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In dit nummer 

Van de redactie 
Nieuws van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders 

Molen De Mearmin op transport 
Kort Fries Molennieuws 

Nieuwe molenaar voor de Achlumermolen 
Fleurige zeilen een nieuwe trend? 

Een kijkje bij de buren van het Groninger Molenhuis 
Molenboek over Groninger molens langs het Damsterdiep 

Een molenschilderij met een verhaal 
Een interview met Jacqueline Brauwers over molen Windlust 

Molenboek over Burumermolen, een monumentaal standaardwerk 
 

 

 

 

 

Bij de foto’s van de cover 

Voorop: De spinnekop van Nijhuzum op de molenavond van het GFM en 

op deze pagina het interieur van deze fraai gelegen spinnekop. 

Achterop: Ellebogenstoom op de Koudumer spinnekop bij het 

vernieuwen van de spruit 

 

Agenda 

6 september: Openingsfeest molen Burum 

13 september:  Friese Molendag en Open Monumentendag 

7 november:  Najaarsvergadering GFM (zie uitnodiging elders in dit 

nummer) 

8 november: Kopij sluiting voor het decembernummer 156. 

 

 

30 mei 2015: Jubileumviering Gild Fryske Mounders 
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Van de redactie 

Zaterdag 13 september is het niet alleen Friese Molendag maar ook Open 

Monumentendag. Alle gemeenten in Friesland doen mee aan dit culturele 

evenement waarbij duizenden monumenten gratis te bezoeken zijn. Het thema 

voor 2014 is ‘Op reis’ en gaat over wegen, sporen, kanalen, de plaatsen van 

aankomst en vertrek, de middelen van vervoer, werven en nog veel meer. We 

zijn benieuwd hoe onze molenaars op dit thema gaan inspelen. Ervaar het zelf 

door ze een bezoek te brengen. 

Molen Windlust Burum afgevoerd van Monumentenlijst 

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft besloten de molen 

Windlust in Burum af te voeren van de lijst van rijksmonumenten. Dat heeft de 

Rijksdienst van Cultureel Erfgoed vrijdagochtend 11 juli 2014 bekend gemaakt 

aan het college van gemeente Kollumerland c.a. Het college is daarover zwaar 

teleurgesteld en had dit niet verwacht. Het college heeft een eigen rapport 

opgesteld, waarin alle argumenten op een rij waren gezet. Die zijn getoetst door 

deskundigen en aan het nieuwe monumentenbeleid. Burgemeester Bearn Bilker 

heeft tweemaal een persoonlijk onderhoud met de minister aangevraagd. Op 

zowel het rapport als de aanvraag voor het gesprek heeft de minister niet 

gereageerd. De Raad voor Cultuur heeft een zeer gedegen advies uitgebracht, 

waarin zij tot de conclusie komt dat de molen wel degelijk de status van 

rijksmonument moet behouden. De redenen daarvoor zijn de bijzonderheid in 

zijn soort, omgevingsfactoren en draagvlak in het dorp Burum. Eveneens zijn de 

regeringspartijen VVD en PvdA van oordeel dat de molen in Burum 

rijksmonument moet zijn. Het is voor het college dan ook onbegrijpelijk dat de 

minister dit besluit heeft genomen. Het college van B&W wil eerst de 

beweegredenen van de minister bestuderen en zal daarna bepalen of er sprake 

kan zijn van nadere stappen, zoals een beroepsprocedure. Verderop in dit 

nummer veel meer over de molen van Burum die begin september weer in 

gebruik wordt genomen.  

 

Minister Jet Bussemaker zei 16 juni nog in een videoboodschap: “Het 

zijn verhalen, rituelen, het laat ons zien wie we zijn, wat onze 

identiteit is, waar we vandaan komen. Erfgoed is van iedereen. Het is 

van belang om het te behouden.”  

 

Ongetwijfeld zal het u zijn opgevallen dat we geheel op kleur zijn overgestapt. 

Het heeft wat tijd gekost om een geschikte aanbieder te vinden, maar 

uiteindelijk is dat gelukt bij uitgeverij Masije (Makkum) die een zeer scherpe prijs 

weet te paren aan de gewenste kwaliteit. Uiteraard zijn we daar bijzonder mee 

ingenomen en hopen dan ook op een prettige en langdurige samenwerking. We 

vertrouwen erop dat u deze lang gekoesterde nieuwe stap voorwaarts weet te 

waarderen en wensen u veel lees- en kijkplezier.       

         Gerben D. Wijnja  
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- 

Efkes byprate  

troch “De Fryske Mole” 

 

Stand van zaken POM 

In Nederland zijn in 2007 vijf molenorganisaties aangewezen als AOM 

(Aangewezen Organisatie Monumentenbehoud). In totaal hadden 45 

monumentenorganisaties deze status. Op 1 januari 2013 is de BRIM 2013 van 

kracht. Vanaf deze datum hebben alle 45 Aangewezen Organisaties voor 

Monumentenbehoud hun status verloren. Inmiddels zijn er acht organisaties 

aangewezen als POM (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud). Ca. 

20 aanvragen voor de POM-status zijn in 2013 afgewezen.  

In de Utskoat nr. 148 heeft u kunnen lezen dat DFM ook een aanvraag zou 

indienen bij de Rijksdienst. Op advies van de Rijksdienst hebben de 

molenorganisaties gewacht met het indienen van een aanvraag voor de POM 

status. Nu er meer bekend is over de eisen waaraan een organisatie moet 

voldoen hebben drie molenorganisaties in Nederland besloten dit jaar een 

aanvraag in te dienen.  

Om te worden aangewezen tot professionele organisatie voor 

monumentenbehoud is het van belang dat je op een monumentaal verantwoorde 

manier de molens gaat onderhouden. Kort gezegd “behoud gaat voor 

vernieuwen” ofwel zoveel mogelijk authentiek materiaal behouden. Het 

rijksbeleid over de omgang met monumenten is vanaf 2007 voor molens 

gewijzigd. Verhogen, verplaatsen, reconstructie of herbouwen van molens wordt 

in principe niet meer ondersteund. Uiteraard zullen er altijd uitzonderlijke 

situaties blijven waarbij nog wel mogelijkheden zijn. Dit, terwijl het in het 

verleden gebruikelijk was om incomplete molens te herstellen of molens te 

verplaatsen.  

Het gewijzigde rijksbeleid vergt van moleneigenaren een duidelijke visie, hoe om 

te gaan met molens. Verder moet je de kwaliteit van restaureren met behulp van 

een goed proces borgen. Ook moet je als eigenaar financieel stabiel zijn en meer 

dan 20 rijksmonumenten in eigendom hebben en meer dan de helft dient in 

technische goede staat te zijn.  

Al met al vergt de aanvraag veel energie en is het onduidelijk hoe de POM-

commissie molenorganisaties, die toch voornamelijk bestaan uit vrijwilligers, 

gaat beoordelen. Zijn de molenorganisaties professioneel genoeg in de omgang 

met hun rijksmonumentale molens?  

De Fryske Mole heeft voor 1 september 2014 het verzoek tot aanwijzing tot POM 

ingediend bij de minister van OC&W. De verwachting is dat begin volgend jaar 

duidelijkheid bestaat over de status van onze stichting.            Gerard van Dijk 
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Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering 
 

vrijdag 7 november 2014  
om 20:00 uur  

De Trilker (www.detrilker.nl) 
Marsherne 2, 9013 CG  Poppenwier  

Agenda  
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Vaststellen notulen  
          voorjaarsvergadering 2014. 
5. Jeugdcommissie. 
6. Penningmeester. 
 Begroting 2015. 
7. Opleidingen. 
 Stand van zaken. 
 Mededelingen uit de 
           leermeestervergadering. 
 Uitreiking diploma’s periode  
          april 2014 - oktober 2014. 
8. Rondvraag. 
9. Pauze. 
10. Presentatie door John  
          Verpaalen:   

Verdwenen molens  
tijdens 

de 1e wereldoorlog   
in Vlaanderen 

11. Sluiting 
 
Introductie bij agendapunt 10:   
John Verpaalen is in het dagelijks leven docent Nederlands, Geschiedenis & Staatsinrichting 
op het Da Vinci College in Roosendaal. Momenteel is hij voorzitter van de Nederlandse 
Stichting Levende Molens bovendien is hij bestuurslid van de vereniging ‘Oost-Vlaamse 
Molens’ en redacteur van haar periodiek ‘Vlaamse Molens’; hij is auteur van verschillende 
molenboeken. 
Korte inhoud van de lezing: 
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken, in België 
en Frankrijk aangeduid als “de Grote Oorlog”. 
Deze oorlog leeft nauwelijks in Nederland, wij waren gedurende deze periode namelijk 
neutraal. Toch heeft ook Nederland de gevolgen van die oorlog wel degelijk ondervonden: 
Er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang vanuit België, er waren 
handelsbelemmeringen en het Nederlandse leger moest mobiliseren. 

