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KRYSTJOUN YN 'E ALDEWEISTER POLDER

door G.D. Wiinja

ln het gedenkboek,,Vierde en Vijfde Veendistrict 1826-1926" troffen we een bijzon-
der sfeervolle tekening aan van de beroemde illustrator Tjeerd Bottema. Kerstavond in

de Oudewegster Polder. Van de ,,Stichting Oudheidkamer Heerenveen" kregen we toe-
stemminE om in het archief een en ander over deze polder uit te zoeken. We kwamen
terecht bij een in 1819 aangelegd boek (bestaande uit drie (of meer?) banden. In gecalli-

grafeerde letters stond op de voorzijde te lezen:

,,Administratie-Boek van de Polder aan de Oudeweg onder Gersloot in de Griete-
ny Ëngwirden. Bevattende de Contracten van Oprigting - besluiten van lngelan-
den - lnstructién voor den Directeur en voor de Molenaars - de jaarlijkse Reke-

ningen en de notulen der Eewone en extra-ordinaire bijeenkornsten van lngelan-
den."

lnteressant materiaal dus en via dit blaadje willen wij u daarvan iets mee laten proeven.

De polder werd bemalen door twee achtkante, met riet gedekte watermolens, die op een

afstand van 2,3 en 2,9 km ten noorden van Tjalleberd waren gebouwd (Kuyperatlas,

1865-1867).

Naamgeving verwarrend
Bii het doornemen van het ,,Administratie-Boek . . ." komen we de molens veelal tegen

onder de aanduiding: de,,voorste" en de,,agterste" molen. Alt Jans Liemburg ontving
in 1821 voor het bemaling van de ,,voorste" molen f. 120,-. De ,,agterste" molen werd

toen voor f. 100,- bemalen door Jan Jacobs Murlder (een toepasselijke naam).

Het lif kt nog niet ingewikkeld, gezien de ligging van de molens ten opzichte van het dorp
Gersloot. Probeert u het volgende eens te ontraadselen.

2

ln 1927 werd de ,,voorste" molen ,,D€ beschermer" genoemd, de ,,buitenste" heet dan

,,De hersteller". Deze laatste, de ,,noordelijke molen", \Arerd in 1836,,D€ Pijl" genoemd

en de ,,voorste" nnolen ,,D€ hersteller"l ln 1837 heette laatstgenoemde weer,,De be-

schermer" en in 1838 werd de,,noordelijke molen",,DB Pijl" en de,,voorste" als,,DB
herstel ler" aangeduid !

En zo gaat het het hele boek door. Laten we ons dus maar houden aan de,,voorste" en

de ,,noordelijke" molen. Het ,,Administratie-Boek . . ." weet immers nog veel meer inte-
ressante zaken te vertellen.

De molenaars
Door velen wordt aangenomen dat alle veenpoldermolens altijd door de molenaar en zifn
gezin werden bewoond. Dit is ten dele waar. Van de watermolens in de Oudewegster Pol-

der moet worden aangenomen dat ze waarschiinliik niet steeds bewoond waren en dat de

rnolenaarsbaan soms werd uitgeoefend naasteen andere betrekking. Dit kan worden afge-

leid uit de ,,iaarlijkse Rekeningen", die de naam van de molenaar, zijn beroep, woon-
plaats en verdienste vermeldden.
Als molenaars van de,,voorste" molen zijn in het boek genoemd: in 1821 Alt Jans Liem-
burg - 1827 Jacobus Jan l-iemburg, arbeider te Tfalleberd - 1836 Jan Thijssen de Boer-
1837 Lammert Wiebes Boersma, huisman (boer) te Luinieberd.
Aan de ,,noordelijke" molen worden genoemd: 1821 Jan Jacobs Mulder - 1822 Thiis
Klases - 1827 Marten Rinzes de Jong, arbeider te Gersloot - 1836 dezelfde.
De lonen waren in 1837 inmiddels teruggebracht op f.85,- per faar!

Voorlopig besluit
Van 1837 tot nu is een hele stap. Wat er in die tijd met de molens e.d. gebeurde is niet
gemakkelijk in het kort weer te geven. ln volgende nummers zullen we in ieder geval te-

rugkomen op deze molens, al zal het dan ook maar een hap en een snap zijn uit de veel-

heid van gegevens. We denken aan enkele interessante besluiten die door de vergadering
van lngelanden werden genomen, onkosten van een rnolenramp en natuurliik het verslag

van de,,Extra-ordinaire vergadering" vàn 7 november 1840, waarin de,,lnstructie voor
de Molenaars" werd vastgesteld. Mocht u ook in het bezit zijn van de inhoud van een

,,molenaars-reglement"- betreffende onze provincie, dan stelt de redaktie daaruoor gaarne

ruimte beschikbaar.

lngezonden

BRANDGEVAAR BIJ MOLENS

Het was na een gesprek met een oud-rnolenaar over examens van adspirant-molenaars dat
mij het volgende weer in de gedachten kwarn, van vele jaren geleden.

lk was nog bii vader op het bedrijf en het was de dag dat Kees Piebes, onze oude trouwe
molenaar, het gemalen graan voor veevoeder weer terugbracht. De schuur werd aange-

veegd en de spinragen weer wat naar beneden gehaald.

