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Aongezien we de loatste tijd nog al eens zijn opgeschrikt door molenbranden,
heeft de heer C. de Vos uit Akkrum voor ons een zeer lezenswaardig artikel
over brand en brandpreventie geschreven. De bij dit artikel behorende penteke-
ning is vervaardigd door de heer G.D. Wiinia.
Uiteraard hopen wij u ook in dit nummer weer velerlei informatie te bieden.
Hebt u op- oÍ aanmerkingen, een artikeltje of interessante gegevens, de redak-
tie houdt zich ten allen tijde aanbevolen.

Veel genoegen bij het lezen van dit derde nummer.



StichtingDe Fryske Mole:
voorzitter: A. Bokma, 't Noard 2, Wommels;
secretarioat: Tweebaksmarkt 5 2, Leeuwarden (tcl. 05 I 00 4l2l 4 );
gironummer: 2257734 (t n.v. de penningmecstcr).

Vereniging Giltl Fryske Mounders:
voorzitter: P. Bootsma, Grote Kerkstraat 8, Leeuwarclcn;
secretarioat: Meente 2, Joure (tel. 05138 - 3470);
bankrekëning:29,80.24.934 * Friesland Bank te Leeuwarden (t.r"r.v. de pcnning-
nteester.

,

Redaktlemedewerkers:
A. Bokrna -- mevr. P.C. de Jong - Dijkstra - J. Wi.ist G"D. Wijn.ia.

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het ntet toegestaan
artikelen enf of tekeningen over te nemen.

NAJAARSVERGADERING van het GILD

Op woensdagavond l7 novcrnbcr 1976 wordt voor lcden en donateurs van het Gikl lrryske
Mounders de najaarsvcrgadoring gehouden in gebouw ,,DE LANTIIARNE" te Akkrum
(bdgebouw N.tl.-kt'rk). De aanvang is 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering zict r:r als volgt uit:
I ) Oponing.
2) Verkiczingpcnningmocst0r.
3) Kort financicel verslag. Vcrzckering.
4) Verslag opleidingseommissie door de hccr Coppens.
5) Rondvraag.

PAUZU
6) Dia'se ric en/oÍ'nrolenfihn.
7) Sluiting.

COPIE:

Artikelonschrijvers dio hun schrijvcn gaarnc geplaatst zion in hot decombcr-nummcr van dit
jaar, worden vorzocht dc copic uiterlijk vóór I november a.s. te veÍsturen.

Wist u:
dat L:nkelo ,,tilel-suverdr:rs" ccn ondorzoek willcn instollcn naar de liriese benamingen
van alle molcnonderdclcn, c.e. dc Frieso molenaarsvaktaal?
Mensen dic dc'nken hicraan oen stcrentjc te kunnon bijdragen worden verzocht zich in
vcrbinding te stcllcn mot de redaktic (tel. 05 138 4108).
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UTERATUUR

ln oude ansichten is een serie boekjes waarin d.m.v. reprodukties van oude ansichten cn
tbto's is vastgelegd hoe een bepaalde plaats eruit zag en hoe het dagelijks leven reilde en

zeilde in ,,grootvaders tijd".
Af en toe komt men wel eens enkele oude molenfclto's tegen. Maar er ziin nu et:n aantal
deeltjes verschenen die uitsluitend aan molens zijn gewijd:

Nederlandse molens in oude ansichten door L. van Lambalgen;
160 bladzijden met 152 foto's - prijs: f. 28,90.
Molens in Zuid-Holland in oude ansichten door L. van Lambalgen;
160 bladzijden met 156 foto's * prijs: f. 28,90.
Molens in Zeeland in oude ansichten door L. van Lambalgen:
153 oude prentbriefkaarten - prijs: f .24,90.
Molens in Drenthe in oude ansichten door H. Blaauw en H" Visscr;
80 bladzijden met 76 afbeeldingen - prijs t.24,90.

De boekjes zrjn verschenen bij de Europese Bibliotheek ZaltbornÍncl cn verkrijgbaar bij
de boekhandel.
Ook de Fryske Mole hceft de wens te kennen gegeven zelf een boek nre t oudc Iiriese wind-
molsns uit te geven. We houden u op de hoogte.

