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DEFRY§KEMoE

Beleid poldermolens
In de bestuursvergadering van De Fryske l/lole kwam ter tafel een
notitie van het bestuurslid Hofstra inzake het beleid voor poldermolens. Het bestuur kon geheel instemmen met deze nota en besloot
er ruime bekendheid aan te geven. De nota zal ook ter kennis worden
gebracht Landinrichtingdienst, ruilverkavelingscommissies en waterschapsbesturen.
Molens die veel draaien kosten minder in onderhoud dan molens
die weinig of nooit draaien. Er is dan meer toezicht en door met
de molen te werken, komen gebreken en onvolkomenheden eerder
aan het licht, waardoor het veelal nog mogelijk is om aan preventief
onderhoud te doen. Bovendien: rrrust roestr?!

valt het al niet mee om alle maalvaardige poldermolens
rrbemannenrr, om over de niet-maalvaardige molens maar te zwijgen.
Het blijkt dat er niet veel animo is om met molens, die alleen onTegenwoordig

te

belast kunnen malen, of die uitsluitend kunnen rondmalen, te gaan
draaien.
Het is dus van wezenlijk belang dat de poldermolens in staat zijn
om water uit te slaan. Bovendien komt de molen zo beter tot zijn
recht, want hiervoor is hij gebouwd. Molens zijn meer dan alleen
landschapsversiering; ze zijn te rangschikken onder de monumenten
van bedrijf en techniek (industriële archeologie).
Door ruilverkavelingen, herinrichtingen van polders en door peilverlagingen is het veel poldermolens onmogelijk gemaakt om langer
het werk te doen waarvoor ze gemaakt zijn. Molens worden afgesloten
van de oude waterlopen of ze kunnen niet goed meer water rftastenfi.
Dit proces lijkt niet meer te stuiten en vroeg of laat zullen wellicht
alle poldermolens er aan moeten geloven. De waterschappen hebben
geen direct belang meer bij de molens en ze zullen er weinig voor
voelen de molens maalvaardig te houden. Er moet dus naar worden
gestreefd dat de waterschappen wèl belang hebben bij de molens!
De communicatie tussen ruilverkavelingscommissies en besturen
van waterschappen enerziids en moleneigenaars anderzjjds is ook
een punt dat aandacht verdient. Bij herinrichtingen van polders
wordt er zelden of nooit overleg gevoerd met de moleneigenaren.
Deze worden achteraf meestal gekonfronteerd met drooggelegde
molens. Door kleine wijzigingen in de plannen was dit vaak te voorkomen geweest.-Het is dus van belang dat de moleneigenaren in
een vroeg stadium bij de plannenmakerij worden betrokken!
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Niettemin blijft het gevaar van het verloren gaan van de waterlopen en nieuwe peilverlagingen als een zwaard van Damocles
boven de molens hangen. Er is echter een manier om dit gevaar
te bezweren, die zowel voor het waterschap als voor de moleneigenaar voordelig is. Dat is wanneer de molen gemaal blijft, In
de molen wordt een elektromotor geplaatst die de vijzel aandrijft.
Voor het waterschap is dit een normaal elektrisch gemaal waar
toevallig een molen overheen staat. Voor de molen zelf betekent
dit (tegenwoordig) een kleine ingreep.
De voordelen zijn nu:
1) De molen blijft verzekerd van water-toevoer en -afvoer.
2) De molen blijft voldoende tasting houden. Wordt het peil verlaagd dan is het voor een moleneigenaar altijd heel moeilijk
(onbetaalbaar) om de vijzel aan het nieuwe peil aan te passen.
3) De moleneigenaar is af van het onderhoud van de beschoeiingen,
de waterlopen en de vijzel (b[jft wel subsidiabel).
4) Het waterschap is af van het onderhoud van de molen of van

het gemaalgebouw; de moleneigenaar zorgt hiervoor.
5) Bij stroomstoringen o.i.d. kan de molen de bemaling onmiddellijk
overnemen.
6) Gemeenschapsgeld dat voorheen werd besteed voor het in stand
houden van een molen èn een gemaal wordt nu in één object
gestopt.
Mocht het niet mogelijk zijn om molen en gemaal te kombineren
dan is het van belang dat het nieuw te stichten gemaal in de buurt
van de molen komt zodat voordeel 1 en - in mindere mate - voordeel
5 gehandhaafd blijven.
Jan Hofstra,
Schraard.

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
Het bestuur van het Cild Fryske Mounders roept de leden, donateurs
en andere belangstellenden op voor de Voorjaa rsvergadering I 989 .
LET OP de nieuwe datum: 7 april te Akkrum, 19.30 uur in zaal
rrDe La ntaernett .
1.
I
P.

Opening
Mededelingen en ingekomen post

Verslag bestuursactiviteiten :
Thema-avond; - Frysk; - Ledenwerving.
4. Verzekeringen (zie elders in de Utskoat)
5. Uitreiking certificaten
6. Financieel overzicht
Voorstel contributieverhoging
7.
De status Molenaar
8. Rooster van aftreden bestuursleden
3.

9.
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Rondvraag

PAUZE (met spakende heien op de computer)

Film

er voor de korenmolenaars een overleg over meelprijzen **
ln de zaal is verkrijgbaar de ledenlijst.
TENMINSTE TOT DE PAUZE NIET ROKEN ALSTUBLIEFT.
*:k' Vooraf is

MOLENS MET LACE EN HOCE LABDA,

EEN CEZAMENLIJKE THEMADAC VAN WEB EN CFM

De werkgroep lVindEnergleBenutting Friesland organiseert met
medewerking van het Gild Fryske Mounders in mei een studiedag
met excursie over het gebruik van windenergie met oude en
De heer Brunsmann steek zijn kritiek niet onder stoelen of banken. Verder v.l.n.r.:
de heren Van Asperen, Antuma, Van Driel en Hofstra. De heer Hallema bleef net
buiten beeld . Foto: Gerben D. Wiinja.
Liist van molenaars vanaf se tember 1988
3. J. TerPstra
1. J.C. van Driel
2. J. D. ten Napel
.l988
Liist van gestaagde molenaars vanaf september
5. L.A. de Vrueh
1. G.M. Frankena
6. D.R. van der Veen
2. B. Leusink
?. J. Bakker
3. Ane de Jong
8. K. Tol
Leij
W.
van
der
4.

moderne molens.
Het programma heeft voorlopig de volgende vorm:

Ochtend 9.30 uur:

ontvangst, koffie, opening

algemene beschouwing Langzaamlopers (J.C. van Driel)
algemene beschouwing snellopers ( L . Bouma )
Pauze 11 . 00 uur:
gezamenlijke technische kenmerken
( wiekprofielen , fundatie , formules )
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gezamenlijke planologische en economische belangen
be stemmingsplannen , windbelem merin g , plaat singsbeleid
12 . 30 uur: lunchpauze
Middag 13.30 uur: excursie Friesland noord
Hout zaag-/korenmolen rrDe Zwaluwtr te Birdaard
(

)

B-wieker te Janum

75 kW Lagerwey-molen te Holvrerd
Afsluiting: 17 . 00 uur
De preciese datum en details over plaats, vervoer en kosten worden
meegedeeld op de voorjaarsvergaderit g.
Contactpersoon

Thema-avond

:

J. C . van

, 27 januari

Driel, 050

1989

te

716 L7 4 .

Leeuwarden.

POLDERMOLENS

"samenwerking in de polder, ondanks tegenstrijdige belangen"
I.Iu het Gild Fryske Mounders op de najaarsvergadering 1988 heeft
besloten de activiteiten aan te vullen met thema-avonden was er
alle reden de eerste avond het onderwerp ltpoldermolenstt te geven.

Terwijl het zaaltje volloopt, zijn de organisatoren nog doende
projectoren, schermen en ezels te plaatsen.
AIs voorzitter Coppens om even na achten de avond opent, zijn
alle stoelen bezet. Hij heet de sprekers en de andere aanwezigen
welkom en benadrukt het belang van deze avond: ongeveer
honderd van de honderddertig Friese molens zijn poldermolens.
Het aantal opgeleide poldermolenaars is daar nog niet mee in
overeenstemming. Het Gild mag zich tot taak rekenen meer poldermolens vaker te laten werken.
Producerende poldermolens; vroeger drie tot vier per polder,
nu hier en daar af en toe. Vroeger was de ervaring van veertig
jaar leertijd aanwezig bij één molenaar; nu is de kennis verspreid
over vrijwilligers, ieder met hun eigen interesse. Het Gild dient
als verzamelplaats en doorgeefluik van kenni.s. IIet Gild Fryske
Mounders streeft na dat een vrijwillige molenaar het aanzien verwerft dat een vakm an lvrouw verdient .
De structuur van het onderwerp trpoldermolensrr is vierledig:
het werktuig, aanvoer en afvoer van het water en de plaatsing
van de molen in het landschap.
De eerste inleider , J . Hofstra ( Iid van het Gild f
6esp
poldermolen.

Het wiekenkruis zet de bewegingsenergie van de lucht voor een
gedeelte om in mechanische energie. Dat lukt nooit voor honderd
procent omdat de wind alleen maar alle energie kan kwijt raken
als het achter de molen windstil zou zijn, maar de toestromende
lucht moet ergens blijven.

Daar komt nog bij dat een oud-hollands opgehekt wiekenkruis door
zijn weinig ideale vorm hooguit 25 procent rendement heeft.
De zeeg van het profiel geeft de doorslag in het karakter van de
molen. Een vlak profiel levert het maximale vermogen pas bij een
groter aantal einden dan een gevlucht met dezelfde diameter met een
grote schoot. Het is het beste het wiekenkruis en de overbrengingsverhouding aan te passen bij de schroef en niet omgekeerd. óatvoorkomt een hollen en stilstaan karakter van de molen. Met een
truc kan worden voorkomen dat een aanlopende molen met een vlak
profiel smoort in het opgevoerde water: zorg dat de schroef onder
meer lekverlies heeft dan boven.
Bij het ontwerp van de schroef spelen zoveel factoren een rol dat
men gebruik maakt van tabellen en benaderende formules. De diameter van de spil is een compromis: hij beihvloedt de vulhoogte
van de schroefgangen in positieve zin, maar neemt zelf ruimte in
beslag. De helft tot een derde van de schroefdiameter blijkt het
beste te zijn. Bij elke helling en spildiameter hoort een spoed waarbij de opbrengst van de schroef maximaal is. Daarbij speelt het
aantal gangen ook een rol.
Hoewel de opbrengst van een vijzel in principe recht evenredig
toeneemt met het toerental, kan een diep stekende vijzel een lagere
opbrengst krijgen bij een hoog toerental.
Bij een gegeven schroef neemt de opbrengst af als we de helling
groter maken. Een steilere schroef na verlaging van het polderpeil
heeft dus een nadelig effect op de produktié.
Een schroef heeft het hoogste rendement als het water in de polder
gelijk staat met het begin van de beschoeping; de gangen zijn dan
juist gevuld.
Het lekverlies tussen de schroef en de schroefbak heeft een sterk
nadelig effect op het rendement, maar maakt een molen minder
wispelturig onder wisselende wind.
In_het ideale geval is een molen ontworpen tussen het gewenste
polderpeil (even boven het vulpunt van de schroef) en het hoogste
te verwachten boezempeil (tegenmaalpunt). De opvoerhoogte is niet
alleen afhankelijk van het verschil tussen vulpunt en stortpunt,
maar ook van de hoogte waarop het water uit de schroef wórdt losgelaten. Xn dat hangt weer af van de lengte van de beschoeping
en de helling en de diameter van de vijzel.
Het rendement van de molen als geheel hangt af van de verliezen
op drie terreinen. Het aerodynamisch rendement van een oud-hollands
gevrucht is ruwweg 25 procent. In de overbrenging treden in wielen
en Iagers wrijvingsverliezen op; het meeste in het halslager.
De vijzel is het onderdeel met het grootste rendement. nén ggede
vijzel zet 80 procent van de toegevoerde energie om in verh6§.ng
van het waterniveau. De verliesposten zitten in de aanvoer- en de
afvoergangen van het water, de wrijving van het stromende water,
het lekverlies en de bewegingsenergie van het uitstromende water,
nroment van instromen in de vijzel is de snelheid van het water.
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Tussen de zakelijke beschrijving van de formules en hun praktische
uitwerking geeft de heer Hofstra af en toe gepeperde kritiek op de
geringe mate waarin bij restauratie gebruik wordt gemaakt van de
huidige kennis van molentechniek.
De heer R. Antuma, hoofd technische dienst van het waterschap

