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Op woensdag 1? mei i.l. droeg Vereniging rrDe Hollandsche Molenrl
haar beide spinnekopmolens in Friesland officieel over aan Stichting
frDe Fryske Molen. De stichting neemt de Hiemertermolen te Burgwerd
en de Oegekloostermolen te Hartwerd van de vereniging over.
Met de betalingvan f. 1,:- p€r molen aan dr.ir. R. van de Waal,
voorzitter van rtDe Hollandsche Molentr, werd de overdracht te
Burgwerd bekrachtigd door de heer A. Bokma. Daarmee is rrDe
Fryske Molerrnu maar liefst 42 molens rijk, terwijl er bovendien nog
viif in de wachtkamer zitten.
De spinnekoppen te Burgwerd en Hartwerd kwamen respectievelijk in
1973 en 1981 in het bezit van rtDe Hollandsche Molenfi. De molens,
gelegen in de gemeente Wonseradeel even ten noorden van Bolsward,
verkeerden in slechte staat en dreigden te verdwijnen. De vereniging
trok zich het lot van deze voor Friesland zo typische molens aan en

wist ze te behouden.
De Hiemertermolen kon in de zeventiger iaren gerestaureerd worden
dankzij een molenaktie van de ANWB ter gelegenheid van het S0-jarig
bestaan van de vereniging. De Oegekloostermolen te Hartwerd werd
in 1985 gerestaureerd met steun van gemeente en provincie, het
Comité voor de Zomerpostzegels en het Prins Bernhard Fonds. Het
herstel van beide spinnekoppen was niet mogelijk geweest zonder de
inzet van vele vrijwilligers.
Dankzij deze vriiwilligers verkeren beide spinnekoppen in een prima
staat van onderhoud. In StichtingttDe Fryske Moletrheeft de vereniging itnieuwe ouderstr gevonden voor haar eens zo rrverweesderr Friese
molens. De heer Van de Waal prees de uitstekende wijze waarop onze
stichting haar omvangriike molenbezit beheert; rrDe Hollandsche
Molenrr heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de molens te Burgwerd
en Hartwerd liefdevol in de Friese familie opgenomen worden!
Tijdens de bijeenkomst in t?It reade hyndertt te Wommels attendeerde de heer Bokma de genodigden op de T jaerd van Aylvapolder,
de oudst gereglementeerde polder, die op de reis naar rrDe Hiemertermolett gepasseerd zou worden. Oude plannen om de molen
van deze polder, die in L959 za jammerliik in vlammen opging,
weer op te bouwen , zíjn opnieuw voor het licht gehaald. Bokma
zei dat er diverse materialen besehikbaar zijn.
Minder hoopvol liet hij zich uit over het voortbestaan van het
wrak bij Zathe Triolum.
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Hierbij het resultaat van het draaiuren onderzoek zoals dat uit de
bpgaven van de moleneigenaren en molenaars bliikt. Wederom is het
overzicht niet geheel volledig doordat niet van alle molens de gegevens zijn ontvangen. De in de staten I en II niet genoemde molens
hebben of niet gedraaid of de gegevens zijn niet ontvangen.
Staat I geeft de draaiuren van 20 industriemolens. Het gemiddeld
aantal draaiuren is per molen 259. Dit is meer dan in 1g8? toen dit
aantal 227 was. Deze toename komt geheel door het hoge aantal onbelaste draaiuren dat is opgegeven door de molenaars van de korenmolen te Sloten. Als we dit aantal even buiten beschouwing laten
dan hebben de overgebleven 19 molens 3.823 uren gedraaid of wel
201 uur gemiddeld per molen. Dit is 16 uren minder dan in 198?.
Staat II geeft de draaiuren van 46 poldermolens, een totaal van
4.349 uren, wat per molen gemiddeld 94,5 uur is.

