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Molenaar Kingma trad in het huweliik
(fotö Leeuwarder courant)
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Vereniging Gild Fryske Mounders:
voorzitter; H.J.C. van der Woude, Galamagrachr2la, lJlst (te1.05155 - 1403)
secretariaat.' mevr. P.C. de Jong - Dijkstra, Harddraversweg 31, 8501 CK Joure
(tel. 05138 - 3470)
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Plaats: Poldermolen-(watermolen) De Fenix te Mamum.
0900 L020 L. Dijkstra te Giekerk
1030 1150 mevr. M. M. clijsters te Hogebeintum

Examencommissie

: 29.8O.24.934

81 .1

EXAMENROOSTER
(tijdvat januari t/m december

:

. Hoekstra, leermeester
K . Faber, vast lid voor stiehting De Fryske Mole
D. Posthumus, vast lid voor het Gild Fryske Mounders
S

Plaats: P@termolen)
De Fenix te Marrum.
0900 1020 mevr. T. Wiersma te Ferwerd

Examencommissie

:

. Hoekstra, leermeester
T . Lubbers ing. , vast lid voor Stiehting De Fryske Mole
J.H.A. van Tilburg, vast lid voor het Gitd Fryske Mounders
S

UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS
De AGENDA voor deze vergadering, die zal worden gehouden op
Vrijdagavond 26 Maart 1982 in Café Roriie, Heechein 42, Akkrum

(scheef tegenover de kerk en bushalte in het centrum)
(aanvang 10.30 uur) , ziet er als volgt uit:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag vorige vergadering
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Jaarverslag Opleidingscommissaris.
?. Toespraak van de voorzitter.
8. Volgens het rooster is aan beurt van aftreden onze penningmeester,

9.

de heer J.W. Maurer.
De penningmeester stelt zich herkiesbaar.
Rondvraag.

10. Sluiting

Zaterdag 22 mei 1982.

:

Hout zaagmolen rrDe Rat tr te lJlst
S.P. Jellema te Sneek
Examencommissie :
H . J. C . van der Woude , Ieermeester
Plaats

0900

.

1020

K. Faber, vast lid voor stichting De Fryske Mole
D. Posthumus, vast lid voor het Gild Fryske Mounders
Plaats

0900

:

ember

1982.

Korenmolen-TDe Hooptt te Suameer.
L020 A. Wever te Makkinga

Examencommissie

:

F. Veenstra, leermeester
T . Lubbers ing. , vast lid voor stichting De Fryske Mole
J.H.A. van Tilburg, vast lid voor het Cna fryike Mounders
Z_aterdag 16 oktober 1982.
Plaats: KorenmóGn tpenninga,s Molenrr te Joure.
0900 1020 P. Oosterhof te Heerenveen

Examencommissie :
A . Dijkstra, leermeester

K . Faber, vast lid voor stichting De Fryske Mole
D. Posthumus, vast lid voor het GiId Fryske Mounders

PAUZE

Na de PAUZE zal de "Friesland-film": Uitzicht op de horizon
vertoond worden.
*{<*rF****

ZaterdaÈ 23 oktober 1982.
Plaats: Koren- en pelmolen rrDe Onderneming'r te Witmarsum.
0900 - 1020 J. Hofstra te Schraard
1030 - 1150 B. Langendijck te Nes (Ameland)

Bedankt Donateurs:

Examencommissie:

005 Mej. A. Kroon, Molenstraat 1g, gSsl pK wouDSENq
d.d. l januari 1982.
D 016 D. van de Lindt , alb Polderdijk , 844L PL HEERENVEEN,
d.d. l januari 1982.
D ïLZ N.H.J. Born, Korenbloemerf 53, 3295 SR sI-GRAVENDEEL,
d.d. l januari 1982.

Zatapdas 30 oktober 1982.

ADRESW I JZIG ING EN

L.J. Sierkstra, leermeester
K. Faber, vast lid voor de Stichting De Fryske Mole
D. Posthumus, vast lid voor het Gild Fryske Mounders

D
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ffin

1030 -

0900

1020
1150

rrDe onderneming"

J.J. Kienstra te Nes (Ameland)
J. Boelens te Nes (Ameland)

te Witmarsum.

BG

Examencommissie:

L.J. Sierkstra, leermeester
T. Lubbers ing., vast lid voor de Stichting De Fryske Mole
J.H.A. van Tilburg, vast lid voor het Gild Fryske Mounders
Aldus vastgesteld door het bestuur
Joure, 15 februari 1982.
Secretaris,
mevr. P.C. de Jong

019

s. Jager, I. Galamawei
d. d. 9 januari 1982.
mevr . C .

L,

BAKKEVI'EN;

8582 KR OUDEGA

(H.o.

r, Mandefjild 10, g}4g
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G099Lffi,Kruizebrgederstraat7,8601CKSNEBK,
G J.G. Tollenaar, Tjaarda 70, 9202 KP DRACHTEN, juli

G 063

*****

vereniging is in h"1 bezit gekomen van een vijf-en-zeventigtal
kleurendiats, formaat 24 x 3G mm, voor het overgrote deel gernaakt
door de heer Wilhelm Schulz uit Duisburg. De kwaliteit van-het fotomateriaal laat weinig te wensen over, niel aileen Nederlandse maar
ook een aantal heel belangwekkende Duitse molens zijn afgebeeld.
De heer Schulz is.amateurfotograaf .
De diaserie is uitstekend geschikt voor iltustratie van een leer zame
verhandeling over molentypen , €n kan daartoe worden uitgeleend
aan leden van de vereniging, zond.er kosten .
Te bevragen bij de opleidingscommissaris, de heer A . Oldenburger,
te Bergum , telefoon 05110- Bg4g
P_"

- Dijkstra

MUTATIES LEDENL!JST GILD FRYSKE MOUNDERS
Nieuwe gewone leden:

L L.J. de Haan, Windbord 13, 8608 ZW SNEEK,
d.d. g februari 1992.* :F
***
iG

Bedankt gewone leden:
G 052 G T. Klaverboer, Kerkelaan 17, 8455 JP KATLIJK,

d.d,

27

jrili

1981.

G A. Kuperus, Giisbert Japiksweg 39, 8748 CL WITMARSUM,
d.d. 1 januari 1982.
G 00? G A.J. Eelman, Benedenweg 246, 1834 BB St. PANCRAS,
d.d. l januari 1982.
G 020 M Dr. E. Zwijnenberg, Nicolaas Beetskade 40, 1817 EB ALKMAAR,
d.d. 1 januari 1982.
G 111 L D. Visser, Kruidakker l, 9148 BD HIAURE bii Dokkum,
d.d. 29 oktober 1981.
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*****,t*

Bedankt buitengewone leden :
BG 002 N.S. Eelman, Benedenweg 246, 1834 BB St. PANCRAS,

4

NAT IONALE MOLENDAG

021

BG

d.d. 1 januari 1982.
008 Ing. C. Zijlstra, Bruins
d.d. 1 januari 1982.
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SERIE KLEURENDIA'S OVER MOLENS
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Slotstraat 53,'9203
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DRACHTEN,

D.eze dag

valt dit jaar op zaterdag

g mei en

àil voor

de

tiende achtereenvolgende keer wórden gehouden ! Laten
we hopen dat deze dag nu eens voldoenàe wind brengt
met een record aantal draaiende en werkende molens.
U komt toch ook ?

