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Bij de foto op de voorpagina: De Burumer molen stond de laatste tijd volop
in de schijnwerpers vanwege het indrukwekkende herstel na een vernietigende
brand. Verderop in dit nummer leest u meer over de ambitieuze wederopbouw.
(foto Jacqueline Brauwers, Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland)

Bij de foto op de achterpagina: Spinnekop Doris Mooltsje, afgelopen herfst
deelnemer aan de molendag in Súdwest-Fryslân, werd omstreeks 1790 gebouwd
aan de noordkant van de Oudegaaster Brekken en had als taak de
achterliggende polder te bemalen. Omstreeks 1934 werd de molen gedeeltelijk
gesloopt. Daarbij werd de onderbouw op de hoogte van de bintbalken afgezaagd.
Het restant bleef dienst doen als huisvesting voor een gemaal. In het kader van
de ruilverkaveling in 1992 zou er op een andere plaats een nieuw gemaal
gebouwd worden, waardoor de onderbouw overbodig werd. De laatste restanten
van het eens zo trotse Mooltsje zouden gesloopt worden, maar dat was tegen het
zere been van Simon Jellema, molenaar van houtzaagmolen De Rat in IJlst, die
als eerste aan de bel trok en in het dorp Oudega de Vereniging van
Dorpsbelangen enthousiast maakte voor een restauratie van "hun" Mooltsje. De
Stichting Doris Mooltsje was een feit en vanaf 1992 werd een begin gemaakt met
de restauratie die dankzij het werk van veel vrijwilligers, bijdragen van sponsors,
gemeentelijke subsidie en vele acties de molen weer in oude luister deed
herstellen. Op 13 juni 1998 draaide de molen weer in volle glorie aan de boorden
van de Oudegaaster Brekken en is sindsdien een niet meer weg te denken
sieraad. Wij kiekten het markante monument enige jaren geleden in een winters
decor. (foto: Gerben D. Wijnja)
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Bijeenkomst molenaars van molens van De Fryske
Mole. Nieuwe veiligheidsmappen worden uitgereikt en
toegelicht door een medewerker van de HM.
Sluitingsdatum kopij nr. 153
Voorjaarsvergadering GFM
Friese molenaarsdag
Excursie naar Zuid-Holland (zie elders in dit nummer)

Van de redactie
Het waren hectische tijden voor de molenvrienden. Enerzijds werd er gestreden
voor een vette geldprijs om een molendroom te realiseren, anderzijds werd stug
doorgewerkt, met vakmanschap, aan een andere droom: de wederopbouw van
de door brand verloren gegane molen van Burum. Weer op een andere plek werd
een tegenslag niet uit de weg gegaan en werd met daadkracht gewerkt aan de
nodige restauraties zoals bij De Hersteller in Sintjohannesga. En de molen
Windlust in Noordwolde staat er weer spik en span bij na een uitvoerige
opknapbeurt. Maar er is meer: leermeesters ijveren voor het voortbestaan van
een molenaarsgilde door nieuwkomers in te wijden in een ambachtelijk vak dat
in het afgelopen jaar zelfs op de lijst van immatarieel cultureel erfgoed kwam.
Molenaars staan standby als de waterstand te hoog wordt en ze waken over het
onderhoud, zijn als het ware ambassadeurs van onze monumentale molens. Ze
draaien ermee, produceren meel, gort of hout en staan toeristen te woord als die
langs komen. Zelfs schoolklassen kunnen rekenen op een mooi educatief uitje,
passend bij de lessen techniek, geschiedenis, aardrijkskunde of cultuur. En de
bestuurders spenderen heel wat vrije tijd om dit alles mede mogelijk te maken.
De redactiewenst een ieder veel leesplezier met dit 152ste nummer. Namens de
besturen van het Gild Fryske Mounders, De Fryske Mole en de redactie van De
Utskoat wensen wij alle lezers een in alle opzichten goed draaiend 2014 toe.
Bovenstaande foto toont ons de molen van Westergeest in de winter van 1970,
gefotografeerd door de in 1975 overleden verzamelaar A. Verwers uit
Middelharnis en ons toegestuurd door onze donateur molenaar L.C. Witteman
van de Neckermolen te Middenbeemster bij Purmerend waarvoor hartelijk dank.

In de najaarsvergadering heeft het GFM haar nieuwe aanpak van het
jeugdbeleid gepresenteerd. Een vijftiental molenaars heeft te kennen
gegeven er de schouders onder te willen zetten. Daarmee is een
redelijke spreiding over de hele provincie gegarandeerd.

“In onze pogingen om tot een goed jeugdbeleid te komen zijn we nog niet
geslaagd. Toch is het een na te streven doel. De jeugd heeft de toekomst is een
oud gezegde, dus mag er van ons verwacht worden hier een goed beleid voor te
maken,” aldus Frits Bloem, voorzitter van het Gild, tijdens de presentatie.
Hij gaf te kennen dat de investering in de jeugd betekent dat er voor de
toekomst belangstelling blijft bestaan voor de passie om vrijwillige molenaar te
willen zijn. Dat het geen hobby bedrijven van een aantal liefhebbers is, blijkt ook
uit het feit dat het ambacht van molenaar geregistreerd is op de lijst van
immaterieel erfgoed. Voor het Gild een extra stimulans voor het ontwikkelen van
jeugdbeleid.
Zeer ambitieus vertelde Frits Bloem: “Stel dat 50 vrijwillige molenaars bereid zijn
mee vorm te geven aan ons beleid en elk 2 groepen op de school een gastles
geven en in aansluiting daarop de groepen op hun molen ontvangen. We
bereiken daarmee 100 groepen à 15 leerlingen. Jaarlijks bereiken we dan 1500
leerlingen. Van een zeker percentage mogen we verwachten dat ze enthousiast
worden en ooit later zullen besluiten om de opleiding te volgen. De kunst is om
in de tussen liggende periode hun belangstelling vast te houden. Als
mogelijkheden hiervoor zie ik o.a.: de echt gemotiveerden de gelegenheid bieden
voor enkele gastbezoeken per seizoen. Hebben ze de basisschool verlaten de
gelegenheid geven om via het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage
aan te bieden.” Om een en ander te begeleiden is een jeugdcommissie in het
leven geroepen. Begin 2014 wordt gestart met bezoekplannen, het benaderen
van scholen, de uitvoering van gastlessen en molenbezoeken. Een leskist,
materialen voor leerlingen (informatie voor werkstukken en spreekbeurten,
kleurplaten, bouwplaten, recepten), informatie voor docenten, ouders en voor de
molenaars tips voor rondleiding en excursieopdrachten, maken het aanbod aan
ondersteuning compleet.
GDW

Excursie GFM 2014 naar Zuid-Holland

Op zaterdag 5 april vindt de
GFM excursie weer plaats. Dit
keer reizen we richting ZuidHolland, waar we een vijftal
molens zullen gaan bezoeken.
Het belooft wederom een
gevarieerd programma te
worden. Twee korenmolens,
twee poldermolens en een
houtzaagmolen staan op het
programma. Naast deze drie
functies, zullen we ook de
nodige verschillende typen
molens bezoeken: een ronde
stenen stellingmolen, een
wipmolen, een voormalige
binnenkruier en twee
achtkante stellingmolen staan
op het programma.

