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Bij de foto’s op de omslag
Voorop:
De statige windmotor van Lutkewierum domineert het landschap op
fascinerende wijze. Dat werd nog eens overduidelijk gemanifesteerd tijdens de Friese
Molenaarsdag toen de molen machtig stond te malen tegen de achtergrond van
indrukwekkende luchten. Molenaar Dick Sandberg was in z’n nopjes en de bezoekers niet
minder bij het beleven van de werking van dit monumentale maalwerktuig dat zich steeds
nadrukkelijker ontpopt als een waardig historisch element van ons Friese landschap.
(foto: G.D.W.)
Achterop: De Burumer koren- en pelmolen is een wiekendrager met een rijke
geschiedenis. In dit nummer een uitgebreid historisch overzicht. Daarbij komt ook de rol
van deze molen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Nu, 60 jaar na
de bevrijding van ons land, ontkom je bij een bezoek aan deze molen niet aan de spanning
die zich hier toen heeft afgespeeld. De Windlust is trouwens een uitstekend bewaard
monument. Bij restauraties is gewetensvol omgesprongen met authentieke details die nu
nog helpen de sfeer van weleer op te roepen. Een bezoek aan deze molen is ten zeerste aan
te beleven, zeker ook voor leerling-molenaars! (foto G.D.W.)

Van de redactie
Meteen na de Nationale Molen- en Gemalendag moet ons molenblad altijd gereed gemaakt
worden voor de drukker. Tal van activiteiten liggen achter ons en met voldoening kun je dan
constateren dat het molenleven in de provincie Fryslân bruist van de activiteiten. Lang niet
alle nieuwtjes dringen echter door tot onze redactietafel of e-mailbox, maar dat wat we
hoorden en zagen heeft in dit nummer de nodige aandacht.
Zo is er veel aandacht voor de mens achter de molens, van jong tot oud. De jeugd heeft de
toekomst en dus doet het Gild er goed aan gedreven aan de weg te timmeren teneinde de
molenleslokalen weer vol te krijgen met enthousiaste molenaars die de onbemande molens
kunnen gaan bemensen of voor versterking kunnen zorgen van die wiekendragers die met
minimale bezetting te kampen hebben. Het uiteindelijke doel: meer molens vaker laten
draaien. Dat is niet alleen goed voor de verlevendiging van het landschap, maar het houdt de
molens ook in betere conditie waardoor het behoud beter gewaarborgd is.
Dankzij de medewerking van diverse kopijleveranciers konden we weer een afwisselend
nummer samenstellen. Maar dankzij onze adverteerders kunnen we het blad ook betaalbaar
houden. We maken er geen gewoonte van, maar bij deze zeggen we die bedrijven daarvoor
onze hartelijke dank toe. Het ligt verder in de bedoeling het aantal sponsors voor De Utskoat
uit te breiden om daarmee de kwaliteit die we bieden te kunnen handhaven. Dikker hoeft het
blad eigenlijk niet, maar meer kleur zou mooi zijn. Voorlopig zijn we echter al heel tevreden
met het feit dat we de cover in kleur kunnen aanbieden. Het geeft ons blad juist even meer
aanzien. We hopen dat u dat weet te waarderen en we spreken de wens uit dat steeds meer
lezers nieuwe belangstellenden weten te motiveren voor het donateurschap van De Fryske
Molen of het lidmaatschap van het Gild Fryske Mounders.
We wensen u veel leesplezier, een goede zomervakantie en u weet het: mail uw nieuwtjes
door, vertel eens van uw molenervaringen – op eigen molen of in den vreemde – en laat ons
zo meegenieten van wat ons allen boeit: de molen, in al z’n facetten met mensen die zich
daarvoor met hart en ziel inzetten.
Gerben D. Wijnja

Op 11 mei nam André Cramer afscheid als secretaris van De Fryske Mole. Veel molenaars van de
stichting, molenmakers en bestuurders maakten van de gelegenheid gebruik hem de hand te
drukken. Op de foto zien we o.a. molenmaker en vrijwillig molenaar Durk Posthumus uit Huins.
Verderop in dit nummer een verslag van dit gebeuren door de opvolger van André, Pieter Kooistra.

( advertentie )

André Cramer

32 jaar

Fryske Mole

Het echtpaar Cramer met in het midden de voorzitter van De Fryske Mole
die voor een passend boeket bloemen zorgde.

Na 32 jaar op verschillende fronten actief te zijn geweest voor “zijn” stichting De Fryske
Mole, heeft André op 11 mei j.l afscheid genomen. In de Jelsumerpoort was een groot
gezelschap bijeen gekomen, waaronder tot genoegen van André vele molenaars.

L

odewijk Zwierstra ( voorzitter De Fryske Mole) schetste André als een zeer betrokken en
plezierig mens. Beginnen als een door de provincie Fryslân aan de stichting toegevoegd
ambtenaar en eindigen als secretaris is een mooie carrière. En met een resultaat dat hij de
stichting een bijna geheel gerestaureerd molenbestand nalaat. Er was veel vindingrijkheid
voor nodig om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Maar dat lukte hem!.

Helaas is het niet gelukt om de restauratie van de Achlumer en Slagdijkster molen te
realiseren. Maar ook hier had hij een oplossing voor: “ Dit werk is zo leuk, dat je moet ook
wat voor een ander overlaten”.

Voorzitter Lodewijk Zwierstra haalt herinneringen op aan de loopbaan van André Cramer

Als afscheidscadeau kreeg André een horloge met inscriptie; iets meer dan het bosje tulpen
voor zijn vrouw, waarom hij had gevraagd.
De termijn André is afgesloten met en nieuw logo voor De Fryske Mole.
Maar als molenaar blijft hij zijn geliefde Bullemole trouw.

André Cramer voor ‘zijn’ Bullemolen (foto Frans Andringa)

Velen kwamen André en zijn vrouw bedanken voor de prettige samenwerking.

Ook de voorzitter van de vereniging “De Hollandsche Molen” heeft André toegesproken. Uit
dit verhaal zou je opmaken, dat voor het verkrijgen van de erepenning van de vereniging
eigenlijk niemand in aanmerking komt. Het bestuur had echter besloten om voor de
bijzondere persoon Cramer toch een uitzondering te moeten maken. En tot verrassing van
André kreeg hij de bijzondere onderscheiding uitgereikt.

De verenigingspenning van
De Hollandsche Molen werd uitgereikt door de voorzitter de heer Jaap de Zeeuw.
In zijn afscheidswoord heeft hij zichzelf prima omschreven: “Ik ben een man die niet van
drukdoenerij houdt, maar het liefst op de achtergrond blijft. Iemand die zich inzet voor de taak
waarvoor hij is aangenomen, omdat hij er aardigheid aan heeft. En zolang hij het leuk vind en
er nog wat te lachen valt, zijn werk doet” . En gelachen hebben we!
André bedankt en vele gezonde jaren toegewenst in het gezelschap van allen die je lief zijn.
Namens het bestuur.
Pieter Kooistra secretaris.

( advertentie )

GILD FRYSKE MOUNDERS

Avondexcursies juni 2005
In juni organiseert het Gild Fryske Mounders twee avondexcursies. Per avond zijn door de
inzet van de desbetreffende molenaars twee redelijk bij elkaar gelegen molens voor collegamolenaars, -molenliefhebbers en hun aanhang geopend. Twee landschappelijk zeer
verschillende streken van Fryslân vormen het ruimtelijke decor waarin deze qua karakter
eveneens zeer uiteenlopende molens staan. De eerste avondexcursie vindt plaats op twee
korenmolens in de Stellingwerven. Een week later zijn twee koren- en pelmolens gelegen ten
noorden van Dokkum onze reisbestemming.
De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u van harte uit! U kunt onderling afspraken
maken over het met elkaar meerijden: wel zo gezellig en zo kunnen ook mensen mee zonder
eigen vervoer.
Het programma
Dinsdagavond 14 juni vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur:
 De Weijert te Makkinga Molenaars: Wil Heick c.s.
 Windlust te Noordwolde Molenaar: Sake Bergsma
Dinsdagavond 21 juni vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur:
 De Hoop te Holwerd
Molenaars: Sije Hoekstra c.s.
 Ropta te Metslawier
Molenaar: Sytse Smits
Voor meer informatie: zie De Utskoat nummer 117 van maart 2005.

Heeft u iets bijzonders te melden over de molen waar u de molenaar bent – een incident of
een leerzaam voorval ?
Of gewoon een bericht over bijv. een bijzonder evenement op uw molen ?
En u wilt uw collega-molenaars daarover informeren, ter lering dan wel ter vermaak, dan kan
dat via de website van het GFM.
Geef uw bericht door aan Martin Bakker, indien mogelijk met foto’s en het staat de volgende
dag op de site.
emailadres: m.c.bakker@planet.nl

Opening wervingsdag zeer succesvol voor GFM
Wanswerd - Op 9 april jl. klonk het startschot
van de wervingsactie voor nieuwe molenaars.
Op poldermolen “De Victor” te Wanswerd
opende de kersverse molenaar Jippe Braaksma
de dag, door de vang op te halen. Jippe heeft op
diezelfde dag om 8 uur ’s ochtends examen
gedaan en dat met goed gevolg afgelegd. Hij
werd daardoor de jongste molenaar van
Nederland.
Op de plechtigheid in Wanswerd waren veel
genodigden en belangstellenden afgekomen. Een
dertigtal
molenliefhebbers,
waaronder
het
voltallige bestuur van het GFM. Ook hadden zich
al meteen belangstellenden voor de proeflessen bij
de molen verzameld. Sjerp de Jong, molenaar en
leermeester op De Victor, nam het woord en
deelde de belangstellenden mede dat Jippe het
examen uitstekend had afgelegd, en daarmee het
diplome ruimschoots verdiend had. Vervolgens
zette Jippe zelf de molen in de vreugd, waarna het vervolgens de beurt was aan GFM
voorzitter Frank Terpstra. Na diens toespraak kreeg Jippe Braaksma het diploma uitgereikt
door de voorzitter (zie de foto), waarna Jippe de vang los gooide en daarmee het startschot
had gegeven voor de wervingsactie.
Na de openingsplechtigheid was het tijd voor koffie en gebak in het dorpshuis “Eldorado” te
Wanswerd. Na daar lekker van genoten te hebben ging ieder zijn eigen weg weer en konden
de belangstellenden zich aanmelden voor de 4 proeflessen. Er waren in totaal zes molens
(daarnaast waren er verschillende andere molens in bedrijf, waaronder De Volharding te
Jislum waar Jaap Tiedema uit Greonterp de interimmolenaar was) met leermeester speciaal geopend
om de belangstellenden te ontvangen.
In Oudkerk, Broeksterwoude, Stiens (Steenhuister),
Schalsum, Marrum (Phenix) en Wanswerd, konden
zij alvast een beetje bekend worden met de
geheimen van de molenaarsvak. In de weken erna
konden (moesten) ze natuurlijk echt aan het werk,
maar op 9 april konden ze er alvast even aan ruiken.
En bij het ruiken is het in veel gevallen niet
gebleven. In totaal zijn er nu ca. tien leerlingmolenaars bijgekomen die op de verschillende
lesmolens in het noorden van Friesland hun
opleiding zullen gaan volgen. De leerlingen zijn
verdeeld over de vijf lesmolens, wat er op neerkomt
dat er op iedere molen twee leerlingen bijgekomen
zijn. Er zijn nu met deze extra leerlingen eigenlijk
ook niet veel opleidingsplekken meer voor handen.
Voordat deze actie begon, waren de meeste
lesmolens al voor een flink deel bemand met