ADRI.]S WIJ ZIGINGT.,N

V riendelij k verzoek :

Om de verzending van he t blad ,,De Lltskoat" tc vcrgcrttakkt'lijkcn wordt u vrierncle lijk vr,r-

zocht om verhuizingen e.d. (tijdig) aan hct sccretariaat van Dc Fryske Molc c.q. (iild ["ryskc
Mounders door te geven (zie pag. 2).
Wij ontvangen uw nieuw adres, u ontvangt ons blad. O.k.?

NIl,t U\ryB L lr DlrN'l?'l

Uiteraard zijn we srg blij rnet du aanwas van nie,uwe lc:dcn. Hcbt u burtrn, kr'rtnissen ot'u,'ic
dan ook diu dc Fricsc mole n ccn warm hart toedrage n'l
Hoc ntoer leden, hoc bctcr! Het secretariaat war:ht in spanning op trw lcdcrtwcrf-activitcitcn.
Bjj voorbaat onze harteliikc dank!

MOLTINS VAN TIRIT,SLAND

Er is de laatste tijd weer veel vraag naar het helaas uitverkochte boek ,,Molens van lirics-
land". Stichting De Fryske Mole is echter druk in de weer met het samenstellen van een

tweede herzienc uitgave. Binnen afzienbare tijd wordt geh«ropt dit bock wcer op de nrarkt
tc kunnen brtrngcn. U hoort, via dit blaadje, nog nader van ons.

Waar draaiden de molens in lrriesland op NATIONALIi MOLI',NDAG 8 mei 1976'l Dit natio-
nale gr:beuren tr«rk wijd en zijd vcel belangstelling, begunstigd door hEt schittcrrlnde weer.
In [;riesland draaide een voor dit gebeuren record aantal molens en wel in dc v«llgendc plaat-
sen: Noordwolde, Sloten, Warniahuizen, Heerenveen, Woudsend, Jourc, Vegelinsoord, Pan-

koeken (Schettens), Vrouwbuurt, Anjum, Franeker, Sexbierum, Holwerd, Metslawier, Mun-
nekezijl, Burum, Suarnerer, Oudke rk, Hallum, Rinsurnagccst, Wolvega, Witmarsum cn de

2 bolwerkmolens te Dokkum.
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IETS OVER HET PLAATSEN VAN EEN MOLENKAM

Het lijkt mij wel goed om in de Utskoat iets over hout en houtbewerking te
schrijíen, vóoral nIr sommige vrijwillige molenaars ook wel eens iets repareren
of vèrnieuwen. Onlangs is mij nog gebleken dat sommigen, hoe goed bedoeld,
nog te weinig van bepaalde dingen afweten. Allereerst iets over het plaatsen van
een kam in een kamwiel. Die kam krijgt tot taak een bepaalde kracht over te
brengen. De kam van het ene rad brengt een bepaalde kracht over (druk) op een

kam van een ander rad.
Ter beter begrip het bijgaande schetsje van een gedeelte van het rad, in dit geval

de velg of beleg aan de kant van het rad waar de koppen van de kammen zitten.
Iedere kam heeft twee kanten waar hij de druk ontvangt en doorgeeft,en twee
kanten die praktisch geen druk hebben te verwerken.
BU het te pas maken van de kammen in het gat moeten we dat zo doen, dat de

kanten van de kam die de druk ontvangen en moeten overbrengengoed sluiten,
ja gerust goed klernmend worden ingeslagen. De kanten die geen druk ontvangen
moeten wel goed passen maar mogen beslist nièt klemmen. Wat is hiorvoor de

reden?
De draad van het hout van het velgstuk loopt in de lengte van het vclgstuk. En
nu is het de eigenschap vatr het hout dat het een zekere druk in de lcngterichting
wèl kan verdragen, maar dat het bij een geringe druk in de breedterichting gaat
scheuren of splijten. Om zeker te zijn dat de drukkanten gocd aansluiten ishet
zelfs aan te bevelen om de hoeken van de staarteinden die dus in het gat komen
een beetje afte ronden.
Meen niet dat alleen vrijwillige molenaars clnwetend zijn, ook vakntensen bleken
deze wetenschap niet in toepassing te brengen.
Om bij het inslaan van de kammen de koppen niet te beschadigen is het wel ge-

wenst een klosje of een stempel te gebruiken. Sluiten de kanltten met de druk-
kanten niet goed aan, dan gaan ze sp<ledig los zitten en slijten steeds verder uit.
Het is van belang het gaande werk steeds te controleren op lossc kamrtren en die
tijdig vast te zetten. Kam uitnemen en op de werkzijde een stuk ourl zeildoek
is een beproefd ntiddel.

