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december 19BB

ttDe Utskoatrr is een uitgrrvc virrr:
Stichting De Fryske Mole
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
( tel . : 058- 92567 1)
( giro 2257 7 34)
en
Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 30, 8560 AA IJIst
(tel. : 05155-2555)
( Friesland Bank
rek. nr . 2980-24. 934)
( giro 2543900 )

Redaktie:
Namens bestuur De Fryske Mole:
A. Bokma
Namens donateurs De Fryske Mole
drs. D.M. Bunskoeke
Namens bestuur GiId Fryske Mounders
J.C. van Driel
Eindredaktie en lay-out:
Gerben D. Wijnja

Aan dit nummer werkten verder

Jan van Asperen A.S. de Jong
P. Banga Hans dc Jong
J. Brunsmann f)ouwe SchLlurnlans
André Cramer Dirk Swicrstra
H.A. Hachmer Popke'l'itntncrnlrrrr.s
J. Heijdra mr. (i . vat) r.ltlr Vcltlc
Simon Jellema

Druk:
Administratief Centrum Lccr.l wir rrl«:rr

Zonder voorafgaandc tocstr:rrrrrr irr11

van de redaktic is hct ttict lor:1,'r':;tr;nr
artikelen en /of foto fs o vc I' t r: r r ('rrr(.r l .

Redaktie-adres:
IUolen rrDe Hersteller"
Hogedijk L32
8464 NZ St. Johanr)csgir
(tel .: 05137-1023)
N. B.
A dreswijzigingen dicnen tc wo r'« lcrr
gericht aan het secretirrirrirt vrur rlc
Fryske Mole of het Gild [.'r'yshc Moulrr]crs.

Een jaar met een rijkdom aan molengebeurtenissen ligt al weer bijna
achter ons. In de vorige drie nummers met een totale omvang van
maar liefst 124 paginars kunt U het nog eens rustig nalezen. Ook dit
decembernummer mag er qua omvang en inhoud we2en. Het is al met
al een teken dat we in Friesland op molengebied niet stilzitten.
vanuit verschillende hoeken werd weer kopij ontvangen waarvoor
o-nze hartelijke dank. Zonder die medewertiing konoó we van ,De
Utskoatil niet datgene maken wat nu voor U tfot. W. f.rrrrr"" g".,r"t
stellen dat er voor elk wel wat wils bij zit.Blij zijn we met de medewerking van de leermeesters van het GildFryske Mounders die hebben toegezegd bij toerbeurt-een technischebijdrage te zullen leveren. Met nàme-voorieerlingen, gezellen en
molenaars zal dit koren op hun molen zijn.
De filmavond van ? oktober j.l. heeft bij velen een onuitwisbare in-druk-achtergelaten. uit alle reakties utiitt oat we in de lovende aan-kondiging geen woord te veel hebben gezegd. ook aI teisterde eenbehoorlijke storm onze provincie, vere-molóvrienden gingen des-ondanks op pad om de ,sroERE WERKERS, te aanschöuwËn. De stormgits 9p e_en_gegeven moment echter zo te keer dat het proiectlescnerm
door de druk op <le pgdiumgordijnen omver werd gekiep"*à. G"Irrkkigwas alles nog heel zodat de vertoning enkele minuïen làter kon wordenvoortgezet. Als toegift stond de fraaie oliemolenfilm "De haài slaat nog"
!P he1 programma. Ook daarvan werd volop genoten.
ook de redaktie wil de heer Evert smit bij'dàze hartelijk dank zeggenvoor de onvergetelijke avond.
Tot slot wensen wij u,allen prettige feestdagen, een goede jaarwisse-
ling en een voorspoeding 1g89.

Gerben D. Wijnjd.

De heer Evert smit bezig met het inleggen von de firm ,stoere werkers,t.RechÍs noost de projector molenoor séËenx die wel met heel veel inte-
:.::^.,1 !::uws.gierigheid noor Leeuworden wos geko:men-.- Uii- bewoortgoede leugdherinneringen oon de in de fitm voorÉ,omende olie'molen ,,De
Koperslogert', terwiil àolenoor Roos zelis fomilie von hem is.(foto C,D.lil. )



MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

ï=*,.O" VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET GILD

FRYSKEMoUNDERSGEHoUDENTEAKKRUMoPVRIJDAGSAPRIL
'l 988.

1. Opening
uur opent de heer B. Leusink de vergadering' Hij

wenst de 51 op[ekomen leden een goede vergadering toe'.
Met kennisgeving zijn afwezig: de heer Hoogeveen te lJlst'
dhr. Cramàr, .fnr. Van Eysinga en dhr' Oldenburger'

2. InEekomen stukken bij het sekretariaat- ii" f."ati 19gs van dhr. Leusink met toelichting'

3. Notulen algemene leden-'rergSdering Yan 6-11-1987
ing van,6 novem-

ber 198? o[gesteld door-de néer B. Leusink wordt goedgekeurd'

4. Verslag en besprekinq kommissie van goe9e.dienstqu 
-----

De heer Franken engesteld uit
de heren Van Eysinga, Maurei, Leusink, Bootsma, Schenk en
Frankena.
voorstel kommissie: Voorzitter Leusink, Sekretaris Frankena, .

Penningmeester V.d. Velde, Opl .komm' Bootsma, leden A'S' de

.long, J.A. de Jong en Ambtelijk sekretaris Mevr' De Jong'.. :

De heer Bootsma tiekt zich terug om persoonlijke redenen uit
kommissie van goede diensten en alle funkties'
DeheerS.Hoe"kstraneemtzijnplaatsin,indekommissievan

mene vergadering teruggeven.
De heren gtanXestiin, Ii{aurer en A. S. de Jong spreken hun ver-
bazing uit. Er is een bindende voordracht gemaakt (eerste voor-
stel) én de kommissie trekt eerste voorstel in?
Antwoord: Na terugtrekken van de heer Bootsma kon geen sluitend
voorstel gemaakt wordeno
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Onbegrijpelijk gedrag Bootsma. Vindt het fout van bestuur om
met voordracht te komen.
Blankestijn:
l4laarom is kommissie niet met vakature verder gegaan.
Antwoord Leusink:
De kommissie wilde de voordracht kompleet hebben. Dat lukte
niet. Het bestuur behoort te besturen, vandaar voordracht voor
kandidaten door zittend bestuur tegelijk met het uitschrijven van
deze vergadering.
Antwoord Frankena:
De kommissieleden mochten geen peiling houden. Pas na terug-
trekken van Bootsma wat openheid naar de leden en bestuur.
De haalbaarheid van het voorstel bleek klein.
Itrijnja/Maurer:
Waarop is ??onhaalbaarheidrt gebaseerd. Voorbarig?
Maurer:
Voorstel ook geheel nieuw bestuur te kie2en, odk aftredend hui-
dige leden.
Antwoord Leusink: Door aktieve en passieve informatie van de
leden in de kommissie. Vandaar onhaalbaarheid. Huidige bestuur
handhaaft voorlopig haar verkiezingsvoorstel.
Zuidstra:
Zand erover. Voorstel: stemmen over het bestuursvoorstel.
Na toelichting, op verzoek, van de ontstaangeschiedenis met
redenen van de kommissie van goede diensten door dhr. Leusink,
wordt het volgende door de vergadering besloten:
a. De vergadering accepteert met spijt de teruggave van de

opdracht, maar bedankt de kommissieleden voor hun inzet.
b. Na stemming besluit de vergadering het voorstel van het bestuur

tot verkiezing aan te nemen. Stemming: 57 aanwezigen,
10 onthoudingen, 1 tegen 46 voor.

?. Kaskontrole
Woordvoeia-er de heer S. Jellema.
De boeken zijn in orde bevonden en het voorstel van de kommissie
is om de penningmeesteresse, mevr, De Jong, onder dank te
dechargeren. Dit gebeurt bij acclamatie.
De kommissie beveelt verder aan een accountantsrapport te Iaten
opstellen. Over deze aanbeveling zal door het a.s. nieuwe bestuur
besloten worden. Tevens zal in de najaarsvergadering een nieuw
kaslid benoemd worden.

8. Toelating kategorie molenaar
@A.S.deJong.
De heer De jong memoreert dat onder zijn kommissariaat 27 leer-
lingen tot gezel zijn bevorderd.
De heer Thijs de Vries krijgt van de heer De Jong het prachtige
certifikaat r?Molenaart' uitgereikt.
Daarna het certifikaat gezel aan de heer Johannes Kooistra.
Deze leerling reed van Joure naar Sloten en van Sloten naar
Witmarsum op de fiets iedere zaterdag. Slaagde, goed getraind,
te Witmarsum op 23 januari 1988.
Evenals Jelmer Maarten de Vries.

goede diensten -

ö" kommissie van goede diensten komt niet tot sluitend
en zal bij monde van Jhr. Van Eysinga de opdracht aan

voorstel
de alge-

teruggeeft , voorgele zerr .

kommissie van goede diensten:

5. Vervolgens wordt de brief van Jhr. van Eysinga, waarin hii namens

de kommissie de oPdracht

Diskussie betreffende de
Maurer:

6.
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Verder vermeldt de heer De Jong het bijzondere feit dat ons
lid Jan Hofstra zulke schitterende technische molentekeningen
heeft vervaardigd , dat deze z

a. door de Hollandse Molen gekenmerkt zijn met het predikaat :
ttVernuft en Volharding" en

b . naar Japan zijn gegaan om replica te kunnen bouwen.
De heer A. S. de Jong neemt met een paar korte waardige woorden
afscheid van zijn funktie. Hij wordt door de vergadering bedankt
met een warm applaus.

Voorstel om het aantal bestuursleden te brengen van 8 naar 7 .

%Ïrder onthoudingen of tegenstemmen wordt dit voorstel aan-
genomen.

B estuur sverkie zingen
zich voor:

George Frankena
Leerling molenaar Penningats Molen.
Monumentenwacht .

Evert Jan Hoen
ffiop De Rat lJlst.
M.T.S.-er bouwkunde.
Jaap van Driel
Molenaar te Woudsend op De Jager.
Werk zaam in computerbedrijf , was leraar.
Giildert van der Velde

ingats molen. Nu buitengewoon tid te
Groningen. Kandidaat voor penningmeesterschap.
A d junct -b elastin gin specteur .

Piet Hoogeveen
Molen De Rat te IJlst. Kandidaat sekretariaat.
Technisch advisetrr.
Stemming welke schriftelijk gehouden wordt.
Er zijn 51 stembriefjes ingeleverd.
De uitslag wordt meegedeeld door de heer Blankestijn-stemburo:

1

11. Rondvraag
ffikmawijstopdefeestelijkeopeningvandemolente

15 juni a. s. met gelegenheid tot rondvaart .

Vertrek 9. 00 uur vanaf Sneek .

Bouma heeft te Makkinga nog een mengketel liggen voor de tief-
trebber.
Frankena voorstel: op tird beginnen

hamer voor zitter ( discipline )
niet roken voor de pauze

Blankestijn : volgende vergadering voorbereiden prijsvergelij-
@eI . Nu ondoorzichtig.
Timmermans: Iedenlijst/molens en bestuursleden adressen in de
ffiw bestuur neemt dit in beraad.
IJzerman: Eind mei komen 50 Walen uit België naar Friesland.
J " van Driel biedt assistentie aan.

12. Sluiting
Delleer Leusink stuit de vergadering aldus:
We zaten behoorlijk in het schip.
Er was een zeer grote opkomst, zeker in aanmerking genomen de
moeilijke onderwerpen.
Het is goed verlopen met diskussie op nivo, wat geleid heeft tot
een nieuw bestuur.

De vergadering wordt vervolgd met het vertonen van twee prachtige
videofilms door de heer G . Wijnja.

VERSLAG NAJAARSVERGADERING, 4 novEmbcr 1988 tE AKKTUM.

Aanwezig: 64 leden, inclusief het voltallige bestuur.
Bericht van verhindering van de heren Bokma en Cramer.

1. Opening en mededelingen: Om 19.37 uur opent voorzitter Coppens
de vergadering. Voor veel vrijwillige molenaars begint na de zomer
het werkseizoen met wind, zonder toeristen. Voor het bestuur is het
een periode voor de uitwerking van de ideeën die het ontwikkelde
sinds zijn aantreden.
Daar ging uiteraard een periode aan vooraf met oppakken van de
doorlopende lijnen en regels uit het verleden. Bestudering van het
door het vorige bestuur verrichte werk en het door hen collegiaal over-
gedragen materiaal heeft het nieuwe bestuur nog eens extra gedrukt
op het feit hoe veel werk onze voorgangers hebben verzet. De voor-
zitter grijpt de gelegenheid aan de afgetreden bestuursleden daarvoor
nog eens hartelijk te danken en dat te laten blijken door een enveloppe
met inhoud. Naast gewone bestuursleden noemt hij met name de con-
stante factor op het secretariaat gedurende vele jaren: mevrouw De
Jong. De vergadering ondersteunt dat met applaus. Daarin delen
ook de oud-voorzitters Lenstra en Leusink, opleidingscommissaris
De Jong en de bestuursleden Nooteboom en Gremme.
De taak van het Gild is het voortzetten van de ambachtelijke traditie van

10.

Voor

51
45
30
46
44

Tegen

14
20 1

30
52

Blanko
Frankena
Hoen
Hoogeveen
Van Driel
V. d. Velde

Het zittend bestuur bestaat nu uit Frankena/Hoen/Hoogeveen/
Van Driel/V. d. Velde /Felkers/Coppens.
De heer Leusink bedankt de leden voor het ruime vertrouwen dat
btijkt uit deze uitslag en wenst het nieuwe bestuur veel succes.
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generaties beroepsmolenaars. Het tigt echter niet op de weg van
vrijwilligers te werken langs het randje van wat verantwoord is.
Dat konden we nog onlangs zien in de filmrrStoere Werkerstr. Bij
de vergroting van de kennis speelt ons prima verzorgde blad ttDe

Utskoatrr een belangrijke rol. Het bestuur is van plan thema-avonden
te organiseren over aspecten van het vak.
Secretaris Hoogeveen heeft geen brieven ontvangen gericht aan deze
vergadering. Penningmeester Van der Velde vraagt de leden die hun
contributie over 1988 nog niet hebben voldaan, dat voor 15 november
alsnog te doen.

HET NIEUWE BESTUUR
met v.l. n. r. (stoond ) de heren Felkers, Hoogeveen, Hoen en Von
Driel (zittend) Von der Velde, Coppens en Fronkeno. (foto C.D.W. )

3. Notulen voorjaarsvergadering 8 april 1988.
(meegezonden met de uitnodiging voor de huidige vergadering)

pagina 1 geen opmerkingen.
2 punt 8: Certificaten gezelmolenaar voor Jelmer Maarten de

Vries en Johannes Kooistra.
3 geen opmerkingen.
4 punt 11: de heer Blankestijn vraagt om overleg over de

meelprij zen .