In 1987 was dit

uur. Hier dus belangrijk meer draaiuren.
De tiaskers zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat die door het
75,6

wisselend gebruik het totaalbeeld nogal verstoren. Van de 11 tjaskers
is van slechts drie stuks het draaiuren aantal opgegeven. Dit zijn de
tjasker nr. 43 te Veenwouden 29 uren, tjasker nr. 129 bij de Zandpoel te Wijckel 434 uren en nr. 130, bij de Bonnebrekken 334 uren.
Hoewel dus niet geheel volledig, geeft dit overzicht toch wel weer
een totaalbeeld van de aktiviteiten van de molenaars die, met veel
tijd en plezier deze molens laten draaien en daardoor een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van deze karakteristieke
werktuigen.
Th. Lubbers
Staat I
Industriemolens

draaiuren
opmerkingen
belast onbelast totaal

1 Formerum Tersehelling
2 de Phenix Ameland
3 de Hond Paesens
4 de Hoop Holwerd
5 Ropta Metslawier
6 de Eendracht Anjum
19 Zeldenrust Dokkum
20 de Hoop Dokkum
23 de Zwaluw Birdaard
26 de Hoop Stiens
27 Vrouwbuurtstermolen
31 Munnikezijl
4L Windlust Burum
42 de Korenaar Sexbierum
67 de Hoop Suameer

niet ontvangen
140

4L

43
30
20

63
4L
L4

6

236

635

647

25
103
92
53

0

0

64

148

181
106
7L

34

242
660
167

240
700
0

7

L4

21

0

L26

L26

7L

49

L20

Vervolg Staat I
Industriemolens

draaiuren
opmerkingen
belast onbelast totaat

83 de Onderneming Witmarsum
102 de Rat IJlst
103 de Vlijt Koudum
107 de Wyert Makkinga
113 Pennegats molen Joure
114 Welgelegen Heerenveen
115 het Lam Woudsend
116 de Jager Woudsend
L20 Korenmolen Sloten
lzl Windlust Wolvega
L25 Windlust Noordwolde
Totaal

2LT

22t

10

10

15

0

150

1

152

L37
150
153

38
11?
63

L. 326

1. 364

116
188

233

.824

5. 87

niet ontvangen

2. 363

2

25t

20 = 259 uren

draaiuren
opmerkingen
belast onbelast totaal

I Miedenmolen Holwerd
I de Gans Ezumazijl
1t Kleilànsmole Maruum
13 de Phenix Mamum
L4 de Non Ferwerd
16 Hoekstermolen Hallum

L7 de Volharding Jislum

22 de Vietor Wanswerd
25 Westermolen Kollumerpomp
29 Gen . Kloosterpoldermolen
30 Toehmaland Kollum
33 de Olifant Birdaard
38 de Hoop Roodkerk
39 Grote molen Broeksterw.
47 Arkens Franeker

49 Schalsumermolen
50 de Rentmeester
51 de Marssumermolen
53 de Himriksmole
57 de Poelen Dronrijp
58 Terpzicht Marssum
60 Ypeym0ne Rijperkerk
70 v/d Meersmolen Winsum

7l

Huinsermolen

72 de Eendracht Kimswerd
3 Meerswal Lollum

7

75 Teetlum Tzum

niet ontvanger
niet ontvangen

L22

20 deelnemende molens. Per molen 5.18?

Staat I I
Poldermolens

10

t7
109

4
0

I

0
82
55

39

74

0

15
15
0

5

26
114
20
46
156

2

2L
109

I
tzt'
57
74
20

0

15

16

t6

0

26
114
24

0
4

36

82

0

156

8

0

8

85
106

23

108

L7

L23

13

24

37

66
30

0

66
65
10
81

10

35

81
52

0
0
0

434

7
2

11

205

67
4L

272

I

0

52

44L

41

Vervolg Staat II

draaiuren

Poldermolens

belast onbelast tot aal
76 Wieuwens Oosterlittens

77 de Ikkers Wartena
84 Pankoeken Witmarsum
85 Hiemertermole Hemert
86 Himmole Sneek
90 de Klaver Bolsward

93 Heechhiem Goëngahui zen
96 Lonjé Bolsward
97 Oegekloostermolen Hartwerd
100
101
105
108
109

Baburen Tjerkwerd
Polsloot Akkrum
Deelsmolen Vegelingsoord
Nijlannermole Workum
de Snip Workum

111 Sweachmermole Langweer
117 de Skaimole Seharsterbrug
119 Mildam Oudesehoot
L26 Zwaantje Nijemirdum
131 de Hersteller

St.

Johannesgai

77

0

77

0

6

6

60
48

106

166
84

36

L4

1

15

88

10

98

37

7

44

L07

0

LO?