Nog iets overhet ophangen van een vangstok. Ergens zou een nieuwe vangstok
geplaatst worden. De beugel waarin de vangstok kwam te hangen was van onder
open, maar geen nood, want door de beugel waren drie flinke gaten geboord.
Als daar bouten door kwamen kon er niets gebeuren. Maar de maker van dat
werkstuk had zich niet gerealiseerd dat hij door zo te handelen 20 o/o van de
kracht van de vangstok op die plaats verspeelde en de kans op breuk dus ver-
grootte. Een postzegel is immers ook gekarteld om gemakkelijker af te scheuren.
Om een vangstok behoort een sluitende beugel te zitten met van onder een gat
waardoor spijker of vretbout tot halve dikte vangstok. Op die manier wordt de
vangstok op die meest kwetsbare plaats zo weinig mogelijk verzwakt.

dol de l*ar- vdr,1 steeJc qaat ts he} ra.adzan"rn
I,m*, ,r,el ,eÀd,oelc oplt" ",rltrrr )

{ Or* t,e voorhorrer.
de W$*td* van de
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IN ANTWOORDOPVRAC,EN

HAAB ;rO

A7- De voormalige spinnckop van de heer H.J. Romkema te Snikzwaag is in 1970 atgc-
broken en herbouwd te Wartena.
In het lrries Molenbock op pag. 198 vindt u meer gegevons.

Vl2-\Uut wordt verstaan onder ,,De Utskoat"?
Alz-De naarn van ons blad is ontleend aan de waterloop die het opgetnalen water atvoert.

V13-In het Ncderlandse rnolenbestand zijn vcel voorbeelden bekend van zgn. oombinatie-
bedrijven. Denk aan de vele koren- en pelmolens. Maar veel interessanter zijn bijv.
een korcrn-pel-houtzaagmolen (voorheen te Wanswerd ald Stre ek, afgebracht I I no-
vembe r 197 2), er)n water-korenmole n (Boorrtzwaag bij Langwcer) en een korcn-
trliernolcn (voorheen te Kootstertille, gesloopt 19 3t 1t932), onl enkele' voorbcelden
trr geven.
Tc Koevorderhuis bij Langweer stond echter een water-oliemole n die tot 1893 z.ijn

wickenkruis liet wentelern. Ztin er meer molens in ons land gewcest dic deze cornbi-
natie ook bezaten?

sovENWIEL

DRU*zUDE
vAN DÉ KAH

OPKTANGI§ó vANGSTOt(

De Malle Molenaar.
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,UT IT DUSTHOK"

In de serie watermolenherinneringen is het deze keer de heer J.G. de Beer die, in
dichtvorm, een blik in het verleden werpt. Daarbij is hij in de huid gekropen van
een oud watermolenaar, die de tijd van vroeger, toen nog bij nacht en ontij
moest worden gemalen, vergelijkt met de verrichtingen van de vrijwillige mole-
naars. Er dient echter te worden opgemerkt, dat het er bij de vrijwilligers niet om
gaat om alles uit de molen en de wind te halen wat er in zit. Primair staat het be-
wóren van de windmolen als historisch werktuig, benevens het zo goed mogelijk
in stand houden van het eeuwenoude ambacht: windmolenaaÍ. Dit alles is mo-
gerijk danzij de w erwilrende;:ïïï,ïffiïïï

Tinsen Íàn in àld mounder.

