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N DE RE DAKTI E

Iri het achter ons liggende kwartaal speelden zích in d.e Friese
molenwereld weer tal van vermeldenswaardige zaken af .
Hét hoogtepunt was zonder meer de renaissance van de unieke koren-, pel- en zaagmolen ItDe Zwaluwtt in Birdaard,
Niet minder interessant was de voltooiing van de restauratie
van poldermolen rrHet Zwaantjett te Nijemirdum en deilSkarren
Mounett te Scharsterbrug:, In dit nummer besteden we natuurlijk uitgebreid aandacht aan deze molenfeesten. Van trDe Zwaluwtt en rrHet Zwaantjett nemen we tevens een aktuele inventa-

risatielijst op die kan dienen als aanvulling op het Fries Molenboek. De najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders
zagen we eerlijk gezegd een beetje met zorg tegemoet. Door
het benoemen van een commissie van wijze mannen zullen enkele interne problemen binnenkort wel opgelost worden. De
gang van zaken is dan ook het best te omschrijven met het
Friese spreekwoord: t'As de wyn omrint moat men de mole
kruie tt .

in dit kerstnummer
weer getracht voor elk wat wils
te publiceren en hopen daarin te
zijn geslaagd. Tot slot wensen wij
We hebben

een ieder goede kerstdagen, een

gezellige jaarwisseling en alle
goeds voor 1988.

G.D.W.

ttAs de wyn omrint, moot
men de mole kruie. "
Douwe Schuurmons zet
t'De Eendrocht't te An-

ium op de wind.

De kopij voor het maartnummer
dient vóór 9-2-r88 bij de redaktie
te zijn. Bij voorbaat onze dank.
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FOTO.IMPRESSI E NAJAARSVERGADERING G.F.M.
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
ZíES NIEUWE GESLAAGDEN VOOR

G.F.M.

In de achter ons liggende periode wisten zes leerling-molenaars de examencommissie van hun kunnen te overtuigen. Op 11 april 198? slaagden
opttDe Hoop'r te Suameer de heren F. Ratten uit Buitenpost en R.J.
Zweytzer uit Leeuwarden. Op 13 juni 1987 was I'De Onderneming[ te
Witmarsum het examenterrein waar de heren E.J. Hoen uit Leeuwarden
en R. Kok uit Schingen het fel begeerde getuigschrift wisten te verdienen. De heer A.M. Kraakman uit Drachten slaagde op 18 juli 1987
op ilDe Hoopil te Suameer en de heer M. Sierksma uit Rinsumageest

sloot op 17 oktober 1987 de rij met positief gevolg op rrDe Phenixil te
Marrum. Tot slot melden we de overgang van de heer S.P. Jellema uit
Sneek tot de categorie molenaar per 27 appil 1987. Onze hartelijke gelukwens.
MUTATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS
NIEUWE GEWONE LEDEN:

G 187 L M. T . Teernstra 2e Hollandiastr. 1
Zuiderveldstraat 18
G 188 L P. Kooistra
NIEUWE EUÍTNNGEWONE LEDEN
ADRESWIJZ{9INGEN

:

tez

8701 WK BOLSWARD
8501

KC JOURE

8711

EL WORKUM

:

G 139 G tr D. ten Nàpel Holdingawei 41
9053 LT FINKUM
BG 023 ing. T.Lubbers Noorderkade 4-62L 8861 HK HARLINGEN
G 005 M J.M. Coppens rt Noard 23
8512 AB BROEK

(bii

JoURE)

G 110 G B.v.d. Sluis Mr.J.Loanstrj. 32 9123 JP METSLAWIER
BG 043 N. van Keppel 't Noard 47 8512 AC BROEK (bii JOURE)
BG 020 B.J. de Boer Oenemawei 24
8542 AE TERKAPLE
BEDANKT GEWONE LEDEN:
8433 LK HAULERWIJK
Kerkstraat 4?
rc

per 7 okt. 1987.
Dit waren de mutaties voor zover ik ze binnen gekregen heb. Namens
het bestuur van het GILD FRYSKE MOUNDERS, met hartelijke (molen)groet,
secretaris,

mevr.
Fotots linkerpogina
I tt I

ttts

;.1).ttt.

:

boven

:

P. C

. de Jong-Dijkstra.

onderonsie tussen mevr, De Jong, vz,

Lensink en ihr. Von Eysingo.
rnidden: pou ze.
onder: de n ieuwe gesloog den .

STICHTING DE FRYSKE

iiiiiittrtttr

Fr*ttige
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t.,tji:

Begroting 1988.
WAfrneerïeZmtskoat bij de lezers komt zal de Stichting De Fryske
Ulole haar algemene bestuursvergadering achter de rug hebben. Als
lokatie was voor deze'keer Birdaard gekozen; mede een eerbetoon aan
de molenvrienden aldaar die met trots en voldoening mogen wiizen op
hun prachtig gerestaureerde molen De Zwaluw. Vóór de vergaderin§
zouden de bestuursleden de molen in werking zien om daarna, geArspireerd en bemoedigd, zich te buigen over de vergaderstukken.
Een belangrijk punt daarbij was het vaststellen van de begroting voor
1988. Penningmeester Ter Haar had zijn huiswerk weer keurig ingeleverd. Hij begroot de lasten en baten elk op totaal f. 247.200,--.
Het basisgegeven is dat in het nieuwe jaar De Fryske Mole eigenares is
van minstens 41 molens. Tien daarvan zijn niet-draaiend en daarvoor
wordt per molen de subsidiabele onderhoudslast op f. 3.000,-- gesteld, voor het dertigtal draaiende molens is dit bedrag f. 5.000,-- per
molen. Alleen de tjasker De Vesuvius bij Elsloo valt als niet-monument
buiten de subsidies. Van de 10 niet-draaiende molens is een aantal er
slecht aan toen. De kansen voor restauratie van de molen Triolum bij
Lollum zijn minimaal geworden. De Edenser-molen, die al zo lang staat
te verkommeren, is nog niet op de rol geplaatst in het kader van de
aanpak van zes molens die voorkomen in het bestemmingsplan van de
ruilverkaveling Wommels. De twee herborenen-in-wording, De Geeuwpoldermolen bii Oppenhuizen en de spinnekop-graanmolen De Vlijt te
Workum, zullen volgend jaar wel hun rondjes draaien.
Dankbaar gebruik wordt door De Fryske Mole gemaakt van het poolsysteem, waardoor de boven de bedragen van f. 5.000,-- en f. 3.000,-uitkomende kosten voor wat betreft het provinciale aandeel, kunnen
worden opgevangen door de onderhoudskosten van de molens waarop
minder dan het maximum-subsidiebedrag wordt uitgegeven. Te betreuren valt dat de gemeenten Ferwerderadeel en Franekeradeel nog niet
bereid ziin, de door hen voor de molens vastgestelde subsidies te verhogen tot de 25 proceàt van de maximum-bedragen. De Fryske Mole
moet daardoor voor 1988 een verlies van f. 4.450,-- reserveren en middelen aanwenden die haar, gelukkig in toenemende mate, door waterschappen en andere gemeenten ter beschikking worden gesteld; voor
1988 geraamd op f. 13.000,--. Een moeilijk punt, bij het gehele molenbezit trouwens, is het doen verzekeren tegen het risico van brand.
De premies zijn erg hoog. De Fryske MoIe draagt zelf het risico en
stort jaarlijks gelden in haar brandassurantiefonds. Het bestuur zal
voor volgend jaar de bijdragen belangrijk verhogen. Daarmee wordt
een tekort op de begroting gecreëerd.
Foto op de

linkerpogino: De Bobuurster Molen op.een nevelige
winterdog (foto C. D.w. )
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Het bestuur hoopt gelden te vinden om dat tekort weg te werken.
Aangenomen wordt dat het volgend jaar weer gelden beschikbaar komen voor een onderhoudsman op jaarbasis. De Fryske Mole is er mee
ingenomen daarvoor weer Joh. Cnossen te kunnen inzetten.
Bullemolen.

De;Ëm voor restauratie van dd Bullemolen onder Lekkum lijkt een
kans van slagen te kriigen. Het,waterschap De Wàlden wil een belangrijke financiële bijdrage leveren, terwijl de gemeente Leeuwarden een
subsidie in het vooruitziéht stelt bij haar meer-jaren-planning. Gecom-

B eel d von de res tau rotie, het
steken von een roede
dd, 2-YtB7 (foto R. Velsmo)