D

e eerste molen waar wij naar
toe reizen is korenmolen Windlust te Nootdorp. Deze achtkante
stellingkorenmolen werd gebouwd in 1885 met onderdelen van een run- en
snuifmolen uit Delft.
Nadat we deze molen hebben bezocht reizen we verder naar poldermolen De
Vlieger te Voorburg (zie foto). Deze poldermolen werd in 1621 als binnenkruier
gebouwd. In 1989 werd de molen verplaatst omdat deze steeds verder werd
ingebouwd. Op de nieuwe standplaats kon De Vlieger wederom zijn functie voor
de polder uitoefenen.
Nadat we in Voorburg deze poldermolen hebben bezocht, gaan we naar
houtzaagmolen De Salamander te Leidschendam. Deze houtzaagmolen werd in
1777 gebouwd. In 1953 zaagde De Salamander voor het laatst en het verval trad
daarna snel in. Een sloopvergunning werd afgegeven, maar uiteindelijk bleef het
daar gelukkig bij. In de tachtiger jaren werd de molen geheel gerestaureerd.
Momenteel wordt er op vrijwillige basis hout gezaagd.
De vierde molen die we gaan bezoeken is wederom een Windlust, en wel de
Windlust in Wassenaar. Deze ronde stenen stellingmolen heeft een achtkante
onderbouw. De bovenbouw schijnt van ca. 1700 te zijn. De laatste molen die we
gaan bezoeken is de Hoogewegse wipmolen te Noordwijk. De molen stamt uit
1652, maar werd in 1711 grotendeels herbouwd na een zware stormschade.
Voorheen kon de molen ook inmalen, maar helaas is dat tegenwoordig niet meer
mogelijk.
U kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie. Als u mee

wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. Nauta, telefoonnummer:
0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890.
Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. Op tijd
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een
maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is,
ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid,
Fryske Mole-donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom!
Ook mag iedere excursie deelnemer 1 (betalende) introducé meenemen. De prijs
van de excursie zal, net als in 2005-2013, worden bepaald aan de hand van het
aantal excursie deelnemers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te
lager zal de prijs uiteindelijk worden.
Het maximum bedrag bedraagt €32,50. Na de excursie krijgt u een acceptgiro
van onze penningmeester. Vooraf betalen is dus wederom niet nodig.
Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's Goutum (7.00
uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur) en McDonalds Lemmer (7.45).
Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als voorgaande
jaren: vol=vol, dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met
veel plezier tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta
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Koren- en pelmolen Windlust in Burum
herrijst na brand
23 oktober kwam het kruiwerk al op het achtkant en op het moment dat
u dit leest is de herbouw al weer veel verder. De molenmakers van
Vaags in het Gelderse Aalten hebben in opdracht van Molenmakerij
Kolthof in Stiens het achtkant en het gaande werk gemaakt. Al die
bundels balken gingen op dinsdag 1 oktober op transport naar het hoge
noorden waar de fundering van de nieuw gemaakte oude molen
uitnodigend gereed lag voor de uit z’n as herrezen phenix. Met passen
en meten ging het door de smalle straatjes, bewonderenswaardig en
gadegeslagen door het publiek.
Op de eerste paasdag van het
vorige jaar was het dramatisch mis
gegaan bij de molen. Feestende
jeugd had in een container oude
bijbels gevonden die er in de
feestvuren aan moesten geloven.
Dat de molen daarbij gevaar
opliep, kwam blijkbaar niet op in de
hoofden van de jeugdige

pyromanen. De gevolgen waren desastreus want het vuur zoog zich vliegensvlug
langs de binnenkant omhoog, de molen in, naar uiterst brandbare onderdelen
zoals het riet. De molen brandde als een fakkel, maar het heeft niet lang
geduurd. Daardoor is heel wat hout opnieuw bruikbaar zodat straks in de nieuwe
molen oud hout herinnert
nog aan de monumentale
voorganger.
Samen met Paul, de
verbrande spruit-balken van
de Windlust(Burum) aan het
herzagen.
Verbazingwekkend wat er
onder vandaan komt!
Komen natuurlijk weer
terug in de molen (foto’s
Vaags)

Medio oktober werd de as gegoten bij de Nijmeegse IJzergieterij naar een mal
van Coppes. En op woensdag 30 oktober genoot de wederopbouw landelijke
belangstelling toen de op de grond gemonteerde stelling met een hoge kraan in
z’n geheel over de nieuwe romp werd gehesen. Menig molenvriend pinkte een
traantje weg bij het beleven van dit nieuwe hoogtepunt in de
restauratiegeschiedenis. Velen
waren getuige van dit
moment. Er klonk applaus
toen de stelling z’n vaste plek
had bereikt. Het spreekt voor
zich dat het dorp
buitengewoon trots is op het
bereikte resultaat. Was de
brand een droevig dieptepunt,
de onverzettelijkheid waarmee
wederopbouw werd aangepakt
is een toonbeeld van
gemeenschapszin, een
monument van dorpskracht,
van wilskracht, saamhorigheid
en grote betrokkenheid met
een landelijke uitstraling. Via
Ruud Bax, die de actie voor
wederopbouw landelijk
aanzwengelde, kregen we dit
oude plaatje van de Burumer
molen toegezonden. Als alles
volgens plan gaat, kan de
molen volgend jaar op de

Nationale Molendag weer draaien waarmee het oude vertrouwde aanzien terug
is. De actie van Ruud Bax werd door De Hollandsche Molen ondersteund wat
uiteindelijk het mooie bedrag opbracht van € 15.250,-(incl. een bijdrage uit het
molenbudget van de Bankgiroloterij) waarmee de kosten van de nieuwe
fundering gedekt zijn, kosten die niet vielen onder de verzekering.
Met onvoorstelbaar veel enthousiasme, vakmanschap en doorzettingsvermogen
werken de molenmakers van Vaags en Kolthof aan de verwezenlijking van de
hoop die leeft in de harten van molenaars, bestuurders, molenliefhebbers en
inwoners van Burum.
Dat verdienen ze volop daar in het hoge noorden van de provincie waar de brand
voor zoveel verdriet zorgde. Maar het heeft ook krachten losgemaakt die
uiteindelijk zullen leiden tot een waardige renaissance.
De redactie wenst allen die bij de molen betrokken zijn heel veel succes.
Gerben D. Wijnja

Het is 30 oktober. Twee dagen na de storm die over Friesland raasde. De molen
heeft de orkaanstoten goed doorstaan. Op de grond ligt de stelling in de takels,
klaar voor de luchtreis naar het achtkant waar hij z’n definitieve bestemming
zal vinden. Het resultaat staat afgebeeld op de voorkant van dit nummer.
Actiefoto’s komen van het facebook van de Burumer molen.

Herstel windpeluw en voeghouten De Hersteller
Met groot vakmanschap en accuratesse is een onvoorziene restauratie
aan De Hersteller te Sintjohannesga uitgevoerd door molenaar en
bewoner Johannes Kooistra die in dienst is van Molenbouw Hiemstra.

B

ij een periodieke inspectie kwam een enorme rotting aan het licht die voor
het oog verborgen was. Dankzij oplettendheid van de schilder werd
ontdekt dat het windpeluw en de koppen van de voeghouten zodanig “op”
waren dat verder draaien onverantwoord was. Houtrot en vernietigend graafwerk
van de bonte knaagkever waren er de oorzaak van. Hierdoor werd net op tijd
erger voorkomen. Goede raad was duur, maar ook onvermijdelijk. Zo’n €
25.000,- moest de noodzakelijke opknapbeurt kosten. De molen werd in de
steigers gezet om aan het voorkeuvelens te kunnen werken. Bijkomend voordeel
was dat men de kap nu weer kon herstellen naar het beeld van voor de oorlog,
mede door voortschrijdende kennis en inzichten over de historie en bouwwijze
van oude veenpoldermolens. Nadat de zware gietijzeren as was ondersteund kon
het vergane windpeluw verwijderd worden en de rotte delen van de
voeghoutkoppen. De rechter kop was zelfs tot achter het windpeluw aangetast.
Omdat er zware kepen in de voeghouten waren gezaagd moesten er
glasvezelstaven worden aangebracht tot achter het bovenwiel. Ook in de linker
kop werden deze staven met kunsthars reparatiemortel aangebracht. Daarna
konden de koppen aangegoten worden met kunstharsmortel en harder. Ook de
steunder is vernieuwd en de steunderbalk werd met glasvezelstaven aan de
voeghouten vast gegoten. Het nieuwe voorkeuvelens naar oud model werd
vervaardigd van oud, droog eikenhout, compleet met smeerbakje onder de as
tegen de halssteen om oud gesmolten reuzel op te kunnen vangen. Ook werd het
penlager hersteld en voorzien van een nieuwe springbeugel.
GDW

Op de foto’s het
voorkeuvelens voor
en na het herstel
waarbij goed te zien
is dat alle details
zoals de hammen op
het windpeluw weer
in overstemming
gebracht zijn met
uiterlijk zoals dat op
oude foto’s te zien
is. Het nieuwe
voorwolf kreeg weer
de kenmerkende
gebogen hoekstijlen
die gekeept werden
voor de houten
delen.