leerlingen, en daar is nu dus weer een flink aantal bijgekomen. Dat komt erop neer dat het
molenaarsvak weer leeft onder de inwoners van Friesland. Er zijn namelijk in jaren niet
zoveel leerlingen geweest als nu het geval is.
Nu in het noorden van Friesland de actie zo’n succes is gebleken, mag het zuiden natuurlijk
niet achterblijven. Op 21 mei zullen in het zuidelijke deel van Friesland De Nijlandermolen te
Workum, De Gooyer te Wolvega, De Babuurstermolen te Tjerkwerd, ’t Zwaantje te
Nijemirdum en De Eendracht te Kimswerd geopend zijn.
Als de actie in het zuiden net zo’n succes wordt als in het noorden, dan tekent het Gild Fryske
Mounders daarvoor. Mocht dat het geval zijn, dan zou het betekenen dat het GFM door de
actie er opeens 20 nieuwe leerling-molenaars bij heeft. En het binnenhalen van 20 nieuwe
leerling molenaars binnen het tijdsbestek van drie maanden zou een prachtig resultaat zijn !!
RJN
Foto’s in volgorde: Jippe Braaksma wordt gefeliciteerd door vz. Frank Terpstra, De Phenix te
Marrum en De Oudkerkermolen waren twee van de zes lesmolens die geopend waren (foto’s RJN)

In Memoriam

Maije Titus Teernstra

De molens op de Hiemert in de rouw

Op 9 maart overleed onze molenvriend Maije Titus Teernstra op de leeftijd van bijna 79
jaar, na een gelukkig huwelijk van ruim 42 jaar. In januari was hij nog op verschillende
molens geweest. Het nieuws dat hij nooit meer beter zou worden was een schok. Maar
Maije had er vrede mee, het was goed geweest, het waren zijn laatste molenbezoeken.
Toen ik vlak voor zijn dood met hem over z’n molenpassie sprak zei hij: “Ik fyn it sa moai
dat se draaie.” Eén zijn met de natuur, de wind, de dieren en vogels in het veld. Hij genoot
daar intens van en diende daarmee het behoud van de monumentale wiekendragers. Ook
liet hij mensen genieten van dit levendige landschapsbeeld.
ijna tien jaar geleden schreef hij in ons molenblad De Utskoat. “Ik ben er absoluut aan
verslingerd. En om het een beetje ruig te zeggen, het meest fascinerende vind ik om zo’n
gigantisch stuk bouwwerk in de klauwen te houden. Want vergis je niet, een molen die aan de
haal gaat, is het ergst wat je kan overkomen.”
De belangstelling voor molens is geworteld in zijn jeugdjaren toen hij al op 13-jarige leeftijd
de spinnekopmolen van boer Kramer in het Oldeclooster bij Hartwerd moest bemalen. Om de
molen alleen te mogen bedienen, kocht hij de oud-arbeider Minne Bonnema om. In ruil voor
een pakje pruimtabak mocht Maije de molen bedienen, hoewel hij vanaf het boerenerf wel in
de gaten werd gehouden. Het beviel blijkbaar goed, want voortaan mocht hij de molen nog
zo’n tien jaar bemalen.
We maken een sprong in de tijd.
In 1986, toen de VUT zich aandiende, raakte Maije opnieuw in de ban van de molens. De
malende Lonjémolen hier bij Bolsward gaf de aanstoot. Hij wilde de opleiding tot vrijwillig
molenaar wel volgen. Daarvoor moest hij echter op de koren- en pelmolen te Witmarsum zijn.
Op een zaterdagmiddag ging Maije er heen, keurig in het pak, met de stropdas voor. Het
klikte meteen, maar voortaan kwam hij in overall en stak de handen uit de mouwen als geen
ander. Eigenlijk zou deze oud-gediende, die het molenvak vroeger al aan den lijve had
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ondervonden, geen examen hoeven te moeten doen, maar op 19 mei 1990 deed hij het toch en
met goed gevolg. Over zijn examen is nog een mooi voorval bekend. Bij de stormproef moet
je binnen een minuut een zeil wegwerken. Toen de examinator opmerkte dat het wel wat
slordig was opgerold zei hij: “Maar het is toch een stormproef”. Daar had men niet van terug.
Meteen daarna kreeg Maije de molens in onze regio onder zijn hoede. Hij liet maar liefst zes
molens om de beurt draaien. Elke dag een andere. Tevens deed hij dan de noodzakelijke
klusjes, maaide het gras op de molenerven, hanteerde de verf- en teerkwast en verrichtte klein
timmerwerk of assisteerde de molenmaker bij grotere klussen. En dat als vrijwilliger
gedurende een zesdaagse werkweek!
Molenvriend Jan Hofstra zei ooit eens: “Er is maar één echte molenaar in Fryslân. Die staat
bij min 6 graden en bij windkracht zes acht uren lang op de Hiemerter spinnekopmolen te
draaien.” Zelf heb ik hem wel bij de Hartwerder Oegekloostermolen aangetroffen met dik
windkracht acht, volop genietend in het veld van de elementen en voorzien van een
broodtrommeltje en een thermosfles koffie. Passievol vertelde hij me toen over z’n
maalavonturen bij stormweer.
Een ander aspect mag ook niet vergeten worden: leerlingen in opleiding tot molenaar deden
nooit tevergeefs een beroep op hem om stage te lopen op een van ”zijn” molens. Het tekent
zijn grote betrokkenheid bij mensen en molens. Nooit viel er een onvertogen woord, altijd
werden zijn leerlingen met opbouwende kritiek verder geholpen. Die kunst was hij als geen
ander machtig. En als je het aandurfde hem te bedanken kreeg je te horen dat hij juist jou
dankbaar moest zijn. Hij respecteerde iedereen; zelfs snotapen werden met ”u” of “jo”
aangesproken.
Tot slot nog een opmerkelijk voorval. De heklatten van de wieken van de Babuurstermolen
waren zeer groen geworden door algen. De handen van Teernstra jeukten om ze in de
carbolineum te zetten en aan molenaar Pier Zijsling werd eerst gevraagd of dat wel mocht.
Het was een hele klus die niet in een paar dagen klaar was. Trees begon steeds meer te klagen
over de carbolineumlucht die hij mee naar huis nam. Om daar aan tegemoet te komen werd de
volgende list bedacht: bij vertrek werd eerst de overal aangetrokken en vervolgens werd er
naar de molen gefietst. Daar aangekomen werden alle kleren uitgetrokken en werd het
regenpak aangedaan. Het teren gebeurde zeer grondig zodat het hele regenpak onder de
carbolineum kwam te zitten. Daarna werden de kleren en de overal weer aangedaan en werd
er weer naar huis gefietst. Trees vroeg toen echter: ”ben je wel aan het teren geweest, ik ruik
niets”. Maije wilde niet vertellen dat zijn hele nieuwe regenpak was bedorven en zei: ”Jawel,
maar ik heb nu reukloze carbolineum”.
Dit alles horende is het alleszins verdiend dat Maije als blijk van waardering voor zijn
vrijwilligerswerk is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Waren de middagen vooral voor de molenhobby, ’s ochtends ging hij eerst met de stofzuiger
door het huis en schilde de aardappelen voor de vrouw. Samen hebben ze duizenden
kilometers op de fiets afgelegd en volop genoten ze van de talrijke boottochtjes door het
Friese waterland. “We hebben het bijna te goed gehad,” vertrouwde Trees me toe.
Uit onze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat het echt goed is geweest Wat hebben we
kunnen genieten van die draaiende molens, dankzij Maije. Ze waren voor en tijdens de
begrafenis volgens oude molenaarstraditie in de rouw gezet als een hommage aan een unieke
molenvriend.. Namens de Fryske molewrâld wil ik besluiten met de woorden: “Bedankt
Maije, we zullen nooit vergeten wat je voor ons en de molens hebt betekend.”
Trees en de familie wensen wij ook hierbij alle sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.
Gerben D. Wijnja

In Memoriam Marinus Bandstra

Op 17 maart 2005 overleed Marinus Bandstra van Morra op de leeftijd van 80 jaar. Hoewel
Marinus Bandstra al een tijdje geen molenaar meer was op de Gans onder Ezumazijl, denken
wij met weemoed terug aan deze sympathieke en bescheiden man, die meer dan 20 jaar
vrijwillig molenaar was op één van de molens van de stichting Monumentenbehoud
Dongeradeel.
Over zijn geliefde molentje in de Guozzepôlle zei Marinus Bandstra eens:
"Ik kin my hjir hiel goed deljaan; it is fier fan hûs myn freon".
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

Bijschrift foto: Marinus Bandstra bij de onderbonkelaar van 'zijn' Gans in Ezumazijl
(Foto Warner B. Banga)

Friese Molenaarsdag in het teken van maartse buien

De laatste stuiptrekkingen van de winter gaven de Friese molenaarsdag een grillig karakter.
Harde wind uit westelijke richtingen, buien met venijn en helaas ook molen(aar)s die het
lieten afweten. Echter niet de bezoekers uit diverse delen van het land die nou wel eens zo'n
spinnekop in het eenzame ondergelopen veld van de Geeuwpolder wilden bezoeken. Helaas
moest dat onderdeel van de dag geschrapt worden, maar een bezoek aan zaagmolen De Rat
vergoedde veel, want daar werd met vakmanschap gezorgd voor een warme hap:er werd

gesmuld van de snert, de koude handen deden er ook hun voordeel mee. Gelukkig was er ook
de bekende spinnekop aan de Oudegaster Brekken die de harten van kenners harder deed

kloppen. Wat een biotoop en wat een schitterende molen. En dan de juweeltjes van
Woudsend. We waren er afgelopen zaterdag nog toen er bijna een halve meter sneeuw lag. Nu
mocht het befaamde molenduo van dit watersportdorp de molenvrienden met gepast
enthousiasme en de gebruikelijke gastvrijheid ontvangen.