M,b,v, molenoar Terwisscho von
Stheltingo ( links ) lichten ihr, von
Eysingo en wethouder Oud de vong,
(foto P, Timmermons)

bineerd met de jaarlijkse onderhoudsbijdragen zal de restauratie kunnen plaats vinden. De Fryské Mole heeft er,mee ingestemd de Bullemolen in eigendom te willen nemen, wannèer de restauratie rond is en nog
een oplossing wordt gevonden voor het jaarlijkse aandeel, de eigenaarslasten. Eén der grootste problemen voor de Bullemolen is het vandalisme van de landerijen intrekkende jeugd. Het molenaarshuis is reeds
afgebrand.
Skarren Moune.
öïE-fre[5ësTuur van De Fryske Mole is er ten zeérste mee ingenomen
dat de Skarren Moune aan de Scharsterrijn bij Seharsterbrug nu geheel gerestaureerd.is. De bijna 100 jdar oude poldermolen bemaalde tot
1982 o.a. de landerijen van de familie Rijpkema. Merkwaardig is dat deze molen in de oorlogsjaren graan heeft gemalen, waarvoor molenstenen
waren aangebracht die nu nog in het terras van de woning van de familie Rijpkema liggen.
De restauratie kostte f. 102.000,--. Geldelijke steun werd verkregen
van het ministerie van WVC, de provincie, gemeente, Prins Bernhardfonds, Stichting Westermeer, Comité Zomerpostzegels en Nestlé Nederland B.V. Er is nog een tekort van f. 20.000,-- maar het actieve stichtingsbestuur hoopt dit geld nog te vinden, aldus voorzitter Binnema.
Jhr. T.A.J. van Eysinga, die zich veel moeite getroostte de Skarren
Moune te redden, lichtte samen met wethouder G. Oud, de vang voor
de officiële her-ingebruikname. Molenaar is.nu Y. Terwisscha van Scheltinga. Het is prijzenswaardig dat in Zuid-west Friesland zoveel molenstichtingen op plaatselijke grondslag aktief zijn. Dat schept goede waarborgen voor het molenbehoud, ook op langere termiin.
A. BOkma o
-

t'De Skormole" weer in volle
'l
987, (fo;o P. Timmermons)

g

lorie op ï 3 november
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IN ERE HERSTE}D
Lof voor ihr. T.A.J. van ElJsinga
Vrijwilligers als belangriike scha kel
ZW

AANTJ E''

b,&"

door Gerben D. Wijnja
De Open Monumentendog von l2 september j.l. kreeg in de gemeente
Coosterldn-Sleot wel een heel bijzonder en feesteliik occent. De uit
1893 doterende poldermolen ttHet Zwoontie't werd nomeliik officieel in
bedriif gesteld door burgemeester Pitlo. Wii woren doorbij oanwezig en
tekenen een en onder voor U op.
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Het Zwoontie in vol ornoot.

* In rt Dorpshuis.
Alvorens de ingebruikname plaats vond, werden alle genodigden gastvrij onthaald in het Dorpshuis te Nijemirdum alwaar ook de toespraken
onder het genot van koffie met koek konden worden aangehoord.
Met name voorzitter jhr. Van Eysinga haalde heel wat bijzonderheden
op over de historie en het restauratieverloop. Verderop in dit artikel
komen we daar nader op terug. Ook plaatsen we een overzicht dat kan
'dienen als aanvulling op de gegevens zoals die voorkomen in het Fries
Molenboek

blz.

2481

249.

Terwijl buiten de gepavoiseerde molen de elementen trots doorstond,
wisselden binnen de diverse sprekers elkaar af. Duidelijk werd wel
welk een belangrijke rol de jonkheer binnen het geheel speelde. Zo'n
acht jaar geleden, bij z'n komst in Friesland, gaf hij de voorzet die uiteindelijk het doel wist te bereiken Ítna jaren van letterlijk en figuurlijk
zwoegen". De Hollandsche Molen, vereniging van molens in Nederland,
kwam al na een allereerste gesprek met haar direkteur De Koning naar
Nijemirdum. Rond Van der Meer, volgens Van Eysinga "de man die het
moest doen", en de jonkheer werd een stichtingsbestuur gevormd met
daarin de nodige notabelen waaronder notaris G.A. de Gelder (secretaris) en Rabodirekteur De Boer (penningmeester). Een belangrijke rol
was ook weggelegd voor de Balkster Courant die voor veel publiciteit
zorgde. Redakteur Slot heeft de stichting daarmee ongetwijfeld een
grote dienst bewezen. Ook op deze plaats willen wij er nog maar eens
op wijzen dat de medewerking van de pers voor dit soort projekten van
onschatbare waarde kan zijn! Geld kwam er van de provincie met haar
Ittoonaangevende monumentenverordenin g die
erop neerkorlt , wat molenbehoud betreft, als rt
Rijk niet doet wat de Provincie verwacht , dan
neemt de Erovincie het voortouw en subsidieert
35% als de Gemeente ook 35% subsidieert.rr Dat gebeurde dus, ook al stond de molen niet op de monumentenlijst. Het Prins Bernhardfonds en het
Siderius Jikkemafonds droegen eveneens bii in de
225. 000 gulden kostende restauratie.
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VeeI vrijwilligerswerk verlichtte de lasten: het sloopwerk van rrDe Noordsterr' ( zie daarover de speciale bijdrage van Gijsbert Jan van Reeuwijk), het transport
van onderdelen, het zaagwerk op rfDe Ratff te IJlst, d€
houtschenking door de Provinciale Waterstaat , enz. Belangrijk was ook het werven van donateurs. Bestuurslid Van der Meer was hierin een kanjer: maar liefst meer
dan 200 werden door hem aan het bestand toegevoegd,
*. Gevleugelde woorden.
Dat het de molenstichting uiteindelijk gelukte om het karwei bekroond te zien met plaatsing op de monumentenlijst stemde een'
ieder zeer tevree. Zo sprak mevr. P.C. de Jong-Dijkstra namens het
Gild dat ze verheugd en ingenomen was met het feit dat er weer een
levend monument bijkomt. ÍrEen gemeente die rijk is aan afwisselend natuurschoon, is zeker zotn levend monument waardrr, aldus de secretaresse die met behulp van haar man, die als opleidingscommissaris even-

'De vang is gelicht.
Rond het vongtouw v.l.n,r. burgemeester Pitlo, de
vrijwill ige molenoors Kooistro en V on Reeu w iik , en jonkheer Van Eysingo.

eens in het bestuur zitting heeft, een hekkel ten geschenke aanbood.
De heer Klomp, bestuurslid van De Hollandsche Molen citeerde de gevleugelde woorden van wijlen ingenieur Rienks: 'rOfbrekke is altyd
noch mooglik en wei is wei.'r Hij prees de vele mensen die de afbraak,woede afkeuren want ttwe doen rt vooral voor wie na ons komentr, daarmee doelend op de strijd voor behoud, een strijd die ook op die eerste
Open Monumentendag liet zien tot wat voor fraais zoiets kan leiden. Een
baro-, thermo- en hygrometer bood en heer Ktomp namens de landelijke
molenvereniging aan. rrHoe langer ik meirin yn re rirnte fan m0negekken, hoe mear ik leau yn mearkes, wfinders. It is hjoed it wfinder fan
Nijemardum,il aldus de voorzitter van De Fryske Mole, de heer Bokma.
Over de sloop van ?rDe Noordster'r werd door de Friese molenstichting
destijds niet meer moeilijk gedaan toen bleek dat herstel daar niet haalbaar was. Bokma: ?'Wy seinen doe, as de Bildtboeren him net mear ha
wolle, dan wolle se him yn Nijemardum wol ha en doe rt Bildt de mole
net mear hie, ffinen se rt spitich.rrOok werd ir. Rienks weer aangehaald: rrSalang der twa stiennen op elkoar lizze is der noch in monumint.rrDat werd hier dus tot aan de Raad van State volgehouden. Zorgelijk liet Bokma zich tenslotte uit over de problemen rond de voor-

financiering: rrHoe hàlde wy dy trein ridende,rrhield hij de toehoorders
voor. AIs een zichtbare herinnering bood hij een Friese vlag aan. Tot
slot spraken nog de heer Delen van de Sociale Werkvoorziening ttWaghenbruggherr die de restauratie uitvoerde en een vertegenwoordiger
van Dorpsbelang Nijemirdum die een envelop met inhoud overhandigde.
De zon was inmiddels gaan schijnen zodat het hoog tijd werd om de officiële ingebruikname te gaan bijwonen.
* Ald-mitnder v. Dijk: I'As ik der oan tin

hanne-tn-:rI--

Johonnes Kooistro mookt kennis met oud-molenaor V on

D i ik

.

GE6ëëfïiverwacht maakten we op het molenerf kennis met de oud-molenaar H. van Dijk. Deze tachtigjarige baas woonde destijds op Huiteburen te Nijemirdum. In 1956 heeft hij voor het laatst met de molen gemalen. Terwijl hij het gejaagde zwaaien der molenwieken aandachtig volgt,
vertelt hij over de dagen van toen. "Us heit wie fan 1862. Dy hat hjir

15
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Foto boven:
Von Diik is tot op de do.g
vzn vondoag een groot
visliefhebber. Nog sÍeeds
heeft hii officieel visrecht
in de Huitebuurster
polder.