Windmotor en staarttjasker moeten
molen van Fakkert voor laten gaan
Met spanning werd begin oktober uitgekeken naar de uitslag van de Molenprijs
van de Bankgiroloterij. De Windmotor in de Grote Veenpolder bij
Munnekeburen/Nijetrijne wist 5178 stemmen binnen te slepen terwijl de
staarttjasker voor Elahuizen goed was voor 3639 sympathisanten. Daarmee
kwamen ze allebei helaas niet voor de grote hoofdprijs van € 90.000,- in
aanmerking. De molen van Fakkert kreeg zo’n 7700 stemmen voor herinrichting
van het terrein en werd daarmee winnaar. Maar als we de stemmen van de beide
Friese deelnemers optellen was dat totaal wel goed geweest voor de pot. Door
samen mee te doen, werden ze elkaars concurrenten en snoepten ze wederzijds
Friese stemmen bij elkaar weg. En dat doet toch een beetje zeer.
Heeft het dan helemaal geen nut gehad? Deelname heeft in
ieder geval in de regio voor naamsbekendheid met het
project gezorgd en elke stem was toch maar mooi goed
voor 1 euro. De kassa rinkelde dus toch, maar daar stonden
ook weer uitgaven voor de te voeren acties tegenover.
Daarnaast werden Lia en Rolf van de windmotor verrast met
een anonieme gift van € 2500,- Tevens schonk het
Wetterskip de oude naaf van de windroos van Genderen.
Deze naaf is ongeveer 1 meter hoog en heeft spaken van
ruim 5 meter. In 2008 2009 had molenmaker Dijkstra uit
Sloten deze windmotor gerestaureerd en de oude naaf
afgevoerd naar het terrein van zijn bedrijf. Er zal het nodige
aan gerestaureerd moeten worden, maar dat is veel
voordeliger dan een nieuwe laten maken. Het echtpaar Van
der Mark gaat echter onverdroten verder met het
“snuffelen” naar oude onderdelen om hun nieuwe droom, die toch bijna twee ton
moet kosten, waar te maken. Wij wensen de molenvrienden daarbij veel succes.
Succes hebben ze ook nodig in Elahuizen, want ook hier meerde het schip met
geld niet af en staan ze voor de grote opdracht de bijzondere staarttjasker,
waarvan er geen enkel exemplaar meer over is, in oude glorie te herbouwen.
Maar er is al een en ander gerealiseerd. Zo werd op zaagmolen De Rat al de
grote wieken- en schroefas gezaagd,
een activiteit die een speciaal tintje
kreeg: de officiële starthandeling
werd verricht door Johannes Rijpma,
bekend van The Voice of Holland.
GDW

Friese Molendag door regen geteisterd
“Open Fundamentendag” berichtten ze op het Facebook van de in herbouw zijnde
molen van Burum. Daar was het funderings- en metselwerk te bewonderen,
terwijl de binten nog in de molenmakerswerkplaats lagen van Vaags
Molenwerken in Aalten.
“Het was bij uitstek
thuiszittersweer. Echt slecht hoor!
Geen mens gezien op de molen.
Zelf was ik er al om half negen. Op
weg van de auto naar het
Polderhúske werd ik al nat,” aldus
molenaar Henk Kuipers die we
elders in dit nummer terug zien
met een uitgebreid sfeerverhaal
over deze molendag.
Jaap Tiedema was overigens best
positief:”Leuke Friese moledei
gehad met veel wind en regen.
Molen heeft veel gemalen. Weinig
bezoek jammer genoeg.

Morgenmiddag draait de Nylannermole in Workum weer.“
Nou, in de westhoek van de provincie bleef het nog lang nat en moesten de
molenaars wel menig bui trotseren. Ruurd Jacob Nauta op de molen van
Easterein: “Mooi dagje, soms flink wat regen, maar dat drukt de pret absoluut
niet!”
“Gisteren een geweldige dag gehad. Ondanks het slechte weer toch nog redelijk
publiek op de molen. Ook natuurlijk om te zien hoe Johannes op De Rat de
eerste zaagsnede voor de staarttjasker zette,” aldus Jaap Tiedema. Waarop op
facebook de reactie kwam: “Ja het was gezellig. Enkele bomen doorgezaagd en
drie kilo pannenkoekmeel verwerkt. Kan prima, pannenkoek-houtgeur of houtpannenkoekgeur. Heerlijk.”
Op weg naar de Hiemertermole heb ik geen molen meer zien draaien. De buien
hadden hun uitwerking zichtbaar niet gemist. Wat een rotweer. Ik had zo’n
vermoeden dat de grote industriemolens wel bezoek zouden trekken. Daar kun je
schuilen tegen harde wind en regen, is veel georganiseerd en er is ook wel eens
wat lekkers te halen. Op een eenzaam in het veld staande spinnekop is die kans
veel kleiner en dat molentype had dus mijn speciale sympathie deze dag. Bij
aankomst striemde de regen in een vieze grijze grauwsluier over de velden bij
De Hiemert, tussen Burgwerd en Witmarsum. De molen van de nieuwe
postzegelserie stond fier met halve zeilen het rotweer te trotseren, weliswaar op
de vang, maar toch. In de ondertoren ontmoette ik de molenaars. Er was nog
net een plekje voor me vrij om te schuilen. De wind deed de gebinten kreunen,

het kraakte en buiten loeide de wind door het gevlucht en langs het molenhuis
waarbij de regen in een onophoudelijke vlaag het landschap geselde. Een boer
stuurt z’n hond nog niet naar buiten, maar op Friese Molendag zijn de echte
liefhebbers in touw, molenaars met hart voor hun molen. Johanna Scheffer,
Bouwe Tjallingii en Auke Sierdsma genoten van hun hapjes en warme drank die
ze hadden meegenomen. Johanna smikkelde geduldig verder terwijl de beide
mannen zich zorgen maakten over het bovenste spillager. Het kunststoflager was
zo heet geworden dat de slotplaat zelfs heet aanvoelde. De oorzaak was nog niet
opgespeurd toen ik weer vertrok. In de wetenschap dat er die dag toch vier
bezoekers blij waren gemaakt met een zwoegende waterpezer liet ik de
molenliefhebbers achter in hun bescheiden onderkomen waar het gelukkig
kurkdroog was. Dat kon ik niet van mezelf zeggen want het kleine stukje naar de
auto had me bijna doorweekt.
En Klaas Lenstra belde zondag opgetogen dat ze maar liefst 165 bezoekers
ontvingen op de korenmolen Windlust in Wolvega. “Zoveel?” reageerde ik met
ingehouden enthousiasme, want het slechte weer deed het ergste vrezen voor de
publieke belangstelling. Gelukkig dus volop bezoek daar op de molen want “ze
wilden wel naar binnen met dat slechte weer. Lekker onder dak en uit de wind
om het oude ambacht van molenaar te bewonderen,” aldus de molenaarszoon.
Gerben D. Wijnja

Van MOLENDAG MEEL en FLAEIJELBROOD
Jammer was het dat het weer zo wispelturig was. Friese Molendag is
bedoeld om publiek kennis te laten maken met onze molens en dat lukte
in Heerenveen nu wat minder dan anders.

H

et begon nat, later werd het ongezellig grijs en druilerig. Wind was er
gelukkig wel, dus de molen toonde zich van zijn goede kant. We bakten de
traditionele pankoeken en blije mensen kwamen kijken en kochten in onze
winkel.
Maar, wat deze dag echt bijzonder maakte was dat we 1500 kg tarwe konden
gaan malen voor het Flaeijelfeest in Nieuwehorne op 28 en 29 september. Daar
is voor het eerst tarwe verbouwd en geoogst met de bedoeling op dit feest een
´eigen´ Flaeijelbrood en- koeken te kunnen verkopen. En Molen Welgelegen is
benaderd om deze tarwe te malen. Na een analyse en een reiniging in Burdaard
stond de tarwe donderdag klaar in de molen en kon het op Molendag en daarna
geplet en gemalen worden op de stenen. Op het Flaeijelfeest wordt gebakken in
een steenoven en ook bakker Lenes in Heerenveen zal er brood van bakken. In
de molen waren al verschillende soorten broden te proeven en kon het publiek

zijn voorkeur uitspreken.
Met paard en wagen haalde meelkoopman Tiede Jacobi om 15.00 uur de eerste
300 kg versgemalen meel op b
ij de molen. Voor de molenaars een mooie opsteker, zoveel malen we anders niet
in korte tijd. En nu natuurlijk benieuwd naar de reacties van het publiek. Wordt
dit een jaarlijks feestje voor de molenaars?
GvdW

Fryske Mounedei op de Beabuorster Mole
Om halfzeven sta ik op en denk meteen: “Je lijkt wel gek.” De regen
klettert met bakken op ons Velux dakraam. Maar dan herinner ik me de
woorden van m’n vroegere leermeester: “Die polder moet droog!” Niet
dat wij, vrijwillige molenaars daar nog verantwoordelijk voor zijn, maar
ja, je speelt het spel….