N
N

OM WELKE MOLEN GAAT HET
HIER???

Van de heer W. Nijlunsing ontvingen wij bijgaande oude foto
van een windmolen met verdekkering en zelfzwiehting. De
heer Nijlunsing denkt dat het
hierbij'gaat om een stellingmolen
in de buurt of wijde omgeving
van Drachten. Wie brengt het
verlossende woord? Publicatie
hierover met eventueel meer
gegevens in de volgende
Utskoat.
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IEUWS VAN D E FRYSKE MOLE

(G. S. willen meer voor molen doen )
(Overleg met C.R.M. over restauratiepot)

In het voorstel van Gedeputeerde Staten van Friesland inzake het
restaureren en het onderhoud van monumenten en dat nu ter tafel
ligt bij twee Statencommissies, komen ook voor molens belangrijke
zaken aan de orde. G.S. willen meer doen aan de werkgelegenheid bij
de monumentenzorgen dat houdt in dat van provinciewege meer gelden
beschikbaar komen. De Monumentennota die aan het voorstel ten
grondslag ligt gaf aanleiding tot veel discussie en daarom bepalen
G.S. zich nu tot voorstellen op de hoofdpunten van het te voeren
beleid.
G.S. willen een belangrijke stap doen in het belang van het molenonderhoud. Voorgesteld wordt kontakt op te nemen met het ministerie
van CRM om te bewerkstelligen dat het van rijkswege gereserveerde
bedrag voor het onderhoud van molens beschikbaar wordt gesteld
aan de provincie.Die kan dan voor een doelmatiger uitvoering van
het onderhoud zorg dragen daarbij benuttende de provinciale en
andere gelden voor het molenonderhoud beschikbaar gesteld.
De Fryske Mole is ten zeerste met dit voorstel ingenomen.
In haar brief aan de Staten, in de vorige Utskoat werd daar melding
van gemaakt, drong De Fryske Mole met nadruk aan op in één hand
brengen van de middelen die voor het onderhoud van molens beschikbaar zijn.
G.S. schrijven dat dit jaar voor de restauratie van molens f. 103.000,-in het subsidiefonds wordt gestort. Zij stellen voor het provinciale
aandeel in de restauraties van molens te handhaven op 15 procent
van de door CRM vastgestelde subsidiabele kosten.
De werkgelegenheid in de monumentenzorg zal in de komende jaren
beperkt zijn vanwege door CRM al aangegarle verplichtingen (CRM
6

jaren geen enkele nieuwe toezegging!) Het gevolg zal
zijn dat ook het provinciale budget niet wordt Èenít. G.s."vinden dat
in IsP II zoveel middelen moeten worden verkregen dat het aantal
restauraties- weer op een_ ttnormaal' peil komt. Dàartoe zal de provinciale subsidieregeling ook van toepalsing moeten zijn op restauraties
welke met ISP-geld worden uitgevoerd.
G . s. herinneren er aan dat voor het jaarlijkse onderhoud van een
,levende, molen 3000 gulden beschikbaar
i! aan subsidie en dat het
subsidiebedrag voor een dode molen 2000 gulden is.
De regel voo-r de subsidiëring is: rijk 40t, provincie 159 en
gemeente 258; als de eigenaar een stichting is t<ri;gt die 109 meer
subsidie van het rijk.
is nu voor aile typen molens gelijk. Een tjasker met
lg^legeJing
8000 gulden bouwkosten krijgt evenveel s-uusioie als Ë.v. een houtzaagmolen van 800.000 gulden. Aangezien de onderhoudskosten nagenoeg p_arallellopen aan de bouwkosten achten ook G.S. deze rege_
ling onbillijk. Het onderhoudswerk aan de grotere molens komt sterk
achterop.
Het rijk heeft nu jaarlijks voor het onderhoud van molens in Friesland
beschikbaar 140.000 gulden. Door de ongelukkige regeling komt dit
bedrag bij lange na niet tot uitbetaling.
De provincie zou jaarlijks 48.000 guldèn moeten reserveren maar ge*
middeld wordt jaarlijks maar 20.000 gulden betaald.
Voor een doeltreffend onderhoud dient volgens G.s. de fiktieve grens
van resp. 2000 en 3000 gulden te worden losgelaten. Indien een molen
aan onderhoud toe is, dient in het gehele onderhoud te worden gesubsidieerd, zodat het tijdstipwaarop restauratie noodzakelijk wordt
in de tijd aanmerkelijk wordt opgeschoven. En daarmee is Dq Fryske
Mole het geheel eens.
In de provinciale begroting voor l9B2 ziln teven de volgende bedragen opgenomen ten behoeve van:
Stichting De Fryske Mole
f .8.800,-tr 2.500,-Gild Fryske Mounders
d-oet de eerste

Ver. De Hollandsche Molen
" 1. 000, -Stichting Molens Menaldumadeel
" 600,-In traar eerder genoemde brief heeft De Fryske Mole er sterk op aangedrongen haar jaarlijk.s subsidiebedrag aanmerkelijk te verhogen
gezien de zware geldelijke lasten die op haar drukken.
ook werden door De Fryske Mole maal- en draaipremies bepleit zoals
die in andere provincies van kracht zijn. Er reeit goede hóop dat de

provincie Friesland hiertoe ook zal willen overgaan.
In het rijksbeleid (ISP) worden voor de komende jaren genoemd:
Noorderpoldermolen, Dronrijp; molen Tochmaland, moleà Scharsterbrug. Op de urgentielijst van de provincie staan: molen De Modde,
GcÉngahuizen; Groene Molen, Joure; moien Kingmatille en molen
voorheen Haaije Thomas, Aehlum.
En nu maar afwachten wat er van dit allesrtop re hispelr komt.
A

.