ïoto links:
De molen gekiekt om-

streeks

'l

jierren en jierren m0ndere. Hy wie ek fisker en fierders jage er wol
en streupe fansels mar skriuw dat mar net op. It wie hjir achter de
dyk doe noch Sudersee, no. O, wat ha wy wol wat meimakke nachts,
hjir op'e pöle. En as de mirne dan mar wetter hie, dan koenen wy
him wol hàlde. Eoar 275 gtrne ynrt jier bemealden wy him, mar wy hienen it neat net rom. Dat jild moast ik nammentlik dele mei buorman.
Dat wie H. Sinnema. Foar dat lean moasten wy de tochtsleat ek hekkelje. Asrt min waer wie, wienen wy tegearre.r?Vanuit het bij de molen
staande frfjurhoktr konden zij droog en beschut het toezicht op de molen houden. Dit was er geplaatst omdat de afstand naar de molen vanuit het dorp te groot was. Voor een apart molenaarshuisje had de particuliere Huitebuursterpolder ongetwijfeld geen geld beschikbaar. Volstaan werd daarom met een nachtmaaldershuisje waarvan we thans nog
een gaaf exemplaar aantreffen bij de poldermolen rrVictorlr te Wanswerd.
Daar noemt men het eentthantsjet?, terwijl hetzelfde bouwsel bij boerderijen elders in de provincie bekend staat als ttfjurhuttett, trfuurhernerr, Ithut(te)rt, 'rfuurhokkett, rrherntsjettof rthernetr. Op het molenerf
schieien Van Dijk de herinneringen weer te binnen aan die fatale
nacht.rrDer moast meald wurde. It wie al nei de oarloch. Doe ynienen
bruts de skroefbalke trochmidden. O, as ik der oan tink, hatk noch
de blierren yn 'e hannen. De skroef hie troch dat mankemint gjin wurk
mear te dwaan. Dat de mttne fleach der oer. De giseljende wjukken
foarmen ien swarte baan tsjin de wylde loft. Ik wie der dy kears mei
de soan. Om de m0ne írt de wyn te draaien, dér wie gjin tiid foar. Mar
ik ha him holden", vertelt Van Dijk niet weinig trots. De vijzelbreuk
had tot gevolg dat de molen niet zo best meer kamde. Dat hoefde toen
trouwens ook niet meer want de polder besloot een stalen vijzel aan te
brengen die voortaan door een dieselmotor werd aangedreven. Voor
Van Dijk betekende dat het eind van ztn molenaarsloopbaan. Boer Meine
Hoekstra kon de motor wel bedienen en toezicht was er bijna niet meer
nodig. De molen werd onttakeld omstreeks 1956. Hoekstra deed de
romp vele jaren later over aan de gemeente op voorwaarde dat hij gerestaureerd zou worden. De molen raakte wat uit het zicht, niet alleen
vanweg:e de ingroei door een vlierboom, want hij ontbrak in het monumentenregister. Na de ruilverkaveling was de romp ineens van eigendom veranderd en.... en er gloorde weer hoop. Toen een tweede verzoekschrift voor plaatsing op de landelijke Monumentenlijst ook werd
afgewezen gingen maar liefst vier bezwaarschriften naar de Raad van
State met het inmiddels wel bekende positieve resultaat. Zie daarvoor
ttde Utskoatrt . nr . 46 en 47 .

rOO*LINGEN

OP HET FRIES MOLENBOEK

MOLEN TE N]JEMIRDUM

944,

Fotots uit het olbum von
oud-molenoor Von Diik.
Popke T immermons zorgde
voor de reprodukties.

Noom ven de molen; Het Zwaantje.
Adres en ligging ; .in de landerijen t.w.v. Nijemirdum, t * km. van
de weg naar het IJsselmeer.
Eigenoor
.' stiehting Molen Nijemirdum.
Adres secretorioat : Raadhuisstreat 2, Postbus 18, 8560 AA Balk.
Molenaors
; Johannes Kooistra en Gijsbert Jan van Reeuwijk.

16

Type en functie

r groridzeiler; poldermolen ,
1893, binnen de fundarnenten van d.e voorganger die door brand verloren was gegaan.
zeer belangrijk, mooi gelegen in de polder tussen Nijemirdum en de lJsselmeerdijk.
Monnikmolen

Bouwjoar

Landschoppeliike
woo rd e

indbelemmering

W

I

n

ja, de molen kan opmalen en rondmalen.
prima, de molen is pas gerestaureerd; de officiëIe
ingebruikname vond plaats op Lz september 1982.
achtkante houten bovenkruier op gemetselde voet;
kap en romp met riet gedekt; staartwerk hout met
kruilier.
twee geklonken stalen roeden, afkomstig van trDe
Noordsterrr , fabrikaat firma Westra, Franeker;
nummers zijn niet aangetroffen; oudhollands opgehekt.

bed riif

Con st ruct ie

ieken k ru

,V

lucht

ii

16 .

Vong

richtin

Vanuit Kathmandu/Chainpur deed Gijsbert Jan van Reeuwijk verslag
van de belevenissen die hij heeft gehad met t'Het Zwaantje'i te Nijem-irdum en dus ook met rrDe Noordster'r te Nieuwebildtdijk. De passage
over de afbraak van laatstgenoemde molen laten we nu volgen.

30 meter.

gietij zer; no . 20L 1910 lJzergieterij H . J. Koning
te Foxham. Afkomstig van trDe NoordsterrÍ.
stalen bandvang met kort sabelij zer en vangstok;
bandvang is wederom afkomstig van ttDe Noórdster".
stalen schroef in houten schroefbak; schroef van
rrDe Noordstertt.
asrad
: 48 kammen, asrad komt ook uit
frDe Noordsterrt.

As

In

DE AFBRAAK VAN DE NOORDSTER

geen.

Toestond

W

17

g

Overbrengingen

:
onderbonkelaar :
sehroefrad
:
bovenbonkelaar

31 kammen
37 kammen
33 kammen

steek 11 cm.

steek 11 cm .'

overbren gverhoudin g wielenkruis- schroef

l-

:

1,739.

I ,28 meter.

Bliksembeveiliging: aanwezig.

Biizonderheden

I986

1997.

.'

Dankbaar
gebruik gemaakt van onderderen, afkomstig van rrDe
Noordsterrr-werd
te Nieuwebildtdijk. Deze molen, eigendom -r"r, íD" Fryske
Molerr, verkeerde in zeer desolate staat. De ge-meente wilde het wrak
wel gesloopt zien. Aangezien de molen niet of, de Monumentelijst stond,
kon dit met instemming van',De Fryske Molei doorgang vinden. De
bruikbare onderdelen werden geschonken t.b.v. trét Èerstet van "Het
zwaantje". §loop en-transport van onderdelen werd door vrijwilligers
hgnd genomen. Naast de hierboven reeds genoemde onderdelen uit
!.gr
trDe Noordsterrrkunnen
hier nog de kruisarmen van de bonkelaar, onderbonkelaar en schroefrad vermeld worden. zi! ziln vervaardigd uit
grenenhout wat afkomstig is van het achtkant vàn i'De Noordstàrr'.
zaagmolen "De Rat'r te IJlst verrichtte het nodige zaagwerk. De roeden van de molen uit Het Bildt waren oorspronÈeliik 1-? meter ; ze ziln
aan elk end eehter één heklat ingekort, wàt de truiOige vluchi op fO'.SO
meter brengt. Hier en daar zijn ze opgelast. Opmertàtilt aan de as is
het feit dat hij hol gegoten is en dat-er voor dó springËeuget een spà,
ciale ring aangebracht is.

!

!

t

l
I
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Nu besloten was de "Noordster" af te breken kwam het volgende probleem, namelijk wie zou de molen gaan afbreken?
De pas opgerichte stichting had natuurlijk nog vrijwel geen cent in
kas. Hierop besloten Jan Hofstra, Johan Cnossen en ikzelf aan tebieden dit in de vrije tijd uit te voeren.
Zo werd eind juni 1983 een begin gemaakt met de afbraak van de
ItNoordsterrr.

De rrNoordsterrr lag nogal vrij ver weg van onze woonplaatsen zodat
besloten werd tijdens de afbraak bij de molen te kamperen om zo reistijden en opruimen van gereedschap uit te sparen. Het eerste probleem
bij de afbraak was dat de molen niet vanaf de weg te bereiken was:
de molen lag namelijk midden tussen de graan- en bietenvelden.
Een kraan bij de molen krijgen konden we dus tot het najaar wel vergeten; dus werd besloten de as en roeden er maar op de ouderwetse
manier uit te halen.
We zouden hierbij de buitenroede gebruiken als een rechtmast om daarmee de as uit de kap te takelen.
Begonnen werd de restanten -1an het kapbeschot en de kapspanten te
slopen. Hierna werden de roeden ontdaan van de Iaatste restanten
hekwerk en dekkerbeplating.
Na het verwijderen van de hekwerken werd eerst de binnenroede gestreken. Het strijken van de roeden bracht nogal wat problemen met
zich mee, omdat de kap in een nogal ongunstige stand stond (deze kon
niet meer verkroden worden). De roeden moesten daardoor door een
droge sloot heen worden getrokken.
Na het strijken van de binnenroede werd vervolgens de buitenroede
gestreken tot vlak buiten de askop (zie tek. 1).
Het werken zo boven in de molen was wel iets waar je even aan moest
wennen. Het zag er namelijk niet zo stevig uit daarboven. De voeghouten waren aan beide zijden aangelast en bogen erg door. Dit kwam ook
omdat de vroegere lange spruit onder de voeghouten lag, die daar ter
plaatse dus aardig verzwakt waren.
De bovenas was onder de askop door de euverring heen gezakt, dus het geheel. hing aardig
door.
Goed

dit even tussendoor, De buitenroede werd,
nadat hij uit de askop tvas gekomen weer rechtop gezet en aan het windpeul vastgezet (zte

tek.2).

Nu komt het zwaarste karwei, het uit de kap takelen van de bovenas.
omdat het bovenwiel behouden moest worden en
demonteren teveel schade zou aanbrengen werd
besloten de bovenas uit het bovenwiel te takeIen ( zie tek. 3) .
Aan oe roede kwam op zo'n 5 meter: boven «le askop een blok te hangen.
Vanaf de takel liep een staalkabel door het blok
naar de hals van de as.

vier en een halve meter omhoog gehesen
(hij hing toen met de askop op zotn 13 meter hoogte) en vervolgens

De as werd nu eerst zorn

buiten de molen gedraaid en langzaam afgevierd naar de grond.
Al met al ging de takelklus niet snel en omdat we het uit de molen hijsen van de as wilden afmaken (vanwege eventueel opstekende wind of
breuk door langdurige belasting), werd rs avonds doorgewerkt.
Om half een rs nachts lag de as eindelijk op de grond en konden wij
'in bed kruipen.
Hierna volgde nog het naar beneden brengen van bovenwiel, Iange
spruit en lange schoren en het strijken van de rechtmast (buitenroede).
Het is al met al een hele klus geweest waar we zorn zes dagen zoet mee
waren van rs ochtends vroeg tot rs avonds laat.
Het was echter wel een hele ervaring.