236

I

341

0

0

29

34
86

25

36
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Zools de lootste ioren gebruikelijk willen wii u oon de hond von de
ciifers vermeld in de rekening een overzicht geven von de uitgevoer-

de werken. De tussen hookies vermelde bedrogen ziin de onderhoudsbedrogen von vorig ioor.
We kunnen hier wel stellen dat het afgelopen jaar weer een druk jaar

is

245
341
29
59

De volgende restauraties werden uitgevoerd:
Molen Pankoeken, Witmarsum
f . 26.775,-n 118.832,40
De Olifant, Birdaard
Beintemapoldermolen te Westergeest rr 165.000,-Steenhuistermolen, Stiens 2e fase rr 34.945,88
Balkendsterpoldermolen, Oude Leiie,
2e fase r 59.985,14
Binnemars molen te Stiens, 2e fase tt 28.451 ,-De Geeuwpoldermolen, Oppenhuizen tr 61.075,83 (raming 175.000,-)

90

0

83

59
27
1s0

0
7

44
83
59
34

22

L72

0

437

437

Totaal

Hoop
Hoop
Birdaar-De Otifant
Lollum-Meerswal
Stiens-De

Wanswerd-Victor

Birdaard-De Zwaluw
Hallum- Gen . Kloosterm . Stiens-Steenhuister

Stiens-Kleine Mo1en Kimswerd-De Eendracht
Tzum-Duivenhok Witmarsum-De Onderneming
Witmarsum-Pankoek- Burgwerd-Hiemerterm.
Bolsward-De Klaver
stermole IJlst-De Rat
Makkinga-De Wijert
Tjerkwerd-Babuur- Joure-Penningats
.

Molen

Langweer-Sweachmerm.llloudsend-De

H

Voor àanvullingen houden wii ons

W

el gele

gen

Jager Sloten-De Korenmolen

Wouósend-HetLam Noordwolde-Windlust
Wolvega-Windlust

eerenveen-

Vegelinsoord-Deelsmolen

aanbevolen

f . 495. 065 ,25

Aan onderhoud werd uitgevoerd voor f. 166.714,29. Dit onderhoud
werd uitgevoerd aan 42 molens. In de loop van het jaar werden

De afgelopen Nationale Molendag werd gekenmerkt door ruim voldoende wind en buien die werden afgewisseld met zonnige perioden. We
hoorden dat diverse molens een goede publieke belangstelling hebben
gekregen en zo hoort het! Een week later was het ons bekend dat
de volgende molens meegewerkt hebben:
Metslawier-Ropta
Nes - De Phenix
Holwerd-De Hoop
Anjum -De Eendraeht [\{arrum-Grote Molen Marrum-De Phenix
Hallum-Vijfhuizen Dokkum-Zeldenrust
Ferwerd-De Non
Dokkum-De

geweest.

Het dagelijks bestuur kwam zeven maal bijeen en voerde daarnaast nog
een aantal gesprekken met besturen van waterschappen, gemeentebesturen en ruilverkavelings eiers. Ook werd twee maal vergaderd met
de zgn. Itliist Lubbersrr.

Totaal
3 .229
1. t2l
4.349
46 deelnemende molens. Per molen genliddetd 94 , s uur.

sterm

''DE FRYSKE MOLE'' IN

opmerkingen

G'D'W'

enkele molens overgenomen., te weten:
no 28 De Balkendsterpoldermolen- Oude Leije
no 35 De Kleine molen
- Stiens
no 52 De Bullemolen
- Lekkum
no 85 De Hiemertermolen
- Burgwerd
no 9? De Oegekloostermolen - Hartwerd

- gem. Leeuwarderadeel
- gem. Leeuwarderadeel
- ws De Wàlden
- De Hollandsche Molen
- De Hollandsche Molen
Wederom werd aan fa Hankel opdracht gegeven om bij abonnement de

bliksembeveiliging van alle molens na te zien. Daarnaast inspecteerde
de St. Monumentenwacht Friesland alle molens twee maal. Het hierboven genoemde onderhoud werd als volgt besteed:
no 3. De Hond - Paesens f. 5.564,11 (7.530,64)

gedekt met vavador.