,,Ja jonge", sprak Kees op zijn Bildts, ,,dat is wel us goed, datdateen keergebeurt. Op

een keer kwam er een man van de brandverzekering bij mij en die zei: ,,Nou Kees, dou



mochst de mol'n ok wel us een beurt geve. der sit nog wel us een spinraagie in." lk zei:

,,ls dat nou so slim; wij blieve der nag niet achter hangen wel". ,,Nou né, dat niet", zei
hii. ,,Maar weest dou wel dat die dingen omraak brande wille?" Kees was altijd nogal rus-
tig en op dat gebied niet zo hele precies.,,As't dou derdan goed voorsaist dan sel ik dij
dat wel us even kieke late. Maar dan rnost ciou wel met een sak klaar staan om ut uut te
slaan at ik ut anstoken hew." Hii stak een spinraag an met een lucifer en at ik der niet
handig bii weest waar om ut uut te slaan dan had de hele mol'n in de fik gaan, jong!"
lk zei: ,,Wel ferdorie, dat had ik niet dogt!" ,,Nou", zei hij, ,,dan weest ut nou maar."
,,lk hew de mol'n doe al een goeie beurt geven." Dat was dan het verhaaltje van Kees
Piebes. 1)

En dat kwam mij dus weer in de gedachten toen die oud-molenaar mii over dat examen
vertelde. De man, die de adspiranten op hun gedrag en kennis moest beoordelen, stapte
daar bii die molen om met een dikke brandende sigaar en toen die opgerookt was, werd
er in een nieuwe de brand gestoken. Kijk, en dat was nu juist iets wat die oud-molenaar
niet lag. Jarenlang had hii die molen bemalen en er steeds zorg voor gedragen dat er
niets zou gebeuren waardoor de molen schade kon oplopen, onder andere door brand.
En nu was daar dan die man. De man waarvan geacht werd dat hij de kennis bezat van de
gevaren die een molen kunnen bedreigen. Wat die nnan met zijn privé-bezit wilde doen
liet de nnolenaar koud, als bij dat privé-bezit toevallig ook een molen was. Maar hier, bij
dít examen 2), bii déze molen, die met veel kosten en rnoeite en met veel gemeenschaps-
geld gerestaureerd is, deed dat er niet toe, meende hij waarschijnlijk. Ook vond de mole-
naar dit geen goed voorbeeld voor de iongens die, na straks het diploma te hebben ge-

haald, veelal ook weer een molen gaan bedienen.
En dan denk ik weer terug aan Jurjen, een vroegere arbeider van mif (ik was landbou-
wer), die, als het er op aankwam geloof ik, ziin pijp nog liever had dan zijn vrouw.
Moest hii voor mii, ats dat zo uitkwam,'s avonds de laatste rondgang (afvoeren) door
het bedrijf verzorgen, dan zou hii nooit zijn dierbaar piipie meenemen, want zei hij:
,,ZoLt er eens iets gebeuren, brand of zo, dan ben ik er zeker van dat dit niet door mijn
toedoen is gebeu rd." En, zoals ik al zei, er moest heel wat gebeuren als Jurjen zijn pijp-
je liet liggen.

Over verantwoordelijkheidsgevoel gesproken!!l Ouwe, trouwe Jurjen, hii is reeds lang
ter ziele maar je kon op hern vertrouwen.
En wat de molens betreft, laat het zo ziin, dat wat wij nog hebben rnogen behouden en

wat ten koste van veel toewijding, liefde en geld nog wordt getracht in stand te houden,
daaruan het risica,za veel als in ons ver!'nogen ligt, te beperken.

I ) Voor de geíhteresseerden vermelden we nog dat Kees Piebes,

molenaar op ,,d€ Hoop" re St Jacobiparochie.

Molenvriend.

K.P. van Rozendal is,

2) Dit examen werd afgenomen onder auspiciën van vereniging,,De Hollandsche Mo'
len" en niet door het Gild Fryske Mounders. Dit otn eventuele rnisverstanden uit de

weg te ruimen.

DE FBYSKE MOLE

door A. Bokma

Dit is de laatste Utskoat die dit iaar verschijnt. Eigenlijk een uitnodiging om
even pas op de plaats te maken en de dingen op een rijtje te zetten. Het liikt
ons echter beter om in het volgende nummer de gehele stand van zaken op
,,jaarbasis" weer te geven.