We zouden het bijna vergeten, maar wie niet in Lutkewierum is geweest, heeft wat gemist.
Dick Sandberg bediende aan de rand van de oude Middelzee de windmotor van het
waterschap Scharnegoutum, opgericht in 1914. In een kakofonie van bedrijfsgeluiden bruiste
het water door de útskoat, het batste en knerpte, het piepte en klaterde, de machine was in
topvorm en de luchten daarboven deden hun uiterste best de laatste restjes van de late winter
weg te bazuinen. Het was Fryslân op z’n mooist! Toch was er een domper op de feestvreugde
i.v.m. het overlijden van molenvriend Maije Titus Teernstra. (zie het In memoriam elders in
dit nummer).

2007 wordt Het Jaar van de Molens!
“De Hollandsche Molen wil in 2007 Het Jaar van de Molens organiseren.” Dit zei Jaap de
Zeeuw, voorzitter van De Hollandsche Molen, tijdens de Algemene Vergadering van de
vereniging zaterdag 19 maart in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Het is
de bedoeling er dat jaar voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, bedrijven en instanties bij
zoveel mogelijk molens worden betrokken.
,,Meer mensen per molen, meer geld per molen, meer aandacht per molen. Dat thema zal in
2007 centraal staan,'' aldus De Zeeuw. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen.

Spinnekop Nijhuizum stapje dichterbij
Nijhuizum - De Molenstichting Nijefird is erin geslaagd de eerste hobbel te nemen op weg
naar completering van haar spinnekoprestant in Nijhuizum. De molen werd in de jaren 30 van
de vorige eeuw onttakeld waarna een dieselmotor de vijzel voortaan aandreef. Op 26
september 2003 werd de gemeentelijke molenstichting eigenaar toen het inmiddels niet meer
bestaande Wetterskip Marne-Middelsee het monumentje cadeau deed. De molenstichting
sprak daarbij de doelstelling uit hier ooit weer op windkracht water uit te slaan. Het
monumentenregister werkte mee. Maar helaas ontbrak het aan oude tekeningen of foto's van
de achtkante, met pannen gedekte spinnekop. Voor een 'gewetensvol' restauratieplan was dat
eigenlijk wel gewenst. Bij die speurtocht had men het geluk te stuiten op een model, ooit
gemaakt door molenmaker Willem Visser uit Workum. Een ander spoor leidde naar een foto
in een album van de familie Castelein, buren van de molen. De bejaarde Hedzer die in Den
Haag woont kwam met het gewenste plaatje dat hij in 1932 had gemaakt toen hij hier
logeerde. Al die tijd had hij de foto met zorg bewaard. Gelukkig maar, want daarmee is het
beeld dat men nastreeft te reconstrueren. Een probleem is er wel: de foto en het model komen
niet overeen want het model heeft schoren en een vangstok, kenmerken die op de foto
ontbreken. Men doet er overigens goed aan het fotobeeld als uitgangspunt te nemen, zo is
onze mening. De eerste hobbel is dus genomen. De financiën zijn de tweede hindernis op weg
naar reconstructie. We hopen gauw meer positief nieuws te kunnen melden.

Excursie Zaterdag 2 april 2005
Het was een mooie dag. De zon scheen voluit en de wind liet de molens goed draaien.
Nadat de bus ons opgepikt had in Heerenveen werden we hartelijk welkom geheten door
de buschauffeur en de organisatie. De molens die we gingen bekijken waren molen De
Hoop te Almelo, Ostmühle te Gildehaus, Wissink’s Meul te Usselo, De Noordmolen te
Delden en de Pelmolen Ter Horst te Rijssen.
Molen De Hoop te Almelo
Molen De Hoop in Almelo is een achtkante korenmolen met stelling. Het bouwjaar is 1850,
alleen stond hij niet op de huidige plek. De molen komt oorspronkelijk uit Makkum
(papiermolen Het Springend Hert). Hiervoor stond op een andere plaats in Almelo een
standerdmolen uit 1797 deze werd afgebroken in 1848. In 1849 kocht J.H. Steffens het
huidige stukje grond aan om een molen te bouwen. Voor deze molen zijn er diverse
onderdelen van de standerdmolen hergebruikt. De herbouwde achtkante korenmolen brandde
in 1910 gedeeltelijk af. Zo kwam de achtkante bovenbouw van Het Springend Hert uit
Makkum op deze plaats. De molen is Oudhollands opgehekt, de vlucht is 23,2 meter. In de
kap zit een neutenkruiwerk de kap kan met behulp van een kruilier worden verkruid. De vang
is een blokkenvang met duim. Verder op de meelzolder staat een “buulkist”, de buil. Op de
maalzolder liggen twee maalstenen, de ene steen wordt aangedreven door een elektromotor de
andere door de wind. Bij deze stenen kan men het scheidplankje bedienen, zo hoef je niet te
veel heen en weer te lopen als je de zak met meel moet verwisselen. Het luiwerk is een
sleepluiwerk. Extra aan deze molen is de met de hand aangedreven zakkenklopper. Nadat
iedereen de mogelijkheid had gehad de molen van onder tot boven te bekijken stapten we in
de bus op weg naar Gildehaus.
Ostmühle te Gildehaus
Toen we hier aankwamen viel het me op dat de molen helemaal is opgebouwd uit grote
blokken steen. Ook vond ik het prachtig dat de molen op een soort heuvelrug stond en dat we

zo het gehele dorp en valleien konden overzien. De Ostmühle heeft een ronde vorm en
zodoende is er ook een afstandshouder van de staart. De molen is van het bouwjaar 1749. Op
deze plaats hebben verscheidende molens gestaan, zoals een standerdmolen (jaar 1680). De
eerste stenen molen die aangevoerd werd in het jaar 1720, viel vanwege een storm of brand
in de rivier de Opfer. In 1897 viel de Ostmühle ten prooi aan de bliksem, hierna volgde een
restauratie. In 1939 tot 1966 heeft de Ostmühle nog zonder wiekenkruis gestaan. Maar na een
grote restauratie kon deze molen eindelijk weer draaien in 1966. De vlucht van de molen is
24,30 meter. In de molen staan twee maalstenen en een kleine buil. Het Engels kruiwerk is
denk ik samen met de Bilauwieken en 2 windrozen in de molen gezet. Met deze windrozen
kon de molen zichzelf automatisch op de wind zetten. Aangezien dat dit heel soepel moest
verlopen, hebben ze volgens mij het Engels kruiwerk erin gezet. Voor het vangen wordt er
gebruik gemaakt van een Vlaamse blokkenvang met een duimophanging. In de kap viel me
verder op dat het bovenwiel goed was afgeschermd. Na het bekijken van deze molen was het
tijd voor de koffie en een lekker groot stuk gebak. Hierna zijn enkele personen er nog op uit
geweest om de Westmühle te bekijken.
De Westmühle bestaat uit een romp, waarin een woning is gebouwd. In 1945 was deze
namelijk beschoten en gedeeltelijk ingestort. In 1947 is deze molen verkocht en omgebouwd.
De molen is net zoals de Ostmühle in 1897 te prooi gevallen aan de bliksem.
Wissink’s Meul te Usselo
In de middag kwamen we aan bij de Wissink’s Meul. De molen draaide niet want er was een
touw van een zeil geknapt. De molen heeft een vlucht van 25,10 meter en is Oudhollands
opgehekt. Het kruiwerk van deze open standerdmolen natuurlijk een zetelkruiwerk met een
binnenstok. Deze molen is in 1802 gebouwd en geplaatst in Usselo. De molen is in 1921 naar
Haaksbergen verplaatst, omdat de heer J.B. van Heek een openluchtmuseum wilde openen.
Door omstandigheden ging dit niet door en tot 1972 heeft de molen op de plek in
Haaksbergen gestaan. In 1981 is de molen weer teruggeplaatst op zijn oude plek in Usselo.
Een bijzonderheid aan deze molen is dat op de kopstukken van de teerlingen spreuken staan.
In de achtermolen staan twee koppels maalstenen. Boven staat nog eens één koppel
maalstenen. Ook heeft deze molen een kammenluiwerk met gaffelwiel.
De Noordmolen te Delden
De Noordmolen is een onderslag waterradmolen. De oudste vermelding in het register is
1341. In 1977-1989 is de molen door middel van een restauratie maalvaardig gemaakt. De
molen verwerkt lijnzaad tot lijnzaadolie en als restproduct worden lijnkoeken gemaakt. In de
molen werd er speciaal voor ons een demonstratie gegeven voor het maken van lijnzaadolie.
Het vuister werd niet verwarmd dus kwam er geen olielucht vrij.
De Pelmolen Ter Horst te Rijssen
Deze molen in Rijssen is een olie- en pelmolen van het bouwjaar 1752. De buitenkant van de
molen is bedekt met eiken schaliën, de schaliën zijn zwart geverfd en het stuk van de houten
onderbouw tot aan de stelling is geel. Toen we de molen instapten waren de molenaars al
bezig om lijnzaadolie te maken. Het vuister was aan, dus het rook er heerlijk naar olie. De
wieken hebben een vlucht van 21,80 meter en zijn Oudhollands opgehekt. Het kruiwerk
bestaat uit neuten en de kap kan worden gedraaid met een kruilier. De vang is een Hollandse
stutvang met een haak. Bijzonder aan de molen is dat de koningsspil uit twee delen bestaat.
Voor de rest heeft de molen op de 1e zolder twee pelstenen.
Het was een mooie en gezellige dag en ik hoop dat de volgende molenexcursies net zo goed
verlopen als op deze dag.
Ruurd Jakob Nauta en Jaap Tiedema bedankt.
Tanja Mandemaker

Simon Jellema 25 jier mûnder

Foto Harmannus Noot

In hege ûnderskieding foar syn fertsjinsten as mûnder. In nije kap foar “syn” mûne, De
Rat. Simon Jellema is mei beide ynnommen. Yn it fraachpetear dat ik mei him hie nei
oanlieding fan beide moaie feiten fertelt Simon wat him driuwt en wat hy weardefol fynt
as mûnder.
“It ekstra moaie fan dit “Certificaat van Verdienste” (dat de Vereniging De Hollandse Molen
ien kear yn’t jier útrikt), is dat der út bliken docht dat dy feriening boppe de partijen stiet. Hja
hawwe net sjoen nei myn rol as lid fan it Fryske Gild dat harren problemen besoarget en oars
wol (ik bin sels ris fuortstjoerd troch in eksamenkommisje……), mar hawwe my ferkeazen
suver om wat ik dien haw foar benammen De Rat, mar ek foar bygelyks it Doris Mooltsje.
Mar eins fyn ik it ek wol in bytsje sjenant dat ik it wurden bin, wylst safolle minsken har
ynsette, sa as by it Doris Mooltsje in Jan Hofstra, Durk Posthumus, it doarp Aldegea. Ek hjir
op ‘e Rat steane der safolle minsken altyd wer klear mei ideeën, plannen en gouden hannen.
Ja, ik bin de baas, mar sa wol ik mysels net neame: ik bin de ferantwurdlike, dy’t de boel
stjoert en organisearret. En: ek stimulearret, om kwaliteit en nivo te heljen, troch bygelyks
kursussen te organisearjen, sa as seil naaie ( wy draaie mei eigenmakke seilen) en smeie.
Dêrom ek kin ús kaprestauraasje fan sa’n heech nivo wêze: ús frijwilligers kinne in soad sels
leverje, lykas de houten ûnderdielen, smeide spikers en beugels; hja hawwe trochstrings
aardich wat feardichheden (sa koe ien in elektrysk seachraam bouwe). En om fierder te gean
oer dy nije kap: dat is wier in bekroaning fan 40 jier duorjende restauraasje. Dy is ea begûn
troch myn foargonger Henk van der Woude. Dat wie ek sa’n fanatikenien! Hy hat it foar
elkoar krigen dat it wer klear kaam mei it geande wurk. Hy hat fan ús as learlingen en