De Friese boezem voert het water af dat door de polders is uitgeslagen. De ontvangende wateroppervlakte beslaat 14. 000 hectare.
Hierop wateren behalve Friesland ook een gedeelte van Groningen
en Drenthe en Overijssel af.
De buffercapaciteit van de boezem speelt een rol in tijden van
teveel neerslag maar ook in tijden van verdamping. Dat heeft tot

vdGgenwoordiger van de opdrachtgevers van de poldermolenaars.
Gezien de prikkelende ondertitel van zijn voordracht is die rol niet
actueel meer: rrDe molen in de rouwstandrr.
Het waterschap is een dienstverlenende, uitvoerende organisatie.
Waterschappen kiezen hun werktuigen zo dat die zo goed, zo betrouwbaar en zo goedkoop mogelijk doen wat in de ingelanden
wensen. In de ontwikkeling van de gemalen is de periode van de
oud-hollandse en de Amerikaanse molens een afgesloten hoofdstuk.
In Friesland heeft stoom nooit een grote betekenis gehad bij de
bemaling van de polders.
Van de drie gebruikscategorieën voor grond is de landbouw veel
kritischer dan de andere twee (wonen/industrie/recreatie). De eisen
waaraan de bemaling moet voldoen zijn neergelegd in een aantal
criteria. De maalwerktuigen mogen niet vaker dan een klein aantal
keren per jaar in capaciteit te kort komen op de statisch te verwachten neerslag. Die eis ligt in landbouwgebieden uiteraard het
strengst. De uitmaalcapaciteit moet voldoende zijn het polderpeil
anderhalve millimeter per etmaal te laten dalen, Het peil moet tussen
109 en 140 cm beneden het maaiveld worden gehandhaafd.
De opvoerhoogte moet tweeënhalve meter bedragen. Aan bovengenoemde criteria voldoen windmolens niet meer. De eisen aan
investering en exploitatie vallen ook zeer ten nadele van windmolens uit.
Bij de beoordeling van de technische exploitatie spelen de volgende
factoren een rol: bedrijfszekerheid (mens en werktuig), inzetbaarheid (idem), capaciteit, energierendement, automatisering van
signalering en besturing. Hoewel Amerikaanse windmotoren al bij
ongeveer 4,5 m/s aanlopen tegen oud-hollandse molens bij 7 m/s
voldoen beide molentypes niet aan de gestelde eisen. Zowel windstilte als veel-water vormt een probleem.
In de wereld van de waterschappen hebben de windmolens afgedaan.
Voor het grondgebruikstype natuur en recreatie kunnen windmolens
een aanvullende rol vervullen. Met een toegevoegde waarde uit
cultuur-historisch oogpunt; dat is zeker. Maar het zal heel wat
activiteit van de molenaars vereisen om dit aspect duidelijk zichtbaar te maken door de bedrijfseconomische bril van de meeste
waterschapsbestuurders .
De voorzitter wijst er op dat

in de traditie van de waterschappen
ruimte is voor invloed van alle belanghebbenden. Een waterschap
is het oudste voorbeeld van democratische organisaties.
De heer M. Hallema van Provinciale lVaterstaat vertegenwoordigt de
port.

gevolg dat in de zomer inlaat plaats vindt en dat de eerste herfstbuien niet meteen leiden tot opening van de afwatering. Inlaat is
niet a}leen lastig omdat die niet alleen later moet worden afgevoerd,
maar met de afnemende kwaliteit van het IJsselmeerwater leidt dat
ook tot vervuiling van de Friese bodem. Het grondwater is nu
overal nog geschikt als drinkwater.
Behalve de tijdelijke waterberging en de zomerse inlaat heeft de
boezem een functie voor de scheepvaart , de recreatie, visserij ,
koelwater, natuur en milieu en (met een vraagteken) als drinkwater. De belangrijkste uitwateringspunten zijn de sluizen te
Harlingen, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Daar stroomt het
water bij eb vanzelf weg. Bij opwaaiing door ongunstige wind wordt
die afvoerweg geblokkeerd. Dan komen achtereenvolgens de
gemalen te Staveren en Lemmer in actie. De totale lozingscapaciteit
bedraagt 2L miljoen kubieke meter per etmaal. Het water zakt dan
zeven mm per etmaal. De totale maximale aanvoer vanuit de waterschappen is groter dan de lozing door de boe zem. In natte perioden
moet de boezem dus water tijdelijk bergen. AIs het ir. Woudagemaal
op stoom moet komen kost dat aan elf mensen met de oliegestookte
ketels zeven uur. In het kolentijdperk was de aanlooptijd 24 uur
met ploegen van 15 man. De afwateringsinrichting volgt nog steeds
het patroon in het Friese landschap; dat is niet essentieel veranderd in de loop valt de fasen van bedijking. In de oudste tijden
van bewoning konden terpen rondonr afwateren; het water stroomde
verder via de Boorne en de Tjonger/ Linde. Tegen 1000 vinden
naar aanleiding van de stijgende zeespiegel de eerste bedijkingen
plaats en rond 1500 zíjn de Middelzee en de Marne ingepolderd.
In vroeger tijd toen de afvoer slechter was geregeld stondrs winters
tot 100.000 hectare onder water op een peitr van + 140. Tegenwoordig tigt het streefpeil op ZP + L4 (- NAP 52). Alleen rt Bildt
heeft een lager peil omdat het hoofdzakelijk een landbouwgebied is.
Zonder wind komen afwijkingen van het streefpeil voor van 25 cffi,
maar bij langdurige opwaaiing uit zuidwestelijke richting kan het
verschil tussen de uiterste grenzen van de boezem oplopen tot
twee meter. Sluiting van de sluis in de Slachtedijk bij Sneek vertraagt dat effect ongeveer een dag. Als de zeespiegel weer verder
stijgt in het verwachte tempo komt de Friese afwatering al gauw
enkele tientallen jaren in de problemen.
Heel toepasselijk is de huldiging van de heer Teernstra. Die reist
regelmatig de anders verlaten poldermolens af om daar het gras te
maaien en het terrein een bewoond uiterlijk te geven. De voorzitter
overhandigt hem voorafgaand aan de pauze een haarspit plus een
haarhamer en een hekkel.
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Het laatste onderwerp is de plaats van de poldermolen in de omgeving. De heer J. van Asperen van de gemeente Ferwerderadeel
behandelt de gevolgen van opzettelijke en toevallige veranderingen
in de ruimtelijke indeling rond molens.
Het recht op wind is als zodanig geen geaccepteerd gegeven in
bestemmingsplannen. (Er is evenmin bij een ruilverkaveling sprake
van recht op water bij poldermolenaars. ) In geval van windbelemmering door boomgroei helpt alleen overleg met de betrokken
buurman; ook als de buurman de gemeente is. Bomen van onwillige
buren hebt u alleen in uw macht voor zover de takken boven het
molenterrein hangen en de bomen hoger dan twee meter zijn en ze
binnen twee meter van de erfscheiding staan. Vergeet niet de afgezaagde takken aan de buurman te overhandigen. Bomen op het
eigen terrein zijn in de meeste gevallen onderworpen aan de kapverordening. Als men volgens een bestemmingsplan bomen wil
planten, gaat dat nu nog volgens een zeer strakke procedure die
enige tijd tot reactie biedt. Gebruik alle terzake doende argumenten
bij het indienen van een bezwaarschrift of, beter nog, een alternatief plan. Soms draagt een projectontwikkelaar bii in de verplaatsingskosten van een molen als hij daarmee vertraging in zijn
bouwplannen kan voorkomen.
In de toekomst wordt de bestemmingsplanprocedure eenvoudiger met
het risico dat meer overgelaten wordt aan de afweging van de ambtenaren.
Windbelemmering heeft ook gevolgen voor de onderhoudssubsidie
als die is gekoppeld aan een minimum aantal draaiuren of aswentelingen. In het kader van een ruilverkaveling spelen hoofdzakelijk economische motieven een rol. Een poldermolen kan tegenwoordig economische waarde worden toegekend als recreatief,
cultuurhistoriseh object. (In een klein aantal gevallen hebben
poldermolens strategische waard_e [B.W.O.-status, bijzondere wet
waterstaatswerken in oorlogstijdl . ) Bij beroepsmatig producerende
industriemolens is de economische waarde van wind gemakkelijker
hard te maken.
In alle gevallen is het absoluut noodzaketjk oren en ogen open
te houden en te speuren naar officiële aankondigingen. Ga ook op
eigen initiatief op het gemeentehuis vragen naar de bestemming
van het terrein in de omgeving.
Als de plannen zouden kunnen leiden tot een wijziging in de
grondwaterstand, zult u eventuele schade zelf moeten bewijzen.
Laat daarom notarieel vastleggen wat de oude toestand was (fotots
enzovoort).
In het laatste gedeelte van de avond krijgen de aanwezigen de
gelegenheid vragen te stellen en anderszins op de inleiders te
reageren.
Vooral de heer Antuma krijgt de wind van voren. Hij scherpt zijn
stellingname nog aan door te zeggen dat een poldermolen in het
huidige functioneren van de waterschappen slechts de rol van
functioneel ornament heeft. De heer Hallema deelt mee dat de capaciteit van de poldermolens zo gering is dat ze geen hinder kunnen
veroorzaken -voor de Friese boezem.
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zijn de grenzen getrokken: de poldermolenaar is afhankelijk
van het overleg met zijn directe omgeving. Het komt er daarbij op
aan argumenten aan te dragen voor het nut van zijn activiteiten.
Misschien kunnen collega-molenaars helpen een waterloop te verbeteren of een duiker te vergroten. Het is beter zulks op een
winteravond tijdens een gezellige bijeenkomst aan uw poldergenoten
aan te bieden dan de banden van de fiets te verslijten terwijl u
van het kastje naar de muur wordt gestuurd (P. Timmermans).
Het is de beste garantie voor goede waterlopen als een nieuw motorgemaal naast (of in) de molen wordt gebouwd.
De waterschappen zijn wellicht bereid poldermolens een actieve rol
te laten spelen in gebieden onder hun beheer die de bestemming
natuur of recreatie hebben (7 van de 100 poldermolens). Voor het
overige is men van oordeel dat vrijwillige molenaars een te onbetrouwbare factor vormen in de subtiele waterbeheersing.
De heer S. Hoekstra merkt op dat met name de Friese vrijwilligers
het tot hun taak rekenen ook poldermolens produktief te maken en
Daarmee

te

houden.

Het is niet voor niets dat het Gild Fryske Mounders deze avond
heeft georganiseerd. De feiten dwingen ons met kracht van argumenten
het nut van de poldermolens duidelijk te maken. Daar moeten de
molenaars zelf voor zorgen, met steun van het Gild.
Om ongeveer kwart voor elf bedankt Jaap van Driel, die het tweede
gedeelte van de avond heeft voorgezeten, de sprekers en overhandigt hun in harmonie met het motto van de avond een exemplaar
van het boekje trDe strijd in de Veenpolderrt. Sommigen van de
ong:eveer zestig aanwezigen gaan pas laat op weg naar huis.
Jaap van

Driel, tweede secretaris.

Het is niet zeker hoe De Joger in Llloudsend oon zijn noom komt.
het noomschild een mon stoot met een geweer en een
hond, is er in de geschiedenis von de molen geen oonleding gevonden voor die interpretotie. Er is meer reden te geloven dot
de noom te moken heeft met de betekenis tt hoost mokentt of " opjogen". Enig rekenwerk oon houtzoogmolens ondersteunt deze
Hoewel op

gedochte.

Een technisch probleem van de heen en weer gaande bewegtng
van een zaagraam is dat een grote massa ( grofweg 1000 kg bij
een houten raam ) voortdurend moet worden versneld en vertraagd
terwijl het einde van de kruk waar het raam aan hangt, een constante (rondgaande) beweging uitvoert. De snelheidsveranderingen
ten gevolge van vlagen zijn te verwaarlozen ten opzichte van de
gewone snelheid van het zaagraam.
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is het resultaat van twee tegengestelde
krachten: de hijskracht die via het gaande werk aan de wind wordt
ontleend en de aantrekkingskracht door de aarde (het gewicht).
Als het raam naar boven gaat hebben die krachten een tegengestelde
richting en trekt alles stevig aan de lagers van de krukas.
MAAR: voorbij het bovenste dode punt hangt het er van af wat
sneller naar beneden wil: het rrvallendetr zaagraam of de kruk waar
de kolderstok met het raam vast mee is verbonden.
De zwaartekracht is een onveranderlijk gegeven. Het is zelfs zo
dat het niet uitmaakt of het zaag'raam van licht metaal is gemaakt
of van het zwaarste eikenhout . AlIe voorwerpen valLen even snel;
dat ontdekte Galileo al met valproeven op de toren van Pisa.
Een ander belangrijk moment in de cirkelbeweging van de kruk
is als de kruk horizontaal is. Vóór dat moment is de verticale snelheid van het raam steeds toegenomen. Daarna neemt de snelheid
weer af tot aan het onderste omkeerpunt. De verticale snelheid
is dan even gelijk aan nul. Het gaat er om dat op het moment van
de maximale snelheid, de snelheid niet verandert. Er is dan, behalve
de zwaartekracht, eventjes geen kracht op het raam: geen versnellende en ook (nog) geen vertragende. Dit is het moment van
de kleinste kracht van de kruk op het raam (nul) en dus NIET
het moment dat het raam via kolderstok en kruk probeert de as
uit zijn lagers te tillen ( reactiekracht ) .
Voorbij het horizontale punt gaat de kruk het vallende raam afremmen: het raam trekt als reactie aan de lagers nog harder naar
beneden. In dit kwart van de beweglng hangt alles heel stevig
in de lagers.
AIs we zo door redeneren, bHjkt dat het gevaar schuilt in het
bovenste omkeerpunt. Hoe meer einden de molen loopt hoe groter
de kracht die daar nodig is voor de omkering van de snelheid.
Zolang de zwaartekracht voor die omkerirg kan zorgen, trekt het
raam de krukas naar beneden. Boven een kritiek toerental kan
de zwaartekracht de beweglng van de kruk niet meer bijhouden.
Anders gezegd: de kruk wil harder naar beneden dan het raam
valt. (Een emmer vol water loopt niet leeg als u hem snel genoeg
over de kop draait; het lijkt alsof het water tegen de bodem wordt
gedrukt. )
Uit het bovenstaande kunt u afleiden dat behalve het aantal einden
ook de overbrengingsverhouding ( R ) een rol speelt . Verder heeft
een lange kruk een hogere omtreksnelheid dan een korte. Jammer
genoeg geven de meeste molenboeken geen uitsluitsel over de kruklengte (r); bij De Jager en De Rat is het 0,25 meter. Voor zo:uer
niet bekend gebruikte ik die waarde ook bij de andere molens.
De beweging van het raam

In het hoofdstuk bewegingsleer in natuurkundeboeken vinden we
formules om bovenstaand verhaal met een paar letters neer te
schrijven. Na invulling van de constanten blijkt dat kritieke aantal
einden (n) is:
1 \,
120 &
.
, , = -En = ï240 (eventueel:
'F
V?
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Dat levert het volgende op:
molen

De Jager, Woudsend
Bolwerksmolen, Deventer
De Rat, IJIst

vlucht

R

0,25
0,24
0,25

2

,lg

2,L7
2

,Lg

110
113
110
106
103
140

18,90
21,00
21,60
23,60
21,00
1l-,00
L9,00

2 ,26
?
De Zwaluw, Birdaard
?
2,32
De Heesterbootrl , Leiden
2 ,26
0,15
Bovenrijge, Groningen
?
?
De Fram, Woltersum
U ziet: houtzaagmolens mogen wel zowat op hol slaan voordat de
krukas gaat zweven. (Voor het lattenzagertje Bovenrijge: n = 46'5/R. )
Als extra gegeven (niet nodig voor de redenering) heb ik de vlucht
vermeld. Hoe kleiner de molen, hoe driftiger zou men zeggen. De
Heesterboom is een uitzondering. Voor De Zwaluw heb ik een andere
overbrengingsverhouding genomen dan die in de brochure staat
(2,33); deze waarde klopt niet met de opgegeven aantallen kammen
van de wielen.

