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3. Vatr de redaktie en uitnodiging filmavoncl
4 . Mededelingen van het bestuul' rrc ild Fryske Moul)doI's"
5. "Stoere iVerkers". ntonumerltale molenfilrn uit de 30-cr jltt'ctt
9. Knipseldoos 13 korenmolen "Windlust " Wolvega

11. Techtrische gegevens "Geeuwpoldermolen"
12 . Molennieulvs van "I)e Itryske Mole'r
15 . Een paar losse flodders
17. Molenliteratuur
19. De paltroktel<ening kritisch bekeken (2) )
'2L. De paltroktekenir-rg kritisch bekeken ( 3 )
26. Met molenvriend Brunsmann op pad
30. Ilit Bernoullif s vademecum
33. Correcties en errata
33. Aanvulling "Hiivenermolen'r
34. Herstel I'Keimptilstermolen il

3 5. De t'Zaansche Molen'r oP be zoek
35. Joure en Sloten Waren monument vttn «lc ntltltttd
36. Uit ons prentenkabinet
36. Colofon
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Voor het septenrber-nummer hebben weer tal valt molenvrienden de
pen of sch"iifrrachine ter hand genomen orn molenaars en molenvrien-
den weer de nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden te vermelden
Interessant is bijvoorbeeld de discussie n.a.v. de prachtige,open-
gewerkte tekening van een pattrokwagenschotzager in nr. 49. I-let is
iuist dit wildmolenbedrijf waarover relatief weinig in molenliteratuur
wordt geschreven om de eenvoudige reden dat geen molenliefhebber,
die thans nog leeft . het bedrijf ooit met eigen ogen heeft kunnen
aanschouwen.
Onze vaste inzenders Brunsmann en Timmermans hebben ook weer
wat "af gesneupt " ten gerieve van de Ie zers .

Erg btij zijn we ook met de ingestuurde technische gegevens van de
toGeeuwpotdermolent'; Jan Hofstra Jr. zorgt zo voor een actuele en
nuttige aanvulling op het Fries Molenboek . Ziin voorbeeld verdient
navolgi.g want verkeerde of door restauratie niet gewijzigde gegevens
mogen nu eenmaal geen eigen leven gaan leiden. Het is bovendien
van groot belang al deze mutaties te verzamelen voor het geval er ooit
nog eens een nieuw Fries molenboek verschijnt. Het boek is inmiddels
al weer acht jaar oud en de uitgave die daarvoor verscheen was na
negen jaar ook hoognodig aan vervanging toe. Dus wie weet. . .

Uw biizondere aandacht willen wij echter vragen voor de biizonder
fraaie, ruim twee uur durende film trstoere WerkersÍt die speciaal
voor U wordt vertoond. Voor meer informatie hierover verwijzen wij
naar de uitncdiging en het uitgebreide artÍkel elders in deze "Utskoat".
We hopen dat U allen bijzonder zult genieten van de sfeervolle molen-
beelden uit de dertiger jaren.
Wij kunnen U aanraden de 7e oktober vrij te houden . ZeIf hebben we
de film al meermalen kunnen zien en hij boeit ons nog steeds.

Gerben D. Wijnja.-
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UITNODICINC
bestemd voor

o donateurs van Stichting De Fryske Mole
o leden en donateurs van de vereniging G ild Fryske Mounders

Het bestuur van zowel De Fryske Nlole als het Gild Fryske Mounders
nodigt U hierbij uit voor het biiwonen van de vertoning van

''STOERE WERKERSII
EEN UNIEKE II,,IOLENFILM UIT HET BEGIN VAN DE DERTICER JAREN.

De vertonirg vindt plaats op vrijdag 7 oktober a.s. in de
Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden .

De zaal bij de kerk is open om 19.00 uur.
Aanvang van de film : 19. 30 uur.
Om ongeveer 22 .00 uur is de film afgelopen .

Voor meer informatie over deze schitterende film verwijzen we naar
het artikel dat Gerben D. Wijnja speciaal voor deze vertonirg schreef
en dat U elders in dit nummer kunt aantreffen.

,,sTOERE WERKERS"
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MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
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K laas Faber

Eind juli ontvingen wij bericht van het overlijden van Klaas
Faber op de leeftijd van 71" jaar.

Klaas Faber kennen wii als een groot deskundige op het gebied
van hout en hout zagen.
Velen van ons hebben Faber meegemaakt als lid van de examen-
commissie, waar hij vele jaren met plezier en inzet zljn krachten
aan heeft gegeven.

We zullen Faber node missen en wensen zljn nabestaandcn
sterkte toe.
Bestuur G FM
Sekr. P.J.M. Hoogeveen

U I TNODIG I NG NAJAARSVERCADERI NC

DATUM: VRIJDAG 4 NOVEMBER 1988
PLAATS: rrDe Lantearnerr, bijgebouw der N.lI . Kerk te
TIJD : zaal open: 19.00 uur. Aanvang vergadering:
VOORLOPIGE AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van de voor zitter
4. Bespreking aktiviteitenplan met de leden
5. Mededelingen van de opleidingscommissaris
6. Wat verder ter tafel komt
7 . Rondvraag
B. Pauze
9. Vertonitg van de film trPenninga's Molen" door Gerben D. Wijnja.

Deze fitm werd op Penninga's Molen te Joure opgenomen in de
jaren L974-1975. Sindsdien is de omgeving alclaar totaal veranderd,
zodat nu aI gesproken kan worden van een film van historische waarde.
De film werd reeds eerder vertoond op de voorjaarsvergadering
van het Gild en wel in de kantine van Douwe Egberts te Joure op
27 februari 1976. Sindsdien heeft het Gild een grote groei door-
gemaakt zodat de film voor velen onder U onbekend zal zijn.
De film duurt ongeveer 30 minuten.

10. Sluiting

ln cle ioren 1 93O* t 933 ging de Deven f erse cineost M. A . Roosdorp
("Moro-fitm" ) ntet Jhr. Mr. F. von Riickevorsel , bestuurslid von
"De Hotlondsche Molen" , meermolen op pod om de oude, biino ver-
gone glorie von de Nederlondse windmolens op 16 mm. film vost te
leggen. Roos dorp wos een mon die geboeid wos door de schoonheid
von ons londschop. Von Riickevorsel kende de molens en de mole-
noars. En zo onts tond don een film die von begin tot eind zo mooi en
zo fascinerend is dot men, hem no eenmool op het witte doek te
hebben gezien , binnen enkele ioren groog opnieuw wil bekiiken.
Het vakblad "De Molenoor" schreef op B mei 1935 don ook niet voor
niets dot de film gerust gerekend mog worden tot een der beste
Nederlqndse fitmprodukten. Ter gelegenheid van het 750-iorig be-
stoon van de R. K . Diocesonen Molenoorsbond " St. V ictort' werd op
23 iuli von dot ioor in Den Bosch een grote muldersdog gehouden .

Bevriende molenoarsbonden, eutoriteiten en ook de Belgische collego's
woren op het feest uitqenodiqd. Het iubileumproqrommo mookte o.Q.
melding von t'Vertooning Molenfi lm "Stoere Werkers ! " . De oanwezigen
beleefden de première von " de grootste en meest unieke molenfilm
ter wereld". Het werk op de molen is in deze film sterk vertegen-
woordigd. Ceen wonder won f Roos dorp trof ze allemool nog oan ter-
wiil de wieken rusteloos gingen op de vlogen von de wind en binnen
volop werd gewerkt. Een film die het lied von de molens, het lied
von de wind , ols notionool produkt in ere houdt en zelfs propogeert.

U bent na deze inleidende woorden nieuwsgierig geworden? Wel , daar
is dan ook alle reden voor. Deze monumentale molenfilm uit de der-
tiger jaren geeft namelijk zo'n goed beeld van molens uit bijna het
gehele land «lat je tijdens het kijken van de ene verrassing in de
andere valt. Nu moeten we wel meteen opmerken dat er in vier pro-
vincies geen opnamen zijn gemaakt, t. w. : Friesland, Drenthe,
Utrecht en Zeeland. Voor ons als Friezen is dat natuurlijk spijtig,
maar "Stoere Werkers" heeft zó veel in zich dat die rijkdom het ge-
mis ruimschoots compenseert.
De, uiteraard, zwart-wit film heeft een duur van maar liefst twee
uur en bestaat uit twee delen. Zotn 32 molens passeren de revue en
het is opmerkelijk dat er nu na ruim 50 jaar nog 27 van bestaan.
Immers, de film was gemaakt in de crisisjaren en de gefilmde molens
waren nog in bedrijf , zij het dat het eind bijna zichtbaar nabij leek .

Fabrieken maakten de molens overbodig, de concurrentie was groot
en voor molenonderhoud was eigenlijk geen geld. Dat wat draaide ,

werkte op eigen kracht, zonder subsidies van de overheid of wat
dies meer zii. Er moest bij deze laatsten der Mohikanen, zoals ze
meermalen in kranteartikelen werden genoemd, brood op de plank
komen. Tegen die achtergrond moet de film ook bekeken worden:
r?de beelden ademen de sfeer van de crisisjaren van het vóór-oorlogse
Nederland " , liet Evert Snrit ons in zijn filmbeschrijving weten.

Akkrum
19. 30 uur.
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Deel 1 varr "Stoere Werkerstr begint met een kortc' ol)Ilatllc viu l t lc lVlt'c t'

ker.kerpotdermolen te N{ijns}reerenland , gevolgd door cett bcz.«rcli :rir I I t lr:

achtkante beltmolen van de Fa. Dieperink te Wezepre (Ov. ).
Op de wallen van Alkmaar zien we de "Molen van Pietrr, hoog ltovctt tltt
bonren uit , wut nu helaas niet meer het geval is. Prachtige beeldett
van het interieur krijgen we voorgeschoteld.
Heel bijzonder is het bezoek dat een groep molenaars brengt aan "I)e
lVitte Molen" te Nijmegen. Molenverbeteraar Dekker had de roeden van
deze korenmolen net verdekkerd en de heren molenaars, die per bus
rvaren gearriveerd, waren ongetwijfeld benieuwd naar dit nieuwe sy-
steem. Na de achtkante stetlingmolen t'De Werklust?' te Oene (Veluwe),
brengen we een bezoek aan de twee beltmolens te Horn bii Roermond:
we komen de enige 16-kante molen van Nederland te zien: trDe Hooprt.
Bicker Caarten schreef hierover in zijn 'tMolenspiegelrr dat het de
enige molen met een vrouwelijke molenaar was (mevr. Van der Voort).
Op "De Dankbaarheidn te Nederweert (Lb), een stenen beltmolen van
de firma Breukers, zien we de mulder in opgewekt gesprek met de
secretaris van de Limburgse molenaarsbond Chr. Van Bussel .