H

eb ik alles? Koffie, brood, mobieltje? Ik moet ook nog tanken, dus maar
snel in de Polo. Onderweg richting Bolsward passeer ik de molens van
Durk Posthumus en Pieter Breeuwsma. Geen van beide is op de molen. Ze
zullen straks 180 graden moeten kruien, want de koeien staan met de kont naar
het zuiden, waar de wind wegkomt. Met hun Luxaflex wieken hebben ze het spul
wél gauwer aan de praat dan ik. Het weer is écht slecht hoor!
Ergens op het traject stop ik nog om een zwaargewonde kraai naar de eeuwige
jachtvelden te helpen. Zeker een tik van een auto gehad. Ik heb iets met
kraaien, heb als jongen zelf een tamme kraai gehad. Gerrit heette het beest. Hij
sprong altijd op de tafel, wipte de deksel van de suikerpot en stak z’n hele kop
erin. En hij hield m’n oren schoon. Maar ik dwaal af….
Ik moet nog zo’n tweehonderd meter lopen als ik op Beabuorren arriveer. En dat
is een heel eind met dit pokkenweer. Het pad langs de vaart is rijkelijk geplaveid
met koeienvlaaien. Maar de regen is veel erger. Rond de molen heeft Jentje van
der Stap alles keurig gemaaid. Hij woont op zo’n driehonderd meter van de
molen, doet in november examen en de meest ideale plek voor hem is dan deze

molen in z’n achtertuin. Vandaag houdt hij mij niet gezelschap, want Jentje doet
proefexamen op de molen in Workum bij Jaap Tiedema. Het voordeel van de
Beabuorster Mole is, dat er een huisje bij staat, de vroegere molenaarswoning.
Ik maak eerst maar een vroeg bakje. Daarna even doorzetten, niet van dat
benauwde. Boven in de kap fladdert een torenvalkje tegen het raam. Hij of zij
kan er niet uit. Ik spreek de vogel bemoedigend toe en het dier wordt rustig,
voelt dat ik een vogelvriend ben…. Ik verwijder een raam maar de wikel is nog
niet van plan te vertrekken. Na de gebruikelijke formaliteiten inclusief kruien en
opzeilen “gooi ik de vang los.” Dat zeggen molenaars altijd, maar in feite wordt
er niks gegooid. Ik verwacht niet, dat de schroef bijgezet kan worden, maar ja,
ik verwacht wel vaker wat. Even later maal ik tóch water. Het regent al een uur
niet meer, misschien komen er toch nog bezoekers. Met dit weer zijn de
graanmolens waar pannenkoeken worden gebakken meer in trek, denk ik.
Het is elf uur, nog maar es een bakkie zetten. De torenvalk heeft inmiddels de
vrijheid verkozen boven een beschut onderdak. Hij zal wel honger hebben gehad,
wie weet hoelang het dier al in de molen zat. De verveling slaat toe. Vroeger
draaide ik op molendagen altijd met collega Jos Hoogenboom, met wie ik altijd
wel wat te praten had. Wij hadden het dan meestal over vroeger, toen alles
beter was……en we nog nooit een molen van binnen hadden gezien.
Het gaat lekker, de Beabuorster draait belast keurig 60 enden. Ik moet de
waterstand in de sloten in de gaten houden want er lopen 40 à 50 koeien in de
weide. Die zijn er, nu het droog is, bij gaan liggen. Zou ik ook doen, een beetje
herkauwen en zo….
In de herfst begint men met de eerste fase van een grondige restauratie van de
molen, welke nogal wat omvat. Een nieuwe schroef plus schroefbak, nieuwe
roeden, leipannen, zinken kap, metselwerk van de útskoat, enz. Zeker is, dat er
gedurende zeer lange perioden niet gedraaid kan worden.
Nog steeds geen bezoekers gezien. Misschien dat Gerben Wijnja nog even langs
komt. Meestal komt hij wel een praatje maken. Twaalf uur, ik hoor de kerkklok
van Tjerkwerd luiden. Daar komt de wind weg. Of liever gezegd: daar kwam hij
weg, want ik zie ineens dat de molen stil staat en de pompeblêden hangen slap
aan de stok. Ik loop naar buiten en zie dat de wind ineens uit het westen waait.
Nog even en ik heb de N.W. wind achterop! Binnen een kwartier is de wind
inderdaad 180 graden geruimd. Voor een soortgelijke situatie werden we in onze
leerperiode altijd gewaarschuwd. De molen draait achteruit en dus moest je hem
“vangen met de staart.”
Gelukkig was ik op tijd en even later heb ik het gevlucht terug gekruid in de
richting waarin het vanmorgen stond. Mocht de wind weer gaan krimpen, dan ga
ik naar huis. Ik ben hier niet alleen gekomen om te kruien. Veel belangstelling
zal er niet zijn vandaag. Het weer verslechtert snel. Het regent weer aan een
stuk door en de wind haalt aan. Door het keukenraam van It Polderhúske zie ik

de Lonjé draaien. De molen staat af en toe stil. Er zal wel gezwicht worden, want
met Dekkerwieken op beide roeden gaat die molen er gauw vandoor.
Zelf moet ik er ook maar eens wat aan doen, want de molen draait meer dan 80
enden. Het weghalen van de eindborden helpt aanvankelijk, maar even later
maak ik van vier volle vier halve zeilen. M’n dochter belt: of Pa het nog een
beetje uit kan houden, alleen in de polder. Ik zeg, dat het op een ontwrichte
schouder na wel gaat….Zo’n Fryske Mounedei, daar verwacht je toch iets anders
van? Trouwens, met dit weer had ik ook liever lui op de bank gehangen. Toch
heeft het wel wat, dat vechten tegen de elementen. De Lonjé staat al een tijdje
stil. Misschien heeft Martin de Jong er genoeg van. Half twee, tijd voor een
stukje brood.
Drie uur. Wat zal ik hier nog langer doen? Wachten op bezoek dat niet komt?
Afzeilen doe ik even later in de stromende regen. Zeilen oprollen wordt zeilen
uitwringen. Het bruine water van de gelooide zeilen loopt me rechtstreeks in m’n
hemd en verder. Geen droge draad meer aan m’n lijf. Gelukkig liggen er in het
huisje nog wat droge kleren. Nog even checken of ik niets vergeten ben en dan
naar de auto. Op de terugweg constateer ik dat de Van Aylvapoldermole van
Pieter en de Húnsermole van Durk nog draaien. Toch niet gek, die zelfzwichters.
Je hebt er bijna geen omkijken naar…..
Henk Kuipers

Molenaars Henk Kuipers en Jentsje van der Stap tijdens betere
weersomstandigheden op de Beabuorster Mole.

Mijn favoriete molen

de Tsjongermûne in Mildam
Enige tijd geleden kreeg ik van Jan Poorte het verzoek om een verhaal te
schrijven over mijn favoriete molen. Eigenlijk vind ik dit een lastige
vraag omdat je daarmee aangeeft dat je een favoriete molen hebt
terwijl, als bestuurslid van de Stichting De Fryske Mole, alle molens je
even dierbaar moeten zijn.
Uiteindelijk ben ik toch tot een favoriete molen gekomen. Ik ga een
verhaaltje schrijven over de Tsjongermûne in Mildam. Het is de enige
molen van de stichting in het beheersgebied van het voormalige
waterschap Tjonger-Compagnonsvaarten in de zuidoosthoek van de
provincie, waar ik 10 jaar hoofd van de technische dienst ben geweest.
Bewogen geschiedenis

D

e molen is gebouwd in 1983 als opvolger van een kleine achtkant die in de
loop der jaren door verval bijna geheel was verdwenen. De voorganger was
gebouwd in 1869 in opdracht van Joh. Bieuruma Oosting, kantonrechter te
Heerenveen om een poldertje van ca 60 ha te bemalen. In 1918 waaide dit
molentje om en werd direct herbouwd. Ook in 1943 waaide de molen weer
gedeeltelijk om en is meteen weer opgeknapt. In de laatste oorlogsdagen van
1945 is de molen beschadigd door kogels en granaatscherven.
In 1950 draaide de molen voor het
laatst waarna jaren van verval
volgden. Tenslotte werden de
restanten niet langer als molen
beschouwd.
Enkele notabelen uit de provincie
Fryslân en de gemeente
Heerenveen trokken zich het verval
erg aan en vormden een erecomité
en een werkgroep met als doel
geld in te zamelen en de molen
weer te opnieuw te bouwen.
De werkgroep gaf een folder uit om
mensen over te halen geld over te
maken. In de folder gebruikte men
bijzondere spreuken; ik kom daar
later nog op terug.