De heer De Jong vraagt voor de volledigheid van de geschiedschrij-
ving alsnog opname van die notulen in De Utskoat. Het bestuur
neemt dat voorstel over.
4. Kascommissie.
De heer JeIIema blijft nog een jaar lid van de kascommissie; de heer
G . Adema te Veenwouden meldt zich aan als tweede lid.
Het bestuur heeft besloten niet de suggestie te volgen van de najaars
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vergadering tot een accountantsonderzoek van het financieel beleid.
Dat is een veel te zwaar middel. Het staat de kascommissie echter
vrii dat middel wel te hanteren als zij dat wenselijk acht.
5. Verzekeringen.
De penningmeester geeft met behulp van overzichten op de projector
een duidelijk overzicht van de stand van zaken met de geldende
polissen. Hij heeft daar nog opheldering over gevraagd aan de tussen-
persoon.
De W.A.-verzekering jegens derden is nodig omdat een persoonlijke
verzekering niet het risico in werksituaties dekt. In ons geval geldt
een Aanspr.Verz.Bedrijven voor de gewone leden (tot 65 jaar),
MAAR alléén op de (acht) les- en stagemolens.
De persoonlijke ongevallenverzekering geeft bij een ongeval een
eenmalige uitkering (inclusief normale reistijd). (Voor een completere
beschrijving van de verzekeringsmaterie verwijzen we naar hel be-
treffende artikel in dit nummer van De Utskoat.)
Punten van zorg: de geslaagde zelfstandige (gezel) molenaars vallen
buiten de l{.A.-verzekering. De ARBO-wet legt strafrechtelijke ver-
antwoordelijkheid bij de feitelijke teidinggevende (molenaar) OOK
tegenover bezoekers,
Het bestuur zal voor de voorjaarsvergadering een voorstel doen voor
een nieuwe verzekering (met de financiële consequenties), De voor-
zitter bindt een ieder op het hart te werken met VEILIGHEID op de
eerste plaats en te overleggen met de moleneigenaar.
De Werkgroep Veiligheid van De Hollandsche Molen is hier ook mee
bezig; de heer Tollenaar (Birdaard) houdt ons op te hoogte

UI TREI KI NC DER CERT I FI CAT EN
V.l.n.r. de heren Terpstro, Ten Nopel, Fronkeno, Von Driet en
opl.comm. Felkers die de certificoten uitdeelt. (foto c.D.w. )
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6. Actiepunten.
- Thema-avonden.

Deze kunnen bijdragen aan de verbetering van onze vakkennis' De

vergadering spreexl een voorkeur uit voor twee avonden per jaar'
De íteeste Ëelàngstelling bestaat voor: poldermolens, onderhoud.

- Het Friese eigen beslaat twee aspecten:
- Ievend houden van Friese molénbegrippen; dit punt is onder de

aandacht van het bestuur gebrachï dààr de heer Hofstra' Er is
al contact geweest met de Fryske Akademy.
Er komt ooÉ een woordenlijst met Frans, Engels en Duits'

- oprichten van een depot met typisch molengereedschap voor
aigemeen gebruik (niet zozeer een museum).
(t'ri'etOingeí over vindplaatsen van molenmateriaal en -gereedschap
kunnen het beste naar de Fryske Mole.)

- Ledenwerving.
Het GiId teliop het ogenblik ongeveer 130 leden en 60 donateurs.
De minimumdonàtie (f. 15,--) deÈt iuist vier nummers van De Utskoat'
Wijnja wiist op de minimumdonatie van de Fryske Mole (f-' ?5,--)
waarvoor men ook De Utskoat ontvangt. Mensen die dubbel doneren/
lid-zijn krijgen één exemplaar (de computer kriigt de schuld)'
Wat tè adviseren aan lied.en wie het alleen om het blad gaat?
De secretaris meent dat het belangrijker is te werven voor Het Gild
dan een tientje extra binnen te halen voor rrde molenstt'
Het bestuur Ëomt in het voorlaar met een voorstel over contributies
en donaties in samenhang met de verzekeringen.
Het is on getwijfeld mo getljk rireer leerlingen /leden / don-ateurs. te
werven. Ér is een tweótal typen vlugschriften beschikbaar bij het
secretariaat: leerlingen en donateurs.

- Vooriaarsvergadering :

roosier van aftrederL; verzekeringen /contributie
wensen: op tijd beginnen ...

7. Opleiding.
In dè afgelàpen periode heeft G. Frankena met succes examen gedaan.
Hij ontvàngt tret-Certificaat Gezel Molenaar. Van Driel , Ten Napel en
Terpstra verkregen de status molenaar; de eerste twee zijn bovendien
benoemd tot leermeester.
Ieder wordt verzocht bijdragen te leveren voor het lesmateriaal. De

leermeesters zullen in hèt vèrvolg elke keer een instructieve bijdrage
leveren in De Utskoat. Een voorslel al het materiaal in het Fries uit te
geven krijgt weinig steun, wel Friese termen tussen haakjes'

8. Rondvraag.
Timmermans:

Jellema:
De Jong:

Wijnja:

graag examenrooster en geslaagden in De Utskoat;
idem bestuursmededelingen .

polderbestuur uitnodigen op de poldermolenavond.
vraagt naar de adreswijzigingen in de Utskoat.
Het bestuur heeft voorkeur voor een jaarlijkse ledenlijst
met relevante gegevens (uitreiken op voorj . verg. ) .

brengt over dat Èvert Smit veel genoegen heeft beleefd
aan de door hem verzorgde filmavond (6 oktober).

ll

Brunsman: benadrukt de mogelijkheid voor publiciteit gebruik te
maken van plaatselijke advertentiebladen.

Kalkman: vraagt aandacht voor het feit dat sommige molens zonder
enige festiviteit (en publiciteit) worden geopend (Hallum).

Tollenaar: vraagt naar de vakopleiding korenmolenaar. In Wage-
ningen al enige tijd niet gegeven wegens gebrek aan aan-
melding. In Friesland zijn beroepsmolenaars bezig een
cursus samen te stellen (G. Kleinstra).

9. Sluiting en pauze.
Om 22.45 uur vertoont Wijnja zijn film over de geschiedenis van en
activiteiten op Penningats molen te Joure; hij geeft daar zelf commentaar
bij. Om 23.15 uur besluit de meerderheid van de aanwezigen nog voor
de vertoning van een film over houtzagen op de molen De Jager te
Woudsend; de voorzitter geeft tekst en uitleg.
Even over half twaalf gaat ieder zijns weegs.

Groningen, 6 november.
J.C. van Driel , tweede secretaris.

Het Gild Fryske Mounders heeft twee collectieve verzekeringen afgeslo-
ten ten behoeve van haar leden. Deze zijn:
- Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. (AVB)
- Ongevallenverzekering

Aansprakeliikheidsver zekerin g

De meeste mensen hebben een l4tA-verzekering. Deze dekt dan de
wetteliike aansprakelijkheid voor schade door hun toedoen veroorzaakt.
Bijvoorbeeld het omstoten van een kostbare vaas op een verjaarda§s-
feestje.
Veelal zijn in de voorwaarden van een dergelijke aansprakelijkheids-
verzekering voor particulieren (AVP) uitzonderingen opgenomen.
Zo is de schade veroorzaakt door het gebruik van een àu1o meestal
niet verzekerd. verder is de zogenaamde ?rwerksituatie?r uitgezonderd.
Daaronder vallen ook de activiteiten van de vrijwillige molenàar. Daarom
heeft het Gild al in een vroeg stadium dergelijke veizekeringen afge-
sloten. Wat dekt deze verzekering:
schade veroorzaakt door: het bestuur, examinatoren , leermeesters,

rnolenaars , ge ze|- en leerling-molenaar .
op de door de vereniging gebruikte
lesmolens.

Dit alles voor een bedrag van 1.000.000 per gebeurtenis en een
maximum van 2.000.000 per jaar. Niet is verzèkerd de schade
veroorzaakt door inbewaargeving, diefstal of vermissing.

On gevallenver zekering
De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij een ongeval. Dit isf. 10.000,-- bij overtijden en f. 40.000,---votledige invafióiteit.

waar:

VERZEKERINGEN



wie zijn verzekerd:
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bestuur , molenaars en leerling-molenaars.
tijdens de vrijwilligers activiteiten en de reis van
huis en weer terug mits binnen een normaal tijds-
bestek.
de leden die bij aanvang van een kalenderjaar al
65 jaar z7in.

Deze verzekering geldt voor alle leden ongeacht op welke molen zij
functioneren.

Conclusie

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de verzekering niet helemaal
meer aansluit bij de verenigingsactiviteiten. Er zijn onder andere
leden actief op niet lesmolens en andere van ons zijn ouder dan 65 jaar.
Het bestuur probeert voor de komende najaarsvergadering met uitge-
werkte voorstellen te komen. Vragen en/of opmerkingen zijn van
harte welkom op onderstaand adres.
de penningmeester, Walstraat 1, 9711 VP Groningen.

WERKGROEP VOOR FRIESE MOLENTAAL WORDT BINNENKORT
CEI NSTALLEERD

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders heeft in haar najaars-
vergadering te kennen gegeven te willen strijden voor het be-
houd van de officiële Friese molentermen en andere benamingen
die met orlze Friese molens en het werk van de Fryske Mounders
te maken hebben. Daarvoor zal een werkgroep in het leven wor-
den geroepen die binnen afzienbare tijd ook al geinstalleerd
kan worden.
Belangrijke instanties hebben inmiddels te kennen gegeven hier-
aan mee te willen werken . Daaronder bevindt zich o, a . orrze
Fryske Akademy.
Wanneer er zic};r onder de lezers personen bevinden die de werk-
groep nu reeds van Fries molentaalmateriaal kunnen voorzien, dan
worden zii vriendelijk verzocht dat voorlopig toe te zenden aan het
secretariaat van het Gild Fryske Mounders, Postbus 30, 8650 AA
IJIst. T .2.t. Iaten wij U het secretariaatsadres van de werkgroep
nog v/eten 

G.D.w.

EXAMEN ROOSTER

19 11 1988

Kandidaat: de heer Bert Leusink
Molen : ttDe Hooptt te Stiens
Examencommissie: de heer ir. A.J. IJzerman (voor de Fryske MoIe)

de heer D. Posthumus (voor het Gild)
26 11 1988

Kandidaten: de heren wietse van der Lei en Aone de Jong
Molen : rtPenningats l\{olentf te Joure
Examencommissie: de heer J. Hofstra (voor de Fryske Mole)

de heer D. Posthumus (voor het Gild)(Bii het ter perse gaan van dit nummer was de uitslag nog niet
bekend).

UITNODIGINC
voor de

WATERMOLENAVOND
OP VRIJDAG 27 JANUARI I989

BESTEMD vooR: - watermolenaars in Friesland
(beroeps, gediplomeerd,e vrijwilligers en
Ieerling-molenaars )
eigenaren van watermolens in Friestand
biotoopwachters die Friese watermolens in
hun rayon hebben.

Deze avond zal worden gehouden in de kleine zaal van de
Kurioskerk , Julianalaan 38 te Leeuward.en.
De zaal is open om 19. B0 ulrr.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Het ligt in de bedoeling aan de volgende onderwerpen aan-
dacht te schenken.

boezempeil en polderpeil
teehnische vermogens
opleidin g smogelijkh ede n
ledenwerving
plaatsing van geslaagde leden GFM op nog onbemande
watermolens in Friesland
de biotoop van onze watermolens

t3

wanneer:

niet :



AKTIVITEITEN DE FRYSKE MOLE

Het algemeen bestuur van stichting De Fryske }lole kwam op, 16 novem-
ber bijeen voor ziin halfjaarlijkse vergadering. Het dageliiks bestuur,
dat maandelijks vergadert, kan dan met afgevaardigden van'de parti-
culiere organisaties en instituten het beleid toetsen en plannen.
In deze vergadering moest de begroting voor 1989 worden vastgesteld.
De opstelling van baten en lasten beloopt voor het komende iaar een
totaalbedrag van f. 270.000,--.
De zwaarste post heeft betrekking op het onderhoud van de eigen
molens, nu een 42-tal , terwijl er nog enkele molens in de rrwachtkamerrl

verbliiven. Hier voor wordt f . 191.000,-- uitgetrokken. Rijk, provin-
cie en gemeenten bedragen daarin bii f. 158.550,-- en het waterschap
Tusken Waed en Ie f. 10.000,--. Geraamd wordt dat verder van gemeen-
ten en waterschap f. 500,-- aan subsidie zal worden ontvangen.

De provincie subsidieert het apparaat van De Fryske Mole in het ko-
mende jaar met f. 4.200,-- een verhoging van f. 700,-- in relatie met
het groeiende molenbestand. Aan donaties en giften werd in 1987 ont-
vangen f. 6.653,75, terwijl voor het komende jaar op f. 4.000,-- wordt
gerekend. Onze onderhoudsman Joh. Cnossen wordt volledig gesubsi-
dieerd.
Het moeilijkste punt is en blijft de reservering voor schade door brand.
Het eigen brandassurantiefonds is thans groot f. 66.000,--. Voor het
komende jaar wordt daarin weer f. 12.000,-- gestort. In het algemeen
gesproken is het verzekeren van molens tegen brand haast niet haal-.
baar vanwege de hoge premie. Voor de meeste moleneigenaren is het
verzekeren een gigantisch probleem.

Een andere zaak waar onze penningmeester grote zorgen door heeft is
de noodzakelijke voor-financiering. De Fryske Mole laat het onderhouds-
werk in eind voorjaar - zomer- vroege herfst uitvoeren, maar krijgt
een groot deel van deze subsidiabele kosten pas veel later terug.
Gelukkig biedt de Friesland Bank onze stichting de helpende hand
met een renteloos krediet van f. 50.000,--.
Deze bestuursvergadering kreeg zijn afsluiting met vertoning van de
videoband van de Fryske televisieuitzending over monumenten en
waarin de molens, met name die van Sloten, veel aandacht krijgen,
dank zij vooral door medewerking van onze secretaris A. Cramer.

l5

MOLENCONTACTDAG.

De elfde molencontactdag, op 18 november te Deventer gehouden,
stond in het teken van de voorlichting over molens en molenbehoud.
Nu de rol van de overheid in de monumentenzorg kleiner wordt en
er in toenemende mate naar het particulier initiatief wordt gekeken,
is het van groot belang ons af te vragen hoe voldoende en blijvende
interesse voor de molens kan worden gekweekt onder een zo breed
mogelijk publiek. Dat was het thema van deze contaetdag.
In de ochtendvergadering hield de heer L.M. Endedijk, stafmedewer-
ker van trDe Hollandsche Molenrt een voordracht over de wijze waarop
men doeltreffende voorlichting over molens en molenbehoud kan geven.
Ing. R.H. Ter Heide van de A.N.W.B. hield een inleiding over
trmolens en toerismer?, terwijl een tweetal molenorganisaties iets
vertelden over de praktijk van lthet reclame maken voor de molenrr
zowel vanuit een oogpunt van voorlichting en public relations als
van fondsenwerving.
Na afloop was er gelegenheid om de Bolwerkmolen, een paltrok-hout-
zaagmolen, te bezoeken. Voorzitter en secretaris van De Fryske Mole
woonden de contactdag bij.

A. Bokma

L4

Te koop gevraagd:
o nrs 1 t/m 20 De Utskoat
o Fries Molenboek

Te koop aangeboden
o nrs 1 t/m 47 De Utskoat

A. S. de Jong,
Harddraversweg 31, Joure
tel . : 05 138 13470.

Te koop gevraagd:
o Oud Zaansch Molenleven

deel 1

o Het Vierde en Vijfde Veen-
district ( gedenkboek )

Gerben D . Wijnja,
rrDe Herstellertt , St. Johannesga
tel . : 05 L37 1023 .