Vervolgens is het de beurt aan een standerdmolen om ons ziin schoon-
heid te tonen. Het is I'De Zeldenrust" te Geffen. Leuk is het beeld
van molenmaker Piet van Beek uit Rijnsaterwoude die ztyr klus heeft
geklaard en in zijn oude autootje vertrekt.
Dan is het de beurt aan de waterradmolens. Allereerst "De Hooijdonkse
Ntolen" te Nederwetten, een dubbele onderslagmolen met op de linker
beekoever een korenmolen en op de rechter een houtzaagmolen, terwijl
dat deel ook een oliemolen heeft gehad. Vervolgens komen we de stenen
bovenslagmolen in I-,oen€o op de Veluwe te zien, een bouwwerk drrt veel
moderner aandoet dan ztr- voorganger.
Heel apart zijn de beelden in papiermolen 'rDe Schoolmeester" te West-
zaan. We krijgen hier toch nog een klein stukje Frie sland te zien, want
in 1911 werden diverse papiermakersonderdelen uit de papicrmolen
t'Het Springend Harttr uit Makkum naar deze molen verscheept. Jamrner
is het trouwens dat we de stoompapiermachinc uit 1 8 70 niet krijgen te
zien . lVellicht heeft de cineast dat toen niet passend voor de film ge-
vonden.
Op de "Bökkers Möllerrte OIst ztjn we getuige van hct mct touw en kaap-
stander insteken van een nieuwe roede en in Aarlc-Itixtel zijn we te gast
in een kunststenen-makerij .

Het eerste deel van de film besluit nret beelden vrrn tlc ronde stenen
korenmolen "K i jkduin t' te Schoorl .

AI s deel 2 van de spoel door de pro jector drutrit , m«tctctr cle zaagmolen-
liefhebbers er maar eens recht voor gaan zitten: «le getoonde bedrijfs-
beelden zijr-r om van te snoepen!
Allereerst is het de paltrok-balkenzager "I)e IIeld Jozua " die in beeld
komt, gevolgd door opnieuw eeïl Zaanse paltrok "I)c Gckroonde Poelen-
burg". lVe blijven nog even in de zaagwereld wanneer Roosdorp ons
kennis laat maken met de hout zilaEJ- , koren - en pelnrolen van Ilolwierde .

lVe zien op de film ook nog cven de plaatselijke koren- en pelmolen "Eva".
\Ve keren dan in de Zaanstreek terug om een bezoek te brengen aan de
oliemolen "De Koperslager" rlie in 1964 zo jirnrmcrlijk verbrandde.

7

De bedrijvigheicl in eet-l olienrolen, wuut'in ulle werktuigen volop in be-
drijf zijn, is schitterend gefilmd en doet nauwelijks orlder voor de
kwaliteit van de mooistc oliemolenÍilm die er is: "l)e IIaai slaat nog".
We hebben cle bedrijfsmolen gehad en moeten het tot het eirld valr dc
film 'rdoen" met de polclermolens. Maar de film zou ntttuurlijk ook niet
volledig zijn zonder deze wiekendragers. Roosdorp is er zonder nleer
in geslaagd een schitterend beeld te scheppen van deze zwoegende
wachters die in tijden van wateroverlast de polders droog houden.
Nu eens zien we een draaien in een zacht briesje, dan weer is het
zowaar een stormwind die de strijd met de watermolen aangaat.
We zien achtereenvolgens een petmolen tijdens een roeitochtje, de
drie strijkmolens van Rustenburg aan de Noorddijk van de Schermer,
de ÍtZes Wielenfr, zes strijkmolens van de Raakmaatboezem, de rrNekker-
molent' te Neck bij Purmerend, d€ "Krimstermolenr bij Zuidwolde (Gr. ),
de Zuid-tlollandse Poldermolen" in het land van Altena (N.Br. ), de
'rUitwijkse Molen" en de ttZandwijkse Molenil in respectievelijk Werken-
dam en Woudrichem, d€ "Dijkmolent', een schepradmolen bij Maasland
en tot slot rrDe Oostmolen'r van de Moerkerkerpotder bij Mijnsheeren-
land in de Hoekse Waard. Met deze wipmolen, die we ook al zagen aan
het begin van deel 1 wordt de fitm stemmig afgesloten.
Twee uur lang wisselen landschappelijke en instructieve beelden elkaar
af. Het is een harmonieus geheel geworden met grote artistieke kwa-
liteiten. Het is eigenlijk onbegrijpetijk dat er na 1936 een groot stil*
zwijgen valt over ftstoere Werkers". Pas in L972 wordt de film uit het
vergeetboek gehaald. D.J. Abelskamp uit Warnsveld was de aan het
beging van dit artikel genoemde aankondiging in "De Molenaarrr tegen
gekomen, waarna de speurtocht begon . Evert Smit uit Zaandam be-
lastte zich hiermee en hoe een en ander in zijn werk ging zal hij zelf
in ziin commentaar bij deze film, die nog zonder geluid werd opge-
nomen, uit de doeken doen .

Sindsdien heeft de film al meer dan 50 keer gedraaid, overal in het
land. In Friesland is deze historische molenfilm echter nog nimmer
vertoond. Nu die kans zich dus voordoet , spreken wij de hoop uit
dat de Friese molenvrienden massaal zullen toestromen om het geestes-
kind van Roosdorp te aanschouwen. AIs molenliefhebber móet je
rrStoere Werkerstt minstens eenmaal hebben gezien. Het is dan ook
een goede zaak dat het Gild Fryske Mounders en De Fryske Mole hun
leden en donateurs in de gelegenheid stellen dit monumentale film-
werk te komen bekijken.
We prii zen ons natuurlijk zeer gelukkig dat we de heer Evert Smit
bereid hebben gevonden de film voor ons te vertonen. Zonder hem
had dit pronk juweel wellicht nimrrrer zotn wedergeboorte beleefd !

G erben D . Wijn ja
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Nu eens een stukje over een bestaande molen n.1. de bekende koren-
molen "Windlust" te Wolvega, dit omdat direkt na de bouwvakvakatrtie,
22 augustus 8.s., begonnen wordt met het aanbrengen van een nieuw
gevlucht (wieken).
De molen heeft nog z.g. Potroeden, d€ nummers LA2L-L022, met een
lengte van 27.35 mtr. en heeft hiermee het grootste gevlucht van de
provincie.
Het oudste stel roeden zit in de Deelsmolen, (poldermolen, ) onder
Vegelinsoord zoals we reeds eerder geschreven hebben in 'rDe Utskoat'r
nr. 45 ( maart 1987) "

We lazen in het Friesch Dagb1ad, 29 juli j.l. dat het ministerie van
W.V.C. f. 50.000,-- beschikbaar heeft gesteld; naast de eigenaar (de
gem. Weststellingwerf ), hebben de provincie Friesland en de plaatselijke
Lionsclub getd beschikbaar gesteld. De totale kosten ziin begroot op
f. 81.500,--.
De molen moet in ieder geval 17 september a. s . weer klaar zijn, i. v. m.
de Nationale lVlonunentendag .

Meer over deze molen kunt u vinden in het provinciaal F-ries Molenboek
(Leeuwarden 1980) , op pagina 243 e. v. , we komen nog eens terug op
de z . g. Potroeden .

Hierbij treft u een fraaie opname aan naar een ansichtkaart uit t
deze reprofoto komt uit eigen verzameling.
Toendertijd kende de molen nog geen vrijwillige molenaars zoals
geval is.
N'Iaar nu terug naar onze "Knipseldoos". De beide stukjes (A en B)
komen uit de oorlogsjaren 1940- 1945 van de Leeuwarder Courant , n.1.
september L942 en 13 december L942, welke redacteur (A ) heeft geschre-
ven is mij niet bekend.
Tot slot nog een vraag: wie heeft voor mij een naamplaatje van de Ge-
broeders Pot, wat eertijd op de z.g. Potroeden werd aangebracht.
Gaarne even kontakt met mij opnemen; tel . : 05130-25404, bij voorbaat
dank.
Andere naamplaatjes zijn trouwens ook van harte welkom.

1910;
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DE KORENMOLEN

''WINDLUST'I TE WOLVEGA
Wordt met ondergang bed reigd

If e reeds jaren buiten bedrijf gestelde korenmolen "Windlust "
wordt met ondergang bedreigd. Afbraak va"n dezen molen zou
groot verlies aan dorpsschoon beteekeltell . Hij vormt zulk een

te lVolvega
een zeer
belangrijk
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elenrent in het dorpsbeeld, dat hij naar meening van B. en W. var)
Weststellingwerf niet mag worden opgeofferd. De gemeente kan eige-
naresse van den molen lvorden. Aankoop en exploitatie zijn voor de
gemeente niet al te bezwarend, omdat de onderbouw als pakhuis ver-
huurd kan worden, doch wel zijn te bezwarend de belangrijke kosten
van restauratie welke niet minder dan f . 7.000,-- zullen bedragen en
waarvan de gemeente met het oog op haar noodlijdendheid slechts een
bescheiden deel zal kunnerr en mogen betalen. Het riik heeft voor de
restauratie een subsidie in uitzicht gesteld. Ook van de provincie
wordt een subsidie verwacht. De bijdragen van rijk, provincie en
gemeente zullen evenwel niet toereikend zijn om de volledige kosten
van herstelling te dekken. Daarom doet het gemeentebestuur een
beroep op plaatselijke vereenigingen, ingezetenen, oud-ingezetenen
en andere belangstellenden om door het geven van eenigen geldetijken
steun er toe mede te rverken, dat deze prachtige molen als monument
behouden blijft. Bijdragen kunnen gestort worden bij den gemeente-
ontvanger van Weststellingwerf (postrekening L45474) .

Restauratie moten q,Windlustl'_ te Wolveg
4'I= dank ontyÍntcn dc vottead; btJd.rasca: Fa- V.'cn f{Í 10, J. 8. Í 10, w. L í ,6, J. u. w. Í t.60, Tt- o- r. t rsrj