( advertentie )

frijwilligers in echte doe-ploech makke; hantearre strange regels en makke sels roasters foar
de wurksumheden én de minsken. Yn de tiid dat ik gjin wurk hie, haw ik by him in geweldich
soad leare en dwaan kinnen. Myn leafde foar it hout wie nammers begûn te groeien doe’t ik
(kommersjeel) meiwurker wie by in houthannel. Dêr, en benammen doe’t ik (al wie dat folle
letter) de ekspedysje en ynkeap die by it fabryk Tonnema yn Snits, haw ik ek myn talinten
foar it lieden en begelieden fan minsken ûntwikkele. Dêr tuskenyn haw ik noch in útstap
makke nei Kollum, om in baan dêr. Dat hold ek yn, dat ik ôfskie naam fan De Rat……., en it
ris op oare (soarten) mûnen besykje soe. Mar dat koe him dochs net wurde; ik fûn it wis wol
moai, in poldermûne en ek sa’n nôtmûne (yn Stiens benammen), mar as ik dêr dan west hie
kaam ik hast blau en pears thús. It die bliken dat ik oh sa allergysk foar moalstôf
wie………Dat al frij gau melde ik my wer by De Rat en wie wer lid fan in geweldige ploech,
dy’t de mûne écht makke hat ta it juwiel dat er no is. In hiel wichtige opstekker wie dat wy yn
’89 “Monument van de Maand” waarden, dy stifting wie rûnom tige enthousiast en
stimulearjend dwaande. Yn dy tiid feroare de gemeente Wymbrits ek bot wat ekonomyske
driuw oanbelanget. It aksint ferskode sterk fan agrarysk nei toeristysk. Wy kamen doe hiel
goed yn byld, beanmmen doe’t wy sa’n 4000 besikers yn ‘e moanne lutsen. Us ploech kaam
doe op in plan te besykjen in fêste (troch de gemeente) betelle mûnder oan te stellen. En….
dat is úteinlik slagge! Om ’t Tineke, myn frou, der ek efter stie en sy boppedat foar in grut
part ús ynkommen fersoarge, koe ik der doe ynstappe. De foardielen binne fansels grut! Kinst
de mûne folle faker iepen stelle, mear produsearje en mear / better ûnderhâlde. En sûnt wy
hjir wenje (tsien jier lyn koe ik hjir sels diels dit hûs bouwe) bliuwt it hiele hiem netsjes en
skjin troch it 24-oers tafersjoch…..
Want úteinlik binne wy der foar de minsken: om dy sjen en priuwe te litten fan dizze
machtich moaie, libjende houtseachmûne. En dan set ik ús produksje sintraal, want dêr draait
alles op: de besikers belibje in oerâld bedriuw en ambacht, frijwilligers kinne harren ideeën en
enerzjy kwyt. Krekt it meidwaan jout de bining en dus ek de motivaasje! As tredde freget,
easket in produsjearjende mûne goed ûnderhâld. Nim dy restauraasje fan no oan ‘e kap. De
problemen
begûnen
sa’n 8 jier lyn en dy
binne doe hiel gau en
trochtaestend
ferholpen
mei
in
spanbân.
En doe’t it ferline jier
earnst waard, de stien
kantele nei foarren,
sa’n gat wie der yn it
houtwurk ûnstien, wie
der ek binnen twa
wiken in oplossing. En
no dus, ek gau in
pronkje fan in nije
kap! Lit ús der mar
gau wer hinne gean te
sjen, want de kraan
stiet klear om de sturt
omheech te bringen.”
Terwijl het gevlucht in de takels hangt is een nieuwe kap in aantocht.
Foto Simon Jellema

En dêr wol Simon fansels by wêze, mei syn kamera. In man yn syn elemint, sa sjoch ik dizze
mûnder. Professioneel dwaande mei de mûne en alles der omhinne, sa moat it en sa wol er it.

Yn namme is er amtner, dochs fielt er him frij. En yn syn frije tiid? Dan is Simon (o, wis is
der plak foar muzyk en sport) frijwillich op ‘e mûne, ien mei de ploech.
Al bliuwt hy ferantwurdlik, de baas dus (en wat soe der ek mis wêze mei dat wurd?!).
En dat is him hiel wol tabetroud.
Hiltsje Feenstra

De oude kap wordt van de molen getakeld. Foto Simon Jellema

Harmannus Noot in de prijzen voor
Vernuft en Volharding
Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen werden twee mensen uit ons
ledenbestand met een onderscheiding verblijd. Allereerst was dat Simon P. Jellema,
houtzager en molenaar van Molen De Rat in IJlst. Hiltsje Feenstra sprak hierover met
hem. (zie het interview elders in dit nummer). Van de stichting Molengiftenfonds voor
Vernuft en Volharding kreeg ons lid uit het Groningse Haren, Harmannus Noot een
jaarprijs.

Harmannus Noot bij de molen die hij als vrijwilliger bedient

N

oem de naam van Harmannus Noot en menig molenkenner associeert dat met iemand die
overloopt van de liefde voor molens. Het zijn bij wijze van spreken bijna synoniemen.
En dat blijkt ook meteen bij hem thuis waar we in februari uitgebreid met hem spraken. Alles
ademt daar gewoon molensfeer.
Overal liggen, hangen en staan de tastbare bewijzen van Harmannus z’n fotogenieke kijk op
molens, want z’n plaatjes worden zeer gewaardeerd en regelmatig gepubliceerd in bladen als
MOLENS, de Molenwereld en ook onze eigen UTSKOAT. En dat altijd met enthousiasme,
want “nee zeggen” bestaat niet in Huize Noot. Ligt die dwang wellicht in het sportieve
karakter van deze ex-marathonloper die ooit de Marathon van New York met succes wist te
voltooien? Het getuigt in ieder geval van doorzettingsvermogen.
In de fraaie omgeving van Haren is de molen De Helper gelegen aan het Paterswoldsemeer,
de wiekendrager waar hij de beginselen van het molenaarsvak leerde van molenaar Brink.
Maar met de Witte Molen van Glimmen heeft Harmannus meer, omdat hij daar samen met
Piet van Tongeren vrijwillig molenaar is.

Even terug naar het begin. Harmannnus is omstreeks 1973 als timmerjongen begonnen bij
molenmaker Doornbosch in Adorp. “Monumenten trokken me aan en ik raakte geïnteresseerd
in molenbouw,” zo vertelde hij mij. Op molen De Onderneming van Vierhuizen werd de
opleiding gevolgd bij de legendarische Bernard Dijk. Op 14 mei 1980, op z’n verjaardag,
slaagde hij in Noordlaren. Toch vond hij de molenmakerij niet z’n uiteindelijke beroep. “Ik
vond mezelf niet genoeg vakman,” zo vertelde hij mij in alle eerlijkheid. Klaas Doornbosch
zag z’n vertrek overigens met leedwezen aan: iemand met hart voor de zaak en liefde voor
molens vertrok immers. Maar daarmee werden de wiekendragers bepaald niet vaarwel
gezegd. Als postbode kon hij voortaan mensen blij maken met molenpost en …….
korenmolen De Ster in Winsum kreeg een gediplomeerde molenaar. Harmannus was op het
Hogelaand terug bij z’n roots.
Hij leerde het billen op de Korenschoof in Noordlaren, maar ergens bleef toch het verlangen
naar de poldermolen sluimeren. Die droom kwam uit op de molen De Zilvermeeuw in
Onderdendam. Toen er in 1986 verhuisd werd naar Haren kwam hij even aan het vangtouw
van de Krimstermolen van Zuidwolde, maar na de restauratie van de Langelandstermolen
volgde hier een dienstverband van 14 jaar waarbij hij tussentijds ook nog molen De
Boezemvriend bij De Groeve bemaalde. In totaal werden het 18 jaren bij de molenstichting
Hunsingo en inmiddels zit hij al weer 6 jaar op de Witte Molen van Glimmen.
Gewapend met soms wel drie toestellen zie je Harmannus op allerlei molenplekken opduiken
om de meest mooie plaatjes te maken voor allerlei molenbladen. Altijd kunnen zij op een
welwillende medewerking rekenen wanneer het gaat om het beschikbaar stellen van foto’s. En
niet zo maar een kiekje, nee de foto’s van Noot hebben kwaliteit en worden gewaardeerd. Wat
dat betreft kan Jacques Tersteeg, die vorig jaar zeer terecht vereerd werd met de
verenigingspenning van DHM, trots zijn op zijn leerling.
Daarbij kan hij overigens ook altijd rekenen op de onvolprezen steun van z’n vrouw Karin die
hem met name helpt met computerzaken, maar ook invalt voor fotowerk wanneer z’n baas
hem nodig heeft bij de post.
En dus zou je zeggen, die Noot heeft het mooi voor elkaar en kan genoeglijk achterover
leunen in z’n molen? Niks is minder waar. Want er zijn zoveel andere zaken waar hij zich
sterk voor maakt. De biotoop heeft z’n aandacht, maar ook een molenromp die in gevaar
verkeert, kan opeens rekenen op de volhardende inzet van molenvriend Harmannus Noot.
Het dreigende einde voor de unieke molenromp van Borgercompagnie-Oost heeft hem tot een
eenmansactie aangezet teneinde het behoud van de ronde stenen poldermolenromp te
bewerkstelligen. Organisaties en instellingen worden aangeschreven en wie weet komt dit
beeld ooit weer terug. Inmiddels is een boer uit Harkstede eigenaar, dus wie weet……
Gerben D. Wijnja
Deelsmolen krijgt nieuw riet op de kap
Vegelinsoord – Volgend jaar wordt de kap van de Deelsmolen opnieuw gerietdekt. Bij die
gelegenheid worden ook de rietlatten en andere planken van de kapconstructie vervangen. De
Gemeente Skarsterlân, eigenaar van de molen, heeft hiervoor € 28.000,- beschikbaar gesteld.
Correctie bij het verhaal over de molen van Dove Auke
Bij de tweede foto, geplaatst op blz. 31 van nr. 117, had moeten staan:
Nogmaals het molentje met rechts een windmotor ( foto van wijlen W.O. Bakker uit
Harkstede, collectie Popke Timmermans, Heerenveen).
Dat is bij deze dan weer recht gezet.