GILD FRYSKE MOUNDERS 
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Naast de enorme verliezen aan mensenlevens, bracht de oorlog ook een slachting teweeg 
onder het culturele erfgoed van met name België en Frankrijk. Honderden kerken, 
begijnhoven, stadhuizen, hofsteden en.... molens moesten het ontgelden. Deze laatste 
hadden dan nog een bijzonder strategisch belang. Molens vormden immers een mikpunt 
voor de artillerie, ze waren hoog geleden en dus een ideale uitkijkpost voor de vijand (die uit 
de weg geruimd moest worden) en bovendien konden met de wieken tekens worden 
gegeven, waardoor de legerleiding ze liever kwijt dan rijk was. De gevolgen waren 
verbijsterend: in vier jaar tijd zijn – alleen al in de streek rond Ieper – zeker 60 molens 
verwoest. De meeste verdwenen al tijdens het eerste oorlogsjaar! Voor heel België lopen de 
schattingen in de honderden. Beide aspecten, de oorlog als menselijk drama en de oorlog als 
vernietiger van het molenpatrimonium, komen tijdens de lezing uitvoerig aan bod aan de 
hand van oude foto’s en prentkaarten, maar ook van actuele beelden (sporen in het 
landschap e.d.) die de herinnering aan deze periode levend houden. 
Het wordt zonder twijfel een ongemeen boeiende avond! 
 

Verslag Openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders 
vrijdag 28 maart 2014 

 
Aanwezige leden volgens de presentatielijsten: 81 
Afmelding van: Berry Weber, Harm Zuidstra, Jan Terpstra, Jan Looijenga, Durk Piersma, 
Piter Breeuwsma, Johanna Scheffer, Wim Loobeek, Job Koehoorn en (nagekomen) Gerben 
Wijnja. 
 
1. Opening 
Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de geslaagde leerlingen die vandaag hun diploma uitgereikt krijgen. 
Op een andere locatie dan gebruikelijk wegens een misverstand over de reservering en dus 
ook op een andere locatie dan in de uitnodiging staat, onze excuses daarvoor. Maar gezien 
de opkomst zijn er voldoende leden op de hoogte en voor diegene die we niet konden 
bereiken of zijn vergeten staat Frans Venema tot acht uur bij de Trilker om mensen door te 
verwijzen naar Wirdum. 
Voor bestuurslid Ruurd Jakob Nauta is het vandaag een bijzondere dag: Hij viert zijn 
verjaardag en wordt op initiatief van Frits toegezongen en mag een bloemstukje in ontvangst 
nemen. 
Verder graag de presentielijst tekenen en of er iemand is die punten heeft voor de 
rondvraag. Tjitte Talsma is de enige die iets heeft. 
2. Mededelingen 
Tijdens de Friese Molendag in september zal GFM weer een wervingsactie houden voor 
nieuwe leden; Frits Bloem en Albert Wester regelen één en ander. De molenaars etc. worden 
tijdig op de hoogte gesteld met materialen etc. 
De molenfolder voor Fryslân is in de maak. Studenten van de NHL hebben via De Fryske 
Mole opdracht gekregen, ze komen binnenkort met een verslag van de eerste opzet. Als 
voorbeeld dient de folder van Noord Brabant. 
Erkenning van het GFM diploma Molenaar door de Hollandse Molen laat nog steeds op zich 
wachten =zie ook punt 9 opleidingen=. 
Ruurd Jakob en Frits hebben binnenkort weer een gesprek met Theun Vellinga en Bas de 
Deugd van het landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
De bestaande ANBI erkenning per 1 januari 2013 is per dezelfde datum gewijzigd in een 
culturele ANBI. 
Zet allen de datum zaterdag 23 mei 2015 in de agenda: We vieren op die dag ons 40-jarig 
bestaan als Gild Fryske Mounders. De oprichting was op 23 mei 1975. 
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Naschrift secretaris: Bij nader inzien is 23 mei (zaterdag voor Pinksteren) niet zo'n gelukkige 
datum: het bestuur heeft besloten het jubileum een week later te vieren en wel op 30 
mei 2015. 
 
3. Ingekomen stukken 
 Er zijn voor de ALV geen ingekomen stukken. 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2013 
 De notulen van de najaarsvergadering 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. 
5. Vaststellen jaarverslag 2013 
 Het jaarverslag van 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
6. Penningmeester 
 Jaarverslag 2013. 
De penningmeester doet verslag van het afgelopen boekjaar. Piet de Vries merkt op dat de 
cijfers niet kloppen, het voordelig verschil tussen uitgaven overzicht en balans; Johannes 
zoekt het uit maar wijt het aan de capriolen die het boekhoudprogramma zijns inziens 
maakt. 
Een punt op de begroting is het bedrag voor De Utskoat, dit is begroot op de kleuren 
uitgave, het blijft echter zwart-wit zodat er een bedrag van € 900 extra over is. Naar 
aanleiding van de uitgaven voor de verzekering vraagt Johannes Kooistra de voorwaarden op 
de website te plaatsen. 
Verslag kascommissie 
De kascommissie bestond uit Bouwe Tjallingii en Job Koehoorn. Job was echter verhinderd 
zodat reserve lid Henk Brandsma werd verzocht aan te treden. Henk doet verslag en vindt 
dat Johannes het perfect heeft gedaan. Hem wordt decharge verleend over het boekjaar 
2013. 
Benoemen reserve lid kascommissie 
Als reserve lid stelt Martin de Jong zich beschikbaar, zodat de kascommissie voor volgend 
jaar bestaat uit Bouwe Tjallingii en Henk Brandsma en Martin de Jong. 
7. Verkiezing bestuursleden 
Aangezien er geen tegenkandidaten voor het bestuur zijn gemeld worden Frits Bloem en 
Johannes Rozenga per acclamatie gekozen voor een tweede termijn van vier jaar. 
8. Verslag jeugdcommissie 
De vijftien molenaars die zich hebben opgegeven voor de jeugdcommissie hebben op 9 
januari 2013 in de Trilker een bijeenkomst gehad waar het één en ander is uitgelegd over 
het plan van aanpak. Inmiddels is de voorlichting voor de groepen 7 en 8 van de basisschool 
op meerder plaatsen van start gegaan en verloopt vooralsnog succesvol in de hele provincie. 
Uit de vergadering klinken geluiden dat de huidige aanpak niet zou werken, de kinderen zijn 
veel te jong. Met name Simon Jellema heeft kritiek, hij ziet meer in zijn eigen plan om een 
soort modelbouwgroep te starten. 
We gaan eerst op de huidige voet verder, aan het einde van het jaar zal er een evaluatie 
plaatsvinden, daarna kunnen we verder bepalen wat we gaan doen om de jeugd te 
betrekken bij de molens. 
9. Opleidingen 
 Jaarverslag 2013 
Over het jaarverslag zijn geen opmerkingen. 

Stand van zaken 
Er is een nieuwe (ja, echt een nieuwe) lesmolen, Windlust in Burum. Tjerk van der Veen en 
Marco Hiemstra zullen daar les gaan geven.  
De lesbrieven voor Muonts, Spinnekop en Tjasker zijn bijna klaar met dank aan Jan Hofstra 
die er veel tijd in heeft gestoken. 
Jan Looijenga heeft een lesbrief over het weer samengesteld, deze zal in de komende 
leermeestersvergadering worden besproken en geëvalueerd. 
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De lesbrief over veiligheid zit nog niet echt schot in, dit wordt een landelijke lesbrief. 
Bij het examen van Mats Faber zijn twee mensen van de Hollandse Molen aanwezig geweest 
i.v.m. de erkenning van ons diploma. De geluiden waren positief. 
Als het aantal leerlingen in de loop van dit jaar examen doet blijven er niet zoveel over, voor 
het bestuur aanleiding om weer een actie te houden voor nieuwe leerlingen. De actie vindt 
plaats op de Friese Molendag in september. 
 Uitreiking diploma’s periode oktober 2013 - maart 2014 
Er worden vier diploma's uitgereikt: 
Symen Bouma    Johan Nooy 
Jentje van der Stap  ) 
Frank van Onna  )  Jaap Tiedema 
Mats Faber    Cees Notenboom 
9. Rondvraag 
Tjitte Talsma meldt de Leeuwarder Molendagen op 12 en 13 april. Er zijn folders 
voorhanden. 
10. Pauze 
De pauze van een half uur is om 21.45 uur afgelopen. 
11. Presentatie door Dick Bunskoeke 

Mensen, molens en bedrijven - een geschiedenis van de Friese industriemolens. 
 
We kijken terug op een boeiende presentatie en zijn onder de indruk van alle jaartallen die 
op het projectiescherm verschijnen. Ook de bemoeizucht van Koning Willem I valt op. 
Sluiting 
Frits meldt dat net als in de Trilker de bar nog een poosje open is en wenst alle bezoekers 
een wel thuis. 
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Jacqueline Brauwers 

“Limburgse magie in Burumer molenstrijd” 

Zoals bekend ging de plaatselijke molen Windlust in de paasnacht 

van 2012 in vlammen op door toedoen van jeugdig vandalisme.  