Tb. S. Í 6, J. E. Í 10- Fe- Wed- J. O. t 6. J. EL \I.f r. r. fJTb. S. Í 6, J. E. Í 10, Fe- Wed- J. O. t 6, J. EL \I.f 1, J. fl
t ?.60, E. S. f 1, J. v.8. f 10, It J. D. f 10, P- dc .W. Í G
R- v.d- Z. t 0.§0, J: ïL Í 2, J. It. v.è K- Í 1, D. EL f liR- v.d- Z. t 0.§0, J: ïL Í 2, J. It. v.è K- Í 1, D. EL f li
J. Z. I 10. K- .W.. I 6, .r.B. B. Í 2-60, J. v.d- I& t 6, Mcvr.l'!Ved- P. O. f 1, I[. 1r. f 1, G. Ir. í 2.60, Fa- B- S. en Z* ítnl
MeJ. J. A- S. f 25, TJ- v.d,- V.f 10, Mewr. wcd- IÍ- K- t },JO,
N. N. I 2,í0, J, 'W',, t 2, É- D.Í 10, G. N. Í 1, G. S- I t, G. K_
1J.60, J. S- f 1, N. N. Í 10, B- v. D- I 2.50, TJ. F. Í 10, P- G-,
v.d. EL ( ?, M. v.d. y. t 2, Tr. v.d- v- t 2.60, 'r9" EL ( 2.6q
W. EL f 2.50, S. d. V. f l, A- J. .W'. Í 1, J. Ir. Í 2.b0, Me'r-r-
wed. P. M. S. Í 26, LI. 8. Í,6, J. J. E. t 6, C. II- I2.5A,.
J. v. V. I 2, W. IL f 6, G. I^ V. I 1, II- E. ! 6, Nutsdep. f 10,,
Voetbalclub Í 10.?4, A- D.'W. f 5, Fa- J. T. D. en Zn- t 6,t
El tI Q ., tt E a u Yrr Ía , t E^ À Í7 , a r^ ^ YY o : IB. tL 12,P. Ït. Í 1, W'. D. f t.60, À K. 12.50;A- ff. t f,l
II. IV. f 6, I+ P. f 5, E. D. f 6, J. D. ( 1, P. v.d. Y- í.2. F. P-l
K. Í 6,'W. .w. Í §, II-'W. f 6, À J. C. \r_ Í 2.60. p. B. Í 1-.,
N. S. Í 2.60, J. G. v. R. Í 6, s. v. Í 1,.M. \r. I a,60, TtL d- fI"
f {, }{ Í í, c}. tr. d. B. f 10. R_ v. Í,5, o. d- v. f 1.60, MoJ.
(i. S.Í1,J.8.f 1, MeJ.K-f.Í 1, II. B. 13, Ttr.f. Í 6, F,-
s. w. Í 9.60, J. E. Í 2.60, M- À Í lb,'w. G. v. Í t, K- r^
Í 1,,L R,. Í 10, J. v.d. LL I 1, L I^ Í 250, E. N. .W'. M. Í 10,
G.'W. f 2. J. d. B. t 2.60,9. d- J. t 3-50, A- B- f 1, .w. A-
Í 2.60, IL EL L EL f §.'W. v.d- .IV.. f 1, I^ P. v. V- Í 1, C}-
R- D.Í 6:É.V. Í 6,'.G. v. B.Í L, J.-w. ILÍ 6, L d. IL Í 1Ol
P II. B. Í 5, L. M. f 6, EL P. \tr'. Í 6, J. EL Í 10, MoJ. C. d.
IL f 10, Mevr. wod. v. N. 8. f 10, Th. fL t 2.60, N.V. Dri
en Boekh. Í 10, FL v.d. I^- f 6, allen te Wolvega; N. N;
Spanta t ,10, P. v.d.. Y. te Ndordwolde t 6, J. II- te Oldela-
mer Í 10, C.8.'( 6. en Mevr. wed. M. v. IP. Í 0-60 te Ileo-
renvson, It. Z. to Joure t 2-60, I.L D. f 2-60, T, v. W. 12.60-
K- Bank f 10, S. N. Í 10,,,It I'ryeke Ge&" Í 10 to Leeuwar-
don; A EL L f L0 en C. IL f 10 to flulzum; F. v.d- B- tG
lÍeppel Í 1-S0, 'W. Z. le Zwolle Í 1, [- II- te I(ampen f 2.60,i
J. G. te §L A-:rna Parochle Í 10- M- D. I 1 en MeJ. A- I^,
Í 2-5O te Àmsterdam; trdej.J.'W. T. í l, fL S- ( I, J. }{- J"
W'. I 3.60, G. IL R- Í 2.60, R. D. t 2.l-0 te Den lfaas; H- dr
R. Í 2.60, J. C. 12.50 te Utrecht; Damea S. te Clronlngen
12j,0; J. v.d. V. t,e Deventer Í 1, E- TJ. v.d. V. to Borne Í 1-
EI. \I. te Ilaren f 1, J. ÀÍ. J. v. {^ t 26, K- T. Í 2.60, G. O.
í 1te Bloemendaat; S. T. to l-ahen Í 10, EL I^ E. to flon-
gelo f 2"50, A- ËL V. te't }Iarde (Gld.) f 6, 8. d. G. te Ca.*-
trlcum Í 6r J. G. T. te Gorssel ( 1, \r. S. te ÈIllvorsum ( 10,.W. F. te Velsen f 10, B. v.d. D. te lfeerdè Í 5.
Tota.rl í 792.23. De Btrr8:emeester van \!'eststelllngwerf,

E. N. 'vy. \ÍÀA.S.
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naam van de molen: De Geeuwsmolen.
adres en ligging: Aan de Modderige Geeuw (Prinses Margrietkanaal)
ten noordoósten van Uitwetlingerga. De molen staat a.h.w- op een

eiland en is derhalve alleen per boot bereikbaar.
molenaars: Nog in opteiding (wietse en Anne).
type en funktie : spinnekopmolen , poldermolen.
bouw jaar : 1841
landschappelijke waarde : zeer belangrijk.
in bedrili: sinds mei 19BB weer geheel maalvaardig.
toestand: uitstekend.
konstruktie: houten spinnekop met vierkant onderhuis op vier ge-
metsetde klippen en vàrzwaard met veldkeien (geen veldmuren);
onderhuis en hop staande beschieting; dak gepotdekseld; staartwerk
hout met trap en kruihaspel .

wiekenhuis: houten roeden; oudhollands opgehekt.
vlucht : L2, 20 m.
as: hout
kruiwerk: sleepkruiwerk op glijkrans (gliikrans = ? cm dikke schiif
tussen boventafelment en voegburrie ) .

vang: vlaamse blokvarg, uitgevoerd als trekvang.
inrièfrting: houten schroef in houten schroefbak.
overbrengingen: 

ï::ï1,iijïïï;ï,,", ) steek 10'5 cm

spilrad 40 kammen ) steek g,5 cm
schroefrad 37 kammen
overbrengingsverhouding: 1 : 2,L0

schroef : totale diameter 9O cm; diameter spil 28 cm; spoed 115 cm;
helling 24o ; aantal gangen 3; dikte schoepen 3 , 5 cm; lengte
(bescËoepte gedeelte ) 5 0? cm ; hoogte vulpunt tot stortpunt 71 cm ;
hoogte sfortplnt tot tegenmaalpunt Y:Yt
totate oprro""hoogte 95 cm;
theoretíscheopbiengSt0,198m3/Schroefomw.
omwenteling ( praktisch 15% meer ) .

bliksembeveiliging: aanwe zig .

restauraties: 1gS4, 1965 en 1985- 1988. Bij de laatste restauratie is de

molen vrijwel herbouwd. Hierbij heeft men het molenrestant, wat
betreft de afn:etingen. houtmaten en houtverbindingen zo nauwge*
zet mogelijk gekopieerd. De niet meer aanwezige zaken, zoals het
gaande werk, de schroefbak en uitschoot ziin gerekonstrueerd-
Éistorische bijzonderheden: zte De Utskoat nr. 50 blz. 35 e.v.
verdere bijzonderheden : de ze molen is verankerd d. m . v . veldkeien
die niet, zoals gewoonlijk, binnen doch buiten de molen aan de hoek-
stijlen hangen; de molen heeft als enige Friese molen (no$) e9n
houten uitschoot; het spilrad en het schroefrad , ziin afkomstig van
de oude mo1en.

GELEEITTETTJIIE PUBLI CATTES

Jan Hof stra Jr.

T EC H NISCH E
I

GEGEVENS "GEEUWPOLDERMOLEN'' NR.1O4
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Het officieel in gebruik stellen van de gerestaureerde spinnekop-
molen van de Geeuwpolder, staande langs het Prinses Margrietkanaal
onder Oppenhuizen, was de aanleiding om weer een vaarexcursie te
organiseren. Bij vorige molenexcursies werd wel de opmerking ge-
maakt dat een zaterdag daarvoor minder geschikt was, Se zien de
vele molenaktiviteiten op die dag, waardoor de vrijwitlige molenaars
niet van de partij konden zijn. Daarom viel deze keer de keuze op
een door-de-weekse-woensdag, maar het aantal deelnemers heeft de
juistheid van deze keus niet bevestigd.
Na de afvaart in Sneek zette de salonboot Simmerwille, van Brouwer
Joure, koers naar Oppenhuizen. Bij de laadwat ging een groot aantal
genodigden en belangstellenden aan boord . Ze werden welkom gehe-
ten met een kopje koffie en een woordje van de voorzitter.Bij de
molen werden alle ltopvarendenrt ontscheept, wat met medewerking
van de rijkspotitie heel goed slaagde.

Het plechtig lichten van de vang gebeurde door mevrouw Koos Cramer,
de vrouw van or.ze aktieve secretaris, samen met de oud-molenaar
Fetze Teppema. Helaas was er te weinig wind om de door Johan
Cnossen feestelijk versierde spinnekop te doen draaien. Wel kon ieder-
een ervaren hoe fijn het is dat juist op deze ptek en in die wijde
ruimte, weer een volwaardige molen staat. Toen hier in 1912 het
waterschap kwam , maalden er 24 watermolens.

Weer aan boord werd deze nieuwe aanwinst van de stichting "De
Fryske Nlolerr, ttbedronkentr. Daarbij werd het woord gevoerd door
wethouder De Vries van Wijmbritseradeel , IJzerman voor Staatsbos-
beheer, eigenaar-beheerder van de Geeuwpolder, Kuindersma voor
Dorpsbelang Top en Twe1 , Van Eijsinga die voor De Hollandsche Molen
een wimpel aanbood, voor de vrijwillige molenaars bood Frankena een
Friese vlag aan en namens de Rijksdienst voor de Monumenten zarg,
waarvan ook de heer Steenbrink aanwezig was, sprak Heijdra.
Daarna werden de gasten teruggebracht naar het dorp.
De restauratie van de Geeuwpoldermolen heeft veel inspanning gekost
en kreeg in vier jaar haar beslag. DertKommissie tot herstel" hield de
moed er echter steeds in. In De Utskoat is er reeds veel over geschre-
ven . Daarom houden wij het hier nu maar kort.
De vaartocht van De Fryske Ntole ging verder zuidwaarts richting
Langweerder Wielen. Daar werd aangelegd en na een korte wandeling
kon de Sweachmer-mole worden bezichtigd. Terug aan boord werd aI
varend de goed verzorgde koffietafel alle eer aangedaan. Door o.a.
de Jeltesloot ging het richting IJlst, waar molenaar Van der tVoude
het gezelschap rondleidde in de draaiende houtzaagmolen "De Rat".
Tegen vijven lverd afgemeerd in Sneek en dat was het eind van een
ple zierige en interessante vaarexcursie .

'l . Het nieuwste pronkiuweel wordt volop bewonderd.
2. Bes tuursleden en leden von het comité " Ceeuwpolder"

poseren bii de s pinnekop.
3. J hr. Von Eiisingo overhondigd de mïnders nQmens

ttDe Hollondsche Molen" de blouwe molenwimpel oan
boord von m. s. "De Sinnewillett von de fom, Brouwer.

13

A. Ilokma

Fotots: P. Timmermens,

FRYS K EMOLENNIEUWS
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Onze vice-voorzitter van het rtcildrr, cle heer Georgc M. Irrarlketta ,

te l{eerenveen, is op 18 juni i.l. geslaagd voor zijn examer} .

Op de stelling van Penninga's molen te Joure zien we cle volgende
heren, v.l.n.r. oud-molenaar J.H.A. van Tilburg (namens het "Gild"),
Jan Hofstra (namens rDe Fryske Molerr, kandidaat George M. F-rankerà,
en tot slot zijn leermeester Ane Dijkstra (foto 1) .

Namens bestuur en collegars bood molenaar Jan Blankestein een bos
bloemen aan (foto 2).
In het dagelijks leven is de heer Frankena een van de vier Monumenten-
wachters die Friesland rijk is. De Friese Monumentenwacht is overigens
reeds 15 jaar aktief .