Er mag nu echter wel geconstateerd worden dat er dit iaar een opgewekt
aktief molenleven was, maar dat aan de andere kant nog zoveel moet wachten
als het geld kost. Want dat ligt niet voor het opscheppen en molenrestauraties
kosten tonnen guldens.
Het aantal molens dat in eigendom naar De Fryske Mole overgaat groeit
verder. De watermolen onder Edens is nu ook bii notariële akte overgegaan.
Het wachten is op ,,it skip mei iild", dat misschien met de ruilverkavelings-
plannen binnen komt varen. Binnenkort zal de akte worden gepasseerd voor
de overdracht van de molen De Hond te Peasens waarvan nu nog De Holland-
sche Molen eigenaar is. Deze molen verkeer in goede staat van onderhoud.
Er zijn gelukkig nogal wat molenrestauraties in uitvoering. De restauratie van
de Huinser poldermolen liikt eindeliik op komst te ziin. Wii hebben al eerder
gesignaleerd dat een en ander voor een werkende watermolen onverantwoord
lang heeft geduurd. Het dageliiks bestuur van de Fryske Mole heeft zich veel
moeite getroost om daarin verandering te krijgen. De werkvergaderingen met
It Gild Fryske Mounders zijn bijzonder nuttig. Alle molenzaken worden
besproken en praktische oplossingen kunnen vaak gemakkelijk getroffen
worden. Met name de dagelijkse zorg voor het molenbehoud is van zeeÍ groot
belang. Vele molens hebben al een vaste ,,oppas", een ,,voogd", dankzij de

enthousiaste medewerking van de vrijwillige molenaars.

UT DE ALDE DOAZE

It hat bliken dien dat der by de lëzers folle bilangstelling is foar gedichten, of
breder steld ek ,,rymleriie", oer de molen en hwat der by heart. Wy sille
bisykie dër sa folle as it kin hwat oan to dwaen.
It gedicht dat wy nou opnimme is yn 'e tritiger iierren skreaun; dat wie in
hurde wrede tiid, binammen ek foar boer en plattelàn. En dos ek foar de

molen. De hear K.J. van den Akker skreau doe sketsen en gedichten yn it
Frysk Lànboublëd 0nder it haed: Van de Mond der Oude Middelzee. Dy
binne letter bundele.

(Red.)



NOVIMBËB-STOARM OVER COMBINATIE-BEDRIJVEN (3}

door G.D. Wiinia

DE UNIEKE MOLEN VAN HET GEHUCHT KOEVORDERHUIS

Het gehucht en zijn herberg
Koevorderhuis is gelegen aan de oostoever van het grote vaarwater ,,De Nieuwe Weg",
dat een onderdeel is van de verbinding tussen Staveren en Leeuwarden, en nu ook Lem-
mer-Leeuwarden. Het gehucht lag besloten in zijn isolement, ornringd door een grote
watervlakte van Langweer tot Sneek. Toen het gemaal bij Tacozijl nog niet bestond liep
de Koevorderpolder meermalen onder water, wat 's winters resulteerde in één grote ifs-

vlakte. Het bil de boerderij ,,Koevorderhuis" behorende kroegje profiteerde hier natuur-
lijk van: veel schaatsers bonden hun schaatsen hier af om wat te gebruiken, of om bij de
vioolmuziek van Hendrik Brinksma uit ldskenhuizen te gaan dansen. Op 3 februari 1848
werd bij het Koevorderhuis een zeilwedstrijd van lJsschepen gehouden, die werd gewon-

nen door de heer N. Visser uit Lemmer met zijn boot ,,Flevo". Als prijs onwing hij een

zilveren tabaksdoos.
Bij de bouw van het herbergje heeft men rekening gehouden met de hoge waterstanden
die dit gehucht vaak teisterden. Men moest een stenen stoep van 3 à 4 treden beklimmen
om bij de deur te kunnen komen.
Koevonderhuis was alleen over het water te bereiken. De herberg lag op een voor de ex-
ploitant gunstig punt. De zeilschepen, komende van Groningen, kwamen aanvaren over

,,De Nieuwe Weg", die van noord naar zuid liep. Hun reis werd vervolgd door de,,Jelte-
sloot", die van oost naar west liep. Als nu het ene vaarwater te bezeilen was, was het
andere in de wind en bleef menigeen bij het herbergje wachten tot de wind was gedraaid.

Dagenlang bleven de houten schepen hier soms liggen, hetgeen voor bakker Westra uit
Langweer reden was, om met zifn bootje naar Koevorderhuis te varen en daar brood te
verkopen aan wachtende schippers. Of de schippers, hun vrouwen en kinderen 's avonds
gennakkelijk in slaap vielen, bij het horen van de voor hen ongewone geluiden van de

oliemolen, is ons niet bekend.