In het najaar werd de schroef nog uit de rrNoordstertt gehaald.
Waghenbrugghe zorgde toen nog voor de sloop van de restanten van
de ItNoordstertt.

Toen het achtkant werd omgetrokken gaf

dit zich echter niet zomaar

gewonnen.

Het draaide namelijk een halve slag zodat het op het boventafelelement
ston d !

Hierna was echter gauw een einde gekomen aan wat eens een mooie
molen was.

Gijsbert Jan van Reeuwijk
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heugliike feit.

Voorgeschiedenis en restauratie.
De vele genodigden kwamen in de speciaal voor deze gelegenheid geplaatste feesttent bijeen. Het tentdoek werd door de krachtige wind
meermalen op sterkte getest, terwijl de zon zorgde voor schitterende
schakeringen. Kortom, de elementen om van deze dag een geslaagde
dag te maken waren aanwezig: de molen kon in vol bedrijf worden getoond, malend en zagend. Zover was het echter nog niet. Onder het genot van koffie met oranjekoek konden de sprekers worden aangehoord.
Niets dan Iof was er te horen. rrHet wonder van Birdaardttwerd eensgezind bejubeld.Dat er evenwel een hele strijd aan vooraf was gegaan,
werd uiteraard ook duidelijk gemaakt. Het was allemaal begonnen met
de brand die 15 jaar geleden de molen veranderde in een geblakerde
ruihe. Dat de zaagschuur behouden was, kon als een kleine troost worden beschouwd. Wetlicht dat juist die omstandigheid er alsnog toe heeft
geleid de molen te herbouwen. Het groene licht daarvoor liet helaas erg
Iang op zich wachten. De eigenaresse zag }:et namelijk niet zitten en
weigerde verkoop aan de gemeente. Intriest, temeer daar De Fryske
Mole een achtkant op de kop kon tikken. Zolang de onzekerheid in Birdaard voortleefde, kon aanschaf daarvan uiteraard niet plaatsvinden.
In 1981 keerde het tij en begon men aan herstelplannen te werken. De
kosten Ieken de pan uit te rijzen, maar toen het als Niet Geld Opleverend Object door de Sociale Werkvoorziening rtOostergo Bedrijvenir uit
Dokkum kon worden uitgevoerd, was het financiële plaatje rond te krijgen. WeI moest het dorp zelf 60.000 gulden bijeen zien te krijgen. En
dat lag de molenvrienden daar toch wel "zwaar op de maag'r, aldus
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voorzitter Middelkamp. Tal van akties werden op touw gezet en.....
met succes, want men durfde het op een gegeven moment aan dat bedrag op te voeren tot een ton. Men wilde t.z.t weer echt met de molen kunnen zagen. Binnenwerk, gereedschappen e.d. konden voor
die aanvullende 40.000 gulden worden aangeschaft. Vele jaren geleden
had ene Anton Sipman de molen minitieus opgemeten en getekend. De
bouwers zouden met die tekeningen enorm geholpen zijn. Helaas, het
zo belangrijke materiaal voor dit imponerende herstel werd niet vrijgegeven. Onvoorstelbaar !
Gelukkig stonden tegenover dit trieste feit enkele meevallers: het oude
ijzerwerk werd bij de opkoper teruggevonden (die had het destijds
voor oud-ijzerprijs gekocht) en kon tegen een aanvaardbaar bedrag
terug gekocht wcrden, een M.T.S. in Leeuwarden vervaardigde mallen voor de gietijzeren ramen en De Fryske MoIe bood de pelstenen
aan. Ook werd besloten van de molen opnieuw een zelfzwichter te maken,
wat 25.000 gulden meer kostte. Op 7 mei 1985 werd het kasko van de
zagerij opgeleverd, begin 1986 was hii helemaal klaar.Vervolgens kwam
de voltooiing van de kap en het achtkant in zieht. Op 20 augustus 1986
werd alles op zrn plaats gebracht (zie de Ítskoat nr. 43). Een tegenslag was de ontdekking dat het vervaardigde voeghouten kruiwerk moest
worden vervangen door het originele neutenkruiwerk. Een beduidend
oponthoud. De molen, die in mei 1987 Monument van de Maand had kunnen zijn, kon pas op 1 oktober officieel in bedrijf worden gesteld door
de burgemeester van Ferwerderadeel. Maar die dag werd dan ook een
topper!
Volop lof.
De sprekers in de feesttent waren vol lof. In beed uitgemeten toespraken konden sommigen er geen genoeg van krijgen. De burgemeester
sprak van rreen kwalitatief hoogwaardig produktrr waarvoor de molenmakers van Oostergo wel beloond mochten worden: een staande ovatie en
een enveloppe met inhoud werd hun deel. Bijzonder ingenomen was de
burgervader ook met de onvermoeibare ijver van rrmolenarchitectrr Jan
van Asperen van gemeentewerken.
Tot slot roemde hij de betrokkenheid der bewoners. Met name het bestuur leverde een daadwerkelijke bijdrage, terwijl diverse vrijwilligers
een opleiding tot molenaar volgden op zaagmolen ttDe Rat" in lJlst. rrDe
gemeente als eigenaar wil de molen dan ook vol overtuiging in beheer
en onderhoud van de stichting geven", aldus de eerste burger die nog
liet weten ??dat dit voorlopig het laatste grote werk is dat de gemeente
ter hand neemt, want de gemeentekas lijkt leeg." De heer Heydra van
de Monumentenzorg toonde diepe bewondering voor het vakmanschap
uit het verleden. Hij omschreef de oprichter Steenhuisen als "een sociaal goed ingesteld man die bijdroeg aan de welvaart van toen," waarna hij de volgende parallel trok: knappe werklieden, werkgelegenheid,
uitvoering dwingt bewondering af , zowel toen als nu.
rrDit is unyktr.
DeTéIé mmdag waren het de oude Steenhuisen en zijn vrouw die vanaf
het schilderij op de piano als het ware de tent inkeken, de menigte ge-

nodigden aanschouwden en de sprekers aanhoorden. Meermalen dachten we: ze hadden dit eens moeten meemaken, want in deze dure tijd is
zo'n operatie geen kleinigheid. In de Niet Geldopleverende Objectensfeer had directeur Nienhuis van het werkvoorziening§schap Oostergo
echter een geweldig kado gegeven: 30.000 manuren. Hij zei,te hopen
dat zijn bedrijf nog wat van dergelijke projecten mag uitvoeren. Welke
dat zullen worden, wachten we met spanning af . Molenmaker Jellerna
vond zijn bijdrage in het geheel bescheiden van aard. Hij hield een
korte doch zeer sympathieke toespraak waarna hij ztn kado overhandigder een antieke tot palgewicht omgesmede kanonskogel die zodoende
van vernietigend wapen tot beschermheer was verheven. De heer
Klomp van ttDe Hollandsche Molent' bood een weerglas aan en onze voorzitter van'rDe Fryske Mole", de heer Bokma, de stenen. Als laatste in
de sprekersrij sloot hii af met: rrHulde foar dit Sweltsje, foar hiel Fryslàn, want dit is unykrr.
Vang gelicht.

Het werd vervolgens hoog tijd voor de officiële ingebruikname.Wel werden er in de tent nog dankwoorden gesproken aan het adres van alle
genodigden, want zij allen hadden op de een of andere manier te maken
gehad met het nroncierbaarlijke herstel. Erg ingenomen was men ook met
het kado van de heer Banga uit Dokkum, voormalig houthandelaat-zager wiens verhaal we in het kerstnummer vorig jaar plaatsten. De zaagmolenattributen uit de verdwenen Dokkumer molen ?rHet Hertrr zullen in
'rDe Zwaluwr? ongetwijfeld goed van pas komen.

Het lichten ven de vong.
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Bii de molen was het inmiddels behoorlijk
druk geworden. De gepavoiseerde zelf'

zwichter had heel wat publiek getrokken '
Toen de burgemeester dan eindeliik de
vang liehtte, Iieten de schoolkinderen hun
ballonnen gaan die tegen de blauwe hemel voor een kleurrijk schouwspel zorgden met als trots
middelpunt de zwaaiende wieken van deze unieke koren-

Overbrengverhoudingen

,

pel- en zaagmolen.
Tot slot houdt ons de vraag bezig: hoe verder? Zal er een
professioneel korenmolenaar komen of niet? En hoe zal
men jaarlijks genoeg geld bijeen weten te brengen voor
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Steenschijven (Z stuks) 30 staven.
Overwerkschijf t.b.v. zagerij: 40 staven.
onderzijde zaagspil : 35 staven.
Bonkelaar op horizontale overwerkas: 38 kammen.
Rondsel op overwerkas : 26 staven.
Krukwiel : 57 kammell.
wiekenkruis zaagrarnen : 1 : 2,33
wiekenkruis maalstenen : L : 7,18

wiekenkruis pelstenen : 1 :
"Koren-, pel-

houden,

erben

D

.

Wijn ja.

foto rechts:

NLINGEN
lrrcHNtscHE
l-------l
Wiekenkruis

Wieksy steem
B
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H

GEGEVENS "DE zwALUW" ANNo

r

vlucht buitenroede 23,L0 m .
Zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzoom.
G

Luiwerk
K ruiwerk

Sleepwerk,

Sleepkruiwerk op neuten.
Vlaamse vang ( S vangstukken) met vangstok en

Vang

duimophanging.
2 koppel pelstenen.
2 koppel maalstenen.
3 zaagrarnen (in naast de molen gebouwde zaagschuur).