In de praktijk ligt het gevaar al VEEL eerder op de loer

omdat

bovenstaand verhaal alleen geldt voor ONBELAST draaien. Tijdens
het zagen (neerwaartse slag) wordt het dalen van het raam tegen-

gewerkt en krijgt de kruksnelheid dus eerder de overhand. Dat
effect is het sterkste bij een dikke boom, veel zagen in het raam
en een grote voeding. De hardheid van het hout speelt niet zo'n
grote rol omdat harder hout wordt gezaagd met een kleinere zetbreedte van de tanden. Het vraagt nog verder onderzoek om een
schatting te kunnen maken van de grootte van de weerstandskrachten bij zagen. Lastig voor de berekening is dat de grootste
zaagweerstand optreedt als het raam zijn maximale weerstand heeft
en door de vorm van de geleidingsschenen op het raam de tanden
het diepst in het hout snijden: als de kruk horizontaal staat.
Dat is dus een ander moment dan het kritieke moment bij onbelast
draaien, De zaak wordt extra ingewikkeld omdat voor de berekening
nu niet meer kan worden volstaan met alleen een redenering over
versnellingen en vertragingen (= veranderingen van de snelheid) "
Bij elke berekening met krachten speelt meteen de massa een rol
waarop die krachten werken. We ontkomen er niet aan bij elke
molen ook de massa van het raam in de berekeningen te betrekken.
Het effect van een kracht is het grootst op een kleine massa (van
zaagraam + kolderstok). Met andere woorden: de lagers van de
krukas lopen het minste gevaar aan de kant van het grote raam,
ook aI omdat daar meestal weinig zagen in worden gebruikt. Een
raam van staal is dus een nadeel in dit verband (lichtere constructie).
Het probleem met de krukas is dus gelokaliseerd boven het kleine
raam of boven het middenraam als daar veel zagen zijn ingespannen.
(De krukas voelt daar bij De Jager lrrarmer aan dan boven de op
dit moment onbelaste andàre ramén fdecember rOSS]. I
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Ergens tussen het bovenste dode punt en de neergaande horizontale stand van een kruk komt een houtzaagmolen dus het makkelijkst
op zijn kritieke toerental.
Het is waarschijnlijk niet fout voorlopig alleen verder te rekenen in
de positie waarin het raam de meeste weerstand ondervindt vanwege
de te verrichten verspaningsarbeid. (Bij scherpe, goed gezette
zagen mogen we wrijving verwaarlozen.)
In een oliemolen is er een probleem dat vergelijkbaar is met hierboven besproken geval. De stuiterende slaghei heeft tijd nodig om
tot rust te komen voordat de volgende nok van de wentelas hem
opnieuw optilt. De heien van de koekbrekers stuiteren niet omdat
ze in zacht materiaal vallen: de volgende nok mag daar eerder
komen. De kritieke snelheid van de wentelas wordt daar later bereikt. Tenzij men kiest voor een extra nok omdat voor koekbreken
meer slagen nodig zijn. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.
Voor een slaghei zijn er twee nokken per omwenteling van de wentelas
en voor een koekbrekerhei drie.
Soortgelijke redeneringen gelden ook voor andere molens met stampers
of bijtels: snuifmolen, papiermolen.
Op de voorjaarsvergadering zal ik op de computer met een rekenprogrammaatje demonstreren welke invloed allerlei afmetingen van
molenonderdelen hebben op het kritieke aantal einden waarbij een
oliemolen begint te r?spakenrr.
P. S.

In de Utskoat van oktober 1982 heb ik iets geschreven over het
verschil tussen dikke en dunne lucht. Ik houd staande dat de
vochtigheid van de lucht bijna geen invloed heeft op de energiestroom in wind. Uit de zeilwereld is mij duidelijk geworden dat
vochtigheid daarentegen een aanmerkelijk effect heeft op het
rendement van een zeil: nat katoendoek trekt dicht. Dat geldt niet
voor dacron, zelfzwichters en generatormolens voor elektriciteit.
Het verschil tussen dikke en dunne lucht is tegenwoordig dus kleiner
dan vroeger.
Jaap van

7 opril

B opril
7

5 opril
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mei
19 mei

iuli

Driel,

houtzaagmolen De Jager, Woudsend.

OM TE NOTEREN
Voorjoorsvergodering Cild Fryske Mounders (Akkrum)
Joorvergodering Cilde von Vriiwillige Molenoors ( Arnhem)

lbeurs ( U trecht)
IONALE MOLEN DAC
Sluitingsdotum kopil De Utskoot nr. 54
Zoogmolen tt De Rottt Monument von de Moond
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CONTRIBUTIE I989
Aan iedereen wordt het verzoek gedaan
met de toegezonden acceptgirokaa rt .

te

betalen

rzekerinqen
Het probleem met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is
de wereld uit. Na overleg met het verzekeringsbedrijf Avéro is
de uitleg van de polis op schrift gesteld en door de Avéro bevestigd. Dit houdt in dat:
!r de opleiding op een lesmolen is verzekerd,
* incidentele stages naar andere molens is verzekerd,
Ve

*< de zelfstandig functionerende molenaars van het Gild op andere
dan lesmolens zijn verzekerd.
De verzekering dekt de aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
Onder derden wordt niet verstaan de moleneigenaar. Hij heeft
immers toestemming gegeven voor het gebruik van de molen.
Schade aan de molen is dus niet verzekerd. Het is raadzaam om
na te gaan of de moleneigenaar een opstalverzekering heeft, die
ook de schade dekt ontstaan door toedoen van een vrijwillig molenaar.
De verzekeringspremie is gelijk gebleven.
Ten aan zien van de ongevallenverzekering is er helaas niks veranderd. De leeftijdsgrens blijft hier 65 jaar bij . Dit komt doordat
het een verzekering is die aansluit bij de periode van de actieve
deelname aan het arbeidsproces. De soort verzekering sluit niet
aan bij de situatie van het vrijwilligerswerk. Het verhogen van
de leeftijdsgrens of wisselen naar een andere maatschappij bleek
niet mogelijk. Die leden die 65 jaar of ouder zijn, kunnen hun
contributie met f 5 ,25 verlagerl.
Op de najaarsvergadering werden over deze Arbo-wet vragen geste1d. Navraag bij de arbeidsinspectie leerde dat deze wet is
bedoeld voor werksituaties waarbij een gezagsverhouding aanwe zig
is . Een werkgever / werknemer situatie . Dit komt in de regel bij
vrijwilligerswerk niet voor. Ook binnen orrze vereniglng is dit
uitzondering. Op een bedrijfsmatig geëxploiteerde molen kan deze
situatie zich wel voordoen . ZIjn hierover vragen dan kan men
contact opnemen met de arbeidsinspectie, Engelse Kamp 4, 9722 AX
te Groningen (tel. 050 225880)"
De penningmeester.
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De meeste roeden die ik gezien heb waren borstroeden, zo ook deze.
In 1920 en 1921 werden toch weer de windroos en de zelfzwichting

tt
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aangebracht. In 1950 stopte de molen voorgoed, althans vanaf die
tijd werd er niet meer op windkracht meel gemalen. Er werd een

electromotor geptaatst omdat de toestand van één van de roeden
niet toeliet dat nog langer op de wind werd gedraaid.
Deze periode leek het begin te zijn van het einde. Echter. . . . ook
in Engeland is een monumenten zorg actief . Daar heet het : the
Society for the Protection of Ancient Buildings.
ln 1958 werd begonnen met de restauratie en die werd uitgevoerd
door een Nederlandse molenmaker, de heer Christiaan Bremer. Zou
dat dezelfde zijn als die welke 'rDe Eva" uit Usquert heeft gerestaureerd? Dat gebeurde 1891. Dit nu was in 1958: t 70 jaar later

dus. Het zal wel familie zijn geweest.
is nu bezit van Kent County Counsil (een soort provinciale
staten ) . Volgende keer graag wat over het interieur.

De molen

George Frankena
EXAMEN DOEN

Ervaringen van een examenkandidaat
Zaterdag 26 november 1988 was het eindelijk zover. Na twee en
een half jaar als leerling-molenaar les te hebben ontvangen, zou
ik dan zowaar examen doen. Een moment , dat met enige spanning
tegemoet werd gezien.
Twee en een half jaar les op de korenmolen ItDe Hooprr te Stiens.
Dat is beslist geen kleinigheid ! In die periode heb ik twee leermeesters versleten, name[jk Piet Bootsma en Freek Felkers.
Deze laatste zoru onmiddellijk na mijn examen als leermeester afhaken. Hij za\ zijn energ'ie gaan steken in de funktie van I'opleidingscommissarisrr bij het Gild.
Verder hebben de nieuwe leermeester op rrDe llooprr, Jan ten Napel
en de beide beroepsmolenaars, Gert Klijnstra en Bas Kalkm&fi, nog
de nodige energ'ie in mijn opleiding gestoken. Kortom , mogelijkheden
genoeg om jezelf als leerling te bekwamen in het vak. En als vastgesteld moet worden, dat het niet aan de mogelijkheden ligt, dan
. o . . . . . Iigt het misschien wel aan jezelf .
Tot voor kort had ik dan ook alle redenen om enigszins in spanning
te zitten. Kritisch zelfonderzoek had mij geleerd , dat ik er nog
wel eens aan mocht trekken. Gelukkig liet de crew van rrDe Hooptt
mij ook toen niet in de steek ! Een laat ste periode van intensieve
voorbereiding volgde. Naarmate de kennis verder toenam , zakte
het spanningsgevoel af . Op zichzelf wel een prettige ervaring.
Toch bleef er genoeg spanning over om op het moment scherp te
zijn . Zaterdag 26 november. Een zwaar bewolkte dag. Nagenoeg
geen wind. Dat zuchtje wind dat er wel was , kwam uit het noordwesten

"

18

Met vier hele zeilen voorgelegd, was het gevlucht niet in beweging
te krijgen. En nog wel met fokwieken en alles uit het werk.
Gelukkig heerste er voor de tijd van het jaar wel een aangename
temperatuur en bleef het droog.
rs Morgens orn acht uur moest ik er al zijn. Het examen zou beginnen
om 9.30 uur. Voor een moeilijk uit bed komend figuur als ondergetekende moordende tijdstippen. Maar ja, het was eindelijk zover

nietwaar.
De examencommissie bestond uit de heren lJzerman en Postumus.
Zij waren ook zeer tijdig present. Omdat de koffiebus op deze bijzondere dag toevallig leeg was en de winkels nog gesloten, werd
maar meteen begonnen met het afnemen van examen.
We zouden beginnen in de kap. De kap. Hoevaak ben je als leerling niet in de kap geweest? Hoevaak zijn de namen van de diverse
balken en onderdelen niet de revue gepasseerd? En nu, nu was
het moment gekomen, dat jij, leerling-molenaar, dit allemaal moet
kunnen benoemen. En de verschillen met andere molens moet kunnen
eangeven. En de voordelen van de ene konstruktie ten opzichte
van de andere konstruktie moet weten. En de..... Ach laat maar,
velen hebben reeds examen gedaan en velen zullen zich hierbij
iets kunnen voorstellen. De vele uren, die in de kap werden doorgebracht, leverden bij dit onderdeel profijt op. Haast automatisch
rolden de antwoorden eruit. En als het examen begint te lopen,
zakt het laatste restje spanning gewoon weg. Het werd zowaar leuk.
Op open wijze vuurden mijn leermeester en de beide gecommiteerden
vragen op mij af. Na de meest voor de hand liggende vragen, ging
het vervolgens toe naar vragen, waarvoor inzicht benodigd is.
Hierbij werd het al enigszins moeilijker voor ondergetekende, omdat
elke vorm van technische scholing mij ontbreekt. Gelukkig is rrDe
Hooptt een nog in bedrijf zijnde korenmolen. Ten behoeve van een
efficiënte bedrijfsvoering werden en worden daar nog regelmatig
veranderingen in en aan de molen aangebracht. Er werd en wordt
dus zogezegd regelmatig gesleuteld. Omdat daarbij veel uit elkaar
wordt gehaald, kunnen vele details niet alleen van tekeningen in
boeken worden afgelezen, maar ook in de praktijk worden aanschouwd. Beslist een voordeel!

