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Stichting De Frysl«e Mole:

voonitter.' A Bokma,'t Noard 2,8732 BB Wommels
secretariaat: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden (tet. O5tOO41214l

gironummer: 2257734 (t.n.v. de penningmeester)

Verslag van de najaarsvergadering voor de leden van het Gild Fryske
Mounders, gehouden op Vrijdagavond 7 November 1980 j.l. in rrDe
L ante arne't, bi j gebouw der N ed . Herv .-R ei[-fé-ÀË-krum .
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Vereniging Gild Frysk Mounderr:

voorzitter-' H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a, lJlst (tel. 05155-1403)
secretariaat.' mevr. P.C. de Jong - Dijkstra, Harddraven$^reg 31, 85Ol CK Joure
(tel' 05138-3470)
bankrclatie.: Friesland Bank
re k en

ingnu mmer

gironummer:
Red

81

:

29.8O.24

de slechte weersomstandigheden.

.gU

.15.42 t.n.v. Friesland Bank

aktiemederve rkcrr

:

A. Bokma - mevr. P.C. de Jong - Dijkstra J. WUst À Zendstra
Eindredaktie: G.D. Wijnja, B0tsingel 22,8501 DH Joure (tet. 0513g-410g)
zonder voonfgaande toestemming van de rcdaktie is het niet toegestaan
artikelen
of tekeningen en foto's over te nemen.

UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

De agenda voor deze vergaderitrg, die zaI worden gehouden op Vrijdagavond 27 Maart 1981 in I'De Lantearne'I , bijgebouw van de Ned.
Herv. Kerk, t€ Akkrum, (aanvang 19.30 uur) ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag vorige vergadering.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaaiverslag penningmeester.
6. Jaarverslag opleidingscommissaris.
7. Toespraak van de voorzitter.
8. Volgens het rooster is aan beurt van aftreden mevr. P.C. de JongDijkstra ( herkiesbaar), secretaris.
9. Rondvraag
10. Sluiting

.

1. Opening: De voorzitter heet iedereen van harte welkom en het is
verheugend dat men toch in zo grote getale gekomen is, ondanks

PAUZE

Na de pauze zullen er eventueel dia's of een film vertoond

worden.
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2.

In het bijzonder worden welkom geheten de heer en mevr.Lubbers
uit Harlingen en de heer A. Bokma uit Wommels.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken voor deze
vergadering bij de secretaris binnengekomen.
3. Mededelingen van de voorzitter: Ons verenigingsblad De Utskoat
is deze keer erg laat bij de leden aangekomen, want de examencommissie moest nog samengesteld worden, en dat liet
op zich wachten.
In de Utskoat stond de voorlopige agenda afgedrukt, maar ter
vergadering werd de definitieve agenda uitgereikt.
Een samenvattend verslag van het overleg nationaal molenaarsdiploma heeft U, in De Utskoat kunnen lezen, maar hier moet het Memorandum d.d. 28 April 1979 van het Gild nog aan worden toegevoegd. Dat heeft U nog te goed.
Dit Memorandum komt de volgende keer in De Utskoat, dan kunt
U het geschrevene beter begrijpen.
De brief van De Hollandsche Molen d.d. 28 Augustus 1980 is zeer
teleurstellend voor het Gild gewéest, dit was het antwoord op de
brief van ons d.d. 9 oktober 1979. Aan de volgende personen en
instanties hebben we enige notities gestuurd naar aanleiding.van
he1_ vglloop ]ran het 9lf'
a
vriiwillig molenaar 1979 - 1980. Het bestuur van Stichting-Nlolen^s
in Menaldumadeel , het bestuur van de Vereniging Vrienden van de
Groninger Molens, het bestuur van de Molenstichting Drenthe,het
bestuur van Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, de heer
E. Smit te Wormerveer, de heer J.M. Coppens te Broek, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de heer J.A. Heydra te Barneveld, het dagelijks bestuur van de Stichting De Fryske Mole, de
heer Th. Lubbers te Harlingen, de heer Ir. C. Klomp te Tietjerk,
de heer Ir. L. Eringa te Leeuwarden, lid Gedeputeerde Staten van
de provincie Friesland.
4. Verkie zíns best uurs lid
het aftreden van de heer L.J.SierkMen mag nu nog kandidaten indieneïr, omdat men van tevoren geen
gelegenheid had. Er wordt een stembureau in het leven geroepen,
bestaande uit de heren R.de Schiffart en A.S. de Jong. Stembriefjes worden uitgedeeld. De uitslag van de sternming is, dat de heer
C . Notenboom uit K ubaard met 37 stemmen voor tot nieuw bestuursUd wordt gekozen. De heer van der Woude bedankt de heer Sierkstra voor zíin bewezen diensten in het bestuur en vindt het jam-

mer, dat hij ons gaat verlaten.
Tevens heet de voor'zitter de heer C. Notenboom hartelijk welkom

Bijv. het dragen van een lange shawl.
De heer A. S . de Jong zou ook graag zien, dat er een feeste[ik
tintje aan gegeven wordt, als iemand geslaagd is voor vrijwillig molenaar. In de vergadering gaan veel meer stemmen op voor dit idee.
De vergadering van leermeesters en het bestuur zullen zich hierover beraden.
6. R.ondvraSg: De heer Hutchinson uit Makkum zegt hartelijk dank
voor de belangstellitrg, na zijn ongeluk , aan de leden en het
bestuur van het Gild Fryske Mounders. D eze belangstelling wordt bijzonder op prijs gesteld. De heer Zandstra uit Langezwaag klaagt zijn nood over de molenmakers. Het blijkt in de praktiik, dat niet iedere molenmaker een goede molenmaker-vakman
7.

8.

Het afscheid van

dhr. Sierkstra als bestuurslid.(Foto: P. Timmermans)

in ons bestuur.
Daarna wil de heer Sierkstra graag even het woord voeren. Deze
vindt het eigenlijk ook jammer ons bestuur te moeten verlaten,
maar aangezien er andere werkzaamheden in de toekomst waehten,
die ergveel tijd zullen vragen, heeft hij dit besluit moeten nemen.
De goede sfeer en de prettige samenwerking heeft de heer
Sierkstra altijd bijzonder op prijs gesteld.
5. Wat verder ter tafel kornt.
brengt naar voren, dat er
@ar[ngen

door de provincie maalpremies beschikbaar worden gesteld.
Het is volgens de heer Lubbers zéér aan te bevelen, om bij iedere
molen, waarmee gewerkt wordt een logboek aan te leggen, waarin
o.a. zeker wordt vermeld het aantal maaluren, uren van het onderhoud, wat gedaan wordt, enz. De manuren kunnen eventueel
worden vergoed met f. 12,50 of f. 15,-- per uur.
Men moet dus alles zoveel mogelijk opschrijven. De heer R. Lenstra uit Wolvega brengt naar voren, dat hij al lange tijd alle werkzaamheden op de molen De Windlust te Wolvega opschrijft. Dit is
dus een zéér belangrijke zaak. De heer A.S. de Jong brengt de
veiligheid op de molen onder de aandacht. Op de Contactdag van
de Hollandsche Molen in Alkmaar hield de heer J.C. Duyvis, voorzitter van de Zaansche Molen, een duidelijk betoog over de veiligheid op en rond de molen. Het dragen van bepaalde klereï-EEfrhinderlijk zijn voor je bewegingen en eventuele werkzaamheden
op de molen. De twee ongelukken, die dit jaar op molens zijn gebeurd, zijn ook een beetje te wijten aan het dragen van verkeerde

kleding.

is.
Hier dient men toch rekening mee te moeten houden in de praktijk!
Sluiting_: De voorzitter sluit nu het officiële gedeelte van de vergadering. Daarna is er De Pauze, waarin we nog een kopje koffie
drinken, en waar altijd dnrk van gedachten wordt gewisseld.
Na de pauze laat de heer ing. Lubbers uit Harlingen de film over
de herbouw van de korenmolen trDe Hooprr te Stiens zien. Van deze
film hebben we erg veel kunnen genietorl , in kleur en het was zelfs
een leer zame film.
Onze voorzitter bedankt de heer Lubbers hartelijk voor het vertonen van deze film op onze vergadering.
Na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid en de bijdrage aan deze vergadering, wenst .de voorzitter een ieder wel
thuis.
Mevr. P.C. de Jong-Dijkstra.
*{<***r<**

MEMORANDUM
Onderwerp: Nationaal diploma als vrijwillig molenaar
Datum

:

28

april

1979

Opgesteld door het bestuur van de verenigrng Gild Fryske Mounders

Het Gild Fryske Mounders verstaat onder een nationaal diploma
als vrijwillig molenaar een bewijs van bekwa.amheid voor de mole*
naar-uit-liefhebberii , dat in beginsel wordt erkend door alle moleneigenaren in Nederland.
Het Gild Fryske Mounders meent dat in beginsel iedere vereniging
van molenaars-uit-UeÍhebberij de opleiding voor dit diploma ter
hand moet kunnen nemen, echter wel onder toezieht van een instantie, die geacht kan worden bedoelde moleneigenaren te vertegenwoordigen in deze.
Het Gild Fryske Mounders aanvaardt de vereniging De Hollandsche
Molen als de instantie bedoeld in punt 2, maar meent dat behalve
de moleneigenaren ook de molenaarsverenigtngen medezeggenschap

Het Gild Fryske Mounders zal bekwaamheidseisen hanteren voor
de leden-molenaar gezel overeenkomstig het concept van 8 januari
1979, dat bii de bespreking van 23 februari te Uitgeest werd
overhandigd a€u: de vertegenwoordigtng van De Hollandsche Molen. Het ligt in de bedoeting voor toelating tot lid-molenaar gezel
te eisen dat hii in het bezit is van het nationale diploma als vrij-

behoren te hebben in de te hanteren eisen van bekwaaheid en bovendien aktief deel behoren te hebben in het afnemen van de examens aan het einde van de door hen vetzorgde opleidingen.