De water-oliemolen
Naast het in 1908 gesloopte herbergje stond een dubbele woning en daarweer naastwas
het de poldermolen, die met zijn maaiend wiekenkruis het gehucht een levendig aanzien

verschafte. Notaris T.S. van der Leij, ook secretaris van de Grietenij Doniawerstal en ont-
vanger van de Florenen voor het zeewerend waterschap ,,De Zeven Grieteniien en Stad

$loten", werd waarschiinlijk in X 843 eigenaar van de nieuwe boerderij ,,Koevorderhuis".
Hii bleek een ondernemend iemand te ziin: al spoedig liet hii in de poldermolen een

pletterij aanbrengen en teven$ bemoeide hij zich met de graanhandel.

ln 1851 werd molenmaker Joh. A. Bokma uit Workum aangezocht om in de water-

rnolen een oliewerk te monteren, bestaande uit een voor- en een naslag met heien, een

pottenblok met stannpers, twee vuisters {ovens} en kantstenen. Ook werden er o!iekelders
gemetseld waarin de olie kon worden opgeborgen.Aan beide zijden van de rnolen verrees

een schuur waarin het te verwerken zaad en de geperste lijnkoeken konden worden opge-

slagen. Er kwamen twee knechten in de olie-watermolen te werken, die waarschif nlijk
woonden in de dubbele woning naast de wiekendrager.

Hiir st et d'ed mole, sa't wy siogge

- De twadde lànhear foar de baer *
ln bulte fan syn maten sneuv'len,
Skielk bliuwt er mar allinne oer.

ln kunstener sil him biwond'rje,
Om't moais, dat hy oan't l§nskip jowt,
ln boer sjocht net troch kunst'nerseagen,
En 'k leau, dat dy him oars biskout.

As de Novimbe$toarmen bylje,
Dan kin er 'm yn 'e gaten ha,
Ílwant as de wyn &tsjit dan moat er,
Waer of gjin waer, der grif nei ta.

Earst stilstean en dérop forkruije,
En dan op nij . . . de kop'er foar,
Dan kin er wer de stoarm trotsearje,
En bliuwt er yn it goede spoar.

't Kin yn de maetskippii ek stoarrnje
En da's meast net sa gau wer oer,
En sokke stoarmen treffe faken
It earst en ek it meast de boer"

Dan moat de boer him sels fork ruije,
Syn holwurk moat wer yn 'e wyn,
Oarc slacht er mooglik sels oan 't mealen,
Ën fliocht noch troch de fang miskien.



De molen had vanaf die tijd twee funkties te vervullen.
,,Buiten zoeven de wieken; af en toe klappert het zeil op het hekwerk van de roeden;
binnen is het lawaai van het oliewerk. De molen strooit zijn krachtig klappen van de
heien uit over de wijde vlakten. Dof dreunen de stampers. De zware kantstenen zitten
elkaar als logge dieren achterna. Soms staan ze bijna even stil, maarmeteen rukwente-
len ze zich dan weer voorwaarts. Tussen al die geluiden door is het schuimend bruisen
van het door de vijzel opgemalen water hoorbaar." Het is een beeld uit een verleden
tiid, dat alleen in Koevorderhuis bii Langweer te zien is geweest.
De molen heeft veel werk verricht; niet alleen overdag, maar ook bij nacht werd er olie
geslagen en water gemalen.

Foto naar origi-
neel, dat te vin-
den ,s in de
Oudheidkamer
te Workum. Met
dank aan de heer
J. Visser voor
z ijn betoonde
diensten.
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De volksdichter Folkert Bokma (geb. 26 maart 1861 te Boornzwaag bij Langweer, waar
ook al een combinatie-bedriif te vinden was en wel de thans nog bestaande koren-water-
molen) bezong in zijn gedicht,,lt Koeverterh0s by Langwar" ook de molen:

,, D'oaljemou n le, sa forheven,
Siocht men dér ik net mear stean.
Fier itt't Easten en ítt 't Westen
Seach men doe syn roeden gean.

'k Hear syn stampers noch wol klinken,
Winterdei, by nacht of joun . . .

Moast ek foar de moker wike.
Hwent syn baes hie 't oars ttfounl"

Dit gedicht is geschreven in 1934, op 27 april. De molen was er toen al lang niet meer.
Het van spijt getuigende stukje uit dit gedicht heeft allereerst betrekking op het faar
1893. De roeden draaiden niet weer. Er werd een stoommachine met stoomketel aange-
bracht, afkomstig uit de garenspinnerij van de fam. Wurnkes te Joure. We volgen het ge-

dicht weer:
Host' dyn bést ek altyd dieste

Naem men dy dochs ek ót 't plak.
Libbensliif bist'dou ek slachte,
Krekt sa't it alle mounlsjes giet