13. En dat gyng soms dagen en ek nachten 17.En dan wurdt m'en wol démoedich
Soms mar,efkes rit de klean Eigenwizens giet wol oer
Altyd op jin iepenst wëze Hwant it is bislist giin boartsjen

Klomjend efter de mole stean Mei de kreÍ'ten fan nat0r

14. lin as hja straks nei't eksamen t8.En sa sjoch ik se straks jerne

Dan ek it dyploma ha D6r dan efter dc mole stean
Moatte se har net forbielde Mannen wis en evenwichtich
Dat se it foar't sizzen ha Klear om der mei om te gean

15. L,arst in jier yn't hurde libben l9.Dan siz ik yn fol bitrouwen
Sa't wy fochten foar ís brea Jonges hjir, nou jim de fang
Dat soe har noch hiel wol goed dwaen Bemeal mei folle nocht ós mole
Ja dat koe bislist giin kwea Doch it goed en noch hiel lang

fl
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l. By it fangtou fan de moune
Ha'k sa rnannich kearen sticn
Wykh: loftcn .ia by kloften
llinne der oe r rny hinnc gicn

2. Lot'tcrr sktluu.'c 't str'rul bitrorrrve
Pas op gcan rtou nct to ticr
Ja dit ha wy dcr öf swittcn
Mar it skce ldc e k gjin sie'r

3. 't Mourttsje kin sa róstich dracijc
() hwat likct dat dan rnoai
Mar hwat kau'rrr ik t'olkr nachtc'n
Sorns nrar anlpcr op 'c koai

4" Op dy rildr": nrolcl;[illc
Mci rrtyfl greatc karrtnrcract
llarv ik striflr:n tsjin it wcttcr
Alle wyntsjcs nacm'k to bact

5. [:n dÍ striid tlat r,vic rnyn libben
Mci de krèftt:rr fan rratur
't Le:an d0r koe ik nct tan swetse

Mar dy striid der rnocht ik oer

6. Sonrs r-,k dracidc 'r hierle dagen
Mci in rCIstich fóstc gong

7 . Mar nou moat ik fan hirn skiedc
't Wetterskip dat nacm him oer
Trouwe àlder wt: tternroune

' Ja dit is foar my in toer

tt" It is moai dat jonge rnannen
Niget oan de mounen ha

f)at se' har wer dracije litte
Ja dór ntoat it al op ta

9. l',r'r se moatte 0ndcrhàldc
Dat is wierr in dj0re plicht
Hu ant in molc dy't hieltyd stil stiet
Dat is ornnle rs gjin gesic:ht

10. ['.n al korrrt it nrounderslibbcn
Dat wy hicnc noait noait wer
Graech wollc wy se noch biwarjc
Ja dat moat bislist sjuch d6r

I l. Nó ik bin nct e ige nwiis né
'k Hald dc fuotten op'e groun
Dcrfoar haw ik yn myn libben
Ficrst«: folle 0nderfoun

12" Nea sill'hja it wer bilibje
Sa't wy it bilibbe ha

l(r. IIwant dan komt de 0nderfining
Dan komt men der foar to stean
Wit men hwat der barre moat
.la sa moat it eins al gean .

20.1t dyploma is wol goed ja
Mar in hiel jicr rne alpraktyk
Derby kin't it lang net helje
Stiet it lang net mei yn't lyk

fl
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Sint Japik J.G. de Becr.

TWEEMOOIE MOTENFESTE\

ln Woudsend was er te weinig wind en bij Marssum wat te veel, maar beide keren
is hct feestelijk molengebeuren bijzonder geslaagd. De kranten hebben er uitvoe-

rig over geschreven" Wie er niet bij was en nog niet bij de molens is geweest, weet

toclr dat weer twee molenrestauraties zin voltoclid. Houtzaagmolen De Jager te

Woudsend en de poldermolen bij Marssum zijn niet alleen in hun soort uniek,
nlaar zijn nu in een zodanige staat en ook weer capabel om te malen dat je dank-
buar en blij bent met deze twee.
BU de officiële opening, respectievelijk door minister Van Doorn en burgemees-

ter Reitsnta, zijn goede en vriendeliike woorclen gesproken. Wij willen daar niet
verder op ingaan, maar wel hebben wij er behoefte aan een paar molenvrienden

te complimenteren en te danken voor hun inzet en doorzetten Als Ben Daven-

sclrot van de Stichting voor Zon en Vrijheid/Waterrecreatie te Amsterdam, ge-

steund door een actie-comité niet zo ,,warber" \ryas geweest en koppig doorgezet
hatl, dan is het voor ons de vraag of De Jager al gereed was geweest. En als Linze
van der Kooi en Kees Hellinga niet de ,,kop der foar hàlden hiene", gestimuleerd

cn gclrolpen door een legertje vrijwilligers, nou dan had de Marssumer polder-

ntolcÍr n()g niet gentalen.