Tenslotte kwamen dan de vragen, die zich op de grens van mijn
kennis bevonden. Na afloop van het examen werd opgemerkt, dat
het tenslotte een examen was. De waarde die wordt toegekend aan
het diploma is afhankelijk van de gestelde exameneisen en van de
wijze, waarop deze eisen tijdens het examen worden nageleefd.
Een stelling die ik wel kan onderschrijven.
Tijdens de rondgang door de molen kwamen we na enige tijd op
de stelling terecht. Na vragen over de staart, het gevlucht en
de diverse wieksystemen, kwam het voorleggen van de zeilen aan
de orde. ttLeg maar een longe holve voortt, luidde de opdracht.
Nadat dit ge6eurd was, moest ik een hele'voorleggen. Tot zover
waren er geen problemen. Maar toen, de stormproef. En juist dit
onderdeel, iets dat normaal geen problemen opleverde, verliep
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uitermate ongelukkig. De inmiddels weggeëbde spanning schoot
weer naar binnen. Als klungelwerk beloond zou worden, had ik
op dit onderwerp een 10 gehaald. l\lisschien wel een 10 met een
griffel en een zoen van de juffrouw!
Er stond ondertussen nog steeds geen wind. De vangproef kon
dus niet worden uitgevoerd. Daarom eerst nog maar een stuk
theorie. Gelukkig was er inmiddels koffie gehaald en was er ook
een forse pot gezet! Onder het genot van deze verslavende drank
werd het examen voortgezet. Verschillende molentypes kwamen
aan de orde, terwijl de werking van een oliemolen uitgebreid werd
besproken. Tijdens een door Bas Kalkman georganiseerde excursie

naar molens in Overijssel, die wij als groep van rrDe Hooptr kort
tevoren hadden gemaakt, werd de oliemolen te Rijssen bezocht.
Het recent nog gezien hebben maakt het beantwoorden van vragen
over een oliemolen een stuk eenvoudiger.
Hiermee was het examen wel zotn beetje afgelopen. De tijd was
voor mij omgevlogen. De leermeester en de gecommiteerden zouden
in conclaaf. Íllitte rook uit de schoorsteen zou voor mij een gunstige
uitslag inhouden. Het enige probleem dat nog speelde, was het
niet hebben afgelegd van de vangproef. Toen ik echter naar buiten
ging om leermeester en examencommissie ongestoord het oordeel
te kunnen laten vellen, zie daar...... het gevlucht draaide. Gauw
weer naar de stelling en alsnog deze gelegenheid uitgebuit. Twee
maal vangen en daarmee was het examen geheel afgerond.
Na enkele minuten van overleg werd mij de uitslag medegedeeld.
Geslaagd. Ik hoef u niet te vertellen, dat dit wel een prettig gevoel
gaf. Eindelijk was het dan zover! Het door mij begeerde rtpapiertjet?
was binnen. De binnen mijn kennissenkring veel gemaakte opmerking tegen mij, rijksambtenaar zijnde, t'dat ik moor een vok
hod moeten lerentt, kan ik nu pareren. Ik heb voor mijn gevoel
een vak geleerd. Hoewel ik natuurlijk nog veel ervaring op zal
moeten doen. En daaraan zal ik de komende tijd gaan werken.
Ivlet het papier en met plezier.
Ook de ervaring van andere collega's is hierbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarover kan ik echter kort zijn. Met de bereidheid
om elkaar te helpen en met de collegialiteit zit het wel goed binnen
het rrGild Fryske Moundersrt. Dat heb ik tot nu toe reeds meerdere
malen mogen ervaren. En ik heb er ook alle vertrouwen in, dat
dit ook in de toekomst zo zal blijven!
Bert Leusink
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MOLENS NU IN FRIESLAND

Later werden het Munnikeveen en de Finsterwolderpolder ingedijkt-

]

De laatste tijd verdiep ik me in de archiefgegevens die wijlen
B . v. d. Veen uit Groningen vastlegde en die nu berusten bij de

Stichting Molendocumentatie in Amsterdam.

De heer v. d . Veen was geboren in Eenrum op 1 oktober 18 91 en
overleed op 3 augustus 1987. Hij bleef actief tot bijna het einde,
heeft heel veel gedaan voor molenbehoud in Groningen en Drente
en legde zeer veel op papier vast. Voorbeelden zijn de beide
Groninger molenboeken uit L958 en 1981. De herkomst van drie
Friese molens ligt nu vast. Als eerste de molen van de vroegere
Roodkerkerpolder

.

in 1863 gebouwd onder Scharmer (gemeente
Slochteren). De zg. Rijpmapolder werd opgericht in 1863 en de
nieuwe molen geplaatst 3 km ten NO van de begraafplaats aan
de Scharner Ae, op de Mulderswijk.
In 1895 vonden er veranderingen plaats op waterstaatkundig gebied
De molen werd ruim 2 km naar het ZZVI verplaatst op de Kerkwijk
en wederom uitmalende op de Scharner Ae. De zg. Nieuwe Rijpmapolder werd in 1895 opgericht en was 310 ha groot. De Kerkwijk
loopt nu ter plaatse dood en het vroegere molenaarshuis staat
er nog. De verplaatsing in 1895 werd gedaan door de molenaars
Gebr. Willem en Johannes Dreise uit Ten Boer en Woltersum . De
aanbesteding vond plaats op 1 augustus 1895. Hulp kregen de
broers van van molenbouwer Hermann Steinker uit Duitsland.
Vermoedelijk werd deze te hulp geroepen om het aanbrengen van
zelfzwichting. Dit systeem , in 18 91 voor het eerst toegepast in
Usquert en Muntendam, vond spoedig veel toepassing in Groningen
en ook de molenaarsfamilie Dreise paste het toe op veel Groninger
Deze molen werd

molens.
In 1910

kreeg de westelijk gelegen Scharmer Kloosterpolder uit
1845, naast hun windmolen, een apart gelegen stoomgemaal van
30 pk. Daarna werden de polders gecombineerd en in L912 officieel de polder frscharmerrf genoemd. De molen uit 1895 werd toen

overbodig en werd dus in 1911 naar Friesland verkocht. De zelfzwichtitg zal zijn meegegaan en deed tot een aantal jaren geleden
terug dienst. Jammer, dat in tegenstelling tot in Groningen, in
Friesland de kleppen van veel meer molens zijn verdwenen.
De tweede molen is tfDe Olifantrr van het vroegere gelijknamige
waterschap . Deze stond eens te Oostwolderpolder, gerneente
Nieuwolda. Dit ligt 2,5 km ten noorden van Oostwold (gemeente
Oldambt ) . Hier loopt de Oude Geut , een natuurlijke afwatering
in oostelijke richting naar de DoIIard. Eens was dit hele gebied
door de zee overspoeld en geleidelijk werd het gebied weer ingepolderd en de Dollard steeds verder teruggedrongen.
In 1769 werd de Oostwolderpolder ingedijkt, een polder van LZI6
ha liggend tussen de gemeentegrens met Termunten in het noorden
tot Finsterwolde in het zuid-oosten. Eerst werd het water via de
Oude Geut door een sluis op de Dollard geloosd.

naar zee sinds 1819'
; A"É de Oude Geut via het Finsterwolderzijl
getweeviizelmolen'
forse
i" íarí kreeg de oostwolderpolder-een
in
Uouwd door friert Luitjens Xunst uit Nieuwolda. Die brandde
Oude
1821 af. ln ilSZZ rr"rruï" een met riet gedekte molen aan de
funvoet'Zonder
?6
van
vlicht
Geut. Weer met twee viiret" en een
dering gebouwd door Píeter Diephuis van Ten Boervoor f 4'740'--'
werd
Deze ïóen grng op 18 oktober igss in vlammen op' In 18^56
weereennieuwemolengebouwdendezewerdinlS6Tvoorf2.000'.naar Friesland verkocht] to"tt in 1862 de Reiderwolderpolder werd
de dijk uit
i"gàaiitt, groef men óen groot af-nrateringskanaal langs
oosten van Termunten.

tot Fiemel, ten
noo"rdelijke richtin-g
"to"""n
eb eb vloed aldaar dacht men al
Door het groterè verschil
àe polders" weer natuurlijk te kunnen^a^fwateren' Voor de Ooster*oràórporaer gold dit niet, want in 1gg3 bouwde men een stoomgeplaatst'
lemaal^en in fsgg werd een ?0 pk Bronmotor en de Oosterwolderfru in 1g88 bestaat de Oude Geut nog steeds
een in de
pJa", en westeliiker gelegen landerijen worden door
oude stoomhet
Van
bemalen.
gemaal
ö"a" C""t staanà etec.-trisótr
gemaal resteren nog enige- sFt.§t muur' Maar ik vond toch de
ömgeving waar eenè uDJO1ifanttr heeft gestaan._Ruim honderd meter
noörd_oöstelijk stond van 1g4g tot 1g30 een stellingkorenmolen.
staan stoomgemaal en windmolen in de verte
óí

lsïg d,

"Ë*."ae'ansicht
te zien.
trTochmalandrr bij Kollum.
De derde molen betreft die van de polder
van
de kerk van Veendam
zuiden
Aan het Oosterdiep 0,6 km ten
werd aan de oosteiijke oever een flinke zaagmolen gebouwd in 1839'
Éi! *"" genaamd ttWelgelegenrr en had een vlucht van 23 meter'
Eig"t."*-*as 6e fa. i. en J. lYilkens, een zaak die ook nu nog
van
In 18?4 werd naast de molen reeds een stoommachine
de bovenia pt gebouwd. In 1gg2 bood molenmaker J.B. de HaanKoper
werd
bouw van een zaagmolen aan, plus een stoommachine'
weer
Kollum
in
1893
in
molen
de
die
à"À a" polder "Tolhmalandil
zaagschuur en de

be-staat.

liet opbóuwen. Het gebouwencomplex, waarin de
met
vierkànte onderboulí nog domineèrden, deed sinds 1892 dienst tot
een zwaardere stoommacÉine en waarschijnliik later electrisch'
lg64.InfebruarilgT0werdhetoudecomplexgeheelgesloopten
Van de
*L"à rt"t bedrijf voortgezet in een nieuwe zagerij uit 1964'
windmolen is nóg een iweetal fotors bewaard gebleven en meerdere
foiots uit het tijïperk van de stoommachine zijn eveneens nog te
bewonderen.

Harkstede,

W.

O. Bakker.

op 21 april met de bouw van de Babuurster molen werd
U"gàrr""rr, had^moleniraker Gerben van Wieren uit Janumditkarwei
Toen

in

1882
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Foto uit de collectie van De Hollandse Molen
(repro P. Timmermans). Opname vermoedeliik van voor W.O. ll

23

van het pas opgerichte waterschap r?ExmorraÍ aangenomen voor
de som van f 7.850,--. Het voorlopige bestuur van het nieuwe
waterschap had al menig keer vergaderd en alle mogelijkheden
over bemaling van de polder besproken. Er waren eerst plannen
voor een stoomgemaal maar bij gebrek aan kundige mensen voor
de bediening hiervan zag men van deze nieuwigheid af. Ook werd
een reis naar Peize ondernomen waar een gebruikte molen te koop
was. Bij inschrijving werd tenslotte de bouw van de Babuurster
molen aan molenmaker Van Wieren gegund. Om de bouwkosten van
een woning te besparen en om windvang tegen te gaan, werd in
overweging genomen om de bewoning in de molen onder te brengen.
Maar omdat dit moeilijkheden zou geven met schoorsteenafvoer
en omdat er van een molen weinig of geen regenwater kon worden
opgevangen, werd besloten toch een woning erbij te bouwen.
Het eerste wat het nieuwe polderbestuur te doen stond, was het
overnemen van negen boerenmolentjes, meest spinnekoppen.
Bij boeren die pas een nieuwe molen hadden laten bouwen en bovendien vaak maalgeld beurden van een financieel minder draagkrachtige
buurman met een slechte molen, werd de oprichting van zorn waterschap niet altijd met gejuich ontvangen.
Ook zij die op hoger gelegen gronden woonden konden de aanslag
van f 1,50 per ha van het waterschap niet waardr;ren. Niettegenstaande protesten werden de negen boerenmolens overgenomen
voor f 5.000,--. Zo werd dan op 30 november 1882 de nieuwe molen
door molenmaker Van Wieren rropgeleverdtt. Op die dag werd er
proef gedraaid en allen waren aanwezig: bestuur, molenmakers
en schilders. Het waterschapsbestuur stelde die dag f 5,-- beschikbaar voor tronthaalrr van het personeel bij het malen van het
eerste water. Ondanks dit kleine bedrag voor + 20 man, hadden
de jongste knechten van de molenmaker 'thet molenerf in onbevoegden
stoot moeten verloten't, wat natuurlijk mogelijk was bij een prijs
van 5 cent per borreltje.
De molenmaker.garandeerde het bestuur dat bij iedere omgang
van het wiekenkruis de molen 80 emmers of 80 x 20 l. zou vermalen. Alle instructies die de molenmaker op deze dag gaf, zoals
max. snelheid 60 einden per min., smering enz., werden ondergebracht in een molenaarscontract van 23 artikels, zoals:
Art, 1. Bii tthet over de kop loten goon von de molen" zou de
molenoor wegens verregoonde ochteloosheid worden ontslogen.
Art. 2. De molenoor mocht het molenerf tijdens het drooien nooit
verloten.
Art. 3. De molenoor moest molen wonneer het woterpeil dit ver-

Foto M.J.D. Kroon (repro P. Timmermans).
Opname 196(7

)

.