De staart werd ingekort omdat die aanliep op de stelling. Een raam
met kistraam werd gedeeltelijk vernieuwd. Daarnaast werd de steenkraan opnieuw opgesteld.
no 8 De Miedenmolen - Holwerd f. 5.399,34 (5.389,24)
De kani
an de onderdorpel en veldmuren werd bijgewerkt. In de molen werd een nieuwe
vloer op de balklaag gelegd. De asonderstopping werd vernieuwd
waarbij tevens de as naar voren werd gebracht. De vetleiding werd
vernieuwd en verstevigd.

11

10

: Marrum f. 2.893,48 (3.138,--)
Johan Cnossen onze onderhoudstimmermàn zorgdé vóor het aftimmeren
van de nieuwe roede.
Aangezieir daarmee de grens van de subsidiabele kosten was bereikt,
zal volgend jaar de roede worden aangebracht.
no 12 De Grote Molen - Marrum f. 4.266,40 (5.213,39)
Ee
euwd en opnieuw in de carboleum gezet. Op de spruiten werd vava<lor aangebracht. De zeilarmen werden nagezien alsmede de voor- en achterzomen.
no 13 De Phenix - Marrum f.. 4.947,64 (5.144,26)

no 11 De Kleilànsmole

se heklatten werden
vervangen/vernieuwd. Het-gaas van het rietdek werd vastgezet en
aan het einde van de uitstroomkoker werd een nieuwe betonnen b'alk
aangestort.
no 14 De Non - Ferwerd f. 4.775,09 (4.522,44)
D
eilen werden meit onze
eigen installatie in Birdaard getaand.
no 15 Hogebeintumermolen - Hogebeintum f. 5.028,19 (5.435,22)
He
iet
bijgestopt.
De schuif bij de uitstroomkoker was onderloops waardoor veel water
de polder inliep. Dit werd hersteld o.a. door het aanbrengen van
een nieuw koziin.
no 16 Vijfhuizen/Hoekstermolen - Hallum f. 4.084,81 (5.532,48)
last
had van vogels o.a. duiven, zodat besloten werd de molen vogeldicht
te maken. Dit jaar werd het gevlucht in de carboleum gezet en reparatie uitgevoerd aan de dakkisten.
Op enkele zolders werden nieuwe planken gelegd.
no 17 De Volharding - Jislum f. 5.455,83 (5.335,70)
De
vernieuwd. De
andere helft volgt in 1989.
no 21 Beintemapoldermolen - Westergeest f. 252,-- (3.000,--)
Zoa
5.000,-zodat bijna geen onderhoud werd uitgevoerd.
no 22 De Victor - !ïanswerd f. 5.090,34 (4.824,5?)
rietplanken werden
vervangen en de staart ca 20 cm naar voren gebracht. De korte spruit
werd afgedekt en de korte schoor opnieuw in de staartbalk vastgezet.
De ramen van het achterkeuvelens werden vertimmerd, zodat geen
water meer op de korte spruit kan blijven staan.
In de molen werd een nieuwe pensteen aangebracht en het raampje
van de vangstok werd naar voren gebracht.

no 28 De Balkendsterpoldermolen

-

Oude Leije

f.

4.779,12

(-,--)
evoerd

het vernieuwen van de speklappen, 3 nieuwe kammen in onder- en
boven bonkelaar en werden de voorkeuvelens en wolfsdak vernieuwd.
no 29 De Genezareth Kloosterpoldermolen - Hallum f . 4.772,67 (5.853,71)
nieuwe ogen aangebracht. De vijzel werd omhoog gebracht en aan de
penpaal werd laswerk verricht. Enige kluften en achterzomen werden
hersteld. Ook aan de kruilier werd laswerk verricht. Voor de vijzel
werd een nieuw lager gemaakt waarna het smeersysteem werd aangepast o.a. d.m.v. een nieuwe vetpot.

no 32 Steenhuisterpoldermolen

-

Stiens

f. -,--

(1.156,98)
werd

gevoerd.
no 33 De Olifant

-

Birdaard

f.

uit-

5.635,44 (6.907,85)

werd vernieuwd.
Voorts werd hout aangekocht voor de inmaalschroef welke door onze
onderhoudsman in wintenrerk z-al worden gemaakt.
no 34 De Slagdiiksterpoldermolen - Finkum f. 3.027,50 (3.265,?9)