Inrichting
Overbrengingen

:

: 70 kammen .
: 38 staven.
Spoorwiel
: LlT kammen.
Pelschijven (2 stuks): 20 staven.

B

ovenwiel

Bovenschijfloop

eerste

g

raan op weg noor

foto onder:
De pas geopende molen mocht zich
verheugen in een geweldige toeloop genodigden en belangstel-

ietij zer, fabr . Versteeg-Ensink , 1985 nr . 1 met opschrift t'De Zwaluw Birdaard 1875tt.
De as is in lengerichting doorboord.

ovenas

et

de mqalstoel .

tgs7l

: Stalen gelaste roeden , febr. B uurma , Oude Schans ,
fabr. I1rS. 1.70 en L7L, vlucht binnenroede 23,50 Iïl .
:

H

FRIES MOLENBOEK -

len den

Bir-

daardtt door A , Middelkamp , H. Talsma, R . de Wit
en P. Ytsma; Birdaard, juli 1987.
In dit boekje zijn de technische gegevens nog uitgebreider vermeld.

onderhoud en verzekering?
Dat laatste vraagt alleen al f . 12.000,--, En dat met f . 5.000,-onderhoudssubsidie. We wensen de stichting alle goeds en nogmaals
onze gelukwensen voor wat bereikt is. We hopen U op de hoogte te

G

L0,77
rrDe
Zwaluw
en houtzaagmolen

.

(fotots C.D,W.)
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in de omgeving van Oosterlittens. Hier zagik de spinnekop (foto 1) Wieuwens in feesttooi staan. Dit bleek achteraf ter gelegenheid van het forpsfeest te Oosterlittens. Een mooie gelegenheid om èen
plaatje te maken; dus de brommer aan de kant en even het land in.
rrBinr_jo de man rit Harnstr, werd mij van over de Franekervaart
toegeroepén door de molenaar, welke achteraf de heer L. Kloosterman uii
Winsurir bleek te zijn. Op mijn bevestigend antwoord antwoordde hij:
rrDurk (Posthumus) hie al sein, dy komt noch wol ris lànstr. Na enige '.
fotors te hebben gemaakt toch ook even naar de molen. Eerst door het
dorp en dan over een erf en door het land er op af. Na kennismaking
met Kloosterman de molen even van binnen bezien. Aan het onderhuis
is wel te zien, dat het om een vrij oude molen gaat. Het asrad van deze
molen kon wel afkomstig zijn van een kleinere molen. Om dit kleine rad
is weer een houten rand aangebracht waarin de kammen zitten. De kamgaten waarin de vroegere kammen hebben gezeten zijn ook nog aanwezig. (foto 2). Van dhr. Kloosterman vernam ik, dat er in de omgeving
nog een overblijfsel was van een spinnekop: rrk zal de boel even opruimen
Onlangs was ik
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ilan ga ik wel even mee er naar toett, Het
overblijfsel van deze spinnekop was nabij
Sehrins en bleek nu achteraf de door D.
Bunskoeke genoemde molen no, 19 te zijn,
(Utskoat 45 bl. 13). Volgens hem was dit
vermoedetijk de kleinste spinnekop (vl.
7. 50 m. ) die bekend is. Dat de molen niet
groot is geweest, was wel te zien aqn de
afmetingen van het restant, Het onderhuis
was zeker niet meer dan 2. 50 m . breed ( foto 3). Op aanwijzing van S. de Jong vond
ik nog een gaaf restant van een achtkante
spinnekop, De nog gave , met pannen gedekte ondertoren staat nabij Nijhuizum.
Op de ANWB-kaart is hier een gemaal aangegeven. Er is nog een door een eleetromotor aangedreven schroef aanwezig en
het geheel zíet er goed uit. ( foto 4) , Hoewel mogelijk geen nieuws, nabij Blauwhuis
staat nog een afgeknotte muonts. Op een
der legeringsbalken staat met sierliike
schrijfletters vermeld t'Lolke P. v/d Meulen heeft mij laten stichten. 1855. Eer ik
hier was, wasrt een Waterplastt, Verder
nog een foto van een achtkante Spinnekop
welke tot 1957 aan de Kloostervaart tussen
Hartwerd en Hidaard heeft gestaan. Hij
moet in dat jaar tijdens een zware bui over
de kop zijn gegaan ( foto 5) . De foto is afkomstig van de heer Teernstra uit Bolsward. Hij heeft er vroeger zelf mee gedraaid. Deze molen (Oude Klooster) had
ongeveer dezelfde afmetingen als die van
U goklooster , waarvan de ondertoren nog
bestaat.
Workum:

Heï-mA-slecht kunnen aflopen met de
Nijlanner Mole te Workum. Door blikseminslag brandde de dicht bij de molen
staande schuur tot de grond toe af . Gelukkig was de windrichting gunstig
voor de molen , zodat de vonkenregen
geen kans kreeg. (foto 6).
Tzum:

"Fatum" nabii Tzum
staat er niet erg florissant bii . De helft
van het gevlucht is verdwenen en de
molen is in gebruik als geitestal

ffinnekop
(

foto

7)

.
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Hartwerd.
Fwer-tzaamheden aan de Oegekloostermolen te Hartwerd zijn bijna
voltooid. Door J. Hofstra, J.Cnossen, L.Sierkstra en M.Teernstra werden o.a. de schroefbak en uitschoot vernieuwd. De oude schroefbak
was zodanig verrot, dat er niet eens brandhout van overbleef. Om de
werking van de molen ook in de toekomst te verzekeren, (dit vanwege
de diepontwatering) werden zowel de schroefbak als de uitschoot lager aangebracht. Al met al een behoorlijke vrijetijdsklus voor deze mensen. De molen is via een duiker onder de vaart ook nog met de overkant verbonden en bemaalt ook dit gedeelte van de polder. Door deze
duiker af te sluiten en ook een iets verderop in een dam zittende buis,
kon de sloot vol water worden gepompt en de schroef zonder heiswerktuig uit de bak worden gevaren en op de wal gebracht. Na verwijdering van de oude schroefbak, is de nieuwe ter plaatste in elkaar gezet.
Door M.Teernstra ziin de waterlopen van diverse spinnekoppen in de omgeving van Bolsward grondig schoongemaakt en werd ook enig teerwerk

verricht.

Schalsum.

Dilffiai-sumer molen is tegenwoordig weer min of meer geregeld in bedrijf. De heer R. Kok (niet Wim Kok) uit Schingen blijkt een enthousiaste molenaar te zijn. Voorheen draaide deze molen practisch nooit. Op
weg naar Birdaard (2 oktober) trof ik hem bij de molen aan. Het bleek
dat er de week tevoren een eindbord tijdens het draaien was uitgevlogen. De oorzaak hiervan was een gebroken veer. Bij nadere contröle
bleken diverse kluften totaal verrot te zijn. Vermoedeliike oorzaak: afsluitende verflagen waardoor verstikking van het hout optreedt.
siràaara.
ö[-TöFtöUer werd ,De Zwaluw, feestelijk in gebruik gesteld. Omdat

je óp zo'n openingsdag door de vele aanwezigen meestal niet rustigr'kunt
rondkijken, ben ik een dag later gegaan. Doordat ik de gehele restauratie vanaf het begin heb gevolgd, trof ik niet veel nieuws aan. Alleen
draaide de molen, een machtig gezicht overigens. In de zagerij was
men druk bezig met het zagen van een stam. Een beetje buiten adem
van het traplopen op de stelling/maalzolder aangekomen, valt direct
iets bijzonders op. De molenaar loopt er met een walkie-talkie rond.
Opeens hoor je een stem uit dat ding, tfkunnen wij ook wat meer speed
krijgen?'r waarop het antwoord rrkomt klearrr volgt. De molenaar loopt
naar de zwichtketting, trekt er aan, en er komt wat meer gang in het
gevlucht. Door deze handeling kreeg ik wel de indruk dat de zelfzwichting nog iets te stram werkt, maar dat zal wel tot de kinderziekten behoren en door het gebruik beter worden. Ook het meel wat van de stenen kwam was nog geen 100t, iets wat ook haast niet van een nieuw
koppel stenen verwacht kan worden. Vanuit de zagerij kan de vang niet
in werking worden gesteld.Dit kan alleen via de walkie-talkie op de stelling. Ik vraag mij af , is dit bij calamiteiten wel voldoende veilig? Overigens hoorde ik van molenmaker Jellema, dat dit voorheen ook niet
kon, maar dat door in de zagerij aan een touw te trekken op de stellingzotder een bel overging. Overigens is de molen weer een prachtig
beeldbepalend monument voor het dorp geworden, dat door zijn gunstige ligging aan de Dokkumer Ee in de toekomst zeker veel bezoekers
zal trekken.