Een dorp in zak en as achterlatend, want toen besefte men echt 

dat de molen van Burum was, van de Burumers zelf die het gemis 

meteen al voelden. Alsof men van iets eigens beroofd was, iets 

unieks, iets onvervangbaars. Maar juist dat laatste werd de inzet 

van een bijzondere daadkracht, een samenspel waarvan 

Jacqueline twee jaar lang getuige mocht zijn als bestuurslid p.r. en 



 

11 |                                         D e  U t s k o a t  n r .  1 5 5  s e p t .  2 0 1 4  

 

communicatie van de 

Stichting Erfgoed 

Kollumerland en 

Nieuwkruisland. Wat 

bezielt haar om zich vol 

vuur in te spannen voor de 

Burumer molenzaak? 

We zochten de goedlachse 
bestuursvrouw op in haar woning 

in hartje Aldeboarn, waar de 
herinnering aan een verdwenen 
korenmolen voortleeft in het monumentale molenaarshuis aan de overkant van 

de Boarn, het mooiste plekje in het dorp waarop Jacqueline het uitzicht heeft. Ze 
studeerde ooit Nederlands en Engels, rolde de marketingwereld in en runt sinds 

enige tijd als grafisch vormgever met een collega haar eigen bedrijf Twirre 
ontwerpt. Die naam ontleenden ze aan de zeilwereld: “Windvlaagjes pakken om 
vooruit te komen. Oftewel: waar wil ik heen en welke kansen pak ik aan om mijn 

doel te bereiken.”  
Juist die instelling maakt Jacqueline tot een vechtjas, een vrouw die niet bij de 

pakken neer gaat zitten, maar broedt op kansen. Met haar Limburgse roots paart 
ze gastvrijheid aan een liefde voor unieke verhalen die de Limburgse cultuur 

vormen.  
Die passie voor het verhaal kreeg in het jaar 2000 een vervolg in Friesland toen 
ze in Kollum kwam wonen. En toen in 2010 de gemeentelijke 

monumentenstichting op eigen benen kwam te staan, vroeg burgemeester Bearn 
Bilker haar of een zetel in dat bestuur niet wat voor haar was. Ze had immers 

wat met communicatie. Dat was niet aan dovemansoren gezegd, en ze ging de 
uitdaging graag aan. “We wilden met de nieuwe stichting een frisse start maken, 
met nieuwe ideeën.”  

Zo kwam ze dan terecht in de monumentenwereld van Kollumerland en 
Nieuwkruisland, in een erfgoedstichting die naast vijf kerktorens en een 

dijkhuisje ook vier molens in eigendom en beheer heeft. 
 

Verhalen 
 
Jacqueline is een talig mens. Ze kent de klassiekers en koestert de boeken die de 
zware planken van haar kast zowaar doen doorbuigen: Goethe, Shakespeare, 

Jan Wolkers, Hugo Claus, Guido Gezelle, Jan Jacob Slauerhoff, Louis Couperus, 
maar ook Leonardo da Vinci en Ids Willemsma. Het zijn namen die ertoe doen, 
die bagage geven aan de liefde voor kunst en cultuur, voor literatuur. Tussen al 

die grootheden prijkt ook het laatste provinciale molenboek Friese Molens; het 
mag hier niet ontbreken en weldra wordt er een beauty van een molenboek aan 

toegevoegd waarover elders in dit nummer meer.  
Verhalen, Jacqueline houdt daarvan en voegt op haar manier ook daarmee een 
eigen kleur toe in de strijd voor molens- en monumentenbehoud. Is dat haar 

vrouwelijke charme, haar overtuigingskracht of wellicht haar manier waarop ze 
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de pers en andere betrokkenen tegemoet treedt? Feit is, dat ze nergens bang 

voor is en de discussies niet vreest, ze zowaar graag aangaat om haar visie te 
kunnen delen.  

 
Het grootste verhaal is natuurlijk dat van de restauratie van Windlust. Het 
bestuur was nog maar nauwelijks ingewerkt toen het grote onheil over Burum 

kwam. Het werd aanpakken en keuzes maken. Regelmatig zocht ze als 
bestuurslid de molen op. Ze werd het gezicht naar de pers toe en wist wat ze 

wilde en had een duidelijk verhaal dat langzaam maar zeker voor de 
buitenwereld zichtbaar werd. Molen Windlust zou uit de as herrijzen en hoe.  
 

Emotioneel 

“Toen ik onlangs weer in Burum was, werd ik bijna emotioneel van wat we met 
zijn allen bereikt hebben. Meteen na de brand werd er geroepen: we zetten er 
een nieuwe molen neer. Maar de Burumers wilden helemaal geen nieuwe molen, 

ze wilden de Windlust, hún Windlust.  
Dat leidde tot weloverwogen keuzes; het herstellen van de molen zoals hij was is 

namelijk een stuk ingewikkelder dan het bouwen van een nieuwe molen. Het 
silhouet wilden we hoe dan ook in ere herstellen, want zonder molen was Burum 
Burum niet meer. Maar dat was niet genoeg. Gelukkig was er het geld van de 

verzekering en konden we mensen om ons heen verzamelen waarmee het heel 
goed en fijn samenwerken was.”  

 
Jacqueline prijst het cultuurhistorische onderzoek door Gijs van Reeuwijk 
bouwmeester. Het leidt tot een manier van restaureren die past binnen de 

filosofie van de stichting om gewetensvol met het monument om te gaan. En 
daar passen vervolgens de molenmakers van Kolthof en Vaags bij die met hun 

vakmanschap tot het uiterste gaan. “Het verdriet van de brand was zo 
ontzettend groot, op dat moment was de liefde voor de molen bijna tastbaar, je 
kon voelen hoe gehecht men was aan dit monument.”  

 
Een week na de brand beseften 

de kenners al dat de puinhopen 
van de brand nog veel bruikbaars 
bevatten, maar dat het wel enorm 

veel werk zou zijn om alles weer 
te herstellen. “Het was prachtig 

om te zien met hoeveel liefde de 
molenmakers werken, hoeveel 
eer zij in hun vak stellen, wat 

uiteindelijk leidde tot het volledig 
herstel van Windlust. Dat is 

gewoon één groot feest!” 
 
Voor Jacqueline is het hele proces een geweldige leerschool geworden. Gepokt en 

gemazeld in het vak van de communicatie was dit koren op haar molen. “Ik ben 
twee jaar lang een halve Burumer geweest,” zo verklapte ze. “Het was vaak 

pompen of verzuipen. We wisten ook echt niet wat er allemaal op ons af zou 
komen, maar je reageert gewoon iedere keer naar beste eer en geweten op wat 

er op je pad komt. 
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En zoals zo vaak in dit soort gevallen wordt dan gezegd, dat je er niet aan 

begonnen was als je dat allemaal van tevoren had geweten. Maar we zijn heel 
blij met wat we ervaren hebben. We zijn veel kwijt, maar wat hebben we er 

ontzettend veel voor terug gekregen. 
Het was ook een voorrecht dat we in de keuken van de molenmakerij mochten 
kijken. We stonden er vaak met de neus bovenop want de aannemer 

organiseerde open dagen op de bouwplaats wat enorm gewaardeerd werd. Alles 
ging in harmonie, bouwvergaderingen verliepen in een fijne sfeer en dat schept 

toch een band. Mensen zeggen dan ook: Het is MIJN molen en zo voelt het ook, 
want het is langzaam maar zeker bij iedereen onder de huid gekropen. Er is 
draagkracht gecreëerd, er is enthousiasme voor de toekomst, men is vol trots.  

 

Monumentenstatus is vooral erkenning 

In Burum staat weer een molen, terug van weggeweest. De trots van het dorp, 
dat een verhaal kan toevoegen aan wat er al decennialang over de molen is 
verteld: het verhaal van het succes, dat er zoveel meer mensen van Windlust 

zijn gaan houden. Machtig was het moment waarop het achtkant gerecht werd, 
indrukwekkend de wijze waarop het dorp betrokken was, met de schoolkinderen 

erbij. Feestelijk was het plaatsen van de kap en het steken van de roeden. 
Allemaal hoogtepunten in dit verhaal over molenherstel.  
 

Maar het verhaal kent ook dieptepunten. Zoals het besluit van de minister om de 
molen af te voeren van de monumentenlijst. Na alle steun van de gemeente, de 

provincie, de kamerleden en vooral na het positieve advies van de Raad voor 
Cultuur kwam het besluit van de minister als een donderslag bij heldere hemel. 
“Maar we hebben zoveel steun gekregen, niets dan lof voor alle politici die nog 

steeds vierkant achter molen Windlust staan! De strijd om het behoud van de 
status gaat gewoon door.” 

 
De minister is van mening dat alles weg is, dat het verhaal van Windlust in 2012 

ophield. Maar Jacqueline ziet het als een nieuw hoofdstuk, in een eeuwenoude 
reeks van verhalen: “In de oorlog gaf de stand van de wieken aan of de kust 
veilig was of niet. Een prachtig verhaal, wat echt niet verdwenen is doordat er in 

2000 nieuwe wieken op de molen kwamen. 
 