VAN DE FRYS K E_ÍVlr-lI MOLENNIEUWS
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Onder deze titel hopen we elk kwartaal een of meer fraaie molen-
plaatjes uit de oude doos te publiceren. Molenverzamelaars vragen
wij bij deze dan ook om hun collectie eens d@r te nemen. Bezit U
oude molenkaarten of - fotors van Friese molens die nog niet eerder
gepubliceerd zijn in 'rDe Utskoatrr, het Fries Molenboek of in de drie
ansichtenboekies dan horen wij dat graag van U, opdat ook anderen
na publicatie kunnen genieten van wat er aan molenschoonheid ooit
op de kiek is gezet. Het is niet zo dat we alleen doorwrochte ver-
zamelaars om hun reaktie vragen. In familie-albums zit vaak het meest
unieke en dus onbekende beeldmateriaal.
We zijn bijzonder benieuwd naar uw reakties. Het spreekt voor zich
dat het materiaal met zorg wordt behandeld en z.s.m. wordt gere-
tourneerd.
Hieronder al vast de eerste molenplaat die we toegezonden kregen van
de heer P. Banga uit Dokkum.
Het sfeervolle wintergezicht neemt ons mee terug in de tijd van het
Dokkum aan het begin van deze eeuw. Links op de voorgrond hangt
een schippersvrouw de was op. Het turfschip (?) ligt ingevroren in
het ijs van de Zuidergracht. De dooi lijkt te zijn ingezet zodat binnen
afzienbare tijd de zeilen weer gehesen kunnen worden. De beide
molens zijn ook al in de rust. De zeilen ziin opgerold en geklampt.
Links de korenmolen van de familie Sipma die bij het zwembad stond
en later (wanneer?) afbrandde.
Rechts ttDe Hooprrvan de familie Broekema. Deze molen siert nog al-
tijd het Dokkumer bolwerk. Het molenaarshuisje vlak naast de molen
is echter al geruime tijd verdwenen. Ooit woonden de knechten
Talstra en Keegstra hierin. Oude inwoners van Dokkum herinneren
zich vast nog het geluid van het billen der molenstenen. Dat werd
altijd rs avonds gedaan en het klonk tot ver in de omgeving vanuit
de hoge donkere molen.
Een prachtige ansicht die in dit kerstnummer zeker op zrn plaats is.

GDW

De oude ansichtkaart die we in nr. 51 afdrukten, werd thuis gebracht
door de heren Bunskoeke en Timmermans uit Heerenveen. Geen wonder
trouwens, want dezelfde molen prijkt ook in hun fraaie boekje rrMolens
in Friesland i.o,a. dI.Ztt, zij het op een andere kaart die genomen is
vanuit een andere hoek. Het betreft dus de watermolen van de Slot-
polder onder St. Nicolaasga. De polder werd in 1785 door de Van
Eysingats gesticht; de molen verdween omstreeks 1930.
Op de achterkant opnieuw een onbekend Fries molenlandschap, opge-
stuurd door de heer G.E. van der Horst uit Scheemda. We vermoeden
dat het hier om Woudsend gaat. We zijn benieuwd.
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Zelf namen we hier rs ochtends ook even een kijkje en waren getuige
van een uitstekende uitleg door de heer en mevrouw Bakker. Zelfs
de watergang werd vol trots getoond. En trots konden ze er op zijn,
want nog niet zo lang geleden lag die vol bouwafval. Zelfs zaken die
onderduikers hier in de oorlog hadden achter gelaten werden terug-
gevonden. Ook stootte men toen op een oude steen waarin de naam
van molenaar Hoekstra en het bouwjaar aangebracht was. We zijn met
Bakker benieuwd wanneer het water ooit weer eens door de kromme
watergang zal stromen. De wens om er weer water mee te verzetten
leeft wel , maar het schip met geld is nog zo ver weg.
Natuurlijk draaide ook de korenmolen van het stadje Sloten volop mee.
Deze molen was tevens opgenomen in het Monument van de Maand-
programma en trok vele honderden bezoekers, zorn 2.500 om precies
te zijn.

G.D.W.

Onderstoond knipsel komt uit de verzometing van molenvriend Douwe
Schuurmons uit Froneker. De cycloon die op Pinkstermoondog a juli
'l 770 het dorp Wartena trof , wos voor ene S, [J. Uiss er oonteiding om
de gong von zaken aon het papier toe te vertrouwen. lNietsche Eizes
Weimo uit Worteno schreef het over in een zorgvuldig door de fomitie
bewoord opschriifboekie. Vio Jetse Koster uit Blessum kwam het oog-
getuigeverslag terecht bii weermon Hons de Jong uit Corrediik.
De Jong gof ons toestemming om het knipsel te pubticeren woorvoor
onze horteliike donk.

"Een ontzachelijk onweder in het Dorp Wartenail

1B

Longweer De Sweochmermole (foto C.D.W. )

De Open Monumentendag lijkt al na twee jaar uitgegroeid te ziin tot
een succes. Ook de molens pikken daar het spreekwoordelijke $raan-
tje van mee. Zo waren de molenaars van korenmolen trDe Hooptr'uit
Stiens op het Leeuwarder Waagplein aanwezig met een grote maalsteen
waarop het billen werd gedemonstreerd. In Wolvega en Heerenveen
trokken de korenmolens elk zoÍn 400 bezoekers. De messen van de
uit 1849 stammende ttWelgelegentt te Heerenveen waren overigens dok
al present op de Turfstekersmarkt met een stand. In de molen was een
fototentoonstelling georganiseerd.
ttWindlusttr te Wolvega had zrn nieuwe roeden nog niet, maar er werd
desondanks met de oude potroeden de hele dag gedraaid' terwijl de
pletter aan stond. Het billen van stenen werd hier gedemonstreerd.
Ook Wonseradeel deed mee aan de Open Monumentendag. Men kon een
bezoek brengen aan de koren- en pelmolen r?De Ondernemingrt en de
rrPankoekstermolenrr te Witmarsum. De spinnekop op de Hemert onder
Burgwerd behoorde eveneens tot de bezienswaardigheden.
De Kultuerried Skarsterlàn had haar oog dit iaar laten vallen op het
prachtige dorp Langweer. De karakteristieke dorpskom zou het als
Monument van de Maand ook vast niet slecht doen!
Op de Open Monumentendag bracht maar liefst zorn 750 mensen een
bezoek aan het waterdorp dat zo schitterend is gelegen aan de
Langweerder Wielen. Daar prijkt ook de "Sweachmermoleil, die ondanks
de gastbewoning toch bezichtigd kon worden. Zoals bekend wordt deze
molen in de zomermaanden als vakantiewoning verhuurd. Een bezoek
aan deze voormalige water- en korenmolen bleek zelfs voor dorps-
bewoners een unieke gebeurtenis te zijn.

De ter aarde gesmeten boein slaat haar handen in het gras.

L770 tNZWARE SïOR M

TERUGBLIK OP DE OPEN MONUMENTENDAG
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g_ev'onden iq een tiin§e'/in ons dorp.
Geen van de .dorpsbeloners wa* in
staat te zègge, hoè dat'geschied was,
want het was zo duister als de nacht,'
vergezeld. van eeÍt' geweldige wind,
gebulder en geraas, dat elk alshet \ryare
meende, dat-het de laatste dug was, de
'groente' uit het water als vlag èn gras
vloog tussen hemel en aardg. Veel van
de iíwoners mëenden, dat de aarde
werd opgelichtr. de muren en wanden
bewog.q .n §'chudd€tr, waardoor. vele
zijn gescheurd en verzet :- 'ÖËroïi*;;;dË;'il;;n, die buiten
ons dorP woorid€r,:hebbón mij ver-
haald, dat zij op die tijd (het hoogtepunt ,

, van de storm dus) de beide klokken van
het dorp hebben horen aanslaari en een

, bliksemstraal als of het dorp in de brand ,- :-

was, vergezeld van zwaÍe donder s ga:
zien hebben. Een bóerin bij haar huis
zittend te melken, is plotselióg ter aarde ,
gesmete.n, doch slaat haar hari''den in het
[ras, dat iang Benoeg uras om zich vast
te houden en-bleef zo lang liggen dat het
Weei bedaarde en omzi-enóé , vond ,zij ,,

haar melkernmei wel fien schredèn van
haar af §taàn." hrelkè '. eer ; z,ii ' neder
gesmeièn waó bijnl"yol melk ïas ge- i'

.weest; eil stond-nó r-echt'over einde,
'doch iedie zonder melk. Grote bomeí
. werden aIeerukt. Een,timmenryerf ver-
dween bijn"a van ie àarde. Twee nieuwe
schepen 

-in de timmèrschuur,.werden
verbrijzeld door-zwar:e balken", ,. ,- :

. , En zo gaat het verslag Ínaar door.
1' Weerkundig gezien. doen de v€r:i
Schiirnelen de-nkón. raí die j welke .kun-', .

, hen . vmrkorïted' bi1 de p'ass àge vaÍl i e e lr'-'
uitzöhdérkjk agtieve trog Van lage4ruk.ir;'
Zelfs in de winter kan zo'n,tt1og,veel ',

'onheil te wèes breflgëii; De laat$iÉ'iieer ,,

'was':dat of :3 ianiari "1§ï8';i =Zii,n,d"l).'temperàtuurverschillen bij de rpasage
van'zo'n ectiete trog no! [rotefi.dàn-is
cle uitt'le"t,ir",l" '.nes te -héftigef,.,", l!oe'
gruier rig urrstlqrriitei!, hye ggyepl,+rJBÍrr 

,

de windhozen,. ":

Ëlans de Jone

eM*

In het Meer bij Heerenveen, juist voorbij de oude Roomse kerk aan de
noordkant van de Compagnonsvaart, werd in 1853 een oliemolen ge-
sticht door E. Smit Jzn. Deze stond op het perceel dat kadastraal be-
kend stond als sectie B nummer 628, zotn 50 eI van de weg, net binnen
de gemeente Schoterland.
lltaarschijnlijk is de molen eerder ook als korenmolen ingericht, daar de
olieslagerij in een apart gebouw naast de molen was gevestigd (zie af-
beelding). In ieder geval meldt het Schoolmeestersrapport uit 1857 dat
er een stoom-, olie- en korenmolen in het Meer aanwezig is. De stoom-
machine was er blijkens het rapport van Gedeputeerde Staten één van
25 paardekracht. Volgens S.J. v.d. Molen heette de molen "De Hoop",
maar in de door mij geraadpleegde stukken bleek daar niets van.
De bekende Jacob Hepkema schreef in 1897 over deze molen: I'Even
verder zag men 25 jaar geleden een grooten molen, later olieslagerij,
hij is afgebrand en niet weder opgebouwd.r'
Enige naspeuringen in het gemeente-archief van Heerenveen leerden
dat de molen die in 1853 werd opgericht voorheen niet bestond, zodat
er voordien een korenmolen kan hebben gestaan. Verder bleek dat de
stoommachine in 1856 werd aangebracht (voor de olieslagerij) en dat er
in 1864 een locomobiel werd bijgeplaatst. Het bericht over de bran.d
klopte wel: op 15 april 1872 verbrandde de molen. Zelfs de Purmerender
Courant maakte van die brand melding! (met dank aan P. Timmermans
voor de mededeling). In dat bericht wordt gesproken van M. Meinesz
als eigenaar en dat brengt ons bij het stuk dat we willen aanhalen,
namelijk de acte van vennootschap tussen Edske Smit Janszoon en
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Meine Meinesz Anneszoon (R.A.Frl., notarieel archief inv.nr. 56.049;
31-7-1863). Meine was de zoon van de burgemeester van Schoterland
en hij bracht enig kapitaal in bij de vennootschap, maar interessanter
is uiteraard de inbreng van Smit: de molen met zijn toebehoren.
Het stuk meldt daarvan het volgende:
ttEene stoom- en wind-olieslogerii vier voor- en drie noslogen, en
korenmolen met twee paor steenen, voorzien von eene stoommochine
von viif en twintig poordenkrocht, middelbore drukking met exponsie,
met een stoomketel von dertig poordenkrocht . .. "
Daarbij waren nog een smederij , een koolschuur, wagenhuis, stalling,
zaadzolders, een bakkerij en drie knechtswoningen (totale waarde
f. 48.130,--). Zeer interessant is de daarna volgende lijst van losse
goederen, die aan de Fa. Smit & Meinesz gingen behoren:

'tRoggemolen: elf bilhomers, een broodspit, een koevoet, twee tokels,
een steenschop, twee sleephouten, twee rollen, zes kielen,
twee holsbolken, een leren driifriem, een homer, een
beitel, twee roosters.

Stellingzolder: een oud luitouw, een losse strop, een komerveger, een
teerkwost, een gebruikte rompschoe, een houten homer,
gereedschop tot opslogen von het riet, twee boklompen
met olieklip, een blikschopie, een meelschop, stellinghook
en bliksemofleider, drie oude roderen, een schiifloop,
een portii diverse stukken oud hout.

Wentelos-zolder: twee mokers, een dommekracht, een losse iizeren
drijfschiif met gegoten kussen deksel.

Oliemolen-beneden: 25 slogbeitels, 21 los beitels, 70 schooijen, 16
iizeren scheeden, 24 kussens, ll losse storten oliebekkens
gewigten: 1 à 4 pond, 2 à 2 pond, 1 à 1 pond, I à 2 Ned.
ons, 1 à I Ned.ons, 4à 25 pond, I à 20 pond, 2 à 1,0

pond, 1 à 6 pond, I à 5 pond, 1 à 4 pond, t à 2 pond,
1 à ! pond.
moten: I sleepzester, I à 50 kon, 2 à 20 kon, I à l0 kon,
Ti-Tkon, 2 à I kon, 2 à 25 kop, t à 5 kop (beide lootste
hout), 1 à I kop (hout), 2 blikken trechters, 3 hou-
ten dito, een boscule, een losse iizeren oliebok, eene
portii koeklotten, een groote iizeren schrobber, een
kleine dito, 6 voorslog vormen, 1 iizeren zoodschop,
een trapje, een loddertie, een portii oud leer, een
storten meellode, twee striikers, 3 houten schoppen,
6 petroleumlompen.

Mochinekomer: zes sleutels, twee hoken, een driifiizer, twee olie-
kleppen

Beneden mochinekamer: eene partii oud iizer, 9 noslogvormen, 2 oude
dito, 1 kogchel met pijpen, een rosp, onderholf loo'den
buis, een portiitje kielen, zinken oliepomp, eene portii
voor- en noslogskoekzokies, een koekhok, een meelbok,
twee zinken oliepompen, een boklomp, drie vuurhoken,
twee sleutels, drie iizeren schoppen.
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3rcenkoten hok: t gebruikte roerspil, twee sleden, I iizeren kolen-
schop, 4 digte kruiwogens, 3 plotte dito.

Smederij: een smidse, aombeeld, speerhook, sliipsteen, verdere
smederi i gereed schop pen.

Kontoor: een kogchel, een treefbok, drie stoelen, een tofel,
een lessenoor, een tong, een kopiëerpers, een veger,
een korenschqol met toebehoren en verdere kontoor-
behoeften.

Buiten den molen: drie emmers, een mestvork, een schop, een proom
met boom en hook, twee meelwogens, een wogengereid,
een hondkar, een striiklodder, een iizeren oliebok stoon-
de in het pokhuis von G. Overdiep, twee octrooiien -
één voor viif- en één voor tien ioren, drie en negentig
fusten, honderd en tien zokken, drie dubbele vormen,
drie enkele dito, spiikers, houtschroeven, klinknogels,
vier nieuwe houten schoppen, een looden gietpot,
cooutchout (dwz. rubber, DB), nieuwe boeken, drie
copieerboeken, nieuw koper en iizer, gelooid leder,
fris leer, onderscheidene schiifbehoeften.

Opgemookt en verteekend in het Meer den zeven en twintigsten iulii
ochttien honderd drie en zestig (*.g.) E. Smit Jzn., M. Meineszt,
Diverse dingen zijn er uit deze lijst te halen, maar dat laat ik maar aan
de lezer over; ik wil volstaan met te wijzen op de aanwezigheid van de
onontbeerlijke praam (al het vervoer ging daar immers ovèr het water!)
en een bliksemafleider, die overigens een brand (met andere oorzaak)
niet kon voorkomen.
Naar ik hoop is de bijzondere molen in het Meer bij Heerenveen zo een
beetje voor u gaan leven, want dat kan met een dergelijke gedetailleer-
de beschrijving in combinatie met een afbeetding zeer goed. De aÍbeel-
ding is overigens ontleend aan een rekeninghoofd uit 1868, dat bij
museum Willem van Haren te Heerenveen aanwezig is.