Bokma.
7

DE VOORGANGER VAN NDE WINDHOND'TE HEERENVEEN EN
ANDERE SCHOTERLANDSE MOLENS

door W. Nijlunsing.
rrDe Molenaarrr

In zijn artikel in
van december 1980 heeft D.M. Bunskoeke nogal wat vragen neergeschreven over de door hem behandelde
Heerenveense mölens. Door toedoen van mijn schoonvader, K. de Jong

te Jorwerd (een geregelde bezoeker van het Provinciaal Archief te
Leeuwarden), kreeg ik toevallig wat antwoorden in handen die ik
hieronder laat volgen:
De eerste vermelding is van Meint Douwes als molenaar te Heerenveen:
in 1608, 1613en 1.8 febr. 1614 (Gerechterlijke archief Schoterland B 8).
Op 11 oktober 1620 kopen rrDouwe Meyndtes moelenaer ende Hesk Bauckes echteluidenfrde windwolenilopt vier roeden opt west van de Dracht?r
van maar liefst 7 eigenaren. Dit zal dus wel de zoon van de eerste
molenaar ziin, die nu eigen baas wordt voor 900 goudgulden. Echter,
reeds op 10 januari 1626 verkoopt hij alles weer aan vrijwel dezelfde
7 personen. In mei moet hij vertrokken zijn volgens het koopkontrakt
(Schot. B 10). Op 29-09-1631 wordt Jacob Toenes vermeld als molenaar te Heerenveen (Schot. B 11). Waarschijnlijk, volgens Bunskoeke,
is de molen verdwenen tussen 1664 en 1687, maar op 14-04-1?24 blijkt
Jacob Meints molenaar te ziin op't Heerenveen (§chot. Q 19). De
molen staat er dan nog niet zo lang, want op 11 april 1725 kopen
rrBouwe Giolts molenaar en Jancke Beerents echte lieden tot BalckrÍ
een agtkantige Rogge-, Weit- en Pellmolen met drie paaren stenen
daer in, samt peerd, karre en rt verdere molengereedschaprr (zonder
huis) rrop de Wijkswal, staande op het lleerenveen op de Dragt van
Auke Aukes en Jacob Meintes molenaers op het Heerenveen voor
6530 caroliguldens!rrEen kapitaal bedrag dus voor een in die tiid
nieuw type molen: het achtkant, met maar liefst drie koppel stenen.
Bouwe Giolts is er ongeveer 40 jaar gebleven, want in 1763 duikt hij
weer op in het artikel.van Bunskoeke.
In de 17-e eeuw kende Heerenveen ook grutterijen: op 24-03-1685
werden van de kort daarvoor overleden gortmaker Poppe Jacobs
de eigendommen getaxeerd. Zo stond het Írgortmakersgereedschap
inrt gorthuysttop 705 Car.gulden (Weesb. Hask. H 10 s. 142).
Ook Age Andries was (in 1622) gortmaker te Heerenveen (§chot. B 10).
Ook van Mildam heb ik nog wat gegevens. In 1624 was Albert Jans
hier molenaar (Schot. B 10 s.21). Voor 1500 philippusguldens worden
in L62T.detrwyndmoelen met den plaetse van dien, met het groot huys
en hof er bij staande'r gekocht door Arjens Ewerts en Aaltien Jans van
Jan Jans en Toenes Toenes (Schot. Q 5). In 1693 staat de molen ten
noorden van Mildam op de bekende Schotanuskaart (uitgegeven in
1718).

Jacob Jans is in 1716 gortmolenaar te Mildam. ln L7z5 koopt Andries
Douwes molenaar tot Mildam cie huizinge en rogmolen met bakkersgereedschap in De Knijpe (Schot. e 19), en in 1244 proberen Riemer
Lammerts en_ Tjeerd Appolonius, meester bakker in De Knijpe de
molen van Mildam te kopen (voor g06 goudgulden). Jan Cerrits aie
dan molenaar is, verhindert dit echter met het zgn. recht van niaer.
In 1748 staat de laatste dan ook nog steeds als mólenaar te Mildam
genoteerd.
In 1788 vermeldt de bekende Tegenwoordige Staat van Friesland
(dl. III pag. 528) een windkorenmolen te Mildam.
In De Knijpe hebben twee korenmolens gestaan. De westelijke, in
Beneden Knijpe, staat noordelijk van de weg in De Knijpe op de
schotanuskaart van 1718. In 1?25 verkoopt Klaas severijns àe molen
voor 2200 Caroliguldens met huis en bakkersgereedschap aan de al
eerder genoemde Andries Douwes uit Mildam. In lZBg kocht de provincie de molen om hem te slopen (Molens van Friesland pag. 82 uitg. 1971). Maar in 1741 is Allardus Hendriks molenaar-eribroodin De Knijpe (Hypotheekboek Schot.T. 21 s.10).Hij verkoopt
P"\tql
in 1748 de molen van Beneden Knijpe aan Oene Toekes uit iangezwaag
2930 Car.gld. (Hyp.b. Schot. T .24).
1788 vermeldt de Tegenwoordige Staat (dl.

voor

In

III pag. 528) twee
in De Knijpe. Dit slaat dan mede op die in Boven Knijpe,
die blijkens de Schotanuskaart bij Kailijk stond-, zuidelijk van de weg.

korenmolens

Op 27-06-1691 werd de inventaris getaxeerd van de toen overleden
Folkert Folkerts, molenaar te De Knijpe (Schot. Weesb. K 9).
ln 1724 kopen Jolle Aubles en Trijntje Fookes de rogmolen met het
bakkersgereedschap rtgelegen boven
de Knijpertvan Geertje
!q§
", weduwe van Wytze Sytzes (Schot. ein 19).
Folkerts,
De laatste molen waar ik iets over schrijven wil is de zgn. Rotstermolen te Rottum. Klaas Jannes en Albertien Jans dochter kopen deze
op 28-03-1604 voor 850 philippusguldens (schot. e 1) met hèt huis erbij. Op 11 maart 1612 kopen Broercke Nolckes en Nolck Berents de
halve windmolen met huis en bakgereedschap voor 325 philippusguldens van Jannes Nannes (Schot. e 2).
vanaf mei 1614 tot april 1633 wordt Hendrik Eewerts geregeld genoemd
als molenaar te Rottum. In 1718 staat hij ten zuiden van de kerk op
de Schotanuskaart. In 1713 staat in de diaconierekeningen van
Oudeschoot tenslotte dat op 12 april Sybe Gerrits, molenaar te
Rottum, geld krijgt voor geleverd brood. De 'tTegenwoordige Staatil
echter vermeldt hem niet meer.