J,

Brunsmann

MOLENS

S POAR

Wanneer U zich al eens verdiept heeft in
één van de boekjes met oude ansichten

van Friese molens, dan zult U ook wel
een plaatje van Heerenveen hebben gezien. De kans is groot , dat het daarbij
om een molen aan de Badweg ging: daar
stond immers tot L973 nog het restant
van een trotse houtzaagmolen.
Niet ver daarvan stond er nog één, €D
er zijn zelfs fotofs met beide molens erop.
Speurende naar gegevens van deze molens kwam definitief het bestaan van een
derde moleri aan de Badweg vast te staan,
/.
maar tevens vond ik gegevens over een
tot nu toe onbekende molen, Deze stond
juist aan de andere kant van de spoorIijn, die in 1867 langs de molens was aangelegd. Op het hierbij afgebeelde kaartje zijn alle vier molens aangegeven, evenals de spoorlijn en de Veenscheiding die
de rrlevensadertt van de molens mag
De molens oan de spoorliin: wel
genoemd. De molens 1 t/m 3 zijn
worden
l, De Hoop, 2. de runmolen, wel bekend,
maar toch wil ik op deze
3. Siebengo's molen en 4. de plaats even op
hun historie ingaan. De
zoagmolen von De Boer,
eerste was hout zaagmolen rrDe Hooptt ,
welke tevens de oudste was. Reeds in 1832 geven kadasterkaarten de
molen aan, maar ook daarvoor moet hij er al ziin geweest - we vermoeden zelfs al vóór 1800. In 1832 was Sijbe Tuimelaar de hoofdeigenaar en
was het een zaag- en pelmolen. In 1853 nam C.T. Tuimelaar de molen
over naar we vermoeden, omdat dat jaar altijd als bouwjaar voorkomt
(niet juist!). Rond 1886 werd W. van Riesen eigenaar, Iater (?) A. van
Riesen. Tussen 1900 en 1904 werd de molen onttakeld en het restant
verdween ongeveer in L922.
Nummer twee was de runmolen, waarvoor Johannes van der Sluis op 14
januari 1845 toestemming kreeg hem te bouwen. De molen stond sectie
A nr. 828 en werd in 1856 mede tot cementmolen in-.
gericht. Middels een advertentie in de Leeuwarder
Courant van 25 maart 1864 bood Van der Sluis de
run- en eementmolen met schuur en knechtwoning
te koop aan. De laatste vermelding is in 1867 bij
de aanleg van de spoorlijn . Molen no. 3 was de bekende Siebengats molen. Johannes van der Sluis en
Cornelis T j. Tuimelaar stichtten hem in 1858 en
àoon Jan van der Sluis legde de eerste steen.
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In later jaren komt Van der Sluis dan ook alléén als eigenaar voor
(nà 1859) en in 1895 mevrouw Jeltje J.Siebenga-Gerritsma. Daarna
komt de naam Siebengats molen in zwang; in 1923 werd Johannes Anskes Siebenga eigenaar en in 1941 werd werd het bedrijf voortgezet als
Fa. H.A. Siebenga t Zn.
De molen was toen al niet meer met de wind aan te drijven en de roe-

den werden verwijderd,
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De restanten verbrandden in de nacht van 23 op 24 juni 19?3, waarmee
de familie Siebenga een bezit verloor dat sinds 1891 in hun handen was
geweest.
Wellicht had de molen nog een voorganger uit 1839, die dan door de
Fa. Van der Sluis & Tuimelaar zou zijn gedreven.

Bewijzen daarvoor zijn er echter niet te vinden en als het aI waar is,
dan bestond de molen maar even: op de kaart van 1848 komt hij niet
voor.
Nu dan de molen van Sipke Jetzes de Boer. Hij was de eigenaar van
een pompmakerij en getrouwd met Berendina Klein Klauwenberg. In

1874 kreeg hij toestemming van G.S. om een houtzaagmolen te stichten; in het gedrukte verslag van G.S. zou ten onrechte kunnen lezen
dat de molen in Nijehaske werd gebouwd. Dat klopt niet, want hij
kwam in Schoterland te staan terwijl De Boer zelf in Nijehaske woonde.
In een acte van notaris Rinze Barends (29-1-18?6) komt de molen voor:
I'Een stuk weiland met den daarop gebouwden molen, staande en liggende aan de westzijde van den spoorbaan te en bij Heerenveen.'r
In 1888 blijken erbij een houten woning en een schuur te staan, welke
juist ten zuiden van de Veenscheiding

te vinden waren. De Boer leende vaak
geld, bijvoorbeeld van de gegoede
Geert A. Korf , wat ook de reden was
dat hij in moeilijkheden kwam. In januari 1889 werden zijn bezittingen verkocht om de schuldeisers te betalen.
Btijkbaar had hij toen zelf ook nog wel
wat getd, want voor f. 500,-- kocht
hij de zaagmolen en het terrein net ten
noorden ervan. Gezien dit bedrag za\
het wel niet zorn grote molen zijn geweest en niet al te lang hierna is hij
toch afgebroken. In 1897 was het perceel waar eens de molen stond onbebouwd. Zo passeerden de vier molens
aan Itrt spoartt nog eens de revue: wei*
nig herinnert er nu nog aan. B ij de
reconstructie van de Badweg verclween
het laatste wat nog resteerde van de tS,J. de iloer noor een foto von
ranci lB9A, Collectie Museum
gebouwen van "De Hoop" en kort
daarvoor was dat met die van Sieben- Willem von Horen.
gars molen gebeurd, De beide andere
waren al lang niet meer aan te wijzen door gewijzigde bebouwing. Op
de plaats van de molen van De Boer staan nu de rijzige Muntflats.
Drs. D.M. Bunskoeke,-
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UIT DE KNIPSELDOOS
Het volgende ortikcl it ycsc rti'even cictor cie neer Reinder Jacobus de
Stoppelaar; hii werd geboren op 22 oug, 1873 te Ureterp, Hii wos in
het dogeliikse leven doopsgezind predikont; hii stond von 19ll t/m
1938 te Worgo,
Op ziin naam stoon diverse boeken en ortikelen. Voorol over het notuurleven op en nobii notuurgebied 'tPrincehofil ( 180 ho. ) dot sinds
1934 eigendom is von de provinciole notuurbescherming vereniging ttlt
Fryske Ceo" (opgericht in 1930). Ds, De Stoppeloor wos een qoed notuurkenner en een boeiend schriiver; hii overleed op 15 opril 1948 te
Enschede. Het ortikel is geschreven in het Nieuwsblod von Frieslond
(beter bekend qls 'tde Hepkemokrontett von vriidogovond 3l oug. 1928.
De biigoonde foto (coll. von de schriiver) lootttlt Spoekmïntsiett zien.
Het (ipook)-spinnekopmolentie is gelegen oan de viéfii-WdVjlnoor
Leeuworden, woor nu een elektrisch gemool stoot, Dot molentie werd
eertiids bediend door het personeel vonrde boerderii t'Croot Polmo't en
is ofgebroken in 1928.
Wie meer wil weten over de koren-, industrie- en poldermolens von
Worgo e.o., verwiis ik noor het hoofdstuk'tMolens in en om lÀlorgot'
(door Sioerd Spykstro), in het boekiettlen en oor At'e skiednis fqn
Wergeo" (Heerenveen, sept. 1985).
Pop ke T imme rmen s .
Heerenveen, herfst 987,
1
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Worga, het zogenoamde Sp0km0nts je (Collectie P.T . )