D . N{. Bunskoeke

R
F§
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HET TANEN VAN ZEILEN

Iedere molenaar vraagt
zich weleens af ttwanneer
moeten mijn zeilen eens
geimpregneerd wordentt .

Bij een niet intensief
gebruik zal dit zeker
eensindeSà6jaar
moeten gebeuren, wil men
de zeilen in een goede
staat houden.
De praktijk treert echter,
dat dit vrijwel niet ge-
beurt.
Om deze klus te klaren
kan men de zeilen met
de hand met een zeil-
impregneermiddel in-
smeren.
Om deze behandeling te
vereenvoudigen is ffde

fryske molerr sinds kort
in het bezit van een
molen zeilentaanderij,
waarbij het handmatig
insmeren niet meer be-
hoeft te gebeuren.
In nauw overleg met de
stichting "de Zwaluw'r
te Birdaard is het plàn
naar voren gebracht om
de taanderij bij de ze

molen te plaatsen, daar de 12,50 m. hoge stelling uitermate geschikt
is voor het uithangen van grote zeilen.
De stichtingrtde Zwaluwrt kon zich met het plan verenigen, en zo
gezegd, zo gedaan.
Onze eigen onderhoudsman, Johan Cnossen; de vrijwillig molenaar op
de molen rrde Olifant'? te Birdaard, Jaap Terpstra en ondergetekende
zijn aan de slag gegaan om de taanderij te realiseren.
De door A. Cramer reeds aangekochte oude koperen ketel werd op een
vuurplaats geplaatst en aan de buitensluiting van de stelling werden
4 katrollen aangebracht.
De vriiwillig molenaar Jaap Terpstra had zich bereid verklaard om het
daadwerkelijke tanen op zich te nemen.
De taankok heeft inmiddels de zeilen van zijn eigen molen en van
Volharding te Jislum reeds met succes behandeld.
Op de afgebeelde fotors zien we de zeilen van de Volharding.
Het toe te passen impregneermiddel heet cachou (ook wel catechu of
garnbir), een donker bruin, hard, bros natuurprodu.kt, verkregen

door extractie uit takken en bladeren van ttUncaria gambirtt of uit het
rode kernhout van de ttAeaeia sumarr.
Cachou bevat o. a. epicateehine , waarvan de oplossing zíe}ir met
alkaliën purperrood kleurt en bij koken bruin wordt.
Vroeger werd dit ook gebruikt voor leer en visnetten.
De zeilen van enkele trskfitsjestt wordelt nog s'leeds met dit produkt
behandeld,
De behandeling gebeurt nog met de hand(bezem) "

De werkwijze van het tanen is als volgt:
a. het laten koken van mengsel water/cachou (verhouding 1 deel

b. het temperen van het mengsel tot circa 80oC , orrr het krimpen van
de zeilen tegen te gaan.

e. het dompelen van de droge en schone zeilen.
d, het uithangen van de zeilen.
Een leuke bijkomstigheid is dat vrijwel alle afvalprodukten van "de
Zwaluwtt zoals stobb€Ír, schors en de kraaienesten uit de kap voor
het aanmaken van het vuur worden gebruikt.
Men zout dus kunnen zeggen dat het tanen geheel op natuurlijke basis
gebeurt.

Uitgaande van vier molenzeilen tegelijk bedragen de kosten f . g,--
inkl. btw per m2 exclusief transportkosten. (prijspeil 1988)
t\{oeht U besluiten Uw kantoenen zeilen te laten tanen, dan kunt U
rechtstreeks kontakt opnemen met onze Ittaankokft Jaap Terpstra te
Birdaard, tel . : 05196 2629.
De heer Heydra van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg heeft
medegedeeld dat de kosten in het jaartijks onderhoud meegenomen
kunnen worden en sub sidiabel zijn .
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Oud-molenaar M. van der Meer uit Bolsward heeft het model van verf-
molen rrDe Katrr van de Zaanse Schans gemaakt dat sedert enkele
maanden te zien is in de korenmolen trPenningats Molenrt te Joure.
Het model is vervaardigd in de jaren L9?0-L972. Maar liefst 1800 uren
niiverheid en vlijt waren ervoor nodig om dit karwei tot een goed
einde te brengen.
Daar de heer Van der Meer als conciërge verbonden was aan de Open-
bare ULO in Bolsward, lag het voor de hand dat het model een goed
plekje kreeg in deze school. Zo kon hij ook een oogje in het zeil hou-
den en onderhoud verrichten. Door ziekte in 1978 bleef dat er bij.
?rDe bern begirnen him doe te fernielen, dat op 25 oktober hat er in
plakje krigen yn it rèsthÍrs t?Nii Stapertfl yn Wommelsil, aldus Van der
Meer. Tot 1 november 1984 heeft hij daar gestaan.
rrOpre flier omtoarke", verbetert hij met spijt in zijn stem.
Hij stond daar maar zonder toezicht wat weggestopt, totdat Van der
Meer met ons in contact kwam. De Chr. Basisschool ItDe Hoeksteenrr
te Bolsward had er wel een mooi plaatsje voor in de hal. Van der Meer
blij , want hij woonde er vlakbij en kon zodoende regelmatig een kijkje
nemen wat ook gebeurde. Zo dekte hij daar de molen opnieuw, niet
met riet, maar de achtkantvelden werden bekleed met Tapiflex, een
soort linoleum. De gladde kant binnen, de ruige kant buiten.
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Dat was een hele verbetering.
Toen de school echter inpandig moest verbouwen, was er voor het
model geen geschikt plekje meer over, zodat opnieuw naar een nieuwe
behuizing moest worden omgekeken. Dat was in juni 19gg. Het model
was inmiddels aan ons overgedragen zodat wij ons ook met de nieuwe
bestemming gingen belasten. zodóende kwam het levensechte model
van verfmolen t?De Kat t'(eigenlijk .De Duinjager?r, want het is dat
molenlijf- dat destijd op de onderbouw van rr1i"-6u1ri geplaatst werd)
tereeht in t?Penningats Molenrr te Joure, waar al tat van molenliefheb-
bers hebben kunnen genieten van dit staaltje perfecte molenmodel-
bouw. De Jouster molen, die voorheen in de Zaanstreek stond, heefter dus een toepasselijke bezienswaardigheid bij gekregen.

Gerben D. Wijnja

MARSSUM.
Önlangs reed ik door slappeterp en zag dat de nieuwe schroefbak,
welke bestemd is voor de Marssumermo[en, was verdwenen. Dit wasde aanleiding om even een kijkje in Marssum te nemen. De schroefbak
lag inmiddels al op de molenpöle.
De stalen schroef was ook op het droge getild en de oude verrotte
houten schroefbak was al gedeeltelijk-geiloopt.
veel werk zal dit slopen wèr. niet ne-uuàn opgeleverd, want een goed
stukje hout zat er niet meer aan. voordat dé nieuwe schroefbak kanworden geplaatst, zal e.erst de sloot nog wel moeten worden afgedamd.Tot nu toe is dit nog niet gebeurd, ooÈ ae uitschoot van de molenwordt er niet beter op-: dus voor de vrijwilligers van de stichting iser nog volop werk te doen.
Een aantal meters van de molen ligt.nog de inmaalschroefbak. Dezeinmaalschroef (niet meer-aanwezig) weia door een lange staten as,'
welke in een koker vanaf de molen hier naar toe looptl aangedreven.Dit door binnen in de molen een as te verschuiven.-Het kaËwiel datop deze as zit, grijpt dan in de onderbonkelaar.
uiteraard moest dan via de werver de uitmaalschroef buiten werking
-*o1d9! gezet. Dit aandriifwerk is door de molenaars inmidders aI weerbedrijfsvaardig gemaakt .
Een nieuwe inmaalschroef zal voorlopig nog wel in het wensenpakketblijven zitten.

HATSUM.
rFue§InTal schot in de restauratie van de rrHatsumermole, te komen.op de bestaande molenpöIe is een nieuwe betonfunderi"g g."io"t, u"de veldmuren en uitschoot zijn gedeeltelijk gemetseld.
De nieuwe kap ligt bij de boerdàrij .,ru' IiilXït"a op het erf en binnenin de schuur is men bezig het achikant te maken. van het oude acht-kant was alleen nog branàhout over, zodat er practisch sprake is vannieuwborrw-
In.tegenstelling tot de tÍKeimptilstermolerris de kap van deze molen ge-potdekseld.
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Of het hiervoor gebruikte materiaal (hechthout) op den duur zal vol-
doen is nog een vraagteken. De ondervinding met dit materiaal bij de
woningbouw is, dat het soms na 10 jaar al weer aan vervanging toe is.
Maar ook in hechthout zijn diverse soorten. Goede en minder goede-
De oude houten as van deze molen is vervangen door een gegoten
ijzeren as.

KLEINE WIELEN.
Onlangs stond er een stukje nieuws in de Leeuwarder Courant.
betrof hier nieuws over de restauratie van diverse windmolens.
Ook de ttHemriksmolet? welke op een natuurgebied aan de K1eine
staat, was gerestaureerd; o.a. was in deze molen een ijzeren as
plaatst,
Mijn mening over het plaatsen van ijzeren assen in molens waar
in hebben gezeten, zal zo langzaamaan wel bekend zijn.
Dat het bij deze molen is, een spinnekop, in welk type molen nooit een
ijzeren as aanwezig was, is volgens mij dubbel jammer. De bekende
Friese publicist S.J. v/d Molen schreef in zijn boek ftDit land van de
Elf Stedenrr over deze molen het volgende: I'Tot na de tweede wereld-
oorlog heeft de Hemriksmolen onder Huizum (bij Leeuwarden) het als
schepradmolen uitgehouden. Toen hij overbodig was geworden, is hij
in zijn geheel verhuisd naar de proefboerderij aan de Groningerstraat-
weg (noordzijde), waar hij 's Zomers veel gefotografeerd wordt. Dit
zonder dat de meeste toeristen weten hoe bijzonder dit molentje wel is.rr
Zorn bijzondere molen wordt nu opgezadeld met een ijzeren as. Geen
gezicht! Zoals bekend mag worden verondersteld, en boven reeds aan:
gegeven, staat de molen nu bij de Kleine Wielen in het recreatiegebied
rrDe Groene Stertr.
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Er begint schot te komen in de restauratie van de rrHempensermeer-
molenrr.
Het buitentimmerwerk is bijna klaar en ook de rietdekkers zullen
op dit moment wel klaar zijn met het nieuwe rietdek.
Zoals in de vorige r?Utskoatrral is vermeld, zijn de nieuwe rBuurmar
roeden en nieuwe staart, schoren en lange spruit vlak na de Bouwvak-
vakantie aangebracht.
Doordat er juist een droge periode was geweest, kon de kraan zonder
al te veel moeilijkheden bij de molen komen. De molen heeft nog een
bemalingsfunctie, welke gedurende de laatste jaren alleen nog maar
door een mechanisch (electrisch) aangedreven schroef werd [edaan.
De koningsspil was niet meer aanwezig en alleen van buiten léek het nog
op een windmolen. Bij de restauratie wordt de mogelijkheid om met wind-
kracht te rrmalentt weer aangebracht, alleen op een bijzondere manier.
In de molen is weer een electrisch aangedreven bemalingsinstallatie
aangebracht. Deze drijft de schroef aan. Door het drijfwerk te ont-
koppelen, kan ook met windkracht worden gedraaid. Dit gebeurt op
een wijze, welke niet in andere molens wordt aangetroffen. De schioef
van de molen is indertijd vervangen door een staien schroef en een
betonnen schroefbak. In verhouding tot de molen is deze schroef te
klein en bovendien draait hij de verkeerde kant op.
Om toch met windkracht te kunnen malen, moesten diverse voorzie-
ningen worden getroffen. op bijgaande schets is deze situatie aange-
geven.
Door de kleine schroef is de capaciteit van de molen zeer laag te noemen.
!\agnige spinnekop draait er meer water uit. De juiste verhouóingen zijn
hier dan ook niet aanwezig. overigens behoeft dit niet te betekenen
dat de polder het niet droog kan houden, want het electrische gemaalin de molen kan continu doordraaien.

Het

Wielen
ge-

zii nooit

Schemo l. Hempens
Omdat de schroef in tegengestelde
richting drooit, zol de oondriiving
binnen in de molen ook onders
moeten ziin .

Normool griipen de kommen von de
onderbonkeloar boven in het schroef-
rod, dit moet nu von onderen gebeu-
ren.
Bii het molen op windkrocht moet het
motorgemool worden uitgeschokeld
en de os, wooroon het schroefrod
zit, oon de schroef gekoppeld worden.
Deze constructie is op het schemo .niet
oongegeven.Nr.

Nr.

3. H em pen s De rietdekkers ( J .

4. Hempens Het riet wordt met
kont gebonden.
De mon binnen sloot het touw
touw met een soort noold weer

v / d Zee, B irdoord ) ziin begonnen .

gepreporeerd touw op het ocht-

om de rietlot en doorno wordt het
' noo r bu iten getrokken .

LEEUWARDEN.
onderweg naar Hempens, trof ik bij de gesloopte cAF-winkel B. veld,-
sma en K. de Groot aan. Zij waren bezig met Èet onderstuk van de
vroegere korenmolen welke na de sloop van dit pand te voorschijn

HEMPENS.
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K. de Croot (L. ) en R. Veldsmo (R. ) bii het molenrestant uit de
CA F-win kel te Leeuworden .

kwam te demonteren. VeeI bijzonders was het niet meer, want voor
zover het hout niet verrot was, was het zeet sterk door houtworm
aangetast. Naar ik vernam , zijn de vrijkomende onderdelen bij de
gemeente opgeslagen.

)

)
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Dit alles van gewapend beton. Bij dit molentje zit er straks tweemaal
zoveel in de grond dan dat er bovenuit steekt. Binnen afzienbare tijd
kan het ook weer draaien. Ook met een ijzeren as. Hoe klein het is,
blijkt wel uit de grootte van de bonkelaar waarmee K. de Groot bezig is.

SEXBIERUM.
De-oud6 rno-ten rrDe Korenaar?t was sinds enige tijd betrokken bij het
Voorlichtingscentrum'ÍAeolus'Í. Door de teleurstellende belangstelling
voor dit centrum, wil men de overeengekomen vergoeding welke de
eigenaar van deze molen ontvangt terugbrengen. Dit lagere bedrag
was voor de eigenaar S. Palma aanleiding om de overeenkomst op te
zeggen.
Op dit moment zijn er in de pers berichten, dat men het project wil
afstoten. Onderhandelingen met een particuliere instantie zouden hier-
over reeds zijn gevoerd. In hoever deze gang van zaken invloed zal
hebben op de geplande restauratie van de molen kan op dit moment
niet worden overzien.

WITMARSUM.
De niëuwe ÏiBuurmarr roeden voor de ttOndernemingrt te ltlitmarsum zijn
zover klaar, dat zij binnenkort in de molen kunnen worden aangebracht.
De roeden zijn inmiddels vanaf het gemeente terrein aan de Arumerweg
naar de molen vervoerd. Dit gebeurde met een zware trekker metkraan.
Het vervoer van deze t 19 m. lange roeden door de dorpskern vergde
van de kraandrijver soms in de bochten wel enige stuurmanskunst,
maar binnen ruim één uur was het karwei geklaardlD6Tóedèn liggen
nu vlak bij de molen.
De oude roeden worden zeer slecht en het is bijna niet meer verant-
woord er mee te malen. AIs de molen wordt stilgezet, wordt steeds de
meest slechte roede zover mogelijk van het woonhuis naast de molen
afgezet.
Op de nieuwe roeden worden weer de bij de vorige restauratie "weg-
gerestaureerde't fokken (fauël) aan_gebracht. De toen ook door rrOud

Hollandsr? vervangen zelfzwichting wordt voorlopig althans niet in de
vroegere staat teruggebracht. Blijft dus 'rOud HollandsI'.