DE WINDKORENMOLEN VAN AKKRUM

In Akkrum hadden we vroeger een prachtige hoge windkorenmolen,
die stond aan de Leppedijk in een volkrijke buurt. Van verre kon
men deze al zien en hii behoorde dan ook tot het silhouet van het
dorp, deze hoorde er echt bij.
Schrijver dezes woonde pl.m.15 meter van de molen verwijderd en
is daar zelfs geboren en helemaal bij opgegroeid. Soms als er. overdag
geen wihd was, en in de naeht wel, dan werd er rs nachts gemalen.
Een buitenstaander zou zeggen dat dit hinderlijk was en men dan
misschien niet kon slapen. Het tegendeel was echter het geval; we
sliepen allemaal als rozen en waren helemaal aan het geluid gewend.
We hoorden het niet meer, het hoorde er bij. Zoals gezegd was het
een korenmolen en er werd veel mais gemalen, doch ook wel andere
granen. Af en toe kwam er een skfrte met mais voor de wal en dat
was los door de zeeboten in Amsterdam in het §cheepsruim gestort.
Dan hadden twee sjouwerlieden uit het dorp ook weer een karweitje,
want het waa steevast hun werk om dit schip te lossen.
Het schip lag in de Boorn en ik dacht dat ze een dergelijk karwei

voor een bepaald bedrag aannamen. Ze konden dan zelf de werktijden
regelen. Ze begonnen dan met emmers de zakken te vullen, dan werd
de zak op een ijzeren ton geplaatst en dichtgebonden om hem vervolgens via een uitgelegde plank vanaf het schip naar de molen te siouwen, waar een van de Ínolenaarsknechten klaar stond om deze via de
katrol naar de zolders te transporteren. Soms als men op de zolders
geen voldoende ruimte had, kwamen ze in een andere opslagruimte,
bij de molen terecht. Het sjouwen van de zware balen was vermoeiend
werk doch deze beide mannen hadden hier een handigheid in gekregen en als alles meeliep, dan kon de schipper met 3 dagen weer leeg
vertrekken.
Dan begon het malen, er waren in de molen 2 graanzolders en daarboven nog een zolder waar allerlei artikelen van de molen werden opgeborgen. Als men iets nodig had dan kon men het daar vinden.
Boven in de molen waé een soort katrol met een zwaar kabeltouw; al
draaiende werden de volle en ledige zakken hiermee met windkracht
van boven en naar beneden gehaald. Als de pasgemalen mais beneden
in zakken terecht kwam, was het maismeel helemaal warm.
In de zolders waren twee valluikjes en deze hoorde men, zodra de
zakken er doorheen waren, steeds weer denderen.
Voor het stuiven was ook weer een apparaat opgestcld met een zak
er om heen. Gedurende het malen had een man die beneden stond wel
even druk werk, Zodra de zak vol was, moest deze op een nabijstaande bascule om gewogen te worden. Er moest dan soms iets af of iets
bij en dan moest er een touw omheen.
Later werden deze volle zakken ook weer met windkracht naar boven,
naar de eerste of tweede zolder getransporteerd. ook moesten ze soms
wel weer naar het pakhuis, dit al naar gelang men ruimte had. De
molenaar SCHUURMANS had zelf ztn klanten; dat waren de veehouders
hier in de buurt, doch ook wel ver weg.
Alles werd met paard en wagen bij de klanten thuisbezorgd en hier-voor hield hij er ook steeds een viertal paarden op na, die in een stal
10

in de nabijheid waren ondergebracht. Hij had ook meestal tweeknechten en deze zorgden voor de expeditie. Hij had mooie glanzende
paarden, ze zaten goed op het voer, het was een lust om te zien.
De vaste knecht woonde in een huis van Schuurmans naast de molen,
zodat deze eventueel,ts nachts direct kon worden gewekt. Deze man
pruttelde niet als errs nachtswerd geklopt, hi! kwam dlrect, want
zo was hij aangenomen. De andere knecht was meestal een vrijgezel.
De baas zelf ging elke week bij de klanten langs om geld te innen

en weer nieuwe bestellingen op te nemen. Telefoon had Schuurmans
niet en de boeren evenmin. Persoonlijk ben ik wel eens met de koetsier meegeweest. Hij had vaste dagen waar hij wekeliiks kwam; zo
ging hij naar HASKERDIJKEN, HENSHUIZEN en verder richting Joure,
richting Oudeschouw en Irnsum. Hij kwam zelfs in Poppingawier en
Sijbrandeburen. Ook ging hij naar Nieuweschouw en vèrdÀrop naar
) de boeren aan de Vegelingsweg. Hij moest dan met de grote pont over.
Paard en wagen en de zware vracht gingen dan over het water. Maar
de grote veerpont was solide en kon het wel houden.
Soms hield Schuurmans er ook nog een of twee melkkoeien op na en
hij zorgde ook voor hooi voor de beesten. Hij had zelf of huurde een
stuk hooiland en dan kwamen de wagens met hooi binnen en dit moest
in een betrekkelijk kleine ruimte worden opgeborgen. Een soort houten
bergplaats met boven een opening. Ondergetekende moest dan door
die opening (waar steeds maar weer hooivorken vol hooi werden ingedaan) het hooi egaliseren en plat trappen op sokken. Het was dan
soms zo heet in deze beperkte ruimte dat je van.benauwdheid biina
stikte. Ik heb het er altijd toch nog goed afgebracht, doch het was
een rotkarweitje. Wij kwamen dan als kleine jongens ook wel eens in
de stal bij de paarden en koeien en dan riep de oude heer Schuurmans:
ttAtz,e, jij zou altijd nog al eens wat van mij hebben, hiertt en stopte
mij een vieze, afgekauwde tabakspruim in de hand.
Natuurlijk een rotstreek, want als kind kon men niks terugcioen.,
Vader Willem Schuurmans en zoon Geert Schuurmans waren geen aangename mensen; het waren een paar koppige Friezen allebei en zo gebeurde het dat ze samen een hevige ruzie kregen. En dit was net op
het moment dat de zoon Geert ging trouwen en de zaak zou overnemen.
De ruzie liep zo hoog op dat de oude baas zwoer dat hij alles in het
werk zou stellen dat zoon Geert de molen niet kreeg en hij ging hem
publiek verkopen. Maar het liep niet zoals de oudL baas Èad ver-,
wacht. Bij de verkoop via de notaris bij de Palmslag kocht een vreemd
iemand de molen, doch dat was in opdracht van zoon Geert. De ruzie
was in haat overgegaan en zo zot) het kunnen gebeuren dat vader en
zoon, die, door de Boorn gescheiden, zowat vlak bij elkaar woonden,
tot aan het einde toe niet meer met elkaar hebben gesproken meen ik.
Tot groot verdriet van de moeder van Geert die de kinderen van dit
eehtpaar wel zag spelen, maar die ze niet kon knuffelen, zoals ieder
ouder hun kleinkinderen zo graqg doen. Als kinderen sp_eelden wij
van dicht bii huis en toen ben ik eens in het vuur van het spel met tikkertje spelen tegen de muur van de molen opgebotst met als resultaat,
zoals ze dat vroeger zeiden, een gat in het hoofd. Het litteken kun
je nu nog wel zien. Ik kan me ook nog een voorval herinneren, wat
1Í