Over de greiden van Roorda-State en omkrite licht de Maartsche morgen. De Noord-Wester blaast frisch over de opgroenende velden. De
eerste kieviten buitelen boven de greppels. Blijde brokken blank gebolde wolk zeilen het Zuiden in. Hoog in de lucht hangen de leeuwérikken. De boer van Roorda-State heeft de koeien de laatste,gift kuil gegeven. De stalvloer is geveegd. Sjouke, de arbeider, legt den bezem
op de balken. ItHjoed meale, boer?Ír -ttJatt, zegt de boer, rrdrr is tn
moai koeltsje, hy mat mar yn rt wurk!'
Een paar honderd meter van de boerderij rijst op zijn polle de vlugge
spinnekop-molen, grauw en zwart, zonder eenige versiering, maar tiln
van lijn en bouw, met een silhouet dat geestig-lachend zicfverheft
midden in rt rt ontwakend land. Kwiek en rap rijzen romp en onderbouw, elegant en stoer meten zich de roeden uit in de Màartsche zon.
Hier gaat Sjouke heen. Los gooit hij de kettingen. Even een blik naar
omhoog. 'n Klein tikje bij den wind op kan hij nog wel hebben. Krassend knerst de kop het N.-W. in rrVoor rt volle zeil?r I'Kan bestil. Eén
voor één worden de roeden belegd met de grijze lappen doek, de borden vastgewerveld: ttAlles klaar?rrnJarrr rrNou nogrn lik vetrten dan,
één ruk aan de vang en voor den zooveelsten keer beginnen de wieken
hun dol gezwaai en gedraai in den stijven dichten bries die fluitend
giert om den gekeerden kop.
Suizend en sissend tollen de roeden rond, gonzend en gierend: hoe!
oe! oe! Trillend danst de staart, schuddend kraakt hef ingewand met
rap getik van de kammen der raderen. Hoe! oe! oe! Wielend vijzelt de
schroef het water de uitschoot uit, slaat het in kolken en kronkels tot
schuim tegen de wal van de sloot, jaagt het in gulpen tuimelend weg
met bobbelende bellen en dansende dotten schuim. Hoe! oe! oe! HeI is
de voorjaarszang van den molen, de blijde overtt keeren van het bottende getij I klappend kletst het water mee in rythmisch gedein,
vreugdig strooit de zon haar glinsters in de w:;iemelende-kolken, vreugdig joelt de wind door houtwerk en zeilen. Om gaan de wieken en om,
snelle cirkels snijdend in de lucht. Om gaan zij , heel den dag en vele
dagen totdat de greppels droog zijn en het uitgezegen land op kan
vangen de volle deugd van de voorjaarszon en uiten en uitstóelen voor
de grage bekken van het vee. Dan weer, ten avond, slaat Sjouke den molen uit, klimt hij bij de roeden op om de zeilen af te haken en weg te
bergen in het molenhuis, legt hij den ijzeren ring om een spaak vàn
het kamrad, schuift hij een paar balkjes onder den staart en slingert
de kettingen om de paaltjes..... De krite is droog. Stil staat de molen,
als uitrustend van den arbeid. Voor den uitloop stoeien de vorentjes,
wriemelen de schrijvertjes, op de roeden rijen zich ten morgen en ten
avond de spreeuwen om te zwatelen en te fluiten, te hamewarren en
door elkaar te tsjotteren. Soms één die de groene borst laat glanzen in
,een hokje van een wiek, al preluderend in mineur over de madelieven
ldie op de molenpolle bij het uur meerderen. Soms vier of zes, die zich
pluizen, soms tientallen die een ratelende lawine van klank in holle
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sptinters doen zwieren over de zich ontgevende akkers. En later, als
het voorjaar openbreekt, de leeuwrikken al broeden en in de'?achtetr
of ?'negenett de gruttots eieren hebben. Dan staat er boven op een
wiek soms zoorn lange snavel te snerpen en te pieuwen, bang, dat de
kat van't Roorda-huis ziin schat zal vinden. Of rs avonds, als de zon
is gezonken en rt avondkarmijn in rt Westen verschimt en de dauw opnevelt uit de sloot om den molen, dan strijkt op een der roeden wel
neer de dorpsooievaar, legt den snavel op den rug en kleppert over t
te ruste gaande land de taptoe met knetterende klanktikken. Zoo komt
de zomer. Rondom den molen zijn de jonge steltloopers uitgebroed.
Uit een korf op zijn staart is, de eene na de andere, een troepje eendekiekens gerold. Uit het gat in zijn kop is de steenuil avond aan a-'
vond uitgevlogen ter jacht, door het lange gras aan zijn voet is de wezel geslopen, in den uitschoot heeÍt op rt droge vloertje de waterrat
gezeten om zijn snorren te poetsen met maanlicht. Tikkend en rinkelend zijn maaimachine, schudder, keerder, melkkar aan hem voorbij
gereden, de hooihalmen hebben gestoven over zijn kap, en als de
Herfst kwam, dan zat daar avond aan avond dezelfde bonte kraai te
waehten op een makker, om samen weg te wuiven over rt Langdeel
naar rt geboomte van Tietierk. En dan ook kwam Sjouke weer om den
kop te kruien vlak én den breedaanwaaienden Westewind, rt gerei los
te maken en weer en weer klotste en botste het door de buien uitgeplensde water de tochtsloot in. Hoe! oe! oe! zongen dan weer de wie-,
ken in het gieren van den wind, rt getikkel van de hagels, 't geklets
van den regen.....Deze week heb ik ze nog zien wentelen in hun joyeusen rondgang.... welhaast voor het laatst. Want er omheen liggen
planken en balken en brokken ijzer en zijn mannen bezig met graven
voor de fundeering van betonwerk, waarop zal verrijzen een electrisch
gemaal, dat de taak van het molentje zal overnemen, een taak zoovele
jaren voor meer dan één geslacht volbracht. Als't weer voorjaar wordt,
zal Sjouke den boer niet behoeven te vragen of hij ook malen moet,
want het fijne, pittige spookmolentje van Roorda-State zal zijn verdwenen, verkocht voor afbraak. Moker en breekijzer zullen het gesloopt
hebben, zullen de planken krakend knappen uit de voegen. Neerploffen zal de as, neerploffen de wieken, de snelle en onvermoeide, en
daar zal staan als de eerste kieviten weer terugkomen, een steenklompje met een electro-motor, een schakelbord, een zichzelf regelend automatisch in- en uitschakelend geval , met A-paleu, eiffeltorenpalen en reclameborden, een nieuwe bijdrage tot de ontsiering van het landschap.
Ze behooren zoo bij ons Friesche land die vlugge, fijne draaiers, die
rappe wentelaars, die ranke wachters op de greiden, die mooie schildwachten, zooals zij staan ten zomer, verstild in de dauw van de dalende deemstering met het grazende of herkauwende vee aan hun voet.
Hoe! oe! oe! dat vlugge spel der wieken.... daar komt nu een ding
met volt. ampère en zooveel duizend omwentelingen per kilo-wattuur.
De ooievaar zal een andere rustplaats moeten zoeken, de protters een^
andere sociëteit, en binnen in dat steenen huis zal een of andere pomp
het lied zingen van den vooruitgang en van het gemak, die dikwijls
veel moois vernielen. Onvermijdelijk? Misschien, maar jammer zeker.
Met onze molens verdwijnt een onvervangbaar stuk landschapsmooi..-.
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Hoevele keeren als de avond was aangedonkerd, het dorp waste ruste
gegaan, hoog aan den nachtelijken hemel de sterren stonden of de maan
als een gouden Iamp, zeiden wij niet: rrNog even tot aan rt molentje!rr En
dan stond het daar zoo fijn, zoo zielvol, zoo stemmiglijk in tt maanlicht
of in de dauw.....Nu zullen wij moeten zeggen. trNog even tot aan rt
gemaaltje!rr..... Neen, dat doen wij niet; Dat ding negeren wij. Wij
blijven wandelen tot aan tt spookmolentje, voor ons zal 't blijven oprijzen met de, in fijne lijn , even gebogen wieken, de verweerde zeilen, '
den verstormden kap en als wij daar in de buurt den nachtroep van
het uiltje dan horen: Wieuw! Wieuw! Wieuw! Oe-hoe! Wieuw-oe-hoe!
zeggen wij : hoor, het uiltje roept op een wiek'van rt spookmolentje.
Warga.

DE STOPPELAAR.
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W.Q, Sontema, De lÀ)ettermAnen fon Heech; 14 pogino's (A-4) tellend
ortikel in het door de vereniging voor plootseliik belong-Heech uitgegeven friestolige boek t'Heech en de hegemers't met
to's; prijs von het boek f. 47,50,

17 oude molenfo-

Hoewel het hier geen molenboek

betreft, menen we U tochte moeten
wijzen op het bestaan van dit artikel. Santema heeft tal van wetenswaardigheden op sehrift gesteld die het lezen van dit artikel tot een
aangename bezigheid maken. Daarbij komt dat het geheel is geillustreerd met fraaie en unieke molenfotots. Jammer is het dat lang niet
al het materiaal verwerkt kon worden. Misschien dat we nog eens een

aanvulling tegemoet mogen zien. Dat dit artikel zich zo goed laat lezen is verder in niet geringe mate te danken aan het feit dat Santema
de mensen, die destijds mei de molens moesten malen, zelf aan het
woord Iaat.Hieronder een impressie die betrekking heeft op rrDe Lytshirster muontsrtaan de Gravinnewei. Aan het woord is de heer R.
Portijk.
ttOp in middei yn ougustus borde it: wy wiene oontt meollen. De mole
r)n op fiouwer lytse swichten en de buorden wiene der öf. Der stie
in knoppe sldweste wyn, De wyn helle nochol wot oon. Wy sieten
krekt oon in bok je tee. Heit sei: iimme mootte oonst foor
melken de mole noch mor even öf seile , it wetter is der so
goed os 0t, Y n ienen ropt Aent Cunther: H eo, wqt beg iint
dy mole te fleonen, oeoeoe, dër giet er! wy f leogen der
hinne, So hurd os wy koenen kruiden wy de mole fon'e
wyn en smieten de fong der op, Ynienen wiett ollegeor
koboal. Wot wie ry gefolT ln roede sloech tsiin de Inderein fan te rok oon, sloech de skroefbok yninoor, en dérrekke er in ikenhouten peoltsie . Doe knopte de wiok
nei
,
der öf; dy fleoch wol oordel stik lön fierder, moat io tinke. Hy stie heol skeef oerein yn'e grttn, Wot in gelok
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dot der giin fee yn'e buert wie. De ropen wiene goed geor fonsels. Dyselde ibns komen dé monnen (de eigners) byinoor. Eorst foelen der
wot wurden wont se woene inoor de skuld ioan. Mor meneor Visser
(ielkeopmon, eigner foq íts pleots) mokke dér gou in ein oon troch te"
sizzen: lit it myn mon syn skuld mor wéze, don hoege wy dër net mecir