Tadat yn ós Fryske geaéin

Net in houten mounle stiet.
Nye tiden, nye minsken,

't Kin net oars, der is gjin kar."
Deze krachtige slotzin is typerend voor de tijd waarin de unieke molen door de slopers-
hamer werd geveld. Toen de stoomketel in 1906 werd afgekeurd, was het met de olie-
zaken op het Koevorderhuis gedaan. ln Langweer werd het bedrijf voortgezet. De molen
werd in 1906 gesloopt. Nog vele jaren heeft in Langweer dB,,Liinkoekfabriek" werk ver-
schaft aan menig arbeider.
ln Koevorderhuis vinden we thans noE: deWaterherberg (dit is niet het bekende kroegje
van weleer), een boerderij van De Vries en de dubbele woning van Rienstra. Als we in de
verte de molen van Boornzwaag zien staan, gaan onze gedachten terug naar die unieke
molen van Van der Leij. Helaas is hii verloren gegaan, maar ons aller hoop is gevestigd op
het weer in gebruik konnen van de mooie molen van Boornzwaag. Een malend windmo-
lenmonument aan de boorden van de Langweerder Wielen zal het aanzien van het dorp
Langweer in sterke mate verfraaien.

(Gegevens afkomstig van een oud-inwoner van Langweer).

LITERATUUR

MET DE KUIERSTOK LANGS DE MOLENS

De titel van dit boek, geschreven door molenkenner A. Bicker Caarten, is ontleend aan

het eerste hoofdstuk van deze bundel artikelen over windmolens. ln dit eerste hoofdstuk
neemt de schrijver ons mee op reis, wandelend met kuierstok, in het biizi!n van water-
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molenaar Piet Cozijn 1183314-1910) en diens kleinzoon Jaap Hoogenboom (1886-
1965), van Rijpwetening naar De Kwakel. Deze verhandeling, waarin we veel interessante
mededelingen aantreffen, geeft een beeld van een prachtig stuk molenland, in zowel
Noord- als Zuid-Holland, van omstreeks 1901-ï 902.
Het trrueede hoofdstuk beschrijft een bijzonder interessant aspect van het watermole-
naarsbestaan. ln een achttal onderdelen wordt ingegaan op de visvangst op de Rijnlandse
poldermolens.
Vervolgens treffen we bijzonder wetenswaardige hoofdstukken aan over de Meppeler
runmolens, de trasmolens in de omgeving van Leiden, het eigen karakter van de polder-
molens in het land van Heusden en Altena en de korenmolen,,De Geregtigheid" te Kat-
wijk aan den Riin.
ln hoofdstuk zeven wordt ,,De Steenenmolen" te Hazerswoude beschreven. Deze wie-
kendrager wordt ook wel ,,Molen Rembrandt" genoemd, omdat door velen, ten onrech-
te, werd aangenomen datdevadervan Rembrandt hier het nnolenaarsvak zou hebben uit-
geoefend" (Rembrandts vader had een standaardmolen bif de Wittepoort te Leiden, ge-

bouwd in 1574. ln l.een Molendijks boek,,32 Dutch Windmills in full coleur" treffen we
een afbeelding aan van deze standaardmolen te Leiden). ,,De Steenenmolen" is prachtig
afgebeeld op het stofomslag. Het is echter wel jarnmer dat het d"m.v. een fototruc aange-
brachte mannetje, voorstellende watermolenaar Jaap Hoogenboom van de Waterloosmo-
len te Rijpwetering, te laag staat waardoor het perspectief niet helemaal klop.
Hierna worden behandeld: de korenmolen van Goedereede, de naamgeving van polder-
rnolens in de volksmond, en de windmolens aan de waterkant"
Een erg intenessant artikel gaat over de wateruluchtnnolens. Dit is,,een combinatie van
een waterradmolen en een windmolen en wel een zodanige, dat beide molens een of
meer bepaalde funkties zowel afzonderlijk als tezamen kunnen verrichten".
Hoofdstuk twaalf gaat over windmolens op oude wandtegels en tegeltableaus. De heer
Bicker Caarten beschrijft hierin o.a. hoe men Hollandse en Friese tegels van elkaar kan
onderscheiden. De naar voren gebrachte motlvering zal met narne de vrijwillige mole-
naars bekend in de oren klinken. De Friese stellingmolens hebben imnners, in tegenstel-
ling tot de Hollandse, een stelling voorzien van schoren en zijschoren! En dat is iuist op
de tegels goed waar te nemen.

ln hoofdstuk dertien wordt een beschrijvinE gegeven van de molenaarszoon Rernbrandt
Harmensz. van Riin.
De twee laatste hoofdstukken gaan over Rijnlands polderland en de strijd onn windmo-
lens, vanaf 191 1 (oprichting Bond Heemschut).
Het boek telt 174 bladzijden, het ls voorzien van vele foto's, kaarten en tekeningefr, g€-

bonden in een !innen band met goudopdruk en stofomslag. Het merendeel der artikelen
is al eerder verschenen. Deze gebundelde uitgave stelt ons evenwel in staat om in boek-
vorm kennis te nemen van een interessant stukje molengeschiedenis. We kunnen het
eens zijn met cle recentie in de Leeuwarder Courant wanneer wondt gesteld, dat de priis
echter nogal aan de hoge kant is.