ik nooit zal vergeten. Er was toen een nieuwe knecht bij de molen gekomen, dat was eerst een weduwnaar, doch trouwde toen weer met
een jonge vrouw uit Oldeboorn meen ik. Dat was achteraf bekeken
een nale vent, want hii vertrouwde zrn eigen vrouw geen geld toe en
daardoor had hij z'n Itpongrt met geld helemaal boven in de molen opgeborgen en de vrouw kreeg af en toe een beetje geld, dus het mens
verkeerde steeds in armoede. Mijn vader die kon splissen, moest in
de molen weer eens met zware touwen aan het werk; deze waren zowat versleten en daarvoor moest hij een splisijzer gebruiken. Dit
móest ei wel ziin en hij zocht alles er om af en zodoende kwam hij
ook helemaal boven in de molen. Hij deed toen een grote vondst. Hier
lag namelijk een pong met geld en hij had direct door dat dit van de
nieuwe knecht moest zijn, wat ook inderdaad het geval bleek te zijn.
Deze vrouw werd dus steeds trKORT" gehouden en moest telkens maar
weer om geld vragen. Af en toe kwam ze bij ons voor het raam vragen:
?rWil Atze voor mij even een boodschap doen, een HALVE CENT verdienen?rr Dat deed ik natuurlijk graag, maar U zult misschien denken dat
dit pure fantasie is maar het is de waarheid.
Later is deze vrouw bij die man weggegaan en ze kwam bij ons thuis
bij mijn moeder nog even afscheid nemen. Deze man had uit z'n eerste
huwelijk een meisje van een jaar of twaalf en deze moest zich toen met
de huishouding redden.
Later werd de molen verkocht aan RAUWERDA, doch de boel was toen
al in verval. Zo langzamerhand is de molen van bovenaf afgetakeld en
op een later tijdstip helemaal afgebroken. Wat toen een grote zonde is
geweest. Zoiets zou in de tegenwoordige tijd niet meer gebeuren, hij
- was dan zeker ger.estaureerd.
Het was destijds een sieraad voor het
dorp . Ook in Oldeboorn heeft een dergetijke molen gestaan,ik meen dat
hiervan de eigenaar HOOISMA was.
Het is alles verleden tijd, jammer.
Bijgaand ziet U een foto van de betreffende molen.De omloop met omheining steekt ver boven de woningen uit . Via een deur kon men uit
de molen hier komen en van de ze
deur werd veel gebruik gemaakt . Heel
vaak moesten de molenwieken in de
wind gekruid worden. De sterke
wieken hadden een enorme vlucht
en als de molenzeilen volledig waren
bijge zet , dan veroor zaakten de ze een
enorme kracht. Vroeger waren ze
ook wel vernuftig, dit was dus allemaal natuurkracht, waar men nu weer
op terug wil komen voor het opwek*
ken van electriciteit en dergelijke.
Goedkoper zal men dit nergens
voor mekaar kunnen krijgen.
A. de Vries, Akkrum
( de Tttntsjes 26) .
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In het vorige nummer van '?De Utskoatr (nr. 24) werd melding gemaakt
van het voornemen van het bestuur om schriftelijk bezwaar te maken
tegen het ontwerp-bestemmingsplan Kern Witmarsum - Zwembad en
omgeving van juli 1981, zoals officieel het plan wordt aangeduid dat
de aanleg van het rekreatiebos in de onmiddellijke omgeving van De
Onderneming mogelijk moet maken
Bedoelde bezwaren werden inmiddels ingediend, en wel met brief dd.
2 december 1981 van het bestuur, gericht aan de gemeenteraad van
Wonseradeel.

Omdat iedere molenaar de kans loopt dat hij vroeger of later te maken
krijgt met deze soort kwesties meent het bestuur er goed aan te doen
de leden wat uitvoerig verslag te doen van de gang van zaken.

,l

I

De door het bestuur ingebrachte bezwaren gelden vooral het feit dat
in het ontwerp-bestemmingsplan welbewust geen voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van de inrichting van het bos. In het ontwerp wordt
er namelijk op gewezen dat de ruilverkaveling de inrichting behartigt
met het oog op de landschappelijke betekenis, terwijl het ondoelmatig
is - aldus het ontwerp - om in het bestemmingsplan meer regels te
stellen ten aanzien van de inrichting "aangezien het gewenst is met
het oog op het beheer en onderhoud bij de uitvoering in te kunnen
spelen op dan naar voren komende wensentr.
Over het ontwerp-bestemmingsplan werd onder meer overleg gepleegd
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist, welke dienst
over de plannen voor beplanting in een brief dd. 4 februari 1981 aan
burgemeester en wethouders van Wonseradeel onder meer schreef: rrConcluderend wil ik U verzoeken de noord-oostelijk gesitueerde
strook te doen laten vervallen, alsook een zodanig beplantingsplan
te doen opstellen dat het zuid-oostelijk gedachte bos een hoogte zal
bereiken van 6 meter aan de noordzijde tot 12 meter aan de zuidzijde".
Naar aanleiding van deze reaktie van de Rijksdienst wordt in het ontwerp-bestemmingsplan het volgende opgemerkt: ItDe ligging van het boskomplex ten zuid-oosten van de molen zal op
het totaal aantal |twindurentÍ slechts van geringe betekenis zijn.
In verband daarmede is het niet dringend noodzakelijk om in het
bestemmingsplan voorwaarden te stellen aan de inrichting van het
bos. Voorzover de gemeente betrokken wordt bij de inrichtingsplannen voor het boskomplex zal het belang van een goede windvang
voor de molen naar voren worden gebrachtil.
Nu is bekend dat het plan voor de inrichting van het bos onder meer
381 stuks bomen omvat van soorten die zonder uitzondering kunnen
opgroeien tot een hoogte van vijf-en-twintig meter en hoger, en dat
dit plan in vergevorderde staat is, in feite kan men ieder ogenblik
beginnen met planten.
Na het voorgaande zal het de lezer wel duidelijk zijn dat het niet zal
meevallen om te bewerkstelligen dat het plan alsnog wordt aangepast.