Op (foto 3) biedt mevr. P.C. de Jong-Dijkstra de heer Jan Blanken-
stein een afscheidsbloemetje aan. Op deze dag 31 juti j.I., was onze
molenaar voor de laatste keer hier aktief , dit wegens zijn vertrek
naar Deventer.
Met zo ongeveer 30 andere personen heeft hij het rrcildrr opgericht
(23 mei 1975) en was hij één van de promotors hiervan. Op de foto
zien we een aantal collegars om hem heen staan, t.w. , v.l.n.r.
Minne Kappenburg, Popke Timmermans (half zichtbaar ) , Pieter Kooi-
stra (leerling), Ane Dijkstra en Ane S. de Jong, deze foto is gemaakt
d.oor een bezoeker van de molen.

Ook dit jaar was Friesland uitverkoren voor een Kerkepadroute.
In totaal worden er dit jaar 9 tochten uitgezet en vooraf begeleid
door een T.V.- en radioprogramma van de N.C.R.V.
Kerkepad is een toeristische tocht langs kerken en andere beziens-
waardigheden.
Dit jaar waren de plaatsen in de omgeving Gaasterland uitgezocht n.I.
Lemmer, Harich, Wyckel , Sloten en Woudsend. In deze laatste plaats
namen we foto 4 op 25 juni j.l. Ook hzm. "de Jagerrrdeed hier even
goed mee, eveneens de naamloze km. van Sloten.

We vernamen van de heer Dirk Swierstra uit Leeuwarden, dat de
C.A.F.-winkel (v. /h rrde Noordkant") wordt afgebroken.
In deze winkel zat, het onderachtkant van de v.nr. km. tt?t Lamrt
verscholen. (afgebroken in 1919) . De achtkantstijlen e. d. van deze
molen worden overgebracht naar de molenwerkplaats Tacoma te Stiens,
aldus het F. D. van 29 juli j.t. In 1980 ( 19 juli) hebben we als excursie-
leden de zaak nog bekeken. Dat was tijdens een excursie van
"De Fryske Molett.
In eelr volgend nummer zal ik hieraan aandacht schenk€D, in de
rubriek r?Knipseldoos" 

.

De heer Swierstra stelde mij foto 5 beschikbaar voor De Utskoat,
evenals foto 6, gemaakt van de voormalige pld. en km. te Boornzwaag
( Langweer ) tijdens de jongste excursie .

Popke Timmermans

EEN PAAR LOSSE FLODDERS ENZ.
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door Go*". D.lUggt

olen?,ít, ratu u,r

Molenboek "over stompen in Drenther'.

De redaktie van Molenstichting Drenthe overweegt de reeks bijdragen
over molenstompen die in Drenthe te vinden zijn, een serie die al
vele jaren onderdeel uitmaakt van het Drentse molenblad rtStelling-
nieuws r' , te bundelen .

De artikelen lieten zich. elke keer opnieuw vlot lezen, terwijl fraaie
fotofs uit heden en verleden het verlies aan molenschoon duidelijk
accentueerden.
Lezers van rfDe Utskoattr kunnen tevens intekenen op deze uitgave
(formaat A4) die incl . porto zeker f . 15, -- zal bedrag€n, alleen bij
voorintekening. Het ligt in de bedoeling de uitgave volgend iaar te
doen verschi.jnen, maar in het najaar van 1988 wenst men al graag
een indruk te hebben van de belangstelling.
Aangezien deze zeer lezenswaardige uitgave ons een prima initiatief
tijkt, maken wij U graag het besteladres bekend: Red. Stellingnieuws,
Amelterhout 78, 9403 EG Assen.

Fraai tiidschrift over "De Windotterr', korenmolen te lJsselstein.

Ter gelegenheid van de opening van korenmolen ?rDe Windotterrr,
16 april j.l. , liet de Historische Kring lJsselstein een speciaal tijd-
schrift het ticht zien dat gewijd is aan de restauratie van deze molen
die jarenlang als romp het aanzien van IJsselstein had ontsierd. De
heer G.H. Keunen van de Rijksdienst voor de Monurnentenzorg be-
schrijft het herstel van de windmolen op boeiende wijze: het hoe en
waarom van de wijze waarop gerestaureerd werd komt in deze uit-
gave dan ook prima uit de verf. Juist ook vanwege deze uitvoerige
benadering van het onderwerp molenrestauratie kunnen we deze
uitgave de liefhebbers zeker aanbevelen.
De eerste druk van nr. 44 van april 1988 was al spoedig uitverkocht,
waarna een tweede volgde. Het tijdschrift telt 28 paginafs met 22
fotofs en kost f . 7,50 (excl . porto). Het is te bestellen bij het secre-
tariaat van de stichting, C.J.H. van Dijk-Westerhout, Omloop-West
42, 3402 XP lJsselstein , tel . : 03408-83699.

Twee boekjes met Zaanse molentekeningen

Voor liefhebbers van Zaanse molens is er goed trieuws te nrelden.
Onlangs zag een herdruk van het bekende boekje "De Pelmolens in
het Oostzijderveld'r van J. Kruijver het ticht. Het 84 paginars tellen-
de werkje is oorspronkelijk uitgegeven in L9ZS door het nieuwsblad
"De Zaanlander'r. Kruijver geeft een kort overzicht van de pelmolen
in het algeme€o, waarna hij aandacht schenkt aan de pelmolens in het
Oostzijderveld in het bijzonder. Eens stonden daar 81 molens waar-
onder 36 pelmolens. Toen het boekje in 1925 verscheen, waren er van
die 36 maar liefst 26 afgebroken en 9 verbrand. Slechts "De Almenak'r
was nog over.
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Van de afgebroken pelmolens verhuisde er een naar Frieslahd, te
weten t'De Tol" die in 1899 in Harlingen verrees.
I{et boekje bevat verder hoofdzakelijk molentekeningen die werden
voorzien van historische aantekeningen.
Het toevoegen van de artikelenserie I'Oude herinneringen aan de
Oostzijde'?, wat niet in de oorspronkelijke uitgave was opgenomen en
ook niet over het onderwerp pelmolens gaat, is hoofdzakelijk voor
Zaankanters interessant en niet zo zeer voor molenliefhebbers.
Uitgever I'Amor Vincent Omnia" (;. Leguit ) te West zaarr (tel . : 075-
282487) greep het 60 jarig jubileum van het Molenmuseum te Koog aan
de Zaan aan om deze toch interessante uitgave te herdrukken.
Het formaat van het boekje : 2L,8 x 14 cm; aantal bladzijden: 84 waar-
van 65 over de pelmolens met 26 molentekeningen; prijs excl . porto
f. 17,50.
De andere uitgave is getiteld "Onder de stelling door...??.
Het is getekend en uitgegeven door de oud-Zaankanter Ko Graas.
In een drie pagina's tellende inleiding haalt hij wat herinneringen op.
Het verdwijnen van een stukje oude glorie aan de Zaan deed bij Graas
de behoefte ontstaan om karakteristieke plekjes voor het nageslacht
te behouden. En dat deed hii op zrjn manier door, overigens zeer
verdienstelijk, te tekenen en te schilderen. Dat hij daarbij duidetijk
is geinspireerd door de Zaanse kunstschildermeester Frans Mars zal
ingewijden onmiddellijk opvallen. Het zijn pronkjuweeltjes geworden,
waard om stuk voor stuk in te lijsten. \Vellicht dat afdrukken op ge-
schept papier van "De Schoolmeester, de papiermolen te West zaan,
voor dat doel nog toepasselijk waren geweest. Misschien een idee om
ze ook stuk voor stuk op die manier in de verkoop te brengen.
Formaat : oblong A4; aantal tekeningen 21 ptus topografische kaart;
prijs f . 17, 50. De opbrengst van deze privé-uitgave komt gedeeltelijk
ten goede aan De Zaansche Molen. Daar is het ook verkrijgbaar , even-
als het eerder genoemde werk over pelmolens.
Adres kantoor: rt Weefhuis, Lagedijk 39, 1544 BB Zaandijk (tel . :

075-2r5t48).
Twaalf tekeningen van oliemolen "De Bonte Hen"

Wie nog meer molenschoonheid uit de Zaanstreek in zijn bezit wil heb-
ben,' verwijzen we naar een map met twaalf tekeningen van het gaande
werk van oliemolen t'De Bonte [Ien", die is uitgegeven door de maal-
ploegleden van deze verst weg gelegen molen aan tle Zaanse Schans.
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IIi«lde 'I'cl'pstrrr tekende de ktrntstenen, het vuister, de naslilg[)ers,
cle hrrrcn, de stamperij , de oliebekkens, de oliepomp, de zaadwagen
nret sesters, de wentelas, de overbrenging op de wentelaszolder,
het bovenwiel en de molen zelf .

Echt iets moois voor de verzamelaar. Het kan besteld worden door
overmaking van f . 25,-- (incl . porto) op giro 4579923 t.n.v.
R. Boulengier (dat is de blokmaalder van "De Bonte Henrt) te Broek
in Waterland, o. v. v. map Bonte Hen .

" De Kievit" omstreeks 1880. Deze Amsterdomse poltrok stond oon het
Noordelijk Zoagmolenpod, fiu de Cerord Doustroot.
ln 1 BB3 werd hii of gebroken.
Foto 124 uit "De molens van Amsterdont i.o.o. dl. 2" von mr. J.H.
von den Hoek Ostende, odi. gemeente-orchivoris ven Antsterdom.

Toen ik in 1986 de opdracht kreeg van een heer uit Israël , wiens
grootvader zaagmeester was geweest op "De Kievit't, om een paltrok-
hout zaagmolen te tekenen in doorkijk , teneinde wat kennis op te doen
om over deze grootvader en zijn werk zijn levensverhaal in boekvorm
op papier te zetten, stond ik voor de taak hoe kom ik aan technische
tekeningen van een originele paltrok-}-routzaagmolen. Ik "vond'r ergens
een oud molenboek van 1637 getekend in diverse aanzichten en in
Hollandse duimen een paltrokwagenschotzager. Mede door de gegevens
van de conservator de heer Van den FIoek-Ostende van de gemeente
Amsterdam en het Duizend Zaanse N{olensboek van P. Boorsma is de
omstreden tekenirg ontstaan en I-reette voor mij "De Kievit ".

U I T ONS PREN TEN KAB I N ET

De onbekende spinnekop die op de achterzijde van nummer 50
prijkte, is helaas niet thuis gebracht.
De ttFryske wettermounle" die we nu opnemen, is opgestuurd
door de heer Ootes uit Noordbeemster. Hij zou graag willen
weten om welke molen het gaat. f er informatie kan worden ver-
meld dat de kaart in 1920 is gestempeld te Joure.
[Ve zíjn benieuwd naar reakties.
U kunt trouwens weer onbekende oude ( Friese ) ntolenplaat jes
inzenden aangezien we door onze voorraud heen ztjn. Het
spreekt voor zich dat U de originele foto's /an sichten z . s . m .

weer in uw bezit krijgt.
G.D.\V.