't Karlrwurk alrttar yn- cn írt'noar gripend Stoarm cn re in cn hagelbuijen
Dat dan sa har deuntsjc sollg Need gyng it dcr soms om ta



Beide molens zijn in eigendom bij een stichting. De Amsterdamse stichting heeft
een wijd levensdoel en in het verlengde daarvan, ,,hoedet en noedet" men De Ja-
ger. De Stichting Molens in Menaldumadeel bezit zes van de zeven gemeentelijke
molens en doet dat met veel élan. De provinciale stichting De Fryske Mole ziet
in beide een welkome verlengstuk en een verlichting van haar immense opdracht
dat er geen molen meer verloren mag gaan. Plaatselijke medewerking en steun is
daarbij onontbeerlijk. Dan pas kan uit de subsidiegelden van de overheid en zo-
als in Woudsend ook met Rabo-gelden, het hoogste rendement worden gehaald.
En nu staail leden van het Gild Fryske Mounders te popelen om met Van der
Kooi één van hun nestors en lesgevers voorop, deze prachtige molens te laten
malen, te laten leven!

h,en schandaal
De HÍnserpoldermole, tussen Baard en Winsum, is nog altijd niet hersteld van de

stormschade in dit voorjaar. Wat administratief gedaan kon worden is gedaan.

De molen moet al maanden als rampgeval in de la liggen van het Haagse ministe-
rie van c.r.m.. De Fryske Mole heeft alles gedaan om de Haagse lade open te bre-
ken. Maar het is nog niet gelukt. Het is.een schandaal, de wijze waarop alle po-
gingen om een volop werkende molen weer in goede staat te brengen, worden
genegeerd. llet is een schande onl zo'n goed willende en enthousiaste molenaar
als Posthuma en een molen-actief polderbestuur, maandenlang in het onzekere
te laten.

A.B.

T. Lubben, Friese molenconsulent.
I{et oud-districtshoofd van de provinciale waterstaat van Friesland. de heer
T. Lubbers, is voor een periode van drie jaar belast met het toezien op de restau-
ratie en het ouderhoud van de molens.
De heer Lubbers zal contröle uitoefenen tlp het vakkundig uitvcleren van molen-
restauraties, zal toet.ien op het gesubsidieerde onderhoudswerk, zal een inven-
tarisatie maken van de staat waarin de Friese molens zich bevinden, een planning
opstellen voor de uitvoering van molenrestauraties en zal de bereidheid van de
moleneigenaren bevorderen tot het doen uitvoeren van restauÍaties.
Eén en ander uiteraard in overleg met de molendeskundige van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg voor het rayon Friesland en in santenwerking met
De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders.

HET OUDE FRIESE WINDMOLENBEDRIJF

ovER EEKSbHILLEN, RUNMOLENS EN LEERLOOIERIJEN (slot)

Vuil werk
Van het runmalen werd gezegd, dat het een bijzonder smerig werk was. Naast
de verkregen run, ontstond er ook een zeer stoffig bijprodukt, een poeder die
aangewend werd voor farmaceutische doeleinden. Er werden speciale kleren
gedragen door de malers. Ondanks dat drong de stofdoor alles heen en de vrou-
wen klaagden zelfs over het maar niet schoon te krijgen ondergoed.
De aanwezigheid van deze wiekendragers in o.a. Leeuwarden, Sneek, Heeren'
veen, Bolsward, IJlst, Donkerbroeli, Balk en Gorredijk vond mede z'n oorsprong
in de aanwezige bossen die de molens in ruime mate van werk voorzagen via de
leerlooierijen. Elders in het land was men aangewezen op de schorsafval van
scheepstimmerwerven en houtzagerijen. Hier in Friesland is zelfs sprake van
schors-uitvoer naar o.a. een Meppeler groothandel, die aan leerlooiers in andere
streken leverde.

