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Van de redactie 
Aan het eind van het jaar presenteren we weer een nummer vol 
molenwetenswaardigheden. Daarin heeft zowel de historie als ook de culturele 

kant bijzondere aandacht. Bijzonder was de onderscheiding die Vereniging De 
Hollandsche Molen kreeg van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het bestuur van De 

Fryske Mole was met een delegatie afgevaardigd. In dit nummer wordt verslag 
gedaan van die bijzondere molenhappening. De zaagmolen van Woudsend vierde 
haar 300-jarig bestaan en Marijn van Tilburg was op bezoek bij de 90-jarige 

molenaar Bremer in Burum. Het leverde interessante bijdragen op. Dat molens 
fotogeniek zijn, weten we wel. Molenaars vinden molens mooi om velerlei redenen 

waarbij techniek vaak om de hoek komt kijken. Lees daarvoor de bijdrage van Job 
Koehoorn in zijn rubriek Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Maar de schoonheid die 
molenbewonderaars zien in onze landschapsiconen komt ook aan bod. We halen 

herinneringen op met Martin Sijbesma bij een oud schilderij van een spinnekop en 
plaatsen juweeltjes van molenfoto’s van fotograaf Ronald Rozema die we vroegen 

naar zijn passie voor de fotografie waarin molens zo’n dankbaar onderwerp zijn. 
We waren ook bij de ingebruikname van de gerestaureerde Mellemole bij Akkrum 
en doen verslag. Maar er is meer: lees en kijk en hopelijk geniet u weer net zo 

van dit nummer als de redactie dat heeft gedaan met het samenstellen ervan. 
Voor 2020 wensen we u tot slot een in alle opzichten goed draaiend (molen)jaar.  

Gerben D. Wijnja 
 

Molenagenda 2019 
Mededelingen voor de molenagenda graag via utskoat@molenaarworden.nl. Elders in dit 

nummer een voorlopig overzicht van molendata dat betrekking heeft op Friese 

molenactiviteiten in 2020. 

11 december: molenaarsbijeenkomst van De Fryske Mole in Duhoux Wirdum 
 

Bij de foto’s op de cover 
Ten behoeve van de molenfotografie hebben we de voorkant van ons blad weer over de 

volle breedte benut voor de afbeelding van een staande molenfoto.  

Voor- en achterpagina: Fotograaf Ronald Rozema vertelt in dit nummer over zijn passie 

voor (molen)fotografie. Voorop de Rentmeester bij Menaam op een vroege winterochtend 

en achterop De Olifant bij Burdaard waarbij de fotograaf opmerkt: “bij deze witte reus 

tijdens een fraaie zonsopkomst in de warme zomer van 2019”.  

mailto:utskoat@molenaarworden.nl
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Koningin Máxima reikt de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit 

aan vereniging De Hollandsche Molen (Foto: Jorrit Lousberg) 

Vereniging De Hollandsche Molen krijgt 

grote cultuurprijs  
 

Koningin Máxima reikt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit  

De landelijke molenvereniging De Hollandsche Molen kreeg maandag 4 november 

jongstleden uit handen van Koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 

2019. Omringd door molenaars nam directeur Nicole Bakker van de vereniging de 

prijs in ontvangst. Ook prinses Beatrix, beschermvrouwe van De Hollandsche 

Molen, was bij de uitreiking in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam 

aanwezig. Een delegatie van het bestuur van De Fryske Mole was uitgenodigd om 

de uitreiking bij te wonen en heeft dat ook met veel genoegen gedaan. 

Prijs voor hét icoon van Nederland  

 

Door het werk dat vereniging De Hollandsche Molen sinds 1923 doet, zijn 

honderden molens bewaard gebleven en weer in beweging gekomen. In eerste 

instantie ging het om het behouden van de economische functie van de molens in 
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Nederland, met vooral de bekende korenmolens voor meel en de poldermolens 

voor het droogleggen van land. Tegenwoordig zet de vereniging zich in voor het 

behoud van het erfgoed. Het maatschappelijk draagvlak voor behoud van molens 

en de interesse voor dit cultureel erfgoed is enorm toegenomen. Dat geldt ook 

voor het ambacht van molenaar, dat inmiddels mede dankzij de vereniging als 

immaterieel erfgoed door de UNESCO is erkend.  

‘Molens malen en draaien weer’ 

Directeur Adriana Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuurfonds stond in haar 

toespraak tot de laureaat expliciet stil bij de verdiensten van De Hollandsche 

Molen tot nu toe. Zo refereerde ze aan het feit dat via het omarmen van het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars zo’n tweeduizend mannen en vrouwen hun 

molenaarsdiploma haalden, sinds begin jaren zeventig. Zij zorgen ervoor dat veel 

molens weer kunnen malen en draaien.  

‘Maar dat is slechts één van de wapenfeiten. Want wát heeft De Hollandsche Molen 

veel voor elkaar gebokst.’ Als voorbeelden noemde Adriana Esmeijer onder meer 

De Nationale Molendag – de populaire jaarlijkse open dag die de vereniging in het 

leven heeft geroepen –, het opzetten van de website ‘allemolens.nl’ waarmee een 

enorm grote beeldbank is ontsloten en het oprichten van het Molenfonds dat 

restauraties en onderhoud subsidieert. ‘Dat zijn grote prestaties van een klein 

gezelschap met onbegrensde molenliefde, waarmee zo veel is bereikt.’  

 

Molen “Rijn en Lek” is eigendom van DHM. Hij werd gebouwd in 1659 als runmolen. Als 

enige in Nederland is hij gebouwd op een oude, veertiende eeuwse stadspoort, de 

Leuterpoort. De molen werd later tot korenmolen verbouwd en is dat tot op heden 

gebleven. Hij werd meermalen gerestaureerd. Afgelopen voorjaar waren we er te gast met 

deelnemers aan de excursie van het GFM. Toen maakten we ook deze foto. (foto GDW) 
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Jongerenfonds Molens 

De Hollandsche Molen stelt dat 

als meer jongeren als molenaar, 

molengids, klusser of bestuurslid 

actief zijn, dit een bewijs is dat 

molens ook in de toekomst 

midden in de samenleving staan. 

Door de verantwoordelijkheid bij 

de jongeren zelf te leggen, 

verwacht de vereniging dat er 

meer activiteiten worden 

georganiseerd met een 

vernieuwend karakter. Daarmee 

gaan molens letterlijk met hun 

tijd mee. Een speciale 

jongerencommissie beslist over 

de aanvragen bij dit fonds. 

 

Twee molenfondsen voor ambacht en jongeren  

De oeuvreprijs is goed voor 150.000 euro, 

waarvan 75.000 euro wordt gestort in een fonds 

op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Met het Molenambacht Fonds wil de vereniging 

initiatieven stimuleren die bijdragen aan de 

ontwikkeling van ambachten om Nederlandse 

molens te behouden. Het geld is ook bedoeld 

om de kennis daarover te versterken of te 

verdiepen. De Hollandsche Molen, opgericht in 

1923, heeft besloten het vrij besteedbare 

bedrag van 75.000 euro ook in een fonds onder 

te brengen, dat zij zelf gaat beheren. Dit 

Jongerenfonds Molens gaat projecten 

ondersteunen van jonge vrijwilligers - tussen 12 

en 25 jaar oud -  die zich inzetten voor 

monumentale molens in Nederland. 

‘Complete verrassing voor de molens’  

Volgens directeur Nicole Bakker was De Hollandsche Molen compleet verrast toen 

in april bekend werd dat de vereniging de Prins Bernhard Cultuurprijs 2019 Prijs 

zou krijgen. Ze dankte expliciet Leo Endedijk – ‘Mister Molen’ - die zich als 

voorganger van Nicole Bakker bijna dertig jaar lang inzette voor het behoud van 

molens in Nederland. ‘Na dit fantastische spektakel vanmiddag ben ik weer 

beduusd en met mij alle molenmensen hier aanwezig. Daar zullen we nog zeker 

van nagenieten. Toch gaan we morgen gewoon weer door met ons werk, zodat de 

molens blijven draaien. Onder meer met deze geweldige prijs van maar liefst 

150.000 euro,’ aldus Nicole Bakker. 