Bestuursbezoek molen Victor Wanswerd
Op zaterdag 15 januari was bij de Victor veel aanloop. De vertegenwoordigers van de beide
Gilden kwamen op bezoek. Eerst de molenaar van De Snip te Warkum, Minte de Jong, tevens
bestuurslid van de afdeling Fryslân van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij poseerde
voor de foto naast het windbord, en achter de verwoeste útskoat. Op de achtergrond de
leerlingen Jippe Braaksma en Hinne van Stralen. Later was de voorzitter van het Gild Fryske
Mounders, Frank Terpstra op de
“mûnepôle”. Hij staat op de foto voor
het molenaarshuisje, tevens leslokaal,
naast de al genoemde MIO’s
(molenaars in opleiding). Op de
achtergrond de monumentale toren en
kerk van Wânswert. Groeten uit
Veen-wouden,
Sjerp de Jong

Windlust Wolvega in de rouw
Op de Nationale Molen- en
gemalendag heeft de korenmolen
van
Wolvega
niet
alleen
noodgedwongen aan de ketting
gelegen maar hij werd door
molenaar Lenstra uit protest ook
nog eens in de rouwstand gezet
vanwege het uitblijven van een
noodzakelijke restauratie.

Aangeboden
Tuinmolen
Zeer geschikt voor plaatsing in een grote tuin
hoogte 1,35 meter
lengte van het gevlucht 2,25 meter
Het achtkant is van eiken gemaakt
De wieken van hardhout.
Te koop bij J. Terpstra
Vrijwillig molenaar van De Olifant
Stylmastraat 1
9112 HM Burdaard
Vraagprijs: 150 euro.

De lytsfeint fan De Jager
Eins hie der boppe dit stikje ek wol stean kinnen: it fenomeen fan
De Jager, want wie it yn dit ferline deagewoan dat in jonkje mei syn
tsiende op ‘e mûne yn it wurk kaam, hjoeddedei is sa’n jonge
mûnder tige seldum. En sûnder mis ien dy’t sa jong it mûnebarren
al sa yn ‘e macht hat. Want dat hat er. Arjen Reekers, krekt 13 jier
wurden, en al sa lang as ik sels der kom (dat is sa’n seis jier) alle
sneonen op ‘e houtseach-mûne warber. Heech tiid om om ris oer
him te skriuwen dus!

N

o is Arjen net bepaald in prater, dat ik moast der al wat oan lûke en pas nei de tasizzing
dat it net al tefolle fan syn tiid op ‘e mûne nimme soe, woe er wol eefkes wat fragen
beantwurdzje.
Hoe lang er al op ‘e mûne komt? No, eins fanôf syn fjirde al; doe woe er altyd mar dat heit
mei him nei de houtseachmole te sjen gie. Mar doe’t er sân wie, mocht er allinne, en fan doe
ôf wie Arjen der alle sneonen.
Wat him dêr sa hinne lûkt? Arjen fynt it gewoan machtich as de mûne wurket. It seagjen is
fansels it aldermoaist. Eins fynt er neat ferfelend; gewoan mei oanpakke is altyd leuk. As der
gjin wyn stiet is der lykwols neat oan. De wjukken hieltyd oantriuwe moatte is it
alderferfelendste.
Dat der gjin leeftydsgenoaten binne (inkeld komt der wol ris ien eefkes mei te sjen) is eins
wol moai, fynt Arjen. Mei de âldere mannen
is it altyd hiel gesellich en hy mei in soad
dwaan dat grif net kinne soe as der meardere
jonges wiene!
Oft der oer in pear jier learling wurde wol?
Ea beropsmûnder wurde? Nou nee ….. alle
dagen op itselde plak oan it wurk wêze dat
liket him net sa geweldich. Arjen wol graach
wat mei technyk yn ‘e takomst, mar ek dat
leit noch fier fan him ôf. Earst mar ris sjen
hoe’t it allegear giet op de Bogermanskoalle
yn Snits.
Mar de mûne sil grif in hobby bliuwe! Syn
oare hobby’s binne fûgels besjen en aisykjen,
plantsjes opkweke en fuotbaljen. Dat lêste is
gauris sneontemoarns. Somtiden wol spitich
dat er dan pas tsjin de middei nei De Jager
kin. Oan ‘e oare kant soe er fuotbaljen ek net
misse wolle: dochst en sjochst nochris wat
oars.
En de mûnen? Dêr komt Arjen net faak,
allinne by ekskursjes. Dan fynt er it besjen en
besykje te begripen hoe’t dy oare mûnen
wurkje it moast. Dêr lêst er dan thús noch
wolris wat oer nei, mar net in protte: it
meidwaan op De Jager bliuwt it aldermoaist!
Dêr giet er alwer. Jan Coppens hat him frege de seilen te swichtsjen. Besikers sjogge it
bewûnderjend oan: dit jonkje liket al folleard mûnder.
Hiltjse Feenstra

Frijwillich Mûnder
Oentsjerk 11-04-05,
Sneon 9 april bin ik slagge foar it eksamen foar frijwillich mûnder. In eksamen wat yn in
noflike sfear plak fûn hat. Fan tefoarren wie der yn de krante al oandacht oan my bestege dat
ik no dan de jongste mûnder fan Nederlân bin. De útrikking fan myn diploma foel tagelyk mei
de iepening fan de wervingsaksje foar nije mûnders. Nei de tiid hawwe wy gesellich kofje
dronken yn it doarpshûs Eldorado in Wânswert, wat allegearre skitterend regele wie troch it
komitee. Ek ha der noch een protte minsken te lokwinskjen west op de pôle. Dat ik gek bin
fan mûnen komt mei troch mûnder Jan Tollenaar fan de Zwaluw yn Burdaard wêr’t ik eartiids
in protte kaam, en troch Jan Holtkamp fan de Aldtsjerkster mûne. Myn oplieding haw ik folge
op de poldermûne Victor te Wânswert. In augustus 2003 bin ik útein set mei de oplieding.
Spesjaal foar my waard de les ferpleatst fan de moarns nei de middeis omdat ik n.l. bakker bin
en moarns altyd yn de bakkerij oan it wurk bin. Al de tiid (ûngefear oardel jier) haw ik it tige
nei’t sin hân op ‘myn’ lesmûne. Ik bin no tige bliid dat ik slagge bin. Derom wol ik eltsenien
dy’t der oan meiwurke hat tige tanksizze. Fansels yn it bysûnder myn learmaster Sjerp de
Jong!
Oant sjen, Jippe Braaksma

Buikstuk gebroken tijdens vangen
Westergeest - Op 25 april draaide de Beintemapoldermolen belast tot ci. 80 einden op een
noordoostenwind van kracht 4/5 Beaufort. Tijdens het vangen is het buikstuk geheel
doormidden gebroken, zo liet molenaar Martin Bakker ons weten. De breuk is ter plaatse van
de bout waarmee het maanijzer - dat aan het vanganker is verbonden - aan het buikstuk is
bevestigd. De foto’s spreken voor zich.

De foto’s van dit voorval werden ons
toegezonden door molenaar Martin
Bakker. Duidelijk is te zien hoe het
buikstuk van de vang, het onderste
remblok dus, doormidden is gebroken.
Op zo’n moment schrik je als molenaar
behoorlijk en is het zaak de molen tot
stilstand te brengen. Omdat de vang niks
meer kan uitrichten, moet de kap met
gevlucht uit de wind gekruid worden.

De ‘Windlust’ van Burum
in de historie
Door Reinder Nouta

Windlust, een opvallend - en tegelijk niet alledaags woord: het suggereert iets.
Taalkundig gezien is het een samentrekking van de begrippen 'wind' en 'lust' tot één
woord. Daarom zal men het als zodanig in geen enkel Nederlands woordenhoek of een
encyclopedie kunnen raadplegen. Is dit erg, welnee want als men een Burumer vraagt
naar de eigenlijke betekenis van dit woord, zullen de meeste van de Burumer
dorpsbewoners hierover een verklaring kunnen geven. Want het is de naam van hun
korenmolen die al vele generaties lang het dorpsgezicht van Burum op majestueuze
wijze siert. Tot omstreeks 1960 was de 'Windlust' omringd door grote boerenplaatsen
waarop akkerbouw en veeteelt gemengd werden bedreven. Na die tijd echter verdween
de akkerbouw, zodat de molen nu geheel door weilanden is omgeven.

D

e 'Windlust' van Burum heeft in eerste instantie zijn bestaan te danken aan wind, want
zonder wind is de molen niet in staat van koren meel te maken. Maar wat is wind
waarmee de 'Windlust' zijn inwendig mechanisme in beweging laat brengen? Wind is op de
keeper beschouwd een indrukwekkend natuurverschijnsel. Het is een stroming van lucht die
ontstaat door luchtdrukverschillen in de atmosfeer. Onder invloed van de draaiing van de
aarde waait de wind echter niet rechtstreeks naar plaatsen met lagere druk, maar maakt hij een
hoek met de richting van het luchtdrukverval. Hoe groter het verschil in luchtdruk des te
groter de windkracht. De windkracht wordt uitgedrukt in cijfers van de zogenaamde
Beaufortschaal, dat wil zeggen dat een bepaald cijfer overeenkomt met een bepaalde snelheid
of sterkte van de wind; hoe hoger het cijfer hoe krachtiger de wind. De snelheid van de wind
wordt aangegeven in knopen, in meters per seconde of in kilometers per uur (1 meter per
seconde = 2,2 knopen = 3,6 kilometer per uur). Men spreekt bij deze stroming van lucht over:
een gure, een dichte, een droge, een warme of koude wind; er is veel of weinig wind, de wind
draait, ruimt of krimpt; de wind is zuidwest, de wind steekt op, of gaat liggen. "Hoort, 't is de
wind, 't is de wind, 't is de wind en zoekende zucht hij om rust te vinden" (Guido Gazelle).