Het Gild Fryske Mounders is in de afgelopen jaren gesteld tegenover het feit dat een toenemend aantal leden van de verenigng
zich is gaan bezig houden met het bedienen en exploiteren van
grotere , produeerende windmolens, een ontwikkeling die de vereniging gunstig acht voor het behoud van de molens, €rr daarom
gaarne wil helpen bevorderen.
Het Gild Fryske Mounders is zich echter wel bewust van de grotere verpliehtingen en zwaardere verantwoordelijkheid die daarmede gaan rusten op een verenigng die zich ten doel stelt bij te
dragen aan het kweken van bekwame molenaars-uit-liefhebberij ,
en onderkent de nood zaak om de opleidingen aan te passen aan de
'hogere eisen die gesteld moeten worden aan de vakbekwaamheid.

willi g molenaar.
10

Het Gild Fryske Mounders zret om die reden gaarne dat eenzelfde
pakket eisen van bekwaamheid wordt gesteld voor een nationaal
diploma als vrijwillig molenaar, met dien verstande dat aanpassing
van de eisen zonder de hoofdlijnen aan te tasten onvermijdeIijk moet worden geacht.

11

Het Gild Fryske Mounders meent dat, zowel van de kant van de
moleneigenar€ÍI , als van de kant van de molenaarsverenigingen
medezeggenschap moet bestaan ten aanzien van het peil van de
bekwaamheidseisen, €r1 ook ten aanzien van de wijze waarop dit
peil wordt bewaakt. Te dien einde zou een nationale raad voor de
molenaarsexamens gevormd kunnen worden, in welke ieder van
de verenigtngen wordt vertegenwoordigd door funktionarissen,
die op dit terrein verantwoording dragen.
Men kan hierbij denken aan de volgende samenstelling:
1 vertegenwoordiger van het bestuur van resp. De Hollandsche
Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en van het Gild
Fryske Mounders,
de voorzitter van de opleidingscommissie van Het Gitde van
Vrijwilti ge Molenaars,
de opleidingseommissaris van het Gild Fryske Mounders , ep
twee vertegenwoordigers van de permanente leden van de ex-

Het Gild Fryske Mounders acht het voor de verenigrng te hoog
gegrepen om te beginnen aan het orgaïriseren van cursussen waarmede de leden zieh de vereiste bekwaarnheden kunnen verwerven
voor het zelfstandig bedienen en exploiteren van grotere, producerende molens: deze kennis zullen de leden moeten vergaren door
in de praktijk werkzaam te zijn op dergelijke molens, €rr door
zelfstudie.
Het GiId Fryske Mounders acht echter hiertoe een gedegen basisopleiding onontbeerlijk, waarbij niet alleen het aanleren van de
vereiste praktische vaardigheden van groot belang is , maar ook
het verkrijgen van een behoorlijk theoretisch inzicht, en meent
dat'de bestaande opleiding - nadat deze op een aantal punten is
verbeterd kan voorzien in deze behoefte.
Het Gild Fryske Mounders aanvaardt de hieruit voortvloeiende
noodzaak om de leden van de verenigtng te gaan onderscheiden in
vier categorieën, te weten leden-leerling molenaàl", Ieden-molenaar
gezel, leden-molenaar en gewone leden.
Leden-leerling molenaar zijn zii die een opleidingscursus bij de
verenigrng volg€fi, lid-molenaar gezel zijn zii die deze opleiding
hebben doorlopen en het examen aan het einde ervan met goed gevolg hebben afgelegd. Als lid-molenaar worden toegelaten, behalve leden-molenaar gezel die kunnen aantonen dat zii de vereiste
ervaring hebben opgedaaï] en de nodige kundigheden bezitten, beroepsmolenaars.
Gewone leden, tenslotte

, nin

degenen die wel aktief willen zijn in

de verenigtng, maar niet als molenaar.

amencommissie.

Het Gild Fryske Mounders acht het goed funktioneren van een
dergelijk overlegorgaan een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het idee van een nationaal diploma als vrijwillig molenaar. Om die reden dienen taak, bevoegdheden en werkwijze
van de raad een belangrijk onderwerp van bespreking te vormep.
T2

Het Gild Fryske Mounders meent dat de exaÍnencommissie, om
verschillende redenen veus praktisehe aard, moet bestaan uit drie
person€n , niet meer, niet minder, €Íl alle drie met stemreeht .
Overeenkomstig de inzichten die in de onderwijswereld hieromtrent thans bestaan, meent het Gild Fryske Mounders dat de eigen leermeester van de kandidaat in ieder geval lid moet 71;n van
de examencommissie.

13

Het Gild Fryske Mounders meent dat de andere twee leden van
de examencommissie permanente leden moeten zi!n, ieder met een
vaste plaatsvervanger.
Eén van die twee kan öf worden aangewe zen door een of meerdere
regionale moleneigenaren als hun gecommitteerde, öf door De Hol-

landsche Molen. Het andere lid wordt altijd aangewe zerl door De
Hollandsche Molen als gecommitteerde van die verenisng. De
stiehting De Fryske MoIe heeft op dit punt al medewerking toegezegd, en is bereid als gecommitteerde aan te wijzen de moleneonsulent voor de provineie Friesland, met een op dit gebied des-

kundig bestuurslid van de stichting als ziin plaatsvervanger.

L4

Het Gild Fryske Mounders acht het juist dat de examencommissie
voor het examineren van eigen leden wordt benoemd door het bestuur van de verenigrng, uiteraard met inachtneming van hetgeen daarover in punt 13 wordt gesteld .

15

Het GiId Fryske Mounders meent dat het geven van opleidingscursussen in Friesland beperkt moet blijven tot de grotere producerende molens. Verwaeht mag worden dat binnen afzienbare
tijd een aehttal van die molens hiervoor beschikbaar is, elk beheerd door een groep vrijwillige molenaars. Het te voeren beleid
is erop gericht dat deze groepen ook nog enige andere kleinere
molens in de omgeving gaan behereÍr, wat de leerlingen de mogeIijkheid biedt buiten het vereiste stage lopen op andere lesmolens een gevarieerde ervaring op te doen.

16

Gezien de hiervoor geschetste toestand geeft het Gild Fryske
Mounders er de voorkeur aan het exarnen af te nemen op de molen
op welke de kandidaat zijn opleiding genoot, omdat dit de kandidaat de beste mogelijkheden biedt om zíjn bekwaamheden te tonen,
en daar gaat het bij een exarnen uiteindelijk om.

t7

Het Gild Fryske Mounders is tot het inzicht gekomen dat het ontstaan van regionale diploma's als vrijwillig molenaar moet worden
beschouwd als een ongewenste ontwikkeling. Het uitreiken van
het eigen diploma is om die reden gestaakt, eo zal niet weer worden hervat , ook niet indien het overleg over een nationaal diploma als vrijwillig molenaar onverhoopt mocht mislukken.

18

Het Gild Fryske Mounders zal wel alle leden van de vereniging
voorzien van een bewijs van lidmaatschàp, waaruit blijkt tot welke eategorie leden men behoort.
Ook zal aan hen, die het examen aan het einde van de opleiding
tot molenaar gezel met goed gevolg hebben afgelegd, als bewijs
daarvan een certificaat worden uitgereikt.

{<{<**{<{<t*

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VAN HET

GILD FRYSKE MOUNDERS
Examens voor gezel molenaar
Op zaterdag 4 oktober van het verleden jaar deden de gebroeders
K.S. Visser en W.A. Visser, thans wonende in Sneek, examen op
houtzaagmolen De Rat te Ulst. Beiden slaagden.
Op zaterdag 25 oktober deden weer twee leerling-molenaars van de
groep lJlst examen, het waren R.P. Jansen en R. de Schiffart, beiden uit IJlst. Ook zij slaagden.
Op zaterdag 15 november werden exaÍnens afgenomen op korenmolen
Windlust te Wolvega. Van de twee kandidaten slaagde alleen de heer
R. Lenstra te Wolvega.
Op zaterdag 20 december was koren- en pelmolen De Onderneming
aan de beurt, ook met twee kandidaten, die beide slaagden. Het waren W.R. Dijkstra te Damwoude en ÍV. Postma te Broeksterwoude.
Op zaterdag 10 januari 1981 werden examens afgenomei op houtzaagmolen De Jager te Woudsend. Beide kandidaten slaagden, mei. K .
Geestman te Woudsend, die publiciteit kreeg als eerste en enige houtzaagster, en J.C. van Driel te Oldekerk.
Aan alle geslaagden werd per brief het bewijs van lidmaatschap als
gewoon lid behorende tot de kategorie gezel-molenaar toegestuurd,
vergezeld van de gelukwensen van het bestuur.

Aanstellin g leermeesters

In de vergadering van 28 oktober

1980 heeft het bestuur besloten
twee nieuwe leermeesters aan te stellen. Het zijn de heren F. Felkers
te Leeuwarden, die als leermeestet zal gaan fungeren op houtzaagmolen De Jager te Woudsend, en S. Hoekstra te Marrum, die leermeester wordt op poldermolen De Grote Molen te Marrum.
Met brief van 24 november 1980 heeft het bestuur beide heren hun
aanstelling als leermeester bevestigd, dit ingevolge artikel 5, derde
Iid van het Huishoudelijk Reglement.

Toelating tot de kategorie molenaar
Op diens schriftelijk verzoek heeft het bestuur besloten de heer
G.H. Klijnstra te Kubaard, (beroeps)molenaar van korenmolen De
Hoop te Stiens over te brengen van de kategorie gezel-molenaar naar
molenaar per 27 oktober 1980, en wel op grond van artikel 5, eerste
Iid onder b van de Statuten. Dit besluit is de heer Klijnstra per brief
van het bestuur dd.22 december 1980 - vergezeld van een passende gelukwens - bevestigd.
Korenmolen De Wijert te Makkinga
Ieder heeft vast wel in de krant gelezen over de bezetting van korenmolen De Wijert door de Makkingaaster Oudejaars Ploeg (MOP).
Vóór de bezetting, die plaats vond rond de jaarwisseling, had het
bestuur al een uitnodiging ontvangen van de vereniging Dorpsbelang VVV Makkinga voor het bijwonen van een vergadering over het