CORNWERD.
Al sinds jaren, staat de 'rCornwerdermolentr vleugellam in het landschap.
Hoewel nog een gedeelte van de Zelfzwichtingsborden op het gevlucht
aanwezig is, is de toestand van de roeden zeer slecht.
Er gaan geruchten, en deze worden steeds duidelijker, dat de molen
binnen afzienbare tijd in ruilverkavelingsverband zal worden gerestau-
reerd.
Dit wordt dan ook wel hoog tijd.
Onlangs hebben wij nog een bezoek aan deze molen gebracht.
Van de deuren en kistramen is niet veel meer over en ook het rietdek,
dat met ijzerdraad is, of eigenlijk was gebonden, want door roestvor-
ming is van dit draad weinig meer over, kan met een flinke storm wel
eens in een keer verdwenen zijn. Ook binnen in de molen is het een
chaos. Doordat er geen stukje glas meer in de ramen zit (voor zover

STIENS.
De "Binnemats molentt te
Stiens, de kleinste muonts
van Friesland, wordt bin-
nenkort op zijn nieuwe
standplaats geplaatst. Fiet
achtkantje, dat sinds enige
tijd op het terrein van
trTacomarr stond, is naar de
loods van Roosma vervoerd
en wordt hier voorzien van
een rietdek.
Op de nieuwe standplaats
bij de Brédyk is aan beide
kanten de vaart afgedamd;
binnen deze damwanden
worden de nieuwe water-
lopen gemaakt.

K. de Croot bezig met de bonkeloor von
"Binnemots Molen".
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De "Cornwerder mole,,. Een groot
gedeelte von de Zetf zwichtborden
is verd wenen . Ook de roeden ( pot )ziin slecht.
Du idelíik ziin de veren te zien , woor-
mee de windborden woren bevestigd.
Onder in de veldmuur is duidetiik- de
b?og von de gedichte schroefbak te
zien. De longe spruit is een ijzeren
H. profiel .

9".rq ryg aanwezig zijn) is de m6len in het bezit genomen van een aan_tal duiven. Alres zit dan ook vor duivendrek en h]oewel laat in de tijdwas er nog een nest met jonge duiven.
De houtconstruktie op zichzàf verkeert nog in goede staat en er kan
{gn o9t worden gesteld, dat een spoedige restauratie, en zo dit nietdirect mogelijk is, een grondig waterdicËt maken van de molen in detoekomst veel kostbare reparaiies kan voorkomen.
P^" i"^l:"-li1_ï?:C".-tweè schroeven, waarvan een niet meer aanwezigrs' uok de ene schroefbak is niet meer aanwezig. wel is nog te zienwaar deze heeft gezeten. De nu nog aanwezige"""t.oui *o*Ët erectrischaangedreven.
Hoer,vel de koningsspil er nog wel inzit, is wel te zien, dat er na hetaanbrengen van de motor noóit meer met winoxractrt É ;;;;i"".voor het in het werk zetten van de schroeven was een bijzondere con-struktie aangebracht. De potbalk waarin de schroef aan de onderkantwas gelagerd, was scharnierend opgesteld. Door a"r" foiÈrir. omhoogte trekken' werd het schroefrad in-ae uonxelaar geschïven en konmen water uitmalen. Door-de potbark te raten zakk-en werd de schroefontkoppeld. op deze manier lion men een van de beide o1-aà"g"r"rr"t

Schemo I l.
Bii de "Cornwerder mole, wos een
speciole constructie oongebrocht om
de schroeven in werking te stellen.
B ii omhoog getrokken potbatk , g re-
pen de kommen von het betreffende
schroefrod in die van de onderbon_
keloar. Werd de potbotk in de
ondersfe stond gezet, (gestippetd )
don wos de schroef buiten werking.
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Beide schroeven gebruiken. In de laagste stand hing de potbalk dan
in een ijzeren beugel welke achter aan de schroefbak zat.
Deze onderdelen liggen nog onder in de molen; de nog aanwezige
schroef is nu voorzien van een stalen (H.profiel) potbalk.
Opmerkelijk is ook dat alle windborden met veren waren bevestigd.
Deze veren zitten nog aan het gevlucht.
De molen kon in het verleden wel door een ondeskundige of slecht-
horende molenaar zijn bediend. De kammen van de (kam)pal ziln half
afgesleten. De molen heeft dus gedurende lange tijd met rrroffelende
palï gedraaid. (Voor ondeskundigen) De pal dient om het terugdraaien
van de wieken bij wind van achteren te voorkomen. Via een touw
achter bij de staart wordt hij , als men begint te ?'malen'r, gelicht en
bij stilstand weer opgelegd.

Harlingen, 3 november 1988 J. Brunsmann

Van de heer A.S. de Jong ontvingen we het tweede deel uit Bernoulli's
Vademecum dat deze keer gaat over graanmolens.

1 Liter
1,
1rt
1il
1n

C RAANMOLENS

I . Gewicht der graansoorten.
tarwe wgegt r r.e...roe.i..ae.e...?._. 0174 0180 KG.
spelt ll . .. .. .. . .. o.. zonder kaf 0 rTL 0r 76 rr

rogge l' ....r..o.o....o......... 0168 0172 Íl

ggrst tl ....o........o.......... 0158 0166 tt

havgr lt .. ..... .. .... ... . ... . .. . 0 r42 0149 lt

ll. Voorbereiding van het graan ter vermaling.
Vlakke draadzeeft. Lengte 45 cl/l , breedte 30 cM, helling ll5, mazen
12 mM lang en 5 mM breed, aantal schommelingen per minuut 130,
grootte der schommelingen 3 cM; stroohalmen, steentjes enz. worden
niet door de zeeft doorgelaten, maar vallen er aan het lage gedeelte af.
Liggende zuiveringscillinder of zeeft. Lengte 4,5 M, middellijn 1 M,
helling 1/10, met vlechtwerk omgeven van draad No 14, dat slechts
stof doch geen graankorrels doorlaat; de as, de armen en de langsregels
zijn met raspvormig gebikt plaatijzer bekleed, om de graankorrels,
welke bij de omwenteling daarop vallen, af te wrijven; 30 omwentelingen
per minuut, geplaatst in een kast, waaruit het stof met behulp van een
ventilator wordt verwiiderd.
Staande zuiveringscilinder of zeeft. Hoogte 1,6 M, middellijn l M, mantel
van plaatijzer, met gaten van 2 mM wijdte, welke de scherpe kanten
naar de binnenzijde gekeerd hebben; as met 18 tot 24 vleugels, die over
de geheele lengte en omtrek gelijkvormig verdeeld zijn, en welker rasp-
vormig bewerkte vlakken een hoek van 45o met de as maken. Draait de

U IT BER NOU LLI'S VADEM ECU M



34

as met vleugels om, dan zal het van boven invallende koren door de
vleugels tegen den stilstaanden buitenwand worden geworpen en
daardoor de korels afgewreven worden. Het stof gaat door de gaten
in den mantel. Bij het uit den zeeftcilinder komen van het graan wordt
het blootgesteld aan een luchtstroom, die verkregen wordt door een
ventilator, welke onder de cilinderzeeft ligt en op dezelfde as bevestigd
250 tot 300 omwentelingen per minuut maakt. Men brengt in dezen
zuiveringstoestel, die ook den kegelvorm kan hebben, soms scherpe
borstels aan, evenwijdig aan het buitenvlak, waarlangs dan de graan-
korrels strijken. Deze borstels zijn echter aan veel slijting onderhevig.

Puntwerk bestaat uit een gewoon maalwerk, waarvan de steenen zoover
uit elkaar gesteld worden, dat zij de korrels slechts raken, niet breken,
ter losmaking der harige spitsen, welke zich aan de graankorrels be-
vinden, hetgeen menhet puntennoemt; ter verwijdering dier spitsen
en ander los vuil wordt een ventilateur met het puntwerk in verbinding
gebracht.

Kneuswerk bestaat uit twee verstelbare cilinders van 20 cM middellijn
en 40 cM lengte, waartusschen de graankorrels vallen om gedrukt of
geplet te worden. De eene cilinder maakt 45 tegen dat de andere 60 om-
wentelingen doet. Deze toestel is niet aanbevelenswaardig.

Vochtmachine bestaat uit een plaatijzeren cilinder van 35 cM diameter,
2 M lengte, liggende onder 1/15 helling en makende per minuut 45 om-
wentelingen. In den cilinder komt het graan en een fiine waterstraal.
Het zoo bevochtigde graan wordt door elkaar gewerkt met behulp van
een vaste as, waaraan verschillende armen zijn bevestigd. Alleen bij
zeer droge vruchten wordt deze bewerking verricht.

i

III MAALWERK

Aard der molensteenen. Deze steenen moeten gemakkelijk met sche'rpe
kanten, die niet afbrokkelen of spoedig stomp worden, bewerkt kunnen
worden. Deze eigenschappen bezitten de meeste der harde grofkorre-
lige zandsteenen, in nog grooter mate de bazalt, bijv. van Andernoch
aan den Rijn en in het bijzonder de fijnkorrelige kwartssteenen van
La Ferté en Bergeroc in Fronkriik.
Deze laatste steenen, welke veel poriën en scherpe kanten van groote
hardheid hebben, worden door cement uit losse stukken samengesteld.
Afmetingen der steenen. 0,9 tot 1,6 M middellijn en 0,2b tot 0,40 dikte.
Wijdte van het oog 0,22 tot 0,32 M.

Scherp maken of billen. De hoofdlijnen zijn voren, Fig, 326, welke,
volgens een bepaalden regel verdeeld, in de maalvlakken der beide
steenen worden gehouwen. D

Bij het oog zljn de voren 6 à 7

en aan den omtrek 3 à 4 mM diep.
Zii moeten het koren schaarvor-
mig doorsnijden en tegelijk naar
den omtrek voeren, waarom de
voren van looper en ligger als in

Fí9. 328.

@
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Fig . lZ7 voorgestetd moeten zijn gericht. Een richting der voren als

inïig. 32g is af te keuren, daar het koren gedurende het vermalen
daarËij ten deele naar binnen zou worden gedreven.
Met behutp van een kraan kan de looper in de gaten h-, Fig ' 329,

gevat , opgelicht , gedraaid en naast àun ligger gestreken worden '
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Omtreksnelheid van den looper: 6 tot 9 M per sekonde'
O"r" gt"ra mag niet overscitreden worden, anders ontstaat er te
sterkJ verhittiig; het is daarom doelmatig een regelaar te gebruiken.

Deelt men den weg, dien een punt aan den omtrek per minuut aflegt door

dien omtrek, dan verkriigt mèn het aantal omwentelingen per minuut.

Molenspil. De looper rust op de beide einden d van den rijn D '
Fio. 329. en deze op de moienspil C' Opdat dc looper door zijn eigen

;;ïiÀïlt""a"-no"i'rontaal zal hangen en dus evenwijdig aan den ligger
7al btijven, moet het boveneinde 'an de spil eenige_centimeters boven

het zwaartepunt van den looper liggen' De bus of de legering' waarin
de spil draait bij zijn doorgang doór den vasten ondersteen of ligger,
bestàat uit 3 tot 4 stukken"rraid hout n, die de wiggen p oongedreven
kunnen worden. De onderpot van de spil kan men laten rijzen of zak-
ken en regelt hierdoor den afstand der steenen'
Iedere maalgang werkt op zích zelve.

Aanvoer der te vermalen vrucht. Het uitstorten door de buis G moet

regelmatig geschieden. In de nieuwere inrichtingen leidt van G een

ptötilzerËn-buis H van ? cM middellijn het koren in het bekervormige
takje-f, dat met den rijn mededraaiende, de korrels regelmatig over den

rand stort. De toevoer kan vermeerderd of verminderd worden door de

buis H te lichten of te laten zakken met behulp der daartoe dienende
stelinrichting R. Dikwerf dient ook tot regeling een klep k'
Afvoer van het gemalene. Het meel valt in de 10 tot 15 cM breede ruimte
tusschen den lig-ger en de steenkist z en wordt door de vleugels E, of
ook wel alleen door de draaiende beweging van den Iooper naar de

afvoerbuis F geleid. (Wordt vervolgd)'

rlt. t2c.

Í[
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Zoals ik schreef op blz. 15 van 'tDe Utskoatl nr. 51 van sept. j.l. zou
ik terugkomen op de historie van de v.m. korenmolen tÍ tt Lamrtvan
Leeuwarden.

Het is nu eens niet een overname van een kranteknipsel of gedeelte
van een boek(je), maar een samenvatting over deze molen uit diverse
boeken, tijdschriften en (particuliere) archieven e.d. Ook een paar
oud-medewerkers van de Coöp. rtNoordkanttr vertelden Dirk Swierstra
en mij bijzonderheden.
(Dit waren de heren M. Miedema uit Oenkerk, J.T. Sloten uit Leeuwar-
den en W. Smidt uit Heerenveen).
Ook stelde ons redactielid drs. D.M. Bunskoeke ons g:egevens voor dit
doel ter hand.
Het Gemeentelijke archief en de stedelijke bibliotheek van Leeuwarden
stelden een foto beschikbaar ter publicatie; ook de heer J.s. Bakker
uit Moerkapelle (Z-H) verschafte een paar waarde volle tips.
De redactie van het vakblad tÍde Molenaarr (weekblad voor de graan-
verwerkende en veevoederindustrie met o.a. veel nieuwtjes) gàf, ock
haar medewerking.

Een ieder, die ons geholpen heeft, zeggen we hiervoor dank.
Dirk swrerstra en Popxe limmermans. Leeuwarden/Heerenveen, okt. 18g.