Vn

een nieuwe gietiizeren a9.
lorig iaar werd.de eerste termijn verrekend.
no 35 De Kleine MoleÍr . Stiëns f. 4.996,60 (-,--)

werd verrekend

het'maken van eiken plooiplaten voor het asrad en vellingstukken voor
hetzelfde rad. Ook werden plooiplaten geleverd voor de onder- en
bovenbonkelaar. De kruisarmen werden vernieuwd en in de raderen
werden 27 harktanden en 30 steenstanden aangebracht.
no 38 De Hoop - Roodkerk f. 4.777,04 (5.029,50)
d. De wachtdeur
werd hersteld en de vloer in de molen werd opnieuw gestraat.
Boven het vijzelrad werden 2 plaatjes aangebracht. Op het gevlucht
werden halsogen en zeilogen aangebracht.
no 39 De Grote Molen - Broeksterwoude f. 4.988,21 (5.519,64)

menten_

wacht herstelde de stormschade door nieuw riet aan te brengen. De
as werd naar voren gebracht en schilderwerk aan het gevlucht uitgevoerd. Een roede eind werd opnieuw opgehekt.
no 40 Broekmólen - Broeksterwoude f. 4.671,51 (5.050,24)

n hersteld.

De vangbalk opnieuw afgesteld. Aan de langesehoor werd een nieuw

laseind gereed gemaakt. Twee zeilen werden gerepareerd.
no 48 De Achlumer molen - Achlum f. 3.035,25 (2.747,20)

rkozijn

aangebracht. De beschoeiihgsvleugels aan de uitstroombalk werden
vernieuwd. De dekken werden geteerd.

12

13

no 49 De Schalsumermolen Schalsum f . 4. 850, --( 4. 961 ,76)
Het gehele gevlucht werd nagelopen op verrotte kluften, hekkers,
windborden en bordzomen waarna het geheel in de earboleum werd
gezet. Dé voorkeuvelens werden gesehilderd en in de deur werd
een raampje gemaakt. De roeden werden ontroest en in de koolteer
gezet.
no 52 De Bullemolen Lekkum f . 1.628,50 (-,--)
de hierop werden
LZ nieuwe kruipalen geleverd en aangebraeht.
rlo 60 Ypeymoune - Riiperkerk f. 4.61?,34 (C.996,45)
wd en nieuwe
heklatten aangebraeht. Voorts werden de voorzomen doorgespijkerd ,
de vang afgesteld. Aan de vijzel moesten de schenen worden bijgewerkt en een penvijzel aangebracht. Ook het hekwerk werd reehtgezet en twee zeilen werden gerepareerd.
no 64 Hoogland molen Wirdum f . 5. 064,74 ( 4. 998 ,--)
e stiehting
een nieuwe vijzel met bak . Deze' bak zal in 1989 worden geplaatst.
no 65 Kramers molen Wirdum f . 169, -- ( 206 , 84)
olen is afgedicht.
no 72 De Bendracht Dijksterburen f . 13. 958,98 ( 4. 968,89)
ren van
het aanbrengen van een nieuwe as . Hiertoe moest o. a. ook het gehele
gevlueht worden afgenomen en opnieuw worden aangebracht en
daarna geschilderd.
no 73 Meerswal Lollum f . 5 .238,20 ( 4. 831 ,20)
erd en de roeden geteerd. De insteker van de koningspil werd hersteld .
no ?8 Triolum Lollum f. , ( 2.9?6,50)
Aan deze molen werd geen ondéíhóud mèer uitgevoerd. De toekomstplannen zijn niet bekend. Het lijkt dat de molen moet worden afgeschrevell.
no 79 De Edensermolen Edens f. 2.732,83 (49,--)
Ook dit jaar kwam het nog niet tot restauratièl
Er werd hout aangeschaft voor een nieuw molenrad wat gedeeltelijk
afgemaakt kon worden.
no 84 De Pankoekstermolen Witmarsum f . 5 .129,50 ( 5.098,--)
jes

gerepareerd en in de roeden werd olie gedaan. Op een windbord
werden nieuwe klampen aangebracht.
gezaagd en

een geheel nieuw voorsehild aangebraeht. Een nieuwe pottenhoek en
waterkraag werden aangebracht. De hoeklijsten werden opnieuw geschilderd. De bovenbonkelaar werd omhoog gebraeht en het asrad
vastgewigd.