Een monumentenstatus doet niet alleen recht aan de historie, aan de 
authentieke wijze van herstel, aan de grote landschappelijke waarde, het is ook 
een erkenning van het belang van het enorme draagvlak dat Windlust gecreëerd 

heeft. Een status is een manier om een monument te behouden voor de 
toekomst. Met een status geef je aan dat je iets belangrijk vindt, dat je er 

blijvend voor wil zorgen, wat er ook gebeurt.” 
 
Begin september is de molen officieel en feestelijk weer in gebruik genomen, in 

het bijzijn van heel veel molenvrienden. Wij feliciteren de erfgoedstichting, de 
molenaars, de molenmakers en alle betrokkenen met het geweldige resultaat. In 

een volgend nummer presenteren wij u in woord en beeld hoe mooi het weer is 
geworden.  

Gerben D. Wijnja 
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Mijn mooiste molen: molen Duivenhok 

Toen ik de vraag kreeg om iets te schrijven over mijn mooiste molen 

dacht ik in eerste instantie, uiteraard, aan één van onze eigen molens. 

Maar dat verwacht iedereen en is dus niet bijzonder. Vervolgens dacht ik 

aan de Formerumermolen (koffiemolen) op Terschelling. Maar na lang 

nadenken bleken het vooral mijn jeugdherinneringen bij deze molen te 

zijn die positief bijdragen aan mijn beeld van de molen. Veel vakanties 

doorgebracht op Terschelling en dagelijks spelen en midgetgolfen bij de 

molen. Als twintiger ook veel leuke herinneringen aan deze molen, maar 

ook die belevenissen hebben eigenlijk niets met de molen te maken.  

Later dacht ik, dat ik de zaken die wel met een molen te maken hebben, maar 

niet meer als zodanig herkenbaar zijn, belangrijk vind voor een molen. Klein en 

bescheiden past ook wel bij mij en zo kom ik op molen Duivenhok als mijn 

mooiste molen.  

Deze molen is in eigendom bij stichting tot behoud van monumenten in de 

gemeente Franekeradeel. Deze stichting heeft molen Duivenhok, samen met de 

molens Fatum en molen Arkens in 2012 overgekregen van gemeente 

Franekeradeel.   

Situatie 1974(na storm in 1973)(l) en na 

restauratie 1975 (r) en de situatie ca. 

1960 (foto’s hieronder) 
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Deze achtkantige spinnekop uit omstreeks 1800 bemaalde destijds de 

particuliere polder “Duivenhok” een bemalingsgebied van ca. 68 ha. 

 

Huidige situatie 

Ook bij deze kleine poldermolen is het slopen overwogen. De polder was 

gewijzigd waardoor de functie overbodig werd. Er is gekozen voor behoud van de 

molen maar het omliggende landschap is gewijzigd. Het is uit cultuurhistorisch 

oogpunt zeer spijtig dat de oude polderdijk (nog zo fraai op de oude foto 

zichtbaar) is verdwenen. Doordat de molen nog op zijn oorspronkelijke plaats 

staat is de geschiedenis en het verhaal nog aanwezig. Als je ter plekke bent, kun 

je de oorspronkelijke situatie nog herkennen en zou je wensen dat de oude 

dijkstructuur weer in ere zou worden hersteld. 

Hemelsbreed staat op 750 meter ten noordwesten molen Fatum. Rond 1840 

stonden tussen molen Fatum en molen Duivenhok nog twee spinnekopmolens. Er 

is in het landschap wel het een en ander veranderd, vandaar dat deze molen uit 

oogpunt van de cultuurhistorie / geschiedenis zo belangrijk is. Uiteraard is de 

landschappelijke waarde van de poldermolen ook zeer belangrijk en zijn er uit 

oogpunt van monumentenzorg nog enkele fraaie details aanwezig. Van het type 

”achtkantige spinnekop” zijn nog vijf exemplaren behouden gebleven in de 

provincie Fryslân. Naast de oude constructie wordt de molen stevig op zijn plaats 

gehouden door kettingen die zijn verbonden aan grote veldkeien/bolstenen. Deze 

details en de landschappelijke waarde met haar geschiedenis maken van deze 

molen mijn mooiste molen.  

Gerard van Dijk (coördinator stichting De Fryske Mole)  
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Speciaal transport voor achtkant 

poldermolen ‘De Mearmin’ 

door Warner B. Banga 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
In juli verscheen in de krant een opmerkelijk bericht, waarin werd 

gemeld dat de molen de Mearmin, die aan het Geastmermar ten 
zuidwesten van Dokkum stond, mag worden afgebroken om weer 
opgebouwd te worden op het terrein van openluchtmuseum ‘De Sûkerei’ 

in Damwâld.  
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urgemeesters en wethouders van Dantumadiel negeerden met dit besluit 

een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die stelde dat de 
molen waarschijnlijk niet de status van rijksmonument kan behouden als 

hij wordt verplaatst.  
De Mearmin was op zijn huidige plek behoorlijk in verval geraakt en door zijn 
ligging op privéterrein ontoegankelijk voor publiek, maar op een nieuwe 

standplaats moet de ‘beschermingswaardigheid’  opnieuw worden getoetst 
volgens de rijksdienst en dat kan zomaar negatief uitvallen. 

 

 
 
Speciaal transport in maart 

 
Het bericht is opmerkelijk omdat het achtkant van ‘De Mearmin’ op dat moment 

al lang en droog in de werkplaats van molenmaker Hiemstra in Tzummarrum 
stond! Al op 12 maart van dit jaar hadden werknemers van 
Hiemstra een begin gemaakt met het overbrengen van het 

achtkant naar de werkplaats. Daarvoor was een dam met 
toegang gemaakt vanaf de Trije Terpen, een nieuwe 

woonwijk in zuidwest Dokkum. 
Het achtkant, dat ter bescherming al enige jaren in plastic 

dekkleden gepakt was, werd daarna ontdaan van losse 
onderdelen als molenwielen en de gietijzeren as, waarna 
een telescoopkraan op rupsbanden voorzichtig het gehele 

achtkant naar de Trije Terpen vervoerde om het daar op 
een dieplader te zetten. 

 
In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 maart werd het 
complete achtkant met een speciaal transport naar de  
werkplaats in Tzummarrum vervoerd, een spectaculaire 

B 
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operatie waarvoor nodige vergunningen en voorbereidingen nodig waren. De 

totale hoogte inclusief dieplader bedroeg ongeveer 7,5 meter. De verplaatsing 
werd begeleid en gecoördineerd door Van Reeuwijk bouwmeester. 

 
Zinloze restauratie 
De eigenaar van de poldermolen Mearmin, de stichting Monumentenbehoud 

Dongeradeel, wil graag meewerken aan de verplaatsing naar De Sûkerei, waar 
de poldermolen naast een educatieve en toeristische functie ook een praktische 

functie kan krijgen bij het bemalen van de sloten rond het museumterrein. Op de 
huidige locatie bij de Geastmermar was de molen onbereikbaar voor het publiek 
en molenaars en daardoor zwaar vervallen. Restauratie op die plek zou daarom 

zinloos en zonde zijn, zo meent de stichting. Een eerdere verplaatsing naar 
Damsyl, aan de noordkant van de Dokkumer Ee waar tot 1932 de belangrijke 

poldermolen stond die de polder van Oost- en Westdongeradeel bemaalde, 
mislukte.  De Mearmin werd in 1968 gebouwd op het privéterrein van de 
Dokkumer ondernemer Pier Prins, die een molenliefhebber was en zijn 

natuurreservaatje aan de Geastmermar er mee wilde bemalen. In 1990 lukte het 
Prins om de poldermolen op de monumentenlijst te krijgen. De poldermolen werd 

samengesteld uit het achtkant van de molen in Roodkerk en onderdelen van 
molens in Burdaard en Aduard; wat het achtkant betreft zou men dus kunnen 

stellen dat de poldermolen nu teruggaat naar zijn oorspronkelijke gemeente. 
(foto’s Van Reeuwijk bouwmeester/Johannes Kooistra)   
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Korte molenberichten 

Molen Lindevallei weer fris in de verf 

De schilders waren afgelopen zomer druk in de weer om molen "de Gooyer" in de 

Lindevallei (It Fryske Gea) te verven, aldus molenaar Kees Vanger. 

Tjasker Sânpoel terug na opknapbeurt 

Op woensdag 16 juli is de tjasker in 

natuurgebied de Sânpoel bij Wijckel 

weer teruggeplaatst na een 

opknapbeurt. Oktober 2013 werd de 

tjasker van zijn plaats gehaald voor 

broodnodig herstel van het lager in de 

waterpeluw. Van de gelegenheid is 

meteen gebruik gemaakt om de 

bekleding van de tonmolen te 

vernieuwen, en een azobe-lager aan te 

brengen boven de ton; dit voor het 

doorzakken van de (lange) as en verdere verbuiging van de as te voorkomen. 