Nieuwbouw
Begin jaren ’80 volgde uiteindelijk een oplossing: de molen werd voor een
bedrag van fl 220.000,-- herbouwd op een locatie, niet ver van de vorige plek.
Helaas (volgens de echte deskundigen) werd voor de reconstructie geen gebruik
gemaakt van oude foto’s maar van tekeningen van een iets grotere achtkant, die
vervolgens op schaal werden verkleind. Het resultaat is een molentje dat door
velen wordt beschouwd als een gedrocht. De molen heeft geen functie voor
polderbemaling; de molen staat langs de boezem en zowel de instroom als de
uitstroom staan in open verbinding met de boezem zodat de molen altijd
voldoende water heeft.
Op 21 oktober 1983 werd de molen langs de Tsjonger in gebruik genomen en
werd hiermee de 33e molen in het bezit van de stichting De Fryske Mole.
Mooie molen
De echte kenners van molens beschouwen
de Tsjongermûne als een gedrocht, zoals
ik hier boven al omschreef. Anderen, die
niet gehinderd worden door kennis van
molens maar meer oog hebben voor het
landschap eromheen vinden dit echter een
hele mooie molen. Toen ik dit ook
opmerkte bij mijn eerste bezoek aan de
molen werd ik direct door de molenbouwer
gecorrigeerd en gewezen op een aantal
details die 1 op 1 gekopieerd waren van
een veel grotere molen.
De molen is van grote landschappelijke
waarde en heeft geen windbelemmering.
Wetterskip Fryslân gebruikt een foto van
de molen op de jaarrapportage van 2011 (
zie foto) en gebruikt de molen ook als
achtergrond bij interne en externe
presentaties. Voor deze foto is gekozen omdat de molen fraai in het landschap
staat tijdens een hoogwaterperiode.
Onderhoud
Om de molen in goede staat te houden vindt jaarlijks onderhoud plaats. Soms
valt dit wel erg op zoals bijvoorbeeld in 2012. In dit jaar stond de molen zonder
gevlucht. In de zomer werd het gevlucht vernieuwd, waarmee het geheel weer
draai- en maalvaardig was. Het grote voordeel van het laatste onderhoud is dat
de molen weer belast kan draaien; voorheen draaide de molen alleen maar voor
de Prins.

Molenaar
Jan Looijenga uit Langezwaag en Reinoud Koelemeij zijn de molenaars van de
Tsjongermûne. Ze draaien ook op de windkorenmolen Welgelegen (Tjepkema’s
molen) in Heerenveen.

De molenaar

Op 26 oktober 2013, een
prachtig mooie, warme en
winderige herfstdag, had ik met
Jan afgesproken bij de molen.
Na een gesprek over
gezamenlijke sportieve
activiteiten ontstond een zeer
geanimeerd gesprek over de
molen. Jan is trots op zijn
molen, dat klinkt in het hele
gesprek door: omdat die zo
prachtig in het landschap staat
en weer mooi draait, bij
voorkeur 100 enden per
minuut. Jan draait nu ongeveer
5 jaar op de molen. Als de
molen draait, staan er
regelmatig mensen aan de
andere kant van de Tsjonger te
zwaaien. Ook deze
zaterdagochtend stond er weer
een grootvader aan zijn
kleinzoon uit te leggen hoe een
molen werkt.

Enkele spreuken
Ik had al gezegd dat ik nog even terug zou komen op de folder van het eerder
genoemde erecomité. Er staan spreuken in die ik u niet wil onthouden en nog
steeds zeer relevant zijn bij mogelijke toekomstige restauraties.
“Vroeger vocht men tegen molens……….en ging het er Spaans toe”
“Daarna liep men met molentjes……sommigen lopen er nog mee”
“Maar het verstand komt met de jaren……we vechten nu voor het behoud van de
molens!”
“En terecht want deze Tjongermolen…………….heeft uw STEUN nodig!”

Kees Munting

De molen in een winterlandschap

De molen omringd door boezemwater

Gewoon een prachtige molen

Wis yn ‘e wyn
Bezoekers, gefacineerd kijkend naar ons
werken met de draaiende molen, vragen
vaak: “Is dit uw hobby?” Mijn, gezien mijn
leeftijd, vaderlijk antwoord is dan: “Nee, al
heel lang een passie.”
En het is deze door velen gedeelde gedrevenheid
die tot het bloeiend bestaan van De Fryske Mole
en het Gild heeft geleid. Door verdieping van
kennis en inzicht in alle aspecten van het molenwezen en het overdragen
daarvan hebben deze verenigingen een brede maatschappelijke waardering
verworven.
Deze waardering heeft geresulteerd in met zorg, kennis en kunde gerestaureerde
molens. Molens welke met vakkundige liefde worden bediend.
Het stoort mij dan ook zeer en het is mij een groot raadsel waarom n.b. een exvoorzitter van ons Gild deze inspanningen en resultaten afdoet met:
“spreekwoordelijk bont en folkloristisch spektakel waarbij doelen de middelen
heiligen.”(sic)(zie De Utskoat 151, sept. 2013 blz. 41 t/m 45. Red.)
Ja, en als midden in de maatschappij staande organisaties voelen wij ons niet te
goed om ook aan z.g. folkloristische spektakels mee te doen.(zie bijv. de
medewerking aan het Flaeijelfeest in Nieuwehorne elders in dit nummer. Red.)
Ik gun iedereen zijn visie, ook voor dichtgespijkerde monumenten, en dat die
door de Rijksdienst wordt omarmd om de bezuinigingsdrift te vergulden is tot
daaraantoe.
Maar net zomin als een betoog van een vegetariër in een slagersvakblad, hoort
de beperkende gedrevenheid van Frank Terpstra thuis in onze Utskoat.
Ons Gild-logo is een draaiend wiekenkruis met als motto “Wis yn ‘e wyn”. Laat
die wind door draaiende gevluchten suizen en
niet om molenstompen huilen.
Jan Coppens (ex-voorzitter GFM)

Afb. 1. Molen van de Polder van het 6de en 7de Veendistrict aan de Nieuwe
Vaart bij Ulesprong. De romp van deze molen bestaat tot de dag van vandaag.
Van de andere molens van deze Veenpolder, welke in 1911 volledig zijn gesloopt,
zijn momenteel geen foto’s bekend. (Foto collectie P. Timmermans, vóór 1911)

Het plan om de molenromp van Ulesprong te completeren tot
maalvaardige molen is de laatste tijd onderwerp van discussie. De
omgevingsvergunning die dat mogelijk moest maken en die door de
gemeente Opsterland was verleend, is door de bestuursrechter
vernietigd. De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter
bevestigd. In dit artikel zetten we de feiten op een rij. We kijken naar de
relatie met het herziene molenbeleid van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en naar de molinologische achtergronden.
Tijdpad behandeling omgevingsvergunning


o
o
o

In augustus 2011 wordt bekend dat er plannen zijn om de molenromp van
Ulesprong te reconstrueren tot maalvaardige veenpoldermolen. Er komt
een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente binnen.
 In augustus en september 2011 verschijnen artikelen in regionale kranten
en op Erfgoedstem.nl waarin de waarde van de molenromp alleen wordt
toegelicht.
 De gemeente vraagt en krijgt diverse adviezen in verband met het
reconstructie- en restauratieplan ten behoeve van de aanvraag
omgevingsvergunning:
23 augustus 2011 van Hûs en Hiem (welstandsadvisering);
22 september 2011 van de Provincie Fryslân;
18 oktober 2011 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).