 

Over de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 

Deze prijs is een beloning voor bijzondere en langdurige 

inzet voor cultuur of natuur. De Prins Bernhard Cultuurfonds 

Prijs wordt sinds 2010 uitgereikt, elk jaar in een ander 

werkgebied. Het is een prijs van 150.000 euro: een fonds 

op naam met een startkapitaal van 75.000 euro én een vrij 

besteedbaar bedrag van 75.000 euro. De ontvanger van de 

oeuvreprijs bepaalt samen met het Cultuurfonds welke 

projecten voor cultuur of natuur in Nederland vanuit dit 

fonds op naam worden ondersteund. Ook kunnen andere 

schenkers die het doel ondersteunen een bijdrage leveren 

aan dit fonds op naam.   
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Molen Het Zwaantje, eigendom van De Fryske Mole, werd onlangs gerestaureerd door molenmaker 

Dijkstra uit Sloten. Als bijna 50 jaar waakt onze provinciale molenstichting over het voortbestaan 

van de Friese windmolens. Foto Gerben D. Wijnja. Boven de folder van DFM met De Achlumer Molen 

die dankzij DFM als werkende poldermolen voor het landschap bewaard is gebleven.  
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Friese Molenkalender 
planning 2020 

Datum Omschrijving Organisatie Opmerking 

    
    
21 maart Friese 

Molenaarsdag 
GFM: Harmen Zwart Vijf molens in een 

regio in Fryslân 
    
27 maart ALV voorjaar Bestuur GFM Spreker na de pauze 

 
    
11 april Excursie GFM GFM: Rolf Dijkema en 

Edo Werkman 
2e zaterdag in april 

    
12 april Leeuwarder 

Molendag 
 2e zondag in april 

    
9 en 10 mei Nationale 

Molendag 
De Hollandsche Molen Thema:  

    
20 juni  Manifestatie bij 

de Zaanse 
Schans 

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed 

Voor alle vrijwillige 
molenaars in 
Nederland 

    
16 en 23 juni  
(noord en zuid) 

Avondexcursies GFM: Klaas Toxopeus en 
Marc Kramer 

In twee regio’s in 
Fryslân 

    
12 en 13 september Open 

Monumentendag  
Nederland 
Monumentenland 

Thema:  

    
10 oktober Friese Molendag GFM: Gilbert 

IJsselmuiden 
Molens in Fryslân 

    
6 november ALV najaar Bestuur GFM Spreker na de pauze 

 
    
29 november Molendag 

Súdwest Fryslân 
Stg Súdwest Fryslân: 
Martin de Jong 

Laatste zondag in 
november 
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Excursie GFM 2020 

Het nieuwe jaar is in aantocht en dat betekent ook weer een nieuwe excursie. De 
komende editie vindt plaats op zaterdag 11 april.  

In 2020 zal de excursie gaan naar regio Overijssel waar we verschillende 
molentypes gaan bezoeken die door wind of water worden aangedreven. Tevens 

bezoeken we molens met veel verschillende functies. Het definitieve programma 
treft u aan in de volgende Utskoat. 

Aanmelden is al mogelijk. 

Dit kan net als voorgaande jaren via het e-mailadres: gfmexcursie@outlook.com 
Graag hierbij uw naam, (mobiele)telefoonnummer en opstapplaats vermelden. 

De mensen zonder e-mailadres kunnen 's avonds na 19.30 uur bellen naar: 
06-55831216 (Rolf Dijkema). 

Gezien de belangstelling van de afgelopen jaren is het raadzaam u tijdig op te 
geven. Ondanks stille zaterdag hopen wij niet op een windstille zaterdag! 

We zien de aanmeldingen tegemoet. 

Rolf Dijkema en Edo Werkman. 

De opstapplaatsen zullen net als de vorige edities Leeuwarden en Heerenveen zijn. 
Opstapplaats Leeuwarden (7.00 uur) nieuwe v/d Valk hotel. (Lynbaan 35, 8941 BR 
Leeuwarden).  
Opstapplaats Heerenveen (7.20 uur) MC Donalds (Stadionweg 11 8448 EA 
Heerenveen).  

mailto:gfmexcursie@outlook.com
mailto:gfmexcursie@outlook.com
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Het huidige personeel van de molen. Boven v.l.n.r. Lourens Feenstra, Freek 

Felkers, Jan Coppens, Jaap van Driel, Wijbe de Vries, Marc Kramer, Arjan 

Reekers, Siebolt Doorenspleet. Op de foto ontbreekt Bert Wieman  
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Eerbiedwaardige ‘grand old lady’ wordt 

gekoesterd door negen mannen met 

passie voor haar ambachtelijke charme  

 

Woudsender zaagmolen De Jager 300 jaar oud 

 

Monumentendag 2019 kon voor de jubilerende houtzaagmolen De Jager in 

Woudsend niet uitbundiger gevierd worden. Bijna alle ingrediënten waren 

aanwezig om van het feest een groot succes te maken. Op één omstandigheid na: 

er was nauwelijks wind zodat het demonstreren van het zagen geen doorgang kon 

vinden. Slechts af en toe zwaaiden de wieken het massaal toegestroomde publiek 

toe. Op het zonovergoten molenerf en in de molen en het molenhuis gonsde het 

overigens van de activiteiten. Ook daarbuiten was de aankleding fantastisch. Aan 

de wal lagen historische schepen die bezichtigd konden worden: skûtsjes, een 

melkboot, een praam en de indrukwekkende palingaak uit Heeg, een hoogstandje 

op het gebied van scheepsbouw want dit is de enige replica van de aak die 

vroeger met paling op Londen voer. Er kon opgestapt worden voor een vaartocht 

of je koos voor een historische wandeling door het doolhof van stegen en 

steegjes. En dan was de koren- en pelmolen ’t Lam er natuurlijk ook nog voor de 

liefhebbers. 

 

Al bij de opening klonken klanken van het blazersensemble Koperguod over het 
schilderachtig gelegen dorp met haar beide ambachtelijke molens die Woudsend al 

van verre haar karakteristieke aanzien geven.  
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De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, mevrouw Jannewietske de 

Vries, was door het stokoude molenlijf van De Jager naar de stelling geklauterd 
waar ze kort maar krachtig sprak: “Monuminten fertelle ús ferhalen oer ús ferline, 

oer hjoed en oer de takomst.” Haar gelukwensen liet ze vergezeld gaan van de 
wens: “Op nei 2319 foar nochris 300 jier.” De burgemeester kreeg er de handen 
voor op elkaar, terwijl boven de hoofden van het aanwezige publiek de nieuwe 

molenvlag fier pronkte aan de vlaggenmast achterop de kap. Jannewietske had 
met het hijsen van die vlag de feestelijkheden officieel geopend.  
 

“Hout als goud”  

Het was tevens het moment om de molen te bezichtigen of plaats te nemen in de 
tent die naast de molen was opgezet voor hapjes, drankjes en lezingen. “Hout als 
goud”, zo klonk de lyrische titel van een lezing die met name de kenners in 

vervoering bracht. Pier Sijbranda vertelde over houtaanvoer door de eeuwen 
heen, een ambacht op zich als je beseft met hoeveel vakmanschap houtvlotten 

van meer dan 100 meter lang over de rivieren werden ‘gestuurd’. Daarna was het 
woord aan Douwe Zondervan van de Historische Kring Woudsend die nader inging 
op het ontstaan van de molen. Met haar driehonderd jaar behoort De Jager tot de 

top vier van oudste nog bestaande, oorspronkelijke molens in Fryslân. Wel 
tekenen we hierbij aan dat dendrochronologisch onderzoek kan uitwijzen dat 

andere molens nog ouder zijn dan tot nu toe wordt aangenomen. Ook de 
importmolens zijn in die top vier niet meegenomen. 
 

 
  

Een stokoude foto uit 1914 vangt beide zaagmolens in één plaat. Links De Jager en rechts 

in de verte de collega-houtzaagmolen De Hoop die dateert van 1765. Een jaar na het 

maken van de foto zal die laatste zijn afgebroken. Rechts de stichtingsteen van zaagmolen 

De Jager in een oude halsgevel in de Bewaarskoallesteegh.  
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Op 28 maart 1865 stond 

deze advertentie in de 

LC. Het is opvallend dat 

de huidige situatie 

naadloos aansluit bij de 

toestand waarin het 

zaagmolencomplex zich 

bevond, meer dan 

anderhalve eeuw 

geleden! Alleen de 

prijzen zouden 

aangepast moeten 

worden, maar het 

complex is uiteraard nu 

niet te koop. 

 

Van professie naar passie 

Onder die titel vertelden Arjan Reekers en Marc Kramer ’s middags over hun 
betrokkenheid bij de zaagmolen. Vooral de rol van Arjan is een verhaal apart. 
Eenmaal kennisgemaakt met de sfeer in de wereld van weer en wind, van 

draaiende wieken en ambachtelijk zagen was hij er niet meer weg te slaan Als 
schoolkind kwam hij voortaan elke zaterdag met zijn vader naar de molen. Hij 

bleef de molen trouw tot op heden en heeft nu zelfs de leiding over het hele 
zaagcomplex. Marc doet bijna niet onder voor de jeugdige ambities van Arjan. Ook 
hij raakte al vroeg in de ban van het malen met molens en kwam zodoende via 

Cees Notenboom van buurmolen ’t Lam op De Jager terecht. De molen heeft 
daarmee twee jonge knapen die barsten van de ambities om de molen tot in 

lengte van jaren het werk te laten doen waarvoor zij ooit is gebouwd.  
De andere teamleden zijn al wat ouder en horen grotendeels zelfs bij de groep die 
in het prille begin in de jaren 70 van de vorige eeuw de gerestaureerde molen 

redden van een wezensvreemde functie. Daartoe behoort Jan Coppens, die 
destijds als instructeur bij de molen werd ingeschakeld om belangstellenden uit de 

wereld van de zeilschool, waartoe het molenrestant voor herstel onderdeel van 
uitmaakte, het molenambacht bij te brengen. Hij ziet de molen als voorbeeld van 
de vroegste vertegenwoordigers van het oude zagen op windkracht, dit in 

tegenstelling tot De Rat in IJlst die eigenlijk gezien moet worden als 
vertegenwoordiger van het eindstation in die cyclus.   
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Maar ook Freek Felkers is weer van de partij. Hij stamt eveneens uit de begintijd 

van de molen en de restauratie in de jaren 70 was mede aan hem te danken. 
Datzelfde kan gezegd worden van Wijbe de Vries die weliswaar nooit de opleiding 

tot molenaar deed, maar binnen de ploeg van onschatbare waarde is waar het 
gaat om allerlei klusjes in en rond de zagerij en het molenhuis. Jaap van Driel is 
net niet van de oude garde, maar loopt wel al heel wat jaren mee op de molen net 

als Lourens Feenstra. En dan zijn daar nog Siebolt Doorenspleet en Bert Wieman 
die hun passie voor de molen delen met de mannen van het eerste uur. 
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Hoe nu verder? 