Het terugplaatsen ging niet geheel zonder slag of stoot: de kraan was één meter 

te kort, maar met de ervaring van de molenbouwers van Jurriens Noord, te 

weten Hugo Landman en Rein van der Wal, geassisteerd door Allard Ketelaar en 

Mats Faber, is het allemaal uiteindelijk geslaagd. De molen zal vanaf nu weer 

regelmatig malend te bewonderen zijn. (Mats Faber) 

Omvangrijke restauratie spinnekopkorenmolen De Vlijt Koudum 

Korenmolen de Vlijt in Koudum 

ondergaat momenteel een restauratie. 

De stelling wordt deels vernieuwd, de 

beschieting van de onderbouw wordt 

vervangen, evenals de spruit en de 

traptreden en diverse deuren. Op 

woensdag 16 juli werd de spruit 

vernieuwd. Deze balk was van bovenin 

gescheurd, waardoor hier regenwater 

in kwam te staan. Dit is gaan rotten 

en dat houdt in dat de balk, die in 

1986 (!!) geplaatst is, aan vernieuwing toe was. Dit gebeurde op 

ellebogenstoom.(zie de foto achterop de cover) Met een kettingtakel aan de 

roede, werd de oude verwijderd en de nieuwe spruit van ongeveer 200 kilo, naar 

zijn plek gehesen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de mannen van 

Jurriens Noord, Hugo Landman en Rein van der wal, met assistentie van 

molenaar Mats Faber. (Mats Faber) 
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Najaarscursussen Molenacademie 

Ook in het najaar biedt De Molenacademie van De Hollandsche Molen weer 

interessante cursussen over een breed scala aan onderwerpen. De cursussen, die 
bedoeld zijn voor iedereen die zich actief met molens bezighoudt, staan in het 

teken van kennis overdragen, inspireren, vaardigheden vergroten en netwerken. 
Voor het najaar van 2014 zijn de volgende cursussen gepland: 
 

vrijdag 26 september   Fondsenwerving  
woensdag 22 oktober  Financiële aspecten molenbehoud  

vrijdag 31 oktober   De molen als publiekstrekker (avond)  
woensdag 5 november  Molenbehoud in de praktijk  
zaterdag 8 november   Molenbiotoop 

 
De cursussen worden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Leerzaam, 

informatief en inspirerend vanwege de ontmoeting met collega’s.  
De cursussen zijn een halve of een hele dag. De prijs varieert van 35,- tot 75,- 
(voor leden). Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.molens.nl.  

Nicole Bakker 
adjunct-directeur 

Dé molenvereniging van Nederland!  
Vereniging De Hollandsche Molen 

Zeeburgerdijk 139 
1095 AA AMSTERDAM 
T: 020-6238703  

M: 06 417 99 666 
F: 020-6383319 

E: n.bakker@molens.nl 
W: www.molens.nl  

 

Nieuwe molenaar voor Achlumermole 

Wil Hibma heeft Cees Foppele opgevolgd als 

vrijwillig molenaar op de Achlumermole.  

Op 22 mei 2013 heb ik, in het bijzijn van mijn 

oudste kleinzoon, Rients Jesse Tijsma, de sleutels 

overhandigd gekregen van de vorige molenaar van 

de Achlumer Mole. Sinds juni 2013 ben ik officieel 

vrijwillig eerste molenaar en Durk Piersma mijn 

vervanger c.q. tweede molenaar. Mijn opleiding heb 

ik bij Durk Piersma gevolgd vanaf 2008. Dat was 

een fantastische tijd met een vast groepje vrijwillig 

molenaars in opleiding, fijne collega 's!! 

Foto: mevrouw Rascha Thomas 

http://www.molens.nl/
mailto:n.bakker@molens.nl
http://www.molens.nl/


 

21 |                                         D e  U t s k o a t  n r .  1 5 5  s e p t .  2 0 1 4  

 

Op 7 juli 2012 heb ik examen gedaan op de Schalsumer Mole, tevens mijn 

lesmolen. Ook ben ik hier nog tweede molenaar! Bij het examen, wat in een 

bijzonder prettige sfeer verliep, waren aanwezig mijn leermeester, en als 

gecommitteerden de heren J.van Driel en L.J. Sierkstra. Nooit zal ik de vraag van 

Sierkstra vergeten waarbij hij zittend op een voeghout, daar een klap op gaf en 

vroeg: "Weet je hiervan ook de Friese benaming?" Het antwoord wat ik toen 

schuldig moest blijven zal ik dus nooit meer vergeten: "WETTERLIST". Ondanks 

dit voorval was het eindoordeel van de commissie dat ik ruimschoots aan de 

eisen voldeed en daarmee geslaagd was. 

In maart van dit jaar heb ik mijn 65-ste verjaardag mogen vieren. Ik hoop nog 

heel lang met heel veel plezier op de Achlumer Mole te kunnen draaien. 

Dat echter de Schalsumer Mole een speciaal plekje in mijn herinnering blijft 

houden wil ik met het volgende gedicht benadrukken dat ik op 13 november 

2012 geschreven heb. 

"Mûnepraat" 
 
211 jier stean ik hjir op dizze pôle 
yn wyn, rein, snie en sinne. 
Ferskate mûnders haw ik al fersliten 

mar sûnder sil 'k nea net kinne 
al hoege se net mear fan my te iten. 

 
 
 

 
 

 
Mannich oere hawwe wy meiinoar trochbrocht 

en nea sil ik jimme teloarstelle. 
Al dyjingen dy’t my hawwe besocht 
wa 't jimme fol fjoer oer my fertelle 

dat docht my deugd, sa wurkje ik mei nocht. 
 

Jimme omtinken oan my stimt my wakker wiis. 
Sûnder dat, sa lit ik jimme hjirby witte, 
soe 't net gean, soe elts sizze:" 't is in griis". 

Wis soe 'k nea myn wjukken wer gean litte. 
 

Hâld my sa yn eare mei bargefet en ûnderhâld. 
Dan sil ik nog ieuwen, yn al myn ienfâld 
jimme plesiere, wês derfoar mar net benaud 

mei wyn, wetter en kreakjend hout. 
 

Mei freonlike groet, 

Wil Hibma 

Frjentsjer 

Foto: Durk Piersma 
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Fleurige zeilen een nieuwe trend? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen nummers van De Utskoat hebben ze ons blad al eens 

opgevrolijkt: molenzeilen die nu eens niet wit waren, bruin getaand of 

desnoods okergeel, maar juist zeilen voorzien van opvallende motieven.  

De Lekkumermolen draaide al eens met Friese vlag zeilen die bij feestelijke 

gelegenheid ook al eens op molen De Reiger van Nijetrijne waren bevestigd en in 

ons vorige nummer kwam daar opeens een waar weidelandschap met de grutto, 

de kening fan de greiden, ronddraaien op de poldermolen De Puollen bij Dronrijp. 

In beide gevallen werkstukken uit de ambachtelijke zeilmakerij van Sipke Koning 

uit Stiens. En wat schetst onze verbazing als het fenomeen eveneens bij de  
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skûtsjes is overgenomen. Het jarige skûtsje van Leeuwarden heeft een 

kunstwerk van Bonny Dijkstra op een oude fok gekregen. Als we de zeilen mogen 

rekenen tot een onderdeel van het culturele erfgoed de molen en het skûtsje dan 

kunnen we concluderen dat men bepaald niet stil zit en broedt op nieuwe ideeën 

onder het motto “cultuur is een levend onderdeel van onze maatschappij” en 

dergelijke initiatieven onderstrepen dat nog eens. Wij vragen ons af wat de 

lezers hiervan vinden. U kunt uw reactie kwijt in de mailbox van de redactie: 

info@utskoat.nl 

Gerben D. Wijnja  

(foto’s molen De Puollen:  Gerben D. Wijnja en Twitter @skutsjeljouwert) 

  

Correctie draaiurentabel 

Oud-molenaar Lodewijk Postma van de Pankoekstermolen wijst ons op een 

foutje in de draaiurentabel die we in ons vorige nummer plaatsten. Jaap 

Tiedema liet vervolgens weten: “Ik heb de draaiuren van Sierkstra / 

Onderneming Witmarsum bij de Pankoekstermole ingevuld i.p.v. De 

Onderneming. Van de Pankoekstermole heb ik geen opgave gekregen.” Postma 

schreef: “De molen heeft voor het laatst gedraaid in juni 2013. Volgens 

welingelichte kringen hierna nooit meer los geweest. Tot en met juni zijn dit 

totaal 33 uren.” Waarmee een en ander weer is recht gezet.          De redactie 

 

mailto:info@utskoat.nl
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Een kijkje bij de buren van het Groninger Molenhuis 

Samenwerking levert restauratie voor drie monumentale Groninger 
molens op 

 

Subsidies maken restauratie van twee korenmolens en een 

poldermolen mogelijk. Hoe hebben ze dat aangepakt bij onze 

oosterburen en kunnen wij daar wat van opsteken?  