no 86 De Himmole Sneek f. 4.861,65 (5.321 ,20)

en ziin dit iaar
voltooid. Tijdens de uitvoering bleek dat onder de bak een damwand was aangebracht zodat een eompressor uitkomst moest bieden.
Het geheel is nu voltooid nadat de bak is aan-/opgemetseld.
no 90 De Klaver - Bolsward f. 1,.936,10 ( 5.104,57)
d aan de molen
uitgevoerd waarvoor hout werd aangekoeht.
no 93 Heeehhiem Goingahirizen f.
169,40 (f. 5.062,95)
De Modderige Bol
- 94
gSDeJansmole

tt
tr

f . 2.7 38 , 60 ( tt 2.92L, 50)
f.2.769,68 (tt 2.908,--)

De reparaties aan het bovenhuis van molen no 95 werden voltooid.

In

het bovenhuis opnieuw worden aangebracht.
no 97 De Oegeklooster molen Hartwerd f ,._2 r1§9 , q8 t , -1989 zal

)

In
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volgt de andere helft. Voorts werd de fundering van de molen opnieuw opgemetseld en werden twee nieuwe kruipalen geleverd.
no 103 De VUit Koudum f. 3.933,51 (3.095,91)
werd ijzerwerk
ffien
gemaakt en hout aangekoeht. Voorts werden de maalstenen van de

uit Langw""r, aangevoerd.
no 104 Geeuwpoldermolen Oppenhui zen f . 5. 100 , 10 ( 3. 032 ,9?)

molen

ud uitgevoerd: het leveren van kruipalen en werd qog ijzerwerk op deze
molen geboekt wat door de onderhoudstimmerman was aangeschaft.
no 119 De Tjongermolen Mildam f. 3.247 ,34 (2.925,21)
spil werden
in ijzerwerk vastgezet.
no 128 De Vesuvius Elsloo f. 364,45 (1.261,64)
kplaats van de
De tjaskèr werd opgehaald en
Monumentenwaeht. Begin 1989 zal de molen worden herplaatst.

A.

Cramer
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Na jaren .yan gedeeltelijke stilstand draait de molen Ropta weer op
de zaterdagen.
De kersverse vrijwillig molenaar Dirck v /d Veen uit Dokkum doet

dit .
Tussen haakjes

hij zou best nog iemand er bij kunnen gebruiken om
hem gezelsehap te houden.
We hoeven niet zo lang om Ropta te zöeken, van ver zie je de molen
al staan.

is de molen?
Nadat het hornleger van de Ropta State jarenlang in het bezit van
de Burmaniars was geweest, kwam dit in handen van David Sluyter.
En deze zag In de gunstige Uggrng met veel omliggende dorpen,
Ropta als een ideale plaats voor een rogmolen.
De bouw werd begonnen in 1836 en de aannemer was vrij zeker de
molenbouwer Romke v ld Werf te Betterwird .
Na L4 jaar naar tevredenheid gedraaid te hebben werd de molen op
een dag bii een storm uit het westen opgelieht en in de naastgelegen
Hoe oud

graeht geworpen.

Bij de herbouw werd de molen van grondzeiler veranderd in een
stelling molen d.m.v. een 20 voet gemetselde onderbouw.
Doordat er nu ook een pelwerk in de molen kwam , werd het achtkant
steviger gemaakt.
Tijdens deze verbouw (restauratie) werd een sluitsteen boven de
ingang aangebracht met hierop : 'tDe molen, g€sticht in den iore 't 536
en 20 voet verhoogd in de iore 1840. Door D.l. Sluyter en Vrouwe
Jeltie I . Steenh Ltisen .
Voor vriend en viiond sta'k geheel
Cod s regt bes list een ieders deeltt
In dit stadium heeft de molen twee toegangsdeuren.
De zuiddeur is later diehtgemetseld.
Ze waren vreemd genoeg te smal voor een wagen.
Volgens gemeentelijke gegevens is na Sluyter ook nog ene Siccama
hier een tijdje molenaar geweest.
Zeker is dat in 1875 Sieger Pieter Kits en zijn vrouw Antje Uilkes
Dijkstra (in Metslawier geboren) het molenaars gezin vormden.
Ze hadden de molen duur moeten betalen, maar het was een florerend bedrijf.
De molen bediende 23 bakkers uit de wijde om geving.
In die tiid werd ook veel aan veemesterij gedaan.
De boeken wijzen uit, dat b.v. twee boeren Rentje Johannes
Jongsma uit Lioessens en Rense Kloosterman uit Metslawier elk
wekelijks 28 zak tarwe lieten malen t. b. v. veefok.
Het leek alles zo mooi , maar nadat hem en zijn vrouw van hun
7 kinderen er in korte tiid 4 overleden, moest ook de vrouw op
29-4-1878 haar man missen.
W. Osinga, Iater zelf molenaar te Nes (W.D. ) werd bedrijfsleider en
een broer van de weduwe, Douwe Uilkes Dijkstra te Lioessens hield