behoud van de molen, t€ houden op 6 januari 1981. Deze bijeenkomst

werd inderdaad gehouden, behalve onze vereniging waren uitgenodigd de Coöperatieve Landbouwbank Meppe1 (de moleneigenaar), het
gemeentebestuur van Ooststellingwerf , Stichting De Fryske Mole,
de groep vrijwillige molenaars van Makkingà, en later nog de MOP,
die overigens de molen bezet hield tot de avond van de vergadering.
Aan alle aan de vergadering deelnemende partijen is door de vertegenwoordiging van onze verenigtng een exemplaar uitgereikt van
een stuk met de titel Korenmolen De Wijert te Makkinga - Een beschouwing over de mogelijkheden van beheer en exploitatie. Helaas
was het gemeentebestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd,
reden waarom de dag na de vergadering twee exemplaren van het
stuk per brief werden aangeboden aan het college van burgemeester
en wethouders van Ooststellingwerf.
TnaLs de titel aangeeft bevat het stuk een beschouwing over de moge[ikheden van exploitatie van De Wijert , het wordt besloten met
een aantal aanbevelingen, die in het kort neerkomen op het volgende.Het eigendom van de molen overdragen aan de gemeente OoststelIingwerf , beheer en exploitatie door een daartoe op te richten stichting. De rnolen in exploitatie brengen voor het malen van graan op
bescheiden schaal en op basis van lieÍhebberij, err de molen ter besehikl<ing stellen a1s lesmolen. Het bestuur hoopt en de grote groep
vrijwillige molenaars van Makkinga met hen dat de inhoud van het
stuk ertoe zal bijdragen dat de broodnodige restauratie van De
Wijert spoedig ter hand kan worden genomen.
Korenmolen De Hoop te Holwerd

jaar werd het bestuur per brief be-

naderd door de direkteur van gemeentewerken van Westdongeradeel
over de mogelijkheden van exploitatie van korenmolen De Hoop te
Holwerd.
Op woensdag 14 januari 1981 vopd te Ternaard een bespreking
plaats tussen vertegenwoordigers van het bestuur en twee ambtenaren van gemeentewerken. Het is de bedoeling dat De Hoop in exploitatie wordt gebracht voor het malen van graan voor de bakker, en
dat op bescheiden schaal en op basis van liefhebberij . De molen zal
bovendien op korte termijn beschikbaar ziin om door or:ze verenisng
te worden benut als lesmolen. Van de kant van de gemeente zal worden gezocht naar lieftrebbers voor de opleiding tot gezel-molenaar,
welke or:ze verenigrng zal gaan verzorgen op De Hoop. Van de kant
van het bestuur werd toegezegd dat eraan zal worden gewerkt tijdig
een geschikte leermeester te vinden.
Degenen onder onze leden die er belangstelling voor hebben om ook
deel uit te gaan maken van de te vormen groep Holwerd, kunnen
zich voor nadere inlichtingen hierover in verbinding stellen met de
opleidingscommissaris , de heer A. Oldenburger te Bergum , telefoon
I

0511,6 3349.
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Bespreking tussen Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild

Fryske lVlounders

Op voorstel van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars vond op zaterdan 10 januari 1Sl1 te Heerenveen een bijeenkomst plaats van de
voltallige besturen van de twee verenigrngen, met het doel te overleggen over de opleiding tot vriiwillig molenaar en over de verhou-

ding tussen de verenigingen. De voorzitter van het Gild Fryske
Mounders hield een inleiding over de geschiedenis van het idee van
een nationaal diploma als vrijwillig molenaar, waarna de voorzitter
van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars de daaraanvolgende gedachtenwisseling leidde over de achttien punten van het Memorandum
dd. 28 april 1979, opgesteld door het bestuur van het Gild Fryske
Mounders.
De vergadering, die duurde van elf tot vijf uur, met een onderbreking voor een gezamenlijke lunch, werd door de deelnemers als heel

nuttig en verhelderend ervaren. Het is de bedoeling dat het overleg in de toekomst wordt voortgezet.

Veiligheid in windmolens

Op deze plaats wil het bestuur er nog eens de aandacht op vestigen,
dat in de tekst onder hetzelfde hoofd in De Utskoat no. 18 van juni
1980 een storende drukfout is geslopen. De laatste alinea, op bladzijd,e 23, dient te luiden als volgt: Het bestuur meent er goed aan te doen op deze wijze de veiligheidszaken weer eens onder de aandacht te brengen, in de overtuiging dat een goed inzicht in wat moet worden aangemerkt als
onveilig handelen, en wat als een onveilige situatie, onontbeerlijk is om ongevallen te voorkomen.
Bijna altijd blijkt achteràf dat het ongeluk had kunnen worden
voorkomen, en dat is een heel verdrietige zaak., ...
Samenvattend verslag van het overleg Nationaal molenaarsdiploma in
nr. 19/20 van oktober 1980

in De Utskoat

dat de in De Utskoat afgedrukte tekst oorspronkelijk werd samengesteld yoor èen ander doel er wordt enige malen verwezen naar bijlagen, die uiteraard niet aanwezig zijn.
Door een ongelukkig misverstand werd verzuimd de tekst op deze
punten aan te passen, en - wat erger is - ook de tekst van het Memorandum van 28 april 1979 op te nemen. Omdat het verslag niet duidelijk is zonder laatstgenoemde tekst, is deze opgenomen elders in
dit nummer. Met verontschuldigingen van het bestuur aan de lezers
van De Utskoat!

**8*****
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MUTATIE IS LEDENLIJST,

afgeslotgn per 31 januari 1"981.
Njeuwe gewone leden:
G 093 L. H. Dekker-Hoogeveen, de Boeyer 39,8501 RK Joure,

c 0e4 L Ë:uarHïuiïÏ", Krugerstraat 43,8e1? BL Leeuwarden,
G 096 L

d. d . 28 maart 1980.
Mevr. T. Wiersma, Gasthuisstraat 2, 9L72 NZ Ferwerd,
d. d. sept. L980.
M.M. Clijsters, Mieddyk 6, 9173 GG Hogebeinturt,

G 097 L

G. Renema, Hoofdstraat 16, 9172 MP Ferwerd,

G 095 L

d.d.

3

okt.

L980.

d. 3 okt. 1980.
L. Dijksttà, M. Sannesstraat 19, 9061" CG Giekerk,
d.d. L4 nov. 1980.
G 099 L S.P. JelleÍDà, Piekezijlstraat L7 , 8608 CM Sneek,
d.d. 8 nov. 1980.
G 091 L H.J. Scheenstra, de Pölle 28, 8471HE Wolvegà,
d.d. okt. 1978.
G 0100L J. Hofstra, Smidstraat 23, 87 46 NG Schraard ,
d.d. 1dec. 1980.
G 0102L K . Punter, Kerkstraat 51 , 847 L CE Wolveg&,
d.d. 2l jan. 1981.
G 0105L A. Wever, Lyelamawei 32, 8423 TD Makking&,
d. d. jan. L981.
G 098 L

d.

Vrics genict volop bij het zien van dit bruisend schuim.

Fedankt ggwone leden:
G 043 M P. Kingma, Grote Bredeplaats 6A, 8861 BB Harling€o,

c

008

M l,:t'. J.
d.d.

jËl;#:

'c,"o,orenstraat

1 jan. 1981.

15 ,

7151 WE Eiberg€Ír,

AdreswijziEingen :
G 064 M K.S. Visser, Bottinge 78, 8604 AL Sneek.
G 065 M W.A. Visser, Bottinge 78, 8604 AL Sneek.
G 024 G T. van de Kamp, van Teyenslaan 1, 9244CD Beetsterzwaag.
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DE VRIES UIT BIRDAARD IS GEK OP ZIJN MOLEN

" DE VOLHARDING ''

Toen we in de afgelopen zomer eens een molentocht door Friesland
maakten, brachten we ook een bezoek aan molenaar De Vries uit Birdaard. Het liep die middag al tegen etenstijd, maar een bezoek aande
molen was geen onoverkomelijk bezwaar. Integendeel, de krasse oude
molenaar ging opgetogen met ons mee. Hoewel er een harde zuid12

De Volharding

in bedrijf ."Sa moat it bliuwe", aldus De Vries.
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wester over het land blies, kruidde de Vries de muonts toch maar op
de wind en met de windborden in ging de molen maar traag rond en

in kleine gulpjes stroomde het polderwater uit de ttskoat.
De Vries
rrHij loopt zwaar hoor als de schroef vol water zit.
z

Jullie nroeten ook kunnen zien wat hij kan presterenrr en terstond
werd de. vang neer gelegd en kwam de mfinder met een zeil
aansjouwen

Hij sjorde het in de roede op en bevestigde de hoektouwen en
litsen.
Beide enden van de binnenroede kreeg halve zeilen en toen de vang
weer los was, stond De Vries met een trots gezicht zijn molen te aanschouwen. Hii maalde volop: krachtig zwaaiden de roeden rond en
bruisend schuimde het water naar buiten. De Vries was in z'n element. Hij voelt zich hier thuis temidden van golvende weilanden waarover de wind voortjaagt en waarin de watermolen staat te malen. Af
en toe luwde de wind wat, maar dat mocht de pret niet drukken.
ilWe moeten maar weer naar de vrouwtt liet hii weten toen de molen
een mooi poosje had gedraaid en het tegen half zeven liep. Daar hadden we uiteraard geheel geen bezwaar tegen, want toen we daar arriveerden stond er een heerlijke kop koffie met een koek voor ons
klaar.
OVER VROEGER
De Vries werd op 25

juni van het jaar 1900 te Lichtaard geboren als
boerenzoon. Als kind had de grote molen in de buurt zijn aandacht
en op 18 jarige leeftijd moest Nj voor het eerst zelfstandig de zelfzwichter van Braak in de Noordermiedpolder bij Hallum bemalen. Het
was een nacht met veelbuien,het ging ruig, maar de volgende dag
was het peil 30 cm. gezakt en dat was een feit om zeer trots op te
zijn. De Vries herinnert zich de vele molens uit de omgeving: rtHet
was een prachtig gezicht wanneer ze allemaal maalden.il Toen zijn ouders in 1911 verhuisden naar de Noordermieden bij Hallum hadden ze

ook het toezicht op een molen. "Die moest 100 pondemaat bemalen,
maar dat was voor hem een koud kunstjett, aldus de molenaar, waarna
zijn vrouw eraan toevoegt: rrWat was het een prachtig gezicht wanneer
hij met volle maan stond te malen.r? In de sleehte dertiger jaren kwam
het voortbestaan van de stoere wachter op het spel te staan. De
strijd werd toen beslist in het voordeel van de moderne bemaling: er
kwam een windmotor.

EEN ZEILMOLEN
Toen De Vries in 1924 trouwde, kwam het jonge paar te wonen bij
Jislum op een boerderij waar eens een slot had gestaan. Hij wist er

veel over te vertellen, doch wij zullen het houden bij zijn molenherinneringen. In het land stond een monnikmolentje 'rDe Volhardingrr die
voor de bemaling zorg moest dragen. Hoewel het geen zelfzwichter
was, voelde de molenaar zich er spoedig bij thuis. 'Ue moest de lucht
wel goed kennen, want de molen stond een eind van de boerderij verwiiderd. Je kon hem alleen zijn gang laten gaan als hetvertrouwd was.