oer te proten. Hy hie goed yn'e goten, dot it Van der Werf krekt so
goed oerkomme kind hie. Hy wist dot myn heit in betlft meoller wie;
t
dy hie oltyd ol by him meold, en ek wol by ooren.
Tot zover dit fragment dat de aard van het artikel vrij goed illustreert. Onder de fotors treffen we diverse onbekende molenkiekjes
aan. Om verder kort te gaan: een aanwinst, die jammer genoeg niet
als molenboekje verkrijgbaar is.
A. ltiddelkomp, H. Tolsmo, R. de With en P. Ytsmo, Koren-, pel-, en
houtzoogmolen De Zwoluw Birdoord; 50 pogino's in ttíttskoot-formoottt
met 20 foto's en enkele tekeningen; uitgove van molenstichting "De
Zwoluw't; priis in de molen f. 5,-- en per post f. 8,--, Overmoken von
dit bedrog op rek.nr. 367204940 t.n.v. Stichting K.P.H. molen De
Zwoluw te Birdoord. Gironummer von de Robobonk in Holwerd is
898637.
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boekje dat in de boekenkast van geen enkele molenliefhebber mag ontbreken. De prijs hoeft dan ook voor niemand een beletsel te zijn. Het'
boekje is tevens een ideale herinnering aan een bezoek aan deze molen.
Elke molenliefhebber zal in de komende tiid ongetwijfeld de trappen ven
deze unieke wiekendrager willen beklimmen om getuige te kunnen zijn
van de werking van dit windbedrijf. In 1841(!) werd een twintigtal meters in westelijke richting de eerste molen opgericht door Douwe Dirks
Drukker. Deze brandde in 1874 af, waarna rfDe Windlustrrwerd vervangen door een nieuwe en grotere koren- en pelmolen ?rDe Zwaluwtt, die
die tevens hout kon zagen. De samenstellers van het boekje besteden
veel aandacht aan het molenaarsgeslacht Steenhuisen. Bijzondere wetenswaardigheden wisten ze op te tekenen. De zagerij kwam als laatste
buiten bedrijf. Dat was in 1966 na het overlijden van Anne de Groot.
Twee imponerende fotors van de brand sluiten het historische deel van
het boek af. Daarna wordt de wederopbouw uitvoerig uit de doeken gedaan met tot slot alle technische gegevens op een rij . Kortom, een
goed leesbaar werkje dat zrn weg naar de liefhebber wel zal vinden.
Monument von de Moond-uitgoven. Mooike Kuipers-Poesens-Moddergot ;
ioorgong 2, deel 6. Arend Jon Wijnsmo - Het stoomgemool von Tocozijl ;
joorgong 2, deel 7. lngebonden boekies von rond de 70 poginots met
vele fotots en/of illustroties, Formoot ! l5 x l5 cm. Prijs per deel
f,12.50. Verkriigboor bii de boekhondel en Robobonken in Frieslond.
Toen in de maand oktober het beschermde dorpsgezicht van PaesensModdergat tot Monument van de Maand was verheven, werd molen De
Hond ook niet vergeten. Molenaar Gremmé liet ons weten dat de belangstelling prima genoemd kon worden. Traditiegetrouw verscheen er
weer een fraai boekwerkje waarin uiteraard volop aandacht voor de visserijhistorie. Aan de molen werd echter ook een apart hoofdstukje ge-
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wijd onder de titelt Molen De Hond, 125 jaarrtnaar de wind gekruidÍr.'
Zéér lezenswaardig! Het boekje over het stoomgemaal van Tacozijl geeft
niet alleen een tenische beschrijving van Nederlands oudste en Euiopars grootste nog werkende stoomgemaal. Het geeft ook duidelijk antwoord op de vraag waarom en hoe het er kwam. Met name ook de beel-'
den uit de bouwperiode zijn hier goed gekozen. Zij geven het imponerende aanzien van heden ten dage een extra dimensie: ze dwingen respect af voor de bouwers van toen. Tal van detail.s maken dit boekje tot
een waardevol en aantrekkelijk lees- en kijkboekje. Molenliefhebbers
met belangstelling voor bemalingshistorie en/of -techniek moeten deze,
keurige uitgave zeker aanschaffen! Van de reeds verschenen uitgaven,
waaronder rrDe Molens van Woudsend van A. Bokma, is de voorraad nog
beperkt. Tijdens de officiële opening van het Monument van de Maand
november werd bekend gemaakt dat 808 van de boekjes reeds is verkocht. Belangstellenden moeten zich dus haasten wanneer zij zich nog.
van een exemplaar willen verzekeren. De boekjes zijn ook per post te
verkrijgen door overmaking van f. 15,-- op rek.nr. 3354.01.503, Rabobank Leeuwarden (postgiro bank 84.07.01) t.n.v. Monument van de
Maand, o.v.v. boektitel. N.B. het boekje over Tacozijl is uitverkocht.
Een tweede druk wordt overwogen. We houden U op de hoogte.
Hootse de Jong, Cobe Ferhool fon in feint. 163 blz., f. 17,90, A.J.
Osingo. U itgeverij, Drochten /Leeuworden.
Reeds eerder besteedden we in "de irtskoattr aandacht aan werk van
Hoatse de Jong (1884-1982). In deze nieuwste uitgave, die De Jong
twee jaar van zijn sterven voltooide, wordt het oude boerenbedrijf opnieuw dokumentair vastgelegd. Het roept overeenkomsten op met zijn
eerder verschenen rtTarzantr, waarin heel wat molenbelevenissen verwerkt zijn. De omslagillustratie van Reint de Jonge doet vermoeden dat
we ook in t'Gabertheel wat over molens mogen verwachten. Het molen-'
aandeel is echter van zeer bescheiden aard. Dat doet aan de kwaliteit
van deze postuum verschenen Friestalige roman echter niets af! We
hebben ervan genoten. Een ding wil ons echter nog van het hart. Waarom heeft de illustrator een Noordhollandse binnenkruier gepenseeld,
voor een boerenroman die zich afspeelt op het Friese platteland? Een
misser.

DIVERSEN
NATIONALE MOLENDAG 1987: We nemen aan dat

)ing op het lijstje is. Op het iaatste

dit de laatste aanvul-

moment kregen we de Schalsumermolen te Schalsum en De Iloop te Roodkerk nog door. Daarmee komt het
totaal op 61 meewerkende molens. Voor 1988 is de Nationale molendag

vastgesteld op de tweede zaterdag in mei; dat valt op 14 mei. Noteert
U die datum vast!
DRUKFOUT AS SLOTEN: In rle vorige Írtskoat stond dat de as van de
korenmolen van Sloten in 1875 gegoten is. Johannes Kooistra maakte
ons erop attent dat dit 1876 moet zijn. Bedankt voor je reactie, Johannes.

Er zijn tot dusverre nog geen reakties binnengekomen over de onbekende spinnekopmolen die in nr. 4? stond. Op de
achterkant van dit blad plaatsen we een nieuwe onbekende, afkomstig
uit de verzameling van Popke Timmermans uit Heerenveen.

ONBEKENDE MOLENS:

3B

_l

BIJ LEMMER WAS

[srooMGEMAAL
Op zoterdog 7 november

MoNvy:Iry_ulg

j.t. verrichtte Cld,K. H. Wieger de officiëte
opening von hetttlr, D.F.lÀloudogemoolttbii Lemmer als monument von
de moond. Hii mookte bekend dot de Stichting Monument von de Moond,
no een proefperiode von twee joor, ook volgend ioor op finonciële ondersteuning von de provincie mog rekenen, Ongetwiifeld zol volgend
joor ook weer een molen worden uitgeroepen tot Monument von de
Moond. We zullen U doorover t,z.t, nader informeren.

Het-;töómgemàaf Élí L-emm-er w-e-ra op T-o-xtouer -1-9-20 óTficiëeI-in-gé6-rui-k
gesteld door koningin Wilhelmina. De bouw van het gemaal , die grotendeels tijdens de jaren van de Eerste wereldoorlog plaatsvond, kostte
destijds 2,82 miljoen gulden. Aan de bouw van het stoomgemaal was een

lange periode van studie en besluitvorming vooraf gegaan, waarin Gedeputeerde Staten van Friesland zich moeizaan door de minister van Waterstaat en zijn topambtenaren lieten overreden om de verbetering van
de afwatering van Frieslands boezem niet alleen te zoeken in (gedeeltelijke) indijking van de Lauwerszee, maar tevens een stoomgemaal aan
de Zuiderzeekust te bouwen. Het stoomgemaal bij Lemmer dat een capaciteit heeft van 4000 m3 water per minuut, heeft in de 6? jaar van zijn
bestaan een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterbeheersing in
Friesland. Hoewel sedert 1966 het electrische J.L. Hooglandgemaal bij
Stavoren als eerste in werking wordt gesteld bij wateroverlast, moet
het stoomgemaal bij Lemmer nog vaak bijspringen om het stijgende boezemwater de baas te blijven. Vanaf de ingebruikstelling in 1920 tot en
met 1986 is het gemaal 3946 etmalen (94.?04 uren) in bedrijf geweest.

Daarbii werd in totaal 22,1 miljard m3 boezemwater verplaatst. Het ir.
D.F.Woudagemaal vertegenwoordigt nog altijd circa 25 procent van de
totale lozingscapaciteit van Friesland wanneer de afwatering naar het
Lauwersmeer volledig functioneert. Gemiddeld draait het nog altijd 20
dagen per jaar. Het is dus geen dood, maar een levend monument.
Monument.

De status van beschermd (waterstaatkundig) monument kreeg het ir.
Wouda-stoomgemaal in 1977. Op g februari van dat jaar gingen Provinciale Staten van Friesland akkoord met de plaatsing van het gemaal op
de aanvullende lijst van beschermde monumenten, op aanbeveling van
het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk (CRM), dat het ir. Wouda-gemaal typeerde als een zeer groot
stoomgemaal, bestaande uit een machinehuis, een ketelhuis haaks daarop en een open kolenopslag. Het machinehuis in monumentale vormg'eving herinnert. aldus het CRM-rapport, sterk aan Beursperiode van
Berlage. Vooral de maehinehal - 62 meter lang en 15 meter breed - is
een juweeltje. De perfect onderhouden stoommachines en pompen zien
er uit alsof zij gloednieuw zijn.
Van kolen op olie.
Het stoomgemaal bij Lemmer verkeert nog geheel in oorspronkelijke
.staat. Alleen de ketels zijn in 1955 vervangen. Voor de 6 Piedboeuf
ketels uit 1930 kwamen 4 Werkspoor ketels in de plaats . Deze zijn in

kolen- op oliestook. De drie olietanks bij het ge-

1967 omgebouwd van

maal bevatten voldoende olie om 2 1/2 maand te kunnen draaien. In normaal bedrijf gaat er 12 à 13 ton per dag door. Maar daarmee wordt dan
wel zorn 5,6 miljoen m3 water per etmaal uitgemalen. Om de gedachten
te bepalen: het gemaal bij Lemmer kan in twee etmalen het hele Sneker-

meer droogleggen.
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