Korenmalen te Akkrum
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Het bestuur meent de meeste kans van slagen te hebben door er met
klem op aan-te dringen in het bestemmingsplan wèI bepalingen op te
nemen ter zake van de inrichting van de omgeving var1 de molen,
vooral ten aan zien van de maximaal toelaatbare hoogten van de beplanting bij natuurlijke groei.
Het bestuur meent dat het echt wel mogelijk is een aantrekkelijk bos
aan te leggen èn een goede windvang voor de molen te waarborgen
voor de toekomst.
welke faktoren spelen nu een rol bij windbelemmering?
Alles draait uiteindelijk om het vermogen dat de molen moet leveren
om het maalwerktuig aan te drijven. Het vermogen van een windmolen
is afhankelijk van de windsnelheid ter hoogte vàr, de molenas, en
neemt snel af met vermindering van de windsnelheid, zoals tabel 1
Iaat zien: -

De 958-norm dient te wörden gehanteerd - ook dat staat in het conceptrapport en het bestuur onderschrijft dat van harte - voor iedere
maalvaardige molen, dus ongeacht of de molenaar daarmee zijn brood
moet verdienen, of dat de molen wordt geëxploiteerd op part-time
basis of als louter vrijetijdsbesteding. Wordt het vermogen van de
molen te gering om de maalwerktuigen aan te drijven, dan is deze ook
voor vrijetijdsmolenaars niet meer interessant, en dat betekent meestal stilstand en verval. De ervaring leert dat een tiental jaren stilstand
doorgaans al ernstig verval tengevolge kan hebben.
Wat toepassing van bedoelde normen voor de hoogte van obstakels

betekent voor de situatie bij De Onderneming laat figuur 1 zien.
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obstakels in het terrein vóór de wieken van de molen zullen een
goede toestroming van de wind verstoren, en leiden gemakkelijk
tot vermindering van de windsnelheid.
In
concept-rapport getiteld De inrichting van de omgeving van
-het
molens
dd. november 1981 van de werkgroep molenbiotoöp vai De
Hollandsche Molen, vereeniging tot behóud van molens in Nederland
te Amsterdam, kan men een methode vinden voor het berekenen van
de maximaal toelaatbare hoogte van obstakels op een bepaalde afstand
van de molen om te voorkomen dat de windsnelÀeia uii ae molenas
daalt beneden g5% van de ongestoorde windsnelheid. be methode is
gebaseerd op de studie windbelemmering rond windmolens door dr.ir.
A.C.M. Beljaars, die in 1gZ9 in opdracht van De Hollandsche Molen
werd verricht.

Figuur 1 - Mqximaal aanvaardbare hoogten van obstakeLs bij korenbiotoop. november

en

1981

Aan de hand van figuur 1 kan het schetskaartje figuur 2 worden getekend. Vanuit de molen zijn afstandcirkels getrokken met onderlinge
afstand van 100 meter, met daarbij aangegeven de maximaal aanvaardbare hoogten van obstakels.
Het blijkt dat de hoogte van de beplanting zoals men die thans voor
ogen heeft - minimaal 25 meter - aanmerkelijk boven de ttg5%-normrr
ligt, ook op de grootste afstand van de molen.
Een belangrijk punt

in het ontwerp-bestemmingsplan dat door het
bestuur wordt aangevochten, is de stelling dat het aantal rtwinduren?t
uit zuid-oostelijke richting op het totaal van geringe betekenis zou
zijn.
In de eerste plaats gaat het niet uitsluitend om zuid-oosten wind
(= 1350) maar om winden die waaien uit een veel grotere sektor,
namelijk van 0470 tot 1490, zie het kaartje figuur 2. (blz. 16)
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Uit weerkundige gegevens van het KNMI te De Bilt, betrekking hebbend op de frekwentieverdeling van windriehting en windsnelheid,
gemeten op de vliegbasis Leeuwarden over het tijdvak 1951 tot en
met 1970, blijkt dat zuid-westelijke winden in dit gebied het meest
voorkomen , iets wat iedere molenaar daar wel zaL kunnen bevestigen.
Vergelijkt men de frekwentie van die veel voorkomende winden met
de frekwentie van winden uit de sektor 0470 - 1490, in welke de
beplanting windbelemmering zal opleveren, dan vindt men de uitkomsten vermeld in tabel 2.
Windkracht schaal
Beaufort

'6À>

0 t/m 11
3 t/m 7
3
4
5

6
7

uit ZW-richting wind uit richting
047 149 graden
200 250 graden
(sektor à L02 graden)
( sektor à 50 graden

wind

25,01
L9,72

eo

eo

,96 e,
5,88 e,
3,90 %
1,56
0 ,42
7

%
eo

25

,97

18,69
10,63

5,7L
L,92
0,40
0,03

eo

%
eo
eo
eo

%
eo

Tabel ? - Vergeliiking frekqentie wind.,richtilg- en, slelhei$
zuid-westen wind en wind uit de "b_edreigde" sektor
(uit 1?5320 waarnemingen op de vliegbasis Leeuwarden, 1951-1970)
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De Onderneming

Opmerkelijk is dat juist voor windkrachten 3 en 4, bij welke De
Onderneming met vrije windvang "alle zeilen zal moeten bijzettenir
omte kunnen malen,de kans op wind uitde methoog geboomterrbedreigde" sektor evengroot is als de kans op zuid-westelijke winden.
Op grond van het voorgaande spreekt het bestuur in het ingediende bezwaarschrift de mening uit dat het inrichten van het bos overeenkomstig de voorhanden zijnde plannen het goed funktioneren van
De Onderneming bij winden uit eerdergenoemde sektor van 0470 L49o zal uitsluiten, zich daarbij niet alleen baserende op praktische
ervaring zoals die in de vereniging bestaat, maar ook op de uitkomsten van de studie Windbelemmering rond windmolens van dr.ir.
A.C.M. Beljaars. trMet kracht wil ons bestuur hiermede in het belang van De Onderneming pleiten voor het aanvullen van de Bestemmingsplanbepalingen met voorwaarden te stellen aan de inrichting
van het bos ter bescherming van de biotoop van de molen, met de
aanbeveling terzake van bedoelde voorwaarden tevoren advies in te
winnen bij De Hollandsche Molen, Vereeniging tot behoud van molens
in Nederland, of anders zonder meer gevolg te geven aan het verzoek vervat in de voorlaatste alinea van brief dd. 4 februari 1981
nummer 6?.066 van de Hoofdinspecteur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, gericht aan burgemeester en wethouders van
Wonseradeelrr, aldus een zinsnede uit het bezwaarschrift.
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Fàn Fryske Groun l7-E-1928

Een echt Hoilandsch randschap mlctcten in het hartJo
Friesland. De molen langs de vaart te Wltmarsum.

,

Op uitnodiging van burgemeester
en wethouders van Wonseradeel
vond op maandag 11 januari
1982 op het gemeentehuis te
Witmarsum een gesprek plaats
naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren tegen frét
bestemmingsplan. Daarbij waren
aanwezig behalve de burgemeester en twee wethouders ,
de gemeenteseeretaris en de
direkteur gemeentewerken,
twee vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, €n verder
één vertegenwoordiger respectievelijk van Buro Biigel /Vàn
de Dijk bv te Groningen, van
De Hollandsche Molen te Amsterdam, van Stiehting De
Fryske MoIe te Leeuwarden,
en van onze vereniging, efr
tenslotte de heer L.J. Sierkstra , molenaar /beheerder
van De Onderneming, bekend
en gewaardeerd lid van onze
vereniging.

drie organisaties en de heer sierkstra hebben bezwaren ingediend, niet alleen tegen het ontwerp_bestemmingsplan,
m-aar
-ook tegen het afgeven van een aanlegver§unning lrooi b*
planting
van de strook weiland.
voor de drie molenorganisaties leverde het gesprek hoegenaamd niets
positiefs op. Alleen
aan de strook weiland ( aanlegvergunning) wilde StaatsLaatstgenoemde

bosbeheer wel wat
doen, zonder echter
een zakelijke toe ze g-

ging te doen , aangaande de maximale

hoogte van de beplanting, maar men denkt

er niet aan , zoals van
de kant van Staatsbosbeheer werd gezegd, het bosplan
weer over de kop te
halen
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MALEND OP HET NOORDOOSTEN.
G.D.W. t9-L2-1978.