Het boek is een uitgave van de Europese Bibliotheek, Zaltbomnnel. Priis: f .45,-. Ver-
krijgbaar via de boekhandel 

G.D. wijnja.
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WINDKRACHT_
METE R

ln een (oud) tijd-
schrift vond ik een be-
schrilving van een
windkrachtmeter, die
vrij gema kkelijk zelf
te rnaken is.

Op een plankje van
20 x 12,5 x 1,5 cm is
een houten frame, dat
14 cm hoog is, aange-
bracht.
Een aluminium plaat-
je (het mag ook ge-

woon b!ik zijn ) van
I x 10 cm is vrij-
draaiend in dit frame
opgehangen.
ln dit plaatje is een
sleuf uitgespaard.

Door de windkracht
gaat het plaatje onder
een bepaalde hoek
staan. De grootte van
de hoek is, vanzelf-
sprekend, afhankeliik
van de kracht van de
wind.

Midden op het bodemplankje is, vertikaal, een plaatijzeren (mag ook zink ziin) schaalver-
deling geschroefd.
Het plaatfe is, aan de onderzijde, haaks omgezet en met houtschroefjes op het bodem-
plan kje bevestigd.
De vorm van deze plaatijzeren schaalverdeling is z6 dat de sterk gebogen voorzijde een
deel van een cirkel, met als middelpunt het draaipunt van het aluminium plaatje, is.

De schaalverdeling wordt empirisch aangebracht en wel op de volgende wijze.
Op een windstille dag wordt de windkrachtmeter in een auto meegenomen. Een auto met
schuifdak is wel het makkelijkste, omdat dan de meter door het open dak gestoken kan
worden.

Terwijl de snelheid van de auto, zo nauwkeurig mogelijk, op b"v.45 km per uur wordt
gehouden, moet de uitslag van het loshangende plaatje worden aangestreept op de schaal-
verdeling.
Bij een windsnelheid van 45 kr"n per uur hoort het getal zes op de schaal van Beaufort.
De getallen 3,4 en 5 horen bij snelheden van resp. 15, 25 en 35 km per uur.
Beaufort 7 is ongeveer gelijk aan 55 km per uur.

Door het plankie van de windkrachtmeter draaibaar op een paal te bevestigen zal deze
ook als windwijzer gaan werken, zodat windrichting en -kracht beide worden aangegeven.

André F. Bakker.
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4 ffiffi EEN VRIENDELIJK GEBAAR AAN
.;** DE OEVEH VAN DË PEANSTER EE

We mogen, dacht ik, wel stellen, dat
het houden van een excursie per boot,
met het doel molens te bekiiken , zeer

veel voordelen biedt. De weldadige
rust die van zo'n vaarexcursie uitgaat
bijvoorbeeld, is een facet dat wel een

heel andere ervaring geeft dan wan-
neer ie met 10 tot 12 autobussen de

boer op gaat. Het onderling contact
met de mede-excursisten komt ook
beter tot z'n recht. En niet te verge-

ten het uitzicht dat ie vanaf Brouwers
boot over het Friese landschap hebt!
Dan zie ie pas goed hoe mooi ,,Us
Heitelàn" is.

Er is echter ook een bezwaar aan deze wijze van molentjes kiiken. Stel na-

melijk, dat je de Goëngahuister molen niet alleen vanaf de boot wilt opne-
men, neen, je wilt er naar toe en de molen van onder tot boven ontdekken;
wel, dan moet je aan land. En dat ging nu toevallig bii ons geplande bezoek
niet zo simpel. Er stond zo weinig water ter plekke, dat de loopplanken
niet toereikend zouden zijn. Wel lag er een woonschip met kenneliik min-
der diepgang. ,,Als we daar eens tegenaan mochten meren", moet de vraag

zijn geweest die het bestuur zich stelde. En zo kon het dan gebeuren, dat
dankzij de welwillende medewerking der eigenaar dit heel spoedig geregeld

was. Een vriendeliik gebaar, dat, hoewel hulpvaardigheid een heel gewone

zaak is onder watertoeristen, door onze voorzitter werd beloond met het
overhandigen van een exemplaar,,Langs oude Friese windmolens" (van

onze redakteur G.D. Wiinja).
Daar wii de indruk kregen, dat dit aardige tafereel aan de meesten uwer is
ontgaan, legden wij het even vast met de camera.