eiste, enz.
Bij dit alles moest de molenaar éénmaal per jaar de aanvoersloten
(tochten) en de Babuurster opvaart schoon maken. Alles bij elkaar
voor f 90,-- per jaar plus vrij wonen.
Omdat de bediening van een molen met een vlucht van 20 meter
in die tijd vrij onbekend was, werd met veel zorg de juiste molenaar
gezocht uit vele sollicitanten.
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In de Babuurster polder van 250 ha wist de molen te allen tijde
het water goed op peil te houden. Toch dienden zich te zijner tijd
de nodige onkosten aan . Zo moest in 1930 de houten bovenas worden
vervangen door een gietijzeren as van 4000 kg. In die tijd zonder paskraan geen klein karwei. Telkens als zieh van dit soort grote
onderhoudskosten voordeden, stonden het bestuur en volmachten
in twijfel of het niet verstandiger zou ziin de molen af te breken
en over te gaan op electrische bemaling. Gelukkig is men tot L942
niet bezweken voor deze minder molenlieffiebbende ideeën.
In L942 namelijk kwam de Babuurster molen bij gemeentelijke beslissing op de monumentenlijst. Het tweede positieve in deze onaangename bezettingsjaren was dat molenaars werden vrijgesteld van
tewerkstelling in Duitsland. De bezetter wist dus maar al te goed
hoe belangrijk een molen was in verband met de waterbeheersirg;
maar als men ontdekt had dat de molen in die tijd als clandestiene'
slachtplaats diende, had de molenaar zijn vrijstelling natuurlijk
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wel kunnen vergeten,
In 1945 brak de binnenroede af en wegens gebrek aan materiaal
is tot 1948 met één roede gemalen.
De houten vijzel, meerdere malen gerepareerd, werd in 1960 door
een ijzeren vervangen. Het jaar daarop werd ook de buitenroede
vernieuwd. Van de 106 jaar dat de Babuurster molen heeft dienst
gedaan, was dit tot 19?6 voor het waterschap ttExmorrail , daarna tot
op de dag van vandaag voor waterschap tf lt Marnelàntt. Al deze
jaren heeft de rrBabuursterft vijanden als storm en onweer kunnen
weerstaan. Maar ztr^ allergrootste vijand, de diepontwatering in
de ruilverkaveling Wonseradeel- Zuid , komt steeds dichterbij en
dan komt misschien de dag dat rrhet laatste watertf wordt vermalen.
Het grootste rfonthaalr op die dag zal zijn dat de Babuurster molen
in al zijn glorie, aangesloten op de polder zal blijven staan als
bewijs van zijn aandeel in de strijd tegen het water zoals die in
Friesland zoveel eeuwen gestreden is. Niet alleen als landschappelijk
onmisbaar monument, maar ook in eombinatie met de molenaarswoning een plek waar de geschiedenis van rrterp tot Marnelànrr
bestaan blijft.
Groeten,

P. Zijsling

Baburen 2
8765 LS Tjerkwerd.

llIo1enaar Tienstra van de Bolwerksmolen te Deventer wees
ons op een foutje in de tekst van de heer Bokma. In het
december-nummer schreef hij over de molencontactdag en
noemde de zaagmolen van Deventer een paltrok.
De Bolwerksmolen is echter een achtkante stellingmolen op
een ondervierkant . Dit voor de goede orde.

DE SPINNEKOPPEN FAN WURDUM

1

it

I?urdum hat noch twa spinnekoppen; se stean al saf n
twahtrndert ( ! ) jier trnopfallend as àlde kammeraten yn rt làn by
Barhtrs. Unopfallend, omrt se fanöf de dyk troch beammen en pleat'
sen hast net te sjen binne, mar ek omrt se net sa grut binne.
De iene hat in flecht (- lingte fan ien roede = twa wjukken) fan
9,20 meter, €n de oare moast it mei roeden fan hast in meter
koarter dwaan. Wat er dërmei dwaan moast is noch wol te rieden ,
mar sa njonkenlytsen hat er al hielendal Bjin earmslach mear !
Ofrtrne maaitiid binrk op'e àld fyts in ein troch it Iàn
baggere om dizze monuminten fan tichteby te besjen. De earste
stiet der wol kreas foar, mar de twadde is in skeef-sakke wrak.
No bin'k fan nature wol aardich nijsgjirrich, en hie noch nea sarn
ding fan binnen sjoen. Dat mei muoite klauwde ik by de healferrotte
trep omheech en die in doarke ynte kop iepen. Alles wat ik ferwachte hie , mar soks nea ! Oer de flier fan de kop leinen acht
deade eindepykjes en hjir en dèr wat dtrns en aaidoppen ! Krekt sa
dea as it mtrntsje der fan b0ten rit sjocht , is er ek fan binnen !
Wat hie memke natuer hjir midden yn't làn in wreed paad
ynslein ! Troch it gat boppe-yn de kop wie de ein der yn belàne,
en hie dit in prachtich plakje ftrn foar in nèst fol mei aaien.
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Tige spitich dat satn lyts einekopke net wat fierder tinke kin!
lèst tt harren doppen, mar harren
wràld bleau tige lyts en tsjuster! Har libben sil tige dreech mar ek
koart west ha! En wylst ik dèr in skofke op dy trep stie te mimerjen, feroare der neat yn dit tryste stillibben. Ik hie gewoan in
pear dagen, as miskien wol in wike earder komme moatten!
Dit alles is fansels wol in hiel nuver argumint om dizze antike
twilling op te laapjen! En dochs binne dèr al wer plannen foar.
Ein 19?0 wie der in klubke enthousiastelingen dat ffrn dat men dizze
monuminten net samar mei de gr0n lyk meitsje kin. Sa waard de
stifting rrDe Fryske Molerr ynrt libben roppen om dizze àIde wurktugen wer letterlik nij libben yn te blazen. Harren aksjes ha al
ferskate pronkstikjes opsmiten.
Sa stiet der bygelyks in spinnekop yn rrGroene Sterrr mei in
skeprèd yn pleats fan in skroef om it wetter omheech te draaien.
En by De Jouwer stiet in spinnekop op in heech fjouwerkant stiennen finderhfis, mei in stelling der omhinne; ek unyk!
Oan it Prinses Margrietkanaal, trnder ToppenhÍzen, is in grutte
spinnekop yn fjouwer jier tiid hielendal rrdemontearrerr en wer opboud, en ek syn funksje is yn eare hersteld. Dizze restauraasje
hat yn syn gehiel f 170.000,-- kostte en dèr kinmenwolinaardich
hfrs fan sette litte! Dit bedrach stekt skrinend öf tsjin de subsydzje dyrt de stiftingrrDe Fryske l\Iole jierliks krijt: f 3.000,-foar in stilsteande, en f 5.000,-- foar in draaiende mirne. It is
dus wol saak en soargje net allinne dat in mirne der moai Étsjocht,
mar ek dat it rinnend wurk yn order is!
Want de pykjes wrotten har optt

Jaap Beetsma.

KORTE INHOUD VAN HET VOORGAANDE
Voor degenen die moeite hebben met de Friese
tekst hier een korte inhoud. Beetsma beschrijft
een bezoek aan de spinnekoptweeling in het land
bij Barrah0s. De eerste staat er netjes bij, maar
de tweede is een wrak. In de kop van laatstgenoemd molentje vond hij acht dode eendekuikentjes , een triest stilleven. Net zo dood als
het molentje er aan de buitenkant uitziet, is het
ook van binnen dus.
Een ietwat vreemd argument om de antieke trveeling weer op te knappeo, maar waarom zou het
wel lukken met de molen van de Groene Ster
en die van Oppenhuizen en niet hier in Wirdum?
Wie weet kunnen we daarover in een volgend
nummer berichten
G. D. W.

Iorroepaqg_lNc

nummer 52 verscheen een interessont ortikel von Popke Timmer'
mons over korennolen "Het Lom't te Leeuworden. Noor oonleiding

ln

daorvon dook de heer Von Dop in de toepossing von zelfzwichting
op de thons nog bestoonde Nederlondse molens.

rrlnteressant is te lezen dat rrHet Lamrr reeds in 1901 zelfzwichting
had als één der eerste molens van Friesland. De molen van Buitenpost
behoorde ook daartoe. Het moet als een rage over de noordelijke
provincies hebben gewoed, deze installatie van zelfzwichting, want
in 1898 startte men in Groningen en in 1902 was elke betekenis-

volle molen daar al mee uitgerust!
Helaas is er teruggang, er wordt weinig herplaatst, ook weer niet
in Witmarsum. Landelijk heb ik een optelsom gemaakt van halve
of hele zelfzwichtsystemen die nu nog aanwezig zijn. Daarbij kwam
ik op de volgende cijfers en als het nietcorrectis, graagcorrectie:
9 in Friesland (inclusief Cornwerd), 37 in Groningen, 3 in Drenthe,
1in Gelderland, 1in Utrecht en 1in Noord-Holland. Totaal 52
stuks wat neerkomt op bijna 5,38 van het Nederlandse windmolenbestand. De uitersten op de vier windstreken zijn:
Noord: trDe Jonge Jan?r, nr. 121, koren- en pelmolen te Uithuizen,
gem. Hefshuizen (Gr.); Oost: Molen rrBergrr, nr. 130, koren- en
pelmolen te Winschoten (Gr.); Zuid: Heumen (Gfd); West: Oudeschild (Texel).'?
Tot zover de heer Van Dop die we dank zeggen voor zijn reaktie.

(1586 1644) , die in
tot historieschrijver van Friesland en de
geschiedenis van deze provincie tot L622 schreef , had Driesum
een heerlijcke windtmeLtlentt . Aan het eind van de 18e eeuw
Volgens geschiedschrijver Pier Winsemius
1616 werd benoemd

't
bestond deze molen nog blijkens de trTegenwoordige Staat van
Frieslandrr ( 1?85 1788 ) . Het was een korenrnolen.
De plaats waar deze molen stond leert ons het floreenkohier van
1708 en kadastrale gegevens uit 1850: de molen stond westelijk
van de boerderij H . G. van der Veenstraat 22 .
Kadaster nr. 52 had het 'f meulenpadtt ten zuiden ( gemeente
Akkerwoude A 252), nr. 64 had rrde meulentr ten zuiden (A 248,
248a) , nr. 96 had rrde meulenrr ten oosten en het rrmeulenpadrr
ten noorden (A 253 ) . Volgens de kadastrale kaart was A 245 ,
246 en 247 het molenerf of -heem.

G.

J.

Minnema
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De Stichting Matrijs zorgde voor een keurige afwerking.
U deze uitgave aanbevelen.

We kunnen

De ansicht uit r1r. 52 kon inderdaad worden thuisgebracht
heren Bakker (Harkstede); Bunskoeke
als Woudsend. De rveen)
herkenden links het molentje van
en Timmermans (tf
polder 21,g en rechts houtzaagmolen De Jager.
bp de achterzijde opnieuw een onbekende uit de verzame-

ling van de heer Minnema

(Damwoude)'

door

Gr*r^ D.U,t5gt

otenliterotuur
door Chr' de
Kotwoude: een dorps- en molengeschiedenis
-diu""" koort(frognent.)'en
e.n. foto's
Àet
pogiio's
c.H. Keunen; 7z
lJffecht (tel'
in gekleurd omslog; ïitààti von Stichting
.te
-Mo-tr!i: (exct' verzending) '
030 - 717627); ISBNïà'-io+sz;'zt-t; priis f 19'90
Bont en

is aanHet herstel van de molenromp te Katwoude (N-Hotland)
van
historie
de
over
stellen
te
toet*e"x1e'"t'n"tt
à"àràpà" om een
deze molen.
Het fraai ogende en verder ook goed verzorgde boek- behandelt
waterst-aatgeschiedenis van
;;;.i-à; ""iginnings-, bewoningà- engeograaf
drs' .Ch.r.' de Bont
à;;t ; pota"er Kat-woude. Histirisch
door een
ontdekkingstocht
boeiendé.
zijn
op
mee
onÀ daarbij
getroosten
moeten
heeft
moeite
veet
"à"àt
verleden waarin ae ààns' zich
rrun vaat< vilàndige natuurlijke omgevilq te ku-nnen leven
orn ir,
tijds overleefd en
""r,
en overleven. Ook de molen" heeft de iand dès striid
om het bestaan
de
in
staat nu weer te. pnànf.à" als een baken
water'
en
land
van
grens
de
op
(en
burgers)
,"r, Uo"r"t
DeheerKeunenvandeRijksdienstvoordeMonumentenzorgtekende
deskundige wijze
voor het tweede deel van Éet boek waarin hii opde-doeken
doet'
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het molenverleden
;;-;E molen ging in 1895 door blikseminslag verloren-' waarna
ereennieuweuitdeasherrees.lnteressantzijnookdetechnische
-gevolgd
door een hoofdstuk over het herstel en de re;;g"";;;
àonstructie van de molen.
is een goede
Men wil de molen ro r""t mogelijk laten draaien' Het
reservezijn
kan
dienstbaar
,r.t aàt de molen in tijd vaí nóodeen kleine geme-enschapalslaten
zien
heeft
,u""it..t
dit
Met
il;;U"g.
de
aan
Katwoude
in
bouwde
Menzijn'
;;; A;ït ze in aaoen kan laten herleven' Die inspanning is
toekomst door het verleden tó
van de Katwouder
nu ruimschoots Uetoonà. p" Stichting Vrienden
gegeven tot
Vtoten neeft er goed aan gedaan opdracht te hebben
uitgave'
deie
van
publicatie
gekweten door
De beide schrilvers t"ËU"" zich uitstekend van taak
te zorgen voor een ààstunOig en tevens goed en prettig leesbaar
verhaal.