Vanuit het verleden is veel bewaard gebleven in en rond de oude zaagmolen. Niet 
alleen op het gebied van monumentaal aanzien dat herinnert aan tijden van 

weleer. De zaagmolen wordt op het erf gecompleteerd door een droogschuur, een 
molenaarswoning, knechtswoninkjes en een kolk. Maar minstens zo belangrijk is 
het geweest dat hier in deze molen een grote rijkdom aan authentiek ambachtelijk 

materiaal bewaard is gebleven: gereedschappen, onderdelen van het zaagwerk en 
kennis.  
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De ligging aan de Ee geeft de molen een authentieke plek in het dorpsgezicht. Zonder 

water kon een zaagmolen niks. Aan- en afvoer van boomstammen en hout was 

onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van een waterweg.  

Wat het eerste betreft mogen we de mannen van de zeilschool die zich het lot van 

de zaagmolenromp aantrokken dankbaar zijn voor hun toekomstgerichte visie. 

Daaronder ook molenaar Piet Bootsma, die waakte voor het behoud van al die 

ogenschijnlijk nikszeggende stukken hout en metaal.  

Zij sloegen alles zorgvuldig op, zodat voorkomen werd dat die delen van de 

inventaris, waarvan de betekenis tijdens de restauratie wellicht niet onderkend 

zou worden, in de afvalcontainers zouden worden afgevoerd als zijnde “ouwe 

troep”. Die zaken geven nu aan de molen juist dat authentieke karakter waarom 

zij juist zo wordt geprezen.  

Het tweede aspect draait om informatie en die kon nog net op tijd overgedragen 

worden door de oude heer Nauta, beroepszager op De Jager. Hij vond in de “jonge 

honden” onder de vrijwillige molenaars hongerige, leergierige liefhebbers die het 

ambacht koesterden en het helemaal onder de knie wilden krijgen.  

De juiste klik 

In Nauta hadden ze de juiste man op de juiste plaats, met precies de houding die 

paste bij de groep. Een gouden klik die z’n meerwaarde tot op de dag van 

vandaag uittelt.  

Daarmee is de molen, landschappelijk zo fraai gelegen, een levend 
Rijksmonument van de hoogste categorie, klaar voor de volgende drie eeuwen.  
 

Gerben D. Wijnja   
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Mellemolen  

heeft weer een  

echt Fries wiekenkruis 

 

 

 

 

 

 

Op zo’n 2 kilometer noordelijk van de bekende Deelsmolen staat aan het 

Deel, het water tussen Akkrum en Heerenveen, een juweel van een 

spinnekop met een rijk verleden.  

Het is de Mellemolen die ooit als Polslootpoldermolen aan de rand van Akkrum 

stond maar wegens bebouwing in de jaren 2002/2003 naar deze plek aan de Nije 

Skou verhuisde. In Akkrum was het poldermolentje trouwens in 1849 al aanwezig, 

maar een zware storm in de nacht van 12 op 13 november 1972 lichtte de 

Polslootpoldermolen van zijn fundamenten wat aanzienlijke schade opleverde. 

Herstel volgde toen ter plekke, maar de locatie was, gezien de bebouwing, geen 

gelukkige keuze. Geen wonder dat bij een nieuwe restauratie uitgekeken werd 

naar een plek waar de spinnekop volledig tot zijn recht kon komen. Dat was dus in 

2003 toen de molen ook de naam Mellemolen kreeg, naar een van de oude 

poldereigenaren Melle Sjoukes Hylkema. Bij die verplaatsing kreeg de molen al 

een houten as wat spinnekop-eigen is.  

Feestelijke ingebruikname 

Op woensdag 18 september jongstleden was het opnieuw feest bij de Mellemolen. 

Weliswaar op bescheiden schaal maar de beide molenaars Rien van Schaijck en 

Johannes Terpstra glunderden van trots toen zij de vlaggenlijn tussen de uiteinden 

van het gevlucht knoopten. De nieuwe zeilen van Koning werden aangebracht en 

toen kon er maar gedraaid worden op de straffe wind die uit noordwestelijke 

richtingen over het veld kwam waaien. Heerlijk, om die aanvoer van wind 

ongehinderd te ervaren en prachtig om te zien hoe het vernieuwde wiekenkruis 

draaide. De stalen roeden van weleer waren afgedaan, doorgeroest op vitale 

plekken, en de wens van de molenstichting De Lege Midden was om er weer 
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houten roeden in te laten zetten, zoals het hoort bij een spinnekop. Bij die 

restauratie werden de roeden ook zo’n drie decimeter langer wat het gemak en 

het aanzien versterkte. Trots als een pauw liepen ook de beide molenmakers Onno 

Klaver en Rolf Dijkema van De Molenmakers rond op de molepôle. Zij hadden 

ervoor gezorgd dat de diepe Friese zeeg in het hekwerk terugkeerde, wat de 

belijning een stuk fraaier maakt en het malen bevordert.  

Complimenten 

De ligging van de molen bij een veerpontje maakt dat er gemakkelijk gebruik 

gemaakt kan worden van de theeschenkerij aan de overkant van het water bij Nije 

Skou. Daar werd onder het genot van koffie met wat lekkers nagekaart over het 

positief bereikte resultaat. Secretaris-penningmeester Rien van Schaijck 

complimenteerde de beide molenmakers en benadrukte nog eens het belang van 

een goede molenmakerij voor het molenbehoud in Nederland. Dat deze twee ook 

nog eens molenaar zijn, bevordert de kwaliteit en betrokkenheid enorm, aldus de 

strijdvaardige Van Schaijck die niets aan het toeval overlaat om de molenbelangen 

te dienen. (Onno bemaalt de stokoude spinnekop “Wieuwens” van Oosterlittens en 

Rolf is actief op de poldermolen van Broeksterwoude en de korenmolen van 

Surhuisterveen.) 

De molen wordt ingezet als hulpgemaal bij hoge waterstanden en kan zo nodig in 

circuit malen. Met het Waterschap wordt in 

deze uitstekend samengewerkt. 

Complimenten van het bestuur waren er ook 

voor de gemeente Heerenveen. Sinds 2014 

valt de molen onder het gebied van deze 

gemeente en de samenwerking is geweldig, 

ook op het gebied van de subsidiebijdrage 

voor jaarlijks onderhoud. De wethouder 

reageerde verheugd op deze loftuiting: “We 

doen het heel graag en hopen er nog heel 

lang mee door te gaan.”  

Aan de overkant van het water schitterde de 

molen in al zijn pracht onder fraaie Friese 

wolkenluchten. Door zijn ligging aan het 

water met een fietspontje in de directe 

nabijheid is een mooie route te fietsen 

waarbij ook de Deelsmolen kan worden 

bezocht. Via Heerenveen, Sintjohannesga, 

Langweer Scharsterbrug en Joure is zowaar 

een interessante uitbreiding te maken met 

veel molenfraais onderweg.  

 

Gerben D. Wijnja  
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Terug in de tijd n.a.v. een 

molenschilderij van Gerben Rijpma 

 
Kunstschilder Martin Sijbesma vertelt 

Twintig jaar geleden ging het op de molen mis met Martin Sijbesma. Zeer 

gemotiveerd was hij twee jaar daarvoor in Witmarsum bij molenaar 

Sierkstra in de leer gegaan om het molenaarsdiploma te halen. Maar het 

examen was geen succes. 