het toezieht op de zaak.

(Deze Dilkstra was de grootvader van het latere lid van Gedeputeerde Staten, M.U. Dijkstra te Lioessens).
Dit toezicht duurde tot de weduwe Kits hertrouwde met Pieter Miedema.
Door de economische achteruitgang in de 80-er jaren ging het steeds
slechter met het bedrijf en nadat de vrouw op 10-12-1884 overleed
werd het openbaar verkocht.
Koper werd Jouke v/d Heide die zich als molenaar vestigde.
Im 1896 kwam het jaartal in het rieten dak te staan als een teken dat
de molen toen van een nieuw rietendak was voorzien.
Na de dood van Jouke v/d Heide in 1928 op 68-iarige leeftijd nam zijn
zoon, de bij velen nog bekende Pieter v/d Heide, het bedrijf over.
Deze molenaar met paard en de wagen geladen met de gemalen of gepelde produkten, riidende door de omgeving evenals zijn hulp Bertus
Sijens waren vaste verschijningen op de wegen in de wiide omtrek

rond Ropta.

Vele iaren heeft Pieter'met volle toewijding de molen bemalen en

verzorgd.
Hij overleed op 27-11-19?2 op 86-iarige leeftiid.
Het gezin Van der Heide woonde toen al niet meer bij de molen doch
in Metslawier.
In 1963 werd de molen eigendom van de gemeente en na een grondige
reparatie staat hij nu fier als een monument bij de gebouwen en
kassen van het kweekbedriif van de Friesclie Mij van Landbouw dat
van Engelum overkwam naar Bopta.
Voor de restauratie was de molen in gebruik als zelfzwichter, dit is
veranderd in een oud Hollandse ophe-kking.
Toch is aan diverse latten nog te zien hoe hii vroeger was.
Nog een bijzonderheid: één roede is een stalen roe en één roede is
een Fransche.
Om deze roede in balans te kriigen heeft men een balspil aan de
binnenzijde gelast.
In de kap ligt een lange spruit die bestaat uit een gelaste doosconstructie.
Ook rond de molen zelf is de jaren door geschiedenis gemaakt.
Zo wist A . M . Wybinga enkele voorvallen op tp diepen.
ttHet was een gure herfstavond, een paar paardenkooplui met twee
paarden onderweg zoeken even een ?twarme rittt in de herberg van
De Graaf (uiteraard voor iets verwarmends).
Harm , een jongen stond op de paarden te passen.
Een van de kooplui roept hem ook binnen, zodat ook hii zieh kan
opwarmen.
De paarden staan nu onbeheerd buiten, €r omdat het zo lang duurt
worden ze onrustig.
Ze scheuren zich los van de iizeren ring aan de doorreeds muur en
galopperen de weg op, riehting Ropta.
Wild nemen ze de boeht en stuiven het molenerf op, waar de graeht

naast loopt ! !

De volgende morgen als het zobntje van de molenaar buiten komt en
langs de graeht loopt, buift hii van schrik staan.
$lles is wit door de sneeuw, behalve één plaats in het water.
Hi

j ziet iets dat op dieren Uikt.
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Hij roept zijn vader, die direkt ziet wat het is , twee paarden die
verstrengeld in hun tuig, hun einde hebben gevonden in het
modderige water van de gracht. tt
Over deze molen en zijn omgeving is nog meer te vertellen maar
daarover meer in een volgend nummer.
Wilt u informatie over de molens in Dongeradeel dan kunt u kontakt
met mij opnemen.
(Cegevens