Op de kaart van 1603 van Leeuwarden stond een korenmoien op de
Hoeksterpoortsdwinger, bij de tegenwoordige Groningerstraatweg.
Deze molen was daar gebouwd tussen 1580 en f0OS. fn 1699 werd de
helft van de molen verkocht. Reeds rond 1?60 was de molen een boven-
kruier, maar wellieht is dit onjuist omdat er in 1?91 onderdelen van een
oude standerdmolen te koop werden aangeboden aan de vlakbij gelegen
Arendstuin. In 1802 werd een kwart van de molen verkocht aan coen-
raad Daalman, en het is mogelijk dat de molen toen werd vernieuwd.
Irt 1818 maalde de molen voor o,a. bakkers te Oenkerk, Suawoude en
Bergum. In 1829 werd de molen door een storm beschadigd, maar niet
hersteld. In augustus 1830 werd deze molen per schip verplaatst'van
de Hoeksterpoortsdwinger naar het Marssumerbinnenpad, de tegen-
woordige Molenstraat. (Hoek Pier Panderstraat). Toen had de molen al
de naamrt Lam. Op 16 juni 1860 werd de molen in 2 gelijke delen ver-
kocht, waarna H.C. Flieringa Hz. zich hier als molenaar vestigde.In 1863 blijkt G. van Riessen de molen voor f. 300,-- per jaar-te huren,
in dat jaar werden opnieuw de twee helften van de molen verkocht op

De wind-
vonaf de
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en stoommolen tt 't Lomt' , gefotog rofeerd
"Oldehovett, (repro P, Timmermons)

Toen tt 't Lom" nog olleen windmolen
bebouwd terrein ) ziin noom nog eer
de korenmolen "De Arend", gesloo7t
de "Oldehovett , Detail von een oude

wes, €fr de "Croene Weide" (thons
oon deed . Met op de achterg rond
in december 1901, Ceheel links,

p rent (collectie T immermon s )

,t
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3 november, waarbii f. 1.451,-- en f. 1.559,-- was geboden. Later
werd de N.V.Fortuna eigenaar van deze molen, en was H.A.Vosman er
molenaar op. Vosman kwam uit Heerenveen. De molen was toen een
korenmolen speciaal voor het malen van gerst en mais, de aandrijving
geschiede door wind- en stoomkracht.
In 1901 werd als een van de eerste molens in Friesland de molen voor-
zien van zelfzwichting op de beide roeden, deze zelfzwichting werd aan-
gebracht door de molenmaker J.H. Westra uit Franeker. Molenaar Vosman
was zeer tevreden over deze zelfzwichting, tijdens een reis naar het
zuiden des lands in 1902 bleek het hem dat er daar weinig molenaars
het systeem kenden,
Terwijl in Friesland en Groningen elke molen van enige betekenis reeds
van zelfzwichting voorzien was, zijn verbazing hierover uitte hij in
De Molenaar van 28-5-1902.
In 1902 was molenaar H.A. Vosman eigenaar van de molen. Toen werd
er namelijk vermeld dat er in of bij de molen een stoomtoestel aanwezig
was met 1 ketel, met een verwarmd oppervlak van 43 m2 en een ver-
mogen van 43 pk.
Op 4 november 1916 bood de heer Vosman de molen rt Lam met terreinen
en bijgebouwen met inventaris te koop aan voor f. ?0.000,-- aan de
Coöperatieve Aankoopvereniging en Graanmalerij Noordkant (opgericht
in 1902). Het bestuur daarvan vond een bedrag van f. 50.000,--
bespreekbaar.
Op 6 januari 1917 vroeg de heer Vosman f. 60.000,-- met aanvaarding
op 12 mei 1917. Door de coöperatÍe Noordkant werd advies gevraagd
aan: W, Pol van Birdaard, C. van Rosmalen te Oldeberkoop enl
J, Westra molenmaker te Leeuwarden.
Op 11 januari 1917 werd de molen door het bestuur van Noordkant de
molen bezichtigd, waarbij de heren Vosman en Westra aanwezig waren.
De heer Vosman zegt dat bij verkoop van de molen de naam tt Lam niet
meer gebruikt mag worden. Bij een nabespreking van het bestuur'en
de heer Westra maakte de laatste de volgende beiekening:
Grond f. 10.000,--
Woonhuis 9. 000, --
Molen, pakhuis, sten€D ,

elevator, paardestal ,

maehine s, stoomketel , e. d. 30. 000, --

Totaal f. 59. 000 , --
Westra zegt dat deze schatting niet te hoog is en daardoor zelf wel te
yitlel kopen. Volgens hem komen er de eerste 10 jaren geen kosten.
Het Noordkant bestuur vindt dat de koop door moet gaan, en zal dit
op de algemene ledenvergadering van 18 januari 1g1Z voorstellen.
De vraagprijs van f. 60.000,-- lijkt alleszins redelijk.
Een rumoerige ledenvergadering volgde op 18 januari 1912. Er waren
er die beweerden dat de molen in een slechte staat verkeerde en dat
er_veel kosten_gemaakt moeten worden om de molen op te knappen,
ook zouden erlekkages zijn. Het bestuur zegt dat de molen wel oud is
maar d-at de produktiecapaciteit 7 x zo hoog is als nu in het huidige
bedrijf . Bij stemming blijkt dat 100 leden voor de koop zijn, 5 tegèn
€n enkele onthoudingen.
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Deze spreuk wos eertiids te vinden in de koren- en pelmolen von
Buitenpost.
Zie hierover de biilogc von "De Utskoatt', no. 36 von december 1984,
door Adrioon M. von Dop en Aerben D. Wiinio.
Deze spreuk wos loter ook te vinden in de tuindersofdeling of molen-
hoek von de C.A.F.-winkel,
Het bord is thons porticulier bezit (foto von D. Swierstro).
Op 27 januari 1917 werd het voorlopige koopcontract getekend door
het Noordkantbestuur, de heer Vosman en notaris Andringa.
Op 17 februari 1917 word het koopcontract getekend door bestuurs-
leden, en alles verzekerd bij Hoogslag assurantiekantoor.
Op 28 november 1917 word de koopsom van f. 60.000,-- plus de kosten
betaald.
Op 25 november L9L8 besluit het bestuur de molen voor afbraak te
verkopen. Ze verwachten er een behoorlijk bedrag voor te ontvangen.
Op 6 januari 1919 biedt de molenmaker J. Westra uit Leeuwarden
f. 1.300,-- voor de molen. Dit bod werd door het bestuur voor kennis-
geving aangenomen.
Op 20 januari 1919 kocht J. Westra de molenroede, as en koningsspil
voor een bedrag van f. 1.200,--. De stelling rondom de molen werd
verkocht voor f. 130,-- .

Op 5 maart 1919 maakte J. Westra de stenen enz. geschikt voor aan-
drijving met stoom of electriciteit. Aan diverse afbraakmaterialen van
de molen wordt nog f. 1.000,-- ontvangen.
Op 11 september 1919 krijgt men de mondelinge vergunning tot afbraak
van de molen. Na verwijdering van de door Westra gekochte delen is
de molen nog f. 100,-- waard. De afbraak zelf moet f. 400,-- kosten.
Besloten wordt de f. 100,-- te accepteren.
Op 24 september 1919 werd de molen afgebroken, op de houten onder-
bouw na. Deze onderbouw werd ingebouwd in de maalderij. Rond 1950
gingen de laatste maalkoppelstenen van de molen naar de koren- en
pelmolen trDe Eendrachtrrte Anjum. De fabriek kreeg er toen een tweede
hamermolen bij, ook van het fabrikaat Olifant (Haarlem). De laatste
molenaar van de fabriek was Hendrik Pietersma,
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De molenstenen werden toen alreen nog gebruikt ars haverpletter,voor het gebruik ars paardenvoer. De piodukten werden aàor eigenvrachtrijder_s o.a. per p-aard en wage[vervoerd, twee daarvan waren,Auke v.d. Veen en nitÀke Stap, de-ze laatste *"ó t.rr"rr"-een goeaegraanmenger. Tot begin jaren-zestig had men nog een Belg (paard)in gebruik, die op net taàtst alleenïerd gebruik-t voor heï tïansportvan vracht uit de boten, gelegen in de weltersingel naar de fabrieken het pakhuis. Auke v.d. Veln verterde: dat je-zakken kunstmestvan 100 kg. moest neergooien, en er daarna niet meer aan moest komen.In september 1963 werd de Coöperatie Noordkant opguror.r, i, d.coöperatieve vereeniging _tot aànkoop en bewerking "-r"r, i"rraoor*-benodigdheden voor Frielland, thanÀ beter bekend"als c.A.F. Demaalderij werd opgeheven, en in de bedrijfspanden;.;à;;;"tigd deC.A.F. -winkel .
In het voorjaar van 1g88 verhuisde de c.A.F.-winker naar de sneker-trekweg en werden de panden aan de Molenstraat gesloopt. Daardoorkwam het onderstuk van de molen ,t Lam weer vrij te staan. Bouw_bedrijf (en molenmakerii) Tacoma 8.V., te Stiens'sloopte tàt resta.rtvan de molen in_ augustus 19gg, de balken van het onderstuk werdenopgeslagen op de Gemeentewerf van de Gemeente Leeuwarden.op de plaats waar de molen rt Lam heeft gestaan worden thans apparte-menten gebouwd.

Gezicht op de Westersinget
met de molen t{ ,t í_om,,;
deze foto is gemookt door
de fotogroaf Cornelis
Holbertsma, Deze foto
werd somen met ondere
stodsgezichten, in een
met zilver gemonteerde
portefeuille en op 'l I of
l9 iuni I892 olngeboden
oon Hr.Ms. Koningin
l,llilhelmino .

(Deze portefeuitte wordt
nog sfeeds bewoord in het
Konink I i ik H u isorchief ) .
Repro vio Cemeenteorchief
Leeuworden (collectie
D. Swierstra ).
Deze appartementen krijgen
helaas niet de naam van de
molen of Noordkant maar
de naam van de molenaar
Vosman, nametijk Vossen-
hove. Door de echte
Leeuwarders is de mole-
naar reeds voornoemd,
want aan de overzijde

4t

van de straat ligt het Westerparkje,-bevolking uitsluitend bekenö onder
die is bij de Leeuwarder

de naarn Het Vossepark.

:l: -.....

Op deze foto uít 1952 is afgebeeld. een deel yan het personeel en hun
echtgenotes van dettNoordkonttt. Deze foto is gemaokt te Rotterdori bii
het Centrool Bureou, De reis doornoar toe werd georgoniseerd ter
g_elegenheid von het S}-iorig bestoon von de Coöp. Nóordkont.
(Uit het fomilieolbum, von fom. l,tl . Smidt).
De ofgebeelde personen ziin von links naor rechts:
Achterste rii: S. Diikstro; J. Schut; M. Vtietstra; A, v.d. Veen;

R. Sinnemo; W. Oost; K. Miedemo; Tj, Sinnema;
K. v. Drogen; J. Reitsmo; Si. Roodo; p. v.d. Bii.

Middelste rij: M. v. Slooten; Mevr. Buwoldo; Buwoldo; H. Merkus;
Y. Bilstro; S. v.d. l4lerf; H. Jellema, Mevr. Smidt;
W. Smidt; H. postmo (dir.); L.J. v.d. Burg (vocrz.).

Voorste rii: ? ; Mevr- Bosch; R. Teernstra; Mevr. Meíkus;
Mevr. Bilstro; Mevr, Miedemo; Mevr. Roordo;
Mevr. W. Oost; Mevr. v.d. Bii; Mevr. Roordo; ?
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-Deze foto toont het ondere deel von het personeel en hun echt-genotes. (Uit het fomilieolbum von fom, M. Miedemd.
Von links noor rechts:
Achterste rii: Jan Dijkstro; Siebren Wiersmo; W. lJsselstein; K. Smit;K. Wiersmo; Johon de Vries; Sietse ?; Jan de Boer;J. Heido; J. Stenekes; R. Bergsmo; L, v.d, Burg

(voorz. ),
Middelste rii: P. Stuivelvolt; Mevr. Stenekes; Mevr. Wiersmo;

Mevr, lJsselstein; Sies Wiersmo; v.d, Mei ; J. Hunze;
M. Miedema (bedr. leider); J. v.d. l4lerf; M. v.d. Velde;
H. postmo (Dir.); Mevr. Bergsmo; ? ; ; ?;
A. v.d. Weg; Mevr. v.d. Weg.

Voorste rij: Juff. f . Alves; Mevr. Miedemo; Mevr. de Vries;
Mevr. Smit; Mevr. Wiersma; Mevr, v.d. Mei ; Mevr. Hunze;
Mevr. v.d. Werf; Mevr. v.d. Velde; Mevr, v.d. Veen.
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SPI NN EKOP

Doe froen fon de wyfr,
wot hu rder, wot better.
It is jierren ferlyn
dat er focht tsiin it wetter,

Fier rekke hy wei
fon wyn en fqn weogen,
fertoorke by de dei
forsutere foar d'eogen.

No wer op it honk
so kreos os in kr[tsbei ,
en Frysk yn de pronk
it i s w ierlik in fees tdei

Underhild him no goed,
d y stride r fon h in de r
hy sfie doe foar 0s noed
dogge wy it net minder?

H.N. IBB

Het bovenstaande gedicht is gemaakt door een voor ons onbekend
dichter(es); dit werd enkele dagen voor de officiële opening
( 15 juni j.1. ) van de 'fGeeuwpoldermolenrt toegestuurd aan de
eigenaar, nl . stiehting ttDe Fryske Moletr.
We willen de lezers van rrDe Utskoattr dit niet onthouden.
De gasten en excursiedeelnemers hebben het reeds gehoord.
Onze voorzitter, de heer Bokma, heeft het voorgedragen op de M. S .
ttSinnewillert (van fam. P, Brouwer, Joure) ter afsluiting van de
opening der molen.
De onbekende afzende r, TIGE TANK , voor het mooie gedicht.

P. Timmermans.
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l4lindlust in 1939, De molen vertoonde reeds tekenen vqn
De molenoor S ietze T immerman loopt niets vermoedend u it
( Foto S poornes todorchief Hoorlem )
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Volgend jaar is het precies 130 jaar geleden dat Windlust vemees aan
de Hoofdstraat Oost te Noordwolde. Uit gegevens van het kadaster
blijkt dat er voordien geen molen op deze plaats stond. Er bestaan
echter geruchten dat de molen eerst aan de Molenburen zou hebben
gestaan. Het bouwjaar zou dan t770 ziin. Schrijver dezes trekt dit
sterk in twijfel. Er stond inderdaad een molen aan de Molenburen.
Dat was de in 1775 te Blesdiike gebouwde poldermolen, die in 1835
naar Noordwolde verhuisde om daar als korenmolen dienst te doen.
De naam Molenburen is echter ouder. Deze streek dankt haar naam aan
een standerdmolen die ooit eens ter hoogte van de huidige §pokedam
stond. Kaarten wijzen er totaal niet op dat Windlust eerst aan deze
Molenburen stond. De uiterst betrouwbare en gedetailleerde kaarten
van het toenmalige Ministerie van Oorlog bevestigen dat. In 1853 ver-
kenden landmeters van het Ministerie, Noordwolde en wijde omgeving.
De enigste molen die ze in dat jaar aantroffen was de uit Blesdijke
overgeplaatste. Dat geeft te denken. Als molen Windlust van elders
komt, dan komt hij in ieder geval niet uit Noordwolde en wijde omge-
ving.
Enfin, genoeg van dit alles. Noordwolde bezit een bijzonder mooie en
sterk getailleerde molen. Door deze taille steekt de kap wat ver uit.
Deze moest immers genoeg ruimte bevatten voor bovenwiel en vang.
De molen is zo getailleerd dat Anton Sipman het in zijn boek "Molens
zoals ze waren en zoals ik hen heb gekendtr EEN ZUIVER FRIES TYPE
noemde. De molen was eerst een beltmolen. Oprukkende bebouwing
noodzaakte de familie Timmerman tot het verhogen van Windlust. De
familie Timmerman was ook de oprichter van de molen en Windlust
bleef tot 1968 in bezit van een Timmerman. De molen heeft echter
verschillende knechten gekend. Dankzij de schrijf , plak- en kraslust
van hen is er een waar t?archiefrr op de balken achter gebleven. Zo
weten we, zonder Pelleboer te raadplegen, dat het op 11 december 1891
verschrikkelijk stormde. Voorts maalde C. Greven op 11 augustus 1906
de eerste nieuwe rogge voor P. Heskamp. Drie jaar later maalde hij de
eerste nieuwe rogge voor J. Jonker. Maar wat te denken van een com-
pleet kranteknipsel met een artikel over een zekere J. van der Ven die
ons oud vergrijsd Europa vaarwel zegt en blij is als hij de duinen aan
de kim ziet verdwijnen, of een orginele kalender van 1884 en knipsel
met de laatste mode van 1890! Alles is zonder kleerscheuren de tijd
doorgekomen en nog steeds in de molen te bewonderen.

Nu terug naar de geschiedenis. De eerste knecht van de familie Timmer-
man was een zekere O. Bel . In 1864 werd hij.opgevolgd door L. Dijkstra.
Deze molenaarsknecht heeft de. vergroting van beltmolen naar standerd-
molen meegemaakt. Er was in zijn tijd een kat op de molen die het wel
heel erg trof. Hij of zij kreeg een eigen ingang door de molenmuur en
kon zo dag en nacht achter de muizen aan, Hetkattegat werkt nog steeds.