Hij herinnert zich de lessen op de molen als genoeglijke perioden van samenzijn, 

van het delen in elkaars passie voor de kracht van de wind die werktuigen in 

beweging bracht wat nuttig was voor de bemaling van landerijen en het verkrijgen 

van steengemalen meel voor het bakken van brood. Die aspecten spraken Martin 

aan en de begeleiding die hij daarbij ontmoette, was helemaal geweldig. Nog 

steeds spreekt hij met waardering over Sierkstra zijn bezieling en lyrisch kan hij 

worden als Maaye Teernstra ter sprake komt, de molenaar die tal van molens in 

de omgeving van zijn woonplaats Bolsward bemaalde. “Dat wie in fantastysk leave 

man. Hy wie o sa krekt en wat wist er in protte!” In het land bij de malende 

molens schilderde Martin destijds al zijn doekjes. Zijn land als het ware, waarmee 

hij vergroeid was geraakt vanuit de eenvoud in een armoedig arbeiderswoninkje in 

de schaduw van de wieken van de Hiemerter spinnekop. Maaye was ook de man 

die hij op visite leerde kennen en die hem vervolgens enthousiast had gemaakt 

voor het vak van molenaar. Overal ging hij met de ploeg naar toe. Zo ook naar 

Aalsmeer waar Jan Hofstra een molen bemaalde en bewoonde. Martin spreekt met 

respect over Jan zijn betrokkenheid bij het molenbehoud. Ook Dick Sandberg en 

zijn vrouw Jet herinnert hij zich nog goed evenals Auke Bootsma.  
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Molenaarsexamen 

“Auke draaide ûnder profesje fan Sierkstra. Hy woe ek gjin eksamen dwaan. At 
him op les frege waard wat er dwaan soe at dit of dat kapot wie dan andere er: 

Dan skilje ik de molenmakker wol.” 
Martin moet er nog om lachen, lurkt nog eens aan zijn kromme pijpje waarna hij 
bedachtzaam vertelt over zijn mislukte examen. “It wie op mole De Phenix by 

Marrum. Sije Hoekstra wie dêr mûnder. Sierkstra hie my sein dat ik moai sizze 
moast wat ik allegear wist. Do kinst se wol in protte fertelle.” Maar het liep even 

anders. In de examencommissie zat ene heer Vellekoop die, toen Martin 
uitgebreid zou gaan verhalen, meteen van wal stak met de opmerking: “Wij 

stellen hier de vragen en jij geeft antwoord.” Martin: “Sa hie Sierkstra it my net 
sein en doe waard ik wat dwers. Dat hie better net kinnen, mar it rûn no ien kear 
sa. Ik fielde suver wer dy âlde Fryske kriich.” Het gevolg was jammerlijk: Martin 

zakte en was voor het verdere verloop verloren voor de Friese molens. Wat blijft 
zijn de fraaie herinneringen aan de ploeg vrijwilligers op de molen en aan de 

bijzondere visites zoals die van een jong paartje waarvan de kortgerokte vrouw de 
aandacht trok van de mannen. Martin weet nog goed dat zij, kijkend door het 
trapgat, de dame over de steenzolder zagen schrijden. “Sierkstra en ik seagen har 

der lâns keuteljen, sûnder slipke oan. Man, soks makkest nea wer mei.” Mooi vond 
hij ook het werk op de molen op zich.  

 

 

Gerben Rypma zijn Friese weidelandschap met spinnekop, koeien en een boerderij 

 

En dan dat geluid van de wind, het kraken van kamwielen, het licht dat zo fraai 
door de ramen streek en de verschillende geuren, van gemalen meel op zolder tot 

dat van reuzel in de kap. Hij spreekt van een “fenomenaal gesicht hoe’t dat 
allegear derút seach en yndrukwekkend as it draaide”.  
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Kunstschilder 
 
Martin was al die tijd al kunstschilder en verdiende zo zijn brood. Veel had hij niet 

nodig, want zijn woning bij de Hiemerter spinnekop was niet meer dan een 
“suterich arbeiderswentsje, hûndert jier werom yn ‘e tiid.” Naast het huisje stond 

een regenwatersbak, hij kookte op een petroleumstel en de lamp brandde ook op 
petroleum. In de hal was slechts één peertje elektrisch licht. De kachel brandde op 
hout, eierkolen en briketten. Later verhuisde hij naar Kûbaard waar opnieuw een 

oud huisje zijn thuis werd. Hij verbeterde zich enorm: er was gasaansluiting, 
zodat de gaskachel voor warmte in de kamer zorgde. Slapen deed hij in een 

bedstee en schilderen in “it swithok”, het hok van een keuterboertje dat in de hete 
zomer was vertimmerd. Ook hier kwam weer een houtkachel om het vertrekje in 
koude jaargetijden te verwarmen.  

21 jaar geleden verbeterde Martin zich aanzienlijk toen hij de oude kosterwoning 
met kerkje in het dorp kon kopen. Vanaf die tijd rees ook zijn beroemdheid als 

kunstschilder. Aanvankelijk waren het landschapjes, stillevens, gevolgd door 
oldtimers en thans is hij helemaal in de ban van het project “99 froulju” die hij 
portretteert in zijn atelier en die t.z.t. met achtergrondverhalen in een boek 

komen.  
 

Schoonmaakklus 

Tussendoor is er ook tijd om een mooie klus te klaren zoals het schoonmaken van 
een oud doek van de bekende Friese kunstschilder Gerben Rypma. Johannes de 

Wit uit IJsbrechtum had daarvoor bij Martin aangeklopt. Het opknappen  
verscheen op Facebook en zo kwamen wij erachter wat uiteindelijk leidde tot deze 

aardige terugblik in de Friese molenwereld. Dat het destijds bij het examen wat 
uit de hand was gelopen, spijt Martin achteraf enorm. “Dat wie hiel spitich. Ik hie 

der sels debet oan, mar mei dwerssichheid berikt men neat. Dat ha ik der wol fan 
leard.” 
 

Gerben D. Wijnja  
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Over Gerben Rypma 

Gerben Rypma (Sânfurterryp 

1878- Blauhús 1963) woonde 

in een boerderijtje bij de 

Oudegaster Brekken. Hij 

ontwikkelde een sterke band 

met zijn moeder, omdat zijn 

vader vroeg overleed. Zij zou 

de enige vrouw in zijn leven 

blijven. Toen zij in 1917 stierf, 

betrok Gerben een simpel 

hutje aan de Oudegaster 

Brekken. Daar bleef hij wonen 

tot 1939. Een hevige 

longontsteking deed hem in 

het ziekenhuis belanden. Op 

die eenzame plek bij de 

Brekken was hij mensenschuw 

geworden. Daarbij 

verwaarloosde hij op het laatst 

ook zijn paar koeien en 

zichzelf. Hij schreef gedichten 

in het Frysk, bezong daarin de 

natuur maar ook zijn innerlijke 

strijd. Pas op latere leeftijd 

begon hij te schilderden, 

daartoe aangespoord door 

huis- en kunstschilder Jaring 

Walta. Ook Bauke van der 

Sloot en Ids Wiersma zullen 

hem geadviseerd hebben door 

te gaan met schilderen. Zijn 

landschappen zijn realistisch 

met een romantische 

ondertoon. Zo komt het dat 

ook molens in zijn omgeving 

op doek zijn vastgelegd. De in 

Blauhús gevestigde Gerben 

Rypma Stichting houdt de 

nalatenschap van de dichter-

schilder in ere. 

 
Boven: het vervuilde doek van Rypma, 

daaronder werken van Sybesma met molens Pankoeken, Hartwerd en Oudega.  
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De Kleilânsmole aan de Hoge Herenweg bij Marrum. 12-06-2019. 

Onder een nachtelijk wolkendek met harde wind in de nacht van 12 

juni 2019. Een bijzonder fenomeen. Ook dit is landschapsfotografie: 

erop uit wanneer de omstandigheden goed zijn. 

Fotografie als hobby 

Ronald Rozema is geboren in Leeuwarden, 40 jaar jong en woonachtig in Britsum 

met zijn vriendin Marijke van der Meulen. Hij is projectleider bij Huhtamaki Fiber 

Technology in Leeuwarden waar machines voor de papierindustrie ontwikkeld en 

gebouwd worden. Daarmee worden bijvoorbeeld eierdozen gemaakt. Het is zijn 

taak om reserve onderdelen te leveren en ondersteuning te geven in advies en 

selectie van onderdelen die nodig zijn bij het onderhoud van deze machines. 

Fotografie is zijn hobby is en dan in het bijzonder landschapsfotografie. Om die 

hobby nog een extra impuls te geven en kennis uit te wisselen is hij lid van de 

fotoclub in Stiens, fotoclub 8-88 (https://fotoclub8-88.nl/). Verder houdt hij van 

reizen, wandelen door de natuur en wat van de wereld zien. Onlangs waren ze nog 

twee weken in Schotland geweest. Stedentrips doen ze ook regelmatig.  

 

Molenaar Jan Huls, bestuurslid van de Stichting Molens in Menaldumadeel, wist 

van de kwalitatief hoogwaardige foto’s die Rozema maakte en tipte ons met 

bijgaand verslag als resultaat alsmede prachtige foto’s op de cover van ons blad.   

https://fotoclub8-88.nl/
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Poldermolen Puollen bij Dronrijp en daaronder De Rentmeester bij Menaldum 
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Puollen Dronrijp 07-05-2019: Een van zijn favoriete foto's. Mistig, prachtig 

licht en alle rust in de ochtend. In deze foto is duidelijk de regel van derden te 

zien als compositie. Molen links, horizon op ongeveer 1/3 van de foto. 

Rentmeester Menaldum 07-03-2018: Een ochtend met veel mist waarbij het 

uiteindelijk optrok en de zon net door de bewolking heen prikte. De compositie 

begint hier links onderin met het water wat mooi naar de molen leidt. Het 

weggetje is een mooie inleidende lijn die wederom naar de molen leidt. 

Hoe is de fotografie op uw pad gekomen? 