Voor- en nadelen van wind
Wind is in ons Deltagebied een niet weg te denken fenomeen. Hij volgt onzichtbaar zijn weg
en heeft in onze vaderlandse geschiedenis een grote rol gespeeld met zowel voor- als nadelen
Als nadelen kan men bijvoorbeeld denken aan de vele stormvloeden, waarin zeer krachtige
winden in combinatie met water op gezette tijden onze lage landen teisterden met rampzalige
overstromingen; en aan de grote aantallen schepen die tijdesn zware stormen op de
wereldzeeën met man en muis zijn vergaan.
Als voordelen van de wind kunnen worden aangegeven:
a. zijn luchtverversende werking en
b. zijn mate van beweegkracht.
Die heeft men op velerlei terreinen weten te benutten, onder andere bij de zeilvaart. Enkele
voorbeelden hiervan. Zonder wind had bijvoorbeeld de Italiaanse ontdekkingsreiziger
Christophorus Columbus westwaarts zeilend in 1498 nooit het vasteland van Amerika
(Venezuela) kunnen ontdekken. Zonder wind was er in 1602 geen Verenigde Oostindische
Compagnie (V.O.C.) gesticht en hadden onze koopvaardijschepen Batavia op Java niet
kunnen bereiken en had Abel Janszoon Tasman, afkomstig uit Lutjegast, in 1643 al zeilend
nooit en te nimmer Nieuw-Zeeland ontdekt. Zonder wind zou er misschien wel nooit een
Gouden Eeuw zijn geweest en hadden onze voorouders in die tijd de windkorenmolen met
geen mogelijkheid kunnen uitvinden. Ja, zonder wind met zijn luchtverversende werking was
het leven op aarde misschien niet eens goed mogelijk. Hoewel wind ook veel schade kan
veroorzaken, moet men alles overziende toch vaststellen dat wind door de eeuwen heen van
onschatbare betekenis is geweest en nog is.
Kenmerkende eigenschappen
Zuivere wind is reukloos, kleurloos en smaakloos en heeft geen handvat waaraan je hem kunt
vastpakken, hij is ongrijpbaar, maar hij kan wel voelbaar door je haren waaien en soms
gierend of bulderend aan je voorbij gaan. Maar de stilte kan ook oorverdovend zijn; het
gezegde luidt dan: "je kan de stilte horen". Niemand (geen enkele aardse macht) is echter in
staat hem tot stilstand te brengen of hem te doen versnellen. De wind volgt ongehinderd zijn
eigen paden. Het bijbelboek Prediker in het Oude Testament, hoofdstuk I vers 6 verwoordt het
zo: "De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en
op zijn kringloop keert de wind weer terug". En in het veel latere Nieuwe Testament schrijft
de evangelist Johannes: "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij
weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat" (Joh. 3 vers 8). Zo was het toen, zo is het
nog, er is niets nieuws onder de zon.
Spectaculaire uitvinding
Juist toen de bevolkingsgroei in ons land begon te stijgen, kwam bij de voedselbereiding /
voedselvoorziening een spectaculaire uitvinding te hulp. Vroeg in de vijftiende eeuw slaagden
onze voorouders er in windmolens te bouwen en bruikbaar te maken voor het malen van
granen tot meel. Men noemde zo'n type molen een korenmolen. Windkorenmolens zijn dan
ook in tijden dat er nog geen andere energiebronnen bestonden van groot belang geweest voor
onze samenleving.
Verordeningen
In de 17de eeuw telde men alleen al in de grietenij (gemeente) Kollumerland minstens acht
koren- en pelmolens. Zo rond 1700 bleek dat aantal veel te groot om maar enigszins rendabel
te kunnen werken. De Staten van Friesland gingen zich om die reden met dit molenvraagstuk
bemoeien. Op 26 maart 1712 vaardigden zij een verordening uit, die de onderlinge
concurrentiestrijd moest tegengaan. Daarbij werd aan rogmolenaars verboden om pelstenen in

hun molens te hebben, terwijl bezitters van pelmolens zich alleen op het pellen dienden toe te
leggen. Verder werd de combinatie van koren- en oliemolen, zoals die bijvoorbeeld op
Ameland voorkwam, van de hand gewezen. Tenslotte bepaalden de Staten, dat "geen
molenaers tegelijck backers sijnde, voor eenige uijtslijters grof of ander brood sullen mogen
backen, noch aen eenig slijter of omloper mogen uijtzetten of geven om te verkopen".
Naast deze verordening namen de Edel Mogenden een nog veel verder strekkend besluit door
te verordineren, dat de kennelijk noodlijdende molens geheel dienden te verdwijnen. Aan de
uitvaardiging van dit plakkaat op 15 april 1712 was een inventarisatie van alle in de provincie
werkende koren- en andere windmolens voorafgegaan. Molens die te weinig belasting
opbrachten moesten verdwijnen. De molen werd dan onklaar gemaakt door het verwijderen
van de spil. Dit lot trof in de gemeente Kollumerland c.a. de molens van Kollumerzwaag,
Veenklooster, Warfstermolen en Westergeest. Hun respectievelijke eigenaren Hessel en Jacob
Dirx, Hendrik Klaasen, Claas Roelefs en Jacob Pieters moesten gedwongen omzien naar een
andere broodwinning. Van deze vier voormalige Kollumerlandse molens is bekend, dat onder
andere de korenmolen van Warfstermolen een standerdmolen is geweest, die in 1714 werd
ontspild en door deze ingreep nutteloos geworden, kort daarna werd afgebroken. Na deze
decimering (uitdunning) bleven nog slechts Burum, Kollum Munnikezijl in het bezit van hun
molens.
De 'Windlust' door de eeuwen heen
De Burumer korenmolenheeft al een lange geschiedenis achter de rug. Als eerste vermeldt mr.
J. Andreae in zijn uitgave "Kollumerland" (herdrukt in twee delen in 1975) op bladzijde 77
van deel twee, het volgende: "In 1578 bestond hier (dat is Burum) reeds een windmolen, die
op de kaart van Schotanus van 1689 wordt aangewezen op dezelfde plek, waarop de
tegenwoordige molen staat". Ook in het onlangs door de amateur-dorpshistoricus Willem
Kloppenburg uit Burum uitgegeven interessante boekje met als titel "De Hervormde kerk te
Burum" is deze zinsnede opgenomen.
Vervolgens getuigt een smalle grafzerk uit 1603, gelegen in het koor van de Hervormde kerk
in Burum, dat op die plek "Mr, Backer en Molenaar tot Burum, omtrent 61 Jaer leit begraven'.
In het jaar 1711 komt er echter meer duidelijkheid over de geschiedenis van de Burumer
korenmolen. In dat jaar kochten Comelis Jeens en zijn vrouw Sijtske Halbes de korenmolen
voor 2900 Caroli guldens van Jan Eises Siccama nit Grijpskerk en Frans Toma nit Oldehove,
die in deze optraden als voogden over de minderjarige Claaske Pieters. Voordien had Frederik
Goverts de molen bemaald, maar het bedrijf in 1710 met zijn vrouw fugitief (vluchtend,
halsoverkop) verlaten. De reden van hun overhaast vertrek is echter niet bekend. Hoe dit ook
zij, duidelijk is dat Comelis Jeens op 7 februari 1711 met zijn vrouw eigenaar werd van de
'voortreffelijke weit- ofte rogmolen', zoals in het proclamatieboek te lezen staat. Tevens
verwierf hij toen de bij het molenbedrijf behorende bakkerij. Comelis'Jeens stierf in 1720
waarna zijn weduwe de zaken voortzette tot hun zoon Halbe Comelis in 1766 die taak
overnam. Hij deed zijn eigendom echter reeds een jaar later over aan Pijtter Jans en diens
vrouw Froukje Teekkes. Het merkwaardige, dat in de op deze betrekking hebbende de akte
eerst de bakkerij wordt genoemd en dan pas de molen "daarbij behorend".
Op 26 december 1784 deed Pijtter Jans de bakkerij en de molen over aan Andries Bastiaan
Bosch en dienst echtgenote Aafke Willems Crijtzema voor de som van 4100 Caroli gulden.
Kort na deze aankoop treft het echtpaar een ramp: de molen brandde geheel af. Volgens de
inschrijvingen in het kohier van de reëelbelasting had deze ingrijpende gebeurtenis plaats op
12 oktober 1785. Het kohier en onderstaand rijmpje van de weduwe Fr. Dijk uit Burum geven
echter aan dat het molenaarsechtpaar niet bij de pakken ging neerzitten en de molen vrijwel
direct na de brand weer opbouwde, die in 1787 weer draai- en maalvaardig was.

In zeventienhonderd tachtig en vijf '
verbrandde mij het ganse lijf,
maar als Phoenix uit de as verrezen
doe ik mijn werk als voor dezen.
.
In de eerste helft van de 19de eeuw ontstaat er echter een leemte. in de geschiedenis van de
Burumer korenmolen. Uit die tijd zijn nauwelijks gegevens bekend. Wel is zeker dat in die
periode alles ook niet altijd van een leien dakje ging, want een inscriptie in één van de balken
op de stellingzolder zegt:
Een vreselijke ramp
Trof onze hand
Onze as ging breken
Daarom moesten wij
Er een nieuwe kap aansteken
1 mei 1805
En in het herdenkingsboekje met als titel de "Gereformeerde kerk Burum 1835-1985", op
bladzijde 4 wordt vermeld, dat dominee Hendrik de Cock uit Ulrum op 21 juni 1835 in Burum
twee kerkelijke vergaderingen. Leidde, twee dagen later op 23 juni daar voorging in een
preekdienst, bij molenaar Hamming logeerde en bij die gelegenheid zijn naam als een
herinnering aan zijn verblijf daar in de molen schreef. Ook vindt men nog steeds op een de
plooistukken van het asrad in snijletters als inscriptie de naam: P.S. Kapenga 1858.
Rond 1860 wordt in het bevolkingsregister weer een molenaar genoemd, namelijk de uit
Buitenpost afkomstige Hermanus Halbema. Deze overleed in 1881, nadat hij reeds enige jaren
te voren het werken op de molen had gestaakt. Het is echter onzeker wie hem opvolgde, maar
in 1888 wordt Eelke de Kok uit Buitenpost, als molenaar vermeld. Hij deed het bedrijf in
1905 over aan zijn neef Thijs Berends, die als knecht bij hem had gewerkt.
De Tweede Wereldoorlog
In 1941 werd tijdens de
Twee Wereldoorlog het
molenaarsbedrijf
overgenomen door Jille
Bremer,
die
de
al
eeuwenlange traditie van
de Burumer molenaars
voortzette.
In
tegenstelling tot veel
andere korenmolens heeft
de 'Windlust' in Burum
zijn bestaan nog vele jaren
lang in rendabele wijze
weten te handhaven.
Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog “, zo vertelt
Gerrit Bremer houdt een oogje in’t zeil bij de maalbak