De leerlooierijen
Deze bedrijven, ook wel vellenbloterijen genaamd, maakten veel gebruik van de

nrn. om van dierenhuiden leer te maken.
[)e velen kwamen te liggen tussen lagen run in houten of gemetselde kuipen in
tle grond, die ongeveer twee meter in het vierkant waren. Het strooien van run
onder toevoeging van een looizuurvloeistof werd om de zes maanden herhaald.
Na 2 jaar was het gewenste produkt verkregen.
l:r wàren twee soorten run, met en zonder kleurstof. De roodbruine kleurstof
konrt alleen voor in de hoofdtakken der eikeboom. Behalve voor het looien der
Iruiden wordt deze run ook aangewend voor het tanen van scheeps- en molen-
zcilcn. De run, afkomstig van de zijtakken, kan worden gebruikt voor het tanen
van visnetten. In de leerlooierij werd begonnen met het splijten van de vellen
in boven- en onderhuid. Pas na een periode van 2 jaar kon men beginnen met
lret bewerken van het leer. Zeemleer, schoenleer, zadels, tassen, kuiplooileer
voor omslag der haren, enz. Dit laatste was een noodzakelijk gebruiksartikel in
de oliemolens. De haren, waarin raapkool- of lijnzaad tot koeken geperst werd,
viaren omgeven door een solide leien omslag, om de enorm grote druk der
heien te kunnen weerstaan.

l.eermolens
In deze beschrijving mogen we niet voorbij gaan aan de overigens maar weinig
voorkomende leermolen. In dit bedrijf werden stampers d.m.v. een wentelas
op en neer bewogen. Onder deze stampers waren van te voren de te bewerken
vellen neergelegd. De bewerking die de vellen in een leermolen ondergingen was
dan ook eenvoudiger dan die van het leerlooiersbedrijf.
Waar zwaaiden deze molens destijds hun wieken?
Allereerst moeten we dan de stad Dokkum noemen. Oude kaarten geven aan dat
vlak buiten de stad, aan de noordkant, een tweetal leermolens moet hebben ge-



staan. In 1660 wordt er melding gemaakt van een leermolen opeenkampke
land in de Westerisse. Deze wiekendrager moet het eigendom zijn geweest van
ene Daniël Fools. In 1780 was eÍ nog steeds één leermolen, getuige de vermel-
ding in de staat van fabrieken en traÍieken, opgemaakt in dat jaar. In 1840 waren
er in Dokkum nog wel twee vellebloterijen, een van de fa. Wiist op het Zuider-
bolwerk en een aan het Schoenmakerspark, (In 1685 komt op een kaart ook een
leermolen in Leeuwarden voor, staande aan het Fliet).
In 1853 wordt er in Dokkum onder de 5 aanwezige industriemolens geen leermo-
len meer genoemd. Wel wordt er dan nog een genoemd in de gemeente rilorkum.

Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze beschrijving. Nu kunnen de
meermalen afgehakte stompen hun natuurlijke groei volgen in onze bossen en
daarbij komt, dat de windmolens in Friesland ook weer in bedrijf gesteld wor-
den. Hopelijk tot in lengte van dagen.

G.D. Wijnja.