)

)

PALTROKTEKENING KRrrrscH BEKEKEN (21
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Op voorspraak van de conservator heb ik de pas voltooide tekening
ter controle aangeboden aan de heer l{ans Weerheim uit Raalte, pal-
trok-molen-expert bij uitstek en heb deze tekening gecorrigeerd
terug gekregen. Als "De Kievitrr er destijd anders had uit gezien,
dan zou de heer Weerheim dat onmiddellijk hebtren laten weten. Ik
zal de laatste zijn die de molenkennis van de heer E. van Doornik in
twijfet zal trekken, maar van foto's (gecopieerde nog wel) technische
gegevens af te halen is voor mij niet voldoende en kan bovendien
zeer bedriegelijk uitvallen .

In mijn vak als technisch illustrator kun je je geen onzekerheid per-
mitteren omdat iedereefl , leek of specialist in tt vak , direct kan zien
hoe de zaak werkt en in elkaar zit en dat is de bedoeling van een
doorkijk-tekening. Die moet 100% goed zijn.
P . S . De opdrachtgever was er gelukkig mee.
Enige kritiek-punten t . a. v. de paltrokmolen wit ik toch wel weerleg-
gen.
1. Op de foto L25 van genoemd boekje is aan de rechter kant van de

molen geen kraan te zien , wel links.
2. Kotvloer-afwatering is nihil; verschil kotbalk*staartbalk is 5 duim

over een breedte van 20 Hollandse voeten; dat is in vogelvlucht
niet te zien .

3. Op de originele tekeningen is de zaagvloer aan de kraanzijde
Ianger, d€ ondersteuningsbalk onder het hijswerk 38 x 39 duim
geeft evenwicht.

4. De beide trapjes van de kotvloer naar de zaagvloer zijn volgens
tekening getekend en zijn zo geplaatst om ruimte te maken voor
de ttvijlbank't 

.

5. Dat is voor iedere paltrok weer anders laar willekeur van de
r,ager. Op de originele tekening komt het niet voor.

6. De rrbrug" van de zaagvloer naar het schavot loopt eerst 4 HolI .

voeten recht en daarna schuin weg naar tt schavot.
7. De driehoekige opening van de trluivelbaard,en?' is door de pers-

pectief-hoek niet te zien ; deze valt iets terug onder het luifel-
dak.
N{akelaar met sierkop is iets van de molenbouwer en is op originele
tekening niet getekend.

8 . De z . g. t'pollen " worden op tekening niet opgevoerd .

9. In het rrsleestellingstuk " van de zaagvloer draaien 13 rollen / 0
325 of 13 i{oll . duimen en 3 rollen van 0 225 of 9 duimen. Op deze
rollen beweegt de dubbele zaagslee, aangedreven door de tand-
heugel die op zijn beurt weer worclt aangedreven door het
krabbelrad die de zaagspoed regelt .

10. Je moet goed kijken op de verkleining, maar de derde kruk voor
het pompraam is wel getekend.

11. Buiten het krabbelrad (?) T.b.v. de huiskraan is er maar 1
krabbelrad met 319 tanden voor beide zaagramen.

12. r?De Kievit " had inderdaad in 1880 nog maar 26 heklatten . In de
kruibalk van elke pattrok zijn drie gaten aangebracht bestemd
voor eventueel drie spaken, doch 1is voldoende.
P.S. n.a.v. de opmerking no. g.

IIet zaagpersoneel in die tijd waren
evenwichtl<unstenaars. AIs geboren

St. Nicolaasga
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hurde jongens en uitstekende
Amsterdammer kan ik dat weten.

H . J. Rabe

ln het ortikel ven M.E.
von Doornik wordt ook
foto 52 uit voorgenoemd
boek von mr. Von den
Hoek Ostende oongehoold.
Het is "De Kop" een pol-
trok oon de Middenweg,
in lB90 gekiekt door
Jocob Olie.
De molen is omstreeks
1 900 ofgebroken .

ln het 2Be nummer von
"De Utskoot" vindt U een
bespreking von het boek
over de hoofdstedelijke
zaogmolen s .

N_og_ry g e !_s_._ _{u_ _tS!._eff'!g_ y_qt _{g _W C gen s_ch o_t_zag_e_r

Hoewel geen echte Zaagmolen-kenner wil ik toch reàrgeren cp Martin
van Doornikrs commentaar op de perspectief-tekening door H. Rabe
(zie Utskoat nr. 50 en 49) viln een Amsterdamse paltrok-wagenschot-
zager rrDe Kievit". Van Doornik heeft kritiek op deze tekenirg en
vindt terecht, dat onjuistheden. die in een publicatie voorkomen,
geen eigen leven mogen gaan leiden en dus weersproken moeten worden.
Maar deze regel geldt natuurlijk ook weer voor zíjn eigen gepubliceerde
kritiek.
En als nu ondergetekende bij deze dan weer opmerkingen gaat maken
over die kritiek, tvordt automatisch genoemde rep;el ook van toepas-
sing op hetgeen hieronder volgt !

DE PALTROKTEKENING KRITISCH BEKEKEN (3) 
I'l
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Ik wil graag erkenen nooit een wagenschot zager ( voortaan te noenren :

WSZ) in het echt gezíen te hebben. Maar dit geldt rlu eenmaal óók
voor de heren Rabe en Van Doornik en trlle undere thans levende
molenenthousiastelingen: WSZf s zijn sincls lang uitgestorven.
Er is weinig over de WSZ bekend en nog minder over geschreven, €r
daarom hoop ik, dat nu de discussie in dit blad over dit onderwerp is
aangevangen, €r verdere reacties zullen komen, b.v. van de èchte
zaagmolenkenners .

AIs bronnen voor onderstaand commentaar gebruikte ik:
1. Theatrum Machinarum Universale. 1734. J. van Ziil .

2. P. Boorsma: Duizend Zaanse Molens.
3. G. Hulsslage: Windmolens.
(Deze boeken worden verderop steeds aangeduid met de naam van de
schrijver. )

WSZ zal hieronder dus worden gebruikt voor wagenschotzager en
BZ-voor balken zager . )
Ik votg hieronder de genurnmerde punten van kritiek van Martin van
Doornik. ( Utskoat 50) .

1. Inderdaad is het leeuwendeel van de Amsterdamse pattrokken
rechtskranig geweest (in tegenstelling b.v. met de Zaanstreek, waar
ffiwaren).VanDoornikontdekteopeenfotovandeechte
"Kievit", dat deze ook rechtskranig was, terwijl Rabe hem tinkskranig
tekende . Ik vermoed , dat Rabers perspectief-tekening geÍnspireerd
is op een zeer oude 'rvlakkett tekenihs, welticht afkomstig uit het
Groot Volkoomen Moolenboek (Natrus, Polly en Van Vuuren). Dit boek
is de bekende tegenhanger van het door mij geraadpleegd boek van
Van Ziil . Beide beroemde boeken verschenen pl .m . L734, en bevatten
hier en daar tekeningen van molens, met naam en toenaam vermeld,,
die (later of vroeger) werkelijk zijn gebouwd, maar in de praktijk
anders uitvielen dan de tekeningen aangeven. Zo ook hier. Van Door-
nik gebruikt de door hem gevonden verschillen tussen tekening en
foto?s als kritiek op Rabets werk.
Wat nu de werkelijke oorzaak van deze meerdere malen voorkomende
verschillen tussen de 18e eeuwse tekeningen en de praktijk geweest
is, weet ik niet , maar zeker is, rlat zii bestaan en m . i. vervalt - als
men dit weet alle grond om over deze verschillen te redetwisten.
2 . Moet inderdaacl de kot vloer trtent vormig " zijn uitgevoerd, orl afloop
van regenwater te bevorderen, zoals Van Doornik zegt? Volgens de
afbeeldingen in Husslage (blz. 64): Boorsma, blz. 23; en Van Ziil ,
tek . 29, wel degelijk ! Ik vermoed echter, dat Rabe de weergave hier-
van op ziin tekening als niet ter zake doend detait heeft weggelaten.
3. Van Doornik valt over het grote lengteverschil tussen linker en
rechter zaagvloer op Rabe?s tekening . Inderdaad is het rechter deel
heel erg kort t . o. v. het linker.
De tekeningen van dit onderdeel in Boorsma ( 23) en Van Zíil (29)
geven wel enig lengteverschil te zien, zii het dan in veel geringer mate
dan bii Rabe. De zaagvloeren van de paltrok-balkenzagers blijken bij
BoorSma(25)enHulss1age(64)echterduideli@ijndande
Wsz-vloeren en zijn bovendien wel symnnetrisch.
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4. De stand van de trap jes tussen kot- en zaagvloer wiikt af van de
stand, die Van Doornik kent bii andere paltrokken. Dat klopt precies,
maar dan blijken die "anderc paltrokken" wel BZ te zijn! De WSZ in
Van ZilL ( 29) toont echter de bewuste trtrppen in dezelfde stand als
Rabe tekende. Wij zullen hier ongetwijfeld met een typisch WSZ-ken-
merk te doen hebben. In zo'n molen was de zaagvloer vrijwel geheel
in beslag genomen door de éne grote zaagslee en de rollen , zodat hier-
langs nauwelijks een looppad overbleef . Daarom had men WSZ-zaagvloer
twee uitbouwtjes gegeven, de trapjes dwars gezet, €fl deze laten uit-
komen op de zijkant van genoemde aan-bouwtjes.
Op deze uitbouwtjes kon men dan veilig ttboven komenrt.
5. M . i. terecht zegt Van Doornik , dat de kortvloer op Rabe's tekening
ten onrechte ophouclt op de kotbalken, €D daardoor twee ttsegmententt
van de muur- en kruiwerk-cirkel onafgeschermd laat tegen regen of
sneeuw. Boorsma (23) tekent een WSZ en op blz. 25 een BZ; in beide
gevallen laat hij de bol-naar-boven gebogen kotvloer doorlopen tot op
de overring. Husslage doet dit bij een BZ op blz. 64 eveneens. Van
Ziil echter niet: op tek. 29 (WSZ ) eindigt de fftentvormige" kotvloer
op de kotbalken, m.a.w. met als op Rabers tekening. Ik twijfel er niet
aan, of Rabe heeft in deze trouw zijn inspiratie-tekening gevolgd.
Waarschijnlijk kwarn het dus allebei voor. Maar de verbrede kotvloer,
zoals Van Doornik deze zou willen zien, lijkt mij inderdaad de beste.
6. Of de "brug" van de zaagvloer naar de zwichtstetling (schavot) nu
horizontaal , schuinomhoog, of schuin-omlaag loopt , maakt m . i. niets
uit. Alle drie standen komt men op paltrok*Íotors tegen. In ieder geval
is een paltrok-stelling zeer gemakkelijk hoger of lager te zetten, b.v.
al naar gelang van de roedlengte, eD dit zal in de eeuwen van bestaan
bii deze molens ook wel verscheidene keren hebben plaats gehad. Met
het verzetten van de stelling verandert uiteraard steeds de helting
van de brug.
Uit Rabef s tekening kan ik echter niet opmaken , of de brug nu recht
of schuin loopt. ( "Achter de luifel" is nl . alles mogelijk. ) Terecht
zegt Van Doornik, dat het stellinghek buiten de onderwiek zichtbaar
getekend had moeten zijn. Ik voeg daar aan toe, dat het uiteinde van
deze wiek achter de luifel had moeten schuilgaan. Zoals Van Doornik
ook zegt: het gevlucht is te klein getekend.
7. De rfnokbaardentr van de luifels op de tekening zíjn verschillend
van hetgeen Van Doornik elders aantrof . Ook hier is de vraag: hoe
zien deze onderdelen er op Rabe's inspiratie-tekening uit?
B. Van Doornik constateert hier, dat op ll.abe's tekening pollen en
pollenstuk ( waarmee de te zagen balker-r o[) de zar]gslee worden vast -
gesnoerd ) geheel ontbrekcn .