December 2011: De gemeente komt naar buiten met een ontwerpbesluit
voor een omgevingsvergunning, die reconstructie tot molen mogelijk moet
maken..
 Januari 2012: Er worden bij de gemeente drie zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning, ingediend:
o DAS rechtsbijstandsverzekering namens huurster molenromp;
o TIMS Nl/Vl;
o Frank Terpstra
Alle zienswijzen pleiten ervoor de romp niet te reconstrueren tot molen
maar als romp te restaureren.
 Mei 2012: de gemeente Opsterland verleent de omgevingsvergunning om
de romp te reconstrueren. De ingediende zienswijzen leiden niet tot
aanpassing van de vergunning.
 Juni 2012: Er worden twee beroepschriften ingediend bij de rechtbank
Leeuwarden tegen de door de gemeente Opsterland verleende
omgevingsvergunning door:
o DAS rechtsbijstandsverzekering namens huurster molenromp;
o TIMS Nl/Vl.
Beide beroepschriften bepleiten nogmaals de romp als romp in stand te
houden.
 Op 15 oktober 2012 behandelt de bestuursrechter te Leeuwarden tijdens
een zitting de twee beroepschriften.
 Op 19 november 2012 doet de bestuursrechter te Leeuwarden uitspraak.
De twee beroepschriften worden gegrond verklaard en de door de
gemeente Opsterland verleende omgevingsvergunning wordt vernietigd.
De rechter geeft onder meer aan dat de gemeente onzorgvuldig heeft
gehandeld bij het afgeven van de vergunning.
 Januari 2013: door zowel de gemeente Opsterland als namens de eigenaar
wordt hoger beroep ingediend bij de Raad van State.
 Maart 2013: gemeente Opsterland trekt het hoger beroep in.
 Op 26 maart 2013 vindt zitting Raad van State plaats.
 Op 22 mei 2013 doet de Raad van State uitspraak. De Raad van State
bevestigt de uitspraak van de bestuursrechter te Leeuwarden van 19
november 2012: de gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld en had op
basis van de bestaande informatie nooit een omgevingsvergunning mogen
afgeven.
Wat waren de adviezen die de gemeente kreeg?
De RCE bracht op 5 oktober 2011 haar herziene molenbeleid ‘Een toekomst voor
molens’ uit. De Provincie Fryslân heeft in de ‘Nota erfgoed 2010-2013’ een
specifieke paragraaf over molenreconstructies opgenomen: “In afwijking van de
vorige notaperiode willen we geen reconstructie indien een deel van de
ontwikkelingsgeschiedenis teniet wordt gedaan. Een voorbeeld is het
reconstrueren van een windmolen. Hierdoor wordt in sommige gevallen de
historische overgang van windbemaling naar motorbemaling teniet gedaan. Ook
deze overgang heeft cultuurhistorische betekenis en willen we in stand houden.”
De adviezen van de RCE en de Provincie Fryslân in het geval Ulesprong tegen
reconstructie en vóór behoud van de molenromp zijn hierop gebaseerd.
Opvallend is dat de RCE begin 2011 aan de eigenaar toch een subsidie heeft
verleend voor de reconstructie. Deze subsidie komt merkwaardigerwijs uit een

subsidieregeling om monumenten te herbestemmen. In dit geval dus
herbestemming van een molenromp tot maalvaardige molen. De RCE heeft dit
soort herbestemming vrijwel zeker nooit voor ogen gehad, maar ze kon de
subsidieaanvraag niet weigeren.
Hûs en Hiem heeft in het geval Ulesprong primair geadviseerd vanuit
landschappelijke waarde. Vanuit die invalshoek heeft Hûs en Hiem geen
bezwaren tegen reconstructie. Hûs en Hiem geeft daarnaast aan dat het
verhalende aspect van de molenromp bij reconstructie verloren gaat.
Samengevat is het advies van Hûs en Hiem tweeslachtig en vaag.
Samenvatting van de uitspraak
De gemeente heeft de aanvraag omgevingsvergunning op drie belangrijke
onderdelen niet goed getoetst. Dit betreft zowel de eigen regelgeving van de
gemeente (bestemmingsplan) als het bouwbesluit (ingrijpende wijziging
woonfunctie) als de monumentenwet (monumentwaarde).
Geschiedenis en ruimtelijke samenhang van de molenromp
De molen werd in 1856 gebouwd als maalwerktuig van de veenpolder, maar het
monument heeft al sinds 1911, dus ruim 100 jaar, een andere vorm, namelijk
die van molenromp met daarin een woning. Alle andere molens werden gesloopt.
De sloop was niet een toevallige actie, het was een keus die direct te maken had
met een zich verder ontwikkelende techniek, waardoor windmolens als
poldergemaal buiten werking werden gesteld. Juist de veenpolders, de stichter
van deze molen, waren door hun voor noordelijke begrippen relatief grote
omvang en sterke organisatiestructuur, vroeg met het introduceren van
moderniseringen. Het nabijgelegen Súdergemaal, weliswaar van een andere
veenpolder, is daarvan het expliciete voorbeeld.

Afb. 2. Het elektrische
Súdergemaal uit 1925 van de
Groote Veenpolder van Opsterland
en Smallingerland. Rechts de
voormalige machinistenwoning.
(Foto F. Terpstra, 28 oktober
2012)
Het ombouwen van de molen tot
woning heeft te maken met de
nieuwe functie die de romp kreeg:
als woning van de pontbaas voor
het pontveer over de Nieuwe
Vaart. De molenromp met zijn
wijdere omgeving vormt op deze

manier een interessant en in het noorden van Nederland enig voorbeeld van hoe
technische ontwikkelingen in het landschap zichtbaar en leesbaar zijn. Hierbij
moet je naast de molenromp en het Súdergemaal ook andere elementen
betrekken die in de wijdere omgeving te vinden zijn: het Polderhoofdkanaal met
zijn sluizen, de voormalige sluis bij de Ulesprong en het historische vaarwegcafé
daar direct naast gelegen. Allemaal elementen die, in verschillende stadia van
behoud, maken dat het landschap hier een hoge cultuurhistorische waarde in
zich draagt. Dit soort waarden is in geen van de andere veenpolders behouden
gebleven.
Afb. 3. Compleet cultuurlandschap met van links naar rechts: molenromp
Ulesprong, de Nieuwe Vaart en het Súdergemaal. (Foto F. Terpstra, 28 oktober
2012)

Relatie tot andere Friese veenpoldermolens
In Friesland zijn nog zes (restanten) van de vele veenpoldermolens die er ooit
waren te vinden: de tot molen gereconstrueerde molenromp in Sint Johannesga,
een complete molen bij Vegelinsoord, twee molens bij Nijetrijne, het restant van
een romp aan de P.G. Otterwei in Gersloot en de romp aan de Ulesprong.
De molen in Vegelinsoord is het voorbeeld bij uitstek van een gave
veenpoldermolen, die door gelukkige omstandigheden als authentieke molen de
tijd heeft overleefd. De molen in Sint Johannesga was decennialang ook een
romp, maar werd extern gereconstrueerd. Van de beide molens bij Nijetrijne is
de Rietvink het gaafst overgebleven exemplaar en onlangs zorgvuldig
gerestaureerd. De romp bij Gersloot is door het volledig wijzigen van de
waterhuishoudkundige infrastructuur en de ombouw tot woning, met vergaande
sloop, ook van een groot deel van de romp, zwaar gemankeerd. Dit molenrestant
heeft geen formele bescherming als rijksmonument. De romp aan de Ulesprong
is gaaf overgeleverd en is rijksmonument. Alle molens zijn eveneens
rijksmonument.

Van de Friese veenpoldermolens staat het op één na meest complete restant
buiten Friesland. Het staat in het Noord-Limburgse Heijen bij Gennep. Deze
molen is vanuit de polder van het 4e en 5e Veendistrict te Ængwirden (omgeving
Tjallebert) omstreeks 1913 verplaatst naar Hierden bij Harderwijk. In 1950
volgde verplaatsing naar Heijen, als vervanging van een ronde stenen molen die
in de oorlog was gesneuveld. De molen doet sinds het vertrek uit Friesland dienst
als korenmolen.