Maar de zeilen heb ik er altijd voor vandaan gekregen, ookrs winters
heb ik nooit last van bevroren zeilen gehad. We hadden trouwens
een beste zeilmaker, Koolstra uit Leeuwarden, dat was een val<man
hoor. Dan kunnen ze er vandaag de dag niks vanr?, daarmee doelend
op de onlangs verkregen zeilen die 10 cm. te smal werden afgeleverd.
KRIMPENDE WINDEN EN UITGÀANDE VROUWEN ZIJN NIET TE
VERTROUWEN

Het weer heeft in het leven van de molenaar altijd een grote rol gespeeld.
Vooral met buiig weer was het oppassen geblazen. rrln de herfst
werd er altijd veel van de molen gevergd. Bij het op hol slaan was
het zaak snel ter plekke te zijn en dan zo gauw mogelijk de vang eroprr, aldus de molenaar.
Drie keer heb ik het beleefd dat er een straal rook achter uit de kap
kwam. Dat kwam omdat ik de vang erop had gegooid; je kon het immers proberen om hem nog te houden. Maar ik had hem er dan wel
bliksemsvlug weer af want met zorn houten vang moet je geen brokken
hebben. Natuurlijk was ik er iets te laat bij gekomen, maar door hem
uit de wind te kruien, wist ik miin brave makker daar in het land
voor de ondergang te behoeden. En daar ben ik nu nog erg gelukkig
mee. Nee, zónder die molen zou ik eigenlijk niet kunnen, het is mijn
grote hobby. Maar ik ben ook erg gelukkig met mijn vrouw.tt
Met veel genoegen ziet De Vries terug op al zijn molenaktiviteiten,
waarvan de bekroning Ugt bij de verworven onderscheiding door ?rDe
Hollandsche Molen" en bij het herstel van zijn destijds in desolate
staat verkerende molen, nu eigendom van rrDe Fryske Moletr. Bovenstaand weer-gezegde stond vroeger in het oude achtkant van trDe
VolhardingÍ?. Dit gezegde was vergezeld van enkele andere ?rmaar die
weet ik niet meer, maat ze waren al wat schuintt, aldus de vitale molenaar die we nog vele gezonde jaren toewensen in bijzijn van zijn
vrouw en kinderen.

Jourc, januari 1981.

G.D

.

Vfijnja.

DE LAATSTE LOODJES VOOR IIDE HERSTELLERX

Dc restauratie van de voormalige veenpoldermolen rrDe Herstellerrr te
St. Johannesga vordert gestaag. Nadat in het bintwerk de nodige balken vernieuwd werden, kon in de werkplaats de bouw van de kap gerealiseerd worden. Inmiddels zijn de onderdelen overgeplaatst naar
het molenerf waarop een grote nissehut staat waarin de kap weer
werd gemonteerd. Hopelijk is men op het moment dat U dit leest reeds
begonnen met het opnieuw dekken van romp en kap. Verder werd bij
een ijzergieterij in Heerenveen de as gegoten, een karwei dat in geen
jaren meer in Friesland werd uitgevoerd maar dat met behulp van een
mal uit Noord-Holland weer geklaard kon worden. Binnen afzienbare
tijd hoopt men dus de kap met toebehoren met een hijskraan op de
molenromp te tillen. Uitwendig is er dan een juweel van een molen
toegevoegd aan het Friese molenbezit.
Inwendig zal er daarna nog heel wat gedaan moeten worden want de
commissie tot behoud van "De Herstellerrt heeft het plan opgevat om
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de molen permanent te laten bewonen door een gediplomeerd lid van
het frcild Fryske Mounderstt. Men is er dan van verzekerd dat de molen regelmatig gaat draaien hetgeen het verdere behoud van dit monument ten goede zal komen. Daarvoor is echter nog geld nodig. De
laatste loodjes wegen het zwaarst. Elke molenliefhebber die het behoud van de Friese molens een warm hart toedraagt kan een donatie
storten op banknummer 326458654 van de Rabobank te Heerenveen
t . n. v. de aetie ttHelp de Hersteller herstellentt . Het gironummer van
de bank is 814657. Voor verdere inlichtingen kunt U zich wenden tot
dhr. Jolle Jager, Streek 95, St. Johannesg&, tel. 05137 43 1.

uit van het opslagcomplex van de CLM te Makkinga. Hoe de eigendomsverhoudingen geregeld kunnen worden is
nog een zaak van overleg. Van de zijde van CLM is alle medewerking

De molen maakt deel
toegezegd.

ill

ï

G.D.W.
MOLENAAR GEVRAAGD VOOR DE KLAARKAMPER MOLEN
De watermolen bii Rinsumageest, de rrKlaarkamper Molenrr die
eigendom van Staatsbosbeheer is, heeft een liefhebber nodig
die de molen geregeld kan laten draaien. Molenaar G . Mast liet
ons dit weten met de mededeling: tl .... it komt der op del dat
de moune hast altiten stil stiet. r' Staatsbosbeheer zoekt nu iemand, maarttmen moat fansels wol in diploma fan it ttcild

Fryske Mounders" hawwe! en him sels forsekerje tsjin irngemakken.rr Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij G. Mast,
Pastorijstrjitte 7 , 9141 VC Wierum ( tet . 051 99 427) .
AKTUALITEITEN DE FRYSKE MOLE
Molen Makkinga dichter bij restauratie

Rond de jaarwisseling kwam de korenmolen van Makkinga volop in de
publiciteit. Dat is te danken aan de Makkingaaster Oudejaarsploeg,
M.O.P. Laten in andere streken van Friesland "oudejaarsploegenrr
zich wel gelden door vernielingen, in de zuid-oosthoek leeft een meer
positief beleven van de oudejaarsavond-folklore. Door de inzet van
de leden van de MOP is de restauratie van de Makkingaaster molen in
een stroomversnelling geraakt.
Maandagmorgen 29 december omstreeks L0 uur bezetten vijf leden van
MOP de molen. De bezetting heeft met wisselende rrbemanningr? negen
dagen geduurd. Een, gezien het doel, te waarderen prestatie. Ook
de Makkingaaster bevolking zag dat zo en Plaatselijk Belang - VVV
stelde zich achter de aktie van MOP.
Tot dinsdagavond 6 januari duurde de bezetting van de molen. Toen
was er een bijeenkomst van Plaatselijk Belang en het MOP-bestuur
met vertegenwoordigers van de Coöperatieve Landbouwbank Meppel,
CLM, (eigenaar van de molen). De Fryske Mole, Gild Fryske Mounders en Makkingaaster (leerling)molenaars. Het gemeentebestuur van
Ooststellingwerf was verhinderd, maar liet per brief weten dat er
overeenstemming was met CLM. Die is bereid de molen voor een symbolische gulden over te dragen aan de gemeente en is bovendien genegen de niet subsidiabele kosten van de restauratie voor de helft
mee te betalen als de gemeente ook de helft voor haar rekening neemt.
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Als de eigendomsprocedure is afgewikkeld volgt de subsidie-procedure.Inmiddels wordt er naar gestreefd om de voor-financiering uit
het Rabo-molenfonds rond te krijgen, waartoe ook de CLM het zijne
wil doen. En een aantal enthousiaste molenaars staat klaar in Makkinga om bij te springen.
Er is een voorbereidingscommissie gevormd voor het regelen van een
en ander. Daarin zitten de vertegenwoordigers van MOP, Rabo-bank
en Plaatselijk Belang VW. Voor de Fryske Mole en Gild Fryske
Mounders zullen de voorzitters Bokma en Van der Woude als adviseurs optreden.
ln 1972 raakte de molen van Makkinga in verval na een zware novemberstorm. In 1974 versnelde de februaristorm de aftakeling nog. De
ergste kwalen werden in L977 verholpen. Maar er bleef veel te wensen over en de ongerustheid over het uitblijven van de algehele restauratie groeide terecht. Makkinga verdient dat zijn molen spoedig
in volle glorie zijn wieken boven het dorp uit laat draaien.
In het Friese Molenboek staat een uitvoerig artikel over de korenmolen van Makkinga en zijn laatste molenaar, Weijert Zeephat.
Langer dan 70 jaar was de molen bij hem in vertrouwde handen. Op 8
mei 1970 overleed Zeephat, die met ziin 97 jaren toen zeker.de oudste
molenaar van ons land was.
ua-o-len_Ilel e règrneg
Op de valreep van het oude jaar werd de Fryske Mole nog een monnikpoldermolen rijker. Omdat zijn Achlumermolen nodig aan onderhoud
toe is besloot de heer Haije Thomas (bij vele t.v.-kijkers wel bekend)
tot overdracht, omdat hij vanuit Amerika (Washington) daar moeilijk
optimaal vooi kan zorgen.
Rcstauraties

iicn-aantàIïolens is in restauratie. De nieuwe monnikmolen bij de
provinciale weg onder Winsum wacht nog op de laatste loodjes
(schroefbak etc.) De spinnekop bij Marssum is bijna voltooid. Aan de
St. Johannesgaaster poldermolen wordt eveneens druk gewerkt. En
dat geldt ook voor de watermolen, spinnekop, op het Sneeker industricterrein, Het overleg over de verplaatsing en restauratie van de
monnikmolen bij het bos van IJpey, Zwartewegsend, is afgerond.

I
I

Van Aylvapolder
Iien nieuw initiatief geldt de poldermolen Triolum bij Lollum. De eigenaar Schakel en Schrale B.V. is bereid onder bepaalde voorwaarden
het eigendom aan De Fryske Mole over te dragen. In het gebied van
de Van Aylvapolder onder Burgwerd is een aktiekomité gevormd om
in deze oudste gereglementeerde polder van Friesland weer een watermolen te plaatsen op de plaats van de eerdere molen die door
brand verloren ging. De vereniging Dorpsbelang Lollum-Waaxens is
bereid aan de verplaatsing van molen Triolum mede te werken.
17

ELergie
Er ve-rschijnen de laatste

tijd veel berichten in de publiciteit over
het opwekken van energie (elektriciteit) met behulp van windkracht.
De daarvoor speciaal geconstrueerde windmolens hebben niets gemeen met de ons bekende molenvormen die landschappe[jk veel waarde hebben. Helaas zijn deze laatste minder geschikt voor stroomopwekking. De elektriciteitsmolens ziin een soort fabrieksschoorsteenachtige bouwsels van 18 tot 30 meter hoog met daarboven op een
grote driebladige propeller aan een dynamo. Hoe minder deze molens
opvallen hoe beter het is .