Hieruit blijkt, dat v.ll . een cn anclcr uÍ'meet naar de hem goed bekende
BZ, maar dat de WSZ hem oltltekend is.
Een W S Z had twee zaagranrcn , rnaar slechts één zaagslede , één krabbel-
werk, één tandheugel , er helemduíl geen pollenstuk. (Uusslage, blz.78:
Boorsma , b|z. 23 en Van Zí11 tek. 28). Zie de volgende punten.
9. Ook gelooft Van Doornik niet in de dikke en lange houten rollen,
die Rabe drvars onder zijn zaagslee tekende. Opnieuw meet hij alles af
aan de hem vertrouwde BZ, waar de zaagsleden inderdaad "over in-
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gevette neuten in sleuven gliiden", en waar het vóór- en middenraam
beide uitgerust zijn met een pollenstuk ell een eigen krabbelwerk.
Muar on ze Ut skoat -redacteur plaatste zeer terecht in nr . 50 naast de
bezwaren van Van Doornik aI een afdruk van Boorsma Wsz-tekening
van blz. 23 , waarop de bewuste rollen duidelijk te zien zijn. En Van
ZilL wijdt aan deze rollen een uitvoerig stuk tekst en dito tekening
(28). Uit dit alles leren wij dan, dat een WSZ zotn 13 rollen heeft,
die bijna zo lang zijn als de zaagvloer breed is, en waarvan de boven-
kant anderhalve duim moet uitsteken boven de sleestelling. Ook zuL-
Ien deze rollen anders dan Van Doornikrs verwachtingen beslist
lichtlopend hebben kunnen draaien. De rollen waren aan de einden
afgedekt met een ijzeren ronde plaat, v&stgehouden door een dito
ring om de rol-uiteinden. Uit het midden daarvan staken aan weers-
zijden ijzeren taat sen , die in metalen tttrlannen tt dnlaien , welke zelÍ
waren ingelaten in twee sleestellingsbalken.
Over deze rollen gleed dus de éne grote zaagslee en tevens de daarin
liggende korte, dikke en rechte eiken stammen, waaruit het wagen-
schot vervaardigd werd . Deze stammen werden door het achter-hoofd
van de zaagslee, via een kopmes, naar voren gedrukt tussen de zagen
door. Slechts kopmes en de zagen hielden de stam op ziin plaats .

Dat men kon zagerr zonder vastgesnoerde stam op een pollenstuk, Iijkt
ongelofetijk. Maar men zou ook nu iets dergelijks nög kunnen zien in
een balkenzager bij het derde- of schulpraam, waar geen slee is,
noch een poltènstuk, noch een kra6-bGTaar, rnaar waar de stam wordt
opgeduwd door het verlengde achterhoofd van de middenslee !

10. Het pompraam is inderdaad niet of nauwelijks te onderscheiden.
Toch meen ik een poging van de tekenaar te hebben gezien om dit
pompraam althans aan te geven, €r wel onder de krukas, schuin
achter de naar ons toe gekeerde hoekstijl . Ik meen ook de schuin-
lopende pomp-wuifelaar hierbij te herkennen. In ieder geval is een
WSZ zorrder pompraam ondenkbaar.
11. Van Doornik verwondert zich over de t'twee aan elkaar verbonden
zaagsleden" op Rabe's tekening. In werkelijkheid zien we daar één
zeer bred.e zaagsled.e, die vrijwet de gehele vloer beslaat. Van Oe ge-
tekende zagen zitten er geen ttvier buiten het raamt', zoals Van
Doornik meent .

Rabe's zaagslee komt in vorm geheel overeen met Van Ziil , tek. 28:
Vóór- en achterhoofd van de zaagslee steken aan weerszijden uit
buiten de t'zijwandent' van de slee. In de aldus gevormde t'buiten-
parken" konden ook stammen gelegd en gezaagd worden, voortgeduwd
door het naar buiten doorlopende achterhoofd (vgl . schulpraam).
11 . Van Doornik meent , dat "iedere zaagslee zijn eigen krabbelwerk
behoort te hebben gezien zijn werking in correspondentie met de
opgaande beweging van het zaagraam". Dit is in principe zeer juist
gesteld, maar , eveneen s tot mijn verwolrdering , blijkt het ook anders
te kunnen ! Denk slechts aan de voortstuwing van een balk door het
schulpraam in een BZ, die wordt geleverd door de krabbelaar van
het middelraam. Dit wil dus zeggen dat het voortschuiven van de
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stam niet p recies plaat s vindt ti jden s het opgaan viul het schullt ruatn',
wat tocfr net meest geschikte moment zou zijn. Iln toch bliikt het zagelr
goed te gaan...o.
Wanneer b.v. in een WSZ twee stammen in de zaagslee liggen, die
tegetijk gezaagd worden, maar door twee verschillende zaagranlell ,

dan zal de balk in het zaagraàrn, dat de gemeenschappeliike krabbe-
laar drijft, steeds op het ideale moment (dus tiidens het opgaan van
hetrairm)vooruitgeschovffiDeanderestamza|echterbij
iedere zaag-opgang een onzachte aai te verwerken kriigen van de
ronde bovenkant van de zaagtanden. En toch schijnt men zo te kunnen
zagen
L2. Het aantal heklatten en het aantal spaken in de kruihaspel kloppen
niet, volgens Van Doornik, met een foto van de echte Kievit. Dit zal
ongetwijfetd juist zijn . (zie punt 1).
Zelf meen ik, dat het gevlucht van de Kievit op Rabers tekening niet
het meest geslaagde deel daarvan is: vlucht is te klein , te vlak, te
smalle borden. De slingerklampen zitten te dicht bij elkaar. Het boven-
wiel lijkt op de achterste helft van de as te zitten, €D ik betwijfel of
het lange sanelijzerl-76Tchuin naar buiten getrokken als de tekening
suggereert, d€ vang wel optimaal laat werken. Aan de vangbalk wordt
dit ijzer tenslotte vrijwel rècht-omlaag getrokken

En nu nog even de P . S . van Martin van Doornik bij zijn punt 9: de
rollen ! De arbeidsinspectie zort misschien toch wel redelijk terrreden
kunnen zijn, als zii de rollenvloer van deze WSZ zou inspecteren: de
rollen steken rnaar l+ duim boven de sleestelling uit, terwijl er tussen
de 13 rollen totaal 5 bredere of smallere triemen zijn aangebracht,
gelijkeliik verdeeld o\rer de rollenbaan, waarop men goed kan staan of
lopen. N{en kan dit duidelijk zien op Van Zijl's gedetailleerde tekening
van de rollenbaan (nr. 28).
Uit de gegevens van de drie genoemde bronnen meen ik te mogen af-
Ieiden, dat een WSZ ongeveer zó gewerkt moet hebben, &ls hierboven
is aangegeven. Maar ook hierop zullen zeker weer correcties noodzake-
liik zijn. We hopen dus op meer reacties, zodat de kennis over dit
merkwaardige molentype kan worden uitgebreid. Hoe nu het eigenlijke
zagen in zíjn werk ging , is mij b. v. niet duidelijk. Men leest dan : de
stam werd eerst precies in tweeën gekloof d, waarna men dan de
schotten één voor één qtr1gglgggrll afzaagde. Ik kan me dat Elecht
voorstellen. Hoe kon men een kostbaar en nauwluisterend product als
een wagenschot, zo glad mogelijk en precies op dikte, afzagen van een
stam, die vrijwel geheel los op de rollenbaan tag? Wat was de reden,
dat merl"i'voor de rollenbaan koos bij de WSZ, €n niet voor meerdere
sleden met pollenstukken en een eigen krabbelaar, als bij de BZ?
Waarom snoerde men de stam niet onwrikbaar vast en waarom nam men
genoegen met een niet-corresponderende krabbelaar, die ongetlvijfeld
een slordiger zaagsnee opleverde dan een treigen" krabbelwerk?
Daarom hoop ik op nadere reacties van echte kenners, die ons het
eigenlijke zaagproces, rnet of zonder tekeningen, eens nauwkeurig
kunnen uitleggen.
Eo, wie weet, blijkt er toch nog iemand in leven te ztjn, die met eigen
ogen een W S Z heeft zien zagerl
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ln de ofgelopen moqnden speurde Brunsmonn uit Horlingen opnieuw
ijverig noor ollerlei molennieuwtjes uit de provincie. Zools inmiddels
gebruikeliik is geword€fr, voorzog hii z'n mededelingen weer von de
nodige technische biizonderheden en konttekeningcn.

moest voor enige weken terug naar Zevenhuizen om een paar beton-
platen op te halen .

Hii zag daar op een terrein enige molenstenen liggen. De volgende
dag ik er even op af . De stenen lagen op het terrein $'aar vroeger de
Stadsmolen (C. Wijnja Langs oude Friese Wind Molens) en de werk-
plaats van Molenbouw Westra was gevestigd.
In het grasveld bij de woning van de fam. Schat lag een blauwe steen
met rechts scherpsel , een 17-er loper . Deze steen was in 2 stukken
gebroken.
Iets verder op het terrein lag nog een blauwe steen. Dit was een 14-er.
Ook deze steen was een loper met rechts scherpsel en nog in prima
konditie.
Volgens de heer Schat was deze steen bij het vernieuwen van de wal-
beschoeiing in de grond gevonden. In de loods was nog een pokhouten
halslager aanwezig waarop, g€zien de afmetingen, een houten as moet
hebben gedraaid.
Ook lagen er nog enige kleinere steentjes, w.o. een steen welke ver-
moedelijk als pelsteen dienst heeft gedaan. Dit gezien het op de buiten-
kant aangebrachte schuine scherpsel . Ook stond er op de kant gedeel-
telijk in de grond nog een z.g. wolfje (een kleine maalsteen).
Dit alles is door mij inmiddels fotografisch vastgelegd.

:?/.
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2. De nieuwe as wordt ingebrqcht.

1. Zo verrot wos de ospen

"De Eend.qcht".

§

van
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4. V ,1. n. r. M. Teernstro en J. Hofstro
oon het sc h roefteren .

De nieuw vetleiding links is reeds
aongebrocht. (Ponkoeken )

genoeg reikte, moest de strop om
de roede vrii dicht bii het midden
worden oongebrocht. Door de v rij
sterke wind- leverde dit enige pro-
blemen op om de roede iuist voor
het got in de oskop te kriigen.

3. De buitenroede wordt gestoken.
De binnen roede i s hori zontool
in de oskop geschoven en doorno
met een staoldroad vostgezet.
Doorna werd de buitenroede
(vertikool ) aangebrocht. Doordot
de kroon moar nouwekiiks hoog

5. De ondertoots ven de
sch roef is gelogerd
op een betonklip.
De vorm vln de olie-
drum is duideliik
zichtboor.
Let ook op de totaol
v errotte vetlei d i, g .