Veiligheidsropport Molens - oonkondiging.
In rrVan Haver Tot Gortrt, de tweemaandelijkse uitgave van het
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, van jan./febr. j.l. lazen we
de aankondiging van een rapport over de veiligheid van de
molens. Jan Tollenaar, molenaar van rrDe Zwaluwrr te Birdaard,
maakt als vertegenwoordiger van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde deel uit van een commissie die verder bestaat uit leden van
de Arbeidsinspectie, De Hollandse Molen en het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. rrVan Haver Tot Gortrr weet te melden dat het 63 kantjesdikke concept onder meer een inspectielijst met veiligheidspunten
bevat. Jan Tollenaar daarover: rrHet is de bedoeling dat er een
mentaliteitsverandering gaat komen bij het personeel dat op de
molens werkt. Een ongeluk dat op een molen gebeurt is meestal
een ongeluk met verstrekkende gevolgen.rr We hopen U z.s,m.
meer bijzonderheden en de bestelwijze te kunnen doorgeven.
Molens rond Eindhoven; folder von de VVV Eindhoven en Kempenlond (tel. 040 - 449231); priis excl. verz. f 2,50.
Mocht U een molentocht in de buurt van Eindhoven willen maken,
verzuimt U dan niet de fraaie folder van de VVV aan te schaffen.
In deze nieuwe brochure staan 26 wind- en watermolens beschreven,
waarvan het merendeel voor het publiek te bezichtigen is.
Van elke rnolen is tevens een foto opgenomen, maar een kaartje
van het gebied ontbreekt. Elke goede autokaart wijst U overigens
ook zonder veel problemen naar de molens en anders heeft de
VVV nog wel beter kaartmateriaal te koop. Aanbevolen voor een

dagje uit

!

GEVRAACD

Voor een nummer trUit de l(nipseldoostt zoek ik een naamplaatje
van de bekende molenroedemakersfirma rtGebrs. B. Potlt'' ' ' '
Ook de plaatjes van andere roedemakers zijn hartelijk w'elkom, alsmede fotots die ik ook zelf wel lvil komen fotograferen. Wie helpt
rnij hier aan? Ook zoek ik oude en nieuwe polder- en waterschapreglementen en andere bescheiden zoals: plattegronden, stafkaarten, (molenaars)instructies, boekjes, fotots en (oude en nieuwe)
kranteknipsels e.d. Misschien zit er wat geschikt materiaal bij,
dat ik t.z.t. kan gebruiken voor de rubriek ??Uit de Knipseldoos?r.
Heeft u, wat ik zoek? Neem dan gaarne kontakt met mij op:
Popke Timmermans, Kempenaerssingel 2L, 8442 DK Heerenveen,
tel. 05130 - 25404. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
BEMIDDELINC VAN:

olle soorten molenboeken;
nummers von De Utskoot, Molennieuws, Molens, Von Hover Tot Aort.
A.S. de Jong, Horddroversweg 31, Joure. Tel. 05138 - 13470.
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UIT DE VERZAMELING VAN
Ansichtkaartenverzamelaar en molenvriend S. Andringa uit Grouw
deed ons voor dit nummer twee oucie fotors toekomen die zo fraai
zijn dat ze hier zeker een plaatsje verdienen.

tiet malende spinnekopje (met zeilen voor en stromende ritskoat)
is vroeger eens gekiekt door de Leeuwarder fotograaf L. van
Korompay die destijds woonde in de Kruisstraat r1r. 25 .
It{e bevinden ons hier te Swiehum bij Leeuwarden.
Andringa:
ttVroeger stonden in dit dorpie 5 molens: 4 spinnekoppen
en één monnikmolen.
Deze lootste wos von veehouder Jon de Boer; reeds
in 1932 is de bovenbouw
onttokeld en pos in 'l 982
is de onderbouw ofgebroken.
Op de foto zien we het spin*
nekopje von boer Jonnus

v.d.Velde. ln 7935 ls hii in
een hevige bui door een ruk*
wind omgewooid en doorno
is een wind motor geplootst,
moor die is nu denk ik ook
ol verdwenen met de ruifverkoveling ! "

'tHet molentie vtos in 1891 overgenomen von de heer Siibesmo, moor
wonneer het precies is gebouwd is niet bekend. Plusminus 1938 is
het ofgebroken en kwom er een gemool voor in de ploots.
'De molenmoker von Lonqweer hod destiids 17 molens in onderhoud
in die omgeving! Die molenmoker wos Piet Diikstro.
Op de oude foto ziet U de volgende personen: boven in de roede
Jocob v.d. Sluis, onder hem Douwe, tegen de ondertoren Fokke,
stoond in de schouw Jon, rechts von Jon Doete en links van hem
Fokje. "

Tot zover molenvriend Andringa, die we dank zeggen voor zijn biidrage. Aanmeldingen voor het volgende nummer zijn zeer welkom!
NIEUWS VOOR PHILATELISTEN

Op de volgende bladzijde vindt U een prachtige opname van het
spinnekopje van veehouder Van der Sluis die woonde in het gehucht
IIoek onder Langweer.
De heer Andringa wist de volgende gegevens boven water te halen:

De Philatelistenvereniging "De Roerzegel" statutair gevestigd te Melick, geeft jaarlijks een z.g.
monumentenenveloppe uit in samenrwerking met de Werkgroep Roerstreekmonumenten van
de Heemkunde Vereniging Roerstreek (HVR).
Op 5 november I 988 is verschenen enveloppe no. 29 met als afbeelding een pentekening van
de §eltkorenmolen van Verbeek te Sint Odiliënberg die dateert uit 1883. Een gedeelte van de
opbrengst uit de enveloppe-uitgifte is ter beschikking gesteld van de Stichting de Molen van
Verbeek, welke stichting zich ten doel stelt samen met de eigenaren de molen en het molenbiothoop in perfecte staat te brengen en te houden. De fraaie pentekening van de molen is
speciaal vervaardigd door mevr. Gertie Corpelijn-Meijers. De enveloppe is gefrankeerd met
een bijzondere postzegel en voorzien van het handstempel St. Odiliënberg. Op de ingesloten
kaart treft u nadere informatie aan alsmede een Ten Geleide van Dr. Ir. v.d. Waal, voorzitter
van de Vereniging de Hollandse Molen.
De enveloppe is te bestellen docr overschrijving van f. 3,50 per exemplaar op gironummer
2991670 van de Enveloppencommissie "De Roerzegel" te Sint Odiliënberg, waarna deze
franco wordt toegezonden.
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HOOP OP MOLEN.IN LEEUWARDEN
De onlangs opgerichte Itstichting Jubileumfonds Monumenten
Leeuwardenrf geeft een sprankje troop op het ooit weer eens kunnen
aanschouwen van een molen in de stad Leeuwarden. op initiatief

van de Leeuwarder ondernemer C. Tadema is een bestuur gevormd
dat tot doel heeft een verloren gegaan monument in de stad te reconstrueren. Omdat subsidies voor dergelijke projecten
steeds
moeizamer vrij komen, hoopt men dat juïiterenàe bedrijven
voorbeeld zullen volgen en ook geld É het restauratiefondsTadema's
zullen
storten. Gedacht wordt aan de renaissance van een oude poort
,
toren , bolwerk of . - . molen. En wat dat laatste betreft i;
, er nog
wat tastbaars aanw_ezig: aan de Dokkumer straatweg kunnen
nog een deel van de ronde stenen romp van de oliemolen rrDewe
Eendrachtrt vinden, terwijl aan Het Vliet .i" vierkante
stenen onderrrDe
bouw van oliemolen
Ï"u_!tt nog herinnert aan de molenrijkdonr
van weleer' Dus wie weet.
Nog een óliemolen in Friesland erbij?
Of wellicht een nieuwe qtanderamofe
Noorderbolwerk?

Datplanbestondookaffiaareenstormverstoordedat

wreed omdat de over te plaatsen Rottevalster standerdmolen door
h.et nltuurgeweld werd verwoest. Het is bijna te mooi om
waar te
zijn. Of btijft het toch een mooie droom?
(GDW)

Herstel gevlucht Windlust

ondervindt stagnatie

Tweede molen voor Ameland

Wolvega Onlangs zijn de Buurmaroeden nr. Zlg en ZZA bij molenmaker Westra gearriveerd voor het
maken van de fokken en voor het
ophekken. Vanwege transportschade
zal de 27 .12 meter lange buitenroede
weer terug moeten naar de werk_
plaats van Buurma in Oudeschans.
Fiet zal door deze stagnatie dus nog
wel weer enige tijd duren eer we
de korenmolen l,íindlust met zttt nieuwe
gevlucht met fokken en autornatische
remkleppen ( rnet regulateursysteem )

Met zeven stemmen voor en vier
tegen kocht de gemeenteraad van

in bedrijf zullen zien.

(G. D. W. )

Ameland medio december rgg de
molenromp op uit de Groninger
Lauwerpolder. Deze t,Zeemeàuwrt
zal in de toekomst als korenmolen
bij Hollum herrij zert. De werkgroep op het eiland liep al ge-

ruime tijd rond met dit plan-.
De g'emeentesubsidie van f 95.000

was nodig voor aankoop en trans-

port. Met acties en subsidies

hoopt men het beeld van voor 1949,

toen de oude molen gesloopt werd,

terug te krijgen.

(

C. O. W. )

Reeds enige tijd worden in verschillende provincies de alleroudste
kadastergegevens gepubliceerd. Deze bestaan uit de in 1832 op-

gemaakte minuutplans (kaarten) en de oorspronkelijke aanwijzende
.tafels. Helaas bleef Friesland hierbij achter, maar daaraan is vorig
jaar een einde gekomen. Met de uitgave van het kadaster van 1832,
gecombineerd met een zgn. pre-kadastrale atlas met gegevens uit
de floreenkohieren, is Friesland nu zelfs koploper geworden.
Nergens komt deze combinatie voor; deze maakt het in vele gevallen
mogelijk om b.v. boerderijen te volgen vanaf 1640 tot 1832.
Wat molens betreft is dat echter niet zo, maar een overzicht uit
1832 is op zich al erg waardevol. Voor de lezers van De Utskoat
zullen we de uitgaven volgen en uittrekken op molens. Zo zal roíteindelijk het hele molenbestand in 1832 terug te vinden zijn!
Deel 1 in de bij de Fryske Akademy verschijnende serie bevat
Harlingen en Barradeel. Voor molenkenners is het duidelijk dat
dit interessant is, daar de rrkleine Friese Zaanstreekil van Alenenum
hier ook onder valt. Dit blijkt de kadastrale gemeente Sexbierum,
sectie A te zijn; alle gemeenten zijn n.l. verdeeld in kadastrale
gemeenten, die meest naar de grootste dorpen in de nabijheid genoemd zijn. Deze kadastrale gemeenten zijn dan weer onderverdeeld
in secties, die met een hoofdletter aangeduid worden. Alle percelen
- bebouwd en onbebouwd - zijn per sectie genummerd van 1 tot ...
en zijn op de kaarten zo eenvoudig terug te vinden. De huidige
kadasternummers zijn vaak erg hoog, omdat er meestal bij veranderingen (bouw, verbouw, splitsing, afbraak, etc.) een vernummering plaatsvond. Het nieuwe nummer was dan het eerste dat
op het hoogste nummer van de betreffende sectie volgde.
Bijvoorbeeld: de kadastrale gemeente Windmolen, sectie C, heeft
621 nummers of percelen. Op een bepaald tijdstip (nó 1832!) wordt
op sectie C nr. 599 van Windmolen een spinnekop gesticht. Als dit
de eerste verandering sinds 1832 in deze sectie is, zal de molen
daarna bekend staan als: kadastrale gemeente Windmolen, sectie C
nummer 622. Het zal duidelijk zijn dat zo bouw/herbouw/afbraak
van molens te volgen is vanaf 1832. Daar ook de eigenaars vermeld
worden en de verandering daarvan elders (in de kadastrale leggers)
staat aangetekend, is het mogelijk een vrij uitputtend overzicht van
alle bestaande en verdwenen molens sinds 1832 te maken, eompleet
met de juiste standplaats! De hierna volgende lijst is daarbij het
uitgangspunt voor Harlingen en Barradeel.

kadastrale g€rr. ,
sectie en nummer
1. Harlingen, A

eigenaar

van de molen
rved. Jacob Ykes

5

-2. Harlingen, A LïTZ
3. lllinnertsga, A 3Lz

4. Minnertsga, B

63

lVijga e.a.

omschrijving
eigendom

(koren ) molen

Inne Innes l{ijga
korenmolen
pelmolen en erf
lt,ed. en erven
Sjouke N{innes Anema
erven C. E. E. Collot waterrnolen en erf
dtEscury
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kadastrale geffi. ,
sectie en nummer

5. Minnertsg&, B
6. IYlinnertsga, B

omschrijving

eigenaar

van de

24L
758

eigendorn

molen

Klaas Johannes Siprna
Gerrit Jentjes Hooger-

huis

7. Minnertsga, B

794

8. Minnertsg&, C

2A

9. Minnertsga, C 63

Age Tjepke Ruurds
Sixma van Heemstra
wed. Je1te Hanses de

10. Minnertsg&, C

173

1L. Minnertsg&, C

196

erven

C
13. Nlinnertsg&, C

444
497

drEseury
tVietse Sibbles Bruinsma
erven C. E. E. Collot

L4. Minnertsg&, C

782

erven

15. Minnertsg&, D

55

Hibma

df

16. Minnertsg&,
L'ï. Sexbierum,
18. Sexbierum,
19. Sexbierum,
20. Sexbierum,
2L. Sexbierum,
22. Sexbierum,
23. Sexbierum,
21. Sexbierum,

D ALz
A 477
A 483
A 49L
A 519
A 529
A 539
A 549
A 558

25. Sexbierum, A

563

566
589
622

29. Sexbierum, A
30. Sexbierum. A
31. Sexbierum, B

695
783
510

32. Sexbierum, B

538

33. Sexbierurrr, B

56?