“Al van jongs af aan vind ik fotografie een leuke bezigheid. Vroeger mocht ik foto's 

maken met het fototoestel van mijn ouders, nog met rolletjes die je in de winkel 

moest laten ontwikkelen. Vanaf 2012 ben ik in het bezit van een spiegelreflex-

camera en zo is de hobby eigenlijk ontstaan. Na een vakantie in IJsland is de 

landschapsfotografie echt een interesse geworden en wilde ik daar meer mee 

doen, de mooie natuur vastleggen. De aankoop van een statief en diverse andere 

lenzen hebben me gebracht waar ik nu ben. De fototas werd steeds meer 

aangevuld met zaken als lenzen en filters. Ondertussen heb ik verschillende 

cursussen e.d. gevolgd om me te verdiepen en te verbeteren.” 

Wat boeit u zo in fotografie? 

“Fotografie is voor mij een hobby waar ik mijn creativiteit in kan uiten en ik vind 

het een uitdaging om de natuur vast te leggen onder de goede omstandigheden. 

Ik probeer altijd een soort van rust in mijn foto's te krijgen. Voor mij is de 

uitdaging om een landschap, onder de goede omstandigheden, vast te leggen en 

mensen een kijkje in mijn wereld te geven.” 

Welke vormen van fotografie beoefent u het liefst?  

Zoals eerder genoemd: Landschapsfotografie. Daarnaast fotografeer ik ook graag 

dieren zoals roofvogels. Regelmatig ga ik naar een fotohut in de buurt om daar 

van de natuur te genieten. 

Voor landschapsfotografie is het tijdstip van vastleggen vaak cruciaal. 

Hoe laat gaat u het liefst op pad en waarom dan? 

Het tijdstip is inderdaad cruciaal. Elke foto die ik maak plan ik bijna altijd van te 

voren en ik bepaal van te voren welke compositie voor mij het beste lijkt. Vaak ga 

ik dagen of weken van te voren op de locatie kijken. Meestal gewoon overdag, en 

ik bekijk wat de mogelijkheden zijn. Als landschapsfotograaf ben je vaak ook een 

soort van weerman: Het weer is essentieel om een bepaald beeld wat in je hoofd 

zit vast te leggen. Het weer hoeft niet per definitie "goed" te zijn in de zin van 

zonnig of strak blauwe luchten. Mist, wolken en zelfs een mooie stormlucht kan 

ook prachtig zijn. Als ik dan op pad ga ben ik tenminste een uur van tevoren op de 

betreffende lokatie, voor bijvoorbeeld een zonsopkomst of zonsondergang. De 

compositie goed krijgen en alle apparatuur klaarzetten is essentieel. Voor de 

zonsopgang is het soms erg vroeg opstaan, vooral in de zomermaanden. De foto 

van de Puollen is bijvoorbeeld om 04:45 in de ochtend gemaakt. Soms zit het 

weer tegen of heb je niet de omstandigheden die je wilt hebben en dan moet je op 

een andere tijdstip terugkomen.   
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Zaagmolen De Rat te IJlst en daaronder De Steenhuistermolen bij Stiens  
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De Rat IJlst 04-02-2017: Koud en guur maar windstil. Een mooie spiegeling in 

het water bij deze bijzondere molen. 

Steenhuistermolen Stiens 05-11-2017: Vlakbij mijn woonplaats. Storm op 

komst eind november 2017. Deze foto heeft 2 pagina's groot in de Friesland Post 

gestaan.  

Een bekende landschapsfotograaf, Bas Meelker, heeft me eens de wijze woorden 

verteld dat het 9 van de 10 keer tegenzit, maar als het dan die ene keer meezit en 

je komt thuis met een goede foto, dan is de voldoening het grootst. 

6. Molens komen in uw repertoire ook voor. Wat boeit u zo in deze 

monumenten? 

Molens hebben me altijd wel geboeid, van jongs af aan. In Stiens staat molen "De 

Hoop" en daar kwamen we vaak even kijken als deze open was. Een molen is 

natuurlijk een mooi onderwerp in de landschappen en in Friesland hebben we er 

genoeg op prachtige locaties. Een molen trekt altijd wel de aandacht en is een 

dankbaar onderwerp om een foto net dat beetje meer te geven, een verhaal. Ook 

de techniek en het ambacht van het molenaarsvak vind ik erg mooi. Als ik een 

molen in mijn landschappen heb gefotografeerd probeer ik er altijd wel wat info bij 

te zoeken en in sommige gevallen is contact met de molenaar zelf een mooie 

ervaring. Vaak wordt er dan wel even in en om de molen gekeken en in sommige 

gevallen wordt de molen in een mooie stand gezet, voor de foto. Molen De 

Rentmeester heb ik een aantal keren gefotografeerd nadat er contact was geweest 

met de molenaar. De molenaar zorgde er dan voor dat de molen in de juiste stand 

stond om zo optimaal in beeld te zijn voor een zonsopkomst. 

7. Welke molens vindt u persoonlijk de mooiste? De grote 

industriemolens zoals bijvoorbeeld die van Burdaard, Dokkum en 

Vrouwbuurtstermolen, of de poldermolens zoals de muontsen en 

spinnekopjes? En waarom gaat juist daar uw voorkeur naar uit? 

Molen de Puollen (Dronrijp) en de Rentmeester (Menaldum) zijn wel de favorieten 

als het op fotograferen aankomt. De locaties zijn prachtig en ik heb meerdere 

malen contact gehad met de molenaars aldaar. Molen De Olifant nabij Burdaard 

heb ik onlangs vastgelegd (zie de cover achterop) en vond ik erg mooi vanwege 

de opvallende witte kleur. Molen "De Rat" in IJlst heb ik eenmaal bezocht en vond 

ik erg fascinerend, ook vanwege de techniek die erachter schuilt. 

8. Heeft u een bepaalde molen die u het meest bewondert en legt u die 

ook vaker vast? Waarom juist die molen? 

De Rentmeester in Menaldum. Mijn werkplek was onlangs nog in Franeker en ik 

reed hier dagelijks langs. Zonsopkomsten kun je hier prachtig vastleggen, het hele 

jaar door. De ligging van de molen is perfect en het water erbij maakt het af. Deze 

molen heb ik het meeste gefotografeerd. 

9. Wat wilt u bereiken met uw foto’s? 

Fotografie is een hobby voor mij. Een moment van rust tussen de dagelijkse 

dingen. In mijn foto's probeer ik dat over te brengen: Rust en ruimte.  
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In de toekomst zou ik graag verder willen met het geven van workshops en 

voorlichting, naast het maken van foto's. Soms verkoop ik ook wel eens foto, dat 

is de mooiste waardering die je kunt krijgen, maar geen drijfveer. Het op pad 

gaan, het liefst alleen, en dan onze mooie wereld vastleggen onder de juiste 

omstandigheden. Thuiskomen met de foto die je in je hoofd had en dat het dan 

lukt, dat geeft mij veel voldoening. 

10. Waar kunnen we meer van uw werk zien? In bepaalde publicaties of 

wellicht in een galerie? 

Ik plaats mijn foto's op sociale media zoals Instagram (@rrozema) en facebook. 

Zelf heb ik ook een website ( www.ronaldrozema.nl ) waar een selectie van mijn 

beste foto's te zien is. Regelmatig sta ik in het maandblad "Friesland Post" en heb 

ik diverse foto's mogen aanleveren voor verschillende bedrijven en tijdschriften. 

Onlangs mocht ik mee als fotograaf voor "merk Fryslan" om het evenement 

"Discover the Dark" vast te leggen op de waddeneilanden. Het ging er hier om, 

om de duisternis vast te leggen in een van de "Dark Sky Parks" op het eiland 

Terschelling. De foto's worden gebruikt voor promotie van evenementen en 

dergelijke. Onlangs heb ik een fotoexpositie gehad in het woonzorgcentrum 

"Foswert" te Ferwert; 22 foto's op groot formaat die in de hal van dit centrum 

hingen voor een periode van 3 maanden. 

11. Wat zou u de lezers willen aanraden als het gaat om het maken van 

mooie landschapsfoto’s of interieuropnamen van molens? 

Compositie. De locatie kan nog zo mooi zijn, als de compositie niet goed is kan het 

mooiste landschap op foto erg tegenvallen. "Lees" het landschap en bepaal vooraf 

wat je vast wilt leggen. Compositie is het ordenen van de chaos: Wat leg ik vast 

en waar zet ik mijn onderwerp(en) neer in mijn foto? Zet een molen bijvoorbeeld 

uit het midden van de foto, het liefst links en zet de horizon op een derde van de 

foto.1 Een mens kijkt van nature van links naar rechts, net zoals bij het lezen van 

een boek. 

Tenslotte raadt Ronald Rozema serieus geïnteresseerden aan om een eenvoudige 

basiscursus fotografie te volgen.  