Het Groninger Molenhuis ontving onlangs verheugend nieuws: de Provincie 

Groningen heeft de subsidieaanvraag voor de restauratie van drie molens 
gehonoreerd. Het gaat om korenmolen Eureka in Wetsinge van Molenstichting 
Winsum, korenmolen Wilhelmina in Groningen van Molenstichting Hunsingo en 

poldermolen Groote Polder in Slochteren van de Slochter Molenstichting. Het 
bijzondere van deze aanvraag is dat de 28 moleneigenaren uit Groningen hebben 

besloten om samen op te trekken en een keuze te maken voor die molens die 
restauratie het meest nodig hadden. Het Molenhuis coördineerde de 
samenwerking en bemiddelde bij de cofinanciering waarbij Van Reeuwijk 

bouwmeester uit het Friese Arum de complete restauratieplannen opstelde voor 
het drietal nieuwe restauratieprojecten in de provincie Groningen. 

 
e Groningse aanpak kon op sympathie van de fondsen en de provincie 
rekenen. Belangrijk is dat molenorganisaties steeds vaker publieksbereik 

hoog in het vaandel hebben. Diverse molens zijn inmiddels betrokken bij 
erfgoededucatietrajecten (‘De Molenmuis’ en Leskist op de molen). Door de 

opleiding van molengidsen zijn steeds meer molens een toeristische trekpleister 
en vervullen zij een rol in ‘De Verhalen van Groningen’. De poldermolens 
vertellen het verhaal van de waterhuishouding en het inpolderen (poldermolens), 

de rijkdom van de landbouw (korenmolens) en de voedingsgewoonten 

D 
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(pelmolens die gerst tot gort 

malen). Met de drie aanvragen is 
een bedrag van bijna € 600.000,- 

gemoeid. Hiervan wordt € 
378.164,- door de Provincie 
betaald en de rest door fondsen, 

sponsoren, gemeenten en de 
eigenaren. 
 
Publieksfunctie  

De keuze om deze molens voor te 

dragen voor restauratie is niet 
toevallig, maar heeft alles te 
maken met hun staat van 

onderhoud. Het is momenteel niet 
verantwoord om met de Eureka te 

draaien en de verwachting is dat 
uitstel leidt tot onveilige situaties 
voor de omwonenden en tot 

schade aan het monument. 
Datzelfde geldt ook voor de Groote 

Polder die dienst doet als 
instructiemolen voor de opleiding 
van vrijwillig molenaars. Het 

wiekenkruis is zo slecht dat 
besloten is niet langer met de 

molen te draaien. De Wilhelmina is 
de afgelopen jaren door giften van 
particulieren behoed voor een 

snelle aftakeling, maar herstel van 
de kap (inwatering) is noodzakelijk 

om het monument in goede staat 
te krijgen en te houden. 

Uniek in Nederland 

De molens en de vrijwilligers die er 
werken leveren een waardevolle 

bijdrage aan het verhaal van 
Groningen en de leefbaarheid in de 
provincie. Zowel de Wilhelmina als 

de Groote Polder vervullen op dit 
moment een belangrijke 

publieksfunctie. De Wilhelmina is wekelijks geopend en ontvangt veel bezoekers. 
Het molenaarsechtpaar heeft een winkel in de molen en organiseert veel 
activiteiten.  

De Groote Polder ligt aan de rand van een natuurgebied en biedt een 
pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. De molen is ook opgenomen is 

educatieprojecten en publieksactiviteiten in Slochteren en omgeving.  

Foto’s: De Groote Polder Slochteren, Wilhelmina Noorderhogebrug en Eureka Westsinge. 
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Daarnaast werd de molen wekelijks gebruikt door leerling-molenaars die het vak 

op deze molen leren. De Eureka is een bijzondere molen, niet alleen voor 
Groningen maar voor heel Nederland. Het productieproces in deze molen is zo 

vormgegeven dat het de laatste fase van een pellerij (pellen van gerst tot gort) 
is die door wind wordt aangedreven. In het volgende stadium worden pellerijen 
door machines aangedreven. Eureka is de laatste fase in de ontwikkeling van 

pelmolens of de eerste fase in het industrialisatieproces van de verwerking van 
graan. Daarmee is deze molen uniek in Nederland, zo vindt men.  

Het Groninger Molenhuis 

Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor de ruim tachtig molens in 
Groningen. Eén van de taken is het ondersteunen van moleneigenaren bij het 
optimaal houden of maken van de conditie van de molens. (platformfunctie) Het 

aanvragen van restauratiesubsidies maakt daar deel van uit. Verder is de 
organisatie enthousiast op zoek naar oude molenverhalen van Groninger molens 

en mulders. Daarnaast heeft men een powerpoint presentatie laten maken om de 
provinciale molens beter onder de aandacht te brengen. Gemeentelijke en 
provinciale overheden worden hiermee gewezen op hun verantwoordelijkheid, op 

de veelzijdigheid en het belang van de monumentale molens in hun gebied, 
zowel op sociaal en educatief gebied, als toeristische trekpleisters en als cultureel 

erfgoed. Vanuit historisch perspectief wordt het belang in de huidige samenleving 
getoond. De presentatie kan worden gedownload op de website van het 
Groninger Molenhuis. Moleneigenaren kunnen de serie beelden aanvullen met 

eigen fotomateriaal waarmee de presentatie een goede toepasbaarheid kent.  

Een bijzonder voorbeeld van molenherstel langs het Damsterdiep 

Langs het Damsterdiep staat een bijzondere molen. Niet zozeer omdat hij dit jaar 
175 jaar bestaat, maar vooral vanwege het feit dat het een ronde stenen 

stellingmolen is. Het Damsterdiep was ooit een parelsnoer van molens: er 
stonden meer dan dertig aan de oevers, maar ze brandden af, werden gesloopt 
en verplaatst. Behalve De Witte Meuln in Ten Boer, eigendom van Stichting Het 

Groninger Landschap die een bezoek meer dan waard is. Op 6 september wordt 
het jubileum feestelijk gevierd met tal van activiteiten zoals een 

streekproductenmarkt, demonstraties van oude ambachten, broodjes bakken 
voor de kinderen en de presentatie van het jubileumboek waarin o.a. de 
geschiedenis van de molen beschreven wordt.  

Jubileumboek De Widde Meuln 1839 – 2014 “De laatste op rij” 

“De laatste op rij” is een schitterend molenboek 
geworden waarin de auteur Jakob T. Hoogakker niet 

alleen de molengeschiedenis beschreef, maar alles 
in een veel breder perspectief heeft geplaatst en dat 

maakt deze uitgave uitermate interessant voor alle 
molenvrienden. Het jubileumboek De Widde Meuln 
1839 – 2014 neemt ons niet alleen mee naar deze 

bijzondere molen, maar de auteur pakt ook de 
trekveer uit 1868 voor een reis langs de 33 molens 

van het Damsterdiep. Hij wijdt ons in in de   
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economische en sociale aspecten van het molenaarsbestaan alhier en schuwt ook 

zeker niet de huiveringwekkende gebeurtenissen rond de molen in oorlogsjaren 
40-45. Hoogakker is een begenadigd verteller en dat komt de inhoud van dit 

grootse boek zeker ten goede. Verhalen zijn buitengewoon belangrijk als het 
gaat om het beleven van het monument, of dat nou een molen is, een skûtsje, 
kerk of sportspektakel. Hoogakker heeft zijn oor goed te luister gelegd en deelt 

de oude verhalen en anekdotes met ons met vaardige pen. Het is alsof je aan 
tafel zit bij de vertellers, met rode oortjes luisterend naar al die overleveringen 

uit een ver verleden. Dat maakt het boek over het Groninger parelsnoer van 
wiekendragers ook zo boeiend.  
In het voorwoord schrijft Gijs van Reeuwijk: “Ook het gehele restauratieproces 

met alle problemen en de creatieve oplossingen, waar de molenwereld zo goed in 
is, worden duidelijk omschreven. Hiermee is dit boek meer dan een beschrijving 

van de historie. Het kan ook dienen als een inspiratiebron voor de vele 
molenliefhebbers die betrokken zijn bij de soms moeizame taak om deze voor 
Nederland zo bijzondere categorie cultuurhistorische en beeldbepalende 

monumenten voor de toekomst te behouden.” Van Reeuwijk was als 
bouwmeester uit Arum betrokken was bij het omvangrijke herstel van de molen 

die beschouwd kan worden als één van de beste voorbeelden waar het in het 
huidige molenbehoud om gaat: de eigenaar en de bouwers zijn erin geslaagd de 

molen naast zijn functie als machinaal erfgoed ook een maatschappelijke functie 
te geven. Met de completering van de lege molenromp tot volledig maalvaardige 
molen is het zo belangrijke beeld langs het Damsterdiep aanzienlijk versterkt. 

Tevens wordt duidelijk gemaakt wat dit molenherstel kan betekenen voor de 
gemeenschap en de continuering van het molenaarsambacht.  