V on en ige sme rin g
von de toots pot kon
don ook geen sproke
meer ziin. Het vet
verdween gewoon in
het wqter.

MET MOLENVRIEND BRUNSMANN OP PAD
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Oosterend IIct restunt var) de polderntolen Itltispens", lijht o[) clit
ntonlent wel een soort kuzemat. Vermoedelijk oru verllieling cloot' cle
jeugd tegen te gaan, is de molen geheel omgeven door gr'«rte rollett
prikkeldraad. Bovendien geven enige bordies met "Verbodert 1'oe-
gang" nog eens aan dat rnen hier niet welkom is.
Er is echter geen rekening gehouden met een nog grotere vijand n.l.
de weersinvloeden. Het rietdek is op vele plaatsen verdwenen en de
over het achtkant aangebrachte zeil vertoont op veel plaatsen scheu-
ren zodat, als er niet gauw wat gebeurt, deze molen wel kitn worden
afgeschreven .

Opmerkelijk bij deze molen was de bovenas.
Tussen de gegoten askop en dito pen , zat
een uit 4 stukken geklonken middenstuk.
Op de askop stond ttWestratr.

De kap is sinds enige jaren van het achtkant
genomen en vermoedelijk elders opgeslagen.
Aan de vangbalk hing indertijd een behoorlijke
veldkei.

doorsnede tussenstuk
OS

Schefs .' J . B run smenn .

Birdaard De exploitatie van de koren-, pel* en houtzaagmolen de
Zwaluw begint nu vorm te krijgen. Jan Tollenaar is gedurende enkele
dagen per week bezig met het installeren van silo's mengketels en
een elevator.
Ook komt er een mechanische maalstoel in de molen.
Al met al een behoorlijke investering voor Jan.
Ook de walbeschoeiing van de Dokkumer Ee is bij de molen geheel
vernieuwd, zodat ook het zwaardere verkeer ( Bulktransport ) de
molen kan bereiken.
De houtzagerij wordt door een aantal vrijwiltige molenaars bediend,
en is vrijwel iedere zaterdagmorgen in bedrijf .

Diiksterburen December vorig jaar, werd bij ltrestra (Franeker) een
nieuwe houten as gemaakt voor deze molen. Op maandag 6 juni kwam,
na enige voorbereidende werkzaamheden, de kraan bij de molen. I{et
strijken van de beide roeden leverde geen problemerl op en ook de
oude as lag na enig t'gemoorrral gauw beneden op de grond.
Pas toen bleek hoe slecht de toestand van de oude as was. Je vraagt
je dan even af hoe het mogelijk is dat de zaak nog zo lang heeft ge-
draaid.
FIet was al sinds enige tijd bekend dat een van de dammen van de as-
kop lvas gebroken maar ook verder was de zaak goed verrot.
Ook de aspen, welke was voorzien van een ijzeren bus, was door het
inwateren via het gat voor de zelfzwichting totaal verrot. Toen de
bus er af kwam, was aan de verrotte restanten nog te zíen dat er
vroeger schenen op de aspen hebben gezeten welke later door genoem-
de bus zijn vervangen. Omclat €r, voordat het nieuive gevlucht kon
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worden ilangebracht, eet'st nog «liverse werkzitumheden ailn de nlolctr
moesten worden verricht , vertrok «lc l<I'Írun wcer. Ile oude as wet'd o1l
een aanhangwagen geladen erl afgevoerd.
Enige dagen later hoorde ik, dat hii inrniddels bi, Westra uat) stukken
was gezaagd. Volgens de vader van een in de nabijheid vAIt de ntoletr
wonende boer zou de oude as in 1937 door Bremer in de tnolen zijn attlt-
gebracht .

Bij nadere inspektie van de stukken van de oude as bleek, dat het gat
voor de zelf zwichting niet in een keer was geboord, n-laar dat men dit
van twee kanten had gedaan. In het middelste deel van de as was niet
een rond gat, rnaar een 8 vormig. Achteraf is het jammer dat deze oude
as in het brandhout terecht is gekornen. Een plaatsle in een museum
o. i. d. was o. i. beter op zijn plaats geweest " Nadat de nodige werk-
zaamheden gereed waren gekomen o.a. het teren van de roeden
( welke ook niet bepaald in goede conditie zijn ) kwam op 16 juni de
kraan opnieuw bij de molen. Binnen enkele uren was de as met roeden
opnieuw aangebracht en kon met het afstellen van het asrad worden
begonnen. AI deze werkzaarnheden werden uitgevoerd door Il . Posthu-
mus en J. Cnossen . Op dit moment is de molen weer geheel maalvaardig.
Enige bijzonderheden. In de moienkap is op de overring een slagstuk
aangebracht, een constructie welke op de F'riese molen niet gebruikelijk
is" De molen liep voor de restauratie nogal zwaar. Er moest dan ook
een behoortijke sterke wind staan voordat de schroef zijn werk kon doen .

Doordat de onderste taat s van de schroef enkele centimeters omhoog is
gebracht in de schroefbak draait de molen veel lichter, zli het dat er
uiteraard rninder water wordt uitgemaLen.

Pankoeken Door J. Hofstra en IVI . Teernstra zijn aan deze molen diver-
se onderhoudswerkzaamheden verricht. De schroef was ook aan een
teerbeurt toe. Toen r1e schroefbak was afgedamd en leeggepompt,
bleek dat de vetleiding van de ondertaats geheel was verrot. Inmiddels
is deze (ijzeren) leicling door een nieuwe koperen vervangen. Van de
drie schroefgangen zijn er twee geheel verbogen. Mogelijke oorzaak:
een door het krooshek gekomen stuk hout of iets dergelijks.
De ondertaat s van de schroef is gelagerd op een betonklip . Voor cle
bekistirg van deze klip is gebruik gemaakt van een soort oliedrurn.
Een goedkope en gezien de stroomlijn praktische oplossing.

Hempens De restauratie van de "Hempensermeermolentt vordert ge-
stadig. Bij mijn laatste bezoek was het nieuwe ondertafelelement bijna
aangebracht en de restauratie vilr) cle kap zover gevorderd, dat het
wachten nu nog is op eer] kraan voor l-ret aanbrengen van de nieuwe
roeden de nieuwe lange s1>ruit elt de staart.
Onlangs had ik nog een gesprek met Jellema hierover.
Er zou een nieuwe weg naitr de moien worden aangelegd en over de
molentoch t zou een brugget je komen. Met de aanleg l-iiervan zouden
moeilijkheden zijn ontstaan zodat er op dit gebied nog niets is gebeurd.
De grond in de omgeving van de molen is r-rogal drassig, zodat het
riskant is (om ge zien de afmetingen var-r de molen ) een vrij zrvare
kraan over dit terrein te verplaatsen. Op dit moment ( 11 aug. ) ligt
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het werk i. v. nr. bouwval<virkirntie stil . In hoeverre ua de vitkitntie
de mogelijkheid vÍll-r ecll kruarr bij dc, moletr te krijgen bestaut, zal
van de weersomstundigheid ulhangerl .

Omdat de nrolen nog een bemulingsfunktie heeÍ't, wordt deze nu ver-
richt door een in de schroeÍbak geplaatste klokpomp. Door een zware
pvc. buis wordt lret opgepompte water dan weer in de uitschoot ge-
Ioosd.

Harlingen, 11 augustus 1988 J. Brunsmann

N. B. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereiktc clns het bericht
dat de roederl op 24 augustus zijn geplaatst.
Ook heeft de molen weer een linkse schroef gekregen .

Meer hierover in een volgend nummer.

lEnilomuï ïm[ffi[m.
EE!V

Bouw- en Werktuigkunde,
OP}{IET]Tf H,EBZIt;tg EX YrI'r(EEBDEBD, IET GEBBT'Tfi^IIIiO Y^N I'E

ï';:ï:;; ï;;.

TE AUS'I'DRDAÀ1 tsIJ

TEt'í BBIIiK & ub VBIES.
188{.

Von de heer A. S. de Jong uit Joure ontvingen we een oantol tech-
nische artikelen, die hii ontleende aon Bernoulli's Vqdemecum, een
proktisch hondboek voor de bouvt,- en werktuigkunde.
Cenoemd boek besteedt ook oondocltt oan molen zoken en de heer De
Jong wilde de doorin voorkomende tecl'tnische wetenswoordigheden

PRAI(TISCH
VOOr BerekgningeDl

IIAIYDBOEI(
dageUjks voorkomendo
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de tiefhebber niet onthouden. Juist in krinqen vot) vriiwilliqe mole-
naors scltiint er behoefÍe ta ziitt eon dit soort verhondclingcit oange-
zien ze niet in de /es- en ondare molerrboekan (uitgebreid ) oon de
orde komen. Met heruitgove von delen ttit dit hondboek hopen Lvc

de leergierigen een goede dienst te bewiizen. Wellicht ten overvloede
wiizen wii er op dot dit géen exemenstof is (C. O.W. ).

In de eerstvolgende Utskoat afleveringen konren de volgende
onderwerpen aan de «rt'de.

Aflevering:
Deel I WINDMOI-,EN S

Deel II G RAANMOLEN S

Deel III

I Gewicht der graansoorten
II Voorbereiding van het graan ter

vermaling
III Maalwerk

Vervolg G RAAN MOLEN S

IV Afkoeli.tg van het meel
V Maalmethoden

VI Sorteren van het meel
VII Transport van het graan
VIII Meelproductie en Drijfkracht

ZAAGMOLENS

W IN DMOLEN S

Volgens SMEATON is voor Hollandsche windmolens:

1. De snelheid aan het uiteinde der wieken veel grooter dan de
windsnelheid, €fl wel 4 maal grooter als de wieken los loopen, €r
2,6 maal grooter, als zii zoo zwaar belast zijn, dat zti het grootste
nuttig effect opleveren. Uit de snelheid aan den omtrek der wieken
kan men de snelheid van den wind gemakkelijk berekenen. Doen
b.v. de wieken van een windmolen, op het voordeeligst malende,
6 omwentelingen per minuut, bij eene lengte van 10 M , zoo is de
snelheid aan den omtrek

6X 10X 2X 3,14
60

en de snelheid van den rvind wordt dus:

= 2 . 42 N{ per sekonde .

2. De drukking P vrln den rvind op de rvieken, op de uiteinden
teruggebrach t . evenredig aan het oppervlak der wieketr aan
het vierkant van de sneli-reid V des lvinds.

Is S het oppervlak van eelle der wieken (in M2 ) zoo is

P = 0.05SV2 KG.

DeeI IV

6, 28
2,6
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Wordt de srrelheid aan den omtrek dcr wieken '2,,6 V vern'lenigvulttigd
nret de clrukking [', zoo wordt het

cf fect = 0 , 13S V:) KG M.
SV:]

= -íIT- Paardettkracht

I{et efÍ'ect is dus evenredig i}rln de derdemacht van de winrlsnelheid.
De grootere, in nieuwere tiid gebouwde molens, hebben wieken van
10 M lengtc en 2 M breedte. tlet zell begint eerst op 2 M afstand van

Van goeden wind, waarbij de molens het grootste nuttig efÍ'ect geven,
is de snelheid ongeveer 6-l M per sekonde; dit effect wordt «lan:

16 x (9.!L' 
= T,6r paardenkracht;

voor de snelheid aan den omtrek der wieken verkrijgt men dan:

Verder wordt:
het aantal omwentelinsen ài:!+# = 16 per minuut;
de voordeeligste belasting aan het uiteinde der wieken:

of aan eene kruk van 0,44 M tengte op den molens:

--0. 4
Daar de wind echter dikwijls zwakker is en somtijds zoo gering, dat
de molen stil moet staan, kan het nuttig effect gemiddeld over een
geheel jaar slechts op Ll3 van het berekende bij eene snelheid van
6à M per sekonde van den wind worden aangenomen.