130 JAAR ''WINDLUST'' NOORDWOLDE-l door H.A.Hachmer, Noordhorn
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Creven met een' zwoor beloden
tron s portfiets t
kloor voor
vertrek.
( Repro S. T uinhof )
Foto verkregen
vio een dochter
van Creven.

Een dikke rode
kater loopt dage-
lijks in en uit.
Muizen zijn ner-
gens te bekennen !

Mei 1885 trad
Harm van der
Weert in dienst.
Hij bleef tot
LZ mei 1891.
Geerlof Smit
werd zijn opvol-
ger. Jan Timmer-
man ( geb . 1- 4-L861 ,
gest. 3 1- L-L927)
was zijn baas.
Deze kreeg op
L4 november 1891

. een zoon en
noemde hem Sietze.

sietze zou de laatste Timmerman worden die de molen bezat. Geerlóf smit
bleef tot 10 mei 1898 in vaste dienst maar sprong daarna nog regelmatig
bij. Cornelis Greven, de laatste knecht op molen Windlust, ieerde het -
vak van hem. Mei 1906 trad cornelis in vàste dienst. cornelis en sietze
waren bekende verschijningen in het dorp. Sietze was een rijk man.
De familie Timmerman bezat veel grond in en om Noordwolde. Door te
trouwen met Catharina Elizabeth Lelsz werd het bezit nog vergroot. 

,cornelis werd vooral bekend om zijn manier van transpoiteren van meel
en mengvoer. Een grote transportfiets werd volgepakt met zakken.
Temidden van al deze zakken zat Cornelis. Het èvenwicht was soms
wankel. Eens brak Cornelis zijn arm tengevolge van zotn transport.
In februari 1921 vond er een merkwaardig transport plaats naar Noord-
wolde. Per tram kwam een gloeikopmotor, merk Sless und Rossman,
vanuit Deventer naar Noordwolde. De gloeikop was gekocht bij de.
firma Ten Zijthoff en Zoon en bestemd voor molen Windtust. De mótor
kwam in een klein bijgebouw en maakte de windkracht overbodig. Toch
bleef men eerst gebruik maken van beide energiebronnen.
In de dertiger jaren schakelde men steeds meei over op de motor en de
molen geraakte in verval. In de Tweede wereldoorlog moest men nood-
gedwongen weer gebruik maken van de windkracht. Na de oorlog ging
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het snel bergafwaarts. Februari 1953 stopte Cornelis Greven met werken.
Hii had het als molenaarsknecht het langst volgehouden van allemaal.
Sietze Timmerman ging nog een tijd door met het verkopen van meng-
voer. De molen draaide echter nooit. In 1959 werd begonnen met een
restauratie die in delen werd uitgevoerd. De kap, de stelling en de
schoren werden bijna totaal vervangen. De houten as verdween en
een erg korte gietijzeren as kwam er voor in de plaats. De molen kreeg
Pokwieken met eenvoudige remkleppen en stond er weer als nieuw bii.
Op 1 november 1968 overleed de vrouw van Sietze. Anderhalve maand
later overleed Sietze. Stichting rrDe Oosthoekrr werd erfgenaam. De
stichting hield zich bezig met het organiseren van allerlei evenementen
waaronder sport. Sietze Timmerman hield van sport en was o.a. voor-
zitter van de plaatselijke voetbalclub. De stichting heeft de molen tot
nu toe goed kunnen onderhouden. Zo vindt er regelmatig onderhoud
plaats, vernieuwde men de penbalk en verving men de roeden.
Sinds 8 mei 1976 is Sake Bergsma vrijwillig molenaar op de molen.
In 1979 kreeg hij assistentie van schrijver dezes. Af en toe kunnen we
weer met Cornelis Greven dichten; Door Godes macht,

en menschen vliit,
wordt hier graan,
tot meel berijd.

De molen is bijna elke zaterdag van 11.30 tot 17.00 uur open.
Tijdens Nationale Molendag en Open Monumentendag is tevens de
gloeikop in werking te zien.

\ .i i\ i'\

\i r:..:i i i

Lobel behorende bii het tronsport von de gloeikopmotor.
(Bezit H.A. Hochmer).
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Zoals de meesten van jullie hebben vernomen tijdens de naiaarsverga-
dering, is in de vergadering van Leermeesters onlangs besloten om
bij toerbeurt een stukje te schrijven in de ritskoat. Wij hadden gedacht
om in deze stukjes dingen te bespreken, die eigen zijn op de molen
van de betreffende leermeester.
Een heleboel dingen die, zoals bij ons op houtzaagmolen 'rde RatI in
IJlst, na zoveel jaren zagen al een beetje gewoon worden, zijn best wel
de moeite waard op opgeschreven te worden.
Zo kwam bij mij het idee op om iets op papier te zetten aangaande
het zagen van zowel kort als lang hout.
Ongeveer 5 iaar terug kwam een bestuurslid van stichting houtzaag-
molen I'de Ratrr, de plaatselijke houthandelaar dhr. S.O. de Vries bij
ons met het verzoek om voor hem een 15 oude eiken balken uit de A-
kerk te Groningen te zagen. Hij had deze order aangenomen van een
aannemer die de balken opnieuw wilde gebruiken, bij de restauratie
van de kerk. Maar na het zagen van één balk van 150 cm had hij al
10 spijkers gezaagd, je kunt ie voorstellen wat er dan van zorn snel-
lopende zaag overblil'ft.
Omdat het risico op ongelukken bij een raamzaag in zorn geval iets
minder is, hebben wij besloten deze order over te nemen.
Ook wij waren na het zagen van één balk ongeveer hetzelfde aantal
spijkers tegengekomen. Elke balk moest twee keer door het zaagraam,
dus we hadden aI snel berouw na die ene balk.
Hoeprecies weetik niet meer, maar iemand is toen op het lumineuze
idee gekomen om deze balken eerst met een metaaldetector te onder-
zoeken. In één dag hebben we met behulp van twee man, die door'
de aannemer uit Groningen waren gestuurd toch zeker 2 kilo ijzer uit
de balken gehaald. De aannemer was zeer verbaasd over deze hoeveel-
heid, omdat hij de balken uit de nok van de kerk had gehaald, en
waarom zouden mensen zo hoog spijkers in het hout moeten slaan.
(Naast de spil'kers hebben we ook één loden kogel gevonden, geheel
intact, en op een diepte van zeker 10 cm).
Nadat de balken ijzervrij waren gemaakt, hebben we ze gezaagd en
zijn niet meer een stukje ijzer tegengekomen.
Maar nu het probleem waarover ik wilde schrijven, de aannemer had
de balken al op lengte ingekort, zodat er balken bij zaten van 120 -
150 cm., voor het zagen geeft dit het probleem, dat je ze niet goed
kunt vastzetten op de slee, en dan vooral bij het overnemen, als ze
door het zaagraam gaan.
Ook hier werden wij weer geholpen door hulp van buitenaf, en wel door
wijlen dhr. Faber uit Harlingen, die ons leerde t'een brug'r te bouwen.
Je zet de te zagen balk vast met twee balkijzers, is nu het voorste deel
van de balk door het zaagraam, en dit komt niet uit bij een pollestuk,
om hem over te nemen dan doe je het volgende: Je plaatst voor de balk
een onderhout, je maakt hierop een stapeling ter hoogte van de te
zagen balk, en hierover komt dan een rrbrug" van stapeling naar balk,
die daarna met een balkijzer normaal kan worden vastgezet, en opgelost
probleem. Voor de duidelijkheid naastgeplaatst schetsje.
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HET ZAGEN VAN KORT EN LANG HOUT
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Dit-over kort hout, maar nu extreem lang hout. Op rrde Ratn heeftde langste slee een_lengte van 12 mr, maar wat nu als er vroegermasten of molenroeden moesten worden gezaagd, die langer waren.De houtzager Nooitgedacht, die- als jongeman_nog.op de molen gezaagdheeft, heeft uitgelegd hoe ze Ait wróegËr deden.
De te zagen boom werd naar binnen gótrokt<en en normaal op de sleevastgezet, hierna werd gezaagd tot àe slee niet verder tó"| A""t 12 mr, en de balkilzerJwerd-en rosgemaakt. Hierna werden onder de
!ogm. gtqnelingen gemaakt, en werd àe boom in z,n gehÉi;pgewigd,zodat hij vrijkwam van de slee.
Als dan de boom vrij lag, kon de slee teruggetrokken worden, terwijlde boom-op ztn plaats bleef. was de sree te-rÍggetrokken, dan werdde stapeling onder de boom weggehaald opnieïïv vast!àzét, Ën konmen de rest zagen.
Zelf h.ebben wij op rtde Rattr ook de mogeliikheid gehad om dit in depraktijk t-oe !e passen' maar hebben aÍ nöoit g.à".rr- iài lroureem isnamelijk dat je na 12 m.r te hebben gezaagd, d-e deuren open moetzetten, omdat de zaagschuur ook niel lanfer is.
De boom.hangt buiten de molen, de deuren kunnen niet dicht, enomdat wij meestal alleen zaterdags zagen, zou dit kunnen ueter<e.ru.,dat de molen niet kan worden aflestoïen, als we """, fr"i, gàu".Dit over het zagen van kort en Ërrg hout, wie hierover mle?- wil weten,kan langskomen en anders een teleioontje-is snei gàpËsà. 

-

Simon Jellema, Sneek

PERIKELEN ROND MOLEN§TENEN
De koren-, pel- en houtzoogmorenttDe Zworuwttte Birdoord staot vor-op in.de .belongsterting. Doór de stichting Moren De Zwatui iordt err.egelma.tig hout mee gezoogd op de zoter-dogen en door dé'wee« moottJon Tollenoor ziin torwe vóor de bokkers en is ordoende op de goedeweg een rendobel moorbedriif te exproiteren. omdot hii oaÀ )iin *tanten(de bo.kk.ers.! g"un ,,nee.,, kàn 

""i«\péÀ-à*dot er toevàttiq eài reeksvon windstire dooen zijn, heeft hii, no verkregen gràà*'uiiing ,onde minister uo, Ví.V.C'., een ,ootiío,"t qeptootst welke electrisch oon_ged.reven wordt. Tijdens het proefdrooíen met dot koppet stenen deedzich .een soortgetiik ongevor voor,'zoors-onrongt i" J{-^"Ëi íe wychenp.toots.uond. Nomeriik de roper s[rong onde:r Ëét aÀàiài'i'ipà, en doorde middelpunt vliedend,e .k.iocht'vbgËn Je stukken door de moren heen.Ernstige persoonsongerukken dedei iici-getukxig iiLl ,ààr"Àoo, a"s.chode wos. notuurlilk zeer grooi.
Noor .oonleid.ing hiervon liiki het mij een goede zook om hetzetfde artiketylt d.?"1 mii..geplootst werd in ttDe'Getdeise Morenttoox tà'piàLtsen in
" De U ts koot,t .
(we herinneren ons een .voorv.or uit de geschiedenis von de sexbieiumermolen "De Korenoortt dot in_dit koder eíjenriik niet o,nveiÀeíJ mog otii-ven- Het wos omstreeks 1939 toen de moiende moren in àen'-stormachtigebui terecht kwom, De moren wos niet Àè"" t" houden en de persteentolde ongstwekkend rond. lneens wos er een hevig gekrook. De pet_steen wos los gerookt en vloog door de molen, aoír-nei ÀàitoZscnot,

5l

rookte nog een der roeden en kwom tenslotte metersver in het weilond
terecht. Celukkig vielen ook bii dit ongeluk geen slochtoffers. Red. )
Wychen
Enige tijd geleden werd ons bestuurslid de heer A. Assink contact-
persoon van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, geconfron-
teerd met een ongeval in de molen te ltrychen, dat gelukkig goed afge-
lopen was. De vrijwillig molenaar Rolf Klip kreeg daar de schrik van
zijn leven toen tijdens het malen met een koppel blauwe stenen de loper
scheurde. Drie grote stukken vlogen door de middelpuntvliedende
kracht met géweld door de steenkuip heen de molen in. Gelukkig
slechts wat materiële schade en Rolf kwam met de schrik vrij. Hij had
normaal staan malen met een matige wind (teen lekker maal-windjet),
hoorde ineens veel lawaai van breken en splinteren hout en het was
gebeurd. De molen draaide rustig met de kale rijn verder temidden
van een grote ravage. Nadat Rolf wat van de schrik bekomen was
kwamen direct de vragen bij hem op: rHoe kan dat?t rWat ging er mis?r
tWas het een oude breuk?t'Wat zal de eigenaar, de gemeente Wychen,
zeggen?r
En eenieder die hoort van dit ongeval vraagt zich af: Kan dat met mijn
molenstenen ook gebeuren? ?Wat was in Wychen de oorzaak en wat hadden de
gevolgen kunnen zijn als er toevallig wat bezoekers rond de steen had-
den gestaan?t Deze en andere vragen werden ook gesteld en voorgelegd
aan mij met het verzoek de mogelijke oorzaak toe te lichten en in ieder
geval te wijzen op de maatregelen die genomen moeten worden om der-
gelijke ongelukken te voorkomen. Mijn onderzoek begon met de volgen-
de vragen: |Zat et geen stalen band om de loper heen?r rWas het een
vaste of een balanseer rijn?rtEn hoe zat het een en anderopgesloten in
de uitsparingen van de steen?r. rHeeft er een stuk ijzer tussen de
steen gezeten? tEen grote moer, een koper gewicht? (half kilo) of iets
dergelijksr. lZat er spanning in de steen die uiteindeliik te groot werd
voor de cohesie van de steen?'.
De enige zekerheid was dat er geen stalen band om de steen zat. Als
een molen gerestaureerd wordt, dan wordt altijd en zeker wanneer een
nieuwe koppel stenen wordt geihstalleerd (ook al is dat een tweede-
hands koppel) er op gelet dat om de Ioper een stalen band is aange-
bracht.
De arbeidsinspectie verbiedt het om te werken met een maalsteen waar
geen band of banden omheen zitten. Toen op 6 okt. 1954 in een
krachtige storm molen 'De leliet te Eenrum aan de haal ging, knalden
allebei de pelstenen uit elkaar en vlogen de brokstukken door de
anderhalf steens dikke muur (t 35 cm) heen naar buiten. Het houten
raamwerk waar pelstenen min of meer in opgesloten liggen, raamzwaar-
te 23 bij 28 cm (de zogenaamde dust-groep) was op diverse plaatsen
als lucifershoutjes gebroken. Het was allemaal goed afgelopen, geen
doden of zwaargewonden, maar wel een grote ravage. Onder normale
omstandigheden loopt een pelsteen vanwege de veel grotere versnel-
ling in het gaande werk veel sneller dan een rhaalsteen. En omdat de
molen op hol was maakten op het moment van de breuken, de pelste-
nen erg veel toeren, met het gevolg dat de brokstukken door de
middelpuntvliedende kracht al die schade konden veroorzaken. De
plaatselijke kranten stonden er bol van en natuurlijk kwam de arbeids-
inspectie kijken wat er aan de hand was en of er een overtreding van
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de arbeidswet was begaan. Dat was niet het geval, er waren nog geen
voorschriften voor maal- en pelstenen en zij zijn voor pelstenen ook
niet gekomen. Voor maalstenen werd het verplicht de stenen te voor-
zien van 1 of 2 stevige stalen banden. Voor pelstenen kan dat niet
omdat het werkvlak van pelstenen de buitenomtrek van de steen is.
Het verplicht stellen van stalen banden rond maalstenen is eigenlijk
een achterhaalde maatregel en bedoeld voor mensen die de aansluiting
met de ervaringen van vóór het kunststenentijdperk gemist hebben.
Aanvankelijk had men aan het begin van deze eeuw alleen natuur-
stenen als maalstenen voor het verkleinen van graankorrels tot meel.
In Nederland waren de bekendste steensoorten voor molenstenen:
1. het lavabazalt uit het Eifelgebergte, waar de zg. blauwe steen of

Duitse steen uitgekapt werd.
2. het zoetwaterkwarts dat uit de steengroeve kwam van La Ferti sous

Jouarre. Hier werden de zg. Franse stenen van samengesteld.
Van hetzelfde materiaal ziin de Hongaarse stenen uit de groeve
van Sarospatak.