Na beraad hebben de besturen van de drie molenorganisaties besloten niet in te gaan op het voorstel dat van gemeentewege werd gedaan om de ingediende bezwaarschriften in te trekken, hetgeen wat
or.ze vereniging aangaat per brief van 18 januari 1982 werd bevestigd aan het college van burgemeester en wethouders.

Het bestuur had de hoop dat voor deze kwestie in goed overleg een
voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing zort worden gevonden. Helaas lijkt de kans daarop ten tijde van het schrijven van
deze regels erg klein te ziin B*"ïoldfri

MOIENtI TEBÀTUUR
doo r
G.D,llriinla

GRONINGEN HEEFT OOK ZIN PROVINCIALE MOLENUITGAVE HERZIEN.

lnleidende artikelen en inventarisatie bieden veel

kiik- en leesgenot.

Toen de Provinciale Groninger Molencommissie in 1958 haar rrGroninger Molenstrhet licht deed zien, was zij de rest van het land een
stap voor. De publieke belangstelling moest echter nog worden afgewecht, Reden te meer om met een bescheiden oplage van zorn 500
exemplaren te komen voor de prijs van f. ?,50 per stuk. Het boek
wist zijn weg'naar de lezers evenwel uitstekend te vinden.
Ook toen was de heer B. van der Veen Czn. de samensteller evenals van het huidige boek. In de loop der tijden veranderden de provinciale molenboeken inhoudelijk ten zeerste hetgeen voornamelijk
resulteerde in vaak zeer boeiende inleidende hoofdstukken.
Ook het t?Groninger Molenboekrr is aan deze belangstelling tegemoet
gekomen zodat de inmiddels hoogbejaarde samensteller, een groot
molenkenner van Groninger en Drentse molens, werd bijgestaan
door enkele ter zake kundige samenstellers, die voor bijzonder
boeiende bijdragen hebben gezorgd.
Er wordt begonnen met een historische verhandeling over de opkomst der windmolen in het Groninger land sedert de Middeleeuwen.
De diverse molentypen krijgen hierbij de nodige aandacht en wanneer de zelfzwichting ter sprake komt wordt dit met prachtige
technische tekeningen van G.J. Pouw in beeld gebracht. De molenvignetjes vinden we overigens aan de zwakke kant. Aan het begin
van een nieuw hoofdstukje zagen we veel liever een wat ttvettere
koprt, een opmerking die ook op de inventarisatie van toepassing is.
19

Bovendien zi'n de weergegeven kaarten c.q. kaartfragmenten te onnauwkeurig gedateerd; een opmerking rrvoor 1900'r zegt immers zo
weinig! Voor historici heeft de heer Van der Veen Czn. echter
voor een zeer waardevolle bijdrage gezorgd. Behalve de hierboven
genoem'e verhandeling treffen we bijvoorbeeld verder nog lijsten
aan van de in 1900 aanwezige windmolens, sloopvergunningen sedert
1943, verrlwenen molens tussen 1958 en 1981, restauraties sedert
1949, molenaankopen sedert 1939, en -aankopen voor herbouw elders, met tot slot thans nog aanwezige molenrompen. Een en ander
gaat gepaard met vele soms erg oude fotors die van goede kwaliteit
zijn. Heel erg fraai is de winterse aanblik van barkmolen rrDe Oude
Held'r te Groningen !
Een andere bijdrage van grote allure is die over de pelmolen. Al
sinds 1967 is molenkenner Hans Weerheim geboeid door dit bedrijf
en we mogen hem bijzonder dankbaar zijrr voor de wijze waarop hij
ons via zijn goede, met fraaie fotors verluchte artikel (waarin helaas
enkele technische fotors op de kop zijn afgedrukt) in de geheimen
van dit oude muldersambacht inwijdt.
In het hoofdstuk over verdwenen molentypen al weer fraaie oude
kiekjes die het goed doen. Verder vinden we bijdragen over de belasting op het gemaal, onderlinge brandverzekeringen en molenmakersgeslachten.

De weergave van twee-kunstwerken van Jannes de Vries vinden
minder geslaagd; veel liever zagen we hiervoor in de plaats een

we

mooie kleurenfoto.

Tot slot dan de inventarisatie. Dat hierbij ook gekozen is voor opis klasse! En dat kunnen we ook
zeggen van de huidige fotors. In de beschrijvingen krijgt de historie meer aandacht dan de technische kant. Twee uitslaande kaarten
besluiten het boek. Het ontbreken van een register is een zaak die
we helaas betreuren, maar overigens veel lof voor deze uitgave van
onze oosterburen. En de prijs.. die is al even bescheiden, zo niet
bescheidener dan die van 1958 namelijk slechts f. 45,--. Daarvoor
krijgt U veel waar voor uw geld! De omvang bedraagt 270 pagina's.
Uitgever is Wolters-Noordhoff/Boumars Boekhuis b.v. te Groningen.
Ook verkriigbaar in de boekhandel.
name van verdwenen molenschoon

*,t***

IN TR ILOG IE
Het eerste deel over de molens in en om de oude stad is.rlt.
AMSTERDAIVISE MOLENS

Hoe kon het ook anders; na vele provinciale molenuitgaven (alleen
Overijssel laat nog op zich wachten) is ook de molenrijkdom van
Amsterdam in foto's en ansichten bij de bekende Europese Biblio-

theek verschenen in boekvorm. En wie beter dan de adj . gemeente*
archivaris van Amsterdam Mr. J. H . vaïl den lIoek Ostende had deze
uitgave kunnen ver zorgen !
In de vier paginars tellende inleiding merken we dat in dit eerste
deel de koren- en industriemolens behalve de hout zaagmolens in en
20

om de oude stad voorkomen. Deel 2 zal nameliik alleen de zaagmolens
behandelen, terwijl deel 3 aandacht besteedt aan de gebieden die n6
1896 aan de hoofdstad ziin toegevoegd.
nàt uiiir.t dus dat de samenstelter ult een grote bron kan.putten

zodatereenbijnacompleetbeeldvanhetvoormaligeAmsterdamse
morà"u"rit getónd worot. wie heeft er niet ooit eens gehoord van
ae UeroemAó fotografen Asser en Olie? Dat zii menig mooi-plaatie
schoten, al ver voor de eeuwwisseling, zal misschien minder bekend
zijnendatdaaropbovendienmenigmaalmolensstondenmaaktde
verressing des te groter.
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molendeskundige betreffende de volgende onderwerpen:
Waarom dràaien de windmolens linksom?
waarom helt het wiekenkruis achterover?
De uitvinding van Hulsebosch in 1634 en de ton-molen
Dit is een uitgàve van het Gilde van vrijwillige Molenaars.
55 blz . met div . fotots en tekeningen '
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Jan en Gijsbert, molenaars van Sloten

jlage van de Leeuwarder Courant betreffende de serie *De hobbyistenl. 6 febr. 19g2. 1 pagina,
1foto.