********

A.

Bokma

DE DRAAIRICHTING VAN HET WIEKENKRUIS

Laatst las ik in een uitgave van het openluchtmuseum enkele ideeën
over het waarom van het rechtsomdraaien van onze molens (B. en M.
19?8 : 1). De heer H. Linde beschrijft daarin de volgende verklaringen voor dat rechtsomdraaien:

- De kap wil altijd ruimend om. Dat is handig voor de molenaar, want
meestal ruimt de wind in de loop van de dag; hij hoeft dan niet zo
zwaar te kruien. Fout, zegt meneer Linde, want ook de standaard-

hij spreekt van linksomdraaien, maar vanuit molenaarsstandpunten is het rechtsom. Een molenaar bekijkt zijn molen altijd van binnenuit en van achteren. Net
als een schipper vanaf het roer zijn stuur- en bakboordziide heeft.
Zo heeft een molenaar zijn reehtse en linkse ziide vanaf de staart gezien. Dus draait het gevlucht rechtsom.

molens draaiden aI rechtsom.Tussen naakjes,

Een tweede verklaring zort ziin de rechtshandigheid van de molenaar. Met de rechterhand de.vestelingen om de kikkers leggen is het
gemakkelijkst. Nee hoor, de molens draaiden al rechtsom voor de toepassing van zeilen.

-

- Nee, het ligt aan de oorsprong van het korenmalen, namèUjk malen
door een handsteen met handvat. Dit was zwaat en langdurig werk en
de beste manier om dit vol te houden was met de rechterhand, duim
boven en linksom draaiend. Later in de'Korenrosmolens en ook in de
korenwaterradmolens draaiden de lopers linksom. De eeuwenlange gewoonte van linksom billen hoefde met de komst van de standaard- en
torenmolens niet te veranderen, mits het gevlucht rechtsom draaide.
De schijfloop van de steenspil zit bij deze molens immers vóór het bovenwiel en aldus blijven de lopers linksom draaien. Pas in de veertiende eeuw plaatste men steenspillen achter het bovenwiel of paste
men een hekkenrad toe. Toen pas verschenen rechtsgebilde stenen.
Aldus de heer H. Linde.

Nu is het inderdaad zo, d.at in vroeger tijden weinig geëxperimenteerd
werd, de ontwikketngen traag gingen en gedragen werden door de
praktijk. De knechten waren onderontwikkeld, men werkte meestal
met mallen of vaste maten en verhoudingen en men had meestal geen
juist theoretisch inzicht. Om dus fouten te vermiiden gold het parool:
geen gedonder, mijn vader deed het zo, dus wij doen het ook zo.
Dat er toch spektakulaire ontwikkelingen zijn geweest komt omdat we
terugkijkend in de geschiedenis als het ware door een telelens zien.
Want tussen die duizenden molenaars en molenmakers hebben gelukkig toch technische avonturiers gezeten, die ons dat ingewikkelde
houten werktuig hebben bezorgd. En als het niets uitmaakte welke
kant een molen uitdraaide, dan hadden we er vast wel meer van gehoord. Eén keer heb ik in een Engels boekje gelezen van het bestaan
van een linksdraaiende molen en als mijn ogen me niet bedriegen staan
in een boekie over molens van Mallorca een paar linksdraaiende molens afgebeeld, die gesitueerd zijn aan de noord-oost zijde van het
eiland (Manacor en Sineu)
Nee, ik denk dat de onbezonnen kreatievelingen door de praktijk zijn
afgestraft, want een linksdraaiende molen op het noordelijk halfrond,
met overheersend westelijke luchtstromingen, is een kreng van een
molen. Hij zal draaien of stilstaan en overdreven reageren op een
ruimende wind door sterk in vermogen achteruit te gaan, ook aI betreft het een vlaag. Tevens zal hij veel last hebben van zeilslag, die

niet veilig te voorkomen is.

Dit vraagt om een verklaring en daarvoor wil ik uitgaan van een verschijnsel dat alle molenaars wel kennen.
Een molen wordt krimpend omgezet, wat we doen uit veiligheid en om
zeilslag te verminderen. Het is frappant hoever we daarmee kunnen
gaan, vooral bij harde of stormachtige wind. lllel 45o of meer, terwiil
de molen toch nog vermogen blijft leveren.
Willen we of moeten we de molen ruimend vangen bij dezelfde windkracht, dan is het wederom frappant om te zien hoe snel hij stopt.
Vcrder dan 30o hoeven we vaak al niet te gaan of hij staat al.
Mct andere woorden: onze rechtsdraaiende molen neemt bij krimpend
kruien lang zo snel niet in vermogen, dus in aantal enden, af als met

ruimend kruien,
Nu eens andersom, we kruien de kap niet, maar we bezien het eens
vunuit de wind. De kap krimpend kruien heeft hetzelfde effekt als
c'cn ruimende wind. Dus het bovenstaande anders gezegd: Een ruirurcnde wind heeft lang niet zoveel effekt op het vermogen als een
krimpende wind.
Wat een t'gelukrr voor onze rechtsdraaiende molen, want we hebben
op het noordelijk halfrond meestal met ruimende winden te maken.
Als ze ruimen doen ze dat bijna nooit egaal, maar met horten en stoten. Meestal haalt ze r,og aan ook. En nu heeft dus onze rechtsomdraaier een ingebouwd regelaartje, dat bij een ruimende vlaag, die
het meeste voorkomt, de molen egaal laat doordraaien. Tevens minder
kans op zeilslag, omdat de ruimende wind meeblaast met de beweging
van de onderste roede en tevens rfvollertt inkomt; hij staat dwarser

op het hekken.
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Nu onze Iinksomdraaiende zonderling. De bovenste roe beweegt zich
van rechts naar links door de lucht. De wind ruimt en het bovenste
zeil klieft niet meer door de lucht, maar wordt min of meer weggeblazen, net als een schip vóór de wind.
Hij zeilt de wind dood. De drukkracht wordt minder. Ja maar, we
hebben nog altiid die onderste roede, daar gaat het toch wel precies
goed! Zeker, maar jammer genoeg staat daar beneden veel minder
wind. Dat komt door dat molenlichaam, en vroeger was dat nog erger,
met die vierkante kasten of die dikke torenrompen,en door de wrijving langs het aardoppervlak. Ja, en dan moet die arme onderroe met
wapperende zeilen tegen de wind opwerken. De kracht daarvoor moet
gehaald worden uit die jongen boven, die voor de wind aan het weglopen is, in plaats van hem aan te snijden, wat aerodynamisch veel
meer effekt geeft.
Ik heb wat vektordiagrammen gemaakt voor de volgende situaties:
l-. Een windsnelheid van ,4 m/;;. bo.r*r, en 2 m/sec. onder , 49 enden
bij een vlucht van 25 m geeft een eigen snelheid aan de top van
16/sec. Een normale situatie, nametijk het roe-end heeft 4 x de
snelheid van de wind bij vol zeIL.Bij aanhalende wind tot 6 m/sec.
(onder tot 3 misec.) en 30o ruimend zal o:nze normale molen op onder- en bovenroe zeker 4% meer relatieve wind ontvangen voo.rdat
hij op toeren komt. En dat voor de bovenroe onder vrijwel dezelfde hoek. AIs hij meer enden maakt dan wordt weliswaar de relatieve wind groter, maar wordt de hoek ongunstiger en kan aan het
eind zelfs achter het steekbord komen. Tussen haakjes, wat een
uitstekende en bewonderenswaardige uitvinding om de voorzoom
een konstante spoed te geven en zo het aanlopen te vergemakkelijken en de grotere snelheid af te remmen.
De linksomdraaiende grappenmaker krijgt in mijn optelsommetje uit
het vektordiagram , als het aan de boven- en onderroede ligt , geeileens de kans om harder te gaan. De relatieve windsnelheden lopen
zelfs met 5% terug. Let wel: Het vermogen is evenredig met het
kwadraat van de snelheid, dus 5% minder snelheid is 10% rninder

Samengevat

1. Op het noordelijk halfrond waaien de meeste winden uit het westen.
Deze winden hebben om de volgende redenen aanhalende en ruimende neigingen, die vrij schoksgewijs gaan in d.e loop van de dag
of zelfs een uur:
a) Het zeewind-effekt.
b) Naderende depressies waarbij de wind zich langs de isobaren
opstelt.
c) Passerende fronten.
d) Buien. (Behalve als ze onder ons langs gaan, dan willen er wel
eens krimpers uitkomen. )
Dit alles is te verklaren door het draaien van de aarde. Alleen uit
het noorden waaiende winden zullen door het aarddraai-effekt

krimpen.
Krimpen gaat meestal geleidelijk en in de loop van dagen.
2. Door het grote verschil tussen de windvang van de bovenste roe
en de onderste roe is er een natuurlijk afweer-effekt van een
rechtsdraaiende molen op aanhalende.windruiming (het meest voorkomend). Het gevolg is een zeer gewenste regelmatige gang, vrij
van zeilslag, zonder al te veel ingrijpen door kruien of zwichten.
Vraag: Zeer benieuwd ben ik dan ook naar de plaats van linksdraaiende molens. Die moeten dan volgens bovenstaande theorie staan op
plaatsen met in de loop van een dag aanhalende krimpende winden.
Wellicht op Mallorca een noordelijk mistraleffekt? Of in Engeland
een plaats waar buien door één of andere oorzaak meestal onderlangs gingen? Wie daar iets meer over weet, laat het de redaktie
dan weten.

J.

NATIONALE MOLENDAG

vermogen,
2"

Ditzelfde is gedaan met wind van 10 m/sec. boven en 5 m/sec. oÍtder, uitschietend naar 14 m/sec. resp. 7 m/sec. en 30o ruimend.
Daarbij is uitgegaan van de relatieve snelheid op 2!3 van dat gevlucht van 25 m omdat we gezwicht hebben en een beginsnelheid van 75 enden. Bij die spektakulaire uitschieter van 30o zal
onze Hollandse molen toch maar 8% meer relatieve wind krijgen en
de kracht al snel kwijt zíjn door de ongunstige invalshoek bii sneller lopen. Bij de linksdraaiende experimenteermolen zal de bovenroede, ondanks meer wind, toch door de hoekverdraaiing zelf zoveel minder wind voelen dat de onderste roede in de "luwtettdat
niet goed kan maken. Weer valt de optelsom negatief uit en de relatieve wind vermindert nog meer met zeker 6% onder een direkt
al zeer ongunstige hoek. En dan ook zeilslag dat het niet mooi
meer is. Probeer het maar eens .