BRAND EN BRANDPREVENTIE
door C..de Vos

ln dc vrij korto tijd dat ons gildc bcstaat, is in onzr: provincie cen der nrooiste rnolens aÍge-
bran<I (,,1)e Wclkonrst" tc St. Jacob. Parochie).
I-lct uas nict de cr'rstc, nlaaÍ wat ons betreft wel de laatstc molcn dic in vlamrncn opging.
Onl dit tc bcrcikcn ztrllcn :rllcn dicr rnct rnolsns tc rnakcn lrcbbcn aarr brandprcvcntie - d.i.
Itcl voorkoltrrrr vllt trrartd rttoetcrt ttrcclvrirken.
Dit artikcltjc is bodr-rtrltl onl u aan hot denken tc zetton overwatuin dezen op uw molen
zou kunnen docn.
Uitcraard vcrbitrdcn we hct roken op de molen!!!
Maar hcbt u er rvel ocns aan gedacht cen mot zand gcvuldr: r)retalon bak tc plaatsen voor
dc pcukcn? Hct drogc gras rond uw molcn kan vlanr vattcn door een woligeworpen peuk!!!
Historisch: dc oorzaak van esn brand (niet op cr:n nrolcn) bleck een geschourdc ruit, die
als brandglas we'rktc bij ecn bcpaaldc zonncstand.
Is uw glasucrk voor clkaar?
Wc lvcrken nrcj oh:ktrisch gcrci:dschap, cirkolzagcn cn boormachincs, maar het stietkind
op ve trl molcns is dc clektrische installatio!
Ik heb er zelfs nog open naadbuis cn linnr:n gr:i§olcerd draad gezion van 40 jaar oud. En
de randaarding van ons mooie gcrecdschap houdt op bij dc cerstc wandcontacldoos. Boven-
diun zijn dcrgelijke installatics nooit bedoeld gcwecst voor 2000 \Uatt buitenverlichting
(dcnk aan dc schijnwerpers).
Wist u dat er eells een korstl'ccst op ccn molen is gevierd met kaarslicht? Dit brandde op
1,5 nr van de riotcn nruntcl, geschoidon door ccn houten zoldor. Waarschijnlijk kunt u nog
rvel r:nkolc dingen bcdenkon dic in dczon hr:t daglicht niet kunnen vr:rdragen.
Wtrrdt overigcns uw bliksemaÍ'leidcr om de twee jaar doorgt:metcn?

Moeltt hct nu onvcrhoopt toch gcbcurcn dat cr brand ontstaat, wat dan?
l')cn bcgin van brand kunt u gauw aan mct r:cn goodc blusscr. Maar wat vooÍ blusscr? Ur
zijn zovecl soorton cn rnaton.
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Hierover heeft .een bestuurslid contact gehad met een aarital brandweerinstanties en
leveranciers.
Maar eerst iets over brand.
Over wat brand precies is zijn vele deÍinities gcgeven, maar brand laat zich het beste vergc-
lijken met een driehoek.
Een zijde stelt de brandbare stof voor, een andere de ontbrandingstemperatuur, de derdc
is de nodige zuurstof.
Brandblussen berust dus op hct wegnemen van één der zijden van de driehoek. Nu laten
veel brandbare stoffen zich niet weghalen, terwijl zuurstof alom aanwezig is en door de
lucht steeds weer wordt aangevoerd.
Rest nog de ontbrandingstempeÍatuur. We houden deze laag; bijv. door smeren of koelen.
De zuuÍstoftoevoer kan afgesloten woiden door afdekken met bijv. zand of een modet-
ner blusmiddel: bijv. CO-2. Dit zgn. zwaÍe gas is dubbelwerkend, doordat het onder hoge

druk als sneeuw de spuitkoker verlaat met een temperatuur van -120 graden C., en als

gas, zwaarder dan lucht, de zuuÍstoftoevoer afsluit.
Deze blusscr is echter - evenals een waterblusser - niet aan te bevolen voor gobruik op
de molcn omdat ze ongeschikt zijn voor electriciteitsbrandr:n (spanning-gelcidend).

Vir:r brandweerdeskundigen gaven unaniem als beste blusser voor ons de poederblusser

cn wr:l om verschillende redenen:
goschikt voor alle branden;
hr:t poeder tast de omgeving niet aan;
hct is gemakkclijk op tc ruimcn;
erg handzaam vanwege het betrekkelijk lage gewicht.

(iozicn dc afmetingen der diverse molenverdiepingen werd door de dcskundigen ecn 7 KG-
pocderblusser aanbevolen.
Mct dit soort blussers kan men een trap op, wat haast niet mogclijk is met oon sneeurvblus-

scr van gclijke capaciteit.

Wcct icderc molenaar de dichtstbijzijnde telefoon en hct nummer van dc brandwecr?
l'icn plaatscli.ike brandweer heeft al geoefend in hct uitrukkcn naar de molen.
Nct'rrrt tr v()or uw molen ook eons cóntact op?