De breedte der wieken bedraagt gewoonlijk 1/5 à ll6 der lengte, en
mag nooit meer dan ll4 worden.
De molenas maakt met het horizontale vlak een hoek van B tot 15o.

Een windmolen met wieken van I M, bij 11 omwentelingen in de minuut,
is volgens SNIEATON in staat 2 steenen tot het malen van oliezaad te
driiven met 7 omwentelingen in de minuut. De snelheid van den wind
is dan ongeveer 4 M en het effect = 4 paardenkracht.
Volgens TAFFF drijft een Hollandsche windmolen met wieken van
13,64 M lengte en 2,LL M breedte, dus van 24* yz oppervlak,
24 zaagbladen .

Voor eene windsnelheid van 6+ N{ per sekonde, zou het nuttig effect
voor dezen molen worden:

--*í17
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Vluch t van "I)e Zw alu w " .

De heer A.M. van Dop uit Naaldwijk maakte ons attent op de voort-
sluimerende Íout m.b.t. de afmeting van het gevlucht van cle nrolen
te Birdaard. Het zekere voor het onzekere nemend, zocht hij con-
tact met roedemaker Buurma te Oudeschans die hem verzekerde
dat de buitenroede niet 23.10 m. doch 23.60 m bedraagt. De bin-
nenroede is 23.50 m. lang. De porring is 30 cm. en de baljoening
3 cm. Van Dop voegt eraírlr toe: 'rMen begint attijd met «le buiter-r--
roe te tellen voor de nummering: L70 is buitenroe , L71 binnen-
roede. rt

Errata betreffende
bl z . 9: Lange tijd
1564) in Friesland
blz. 53: Jan G. de

r)l'. 50.
wercl b.v. aarrgcnonten dat pas in 1466 (i.p.v.
de eerste molen werkte .

Beer we.rd geboren te T zummarum op 5-3- 1898.

In het fraaie artikel van de heer Heijdra over de geschiedenis van
het graan malen plaatsten wij enige foto's en schematische tekeninge-
t jes van de watervluchtmolen te Hiiven / Dld .

De heer Van Dop zorrd ons naar aanleiding hiervan onderstaand
artikeltje dat we U niet willen onthouden.

Hilven, Kreis Aschendorf-Hummling (Duitsland)

Bij Htven in de Hiimmling, een heuvelachtige landstreek, vijfendertig
kilometer ten oosten van het Nederlandse dorp Munsterscheveld (Dr. ),
staat op het riviert je Mittelradde een watervluchtmolen. Het molenhuis
van de waterradmolen, gefundeerd op zware zwerfkeien, is opgemet-
seld in vakbouwwerk en uitgerust nret een onderslagrad. Het gebouw
heeft een pannendak. De bovenbouw bestaat uit een vrij hoge, wat
mager uitgevallen vierkante bovenkruier, gedekt met eiken schaliën
(plankjes) en is voorzien van een vijfkante zwichtstelling. De Duit-
sers noemen de molen een Höllander Windmirhle vanwege het type
bovenkruier met buitenkruiwerk.
"Een heidebeek is spoedig droog",, sclrrijft W.G . Dingeldein met be-
trekking tot de Hi-rvenermolen en dat zal de reden zijn geweest dat
de bestaande waterradmolen werd uitgebreid met een windmolen.
De watterradmolen zou blijkens een opschrift op een balk aan de noord-
zijde van het gebouw van 1802 dateren en in 1830 zou de windmolen
daarop zijn gebouwd. De gecombineerde molen heeft drie koppels maal-
stenen. Oorspronkelijk was de Hirvenermolen een dubbele molen.
Aan de overkant van het riviertje stond vroeger namelijk een water-
radmolen, waarmede olre rverd geslagen en lakenstoffen werden gevold.
De plaats van de molen tvas niet toevallig. Vroeger was er bij de molen
in de N{ittelraclde een "voorde" of "!vad" (een doorwaadbare plaats,

AANVULLING''HUVERMOLEN"

CORRECTIES

ERRATA
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ltevloerd rnet stenen ) virr-t «ic oudc l-rirnclclswcg viln zuid ni)rlr nool'cl ,

clwrlrs over de Il i.immling . De II iivcnernrolett is eet) belangrijk n)onu-
I)tent van landelijke bouwkurtst err wirt rncle t het eeÍ) indruk wekkencl
schouwspel zijn gewecst iils de nrolcnwieken lret luchtruim suizcttd
doorkliefden en tegelijkcrtijd dc kraclrt vitn de beek het waterracl
«leed wentelen, de molenaars drul< bezig waren met de bedieni.g vall
de koren-, olie- eÍ] volntolen en de pa{trden al plonzend de wagens
door de voorde trokken "

Een aantal jaren geleden was de molen in diep verval gekomen en van
wieken ontdaan ( 1931), maar in 1957 ondergirg de molen een volledige
restauratie.

"De Keimptilstermolen" onder Dronrijp, eigendom van de stichting
Molens in Menaldumadeel , begint langzaam maar zeker in volle glorie
te herrij zen. Herbouw op de oude plek was niet mogelijk zodat de
molen ongeveer 100 meter westelijker is komen te staan.
Zoals bekend wordt er door de vrijwilligers van de molenstichting
uit Menaldum enorm veel werk verzet om de molenschoonheid voor
het nageslacht te behouden. Toen we onlangs bij de molen een kijk je
namen, was de kap aI geplaatst en het rietdekkerswerk gereed. Het
wachten was nog op schoren, gevlucht en vijzel . Wanneer alles t.z.t.
gereed is hopen we het U te kunnen melden .

TE KOOP CEVRAAGD TE KOOP AANCEBODEN
De Utskoat nrs L tlm 20 De Utskoat nrs 2L tlm 45
Molens van Friesland Fries Molenboek

A.S. de Jong, Harddraversweg 31, Joure (tel .: 05138-13470)

I Op 17 seplemlter brengen twee busscl? ntet Zaanse ntolcnvricr)tlt'rt
I eer: bezock oon onzc provincie. No eel^st in Cenentuidert (Ov. )

I het stootngemool "hlctstenbroek" te bezoeken , wordt dctorqcre isd
I noor "De Zwoluw" in Birdoord. 's Middogs stoat verder op ltat
I progrommo een bezoek oon "De Onderneming" te l,\titntorsuni,
I otsmede oon " Penkoekstermolen " en " De l-liemerter lvlole" .t_--

"DE ZAANSCHE MOLEN" bezoekt FrieslancJ

O1r cle lijst die ivij irr nr' . 50 plrrat sten ( zte pag . 15 viill dat numrutlt' )

irebben we clc volsentlc itirt-Ivulling gckreg'en:

Nr-. 6 An jLlrlt, I)r: Iicrrrlrrrc.l.rt Nr'. 2 -{ntelatrci. I)e P}renir
I{r'. I 15 \Vorlrlscnci. IIet Lrrn} Nr'. 120 S}oter-r . liot'ctlntolett
N r. 1 16 \Vourlseltti , I)c .Jitget' N r'. 86 S neek . Ilirlrttlole

I)c nt«rlen "l)c'lwitluw" tc Ilirrllrirrtl lvist rtls iUotttrtttcttt vilt) clc Iliurtttl
ruci n)aill' IicÍ'st zt)'tr i1500 lrczocl<crs tc t t'clikett. Iier) gewcltlig stlcc()s
rlus.
llt cle mÍtarrclen :lug-ust us on s;cl)tt:rtrllct' tvill'cll optlicurv twcc Irt'iese
ntolens Monunlellt virrr tlt-. i\lrrrur«l, cclrtcr ntr:t tlit vel'sclriI clrrt zrj ticcl
uitntaitktetr van ccr) r'r-.cl<s nt()rrurnL'rrtcn tcr pllrtlttse.
Itt irugustus vcrlctcrrrlc tlt: sti«:lr t irrg "l'crrrtingit's Nïolctr " ntctlc\vcl'l<irtg
tian l-ret t'N'lor-rurncr)t vrrrr tlc Nl:urrr«l gebeut't)I)". Dc N.ll. kcrk ttlct
toren en het tltuseurr) .lolrirnt)os IIr:sscllr uis wru'cII in .IouI'c clc gt'<ltltsttt
publiekst rckkcrs .

I{oeveel mensen cle molen lrc.l-rbe n ltezoclrt , wits tijdens }rct sirn)etrstel -

len viln deze ttUt skout " nog nict bekcrt d .

Terwijl de molen toch duidelijk onderdcel uitntaakte vltIl de trktivitci
tcn bevreenrdt het orls, drrt in iret i;ock jc "Jout'c " villl II . Sptrttttittgit
tlc nrolen nret sleclits enkele regels rvorrit irÍ'gccltuttr. tcrrvijl ltct
genlecntehuis Ilerenrn state, dat niet bij lri:t Nlottunrclit vtitr dc I\'liuttttl
Itoorrlr). juist veel aanclacirt krijgt. Iien en andcr cloet eclttct' ilitlt tlc
ittltott«lt:lijke kwtrliteit vilr) het ltockje niets a1'. Itet is I]ri.titI'nct rvitt
vool'Íorrntrle rncr) lrarrtecrt eï) lvelke opdrircl-rt iran Sltat-tttitrgtt is pc
fl'o v('n . \Vcl sp ijl iii' v(x)l' rlc rrrolt:lt ( vr.icrt dc't-t ) citi s .

Itr s('l)tt'rrrlrcr' !virs lrct Slotcrr. lret Iilcinstc stlrclje \/itll Nedcrlltttrl . drrt
w('t'(l uitllcrr»cl)ot) tot I\lclrrrrrncrrt viln tle Ilrianc-i. i)e stadskoretltrtolctt
tvrr; v«rllt'<lig irr lrct trktivitcitcrrl)i'ogrirrnnlit opÍleI)omcn.
I\lor:lr t rlit r)untrnol' tl tijrlig ltcreikert «.llrtr liunt U rryeilicitt nog in ]rc1
lrurtstc wookt:rrcl vtrn scl)tcn'tl.lcr t-l1r vt'ijclugrniciclag, zitl-erdag o1' zc-rtt<lltg
nlid<lrrg lrct sclriltlcrirclrtigc stiicljc rlct ltutu'fraaie korenmolen bczoe
ken .

Over' het boekje kunnelt lve u helaas nog niet berichten.
I)at irebt U clus nog te goed.
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G.D.W"

G.D.t{.

,'DE KEIMPTILSTERMOLEN'' NADERT VOLTOOIING

- 
.O*'ULLING LIJST NATIONALE MOLENDAG

JOURE EN SLOTEN WAREN MONUMENT VAN DE MAAND Ib lulrtítllv I
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