Coppens.
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ToenEric Zwíjnenberg ( bestuurslid van de Hollandsche Molen) in
197 9 een bezoek bracht aan de
heer Sierkstra in Witmarsum , zàg
hij daar in frDe Ondernemingn een
tekening hangen van John Hutchinson, molenaar van de Pan*
koekstermolen. Deze tekening was
speciaal gemaakt voor de Nationale Molendag/ tandelijke Fietsdag.
De heer Hutchinson was bereid
zíjn tekening voor de Molend agl
Fietsdag van 1981 beschikbaar te
stellen, waarvoor de Werkgroep
Nationale Molendag hem zeer erkentelijk is. Hans de Nie paste
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de tekst aan voor een uitgave als landelijke affïche en sticker en bijgaand ziet U het resultaat.
In werkelijk is de uitvoering in wit, donkerblauw en lichtblauw.
Formaat van de affiche 42 x 42 cm. Affiches, folders en stickers
zullen ongeveer eind februari leverbaar zijn

DE NOORDSTER _ZORGENKIND VAN DE FRYSKE MOLE

1 affiche + stieker + folder in koker kost f. 5,50,--. Extra affiches
f. 2,--, extra stickers f. 0,50 per stuk. Alles inclusief Verzendkosten. Bedtellingen door overschrijving op postgiro 2903693, t.n.v.

Werkgroep Nationale Molendag te Alkmaar, onder vermelding van het
verlangde.
i,Ve willen trouwens nog wel een molen toevoegen aan het lijstje van
dappere draaiers die in 1980 hun wieken hebben laten klieven. Het
is de Hemriksmolen te Tietjerk die het aantal op 44 brengt. Wie weet
zorgden de molenaars in Friesland voor 1981 opnieuw voor zotn deelname. We hopen met hen op een goede wind en een mooie dag. Opgave
van molens die meewerkten weer gaarne doorgeven aan de redaktie
(met of zonder verslag).
.

.iAN PT
MOLENCoNSULENT AAN DE MoLENAARS IN FRIESLAND
Aan-frei Uógin van het nieuwe jaar 1981 heb ik de aandaeht van de
moleneigenaren en de molenaars gevraagd voor het registreren van
het aantal maaluren in het komende jaar van de molen(s) welke u in

beheer en gebruik hebt.
- u weet het maar al te goed - is het voor het signaleren van
de gebreken van groot belang dat de molens in gebruik zijn. Daardoor komen gebreken eerder aan het licht en kunnen vaak nog met
eenvoudige middelen door de molenaars zelf of - bij meer vakmanschap
vereisende werkzaamheden - door een molenmaker worden hersteld.
Ook lekkage kan op de duur ernstige beschadigingen veroorzaken.
Vaak moest een windpeluw worden vernieuwd welke door voortdurende lekkage ernstig was aangetast. Een kostbare herstelling welke de
molen ook enige tijd buiten gebruik stelt. Het is daarom van groot belang om bij regen, ook als het niet voldoende waait om de molen op
gang te brengen, toch naar de molen toe te gaan en vooral in de kap
te speuren naar lekkende plaatsen, Als u aan of in de aan u toevertrouwde molen gebreken konstateert welke niet door u zelf kunnen
worden hersteld geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan mij door,
adres Bildtstr. 3 8861 SN Harlingen, liefst per brief, maar het kan
ook telefonisch 051?8-2474. n< kom ook graag eens bij u kijken. Belt
u mij dan voor een afspraak. Uiteraard is het noodzakelijk ook de eigenaar van de molen in te [chten. Mocht u nog geen formulier voor
het noteren van het aantal maaluren van mij oÍ van de moleneigenaar
hebben ontvangen laat mii dat dan even weten, ik zal dan zorgen dat
u het alsnog krijgt. Vergeet u niet uw postcode nummer te vermelden?!
U kunt ook steeds over allerlei molenzaken contact opnemen met afdeling monumentenzaken van de Provinciale Griffie te Leeuwarden, postbus 20120 8900 LM Leeuwe-rden, telefoon 05100-41214.
Molenconsulent Th. Lubbers
Immers
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Het gaat zeer slecht met de
Nieuwebildtdijkse poldermolen die
eigendom is van orLze stichting De
Fryske Mole. Herstelpogingen liepen tot nu toe op niets uit. Wat
zal zijn toekomst zijn wanneer
niet spoedig tot aktie wordt overgegaan? We weten het niet, maar
voor ineenstorten wordt gevreesd. Op de fotots de nog maalvaardige rrNoordsterrt (foto Bakker, Leeuwarden) in ztn goede
dagen en de huidige miserabele
staat (detail) (foto G.D.W.).
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Onderhoud molens in

De vrijwillige molenaars

Winsum

Het monnikmolentje van Bruggeburen is uitwendig weer

Waaxens

in een uiterst vervallen toestand waarbij gevaar voor instorten niet onderrkbeeldig is, restauratie op korte termijn is nog niet
in zieht. Wel is er 15% subsidie in de herstelkosten door
de provineie toe gezegd.
Met de restauratie van de spinnekop is men zovet dat
het onder- en bovenhuis weer aanwezig zijn, met de betimmering hiervan is men bezig. Het geheel verloopt
eehter nogal lan gzaam.
De spinnekop van de gebr. Knol is na ophefflng van het
bedrijf voor de symbolische som van f . 1 , -- aan de ver.
ttDe Hollandse Molenf' verkocht. Als voorlopig toezichthouder zal L.J . Sierkstra optredell.

eompleet.

1981.

, die molens van de Fryske

in beheer hebben, worden verzocht om aan het
secretariaat een opgave te zenden van het wenseÍr
pakket voor het onderhoud van hun molen. Voor zover de finaneiële mogelijkheden dit toelaten zullen
wij proberen deze wensen in 1981 te laten uitvoeren.

MoIe

A.

Cramer.

Bolsward

Hartwerd

KORT MOLENNIEUWS UIT DE PROVINCIE
Formerum

Nes ( AmeIand)
Metslawier

Met de restauratie van deze molen is reeds begonnen
door de fa. Westra; in een volgend nummer hopen wij
hierop terug te komen.
De korenmolen is door de particuliere eigenaar verkocht
aan de gemeente voor f . 50.000,--. Er zal naat gestreefd
worden om een restauratie uit te voeren.
De molen ttRoptatt onderging herstel aan wiekenkruis ,

stelling en staart. Sinds kort is de heer R. Bandstra
uit Morra hier molenaar.
Maruum
Voor de ttPhenixtt zal door molenmaker Jellema een
nieuwe houten schroef worden vervaardigd.
Dokkum
Onlangs is op de molen r?Zeldenrust" tiidens het draaien
één van de Ten Have kleppen gebroken en afgewaaid;
herstel za| nog moeten volgen. Het huis van de heer Van
Tilburg werd door de vallende klep licht beschadigd.
Voor herstel van ttde Hoop" is inmiddels een subsidie beschikbaar gesteld.
Kollum
De restauratie van de molen in het Tochmaland Uikt een
stapje dichterbij gekomen te zijn nu door de ver. De Hollandse lVIoIen de voorfinanciering zal worden geregeld;
het wachten is nog op de officiële toekenning van de
rijkssubsidie.
Broekster- De Broekpoldermolen is weer recht gezet, twee achtkantstijlen zijn aangelast ; gedeettelijk nieuw ondertafelement,
woude
veldkruis enz. werd aan gebracht .
Dronrijp
Met de verplaatsing van de molen van de vm. Noorderpolder is een aanvang gemaakt door bouwbedrijf Tacoma.
Marssum
Het herstel van de spinnekop Terp zïcht vordert zeer goed ;
het molentje wordt vrijwel geheel vernieuwd door molenmaker
Dijkstra1' m.u.v. het wiekenkruis is het weer bijna geheel
compleet in het land te zien. De stalen schroef is vervangen door een van hout.
O uddeel
Door de particuliere eigenaar wordt eigenhandig een restauratie aan het uitwendige van de molen uitgevoerd.
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De poldermolen op Triolum verkeert

W . Postma.

OAN

IT WURK BY EN OP IE MUNEN ( 3)

In onderstaand verhaal schetst Sierkstra een werkdag op korenmolen
"De Hooprrte Stiens. Wanneer daar gebild dient te worden is hij van
de partij en samen met de molenaar bilt hii de stenen. Deze keer ging
hij alleen op de steen zitten omdat deze er nog goed uitzag. In sfeervolle bewoordingen geeft zijn impressie een goed beeld van de werkzaamheden, welke verbonden ziin aan het scherpen van de molenstenen.

"Op És jiergearkomste te Akkrum praten Gert en ik óf om de sÍdwestlike 16-der blauwe stienen iepen te lttzzen, en ien fan dit keppel te biljen. Wy praten óf de alfte fan de slachtmoanne.
It is tiisdeitemoarn, kertier oer sànen, dat ik ófset om Gert op te
heljen, eÍr om acht oere komme wy by de mtrne oan. De wyn is sírdwest
en der stiet in stieve strtrzer fan krapoan kréft frif. Wy sette fuort
nei boppen, ik snírf mei nocht de rook ynte m0ne op, deselde rook dytt
by my yn 'e mtrne hinget en dy rt my tinken docht oan de tiid dat ik
tahàlde yn de graanpakhuzen te Harns.
Nei tt de roede losmakke is, kruie wy de m{rne wat krimpend. Dat giet
maklik mei de lier mei rfingeand keatling, makke troch Gert sels. In
hiele ferbettering! Wy hzze fjouwer heale seilen foar; de noard-eastlike stien stiet oan. Dit is ek in 16-der keppel mei regulateur en in
goed fersoarge skerpsel der op. Se meitsje moai wurk, sëft moal mei
grutte simmels dat al wat waarm wurdt wannear it hurd giet.
De wyn hellet oan en al gau moatte wy seil minderje; ien efkes fange
en de oare seil oppakke, sarnar oan kant. De mitne los en hy draait
samar wer 60 seinen. De loper mei de hàn ynsette, dan rëdt er him
fierders wol mei de regulateur.
Gert hat it keppel dat wy Onder hannen nimme sitle al iepen en de loper al keard ynre stienkraan. Sawat 50 tonne is oer de stiennen meald
mar se binne noch net stomp. Neirt Gert de rij mei read kleurwetter
ynsmard hat, leit er him op re loper, allinnich op re mealbaan komt er
oan, sarn 18 cm.; dit moat net smeller. Wy sjogge dat it keppel no goed op
25