J.W.Gr. - Dalfsen.
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ZWAAR MOLENAARSEXAMEN

door (gastheer) J. Wierstra

Poldermolen Victor in volle glorie (foto G.D. Wiinia)

Op A oktuber j.l. werd het herfstexamen gehouden op de pas gerestaureerde poldermolen
,,Victor" te Wanswerd. Er hadden zich 4 kandidaten opgegeven, waarvan er 2 ziin ge-

slaagd. Eén kandidaat moest wegens ziekte verstek laten gaan en de laatste werd door de
Opleidingsraad geweigerd, omdat hii te weinig lessen had gevolgd"

Het examen begint om I uur. ln de stromende regen nnoet de heer M. Kappenburg uit
Sneek onder toeziend oog van de examencommissie zijn werkzaamheden verrichten. De
rnolen kruien, een zeil voorlegEen, de molen laten draaiqn en weer vangen. Het lukt alle-
rmaal uitstekend. Vervolgens verdwijnen kandidaat en commissie in de molen. Allerlei
vragen worden gesteld. Na een uur komt het gezelschap weer naar buiten en we kunnen
rustig stellen dat de kandidaat reeds behoorlijk aan de tand is gevoeld.
ln het huisje naast de molen, waarin vroeger de molenaar tijdens het rnalen ziin onder-
komen had, staat de koffie klaar en brandt de kachel. De natte kleren kunnen worden
gedroogd en het examen wordt daar afgerond met theorie en weerkennis.
Kwart over elf. Kappenburg komt Íraar buiten en zegt: ,,lk ben doodop, ze hebben me
finaal leeggevraagd". Spannende ogenblikken, want binnen wordt door de commissie
over de uitslag van het examen gesproken.



Even later wordt Kappenburg binnengeroepen en de spanning is gebroken, want hij is
geslaag. Proficiat!l De groep van Penninga's Molen te Joure heeft er een geslaagde vrif-
williger bij.

Half twaalf. De lucht klaart op. De wind is geruimd van zuidoost naar zuid en is behoor-
liik in kracht toegenomen. De tweede kandidaat, de heer G. Potma uit Sneek, moet gaan
kruien. Omdat de wind is aangewakkerd, is het niet meer verantwoord de molen voor de
Prins te laten draaien. Oe vijzel wordt dus aangekoppeld en het malen kan beginnen.
De molen gaat draaien en Potma neemt de ketting ter hand en gaat vangen. Jammer ge-

noeg gaat dit niet correct, ook niet na een herhaling. Er wordt besloten eerst de rnolen
in te gaan om daar de \rragen te stellen. lnmiddels is de wind nog iets toegenomen en de
verzorge!'s tijdens het examen hebben de zeilen op de buitenroede gezwicht tot twee
halve. De kandidaat gaat nog een vangpoging doen, maar het lukt nog niet goed. Potma
heeft zijn dag niet.
ln het molenaarshuisje gaat het gelukkig wel goed. De kandidaat komt naar buiten en
de spanning stiigt. Binnen wordt overlegd hoe de uitslag za! zijn. Eindeliik wordt Potma
binnen geroepen. De uitslag: Geslaagd, rnet uitzondening van de vangpr<»ef.
Dit houdt in, dat P,ctma over ongeveer 5 weken opnieuw zal moeten verschijnen om dan
in Witmarsum de vangproef af te leggen.
De examencomnnissie bestond uit de heren: L. Sierkstra, Witmarsum - J.H.A. van Til-
burg, Dokkum G.D. Wijnja, Joure (instructeur). Schrijver was de heer J. Coppens,
Joure. De verzorging tijdens het examen was in handen van G. v.d. Beek en J. Wierstra,
beiden te Marrum.
De zeilen werden welwillend beschikbaar gesteld door de heer A. Cuperus te Witmar-
sum, rrgolenaar op de Pan koekster molen.