Gerrit Bremer (zoon van Jille) “was het in het molenaarsbedrijf een drukte van jewelste. Bij
elk gunstig windaanbod werd de molen in werking gesteld en als het noodzakelijk was soms

dag en nacht. Gedurende deze vijf oorlogsjaren werd er niet alleen veel graan tot meel
vermalen, maar ook veel koolzaad en lijnzaad tot olie gewrongen. Dit gebeurde vaak
clandestien. Daarnaast werd met name in de laatste twee oorlogsjaren bij gebrek aan reguliere
elektriciteit met behulp van de molen voor eigen gebruik een ongevaarlijke gelijkstroom van 6
volt opgewekt. Deze werd dan via eenvoudige stroomdraden naar enkele gloeilampjes in de
molen zelf, maar ook naar het voor de molen staande molenaarshuis geleid. Ook werd de
‘Windlust’ tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als seinpost ter bescherming van de vele
onderduikers, ondergedoken bij boeren in de wijde omgeving van Burum. Als de
molenwieken door de molenaar in de werkstand waren gedraaid dan betekende dit dat de kust
veilig was, maar als zij in de ruststand of overhekstand stonden, was het in het dorp onveilig.
dat dit waarschuwingssysteem niet altijd waterdicht was bleek op zondag 14 mei 1944.
Geheel onverwachts, op een tijdstip dat niemand dit had verwacht, omsingelde een sterke
Duitse patrouille, afkomstig uit Zoutkamp, tijdens de zondagse morgendienst in de
gereformeerde kerk, die op korte afstand van de korenmolen staat. .Alle kerkgangers zaten op
dat moment als ratten in de val. “Ik zie het nog voor mij", vertelt de toen 5-jarige
molenaarszoon Gerrit Bremer, "hoe koster Sjouke Postma, die deze overval tot zijn grote
schrik het eerst in de gaten kreeg, daarop gehaast naar de preekstoel liep om de plaatselijke
predikant ds. Th. Kerssies te waarschuwen. Deze wist de kerkdienst te verlengen door het
laten zingen van enkele liederen, terwijl een tiental kwetsbare jongens, die geen ' Ausweis'
(legitimatiebewijs) hadden, zich vliegensvlug in de waterbak van de centrale verwarming
onder de vloer naast de preekstoel verscholen. Na het afsluiten van deze schuilplaats met een
luik en lopers beëindigde ds. Kerssies de dienst. Bij het uitgaan van de kerk werden alle
volwassen kerkgangers door de Duitse militairen op een geldig ‘Ausweis'
gecontroleerd".Toen de laatsten naar het scheen naar huis gingen en de patrouillecommandant
aan koster Postma vroeg of nu alle kerkgangers de kerk hadden verlaten en hij de Duitsers als
antwoord daarop een lege kerk liet zien; wisten deze waarschijnlijk door verraad toch veilloos
de betreffende schuilplaats te vinden. Na het harde en luide commando: “Heraus!", werden
alle uit deze schuilhoek tevoorschijn komende personen op hardhandige wijze gevangen
genomen en zonder dat zij afscheid van de familie hadden kunnen nemen in hun zondagse
kleren lopend naar Zoutkamp afgevoerd en een dag later naar het beruchte Scholtenshuis in de
stad Groningen. Van daaruit werden Bonne de Boer en Gerrit Jan Bremer direct naar
Duitsland gestuurd en tewerkgesteld bij boeren. De Boer bij een boer in Osnabriick en Bremer
bij een boer in Leer. Vijf mannen, namelijk Jelte Bakker, Jan en Oege Hofstede, Gerrit Ploegh
en Sake Jacob de Vries werden op transport gesteld naar het beruchte kamp Amersfoort en
vervolgens te werk gesteld in het vijandige Duitsland. De overige drie personen werden
vrijgelaten omdat ze nog te jong waren. Koster Postma die de commandant niet de zuivere
waarheid had verteld, kon echter na een pak rammel boven verwachting weer veilig naar huis
terugkeren. Het had echter nog erger gekund, want behalve de waterbak hadden ook enkele
jonge mannen zich schuil gehouden boven het orgel; zij werden gelukkig niet opgemerkt. De
pastorie werd ook nog grondig geïnspecteerd op zoek naar ds. Kerssies; deze wist echter op
het nippertje te ontsnappen.
Het dorp, verbijsterd en diep getroffen door deze totaal onverwachte razzia (Arabisch woord
voor drijfjacht), besefte dat de veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk dienden te worden
aangescherpt. "Een van deze maatregelen", vertelt G. Bremer verder, 'was het de wegen van
en naar Burum over een grote afstand controleren, terwijl tijdens de daarop volgende
kerkdiensten in de Gereformeerde kerk de "Windlust' fungeerde als uitkijkpost.

Twee vrijwilligers werden
aangesteld
om
deze
verantwoordelijke klus te
klaren. Een van deze wachters
hield dan uit het bovenste
venster in het achtkant van de
molen
de
weg
,van
Warfstermolen via Halfweg
naar Burum in de gaten en een
ander de weg van de Oude
Friesestraatweg naar Burum.
Zij hadden vanuit dit hoge
punt een perfect uitzicht op
deze wegen; andere wegen
naar Burum waren er toen nog
niet. Vanaf de molen kon dan bij onraad de orgelpoestertrapper die achter her achterste raam
van her kerkgebouw was gezeten, dankzij de korte afstand, met een afgesproken teken tijdig
worden gewaarschuwd. Bovendien", vertelt Gerrit Bremer ten slotte "werd afgesproken dat
men bij nachtelijk onraad als waarschuwing een lampje met een zwak lichtschijnsel achter her
bovenste raam in de molen zou laten branden". In deze hachelijke, benauwende
oorlogssituatie naderde de 'Windlust' gelukkig met rasse schreden her einde van de oorlog.
Ondanks deze benarde tijd werd de molen kort voor de vrede in 1944 door her
rietdekkersbedrijf Jarig Roosma uit Buitenpost nog geheel voorzien van een splinternieuwe
rietbedekking, waarbij her jaartal 1944 als versiering in het achtkant van de molen werd
aangebracht. In deze opgeknapte toestand passeerde de molen met zijn nieuwe rietkostuum op
zondag 15 april 1945 de bevrijding en kwam hij weer in vrediger windstromen terecht.

De kap van ‘Windlust’ werd bij de algehele restauratie in 1999
naar de begane grond getakeld. (foto: Gerrit Bremer, Burum)
Na nog een vrijwel algehele revisie van de 'Windlust' in 1968 wordt het molenaarsbedrijf
omstreeks 1970 overgenomen van Jille Bremer en wel door zijn beide zonen Gerrit Bremer en
Halbe Bremer. De opkomst van andere energiebronnen in de eerste helft van de vorige eeuw

bracht echter met zich mee, dat het malen van graan met de door windkracht aangedreven
korenmolens in onbruik raakte. De ontwikkeling van elektrische motoren, die niet afhankelijk
waren van wind, nam deze grotendeels uit hout opgetrokken maalwerktuigen in toenemende
mate' de wind uit de wieken'. Helaas zijn in het tijdperk van deze mechanisatie grote aantallen
molens aan hun lot overgelaten, door de tand des tijds aangetast en soms geheel verdwenen.
Ook de 'Windlust' in Burum ontkwam niet aan dit proces, maar werd gelukkig door de familie
Bremer verkocht aan de Monumentenstichting Kollumerland c.a. en na een ingrijpende
restauratie in 1999-2000 weer draai- en maalvaardig gemaakt. Op 6 mei 2000 werd de
'Windlust' weer op feestelijke wijze in gebruik genomen.

Gerrit Bremer (r.) is trots op zijn opvolgers Meindert Broersma (l.) en
Marco Hiemstra (midden) bij wie de molen in goede handen is.
Zij laten de molen met regelmaat draaien en zorgen er verder voor
dat alle materialen in de molen met zorg worden bewaard
zodat hier heel veel herinnert aan de sfeer van weleer.
In een volgend artikel zal Frank Terpstra de molen nog eens
aan een technische beschouwing onderwerpen. (foto : G.D.W.)

Verhaal van Gerrit Bremer uit de oude molendoos
Tijdens ons bezoek aan de molen op de laatste Nationale Molendag vertelde Gerrit Bremer
over de molentijd van weleer. Op zekere dag, het was na de oorlog, kwam Douwe van der Til
(de latere gedeputeerde bij de provincie) om een baaltje graan te laten malen. Boven zag hij
hoe de zakken met het afschietwerk naar beneden werden gelaten. Zo’n lift zag de jonge Van
der Til ook wel zitten. De knecht die bij het luiwerk stond stemde toe, maar ja, het touw werd
wel heel heet waardoor de knecht z’n vrachtje noodgedwongen liet vieren. Douwe maakte een
zachte landing met z’n kont in de meelzak die in een stofwolk uit elkaar spatte. Na deze
onfortuinlijke val riep hij nog naar boven: “Ik moet nog betalen!” waarop Bremer
antwoordde: “Laat maar zitten hoor.” Hij was allang blij dat het zo was afgelopen. (G.D.W.)

Nummers van roeden vertellen hun verhaal
De Potroede van De Hoop die vorig jaar vervangen werd, blijkt nummer 1838 te hebben; dat
was volgens mij nog nergens gepubliceerd. Het nummer van de binnenroede, 1558, was wel
bekend. Beide zijn volgens de aantekeningen van Pot die in mijn bezit zijn, afkomstig van
dezelfde molen, namelijk De Liefde te Workum.
Mijn vraag: had De Hoop voor 1931 soms nog houten roeden? Vaak als in vroeger tijden twee
slooproeden tegelijk werden gekocht, was dat ter vervanging van houten exemplaren. Is daar
iets over bekend? Mogelijk is ook de as vanuit Workum meeverhuis. Dat zou mij ook niet
verbazen!
Interessant trouwens dat De Hoop zijn Ten Have-systeem op de buitenroede heeft; dat komt
weinig voor.
Wist u bijvoorbeeld dat er in Exmorra bij Brunia ook roeden gemaakt zijn. Van deze Brunia is
het archief gelukkig bekend. Hij heeft helaas maar ca. 50 roeden gemaakt.
Als lezers nog meer relatief onbekende nummers hebben: ik houd mij aanbevolen! Die van de
- inmiddels vervangen - Bremers van de Vrouwbuurtster- en Tjepkema's molen te Heerenveen
zullen, tenzij iemand nog ergens een aantekening heeft, wel altijd een raadsel blijven.
Met een hartelijke groet,
Leo Middelkoop

Uit ons prentenkabinet

Popke Timmermans zond ons bijgaande oude foto van een achtkante stellingmolen. Het
geheel geeft een landelijk aanzien dat doet denken aan de grensstreek van Fryslân of
aangrenzende provincies. We houden ons aanbevolen voor een mogelijke oplossing.