inoar ynrtrn is. De balken yn te mealbaan binne glëd wurden. Oan de
loper dogge wy fierder neat. Hjirnei faai ik it ringmoal by elkoar en
doch it yn in sek.
It graan irt krop en brekflak smyt ik yn de kaar boppe de mealjende
stien op re oare kant. Ek hjir earst de rij der op; hy komt oer de
hiele stien oan en is dus moai flak.
Gert en ik beslute d,e lizzer te biljen; it is net dreech, mear byhelpen.
Earst dogge wy sekken foar de ruten, dan de looplampe yn ien fan
myn klompen mei it skerm omheech op 'e hzzer. Ik doch de klompen
wer oan dy 't ik yn febrewaris ek oan hie by it sljuchtsjen en biljen
fan de stiennen;de snuten bi4ne moai ófsliten. Ik begjin mei de knibbels op in grouwe optearcde sek, de lampe justjes foar my. Eltse Írtslach sjoch ik oan en begjin rit it krop wei wat djip en romte hàldend
nei bttten, Írndertusken wat toskfleis weislaan, de efterkant wat byhelpe en soms it mealkantsje in bytsje. I't is mear aaien mei de hammer
dan slaan. Myn eigen hammer ha ik meinommen om 't wy foarhinne altiten tegearre billen; nourt it net sa dreech is brtrk ik Gert sines, in
moaie lichte hammer mei widia-stielpunt. Gert begjint mei opsekjen.
It sjit moai op, hieltyd in stikje tebek en de klomp mei
lampe meinimme, sadat ik de djipte fan de efterkant fan it skerpsel
goed sjen kin.
Ik genietsje fan it wurk en fan de ltrden yn 'e mirne, it sjongen fan
de stien, it tokkeljen fan de kammen fan it takkeréd yn de hekken
fan it hekkenrëd, dérby it pikkeliende lfid fan de elevator; in aparte
wràld fan ltrden en frjemde skaden mei boppe my it takkeréd dat hastich r0n draait. Tsjin tolven komt Fennema, bestjoerslid rit de stifting
mtrnetrDe Hooprt. Hy wit alles fan de eksploitaasje fan de mfine, kreÈt
de juste man op it juste plak en altiten optimistysk. Meiinoar geane wy
nei finderen; wy sille dèr wat ite. De mtrne litte wy draaie, de stien
r6dt him wol mei dy regulateur. Wylst ruy frnder komme, sjogge wy in
frachtwein foar de doar stean. Der moat óflevere wurde, it iten wurdt
earst neat. Gert telt öf wat der sit en ik goai de sekjes yn in glydgoate; dërnei komme se op in bàntsje teloane, de rider krijt se dan
op boarsthichte en stàlt se yn re wein. Wy leverje mtrnemoal, brutsen
weet, brutsen rogge en plette weet óf; meielkoar tsien tonne. Dat rommet op, de souder siet ek grötfol. Ik ha hjir it swit fan krigen. Gert
hat wilens wer oan it opsekjen west írt de mingtsjettel. De wein giet
fuort en sa komt der wer in frachtwein foar de doar; hy bringt isien
tonne rogge. Dit komt los, wy ltrke de slang nei boppen en sa wurde
twa silors fol spuite. Gert en ik ite wilens en Ane Dirk, dy 't ek kommen is, tinkt om de slang. De mtrne giet mar troch; in pear kear
sjocht Gert ris finder de stelling nei de mirne en de loft. It sit hieltiten by de 60 einen. Nei iten is de wein leech en giet hy fuort.
Wy sette wer nei boppen. De loft wurdt noch al tsjuster yn it noardwesten, soe de wyn der aanst ek sitte? It sil wol reinen wurde.
Ik meitsje it biljen óf en faai de stien goed skjin. Ane Dirk, Gert en
ik keare de loper en lizze him op de nok fan de frnderspil. Dérnei de
spil op it btrtenryn en de ktrpstikken dërom, it ringmoal wer op re
ring, dèrnei de kirpdeksels, skoddebak, kaarbomen en kaar, de toutsjes oan de öf- en oanhàlder en sa binne wy mei in tsien minuten
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wer mealfeardich. It hekkerëd is oanset en de mtrne los. Yn tt earstoan rint de mtrne noch in 50 einen, mar de wyn rommet nei it westen,
it plak dër tt de measte beammen steane, it grutste probleem fan
mtrne "De Hoop. " Ik krui him romjend mar it docht al gau bliken
dat der seil foar moat. Earst mar fjouwer healen; de'mtrne hellet wer
in 60 einen mei beide stiennen der oan. It duorret net lang, of dan
moatte wy oergean op folle seilen. Wilens is it begtrn te reinen. De
mírne giet och sa tngelyk no rt de wyn stekken bliuwt yn re hege
beammen. De stiennen dy rt krekt neisjoen binne, meitsje in moai produkt, it is better as fiif moanne lyn no rt de stiennen goed pearje.
It moal fan beide stiennen komt yn deselde mingtsjettel. De mtne kin
no beide stiennen mar amper mear lfike. Wy slaan de regulateurstien
óf. No giet it wer hurder mar net foar lang no t de wyn ófswaldret
en noch mear rommet en ek mear achter de beammen komt te sitten.
It is fiif oere, wy pakke de seilen op en Iizze de roede oan it keatling.
Halbe en Tinehe komme noch, mar it bedriuw leit stil om rt de wyn,
de grutte kréftbron, de winst- of ferliesjouwer, stekken bliuwt yn de
hege populierbeammen fan Stiens, beammen dy rt fanàIds net thts
hearre yn dit part fan Fryslàn dér 't alles wat heech is it làn yn negative sin beynfloedet.
In drold<e mar praehtige dei op 'e mfine is om. Gert slirt öf en wy sette óf nei Kubaard en Wytmarsum; de mtrne litte wy efter ts yn de jtrn
dyrt tsjuster wurdt. De wyn is noard wurden, it reinwetter slacht

tsjin it foarrÍrt.

Lourens

J. Sierkstra.

(Molenaar Sierkstra wijst tereeht op het grote probleem van windbelemmering bij molen rrDe Hoopt'.
Wii zouden er ook voor willen pleiten dat een dergelijke in vol bedrijf
zijnde molen.een vrije windtoevoer heeft.
Gezien bovenstaande impressie is het duidelijk dat de bomenrij van
enorm nadelige invloed is op de voortgang der produktie.i
Hopelijk zal hierin spoedig worden vöorzien; we twijfelen dan ook niet
aan de goede maatregelen die de gemeente in dezen zal gaan treffen.
G.D.

W. )
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In verband met het lO-jarig bestaan van de rrStichting Penningars
I\llolenrr heeft het bestuur gemeend hieraan een feestelijk tintje te
moeten geven in de vorm van een tentoonstelling op het gebied van
(alternatieve) energie. Het ligt in de bedoeling dat U tijdens een bezoek aan deze tentoonstelling, waarin ook het een en ander gedemonstreerd zal worden, informatie kunt inwinnen op het gebied van
wind-, zonne- en methaanenergie. Tevens zullen enige nutsbedrijven
op energiegebied vertegenwoordigd zijn om de aandacht te vestigen
op besparingsmogelijkheden. Natuurlijk krijgt de oeroude windenergie ook de nodige aandacht: bij voldoende wind zal de korenmolen
volop in bedrijf zijn; ook aan de inrichting van diverse windmolenbedrijven zal aandacht geschonken worden.
De tentoonstelling zal op zaterdag 2 mei a.s. feestelijk geopend worden. Het ligt in de bedoeling om gedurende de maand mei geinteresseerden in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen, Verdere inlichtingen kunt U krijgen bij de heer A.S. de Jong, Harddraversweg 31, 8501 CK Joure, (tel. 05138 - 34?0).

en zwaar op zijn steunbokjc rust, maar toch, bij drooglopen en harde
wind, die op dit alleen gelaten molentje staat te blazen, weet ik ook
niet of er wat gebeurt" Dus bij de tjasker behoort toch een bezetket*
tin g.
J

.

Coppens.

INGE ZONDEN

(nci o.f . "De Chinese molentr nit 19/20 okt. 1980)
Treflik dat ir. Bos it Chineeske mouneprincipe spegelt oan in sylboat.
Dat kinne wy hjir yn ris làn nammers noch altyd sjen oan de saneamde
trboatsje-mounentt op in peal. U,o. myn omke Lieuwe Holwerda àld-timmerman yn Hurdegaryp hat in pear makke dy't goed funktionearje mei
itselde "euvel" as Bos seit, nammers tige hurd klappende seiltsjes by
hurde wyn, mat it is in pracht gesieht. Ik wÍnskje Zandstra folle tok
en moed by syn sykjen en hopeUk meikoarten in fuortsetting fan syn
nijsgjirrich forhael oer China.
F. Holwerda.