Wect u hor: de blussers op uw molen in werking gesteld moeten worden?
l.pcs ccn5 dc gebruiksaanwijzing en laat ze eens contÍoleÍen door de lcvcrancier of brand-
wccrdcskundige in uw woonplaats.

Mot'ht u na het lczon van bovenstaande zelfs cens een brandje willen blussen, neem dan

c()ntact op mct: C. dc Vos, Koartc Miente 17, Akkrum (tel.05665-1266).

P.S.: l)o prijzen van 7 KG B.C.-pocder liggcn tusscn f. l4l,- en f. 165,- (excl. BTr,V).
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EXAMENS IN WITMARSI.JIII

Op vrijdag 14 mei j.l. werden er op de koren- en pelmolen ,,De Onderneming" te
Witmarsum landelijke examens gehouden van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars. De molen, die beheerd wordt door de heer L. Sierkstra, vrijwillig mole-
naar €n bestuurslid van het Gild Fryske Mounders, ziet er na restauratie weer
fantastisch uit. De examens werden afgenomen onder mooie weersomstandighe-
den. Onder de zonovergoten hemel, temidden van het in de wind wuivende kool-
zaad, maalde de molen uit het zuidwesten met vier halve zeilen. Af en toe werd
er gevangen, gekruid, geklampt of zeil voorgelegd, waarna de kandidaten theore-
tisch nog eens flink onder het mes werden genomen. Na afloop der examinering
bleek de uitslag voor allen positief. De geslaagden zijn: H. Velkers (Heerenveen),
S. Bergsma (Heerenveen), G. van der Beek (Marrum) en C. de Vos (Akkrum).
Zeer voldaan keerde een ieder huiswaarts, met een plezierige herinnering het
dorp Witmarsum achter zich latend, alwaar de molen op de berm stond uit te
rusten als een kalme reus en waar de cijfers en wijzers van de uurplaat der kerk
tintelden als goud. Een zeer geslaagde dag!
De geslaagden en hun instructeurs, de heren Van Tilburg en HoÍkamp, van harte
proficiat met het behaalde succes!

Aangezien we in dit blad nog niet eerder verslag hebben uitgebracht van het
examenoverzicht der geslaagde leden van het Cild, plaatsen we dat bij dezen in
chronologische volgorde:

/-L 2- 6-'73 op k.m. ,,De Meeuw" te Garnwerd: W.A. Hofkamp en P.lV. Hof-
kamp.

3 19- 6-"14 op k. en p.m. ,,De Eendracht" te Anjum: P. Bootsma.

? 9- 8-'74 op verfrnolen ,,De Kat" te Zaandam (Zaanse Schans): G.D. Wijnja.
f-/-7 l9-10-'74 op k.m. te Vrouwbuurtstermolen: J. Blankestijn, S.v.d. Eijnden en

" ll. Zuitlstra.
0 7- 3-'75 op k.m. ,,De Onderneming" te Vierhuizen: A. Dijkstra.
g l8- 6-'75 op k.m. ,,De Dood" te Zaandijk: A.S. de Jong.

ro-t 19 en op k.nr. .,Leemansmolen" te Vriezenveen: K. Vanger, J. Wierstra,

/r.-u-ry 20-l l-'75 J. Coppens, L. Sierkstra en A. Kuperus.' l4- 5-'76 op k. en p.m. ,,De Onderneming" te lVitmarsum: H. Velkers,títé 'tà-É. s. Bergsma, G.v.d.Beek en C. dívos.

Nog iets over het examen:
De examens worden gehouden onder auspiciën van het Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars, terwijl de examens worden afgenomen door de examencommissie van de
Vereniging De Hollandsche Molen, bestaande uit de heren: J. Mallisse, D. van
Vliet en E. Smit jr.. Als secretaresse fungeert mevrouw N. Muijsken - Schmidt.
Het exanren duurt ongeveer I l12 uur per kandidaat: eerst circa een uur praktijk
(vangcn, bijleggen, zwichten, klanrpen en kruien), gevolgd door een inspectie-
tocht door de gehele molen waar op de betekenis en waarde van alle mogelijke
bewegende en niet-bewegende molenonderdelen wordt ingegaan. Daarna volgt
dan nog een half uur theorie.

G.D.W.
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