Eseury

C. E.

E.

Collot

df Escury
Wijtze Sibles Bruinsma
e.a.
Jan Valkenier

Jan Sokkes lJsenbeek
Okke Jacobs Bijlsma
OI<ke Jacobs Bijlsma

Jacobs Bijlsma Tzn.
H " Tjardus

Bernardus van Loon
Sikke Postma e.a.
Abraham Frederiks
de Ruiter
A. J . vall der l'rlerf
(

26. Sexbierum, A
27. Sexbierum, A
28. Sexbierum, A

C. E. E. Collot

grond:

Spannenburg
erven Piet Tetroode
Gauke Hengst

wed. en erven Atte
Herkes Flibma e.a.

Dirk Willems Zeinstra
erven C. E. E. baron
Collot dfEscury

34. Sexbierum, C 93

Sijbrand Lazes
Spannenburg
Thijs Hendriks Bakker
erven Atte Herkes

watermolen en

erf

rvatermolen en

watermolen en

erf
erf

watermolen en

erf

watermolen en
watermolen en

erf
erf

40. Sexbierum,
4L. Sexbierum,
42. Sexbierum,
43. Sexbierum,
44. Sexbierum,

watermolen en

erf

45. Sexbierum, E

watermolen en

erf

watermolen en erf
olijmolen
houtmolen
houtmolen
houtmolen
houtmolen en erf
houtmolen
houtmolen
cementmolen

+ erf

pelmolen

houtmolen
pelmolen

watermolen
watermolen
watermolen
watermolen en

erf

watermolen err erf
molen en

erf

van de molen

35. Sexbierum, C 499
36. Sexbierum, C 732

erf

Abraham

Frederiks de Ruiter )
Okke Jacobs Bijlsma
Ype Rodenhuis
Sijbrand Lazes

e.a.

erf
erf

eigenaar

watermolen en

Haan

Jan Coopmans
erven Tjeerd Klazes

7,2. Minnertsga,

watermolen en
watermolen en

kadastrale $effi. ,
sectie en nummer

37. Sexbierum, C 813
38. Sexbierum, C 858
39. Sexbierum, D 158

D 502
D 571
D 798
E 115
E 164
287

omschrijving
eigendorn
rruatermolen en

erf

kor:enmolen en

watermolen en

erf
erf

watermolen en
watermolen en
watermolen en

erf
erf
erf

en
en
en
en
en

erf
erf
erf
erf
erf

watermolen en

erf

Hibma e. a.

Adriaan de Roock e.a.
wed . B . J. G. van Asbeck
erven C. E. E. baron
CoIIot drEscury
polder van Oosterbierum
Abe Pieters Anema
Jan Coopmans
kerk van lVijnaldum
wed. Klaas Attes
Okkinga
E . J. R. van Grotenhuis

tot

Onstein

watermolen
watermolen
watermolen
watermolen
watermolen

watermolen en erf
erven C. E. E. baron
Collot drEscury
Een volgende keer zullen we de gegevens van 1832 in kaart brengen
m.b.v. de atlas van W. Eekhoff en tevens enkele aanvullende gegevens naar voren brengen.
drs. D. M. Bunskoeke
Heerenveen, januari 1989

46. Sexbierum, E

432
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MET MOLENVRIEND BRUNSMANN OP PAD
Molenvriend Brunsmonn uit Hsrlingen kwam op zijn inmiddels vermoorde 't struintochten" weer heel wot wetenswoot"digs tegen. H ier-

onder zijn impressies.
Harlingen Dat er tussen het oude ijzer soms nog wel eens interessante dingen ztten, blijkt wel uit het volgende:
Een goede kennis van mij heeft
een handel in oude metalen,
papier enzovoort. Min of meer
geregeld kom ik dan wel eens
de bedrijfsloods binnen stappen.
AIs het za uitkomt help ik wel.
eens een handje mee, eD als
ik dan eens iets vind, is het
dan ook meestal rtneem maar
meetn. In het verleden heb ik
op Cie manier enige rtvierkantegatboren.tu gevonden.

Voor de mensen welke geregeld
de vergaderingen bezoekeïr,
heb ik hem wel eens gedemonstreerd " Voor hen die dit nog
nooit hebben gezien bÍjgaanC
een foto
De laatste maancl was het weer
bij zonder goed raak.
Een haarhamer en haarspit voorl
de man die geregeid de molen*
pölen in Wtrnseradiei veraorgt "
Deze dingen worden gebruikt
om de zeis te rtharerrrr- Enige
grasharken voor dezelfde rnan;
"

hij kan die dan bij de molen

laten en hoeft dan niet telkens

dit spui (op de fiets ) te
vervoeren. (B edoeld wordt
de heer Teenstr'o; red.)

WITMARSUM

In de vorige Utskoat (nr. 52) vermeldden wij reeds, dat er in
trDe Ondernemingrt te Witmarsum nieuwe ttBuurmarrroeden waren
gestoken en dat tevens de bij een vorige restauratie weggerestau-

"

zetmachine.

was: rrMaak dat de kat nou wijstr. Het betreffende boek bleek een
herdruk te zijn van het in 1734 uitgekomen molenboek van NorusPolly en Van Vuuren. Zelf ben ik ook in bezit van zorn boek en
er was mij al eens f 100,-- voor geboden. Ik dus naar de koopman
toe met een bod van f 100,--. Omdat de de vrouw het boek in haar
bezit had, ging hij naar haar toe. rtMevrouwrr, zei hij, rrdit is een
duur boekrr. Aanvankelijk wou zij er niet zoveel voor geven, maar
toen werd gesteld trBeneden de f 100,-- gaat het niet wegrr, koos
zij eieren voor haar geld en stond ik er dus naast. Achteraf heb
ik mijn dochter eens laten informeren naar de prijs bij de handelaar.
Hij vroeg er f 245,-- voor. Zo zie je maar weer, dat er nog heel
wat waardevols wordt weggegooid. In het AVRO-programma rrTussen
kunst en kitsrt te Middelburg werd een origineel exemplaar van dit
molenboek aangeboden. Volgens de heer Laurentius zou dat boek
! f.25.000,-- waard zijn. In het museum te Harlingen is ook een
origineel boek aanwezig. Ik heb het wel eens in handen gehad,
maar het ligt helemaal uit elkaar, dit vermoedelijk door intensief
gebruik. Waarschijnlijk is dit boek afkomstig van molenmaker
D. v.d. Meer, welke vroeger een molenwerkplaats had in Harlingen.
Dit gecombineerd met een bouwbedrijf. Mijn vader heeft daar vroeger
nog gewerkt als timmerman. Uiteindelijk is de zaak wegens gebrek
aan opvolging opgeheven.

-

Verder een goede bezetketting

voor de rrPannekoekster mol.etï
en enige hekkels voor het
schoonhouden vaïI de krooshekken en waterlopen
Vorige week was de uitkomst:
1 lint zaag-vijlmachine en
enige dagen later een lint zaag-

Verouderde machines, dat wel, maar als museumstuk zeker de moeite
waard. Beide maehines zijn door mij grondig schoongemaakt en
enige ontbrekende onderdelen zijn er weer bijgemaakt. Toen ze
weer compleet waren, moest er nog een passende bestemming voor
worden gevonden. Na overleg met voorzitter Coppens zullen zij
worden geplaatst in de houtzaagmolen rrDe Jagerrr te Woudsend.
Het ligt in de bedoeling dat de machines daar weer bedrijfsvaardig
zullen worden opgesteld en aan de bezoekers gedemonstreerd kunnen
worden. Itl,euke dingen voor de mensenrr, om met Paul van Vliet
te spreken.
Nog een aardig voorval. Voor enige tijd terug kwam ik de loods
binnen. Er lagen toen een groot aantal oude boeken. Dus even
strune. Ik ontdekte een groot boek dat mij nogal bekend voorkwam.
Toen ik het in de hand nam, kwam er een vrouw op mij af. Dit
was, wat later bleek, de vrouw van een tweedehands boekhandelaar.
Ze zeil. ItMijnheer, dat boek heb ik er al uitgezochtrr. Mijn vraag
was: rrWat moet u nou met dat boek?rr rrl.iezenil, zeize. Mijnantwoord

Cirkel- en Lintzaagvlil- en Zetmachine

reèrde fokken weer werden aangebracht, met daarin automatische
remkleppen. Deze werkzaamheden zijn nu zover afgerond, dat de
molen weer gewoon kan malen. De bediening van de remkleppen
is een zaak van langere termijn. Meer een zaak van vrije uren en
windstille uren.
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De fokken van rrDe Ondernemingrr zijn aan de voorkant voorzien
van een soort stroomlijnneus. Volgens Sierkstra is dit systeem in
Friesland nog niet eerder toegepast.
Hieronder verkleind een tekening van deze stroomlijnneus.
De fokken zijn samengesteld uit smalle latjes, welke door hun vorm
(hot + bol) ongeacht onder welke bocht, sluitend in elkaar passen.

N
Kleur fok:
Donker Ífr

oen

.

KIeur stroornlijnneus
Gebruikt,e houtsoort:

Op bijgaande foto (nr . 2) wordt
dit nog eens duidelijk aangegeven.
rrDe Ondernemingtr heeft ook een
toerenteller op de bovenas gekregen. Een uit het oude t1zer
gevonden toerenteller van één
of andere machine is voor dat
doel geschikt gemaakt. Hij telt
tot 99999, wat bij een snelheid
van 70 enden neerkomt op L'l +
asomwentelingen p/m = 1050 p/u.
Na t 95 bedrijfsuren is de teller
uitgeteld, staat weer op nu1 en
begint dan opnieuw.

ï/fT.

eC Íledar.

Toen de molenzeilen (nieuwe) waren aangebracht kon men met
proefdraaien beginnen. Hierbij bleek dat de fokken een belangrijk
hogere trekkracht produceren. Ook de snelheid waarmee de molen
aanloopt is belangrijk hoger terwijl bij een hoger'e snelheid de
zelfremmende werking van de fokken ook goed waarneembaar is.
Na deze demonstratie moesten de zeilen worden opgerold. Er waren
echter nog geen zeilklampen aangebracht en dus overleggen rrhoe
doen we ditrr.
We herinnerden ons een een artikel uit het boek rfDe molens van
de familie Honingrr van Boorsma. Ilierin werd een speciale manier
van zeilopberging beschreven. Boorsma schrijft hierover:
Hoewel deze methode iets omslachtiger is en iets meer tijd vraagt,
is het voor wat de slijtage van de zeilen betreft, en ook voor de
luchtweerstand een veel betere oplossing.
Wegens gebrek aan zeilklampen is (misschien tijdelijk) deze oude
wijze van zeilbehandeling nu in Witmarsum weer opnieuw toegepast.
De methode is als volgt: Als de zeilen zijn opgerold, gaat een man
naar boven. Een dunne lijn wordt achter het hek naar beneden
geworpen en door een onder op de stelling staande persoon vastgehouden. De boven aan de lijn zittende lus wordt om de bovenste
kikker geslagen. De man op het hek pakt de lijn ter hoogte van
de volgende kikker weer vast en legt die over het zeil om de
volgende kikker waarna de man onder hem de lijn weer strak trekt.
Zo gaat dit door tot de onderste kikker is bereikt, waarna de lijn
aan een hekstok wordt vastgebonden. Door de grotere trekkracht
van het nieuwe gevlucht kan nu vaker zonder zeilen worden geinalen. Bij dit draaien rrmet blote benenrr ligt het zeil geheel achter
de roede en vormt geen enkele weerstand, iets wat bij het*Orn de
zeilklampen geslagen zeil niet kan worden gezegd.

Op de gemeentelijke opslag aan
de Arumerweg ligt op dit moment
tteen blauwe steentt (foto ltr. 3),
een L?er. Deze steen lag oorspronketiik in het plaveisel voor
de ingang van de praktijk van
fysiotherapeut De Ree aan de
Franekerstraat te Bolsward.
Deze steen is door de heer De
Ree geschonken. De plaats waar
hij lag is door Sierkstra en zijn
maat op stijlvolle wijze opgevuld
( foto nr. 4) .
Op dezelfde opslag liggen de oude
trpotroedenrr van rrDe Ondenemingrt
opgeslagen. Hoewel het gedeelte
wat in de askop zat, en dat waar
de keerklossen zaten behoorlijk
is aangetast ( foto rlr. 5 ) blijken
de hoekstalen binnen in de roeden
nog in goede staat te zijn.
De mogelijkheid om oude roeden
weer op te knappen en in één
of andere poldermolen te steken
wordt overwogen.
Uiteraard zullen hierover eerst
enige deskundigen worden geraadpleegd.
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STIENS

Van de heer H. v. d. Woude ver-

De kleinste muonts van

nam ik dat eraan wordt gewerkt
om een oude raamzaagmachine
in frDe Ratrr te plaatsen.

Aanvankelijk zou dit een machine
zijn welke in het molenrestant
van Obermann in Dokkum stond.
Achteraf bleek dat er in Suriname
nog vraag was naar zotrt machine
en werd deze daarheen verkocht.
Houthandel Edzo de Vries in lJlst
had ook nog zattt oude machine;
deze zou eerst worden geplaatst
voor een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw " Deze houthandel gaat
nu echter fuseren en zal binnen afzienbare tijd uit IJIst verdwijnen.
Deze oude machine za\ nu in rf De
Ratrr worden opgesteld. Of hij ooit
za'L. zagen is nog de vra&g, maar
het is zeer zeker de moeite waard
dat zoÍn machine als overgang van
oud naar nieuw wordt behouden.
Op bijgaande foto (nr. 6) de
raam z,aag

uit

Dokkum

Friesland de ?fBinnemasil molen
staat weer nabij de Brédyk te
Stiens.
Op zijn oude standplaats was
van een molenbiotoop geen
sprake meer.
Het molentje is dan ook iets
oostelijker op een nieuwe standplaats iets doelmatiger geplaatst.
Er kan nu via een waaierpomp
weer met windkracht worden gemalen.