Molenliteratuur
ALKMAAR, STAD EN REGIO, Alkmaar en omgeving in de
Late middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd
Wanneer je het boek in eerste instantie ziet liggen, denk je niet
meteen aan een molenboek. Maar als u de inhoudsopgave van deel
XII van de Alkmaarse Historische Reeks doorneemt, verandert die
mening onmiddellijk. Voor het overgrote deel wordt namelijk
aandacht geschonken aan molenhistorie en –techniek in deze
belangrijke molenstreek van Nederland. Juist daarom besteden we
er hier dan ook aandacht aan.
Het eerste hoofdstuk gaat uitgebreid in op de vrijheid van Alkmaar
dat in 1254 stadsrecht kreeg. Heel interessant is het te lezen hoe de
schepenen van de stad het recht in de zestiende eeuw beschouwen.
In 1570 is door de Hertog van Alva opdracht gegeven tot opschriftstelling daarvan en die tekst
is als bijlage in z’n geheel afgedrukt en dat geeft een prima beeld van de praktische toepassing
van het stadsrecht dat bleef gelden tot 1795 toen ten tijde van de Bataafse Omwenteling het
staatsburgerschap het stadsburgerschap verving.
Op pagina 51 begint dat het molendeel van het boek. Leo Noordegraaf behandelt de
droogmakerijen en bedijkingen in Noord-Holland in de 16e tot de 19e eeuw. Hij gaat hierbij in
op de financiën en economie van de waterstaat in het verleden. Er werd in de afgelopen jaren
uitgebreid voorwerk gedaan om de archieven van een aantal droogmakerijen op hun
bruikbaarheid voor economisch en financieel onderzoek te selecteren.
In hoofdstuk 3 geeft Van der Zwet als het ware antwoord op de wens om te komen tot het
eigenlijke onderzoek. Hij verrichtte een diepte-onderzoek naar de financiering van de
drooglegging van de Schermeer. Die werd in 1635 drooggemalen door 52 windmolens die
vervolgens bijna drie eeuwen zorgden voor het op peil houden van de waterstand. Van der
Zwet komt tot een vrijwel volledige reconstructie van het molenbestand waarbij inzicht werd
verschaft in de beweegredenen die leidden tot de vele optimalisaties in die beginjaren. Wat
werden er in de loop der jaren veel veranderingen aangebracht die positiewisselingen van
boven-, middel en ondermolens tot gevolg hadden. Een boeiend hoofdstuk derhalve.
Diezelfde Van der Zwet gaat in een vierde hoofdstuk in op de kosten en technieken van de
achtkantige binnenkruier van de Schermeer (1633-1635). Over de kosten van molenbouw in
het verleden is niet zo heel veel gepubliceerd, maar dit hoofdstuk met z’n overzichtelijke
tabellen, geeft een goed inzicht in de kosten die gepaard gingen met de bouw van molens.
Nog is de molenkoek niet op, want van het volgende hoofdstuk kunnen de molenliefhebbers
wederom smullen. Herman Kaptei en Pieter Schotsman behandelen Alkmaar als bakermat van
de Hollandse industriemolens omstreeks 1600. Was de Zaanstreek het eerste
geïndustrialiseerde plattelandsgebied van Europa, de beide heren tonen aan dat vanuit
economisch perspectief bezien de stad Alkmaar zich van de rest der Hollandse steden
onderscheidde door zijn gunstige ligging aan een winderige kust en zijn brede kennis,
ervaring en vertrouwdheid met poldermolens. De kaasstad werd daardoor een ware proeftuin
voor belangstellenden en experts op het gebied van molenbouw en – techniek.
Jan Bremer geeft in het volgende hoofdstuk inzicht in de problemen waarmee bedijkers en
eerste bewoners van de Anna Paulownapolder bij de drooglegging en inrichting vanaf 1845 te
kampen kregen.
Tot slot volgt een kort hoofdstuk over de laatste stadsrector van Alkmaar. Het zal duidelijk
zijn dat de molenvrienden dit twaalfde deel zullen omschrijven als het molenboek van
Alkmaar en omstreken. En daarmee is niks teveel gezegd. Het 268 bladzijden tellende werk is

rijk geïllustreerd met foto’s, ingebonden en voorzien van een stofomslag. Gezien het
molenkarakter van dit boek had men de illustratie op de kaft toch beter hierop kunnen laten
aansluiten, maar dat is slechts bijzaak.
Alkmaar, stad en regio (Alkmaar XII) onder redactie van L. Noordegraaf is uitgegeven door
Uitgeverij Verloren te Hilversum. ISBN 90-6550-805-8. Prijs € 26,-. Verkrijgbaar in de
boekhandel.

Jaarverslagen van enkele molenstichtingen
Het jaarverslag van de Hempensermeermolen 2003 2004
Op deze molen zijn Stef Mensinga, Lolke van der Meer en Johannes
van der Meulen de vrijwillige molenaars. Zij bemannen de molen met
veel enthousiasme en dat blijkt ook uit het jaarverslag dat Mensinga
ons deed toekomen. De molen werd aangepast naar de Arbo-normen,
de biotoop ondergaat belangrijke verbeteringen door het verdwijnen
van een bomenrij langs de Wâldwei, het erf en de molen werden goed
onderhouden, op hoogtijdagen werd vanzelfsprekend meegedaan,
belangstellende bezoekers en geïnteresseerde (gemeente)bestuurders
werden van gedegen informatie voorzien tijdens hun aanwezigheid op
de molen en dan was er nog het fenomeen Poldersjouw. Een drietal arrangementen bracht
tientallen wandelaars op de been richting Hempensermeermolen. En dan vertelt het verslag nog
van een indrukwekkende berg eendenkorven die door molenaar Van der Meer zo fanatiek was
vervaardigd. Het verslag eindigt met een uitgebreide urenverantwoording, inclusief tal van
bijzonderheden die hierbij werden opgetekend. In 2003 kwamen 223 bezoekers tijdens de 130
draaiuren, in 2004 waren dat respectievelijk 149 en 232. Dat ziet er dus vrij constant uit.
Molenaarsrapport tijdvak 2002 t/m 2004 van Stichting
houtzaagmolen De Rat IJlst
Molenaar Simon Jellema zond ons zijn verslag over de afgelopen drie
jaar waaruit blijkt dat er op deze molen weer veel werk is verzet om de
zaak draaiende te houden. Een van de hoogtepunten in de berichtgeving
is wel het verstrekken van de opdracht aan de molenmaker om een
geheel nieuwe kap te maken die beter aansluit bij het Zaanse verleden.
De oude kap, die snel slechter werd en met kunst en vliegwerk in
bruikbare staat werd gehouden, is van oorsprong een Groninger kap en
dat stoorde de kenners al lange tijd.
Bij de molen zou een passende kap horen en daarvoor kon in eigen
beheer het nodige zaagwerk verricht worden. Dreigende plannen om ter plekke van de sporthal
naast de molen een supermarkt met gemeenschapshuis te bouwen zijn gelukkig van de baan.
Interessant is het nieuwtje dat het bestuur van de molenstichting akkoord is gegaan met het plan
van de molenaar om i.s.m. Edsko Hekman een nieuw boek te schrijven over de molen. U zult
De Rat in deze kolommen dus over enige tijd weer tegenkomen en als we de geluiden moge
geloven belooft het wat moois te worden. De komst van een complete slijpmachine voor de
zagen in oktober 2003, een geschenk van de houthandel Oberman/Oppedijk in Heerenveen, was
een dankbaar gegeven. Ook de inwijding van het elektrische zaagraam is het vermelden waard.
Hierbij werd de hulpverlening tot in detail door good old H.J.C. van der Woude, eens voorzitter
van ons GFM, met veel dank aanvaard. Verder blijkt het concept voor de Nationale Molendag
met skûtsje, paarden en werkende molen succesvol. Bestudering van de draaiurenoverzichten

leert dat dit redelijk stabiel is. (2002: 639 uur, 2003: 724 uur en 2004 773 uur. Er is een goed
gevulde orderportefeuille waardoor er regelmatig gezaagd moet worden. Ook de
bezoekersaantallen blijven redelijk constant. In 2002 waren dat 3718, een jaar later 4029 en in
2004 kwamen 4095 mensen op de molen. Met name door samenwerking met de Stichting
Molens in Bedrijf streeft men naar hogere bezoekersaantallen. Het jaar 2004 kon worden
afgesloten met een bemensing van maar liefst twintig molenliefhebbers die samen een breed
team van specialisten vormen.
Jaarverslag 2004 Stichting Molens in Menaldumadeel
Gewoontegetrouw kregen we van deze grote molenstichting weer het
jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar grotendeels
vermeld zijn. Men heeft daar inmiddels de zorg over zeven oude,
gerestaureerde windmolens, de Amerikaanse windmotor “Heechhiem”
en de goed geoutilleerde werkplaats “KORNELIS”, genoemd naar de
overleden voorzitter Kornelis Hellinga die met ongekende gedrevenheid,
gekoppeld aan de zorg voor mens en molens, de zaak leidde.
In het afgelopen jaar kregen de zeven molens in totaal 694 bezoekers
over de vloer, waarbij de Marssumermolen ongeveer de helft voor zijn
rekening nam, maar die is dan ook als ‘huis van de gemeente’ twee keer het toneel geweest van
een huwelijksvoltrekking. Samen met De Rentmeester vormt deze molen het lesmolenduo van
de Stichting. Van alle molens werden de voornaamste bijzonderheden opgesomd , maar het
meest in het oog lopende feit was toch wel de nieuwe aanwinst: de Amerikaan “Heechhiem”
t.w.v. Deinum waarvoor in eigen werkplaats diverse onderdelen gereed werden gemaakt. De
opening van de ze uit 1936 daterende windmotor op 25 september j.l. betekende het hoogtepunt
en daarvan hebben we ook in De Utskoat al verslag gedaan.
De gemeentelijke stichting is erg actief, heeft enthousiaste vrijwilligers, doet veel aan eigen
onderhoud van de molens en timmert ook verder regelmatig aan de weg met tal van activiteiten
die de molens in de schijnwerper zetten. Het jaarverslag 2004 gaf daarvan een goed beeld.

Monument van de maand Woudsend en IJlst opnieuw verschenen
De stichting Molens in bedrijf uit Woudsend heeft dit voorjaar een tweetal boekjes uit de Friese
historische serie "Monument van de maand" opnieuw uitgegeven. Het betreft de uitgaven over Molen
De Rat in IJlst en over de Molens in Woudsend die zijn geschreven door A. Bokma.
De uitgave van Molen de Rat gaat over de ontstaansgeschiedenis van de stad IJlst en de rol die
verschillende molens hierin hebben gehad. De geschiedenis van Houtzaagmolen De Rat vanaf de
Zaanstreek en het dagelijks leven op de molen in IJlst worden uitvoerig beschreven. Via vele
historische toto's gaat u ver terug in de tijd.
In de uitgave over de molens in Woudsend komen de geschiedenis van Houtzaagmolen De Jager en
Korenmolen 't Lam in Woudsend uitvoerig in beeld. De geschiedenis van De Jager vanaf 1719 en de
werking van deze unieke houtzaagmolen worden in woord en beeld op een prachtige manier
beschreven. Ook de korenmolen gaat terug in de tijd en de werking van 't Lam wordt prachtig
beschreven.
U kunt deze boekjes bestellen door € 6,40 per boekje + de verzendkosten over te maken op
bankrekeningnummer 37.06.66.658 tav. Stichting Molens in Bedrijf te Heeg onder vermelding van uw
naam en adresgegevens + ..x IJlst en .. x Woudsend.
De verzendkosten.zijn: 1 boekje = € 1.56 , 2 of meer boekjes =€ 3.00. .
Uw bestelling wordt binnen 14 dagen verwerkt. Voor informatie hierover kunt u bellen met de VVV
Wymbrits in Heeg. Tel: 0515-442464.
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