                                                           
1
 De regel van derden heet dit in de fotografie en is een basis compositieregel. O.a. toegepast bij de 

foto Wijnsermolen Wijns - 28-08-2019: vanaf de weg nabij Wijns gemaakt in de zomer van 2019. 

http://www.ronaldrozema.nl/
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Molenliteratuur 

Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen 

Deze handreiking is gemaakt om de kennis van 

molenerven te verzamelen en te delen. Erfgoedhuis Zuid-

Holland wil met deze handreiking poldermolenaars van nu 

inspireren tot het doen van onderzoek naar het eigen 

molenerf. Want kennis van de inrichting in vroeger tijd is een inspiratiebron voor 

de invulling van het erf van nu. Altijd al wat meer willen weten over het erf van de 

poldermolen? Bestel dan deze handreiking over het erf van de Zuid-Hollandse 

poldermolen. Kom meer te weten over bijgebouwen, dieren, moestuinen, hekken 

en boenstoepen. De schrijvers van het boek behandelen de geschiedenis van de 

inrichting van poldermolenerven in de provincie Zuid-Holland. In de beschrijving 

en aan de hand van de foto’s krijgt u een goed beeld van hoe het ooit was en hoe 

het zou moeten blijven. Ook voor de rest van Nederland is dit een boeiende en 

nuttige handreiking die we graag onder de aandacht brengen. Het boek is een 

initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Daar is het boek ook verkrijgbaar voor 

de prijs van € 15,- incl. verzendkosten. Het boek telt 112 pagina’s en is geheel in 

kleur uitgevoerd. Het kan besteld worden bij Jesse in ’t Veld via e-mail 

veld@erfgoedhuis-zh.nl. Het kan ook via de site https://www.erfgoedhuis-

zh.nl/producten/producten/2019/publicatie-handreiking-molenerven/. 

Zaanse molenverhalen 2019 – Papiermolens en 

papiermakers 

Dit is al weer de tiende editie van Zaanse verhalen en in dit 

jaarboek staat de windpapiermolenindustrie in de Zaanstreek 

centraal. Ooit waren hier 55 windmolens in bedrijf voor de 

papierfabricage. In het boek wordt uitgebreid aandacht 

geschonken aan de waterzuivering wat nodig was om wit 

papier te verkrijgen. Couwenhoven beschrijft ook de 

voddenoorlog die meer dan een eeuw duurde. Hij stelt een 

schandaal aan de kaak rond de financiële ondergang van een 

papiermoleneigenaar en hij doet verslag van het jaarlijkse 

onderhoud aan een papiermolen in het dagboek van een 

molenbaas. Verder is er aandacht voor een stokoud rederijcontract van 

papiermolens die voor het eerst wit papier maakten. Natuurlijk komt de nog 

bestaande papiermolen De Schoolmeester aan de orde en heel interessant zijn ook 

de verhoren uit 1891 die een licht werpen op de arbeidsomstandigheden op de 

papiermolens. Maar ook ontdekte Couwenhoven dat papiermolen De Jonge Dolfijn 

in Westzaan, de huidige Penninga’s molen, ooit witpapiermolen is geweest 

vanwege de aanwezige vijvers die nodig waren voor die fabricage. Dit en nog veel 

meer leest in het 158 pagina’s tellende boek van Ron Couwenhoven. Voor 

bestelling kunt u contact opnemen met de auteur r.couwenhoven@upcmail.nl. 

Prijs € 19,50 excl. verzendkosten.   

mailto:veld@erfgoedhuis-zh.nl
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/producten/producten/2019/publicatie-handreiking-molenerven/
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/producten/producten/2019/publicatie-handreiking-molenerven/
mailto:r.couwenhoven@upcmail.nl
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Molenherinneringen 

ophalen aan tafel bij 

Gerrit Bremer 

 

Door Marijn van Tilburg 

 

Het zal in het jaar 1940-41 zijn geweest. De herfst was begonnen en het 

werd al vroeg donker. De molenaarsvrouw had het licht in de kamer 

aangedaan en de kolenkachel snorde rustig in de hoek van de kamer. Ze 

was met het eten bezig, ze kon vanuit het raam door de schemering zien 

dat de molenaar bezig was met het afslaan van de molen, want het 

opentrekken van de kleppen kende ze wel. Ze kende door de jaren heen 

het ritueel van haar man op de molen wel. 

Het regende en de wind stond stevig in het westen. Maar de radio had winter 

voorspeld met een ruimende wind uit het noordoosten en de neerslag zou eerst 

overgaan in natte sneeuw, maar later zou het een beetje gaan vriezen. 

Vanavond moest er nog wel een kit met kolen uit de molen worden gehaald. Dan 

hadden we voor morgenvroeg eerst iets in huis, mompelde de vrouw stil voor zich 

uit terwijl ze de borden op tafel zette. Koud en nat kwam de molenaar in huis, hij 

had honger en wilde zich warmen aan de kachel. Na een zware dag op de molen is 

het 's avonds goed rusten. Wassen, omkleden, eten en de boekhouding. Samen de 

dag nog doorspreken en dan gauw naar bed.  

De volgende dag is men al weer vroeg uit de veren, want om een uur of zeven 

gaat de molenaar weer richting de molen. Het slot in de halve deur wordt 

omgedraaid en de deur komt op de haak. De lamp wordt aangestoken en een 

flauw schijnsel verlicht de molen. 

Het paard dat in de hoek staat, begint stilletjes te roepen; het kent zijn baas wel 

en wacht op eten en drinken. 

De kar staat geladen klaar met veevoer voor enkele boeren op de terp, enkele 

kilometers buiten het dorp. 

Boer Zijlstra, die zijn voer en melk altijd met een praam over de rivier brengt en 

haalt zal nu wel niet kunnen komen, want er ligt al aardig wat ijs in de rivier. 

Achter de oude dijk zijn de landerijen en er ligt een onverhard pad naar boer 

Zijlstra.  
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Maar dat is nu allemaal modder. Er is met paard en wagen geen doorkomen aan. 

Daar is rekening mee gehouden. Op afspraak laat de molenaar de bestelde 

goederen achter op een droge plaats net buiten het dorp en de boer komt met 

twee paarden voor een kar, waar een soort van glijders onder zijn gemaakt, de 

goederen ophalen. Het dorp had vier bakkers en alle vier lieten ze hun graan bij 

de molen verwerken. Er werd gerst gemalen en tarwe en rogge. Wat er ook werd 

gemalen was droog brood wat overgebleven was bij de bakker. Dat werd dan 

gedroogd bij de oven om het niet te laten verschimmelen. Dat werd dan gebroken 

en kwam dan in de kaar van het veevoer. Daar werd door de jeugd weleens een 

krentemik van gepikt als de molenaar even niet keek. Dat werd dan geweekt in 

het water achter de molen en stiekem opgegeten. Werd je gesnapt dan volgde er 

een pak rammel. 

Molen Windlust in het dorpsgezicht op een oude ansichtkaart 

Malen in de oorlog 

We praten met molenaar Gerrit Bremer. Hij was eigenaar van “De Windlust" in 

Burum. Thies de Vries, eigenaar en molenaar van "De Windlust" was door de jaren 

heen op leeftijd gekomen en wilde het de rest van zijn leven rustig aan doen. Zijn 

zoon had een bloemenkwekerij in Buitenpost en had geen zin in de molen. Goede 

raad was duur maar een oplossing was niet ver weg. De Duitsers hadden intussen 

de regelgeving in Nederland overgenomen en sommeerden de boeren rond Burum 

hun land te scheuren ten behoeve van de voedselvoorziening. Bieten en graan en 

koolzaad moest er komen. Zwarte handel stak de kop op en kleine partijen graan 

verdwenen op diverse zolders om te drogen en gemalen te worden voor eigen 

consumptie. Maar men wist natuurlijk wel ongeveer hoeveel productie er van een 

hectare land afkwam en men stelde zegels in om op de zakken te binden.  
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Zo kon men controleren hoeveel er van een bepaald bedrijf binnen werd gebracht 

op de molen. Thies had aan dit hele gedoe geen zin meer en wilde van de molen 

af. De vader van Gerrit en Thies waren geen onbekenden van elkaar, want ze 

zaten beiden in het boerenleven. Vader Bremer was graanhandelaar op de 

graanbeurs in Groningen en Leeuwarden en reed met een vrachtauto naar en van 

boeren met stro en hooi. Men sloot een deal: voor 1700 gulden werd de molen 

gekocht. Thies nam het geld en vertrok met de noorderzon en is nooit terug 

gekeerd in Burum. Maar daar stond Bremer met een molen en geen verstand van 

zaken. Gerrit was 12 jaar en zat nog op de lagere school; hij was 8 jaar toen hij 

pas naar de lagere school ging. Goede raad was duur en men stond met een 

molen in de hand, met rondom 4 bakkers die meel wilden hebben voor de 

hongerige dorpsgenoten en het Duitse leger wat intussen was aangeschoven 

binnen de Nederlandse grenzen. 

Verder waren er de boeren die 

van hun graan af moesten. Met 

knikkende knieën toog men naar 

boven, de vang los en volgens 

Gerrit ging de rest vanzelf. 

Vader op de auto en Gerrit zo 

veel mogelijk op de molen. 

Thies had geen personeel, dus 

de kunde was verdwenen. Men 

ging aan de slag en gaandeweg 

leerde men het vak. 

Gerrit Bremer bij de oude lessenaar. (Foto Gerben D. Wijnja, mei 2005) 

Malen en bezorgen 

Er werd veel rogge gebroken voor de boeren, dat werd gevoerd aan de paarden. 

Er waren veel paarden op het land. Een gemiddelde boer had wel 7 of 8 paarden. 