Bij dat alles speelt de illustratieve verzorging een belangrijke rol: de oude foto’s, 

het beeldverslag van de restauratie en meer recente foto’s zijn een perfecte 
ondersteuning van het zeer lezenswaardige verhaal dat de molenliefhebbers in 
Noord-Nederland zeker zal aanspreken. 

Het boek ‘De laatste op rij’. heeft een luxe uitvoering: het is gebonden in harde 
kaft en omvat maar liefst 236 pagina’s in full colour. Meer dan honderd foto’s 

komen zo uitstekend tot hun recht. De prijs voor dit jubileumboek bedraagt 
slechts € 22,50. Als lezer van De Utskoat profiteert u bovendien van korting op 
het boek bij uw bezoek aan de molen, op vertoon van dit nummer van De 

Utskoat, uiteraard zo lang de voorraad strekt. U kunt uw belangstelling 
doorgeven aan de auteur via e-mail j.t.hoogakker@planet.nl of bij het Groninger 

Landschap op de site www.groningerlandschap.nl. Het Groninger Landschap, 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren. Tel. 050 - 313 59 01. Vermeld daarbij dat u 
Utskoatlezer bent.        Gerben D. Wijnja 

mailto:j.t.hoogakker@planet.nl
http://www.groningerlandschap.nl/
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Uit ons prentenkabinet 
Almar Wildschut heeft twee foto’s van een spinnekopje bij Jelsum. Hij vraagt zich 
af of er lezers zijn die hier meer over kunnen verstellen. Opmerkelijk zijn de 

schuin oplopende balkjes aan de zijkant van het bovenhuis. Wie kan vertellen 
waar die voor dienden? Je ziet ze nu nergens meer op de resterende 

spinnekoppen. Verder uit het Molenarchief van facebook nog een mooi oudje.  
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Foto-expositie 

‘’Heech 

Wetter’’ 

EARNEWALD – Parallel 

aan de expositie over 

Amerikaanse 

windmotoren toont het 

Fries Landbouw-

museum van 20 juli tot 

1 november onder de 

titel ‘’Heech Wetter’’, 

foto’s van 

wateroverlast in 

Friesland. Behalve van 

overstromingen vanaf zee 

kent onze provincie ook wateroverlast vanwege overvloedige regen en 

gebrekkige afvoer. Tot in eerste helft van de 20e eeuw stonden 's 

winters grote delen van Friesland onder water. Ook tijdens natte zomers 

kwamen veel weilanden blank te staan. Het bouwen van windmolens en 

later gemalen was de oplossing. Maar in veel gevallen was dat niet 

toereikend. Naast de afvoer uit de polders op de boezem was het 

noodzakelijk het boezemwater af te voeren naar zee.  Ook daar schortte 

het een en ander aan. 

In 1910 bijvoorbeeld ‘strûpte’een groot deel van de provincie er onder. Piter 

Jelles Troelstra, die in die jaren in de Tweede kamer zat, schreef in het tijdschrift  

‘De Amsterdammer’: 'Van 't Sneeker meer tot Tietjerk ziet men overal 

overstroomd land, vaak onafzienbare vlakten water, waar ternauwernood en lang 

niet overal de polderdijken als dunne groene strepen doorheen loopen'.  

Om dit probleem op te lossen werd in 1913 besloten een stoomgemaal bij 

Lemmer te bouwen. Dit Woudagemaal werd in 1920 geopend. Maar ook dit grote 

gemaal kon niet alle problemen verhelpen. Er bleef sprake van regelmatige 

wateroverlast in het lage midden van de provincie. Daarom werd  in de jaren 60 

van de vorige eeuw besloten tot de bouw van het elektrische J.L. 

Hooglandgemaal, dat in 1967 in gebruik is genomen.  

Maar na hevige regenval kan het, ook nu nog, mis gaan zoals de foto’s laten 

zien.  

Op de foto het bekende spinnekopmolentje met zijn buitenscheprad bij 

Rijperkerk, gekiekt tijdens een periode van hoog water.(coll. GDW) 
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Een molenschilderij met een verhaal 

 

Als Berber de Vries en Yme Jan Nutterts uit Joure op een dag door Zeist 

lopen, valt hun oog op een kringloopwinkel. En waar ze ook komen, zo’n 

winkel kunnen ze niet voorbij gaan en dus nemen ze binnen een kijkje. 

Verrast ontdekken ze een schilderij met een mooi landschap waarop 

twee molentjes prijken. De naam van de kunstschilder is duidelijk 

leesbaar: J. Stropsma. Dat oogt allemaal erg Fries en een snelle blik op 

de telefoon met internetverbinding leert dat het een schilder is uit 

Scharsterbrug. De belangstelling voor het schilderij is daarmee 

voldoende gewekt: aanschaf kon niet uitblijven.  

Huis- en decoratieschilder Jan Stropsma 

Berber en Yme Jan bleven echter met de vraag zitten waar dit landschap is 

geschilderd. We kwamen met elkaar in contact waarna onderzoek naar de 

amateurschilder op gang kwam. In Berber haar ogen is het zeker geen amateur, 
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want het sfeertje is geweldig met dat spinnekopmolentje, de rietkraag met 

boerderij in “beamtegrien”, het skûtsje en nog een molentje. Uit informatie van 

het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân weten we dat Jan Stropsma op 22 maart 

1881 in Joure is geboren als zoon van een pakhuisknecht. In zijn jonge jaren 

maakte hij kennis met het schildersvak, werd kast- en klokschilder, trouwde met 

Douwtje Wind en kwam te wonen op het Zand, nota bene vlakbij Berber en Yme 

Jan! Hij adverteerde in 1905 in de 

Jouster Courant als Huis- en 

decoratieschilder en beveelde zich 

ook aan voor het tekenen en 

schilderen van portretten. Het 

gewone volk wilde in die tijd ook wel 

een landschapje aan de muur 

waarvoor zij bij amateurschilders 

terecht kwamen. Vooral het 

impressionisme sprak het volk aan 

en schilders als Gerben Rypma uit 

Blauwhuis en Tjerk Wielinga uit 

Sneek wisten dat te vertalen in 

impressionistische en realistische 

doeken die hun weg wel vonden naar 

de huiskamertjes van het gewone volk. Het schilderij van Stropsma is daar een 

goed voorbeeld van: idyllisch met een vleugje romantiek. Stropsma verhuisde 

met zijn gezin in 1926 naar Scharsterbrug waar hij onderhoudsschilder aan de 

zuivelfabriek Hollandia werd. Menig romantisch schilderij van zijn hand kwam in 

die tijd in woningen in Scharsterbrug e.o. terecht. Hij werkte er ook in opdracht. 

Zodoende werd ook de nog bestaande muonts aan de Scharsterrijn vereeuwigd 

voor veehouder Sake Jochems Rypkema. Stropsma exposeerde z’n werk veelal in 

Sneek waar hij z’n schildersmateriaal ook kocht. Hij was een verdienstelijk 

schilder die z’n werk ooit beloond zag met een eerste en twee tweede prijzen. Hij 

wist zich te meten met die andere bekende Jouster kunstschilder Roel Otter die 

ook op tentoonstellingen van zich liet horen. Uit overlevering weten we dat z’n 

schilderijen voor spotprijzen van de hand gingen. In de oorlog liet hij zich als 

verwoed roker zelfs uitbetalen in tabak, toen hij in opdracht van Halma van de 

Jouster tabaksfabriek DE het “oerhaal” van Joure naar Boornzwaag op doek 

vastlegde. Jan Stropsma overleed op 31 mei 1955. Veel van zijn schilderijen 

bevinden zich tot op de dag van vandaag als een juweel aan de wand.  

Wat ons echter vooral interesseert is de vraag of de molens op het schilderij 

getraceerd kunnen worden. Scharsterbrug kende in het verleden enkele molens 

langs de Scharsterrijn. Beschikt u over nadere informatie of heeft u nog vragen 

over het schilderij dan kunt u contact opnemen met de redactie of met Berber de 

Vries, De Zijl 12 in Joure. (tel. 06-18183919)     Gerben D. Wijnja 

Bron: Ut eigen Gea nr. 24 – 2011. Jan Stropsma, een verdienstelijk amateurschilder uit 

Scharsterbrug – Harrie de Vries 
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Molen Windlust Burum verrijkt 

met indrukwekkend boekwerk 

 

 

 

 

 

Wie had 

kunnen 

denken dat na 

de vreselijke 

brand de 

molen zo fraai 

hersteld zou 

worden en er 

zelfs een  

monumentaal 

boekwerk over 

molen 

Windlust zou 

verschijnen?  

 

 

r zou t.g.v. ingebruikname een boekje samengesteld worden. 

Warner B. Banga ging ermee aan de slag, maar het uiteindelijke 

resultaat is “wat uit de hand gelopen”. En daar mogen we best blij 

mee zijn. Het is niet de eerste keer dat vrijwillig molenaar en 

molenhistoricus Warner B. Banga een boek samenstelt over molens. In 

2010 publiceerde hij het lijvige boek “Jim mutte komme: ut waait!” over 

de bijna honderd molens die de gemeente Dongeradeel ooit rijk was.  