BLI KSEMBEVE I LIG I NGSSYSTEMEN (3}

door Jan Wierctra

Naar aanleiding van het artikel van Bart Slooten uit Koedijk over bliksembeveiligings-
systemen met sleepcontact, zouden we hierop gaarne wi!len reageren. Bovengenoemd
systeen't kwam ook voor op de ,,Phenix" bij Marrum. Tijdens de restauratie is het sleep-
contact verwijderd en de molen is nu beveiligd via de roeden.
Een zeer merkwaardige constructie kwamen we onlangs tegen in de poldermolen van
de Holwerdermieden. Ook deze molen heeft een sleepcontact. ln tegenstelling tot an-
dere molens, waar de afleider via de staart naar beneden loopt en daar gekoppeld moet
worden aan de ringleiding, kom je hier een permanent contact tegen.
Halverwege het voeghout, ongeveer ter hoogte van het bovenwiel, is een balkfe (1)ge-
spijkerd aan het voeghout loodrecht naar beneden tot ongeveer 2O cm boven de vloer
van de kapzolder.
Aan het ondereind van het balkie is een lat (2) gespiikerd. De lat is aan het andere einde
verbonden met de onderkant van de ezel (3). Op deze lat zit een sleepcontact (4). Van-
af het sleepcontact op de pen van de as (5) loopt via penbalk, voeghout en het balkje
een metalen strip (dezelfde breedte als ouderwetse ringleidingen rond de veldmuren)
naar het sleepcontact op de lat. Dit sleepcontact staat in verbinding met een metalen
ring rondom de koninEsspil, staande op vier pootjes van ongeveer 10 centimeter op de
vloer van de kapzolder. De diameter van de ring is ongeveer 1 meter, de koningsspil
heeft dus alle ruimte om te kunnen draaien. Vanaf de ring loopt over de vloer van de
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kapzoldor oen ko;xr(rn tlraacl naar een achtkantstiil en vervolgens naar treneden via een

gat in de tlrrirgrlrrrrk ltrrrqs «le veldmuur de grond in.

Hopelijk hclr rk tr irr rlit ingewikkelde verhaal duidelijk kunnen maken hoe de vork in de

steel zit. C)ns irrzierrs is het een vrij gevaarlijke constructie, want op 2 plaatsen is een

sf eepcontacl iri[rwt.zig en er is dus ook op 2 plaatsen kans op overspringende vonken bii

blikseminslirly. Mcrr is thans begonnen met de restauratie van de molen en dit systeem

zal dan ook wel verclwijnen, omdat het te weinig veiligheid biedt.

Overigens: Wist u dat op deze molen de zelfzwichting bliift bestaan?

,/ -\,1.ff
\

noora?n leffi §.rd'Beetc'

o\ngr pcr.halh .trroeqhorö

b^fiie
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DIVERSEN

Wolvega:
ln de maand juli zijn twee velden van korenmolen ,,Windlust" te Wolvega door Gebr.
Raggers uit die plaats van een nieuw rietdek voorzien. Ër werden tevens twee zolders
vern ieuwd.

Sloten:
ln no. 7 is een drukfout geslopen betreffende het bezoekersaantal van dit iaar. Het aan-
tal 25.000 moet zijn 2500.

Stiens:
De firma Tacoma is inmiddels beg«rnnen met de omvangrijke wederopbouw van koren-
molen ,,DP Hoop".
Zti, die in het bezit zijn van historische foto's en ansichten van deze molen, worden ver-
zocht zich in verbinding te stellen met de redaktie. Te zijner tijd tigt het in de bedoeling
een fotoreportage aan deze rnolen te wijden in ons blad. Ook korte mededelingen over
het bestaan van de molen en/of ziln molenaars zijn natuurlijk hartelijk welkom.

Excursies Vereniging De Zaanse Molen:
Op de zaterdagen 13 en 27 augustus werden door bovengenoemde vereniging een aantal
Friese rnolens bezocht. Het betreft hier de voormalige Zaanse molens te Joure en te lJlst,
terwijl ook in Woudsend kon worden genoten van de Friese molensfeer.

Te koop aangeboden (ook ruil mogelijk):
Molens van Nederland. Een rondreis door onze molenwereld door Herman Besselaar.
Uitgegeven als ,,Boek van de maand" tn 1974 (tet. 05138-4108).

Jou re:
ln de maand septernber werd door molenmakerij Westra een nieuwe achtkantstiil in Pen-
ninga's Molen geplaatst" 

li. ,,,

Biotoopwachters en hun rayont ' . '.r

Het rayon van J. Wierstra is overgenomen door S. Hoekstra, Lage Herenweg 112, Marrum
(te1.05181-1966). 

:

Het rayon van C. Ziilstra is overgenomen door J.H.A.'ilàn*Ttfb't)rg, Vteesmarkt 53 te Dok-
kurn (tet.05190-27691. Dokkum behoort nu tot het rayon van Van Tilburg.
Het rayon van W. Hofkamp bestaat uit: Franekeradeel, Menaldumadeel, Leeuwardera-
deel en Leeuwarden. Leeuwarderadeel valt dus niet onder het gebied van Hoekstra, zoals
ln ,,De Ítskoat" no. 7 stond vermeld.
Het adres van H.J.C. van der Woude (rayon 4) is veranderd in Galamagracht 21ate lJlst
(tet . 051 55- 1 403 )

LANGS OUDE FRIESE WINDMOLENS
150 oude foto's en ansichten

door G.D. Wiinia
Te bestellon door overmaking van f. 17,50 op gironummor 2257734

t.n.y. penningmeoster Stichting De Fryske Mole, Leeuwarden

De COPIE voor het negende nummor van ,,Do írtskoat" dient te worden verstuurd vóór
17 FEBRUABI 1978
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