Dat moest ook wel, want het was zware klei en om dat land te ploegen stonden er 

soms wel 4 tot 6 paarden voor de ploeg.  
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Die rogge werd door de bakkers gebakken tot grote broden. Er was een boer en 

die had een hondenkar en daar liep een herder voor. De kar werd dan bij de 

bakker achtergelaten met de hond ervoor. De bakker laadde de broden op de kar 

en stuurde Cessar met de kar en al weer naar huis. Nooit een probleem. Tarwe 

maalde men voor de bloem. Dat werd gewaaierd door de buul. Daar hing een 

parachutekleed in waar het kaf achter bleef liggen en de bloem in werd 

opgevangen. Ook gerst werd gemalen en gebroken. Dat ging dan naar de 

melkfabriek "Frija" in Westergeest. 

Kruien en billen 

De molen had eerst een voeghouten 

kruiwerk met een spaakwiel. Om te 

kruien moest vaak vader Bremer 

bijspringen, omdat Gerrit niet bij 

machte was om de molen uit de 

nesten te krijgen. Ook werd om de 

veertien dagen de zaak gesmeerd met 

reuzel om het soepel te laten glijden. 

Later kwam er een Engels kruiwerk 

wat de zaak veel makkelijker deed 

rollen. Met de rug tegen de staart en 

maar drukken volgens Gerrit. 

Engels kruiwerk in de Burumer molen( foto Gerben D. Wijnja, mei 2005) 

 

De molen had in de oorlog ook nog een veiligheidsfunctie. Er was eens een razzia 

geweest en toen werden er 12 mensen opgepakt waarvan er twee nooit meer zijn 

terug gekeerd. Dat mocht nooit weer. Er werd afgesproken dat de molen overkruis 

zou komen te staan als er onraad was in het dorp. Het ging zo ver dat de molen in 

de wiekstand werd werd gekruid om alle windstreken te kunnen waarschuwen. Het 

verhaal gaat verder. 

Er zaten wel 2 pelstenen in de molen. Het billen van de steen gebeurde 

ook. Gerrit kreeg dan wel hulp van Medendorp uit Zuidlaren van molen 

“De Wachter". Medendorp kwam dan op een zware Harley Davidson en 

ging eerst naar zijn moeder in Pieterzijl. De molenaar daar had de 

gewoonte om de steen omhoog te draaien en te laten zaken op 2 schamels, 

een soort schragen: dan kon men er bij stáán. 

Gerrit vond dit maar niks en zat liever op een kussentje geknield. Er was geen 

stroom op de molen en om toch enige verlichting te hebben bond men een riem 

om een steenspil met een paar dynamo's en zo had men een beetje licht.  

De jaren gingen verder, de zaken gingen goed, zowel op de molen als met het 

vrachtvervoer. Dan staat plots de hermandad voor de deur. De jeugd kroop op de 

stelling en in het gevlucht en zelfs boven op de kap had men jongeren gezien.  
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Gerrit zijn vader werd toen over een en ander onderhouden. Het antwoordt was 

van: “Men wil toch jonge molenaars opleiden. Dan moeten ze toch om kunnen 

gaan met een molen, zowel binnen als buiten.” Verslagen door dit antwoord droop 

men af. Achteraf denk je van: hadden we maar beter... 

De zestiger jaren braken aan 

Minister Mansholt van landbouw en 

veeteelt had het plan opgevat om 

een grote herverdeling van 

landbouw en veeteelt uit te voeren. 

Dit om de versnippering tegen te 

gaan en grotere bedrijven te 

stichten. Daar kon de molenaar niet 

tegenop.  

Er kwamen nieuwe spelers in de 

markt, hier in het noorden waren dat 

Wouda veevoer in Sneek en 

U.Twijnstra te Akkrum (zie de foto’s 

links) en zo waren er nog wel een 

paar. 

De molen kreeg rust, er was een 

personeelslid die wel aardigheid aan 

de molen had en die wilde ‘s 

zaterdags wel voor de prins draaien. 

Dat ging zo door tot eind 90-er 

jaren. Men hield de molen in stand, 

men beurde wat subsidie maar dat 

hield geen stand. De molen werd 

overgedaan aan de gemeente voor 

het symbolische bedrag van één 

gulden. 

Boven: Wouda’s Meelfabriek in Sneek 

met daaronder de fabriek van 

U.Twijnstra in Akkrum die was voortgekomen uit een windmolen. 

Opleidingen 

Beginjaren 70 werd er in Friesland een vereniging opgericht om molenaars op te 

leiden. Enkele vakmolenaars werden bereid gevonden om hun tijd hier in te 

steken waaronder Gerrit Bremer. In 2000 werd de molen opnieuw in gebruik 

genomen na een restauratie en de gemeente droeg de molen over aan het "Gild 

Fryske Mounders". En toen kwam de brand in april 2012, een zwarte bladzijde in 

de geschiedenis van de molen. Maar herbouw volgde. De burgemeester van 

Kollumerland verrichtte de openingshandeling, dacht klaar te wezen, snel een 

borrel en naar huis. Maar dat was buiten de waard gerekend, want Gerrit stond 
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plots voor zijn neus. Er moest nog worden afgerekend. Verbaasd keek de 

burgemeester Gerrit in de ogen en vroeg wat er gaande was. “Kijk,” zei Gerrit, 

“als ik iets verkoop is het pas van de koper als ik ben betaald en ik ben nog steeds 

niet door de gemeente betaald voor de overdracht van de molen in 2000.”  

De burgemeester keek eens vragend om zich heen naar hulp, maar niemand zei 

iets. Ten einde raad vroeg de burgemeester wat er op het kleed moest komen. 

“Eén gulden,” zei Gerrit met een hooghartig gezicht. De burgemeester haalde zijn 

rode zakdoek uit zijn broekzak, viste ergens een gulden vandaan, knoopte die in 

de zakdoek en gaf hem met een glimlach aan Gerrit met de woorden: "Wij zijn 

lyk". Nog steeds ligt de zakdoek met gulden onder handbereik. 

Ook is er een dissonant. Bij de overdracht komt er een leermeester van het Gild 

bij Gerrit staan. Die weet te vertellen dat hij nu niet langer op de molen mag 

malen, omdat hij niet in het bezit is van een diploma en dat zijn handelingen niet 

zijn verzekerd. En dat terwijl hij in 1976 al benoemd was als examinator! Diep op 

zijn ziel getrapt verlaat Gerrit de molen om ‘nooit’ meer terug te keren. Later werd 

hij door molenaars wel gevraagd, maar hij bleef halsstarrig aan zijn standpunt 

vasthouden. Nu, 20 jaar later, heeft hij spijt van zijn gedrag van toen, maar nu 

kan hij niet meer naar boven, want hij heeft een versleten knie. Nog steeds heeft 

Gerrit nog een sleutel van de oude molen; alleen het slot daarvan is gesmolten. 

Maar toch heeft dit verhaal een leuk einde. Begin november wordt Gerrit 90 jaar 

en op die dag heeft het CBR beloofd dat hij zijn rijbewijs terug krijgt.    

Tekst: Marijn van Tilburg. Fotografie en molencollectie Gerben D. Wijnja 

Door het kistraam van de oude molen van Burum strijkt het daglicht over de steenzolder 

met haar maalstoelen. Het luitouw is neergelaten, klaar om zakken graan naar boven te 

hijsen (luien). Dit was het werkterrein van de molenaar om meel te malen. Maar een 

zolder lager was hij vaker te vinden om de kwaliteit van het meel te bewaken met de licht. 

Daarmee kon hij de afstelling van de maalstenen regelen. De mulder wist precies hoe de 

bakkers en boeren hun meel wilden hebben. De foto is van voor de brand van 2012. 

(foto Gerben D. Wijnja, mei 2005)  



De Utskoat december 2019 Pagina 38 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet?  

In deze rubriek wil ik graag stilstaan bij molenonderdelen op een 

vreemde plaats, met een bijzonder verhaal of tweede leven.  

Als je de spinnekoppen in Goëngahuizen binnenstapt en je kijkt in het onderhuis 

omhoog dan zie je daar niet één maar twee stel kokerbalken.  

Op de spinnekoppen waar ik 

eerder wel op heb gedraaid, 

zat altijd maar één stel. Op 

“Heechhiem” ben ik zelf een 

tijd molenaar geweest en in 

eerste instantie denk je dat 

dit een bouwvariant is. 

Immers elke molenmaker / 

timmerman had zijn eigen 

manier om dingen te 

bouwen, dat maakt elke 

molen ook zo uniek. Op een 

gegeven moment viel echter 

mijn oog op een gat in een 

van de bovenste 

kokerbalken. Een gaat dwars 

door de balk heen en even 

verderop nog één! Maar dat 

is een stuk roede! En na nog 

wat verder zoeken zit er een 

las in een van de balken. Dit 

stel kokerbalken is later 

aangebracht! De molen is in 

eerste instantie gebouwd 

met een enkel stel kokerbalken en later is er nog een stel toegevoegd. Zou er in 

de buurt een molen omgewaaid zijn? Waren de kokerbalken daar debet aan en 

hebben ze daarom een extra stel aangebracht? Tja, die vragen krijgen we niet 

beantwoord, maar het is wel opvallend dat alle molens in de omgeving met zo’n 

dubbel stel zijn uitgevoerd!  

Job Koehoorn  

Bent u ook een molen onderdeel tegen gekomen dat een tweede leven heeft 

gekregen of waar een bijzonder verhaal aan vast zit wat niet direct voor iedereen 

zichtbaar is? Zet dan het verhaal op papier en stuur het naar de redactie van De 

Utskoat.  
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Brand op de 

molen 
 
 Brand is volgens mij een van de ergste 
gebeurtenissen die een mens kan overkomen. 