Afb. 4. Molenrestant bij Gersloot van voormalige poldermolen De Beschermer
van de Oudewegsterpolder. Deze polder behoort tot de Polder van het 4de en
5de Veendistrict. (Foto F. Terpstra, 28 oktober 2012)
Van de Friese veenpoldermolens is relatief weinig overgebleven. De tientallen die
er ooit waren, hebben relatief korte tijd bestaan: de eerste verschenen kort na
1830 en de meeste waren rond 1915 alweer verdwenen. De molens en
molenrestanten, die door de toevallige loop van de geschiedenis zijn
overgeleverd, geven wel een gevarieerd beeld van de diverse
ontwikkelingsstadia. De molenromp van Ulesprong is hierbij een bijzonder
tijdsbeeld. Los daarvan zijn molenrompen van poldermolens van dit kaliber in het
noorden van Nederland (en zelfs in heel Nederland!) zeldzaam, veel zeldzamer
dan “volledige” poldermolens. In de Noordelijke drie provincies komen ze
nagenoeg niet voor buiten de twee hier genoemde voorbeelden. Tot molens
gereconstrueerde molenrompen kennen we echter bij tientallen.

Reconstructie
De RCE adviseert in principe niet meer tot reconstructie over te gaan. De
discussie over reconstrueren is niet zwart-wit; het leidt niet in alle gevallen tot
dezelfde uitkomst. In het geval van Ulesprong is het echter duidelijk dat
reconstructie leidt tot vernietiging van de bijzondere ontwikkelingsfase in het
landschap. Duidelijk is, dat reconstructie nooit de authentieke vorm, maar ook
niet het authentieke materiaal en de waterhuishoudkundige infrastructuur uit de
oorspronkelijke bouw- en gebruiksperiode kan terugbrengen. Reconstructie zal
ongeveer zijn wat het ooit is geweest. Ook als er een bouwbestek uit de vroegere
bouwtijd voorhanden is, zoals bij Ulesprong. Hoe een molen precies in elkaar zit,
hoe de verschillende onderdelen gedetailleerd zijn geweest en onderling hebben
aangesloten staat nergens beschreven en kan niet worden achterhaald. Dit is per
situatie anders, afhankelijk van de toenmalige makers en gebruikers. Juist de
verschillen, de bouwtechnische en de omgevingsdetails en de afleesbare
geschiedenis rechtvaardigen het belang om alle overgebleven authentieke
molens te behouden, maar ook belangrijke restanten daarvan als romp, zoals de
molenromp van Ulesprong.

Afb. 5. Molenromp Ulesprong bestaat meer dan 100 jaar in deze vorm.
(Foto P. Timmermans, 9 september 2012)

Ulesprong als voorbeeld
Betekent het afwijzen van reconstructie dat we van mening zijn dat dit standpunt
ook in alle andere voorkomende gevallen van toepassing moet zijn? Wat ons
betreft niet: elk geval heeft recht op zijn eigen afweging. Er zijn volgens ons best
situaties mogelijk waarbij een gereconstrueerde molen meerwaarde heeft boven
het handhaven als romp.
Opmerking
Het geval Ulesprong werd door Yolt IJzerman en Frank Terpstra al enige jaren
kritisch gevolgd, juist vanwege de parallel hieraan lopende Bazelmans-discussies.
Yolt en Frank brachten dit geval onder de aandacht van het TIMS bestuur. Na
afweging binnen het TIMS bestuur heeft het bestuur besloten deze zaak ten
principale te benaderen en partij te worden in deze zaak.
Yolt IJzerman en Frank Terpstra

Naschrift van de redactie
Ik blijf het een hele rare zaak vinden dat het bestuur van TIMS, een
vereniging voor molinologie, zo maar partij kan worden in zo’n
procedure terwijl de leden er niet in gekend zijn en er in latere
instantie onder diezelfde leden zelfs grote commotie ontstaat over de
handelwijze. Bovendien lijkt TIMS mij ook geen belanghebbende
aangezien de vereniging formeel nooit een standpunt heeft ingenomen
ten aanzien van dit soort gevallen.
Ook is het opmerkelijk dat in het overzicht wel gesproken wordt over
vernietiging door de rechtbank van de door de gemeente verstrekte
omgevingsvergunning (19 november 2012), terwijl in het overzicht de
uitspraak van de kantonrechter in Heerenveen d.d. 21 november 2012
niet wordt vermeld. Mevrouw Van der Berg moest toen horen dat haar
positie als huurster van de molen in het geding was. Zij huurde de
molen niet meer en moest die zelfs op korte termijn ontruimen. Dit
vonnis was definitief en onherroepelijk met als gevolg dat zij geen
partij meer was voor de omgevingsvergunning en daarmee afviel! Toen
bleef TIMS NL/VL alleen over en binnen de gelederen van die
vereniging zijn harde woorden gevallen. Advocaat mr. B. Korvemaker
van De Boer & Egberts Advocaten ontkent ook sterk het belanghebbend
zijn van TIMS: “Uw vereniging heeft geen standpunt, heeft dat nooit
ingenomen en daar ook nooit naar gehandeld. De discussie rond de
molen van mijn cliënt raakt uw belangen dan ook niet en zeker niet
rechtstreeks. Anders gezegd: het bestuur weet van niets, de leden zijn
verdeeld en er wordt in rechte opgetreden zonder enig draagvlak en
zonder de daarvoor vereiste instemming van medebestuurders.”
(GDW)

Zwaar geschut
aan de Dolte?
Op mijn zomerse vaartochten ga
ik vrij regelmatig langs de twee
windmotoren aan de Doltesloot bij
het Snekermeer. Zo ook op een
mooie dag begin september j.l. en
tot mijn verbazing zie ik bij een
van de windmotoren de vijzel,
schuin omhoog gericht, als een
kanonsloop uit de muur boven de
útskoat steken. Dit wekt
uiteraard, als
windmotorliefhebber, mijn
nieuwsgierigheid. Dat men met
restauratie bezig is, was duidelijk
te zien, maar dan rijst bij mij
alsnog de vraag, waarom op deze
manier de vijzel inbrengen? Dit
heb ik nooit eerder zo gezien.
Normaal wordt de vijzel vanaf de
aanvoerzijde (polder) in de
vijzelgoot geplaatst. Ik heb dus
navraag gedaan bij de “MANNEN
VAN STAAL” te Leeuwarden die de restauratie in uitvoering hadden. Men vertelde
mij dat de normale verwijdering en het wederom plaatsen van de vijzel niet
mogelijk bleek omdat de betonnen maalkant vroeger waarschijnlijk is gestort na
montage van de vijzel. Dan heb je een probleem hetwelk opgelost zou kunnen
worden door bijvoorbeeld de maalkant weg te hakken, de poldersloot diep uit te
graven of een gat in de muur boven de útskoat te maken. Voor het laatste heeft
men dus gekozen als de beste oplossing en mijn vraag, waarom op deze manier,
is dus hiermee beantwoord. Toch blijf ik nog enigszins verbaasd over de vroeger
gekozen gang van zaken met betrekking tot de vijzelgoot doorsnede. Ik heb als
tekenaar constructeur bij een machinefabriek gewerkt en vele vijzelinstallaties op
tekening gezet. Als er een betonnen vijzelgoot met maalkant volgens bestek was
voorgeschreven dan werd dit zodanig uitgevoerd dat de mogelijkheid er was om
de vijzel zowel in als uit de vijzelgoot naar boven te halen of te laten zakken. De
ronding aan de tegenover liggende wand van de maalkant had dan een radius
gelijk aan de diameter van de vijzel. Zodoende kan de vijzel tussen de neus van
de maalkant en de tegenover liggende wand doorgelaten worden. Al met al, het
heeft dus niks met defensie te maken.
Jan Bergstra

Naast poldermolens en watermolens zijn er ook getijdenmolens. Op het
Île de Breha, een eilandje aan de noordkust van Bretagne heb ik er één
gezien, maar ik heb er nooit over geschreven. Dit jaar waren we met
vakantie in Pembrokeshire, de zuidwestkant van Wales. Net als in
Bretagne heb je daar tot heel diep landinwaarts abers, zeeinhammen of estuaria, mede ontstaan door de uitwatering
van een enkele rivier en wat beekjes.

D

eCleddau Ddu, ja het is Welsh, is de belangrijkste rivier, die in de aber van
Milford Haven stroomt, maar er zijn tal van zijtakken gevormd door beken
en riviertjes, waaronder de Carewriver.