EEN EXAMENVRAAG
Welke molens hebben geen belegketting? Een standaard molen, een

paltrok, een tjasker, want die kruien hun aangedreven werktuig

mee

en kunnen zich daar dus niet met het bovenwiel tegen ttafzetten" tijdens
het malen. Die typen molens kruien zichzelf niet rond en hoeven dus

niet belegd te worden.
Nu, dat moet je niet zeggen tegen de heer G. Hylkema uit Bakhuizen,
de beheerder van de twee tjaskers te Wyckel. De boktjasker heeft een
belegketting die vastgemaakt wordt aan ogen aan de binnenkant van
de kruivloer. Toen hij die bij een forse wind een keer losgooide,
moest hij snel op de bok springen om niet ovemeden te worden door
zijn tjasker. Als het gevlucht iets uit een flinke wind staat wil de
tjasker om het draaipunt in het midden van de kuil aan het eind van
de ton wèl draaien. Hij waait gewoon van de wind af, staat dan op de
pal met zijn rug naar de wind. Een paaltjasker zit met zijn eind van
de ton ook aan een ketting en deze zit aan een spit in de grond. Deze
ketting dient ervoor om de ton op te tillen en zo te kunnen kruien.
Dat spit zal er wel voor dienen om de ketting niet in de greppel te
laten glijden. Uit zichzelf van de wind afstaan is hier niet zo waarschijnlijk, omdat de ton, als hij vol water zit, behoorlijk gewichtig is
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DE PEILBEMALING OP DE SCHERMERBOEZEM 1795 _ 1980

Door C. Thomas is in nr. 25 van "MOLENPOST" - de kwartaaluitgave
van de Alkmaarse Molenverenigrng, Stichting De Schermer Molens,
Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, Stichting De Zijper Molens
en Stichting De Westfriese Molens - over bovengenoemd onderwerp een
speciaal nummer samengestcld, waarvan wij U toch even op de hoogte
willen brengen. Het nummcr tclt 82 bladzijden en is verlucht met verscheidene fotors. Begonnt:n wor<lt mct een historische schets van de
peilbemaling Éoor Mr. J. Itckrnjc, gevolgd door het rrReglement voor
de pcilbcmaling «-rp Schcrnrcrboezem.rtVerder heeft C. Thomas een
gcsprck rnt:t ing. Van Hecs van het Hoogheemraadschap over deze
kw<rstit-'; Il . Slootcrr haalt herinneringen op van een seinopzichter,
duirrairn tocvocgcnd dc Instructie voor de Hoofdsein-, Noodsein- en
Scingevcrs;Kl. van Lienen sprak met een seingever, er volgt een
gedicht over I'Hoogwater in de Koegraspolder" en tot slot doet ing.
Van Hees de "Nota Seingeving'r uit de doeken.
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Als U wilt weten hoe alles in zijn werk gng, welke aardige en ook
minder aardige aspecten trieraan verbonden waren en die met ingang
van 1-1-1981, na het gereedkomen van twee grote boezemgemalen,
tot het verleden gaan behoren, dan kunnen wij U deze special-molenpobt van harte aanbevelen. "Molenpost" ontvangt U gratis als lid cq.
donateur van een der bovengenoemde molenbeschermers. Redaktie:
C. Thomas, Dintelstr. 5, 1823 VN Alkmaar.
MOLENS IN NOORD-HOLLAND

IN OUDE ANSICHTEN

Eindelijk is dan ook de eens zo molenrijke provincie Noord-Holland
aan de beurt om in deze serie te getuigen van de molenschoonheid van
weleer. Tegelijk bekruipt je een gevoel van weemoed als je ziet hoe
ondoordacht men in het verleden vaak heeft omgesprongen met de
oude windmolens. Laten we alleen eens het voorbeeld van de Schermer nemen. Deze droogmakerij kende in zijn trglorietijdrt maar liefst 50
van die stoere dikkoppen; nu zijn er nog 11 over die zorgvuldigin
stand gehouden worden. Maar stelt U zich eens voor dat ze er alle
50 nog zouden prijken ! ! !
Samensteller H.A. Visser schrijft in zijn inleiding dat er in 1871 153
korenmolens waren, maar dat de industriemolens nog belangrijker
zijn geweest. Alleen al in de Zaanstreek hebben er 1000 gestaan. Het
tweede molencentrum was Amsterdam met 128 molens, waaronder in
1816 82 zaagmolens, grotendeel paltrokken. Daarnaast zijn ook de
polders en droogmakerijen niet gering vertegenwoordigd zoals we dat
bij de Schermer reeds zagen.
Het boek begint met een rondwandeling door Amsterdam, Nieuwendam
en Zaanstreek. Er zijn in verhouding weinig Zaanse molens opgenomen in verband met de reeds eerder verschenen twee delen over deze
streek. Hierna bekiiken we de standerd-korenmolens, wip-korenmolens, grondzeiler-korenmolens waarvan enkele in vroeger tijden poldermolen waren, stelling-korenmolens, gevolgd door enkele in de provincie verspreid staande zaagmolens, een tras-molen, wippoldermolens,
en tot slot de grote stoere poldermolens verdeeld in binnen- en buitenkruiers.
De samensteller heeft in zijn keuze veel overgeplaatste Zaanse molens
ook een plaatsje waardig geacht en op die manier is dit deel eveneens
een goede aanvulling op de twee Zaanse delen. De kwaliteit van de
157 foto's is over het algemeen goed. Ook het informatieve gedeelte
bij de plaatjes (trouwens lang niet altijd oude ansichten zoals de titel
aangeeft) is naar tevredenheid hoewel de samensteller af en toe toch
wel in gebreke bliift met het verstrekken van feitelijke gegevens.
Zo ook bij het plaatje op de voorkant. De aanwezigheid van een register van plaatsnamen is bij de gekozen type-gewijze volgorde van groot
belang. Een kaartje voorin het boek zou echter zeer nuttig zijn. Hopelijk zullen samenstellers van volgende delen wél daaraan voldoen.
Ook spreken we de hoop uit dat aan de stad Amsterdam en aan de
Schermer op ziclrzelf staande delen gewijd zullen worden.
De prijs is f. 32,50. Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel.

ZINGENDE STENEN

Voor de vrijwillige molenaar, die meer wil dan alleen maar voor de
prins draaien met zijn korenmolen, ontbrak tot voor kort een gedegen
studieboek waarin hij wegwijs kon worden gemaakt in de technische aspecten van de korenmolen. Alleen zii die een cursus in Wageningen
volgdcn, of in het bezit waren van oude lesboeken betreffende het
rnokrnuursvak oÍ'dic de artikelen in het vakweekblad ltde molenaartt
(op zit:hzclf ct:n g>cdc za:rk om hierop geabonneerd te zijn) op de
voct volgdr.ln, korrdcn zich in samenwerking met oude vaklieden terdege vcrdicpcn irr dczc intcrcssuntc materie. Voor aI die anderen is
er nu een alternaticf cn wij kunnen zeggen dat het beslist de moeite
waard is.
Samensteller Abelskarfp geeft in 18 hoofdstukken de technische kanten van het korenmolenaarsschap weer; het boek, uitgevoerd in een
ringband met zorn 150 pagina's, behandelt o.a.: het maalbedrijf van
vroeger en nu, de werking van de molensteen, soorten molenstenen,
billen en de verschillende bilsels, de toevoerinrichting, kuip, meelring en meelpijp, de aandrijving van de maalstenen en de lageringen,
het uitlichten en bijhouden, de overbrenging, het stellen van diverse onderdelen cn het hobbelen van de loper, het luiwerk en de regulateur, het opcnlcggen van een koppel stenen en tot slot de meest
voorkomende maalprodukten en het werken met de windkorenmolen.
Wie daaraan nog nict genoeg heeft, kan terecht in de 21 titels tellende literatuurlijst. Il«rt ligt voor de hand dat men na aanschaffing en
bestudering varr <lit wcrk nog lang geen val«kundig molenaar is, want
het boek behundr:ll crrkcl dc thcorie. De praktijk kan men alleen maar
opdoen door v<:cl sunron tc wcrken met een vakmolenaar. Hij kent de
Íijne kneepjes z«rtlul zijrr ra:rdgevingen beslist niet in de wind geslagen mogen worrlr:rr.

Aangezien hc.l rurrrrllxrdrijÍ met de molen een nog steeds groeiende belangstelling orrdcrvirr<ll , voorziet deze uitgave zeker in een behoefte.
ttZingende Strrncrr" is lx'rt tcchnisch vademecum voor de geihteresseerde vrijwilligc nrolcrriurr dic ccht wil malen. Vele tekeningen verduidelijken het gcs«:lrrovcrr woord op goede wij ze. Door steun van trDe Hollandsche Molcrr" r'rr tl<: ANIVB kon de prijs op slechts f. 35,-- gehouden worden, irrt:|. porto. 'foezending geschiedt na storting van dit
bedrag op girtr '.,1447r10 t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars te
Naarden. Hcl (iil<tr: lr«xrft cr zeker goed aan gedaan deze uitgave te
verzorgen !
IIITIIiSIi MOLI.]NS IN OUDE ANSICHTEN DEEL
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Binncnhorl vr,r'schijnt cr bij de Europese Bibliotheek een vervolg op
"l,rrngs ()trrlc Fri<rsc Windmolensrr door D. Bunskoeke en P. Timmerlnrrrrs. Ilct lxrckjt: zul allccn verdwenen molens bevatten en verder zijn
tlc srrrrrcnstclk:r's «rrvun uitgegaan dat er geen doublures met het reeds
ccrdcr vcrsclrt-.ncn dccl in zullen mogen voorkomen.
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De onderschriften zijn zeer uitgebreid zodat ook de verzarnelaar van
historische gegevens volledig aan zijn trekken zaI komen.
Wij kunnen deze uitgave zeker aanbevelen. In nummer 22 vanttde
fitskoat" zullen we uitgebreid terug komen op deze aan arrze provincie gewijde oude rnolenansichten.
'IKORENMOLENS

I'

Omstreeks maart 1981 verschijnt het boek "Korenmolens Van Ambacht tot Industrietf door ing. P.W.B.A. van Bussel.
Een boek dat afwijkt van de tot heden gangbare molenboeken;
het probeert een lacune in de huidige molenliteratuur aan te

vullen.
Het is vooral een praktisch handboek met achtergrond-informatie
dat het oude molenaarsvak met wind- en watermolens behandelt doch
ook een zo volledig mogelijke beschrijving geeft van de industriële
fabricage van veevoeder en bloem met de daarbij gebruikelijke processen en machines.
U itvoerig wordt ingegaan op de in wind- en watermolens en destijds
in motormaalderijen gebruikelijke maalinrichtingen, d€ onderdelen,
het onderhoud en het afstellen daarvan.
Veel aandacht krijgen de molenstenen met de ophanginrichtingen, de
seherpsels voor de verschillende soorten maaigoed, de overbrengingen en toerentallen , alsmede de verdeling, de steek en vorm geving
van de kamm€o, staven en tanden.
Verder het in bedrijf nernen en het malen met wind- en watermolens,
wieksystemen, waterraderen en turbines .
De auteur heeft hierin een groot aantal details willen vastleggen en
bundelen; enerzijds als informatie voor geintereseerden, anderzijds
zoals gezegd om als handleiding te dienen bij het malen, afstellen en
onderhouden van de molens.
Een groot gedeelte van deze werkzaamheden verichtte de molenaar
vroeger zelf en ltii kon door zijn kennis en ervaring de molenmaker
de nodige aanwijzingen geven die tot een verbetering van de
werking kon leiden.
De omvang van het boek is t 460 pag. met 26A afb., gebonden in
kunstleer en voorzien van een stofomslag.
De prijs bedraagt f. 75,*-. Het wordt uitgegeven door Bura
Boeken te Eindhoven.
Eventuele bestellingen opgeven op postbus nr. 46L2,
5601 EP Eindhoven.
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