Je bent alles kwijt, de foto’s van je ouders, de 
mooie lichtblauwe trouwjurk van je vrouw, de 

wieg waarin de kinderen zijn groot geworden. 
De rozenkrans die je van je vader kreeg toen 
je de grote communie deed. Of je trouwring, 

die je uit veiligheidsredenen nooit om had, 
gedeeld met je grote liefde en dat kan maar 

een keer. 
 
Op een moment vroeg in de avond gaat de 

telefoon. Een stem in paniek vertelt mij dat er iets gaande is op de molen in 
Hantum. De brandweer is met auto’s onderweg. De locatie is niet geheel duidelijk. 

Snel de fiets gepakt, want met de auto is er niet te komen. 
Aangekomen bij de molen staan mensen te kijken. Slangen zijn uitgerold en 

brandweermensen met maskers op lopen rond de molen en de deur staat open. 
Rook komt uit de molen, uit de deur die open staat en uit de kap komt flink veel 
rook. Er wordt gezocht naar twee mensen die mogelijk in de molen aanwezig zijn. 

Plotseling komt een brandweerman met een lichaam op zijn rug naar buiten en de 
persoon wordt op de grond gelegd. Gelijk beginnen anderen met reanimeren. 

Hartmassage en zuurstof worden toegediend. De tweede persoon wordt ook 
gevonden. Uiteindelijk worden er vijf kinderen uit de molen gehaald en wordt er 
een pop gevonden in de kelder. Dan worden er ineens twee kisten aangedragen 

de personen worden opgevouwen en naar de auto gedragen. 
Een grote ventilator wordt in de molen gezet en de laatste resten rook verdwijnen 

via de kap buiten de molen. Ik krijg mijn sleutel weer en word bedankt voor de 
medewerking. Ik ben wel onder de indruk van de gebeurtenissen om mij heen. 
Nu weet ik een klein beetje wat de mensen in Burum moeten hebben meegemaakt 

toen hun molen in vlammen opging. Alles is weg, de vangstok die een eigen knikje 
had om zijn werk te doen, ingesleten na jaren lang gebruik. Of het slot van de 

deur die twee keer moest worden gedraaid, het zijn van die kleine dingen die het 
vertrouwd maken om samen te zijn op de molen. Namen die doen herinneren aan 
lang vervlogen tijden, geschreven op korbelen en legeringsbalken. Wat is hun 

geschiedenis, wie waren die mensen? Nooit zullen we het weten. Ze zijn 
verdwenen in hun eigen duisternis. Brand is 

maar eenmalig maar tegelijk onherstelbaar. 
Gelukkig was de "brand" op de molen van 
Hantum, van te voren met mij afgesproken, 

een oefening. Maar dat had u hopelijk wel 
begrepen al was de impact er misschien niet 

minder om. 
 
Marijn van Tilburg  
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Weerpraatjes via internet 

Via internet zijn tegenwoordig leuke weerpraatjes beschikbaar welke wij 

kunnen gebruiken voor het werken met de molen. Ik noem hieronder een 

tweetal.  

Als eerste de site bij onze zusterorganisatie GVM; www.vrijwilligemolenaar.nl en 

dan rechts op ”weerbericht” klikken. Deze wordt verzorgd door David Henneveld, 

KNMI meteoroloog en molenaar. Update van de site elke week op vrijdag voor de 

zaterdag erna. Er zijn twee weerkaarten bij volgens Hirlam. Hirlam is een 

kaartmodel en KNMI gebruikt dit met aanvullingen vanuit Offenbach (Duitse 

weerdienst) en Bracknell ( Engelse weerdienst). Voordeel is dat er niet meer in 

staat dan nodig is: weer, wolken , temperatuur, windkracht en windrichting. 

Nadeel is: je moet de site zelf opzoeken, het kan een keer er niet zijn wegens 

vakantie en alle kaartjes zijn niet duidelijk. Er staan soms ook getallen op kaarten 

die geen betekenis voor ons hebben. Bijvoorbeeld de temperatuur op 5,5 km 

hoogte.  

Wigle van der Meer, de altijd actieve molenaar van de Miedenmolen, wees mij op 

een site voor zeilers, maar deze is ook goed te gebruiken voor de molenaars: 

www.ziltmagazine.com. 

Hier kun je je gratis abonneren op het zilt-weekendweerbericht. Je krijgt dan op 

donderdag een weekendweerbericht voor de vrijdag, zaterdag en zondag. Maar 

ook wordt de verandering uitgelegd. De start is eerst het weer van 

donderdagochtend met radar- of satellietbeelden. Via een vertaling naar de 

kaarten van Bracknell worden de weerkaarten voor vrijdag, zaterdag en zondag 

getoond en uitgelegd. Heel goed zijn de veranderingen te volgen door de uitleg 

van Henk Huizinga. Je kunt ook de lokale situaties bekijken via het Zilt Meteo 

Menu door bij voorbeeld Lauwersoog of noordelijke IJsselmeer op te zoeken. 

Nadeel is dat de Bracknell eerst wat moeilijk te lezen is.  

Uiteraard hou rekening met de veranderingen die op de kaarten na 

donderdagochtend kunnen ontstaan: de actuele kaarten zijn op de site van het 

KNMI.  

Sjerp de Jong 

http://www.vrijwilligemolenaar.nl/
http://www.ziltmagazine.com/
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Besturen van De Fryske Mole  

en het Gild Fryske Mounders wensen u een 

in alle opzichten goed draaiend 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Gerben D. Wijnja  
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Uit ons prentenkabinet 

Van molenaar Durk Posthumus uit Huins kwam een reactie 

binnen op de onbekende molens uit ons vorige nummer. Hij 

schrijft: “De bovenste foto is inderdaad de molen van 

Ryptsjerk op zijn oude plaats, nog met zelfzwichting. De 

onderste foto is gemaakt nabij Hichtum buurtschap Grons. 

De molen stond aan de westzijde van de trekvaart van 

Bolsward naar Leeuwarden nabij de boerderij “State Grons”. 

In 1915 verloor de molen het gevlucht waarbij ook de 

woning schade opliep en een baby 

in het huis licht gewond werd. De 

molen werd hersteld en is in de jaren ‘30 door brand 

verloren gegaan. De molen is te vinden in de 

verdwenen molen database onder nr. 9633, waarbij 

1936 als sloopjaar wordt genoemd. De wijze van 

verdwijnen is dus niet met zekerheid vast te stellen.”  

We zeggen Durk Posthumus hartelijk dank voor deze oplossingen en vragen uw 

aandacht voor deze standerdmolen, eveneens afkomstig van de fotocollectie van 

Warner Banga, en de tjasker op het knipsel uit De Tijd van 5-8-1937.  
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Een uitgave van Stichting De Fryske Mole en 

Vereniging Gild Fryske Mounders 

De Fryske Mole 

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden 

tel 058-2157365  

www.defryskemole.nl 

 

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

RSIN/fiscaal nummer 006357465 

 

Administratie donateurs: 

h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl 

Penningmeester: 

Barend Potjer. e-mail: 

penningmeester@defryskemole.nl 

IBAN:  NL28 RABO 01 3498 4072 

 

Gild Fryske Mounders 

p/a Henny Vlasma 

Meinsmawei 6, 9143 DM Nes 

Tel. 06-13290098 

e-mail: secretaris.gfm@gmail.com  

Home page op internet: 

www.molenaarworden.nl 

IBAN:  NL87 RABO 0117 8061 53 

 

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning: 

Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders 

RSIN/fiscaal nummer: 8060 14 933 

 

Ledenadministratie: 

Via Hilke van Houten, H.J. van Kuiperslaan 

58, 9244 AV Beetsterzwaag. 

tel. 0512-382410 

e-mail: hjvhouten@hotmail.com 

Ereleden Gild Fryske Mounders: 

J.H.A. van Tilburg  

Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra  

Gerben D. Wijnja 

L.J. Sierkstra 

 

Redactie 

Sylroede 6 

8765 LV Tjerkwerd 

tel. 0515-579348 

E-mail: utskoat@molenaarworden.nl 

Internet: www.molenaarworden.nl  

 

De redactie wordt gevormd door: 

Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929) 

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

Michiel de Ruiter (tel. 0515-572573) 

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

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348) 

Eindredactie en lay-out: 

Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-579348) 

 

Foto’s en archiefcollectie: 

Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

 

Advertentieacquisitie: 

Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com 

 

Aan dit nummer werkten mee:  

Ronald Rozema, Martin Sijbesma, Job 

Koehoorn, Marijn van Tilburg, Sjerp de Jong, 

Rolf Dijkema en Edo Werkman 

 

Druk: Uitgeverij THAF, Joure 

Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan artikelen 

en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  

het beschikbaar stellen van informatie 

uit dit en voorgaande nummers. 

 

http://www.defryskemole.nl/
mailto:h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
mailto:penningmeester@defryskemole.nl
mailto:secretaris.gfm@gmail.com
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:hjvhouten@hotmail.com
http://www.molenaarworden.nl/
mailto:jjpoorte@gmail.com
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