Bijna aan het eind van de inham, waar zeewater en rivier elkaar ontmoeten is
een afsluitende dam gebouwd met vloeddeuren erin en een groot gebouw erop,
de Carew Tidal Mill, de getijdenmolen. Bij vloed wordt het bassin achter de dam
gevuld door het zeewater en bij eb worden de deuren gesloten en wordt het
bassin gevuld door het water van de rivier. De deuren zijn in feite handbediende
sluisdeuren en/of automatische deuren, die door de opkomende vloed tweemaal
daags werden open gedrukt en bij eb door het uitstromende water werden
dichtgedrukt. Vanwege de vloed kon er soms natuurlijk niet constant worden
gemalen, de waterstand kon te hoog zijn voor het schoepenrad, maar in Carew
was het mogelijk 7 uur achtereen te malen. Laag water is er elke 12 ½ uur, dus
de werkdag van de molenaar werd bepaald door de maan, die het tij beïnvloedt.
Uiteraard zijn er ook overloopdeuren. In de getijdenmolen zelf in Carew zitten
twee openingen, waarin twee enorme schoepenraderen, het North Wheel en het
South Wheel. Het zijn onderslagraderen. Elk wiel gaf de power voor drie
steenkoppels, het geheel was derhalve een maalfabriek.

Het getijdeverschil in Carew is 7,90 meter, een van de grootste verschillen ter
wereld. In Carew is de dam van klei en steen gebouwd, waardoor er een bassin
ontstaat van 9,3 hectare.
Geschiedenis
De eerste molen is gebouwd in de middeleeuwen (in de late 15de of vroege 16
eeuw) om het aan de andere zijde van het bassin liggende kasteel te voorzien
van meel. De eerste documenten zijn uit de tijd van Hendrik VIII, de man met
vele vrouwen, met wie het vaak slecht afliep (1541). Er werd gesproken over
‘The French Mill’. Of het concept van de getijdemolen was Frans of de stenen
kwamen uit Frankrijk, dat is niet duidelijk. In de 16de en 17de eeuw zijn er heel
vaak reparaties uitgevoerd, vanwege weersomstandigheden was de
getijdenmolen vrij kwetsbaar.

De huidige molen dateert waarschijnlijk uit 1801, het jaartal dat op het North
Wheel staat. Het gebouw heeft vier verdiepingen of vloeren. De omvang en stijl
zijn vanwege eenvoud en symmetrie te benoemen als Georgian industriële

architectuur. De architect was George Brown of Amroth. Het nieuwe huurcontract
ging in 1804 in tussen James Bernard of Crowcombe Court, Somerset en
molenaar Owen Griffith. De huur was 16,80 Engelse ponden elk half jaar en vier

jonge kippen met Kerst. In 1937 is de molen voor het laatst gebruikt.
Hij is nu te bezichtigen.
Michiel de Ruiter

Houtguod
Sa’n 14 jier ferlyn rekke ik besmet
mei it molefirus : de nije hobby fan
myn frou Hiltsje (sy wie yn It
Hearrenfean learling-mûnder
wurden op “Welgelegen”) fûn ik
wol nijsgirrich, mar doe’t ik mei
har mei gie nei de houtseachmole
fan Wâldsein, wie it raak. Dit wie
moai foar in houtman !! ( ik bin
timmerman fan berop).

F

an doe ôf wie ik hast alle sneonen op
De Jager en learde it fak. Sa no en
dan naam ik moaie stikjes
skaaldielen mei nei hûs en begûn dêr fan
alles yn te sjen. Sa krigen wy in houten
hûntsje yn de tún, prachtige houtfoarmen
kamen yn de kryststâl, ik makke
kearsestanders en noch wat letter begûn ik
mei it serieuzere wurk: túnbanken. Dêrta
sykje ik earst krekt sa lang ûnder de mûne
en yn it houtstek dat ik aparte stikken
hout ha. Dan dûk ik ús prachtich útriste
wurkpleats yn en gean oan ‘e gong. En
dan is’t mar krekt wat stikkken hout ik ha
en wat ik deryn sjoch hoe’t sa’n bank
derút komt te sjen: mei of sûnder
earmleunings of it wurdt in bûthúsbankje.
Gauris is sa’n bank al fuort (kocht troch
bygelyks toeristen, dy ’t hjir altyd folop
binne) foar dat er klear is.
Somtiden komt der fan in oare kant
materiaal, sa as it stik âlde keningsspil fan
Welgelegen! Geurt van de Weg fûn dat
krekt wat foar my en Rolf Dijkema brocht
it op in goeie sneon nei Wâldsein. Mar it
die bliken dy âld spil siet grôtfol spikers.
Dat doe hawwe wy der earst mar 5
sentimeter ôfseage fan alle kanten, mei de
mole fansels. Doe koe ik der in prachtige
tafel fan meitsjen gean. Dy is no as yttafel

de spil fan ús keamer wurden! En by
de lêste restauraasje fan De Jager
waard û.o. it krukasrêd ferfongen. Al
pratende mei de oaren kaam ik der op
om dêr ek tafels fan te meitsjen – der
koene der moai 3 út ! De 1ste stiet ek
by ús yn de keamer. Der bleaune
moaie middenstikken oer, dêr’t Jan
Coppens in bankje fan meitsje sil. Sa
wurdt elts stikje hout brûkt!
Yntusken hawwe wy ûnder de mole in soarte fan showroom, dêr ’t inkelde fan ús
keunstwurken útstald binne: in bûthúsbankje, in túnbank, in tafel, alles as
foarbyld foar dy’t soks keapje wol. Fansels kin men ek wat op bestelling meitsje
litte. Kom mar ris del! Yn in eigen ûnderkommen (fansels ek mei selsmakke
banken en tafel) kinst ek in lekker bakje kofje meidrinke! Wy binne der alle
sneonen fan 9.00 oant 17.30 oere.
Lourens Feenstra,
houtseachmûne De Jager, Wâldsein

Uit ons prentenkabinet- wie brengt ze thuis?
In ons vorig nummer moest u ze missen, de onbekende molenplaatjes
die in de mappen “nog niet getraceerd” zitten. Maar in dit nummer

komen we terug met een reeks prachtige foto’s van oude spinnekoppen.
We zijn benieuwd naar de speurkwaliteiten van onze kenners. GDW

Een zeer zware storm werd getrotseerd
Maandag 28 oktober raasde rond het middaguur een zeer zware
herfststorm over onze provincie. Met windsnelheden van meer dan 120
kilometer per uur werd veel schade aangericht.
De molenliefhebbers hielden hun hart vast. De molens hebben met hun gevlucht
een enorme windvang en staan vaak midden in het veld zonder enige
beschutting. Ook de huisjes bij de poldermolens waren overgeleverd aan de
grillen van deze vroege storm. Bomen knapten als luciferhoutjes en dakpannen
vlogen bij tientallen door de lucht. Hier en daar begaf een dak van een boerderij
het, soms stortte een muur in of ging een schutting in een zware windstoot
omver. De molens overleefden het natuurgeweld relatief goed. We kregen
meldingen binnen van het uitwaaien van wat plukjes riet of planken van het
gevlucht. De Huinsermolen, een zelfzwichter, kreeg zoveel te verduren dat de
kap door de kuip werd gedrukt. Daar zullen dus enkele kuipdelen vervangen
moeten worden. Van verschillende molenhuisjes sneuvelden dakpannen en de
tjasker van Nijefurd werd van zijn paal gerukt en kwam enkele meters verderop
in het weiland terecht.
Je vraagt je onwillekeurig af hoe het kan dat de kwetsbare molens het er zo af
hebben gebracht. Ik denk dat daar in ieder geval twee redenen voor zijn aan te
wijzen. Allereerst is het goede onderhoud dat de monumentale molens genieten
van positieve invloed geweest. De rol van vrijwillige molenaars speelt ook een
grote rol. Zij koesteren hun
molens en weten hoe te handelen
bij verwacht noodweer. Zeker als
de code rood wordt afgegeven is
het zaak de molen goed op de
wind te hebben. De wiekendrager
is erop gebouwd om in die stand
zware stormen te kunnen
trotseren. Waarmee maar gezegd
is dat de investering in
molenaarsopleidingen niet
ophoudt bij het voordeel van
molens als toeristische
trekpleisters en noodgemalen.
Gerben D. Wijnja
Uit de oude doos diepten we een
stormslachtoffer op uit het jaar
1949. Toen blies een zware storm
kap en wieken van korenmolen
De Roosenboom te Hantum.
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