3. zandsteen, waar de zg. Rembranders van gemaakt werden.
Eigenlijk bestaat zandsteen ook uit zoetwaterkwarts, allemaal kleine
korreltjes die door een bindmiddel de zandsteen vormen. De kwaliteit
van zandsteen hangt sterk af van de vindplaats. De Engelse en
Noorse zandstenen zijn goed en Bentheimer is te zacht.
Blauwe steen
ad 1.
De voornaamste eisen welke aan het steenmateriaal worden gesteld,
zijn een goed snijvermogen, grote hardheid en slijtvastheid. Er be-
staan diverse steensoorten die harder zijn dan lavabazalt en zand-
steen en zelfs harder dan zoetwaterkwarts stenen, maar toch minder
geschikt zijn vanwege de structuur en de moeilijk of onmogelijk aan
te brengen maalbanen vanwege het wegschilferen van het materiaal..
Van de 3 genoemde natuursteensoorten is lavabazalt (de blauwe
steen) de meestgebruikte steen. Het bezit veel goede eigenschappen.
Het gehele Eifelgebergte bestaat uit lavabazalt maar is niet overal
bruikbaar. De bekendste steengroeve bevinden zich rond Mayen,
Ettringen Niedermendig en omgeving. Aanvankelijk waren het onder-
grondse g'roeven, maar later ging men over tot het maken van open
groeven. De bovenlaag, heel vruchtbare grond werd weggegraven
totdat men aan de bruikbare steenlaag kwam. Deze is ontstaan door
overstromingen van lava uit vulkanen in de oudheid. Toen deze lava
nog vloeibaar was bestond deze uit een schuimende en borrelende
massa. Door de snelle afkoeling bleven de gasbelleties opgesloten
in het gesteente, door nog grotere afkoeling onstonden er in grillige
patronen verticale scheuren, vaak kaarsrecht naar beneden. En zo
kwamen er ontelbare kolommen lavabazalt stijf naast elkaar te staan.
Rechthoekige, platte, bijna vierkante, 3-kantige 5 en meerkantige '

zuilen van lavabazalt.
Zuilen van soms 75 meter hoog, bovenaan vrij zacht, een soort puim-
steen en naarmate men dieper kwam werd de steen harder en vaster.
De luchtbelletjes werden steeds kleiner totdat helemaal onderaan de
bazalt massief werd. Het voordeel van zotn lavasteen is de blijvende
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snijcapaciteit zowel van het bodemsel als de maalbaan. Als het ene
gasUeigaatje weggesleten is gaat een ander weer open. En de kantjes
van diè gaatjes zijn snijkantjes. De slijtvastheid is eveneens zeer
groot, dé getikmatige hardheid kan wel eens verschillend ziin- Als
àe steen vèrticaal uit een platte kolom gekapt is bestaat de kans dat
de ene kant van de steen zachter is dan de tegenoverliggende kant.
Wordt de steen horizontaal uit een grote vijfhoekige kolom gekapt'
dan is de steen zeer gelijkmatig van struktuur.
De vorm van de kolom laat al zien hoe de spanningsscheuren bij het
stollen ziln ontstaan en laat op elk vlak duidelijk de struktuur zien.
Het kappen van molenstenen is tot aan de verschijning van kunst-
maalstènen een bloeiende tak van de steengroeven geweest. Dat wordt
het duidelijkst getoond in het Eifeler Landschafftsmuseum in de
Genoveaburg te Mayen.
Ook in Mendig is iets bijzonders te zien. Daar bevindt zich nog een
ondergrondse steengroeve midden in het stadje. De groeve is aI vele
jaren Éuiten gebruik, maar op afspraak kan je de groeve nog bezich-
iigen. Men móet er wel ruim 500 treden voor af willen dalen en er ook
weer tegenop klimmen.

De legger von lovobozolt met Engelse riin (geen springbond). Aon
het scherpsel is te zien dot loper en legger tesomen een koppel vormen.

Samengestelde stenen
ad 2.
De zg. Franse en Hongaarse stenen ziin minder bekend in ons land
vanwege hun hardheid en onregelmatige struktuur.
Dit materiaal heeft ook wel een poreuse struktuur, maar is toch heel
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anders dan de blauwe steen, omdat deze steensoort anders is ontstaan.
Deze zijn namelijk uit het water afgezet. Vandaar de benaming zoet-
waterkwarts, die een netwerk van staafjes vertoont die grillig door
elkaar in alle richtingen heen lopen. De struktuur vertoont veel gelijke-
nis met een sterk vergrote sneeuwvlok. Zo kan er naast een groepering
van staafjes zich ook weer een massief stukje kwarts bevinden. De
struktuur is daarom ook wat onregelmatig, en omdat zoveel mogelijk te be-
perken worden deze stenen uit een aantal brokken waarvan de hardheid en
poreusheid ongeveer gelijk zijn, samengesteld. Deze stukken ziin niet zo
groot, dat er een gehele steen uit gemaakt kan worden. Daarom maakt men
eerst een z.g.n. ballast- of verzwaringslaag, voor een loper t 15 cm.
Deze verzwaringslaag is van dezelfde constructie als van de kunststeen,
die we dus bij de kunststeen zullen bespreken.
De stukken kwarts worden vlak gemaakt en als een mozaik naast elkaar
gelegd en door een bindmiddel aan elkaar en op de ballastlaag gekit.
Stevige ijzeren banden houden verder het geheel bij elkaar. (Zie teke-
ning M.6). De kwarts heeft een geelgrijze kleur, is zeer hard, doch zeer
fijn poreus. Door deze zeer fijne snijkantjes is de Franse steen bij uitstek
geschikt om uit te maken, dus om tarwemeel te malen of donsten uit te malen.
Daar de kwarts zeer hard is, geeft het scherpen vrij wat moeilijkheden,
waarbij men zeer goede bilhamers moet hebben.
De steen blijft echter lang goed. In verband met deze moeiliikheden is ook
de Franse steen geleidelijk verdrongen door de kunststeen; hoewel de
Franse steen zeer goede maalresultaten geeft wat de kwaliteit betreft, de
capaciteit is echter niet zo groot. Gewoonliik maakt men de binnenste van
iets zachtere kwarts dan de buitenste.

Een somengestelde steen von zoetwoterkworts,
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Zandsteen
ad 3.
De zandsteen wordt als maalsteen in ons land praktisch niet gebruikt.
Ze staan in hardheid tussen de blauwe en Franse stenen in. Deze
stenen malen zeer goed uit. Het nadeel is dat de zandsteen door het
malen van een hard produkt onevenredig snel slijt, waardoor de in-
druk ontstaat dat een zandsteen zachteris dan een blauwe steen. Zij
bestaan in hoofdzaak ook uit kwarts, dat echter in de gedaante van zeer
fijne korreltjes door een bindmiddelbijeen worden gehouden en de steen
vormt. Zodra een korreltje tot op zekere hoogte afgesleten is en niet vol-
doende stevig in het bindmiddel vastzit, laathetlos, waardoor een klein
kuiltje ontstaat en de ernaast liggende korreltjes in de gelegenheid ko-
men hun scherpe kanten, hetzii van nature aanwezig of door het afsliiten
ontstaan, te laten werken. Hier zal dus eveneens voortdurend een ruwe
oppervlakte blijven bestaan met vele snijkantjes. Natuurlijk moet de
vastheid van het bindmiddel niet te groot en niet te klein zijn; in het
eerste geval zullen de komeltjes niet tijdig loslaten en wordt de steen
dus te glad, terwijl in hetlaatste geval de steen wel scherp bliift, maar
te spoedig afmaalt. De korrelgrootte is daarbii eveneens van invloed,
de grovere korrels laten eerder los dan fijnere. In molen rDe Kroont te
Arnhem is nog een maalvaardig koppel zandstenen aanwezig. Diameter
1.60 m. Ookin de korenmolen te Veen in het Land van Heusden en
Altena ligt een koppel zandstenen. Beide koppels zijn groter dan l?-ders.
Kunststenen
Toen in het begin van deze eeuw de kunststeen op de markt kwamen,
welke o.a. veel goedkoper waren, maar toch ook wel andere voordelen
hadden, werden her en der de natuurstenen afgedankt. De stalen band
werd van de steen afgehaald, zodat de steen op z'n kant veel stabieler
overeind kon staan en konden ze de steen gemakkelijker wegrollen.
De afgedankte steen werd tegen de molen of de molenberg aangezet. .
Ook werden de stenen vaak als verharding voor de moleningang in de
grond gelegd of werd de inrit naar de molen gemarkeerd door de stenen
half in de grond te graven.De stalen band ging naar de lorrenboer voor
oud ijzer. Thans worden diezelfde oude en afgedankte stenen weer dank-
baar gebruikt om er op ambachtelijke wijze weer tarwe mee te malen.
Stenen, die 60 à 70 jaar geen dienst gedaan hebben worden weer in ge-
bruik genomen. Ze hebben niet geleden van weer en wind maar de stalen
band is er niet meer. En als er niemand op de gedachte komt om er een
stalen band om teleggen dan gaan we op dat moment de fout in, want
ook aan de voorschriften van de arbeidsinspectie wordt dan niet gedacht,
Het is dus een goede zaak voor elke molenaar om na te gaan of er wel
een band om de loper zit en of deze strak genoeg zit.
Op de molen rDe Kroonr te Arnhem werd geconstateerd dat om de loper
van het koppel zandstenen ook geen band aanwezig was. Inmiddels is
deze band dankzij de erVaringen in Wychen weer aangebracht. Er zullen
waarschijnlijk wel meer koppels natuurstenen zijn waar geen banden om
zitten en dan denken we op de eerste plaats aan blauwe stenen; zand-
stenen treft men heel zelden aan en om Franse stenen zijn vanzelfspre-
kend banden aangebracht. Het is dus een goede zaak even de moeite te
nemen de natuurstenen te controleren of er om de loper een band is aan-



56

gebracht, zodat er veiliger en met een gerust hart gemalen kan worden.Tot slot zou ik aan eenieder die een steén aantreft ànder band om deloper van een natuursteen willen vragen om het door te g"r"r, aan destichting svGM zodat we enig inzicht-krijgen in de 
""iligË;ià-;an onze

molens.- In ons vorgende numíer zullen wË enige aand;;ïi1;sieden
aan de kunststenen.

J. Heijdra

Een loper von lovobo zalt ( b lou we
steenkroon. Duideliik is de stolen
te. zien .

steen ) hongende in de beugel von de
bond (ook wel springbond-genoemd )
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Nodot er eerst wos geprobeerd de (buitenroede) vertikool te striiken,
goat hii nu horizontool uit de oskop.

WITMARSUM - Een dag eerder dan oorspronkelijk was gepland, reed de
kraan naar de molen. Dit was op woensdag 9 november ts morgens ?.30 uur.
Nadat een gedeelte van de heg was uitgegraven, kon de kraan worden
opgesteld. Het was de bedoeling, dat de roeden horizontaal zouden.wor-
den gestreken en ook zo weer gestoken.
De kraan leek echter hoog genoeg om de roeden vertieaal te hijsen,
maar toen de buitenroede Ín de kraan hing, bleek dat er ongeveer 1 m.
hoogte tekort was. Dus de roede weer gestreken en horizontaal in de
stroppen. Verder deden zich geen problemen voor en om 12 uur stond
de kraan weer klaar om te vertrekken.
Zaterdag 12 november zijn de eerste 2 fokken aangebracht, zodat er
binnenkort al weer kan worden gemalen, zij het dan nog niet met auto-
matische remkleppen. Deze voorziening wordt later in etappes aangebracht.
De oude rrPotroedenr zijn op sommige plaatsen behoorlijk doorgeroest,
maar bij een eerste, uiteraard oppervlakkige inspektie lijken de hoek-
stalen binnen in de roeden nog behoorlijk gaaf te zijn.
De oude rrPotroedenrr zijn oorspronkelijk afkomstig uit een wippermolen
bij Rotterdam. Deze werd wegens stadsuitbreiding afgebroken, waarna
de roeden werden verkocht aan het waterschap "De Weerenil te Cornwerd.
Tijdens de restauratie van deze molen ontston.d door onvoorzichtigheid
met vuur (koffiezetten) brand. De molen brandde tot de grond toe af,
Molenaar Stoffels van rrDe Ondernemingttkocht toen de roeden en plaatste
ze in zljn eigen molen. Omdat de roeden iets te kort waren, werden ze
toen verlengd door ieder end een houten balkje aan te brengen,

lmrr MoLENVRTEND BRUNSMANN oP (vervolg)
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Deze balkjes werden er later weer uitgenomen en er werden stukkenaan de roeden gelast.

SEXBIERUM - stadsjutter Rein yntema uit Leeuwarden vond in debuurt van zijn woonLoot in de fotrnà.[" 
"un 

molensteen.
9r,9"1". steen een passende bestemmiíg te geven, schonk hij hem aande sexbierumer molenaar sibe palma. DË steén staat inmiddetË ui1 aeinrit naar de molen opgesteld. Het is een kantsteen van een Korer-gang, welke o.a. werd gebruikt in olie- en cementmolens.
In-tegenstelling met <le_beide nog in Harlingen aanwezige stenen,
welke van Hardsteen (petit Graniet) ziin gemaakt, is déze steen vanBazaltlava gemaakt, dus van dezelfde iteensoort als de blauwe maal-stenen.
Hoewel de L.c. melding maakt van de veertiende/vijftiende eeuw, isaan de constructie van o.a. het gat in de steen werle zien, dat ze uiteen recenter verleden afkomstig zijn.
De_ afmetingen zijn 0 ! 1.45 m., aiÉte t 0,45 m.
Palma- vertelde mii, dat hij binnenkort ook nog het andere gedeerte van
,*r;j:ll:_E ng,krii,St. De as hiervan is nog íntakt maar dË sieen rigtrn z stul(ken. Ar met ar, is hier toch weer een stukje molenverleden ]
iL Ait- geval letterlijk boven water gekomen.
Misschien nog eens aanleiding voor-een historicus om de herkomst vandeze stenen op te sporen.

LANCS OU DE FR IESE

WINDMOLENS

een fraai cadeauboekje

met 150 oude Friese
molenfotors, verzameld
door:
Cerben D. Wijnja.

SLECHTS 1O GULDEN

Te bestellen bii de heer A. cramer van De Fryske Mole(tel. : o5B 92 56 71)
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Van de redaktie
Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders
Verzekeringen
Werkgroep voor Friese molentaal
L,xamenrooster
Uitnodiging water molenavond
Molennieuws De Fryske Mole
Vraag en aanbod
Uit de Yerzameling van.
Uit ons prentenkabinet
Terugblik op de Open Monumentendag
Zware storm in 1 770 in Wartena
Losse goederen in een olie- en korenmolen
Het tanen van zeilen
Van der Meer uit Bolsward maakte fraai model van verfmolen
Met molenvriend Brunsmann op pad
Uit Bernoulli's Vademecum
Uit de knipseldoos nr. 14: Het Lam
Gedicht: Spinnekop
130 jaar "Windlust" Noordwolde
Over het zagen van kort en lang hout
Perikelen rond molenstenen
Met molenvriend Brunsmann op pad (vervolg)
Colofon
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