. Ze hebben hun huis in 

Woudsend verkocht en wonen nu weer ergens in Holland.....  
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2016 - Met molenaar Jentje van der Stap na 

het kruien even bijkomen en genieten van het 

mooie weer op het bankje voor ‘t Polderhúske 

 

Na Jos kwam ”buurman” Jentje van der 
Stap, die ook les had op een molen in 

Workum en graag wilde draaien op de 
Beabuorster. Hij verkeert in een ideale 

positie, want hij woont 200 meter van de 
molen. Ideaal voor hem, maar ook voor 

de molen. Hij werd al gauw het aanspreekpunt en omdat ik volgend jaar 80 word 

ga ik nu stoppen.......  

Stoppen 

Zowel mijn vrouw Sietske als ik krijgen te 
maken met kwaaltjes welke bij onze 

leeftijd horen en we functioneren het best 
als we bij elkaar in de buurt zijn. De 

Moravische blaasmuziek geef ik nog niet 
op. Het vraagt wat minder inspanning dan 
het kruien van een molen. Jos 

Hoogenboom zette in de molen ooit een 
stereoset neer en ik draaide daar keiharde 

blaasmuziek. Niemand die er last van had. 
Jentje is ook muzikant en ook hij zet 
graag een CD op. Jentje is trouwens een 

fanatieke molenaar.Omdat ik de laatste 
molendagen totaal vergat, vond ik het tijd 

worden op te stappen. Ik zal het wel 
missen, de molen en de polder. Van zo'n 
dagje uitwaaien wordt je een ander mens. 

Dinsdagmiddag 6 augustus waren Jentje, 
Sjoerd en Gerben op de molen, waar ik 
samen met dochter Erica en haar zoon 

Benjamin werd ontvangen met koffie en 
appelgebak. We hebben nog even gezellig 

bij elkaar gezeten waarna ik afscheid nam 
van de Beabuorster. Daartoe heb ik voor 
het laatst de vangbalk laten zakken.... 

2019 -Voor het laatst de vang erop leggen 

Molenaar zijn is echt een fijne hobby en het is jammer dat er nog steeds behoefte 
is aan meer mannen én vrouwen die het vak willen leren. Met andere woorden: er 
zijn te weinig. Ik wens al mijn collega's en in het bijzonder Jentje en Sjoerd het 

allerbeste en hoop dat jullie nog lang mogen genieten van je mooie 
vrijetijdsbesteding. Ik kom vast nog eens langs.  
Tekst: :Henk Kuipers.      Fotografie: Gerben D. Wijnja  
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Uit ons prentenkabinet 

 

De oude foto uit de collectie van 

Popke Timmermans leverde tot nu 

toe geen reacties op. Daarom een 

suggestie. Kan het de molen van 

Ryptsjerk zijn op haar oude plek? 

Warner Banga zond ons 

onderstaande foto die hij niet thuis 

kan brengen. Vermoed wordt dat 

deze als familiekiekje is genomen 

in de omgeving van Dokkum. Het 

familiealbum waaruit de foto 

afkomstig is geeft echter geen 

aanwijzingen die duiden op de 

locatie, laat staan dat het gaat om 

welke molen we hier zo fraai zien 

afgebeeld. Wie het weet mag het zeggen. 
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Een uitgave van Stichting De Fryske Mole en 

Vereniging Gild Fryske Mounders 

De Fryske Mole 

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2157365  

www.defryskemole.nl 

 

Gegevens t.b.v. de ANBI-status: 

RSIN/fiscaal nummer 006357465 

 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl 

Penningmeester: 

Barend Potjer. e-mail: 

penningmeester@defryskemole.nl 

IBAN:  NL28 RABO 01 3498 4072 

 

Gild Fryske Mounders 

p/a Henny Vlasma 

Meinsmawei 6, 9143 DM Nes 

Tel. 06-13290098 

e-mail: secretaris.gfm@gmail.com  

Home page op internet: 

www.molenaarworden.nl 

IBAN:  NL87 RABO 0117 8061 53 

 

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning: 

Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders 

RSIN/fiscaal nummer: 8060 14 933 

 

Ledenadministratie: 

Via Hilke van Houten, H.J. van Kuiperslaan 

58, 9244 AV Beetsterzwaag. 

tel. 0512-382410 

e-mail: hjvhouten@hotmail.com 

Ereleden Gild Fryske Mounders: 

J.H.A. van Tilburg  
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  
Gerben D. Wijnja 
L.J. Sierkstra 
 

Redactie 

Sylroede 6 

8765 LV Tjerkwerd 

tel. 0515-579348 

E-mail: utskoat@molenaarworden.nl 

Internet: www.molenaarworden.nl  

 

De redactie wordt gevormd door: 

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 

Jan J.Poorte: (tel. 0517-394604) 

Michiel de Ruiter (tel. 0515-572573) 

Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858) 

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348) 

Eindredactie en lay-out: 

Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-579348) 

 

Foto’s en archiefcollectie: 

Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

 

Advertentieacquisitie: 

Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com 

 

Aan dit nummer werkten mee:  

Fokke Busman, Warner B. Banga, de zagers 

van De Jager, Hans Suyling, Henk Bootsma, 

Ron Couwenhoven, Henk Kuipers 

 

Druk: Uitgeverij THAF, Joure 

Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan artikelen 

en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  

het beschikbaar stellen van informatie 

uit dit en voorgaande nummers. 
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