Illededelingen_ betreffende deze

rubriek worden met belangstelling
wij denken daarbij in Éet bijànder aan artikelen welke in streekcouranten e.d. veràchijnen. we
hopen met publicatie hiervan tegemoet te komen aan de *ens -ru.,
tegemoet gezien door de redaktie.

verschillende verzamelaars.
Uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld!

TWEE MOLENS VAN HET WATERSCHAP trDE WALDEN'"

Bin-nenkort gaat de ruilverkaveling Tietjerksteradeel van start; in het
kader van deze ruilverkaveling zai de waterbeheersing van ondermeer
de Bullepolder, de Wijnserpolder en de Oudkerkerpolíer in één be_
malingsgebied worden_verenigd. Hiervoor zal bij dè canterlandse brug
aan de Murk onder Giekerk een prefab-gemaal met twee schroeven en
een capaciteit van t 200 kubieke meter p/min. worden gebouwd.
De oudkerkerpolder wordt nog bemalen met windkrachtl deze windmolen (nr. 37 in het Fries molenboek) is eigendom van het waterschap
trDe wàldentr en wordt gebruikt
voor de peil-beheersing van de t 400
pondemaat grote polder. In windstille perioden kan hót overtollige
water afvloeien naar de molen van de Wijnserpolder die met een
dieselmotor werkt.

De Oudkerker molen is voor enige jaren terug geheel gerestaureerd
en verkeert in een goede staat: het geheel is bijzonder stevig gebouwd en functioneert ook prima; het is alleen iammer dat de schroefbak met schroef op het oude polderpeil is ingesteld. Als men de
nieuwe bemalingsinstallatie heeft voltooid, zal het waterpeil drastisch
worden verlaagd om het aan de tegenwoordige eisen aan te passen
zodat de molenschroef droog komt te staan, De uitschoot van de
molen zal wel verbonden blijven met het boezemwater wat met de
meeste watermolens in een ruilverkaveling helaas niet is gebeurd
(veelal werden de electrische gemalen op de voormalige boezemwaters
gebouwd waardoor deze als aanvoertochten gingen functioneren).
Jammergenoeg zal dus nog één van de weinig nog in bedrijf ziinde
watermolens tot stilstand komen, daarom nog een foto van de molen
in werking.
Een andere molen van het waterschap rDe Wàldenil is de nog op te
richten windturbine die waarschijntijk in juni van dit iaar zal verrijzen bij het electrische gemaal aan de Flappevaart ten westen van
Bergum.

Het bouwen van deze windturbine betreft een landelijk proiect voor
energiebesparing, hetgeen u heeft kunnen lezen in één van de landelijke nieuwsbladen. Het betreffende gemaal beschikt over twee
motoren die elk een centrifugaalpomp aandrijven, het gemaal is ongeveer duizend uur per jaar in werking waarvan tweehonderd uren
met beide motoren. De windmolen moet nu voorzien in de aandrijving van één der motoren, bij te weinig wind zal men de stroom
van het P.B.B. moeten betrekken en omgekeerd als de polder op
peil is zal men stroom kunnen leveren.
Vooralsnog zal de windturbine deel uit maken van een proefprojeet
waarvan men in de loop van de tijd belangrijke gegevens verwacht
om tot een grotere gebruik van windenergie te komen.
Met de windturbine is men weer een stap verder gekomen voor het
benutten van de wind, eerst de klassieke molens, na 1900 werden
de amerikaanse windmotoren veel toegepast en nu komen de windturbines langzamerhand in zwang.
Ongetwijfeld zullen vele molenvrienden deze ontwikkeling metinteresse volgen. Dit artikel is samengesteld met medewerking van het
waterschaP'
wiebe Postma.
ZELF MOLENZEILEN TANEN.

In de vorige Utskoat stond een oproep voor de molenaars om de
molcnzcilen tijdig te laten tanen; dit is natuurlijk een zeer goed
strcvcr) vooral omdat er mijnsinziens nog te weinig aandacht aan

Molen van de Oudkerkerpolder
(foto: W. Postm a, 1978.)
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Windturbine bij Bergum
(M ontage

foto waterschap)

het onderhoud van de zeilen wordt besteed.
Samen met Wietse Dijkstra tanen wij de zeilen van de Broekpolderen de Klaarkampstermeermolen zelf in de zomermaanden.
Speciaal hebben wij een methode voor het tanen van zeilen van een
watermolen met een maximale vlucht van 18 meter. In betrekkelijk
korte tijd zijn wij in staat om de zeilen met een goed resultaat
voor een hele tijd te prepareren.
Voor meer inlichtingen: Wiebe Postma, tel': 05111 - 2627.
23

ANJUMER MOLEN IN DE VREUGDESTAND

Op vrijdag 18 december 1981 stond de Anjumer molen rtDe Eendrachtrl
in de feesttooi ter gelegenheid van het huwelijk van molenaar
Henk Kingma uit Oosternijkerk en Froukje Groenewold uit Gronirrgen.

is al jaren vrijwillig molenaar op rrDe Eendrachtrt; daarom besloten zijn vrienden Jan Wiist, Wietse Dijkstra en Wiebe postma
(allen vrijwillig molenaars) tot het versieren van de molen op hun
huwelijksdag.
rs Avonds tevoren werd gewerkt van 7 tot 12 uur; met behulp
van
een schijnwerper, op de spiegelgladde stelling en een koude oostenwind om de zeilen door de heklatten te vlechten; we konden ons gelukkig opwarmen in het naast de molen staande café t?De Bonkelaerr?
waar de koffie klaar stond.
Vrijdagmorgen waren we weer vroeg present om de beide kapitale
letters H en F tussen de roeden te bevestigen, de vlaggelijnen
rond de roeden te spannen en op de molen enige grote vlaggen te
plaatsen; de vlaggelijnen werden welwillend beschikbaar gesteld
door de molenaars van rrDe Rattt in IJlst waarvoor nogmaals onze
hartelijke dank.
Het was op die vrijdag fraai winterweer en de molen bood een
prachtige aanblik met dè woliik wapperende vlaggen, dit was
tevens een prima gelegenheid voor het bruidspaar om foto's op
de molen te maken.
iebe Postma.
Henk
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