E 
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Aan het standaardwerk over molen Windlust deed hij ruim anderhalf jaar en het 

resultaat mag er zijn. Warner verrichtte monnikenwerk in deze korte tijd. 

 

“Ik ben jarenlang bestuurslid geweest van de Stichting Monumentenbehoud 

Dongeradeel,“ zo vertelde hij. “Deze stichting heeft in Dongeradeel 26 kerktorens 

en 7 molens in haar beheer. Zo kwam ik aanraking met molens. Vanaf de eerste 

keer dat ik een molen instapte kreeg ik 'een klap van de molen'. Molens zijn 

levendige monumenten. Het kraakt, het piept, het ruikt, het draait, het leeft! 

Nadat ik het boek over de molens en molenaars in Dongeradeel klaar had, heb ik 

een jaar nagedacht over wat het volgende project ging worden. Ik heb toen het 

plan opgevat om een boek te maken over de molens op Ameland en was daar 

ook al mee begonnen. Maar toen brandde Windlust af. Dat zou de plannen flink 

gaan veranderen.” 

Banga had in een eerder stadium het molenarchief van Kollumer Willem Entrop 

overgenomen, waarin ook een hoop informatie over Windlust te vinden was. Met 

Franc Hylkema van de Gemeente Kollumerland c.a. sprak hij over het idee om 

een klein boekje te maken voor wanneer Windlust heropend zou worden. Hij 

kwam in contact met Jacqueline Brauwers van Stichting Erfgoed Kollumerland en 

Nieuwkruisland. Met haar besprak hij de mogelijkheden en dat is uiteindelijk wat 

uit de hand gelopen: “Het is een hardcover boek van 200 pagina's geworden in 

full colour!” lacht Banga zichtbaar tevreden en met hem kan ook de stichting dat 

zijn, want niet eerder verscheen over één molen in Fryslân zo’n omvangrijk en 

gedegen boekwerk.  

Uit ervaring weten we dat eigen onderzoek kan leiden naar onverwachte 

bronnen, feiten en verhalen. Tijdens het onderzoek van Banga kwam hij ook veel 

interessante wetenswaardigheden op het spoor. Zo ontdekte hij waar nou 

eigenlijk de naam 'Windlust' vandaan kwam. Deze naam bleek al veel eerder te 

zijn gebruikt dan tot voor kort werd aangenomen. Ook Riender Dirks Hamming, 

een molenaar die een belangrijke rol had gespeeld in de kerkelijke Afscheiding in 

de 19e eeuw, is een naam die Banga niet snel zal vergeten. “Ik heb heel lang 

gezocht naar wat er verder met hem was gebeurd. Op een gegeven moment was 

er niets meer over hem te vinden. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij naar 

Dokkum is verhuisd en daar ook is overleden. Hij blijkt tegenover mijn huis op 

de dwinger te zijn begraven!” 

Een waardevol onderdeel van het boek vormt een serie interviews. Dat leverde 

authentieke herinneringen op van Gerrit Bremer, oud-molenaar van Windlust. Hij 

is inmiddels 84 jaar, maar kon Banga van alles vertellen over hoe de molen was 

toen deze nog zijn originele functie had. En dan zijn er nog de vier huidige 

molenaars van Windlust, Meindert Broersma, Pieter Anko de Vries, Marco 

Hiemstra en Tjerk van der Veen, met wie Banga interviews hield. “Dat waren 

soms hele emotionele gesprekken,” aldus Banga. Alle vier zijn ze enorm blij met 

dat de molen in ere hersteld is, maar er is ook veel waardevols verloren gegaan, 

zoals de oude inscripties in de balken. Naast emotionele verhalen kreeg Banga 
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uit Burum ook een hoop andere bijzondere verhalen te horen. “De brand in 2012 

was natuurlijk een regelrechte ramp, maar veel Burumers vertelden dat het een 

wonder was dat er niet al eerder brand was geweest in de molen. Veel mensen 

zeiden dat ze vroeger wel stiekem hadden gerookt op zolder. Het was eigenlijk 

dom geluk dat er nooit eerder iets gebeurd was.”  

Foto hiernaast: 

molenaar Gerrit 

Bremer bij de oude 

lessenaar op de 

maalzolder van de 

molen. 

Wat ademde de 

oude molen de 

sfeer van het 

molenleven van 

weleer. De brand 

verwoestte dit 

soort waardevolle 

details, maar er is 

gewetensvol 

gerestaureerd met 

gebruikmaking van 

uit de brand 

geredde restanten.  

Foto Gerben D. Wijnja (deze foto staat overigens niet in het boek) 

Samen met Piet de Haan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland deed 

Banga uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van de molen in Burum en zijn 

molenaars.   

Het boek is verdeeld in drie delen: deel één gaat over de standerdkorenmolen 

die in 1785 door brand verwoest werd, deel twee over de molen die in Burum 

stond van 1786 tot 2012 en het derde deel over de herstelwerkzaamheden nam 

bouwmeester Gijs van Reeuwijk voor zijn rekening. Het boek is voorzien van een 

namenindex opgenomen wat het terugvinden van beschreven personen enorm 

vereenvoudigt. 

Willem Kloppenburg, een rasechte Burumer, wijdde de schrijver in in de 

geschiedenis van het dorp. Hij nam hem mee naar mensen die in plakboeken 

uniek beeldmateriaal hadden. Veel Burumers stelden hun foto's beschikbaar, 

maar ook molenvrienden, waardoor het boek een hoop uniek beeldmateriaal 

heeft. En dat alles in een smaakvolle, kleurrijke opmaak die verzorgd werd door 

bestuurslid Jacqueline Brauwers. 

Het boek 'Windlust Burum' is vanaf 6 september verkrijgbaar. De 

prijs voor het forse boek bedraagt 25 euro. Lezers van De Utskoat 

kunnen het bestellen bij uitgeverij Bornmeer. Tel: 0513 490 319 

E-Mail:info@bornmeer.nl . Bij vermelding Utskoatlezer wordt het 

boek vrij van verzendkosten opgestuurd!    Gerben D. Wijnja 

mailto:info@bornmeer.nl
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  Babuurstermolen in herstel 
 

De molenmakers van Kolthof zijn momenteel druk in de weer met 

omvangrijk herstelwerk  aan de bekende Babuurstermolen bij 

Tjerkwerd. Vlak voordat de wieken van de molen werden getakeld en de 

molen helemaal leek te worden ingepakt om beschermd tegen weer en 

wind alle pannen van het achtkant te halen, kregen de molenaars 

Jentsje van der Stap en Henk Kuipers nog bijzonder bezoek. Een 

delegatie van een groep Peruanen kwam op de molen een kijkje nemen 

om zich te oriënteren. Wat blijkt: in Peru willen zij een gelijksoortige 

molen laten bouwen en die voor bijzondere bemalingsdoeleinden ook 

daadwerkelijk inzetten. Bovendien denken zij met een molen een 

toeristische trekpleister te creëren. Hiervoor zijn al contacten gelegd 

met de Friese molenmakerswereld. De Babuurstermolen maakte het stel 

Peruanen in ieder geval heel enthousiast.  

Inmiddels staat de Babuurstermolen zonder wieken, maar op het 

achtkant zijn al nieuwe leipannen aangebracht en de roeden zijn op het 

erf opgetafeld, opgehekt. Er is nog veel te doen en t.z.t. komen we wat 

uitgebreider terug op alle werkzaamheden alhier. (GDW)    
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Adres De Fryske Mole: 

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2157365 (giro 2257734) 

Homepage op internet: 

www.defryskemole.nl 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl 
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Barend Potjer 

e-mail: penningmeester@defryskemole.nl 

 

Adres Gild Fryske Mounders: 

Albert Wester 

Bourboomweg 10, 9112 HL BURDAARD 
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e-mail: alb.wester@gmail.com 

Homepage op internet: 

www.molenaarworden.nl 

IBAN:  NL87 RABO 0117 8061 53 

 

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning: 

Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders 
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J.H.A. van Tilburg  

Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  

Gerben D. Wijnja 

L. J. Sierkstra 

 

 

 

Redactieadres: 

Sylroede 6 

8765 LV Tjerkwerd 

tel. 0515-579348 

E-mail:info@utskoat.nl 

Internet: www.utskoat.nl 

 

De redactie wordt gevormd door: 

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 

Jan J. Poorte  

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 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

Jan Boersma, Warner B. Banga, Gerard van 

Dijk, Frysk Lânboumuseum Henk Dijkstra, 

Mats Faber, Jacqueline Brauwers, Berber de 

Vries 

Druk: uitgeverij Masije, Makkum 

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. 

http://www.defryskemole.nl/
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:penningmeester@defryskemole.nl
mailto:alb.wester@gmail.com
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jrozenga@dds.nl
mailto:info@utskoat.nl
http://www.utskoat.nl/
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