Het gemaaltje dat deze vaart bemaalde, staat iets dichter bij de
weg en komt nu te vervallen.
In de molen wordt nu de mogelijkheid aangebracht om met een
electromotor te malen. Dus dubbele
bemaling.
o

De molen op zijn oude standplaats. (opname 1983)

"

in Dokkum stond nog geheel bedrijfsklaar opgestelC,
die uit lJlst ligt helemaal uit elkaar atr, enige tijd opgeslagen, €rI
dat niet onder al te beste omstandighed€n, zodat er heel wat
restauratiewerk aan te pas zal komen.
Een uitdaging dus voor de heer ftr " v. d. Woude en zijn hei.pers.
De houtzaagmoien ?tDe Rattt staat op dit moment met kale roeden.
Mogelijk doordat het materiaal waarvan ziJ zTjn vervaardigd niet
al te best was , zijn deze betrekkelijk nieuwe roeden nu aI zodanig
door roestvorming aangetast, dat het niet meer verantwoord is orn
De machine

er

te draaien
Mogelijk is dit een aanleiding voor deskundigen om eeri onderzoek
naar een beter voor dit doel geschikte staalsoort in te stellen.
( Hopeliik ls de molen weer zoogvoordig wonneer hii deze zomer
Monument von de Moond zol zijn. R ed. )
mee

"

De aparte construktie aan de kap waaraan de korte schoren waren bevestigd.
Bij de restauratie is dit vervangen door een normale korte spruit.
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SEXBIERUM

Eigenaar Sibe Palma van ftDe
Korenaarrr te Sexbierum gaat
gestaag door met de restauratie

van de molen.
Tot nu toe heeft hij weinig medewerking van de offieiële instanties gehad.
Wel heeft de heer De Koning
(HoII. Molen) toegezegd dat hij
zal aandringen op wat meer be-
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grip bij het gemeentebestuur
van Franekeradeel. Ook liggen
nog enkele besprekingen met
provinciale instanties in het verschiet. Dus maar afwachten wat
er nog uit de bus komt.
Er is inrniddel.s een begroting
opgemaakt over de restauratiekosten voor de molen door
Molenbouw Westra ( Franeker)

en J. Jeydra: t f

150 . 000

De molen had geen schroefbak en
schroef , maar een waaierpomp

welke via 2 conische ta ndwielen
werd aangedreven. Deze konstruktie
is bij de restauratie weer aangebracht

,--

.

Drie februari ben ik met Sibe
naar Leeuwarden geweest.
We hebben daar een gesprek
gehad met gedeputeerde v/d
Til. Wij kregen hier de indruk,
dat men zeer positief tegenover
de restauratie van de molen
staat.
Wij hebben dit projel<t gesteld
binnen de gehele recreatievoorziening Noord-Friesland.

Aeolus er:z. mogelijkheden biedt

om touristen naar Friesland te

dat alleen de samenwerking tussen de diverse instanties w.o. musea-planetarium-

We menen

trekken. Het bezoek aan één
enkel van deze projekten is
meestal voor betrokken mensen
niet de moeite waard.
In de begrotingsplannen van de
gemeente Franekeradeel is de
molen pas in L992 subsidigbel.
Wij hebben gesteld dat langer
uitblijven van onderhoud aan
de molen alleen maar tot hogere
restauratiekosten zal leiden.

De waterlopen van het molentje in aanbo uw . R

. Veldsma

aa

n het spitten.

ln de vorige "Utskoat" stelden wij al:
"bij dit molentje zit er 2 maal zoveel
in de grond dan er bovenuit steekt".

Op deze tekening is deze construktie
nog eens aangegeven. ln dezelfde ruimte
waarin de waaierpomp is opgesteld,
wordt ook een electr. aangedreven
centrif ugaalpomp geplaatst. Het gemaaltje, wat op (foto 6) is te zien,
komt dan te vervallen.

Het molentje staat op zij n nieuwe
standplaats. Het gemaaltje op de
voorgrond komt later te vervallen.
Opname 3 januari 1989.

J.

Brunsmann

w
Nr.

45

44

A,

ít,ít c{o tr'nyt s(,íc{oos

, 28 .A.prlL

rr@f-Eec

door ?onke Ttmnermans

15

Nu zoeken we eens een klein dorp op , in de Friese Zuidwesthoek,
namelijk Oosterzee.
van Nederlandtf
In het 'fAardrijkskundig hand- en woordenboek
( 18 7 4) door S . Gille Heiinga, staat vermeld: tt Dorp in Lemsterlond40 min. ven de Lemmer en 30 min. von de Zuiderzee verwiiderd't .
Deze plaats had zelf twee industriemolens nI. een oliemolen (verdwenen in 1914 i. p. v. 1912 ) en een zaagmolen; deze laatste was
eigendom van de farn. Groeneboom. Hij werd in 1819 gebouwd en
in 1904 had hij reeds zelfzwichting gekregen en kwam helaas in
L922 stil te staan. Deze forse zaagmolen is in 1937 gesloopt.
In het boekje ??Molens in Friesland in oude ansichten deel ztt
( door D . M. Bunskoeke en ondergetekende ) , staat onder I1r. 51 .
dat hij in 1936 gesloopt is; dat moet dus zijn 1937 . Dat was bij
ons nog niet bekend toen in 1982 het boekje verscheen.
Ook hadden we deze krantenknipsels nog niet.
Het stukje A komt uit rtHet Nieuwsblad van Frieslandn of beter
bekend als rtde Hepkema Courantrf van 26 april 1937. Het grote
bericht B komt uit een andere krant, maar welke is mij niet bekend.
Hierbij een andere foto-opname (naar een oude ansichtkaart) dan
in het aangehaalde molenboekje. Van de voormalige oliemolen is
geen opname bekend.
Heerenveen, januari

ilolrn lo o0tlorrec

OO§TE-LZS9

1989

vcrow60?o.
tlocht ont . dorp
.

lUnkc moienr sn wel ccn
boutirag- eu ollemolen an één ?oor liinree&
cn koekpcntni bogeq laatstgenoemdc lr d
laren w?g ?D dc ccrste; hoewel ulet tuecl
is rerklng rlndt eanlga farcq sloud bcE
nog overelnd. Tbanr, uidrt da gtorm alccnr
dc rleltea brd algeruht, rordt ook dc rcd
rígebroken. Ont dorp lc dfu Íore&c vcrth$
nlageu

6.

hrtJl

Dc oudc houtree3motcn lc OorlcttGc'
Aprll. 't Oeen reedr gc-
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ruiËffimt-Tftoorzlen wit, gescblcdl tbanl:
dc vroegirc houtra.agmolen wordl rÍgebro'
!ren; rloópershandeu z{n druk bezlg hcn lc

doeu verdrllncn.

Wlt wlllen hler uog een enkel woord ean
dlen oudeu moten wildeq dla zoovelc Jeren
ons dorp tot een slerard ltrektc. Met den
koepelloren der Herrormdc Kerk srr hlt
ééu der markanta rllngeu, wearuan Oorler.
zec rl van vcrrc tc herkenneu wa!. ,rDc
Veterarnf' - aldur was zliu naEln - werd

ln

tBtB gebouwd eu braeht gedurendc blfna
een eeuw wrt leven en bcdrlfvlgheld [n oor

dorrr. hleto dnar'oll cukele fezlnoen ann hcl

daselllksch broorl. ElndeltlI zettc nrer zlto
oníeriroelbare slehen rtll en dc druktc ln
en rondoo hem rerdreeo Toen lu l0l2 zlln
buurmeu, dc ollemolen, rlgebroken wtlr
bleet dc ouda houtzaegmolen treurend al'
leen en rrehttc op zlln- clgco clnde. Dc el'
tnkellng begou, locn h[ ttr cco rtorrrnrehl
van t930 eai wlek renpeelde, z{ wcrd Yoortgezat loen lrter dc roderc mocrt tcggtnf
men rordcq omdri dc toerland gcvarrllfk
werd. Nu rordl dlc rltrkcllng rolloold. Dc
Lop en de rlet-bekleedlug z[n reedt lgggcbrókeui de umklc spaótca ellcen blcdcn
nog ccn lrlertea unbllts
Il'al onlelbarc bllkken ttn lrotl 'cn ?tn
proÍiil, missehlen ook ?eD hulpverrrchtlng
ierdeu la deo loop der ltreu op den ouden
moleo Eerleht. Mlirehlci dlendc hU al tot
ba'k:n, íoen nr dc difkdoorbraal lo 182í dc
bemandc prsrnco ovGr

hei

ondergelooPetr

rcld nrrr dc Buren rtevendeul
Nog dwralt meulgc bllk uarr den kent
ran den orrden moleu, bllkkcn
?cc[rocdlg rtreheld. Nog kan het, Erar"ru
ovGr eokelc
drgen zal hll gehael verdweuen zltn, letcnd
rllceu dc lcegtc om. rat zoovecl taren wlr.

Oosterzeesehc

OVER MOLENAARS EN HUN
HEBBELIJKHEDEN
De molenaars waren eerst Bigenhorigen, Later werden de molens
wel eens ib pacht uitgegeven. De pachters zetten dan op dien
molen een rnolenaar. Dat was een horige of een vrij man . Zii waren
meestal verwant aan de Heer die den molen in pacht gaf. (Voornamelijk door bastaardij ) . Later werden ook niet Adellijken
pachters , die zelf het bedrijf uitoef,enden. Deze geraakten tot

welvaart, kochten den molen of kregen dien in leen, efl werden
tot de aanzienlijkste ingezetenen gerekend. Zii vCIrmden een afzonderlijke kaste, de molenaarsstand bestond reeds voor den

rniddenstand.
Aan de molens was

het recht verbonden, dat alle onderhorigen in
de omtrek er hun koren nnoesten laten malen. Men noemde deze
molens dwang of banaal molens. De korenmolenaar bevond zich
tegeno\rer de boeren in een machtspositie: op elke zak meel die zíi
kwamen halen, hield hij een gedeelte voor zichzelf af. En hoewel de
grootte van het maalloon uitdrukkelijk bepaald was, kon hij erg
makkelijk mee knoeien. De argwaan van de dorpelingen was dan
ook groot, €n in allerlei liedjes en rijmpjes werd de korenmolenaar
afgeschilderd als een dief en een ?tveelscheppertr. Het volgende
rijmpje getuigd daarvan (het betreft de Brabantse molenaar):
ttMulder, mulder korendief . De grootste zok heeft hii ry Liefst.
De kleinste wil hii niet molen. De duvel zol hem holentt . (Het
Heerlijk maalrecht in 1? 98 , afgeschaft ) .
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Zli hadden de hebbetijkheid een herdersuurtje te organiseren met
een appetijtelijke jonge dochter of dito vrouw, die kwam informeren
hoe het met op de molen gebrachte graan stond, of het meel kwam
afhalen: hetgeen dan later resulteerde in een inschrijving in het
geboorteregister. Vandaar de uitdrukking " een bestoven k indtt "
Lijnrecht tegenover de positie van de korenmolenaar, stond de
poldermolenaar, die zeer weinig verdiende van geringe afkomst,
en door de boeren als voetveeg werd gebruikt. Omdat het ten
strengste verboden was tijdens het malen een dutje te doen, gingen
de meeste poldermolenaars dan maar vissen, €o de palingvangst
betekende een welkome aanvulling op hun karig inkomen.
Pluin

ulr BERNOUILLI'S VADEMECUM
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!V. Afkoeling van het meel .
Ventilatie van den maalgang. In het deksel van de steenkist is
een buis S aangebracht, waardoor de verhitte lucht uit den maal-

gang met een ventilator wordt opgezogen. De koude lucht stroomt
door een pijp L, die in het looperoog is geplaatst, toe, €n gaat
tussehen de steenen door, zoowel om het meel af te koelen als om
het sneller tussen de steenen door te drijven.
Koelmachine. Dikwerf wordt het meel van den maalgang naar een
cilindervormigen reehtopstaanden vergaarbak gevoerd. [n dien bak
draait op gepaste hoogte een hark, die het meel langzaam spreidt
en naar de afvoerbak sehuift.

V.

Maalmethoden.

Enkelvoudige vermaling (mouture à lo grosse). Het koren wordt
slechts eenmaal tusschen de steenen gebracht en na de vermaling
in meel, gries en zemelen gesorteerd; de steenen moeten hier dus
dicht op elkaar worden gesteld en het koren slechts zeer langzaam
worden toegevoerd.
Herhaalde vermaling (mouture économique) . Het koren wordt bij
den eersten doorgang gebrok€Ír, bij den tweeden nogmaals en dan
fijn gemalen; hierop wordt het fijnere en middelsoort meel afgescheiden en het overblijvende nogmaals gemalen, gesorteerd,
erlz.
Men

verkrijgt van

100 delen graan:

door enkelvoudige vermaling

fijn meel
goed meel
middelmeel
griesmeel
zemelen
verlies

51 , 0
17 ,0
10 ,7

2,9
16 ,0
2

,4

100,0

<)

c)
t
c)

door herhaalde vermaling

kernmeel
38 ,3
goed griesmeel 27 ,'l
middelgriesmeel 8 ,3
steen- / stuifmeel LZ ,5
zemelen
tt S

verlies

;ffi
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