\í,-/

G. Gremmé
ortikel ziin ontleend aon de geschiedenis von Metslowier).
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Ta irs spyt kaam der gjin antwurd werom. Wat no?
nij skreaune wy in brief nei Grand Rapids.
Dër wennet ntl. in àld-skoallekammeraad fan irs heit-en-dy, professor Bearend Joukes Fridsma. (Hy És t.o. de man fan it Frisian Information Bureau). Tusken him en És famylie ha der altyd goede kontakten west . Professor Fridsma wie daliks ree om te helpen.
Hy reizrge foar irs nei Battle Creek, satn 100 km sridlik fan Grand
Rapids en kaam dër yn kontakt mei it M. S . {J . Biological Station yn
HICKORY CORNERS. Dër ntl. is irs mtrne yn L927 bedarre!
De skatrike ttcornflake-keningtt W. K . Kellogg ilt Battle Creek wie
doedestiids yn Hickory Corners dwaande mei de bou fan it riante
b0ten ?tEagle Heights ?'. Dit kaam te stean yn in doe nij oan te Lizzen
park: 32 acresi{d.i. t 13 ha) grut. Yn irs tastjoerde kopyrs tt it
boekje : ttW. K : Keflogg and his Gull Lake Home t? ( from Eroded Cornfield to Estate to Biological Station) fan professor Linda Oliphant
Opte

Stanford 1983 , lëze wy: r?. .. Efter in grut gersfjild
neirt suden ta leit de mar : ien fanfe moaiste hoekjes !
Yn in irndjippe baai dér leit in lyts keunstmjittieh
eilantsje, dat mei twa breehjes ferb0n is meift fèstelàn . . . . ff . Op
- dat eilants je stiet de mounts fan Lyts-" -huzen

!

a.
\rilrrr
Lolge

Ynrt foarste plak om te pronkjen fansels, mar hy krige
ek noeh in funksje : hy moast de streaming yn fe baai
geande hàlde, sadat de iepeningen net tichtslibbe
soene.

,t YnGheWy tèze fierder: tt. . . Oarspronkelik wie de mtrne beklaaid mei reid. It latwurk , dat foar in part behongen wurde koe mei
seildoek, hie heldere kleuren. De m0ne pompte wetter ílt en nei it
marke , mei help fan in s . n. skroef fan Archimedes . . . rt
De architekt Benjamin fan it buro Benjamin a Benjamin - architekten

Yn it haadstik 'rDe wettermfinen fan Heech", side 98 ILZ yn ris
doarpsboek ttHeeeh en de Hegemersft skreau ik in stikje oer ItDe
lànferhuzer fan re Palsepoeltf . Ut krantestikjes, tt.o. ttFen Fryske
Grounf' (23 december L927) wisten wy dat dizze mtrne begjin t927
ófbrutsen is , mei it doel him earne yn Amerika wer op te bouwen.
De finderdielen , ek it reid , binne yn L7 kisten ferstjoerd. No nei
rom 60 jier, binne wy nijsgiirrich oft er dér noch is en werrt er
Iikernóch krekt tahàldt.

Omt wy Wisten dat er yn re steat Miehigan telàne kommen is, hawwe
wy it gemeentebestjoer fan Grand Rapids frege om ynformaasje oangeande it plak fan fe mtne.

te Grand Rapids - hie al syn oertsjOgingskrèft nedich hàn om Mr.
Kelloggoer te helien dèr in mtne te bouwen. Hy skreau t.o.:
rrNei myn opfetting moat it in Nederlànske mtrne wurde mei in tulpetrin
der omhinne.
Gauris tink ik sels oanre mooglikheid in originele mole ít Nederlàn te
heljen en dy hjir del te setten...rt.
It idee fan Beniamin, in m0ne te bouwen, hie er helle ót in fakbléd.
In eigner fan in btrten yn Long Island hie ek ien r1t Nederlàn hetle.
Kellogg wie earst net te oertsjtgjen ek al omt se al behoarlik boppe
de begrutting sieten.
Wy lèze lykwols dat der yn jannewaris 1927 trnderhannelingen op gong
komme en wol mei in sékere D. Woudstra Ít Drylts. Yn syn brivehaad
stiet: r?N.V. Fabriek van Werktuigen v.d. Zuivelindustrie en Schoolmeubelen. V.h. D. Woudstra & Zn - IJlstrt. In kunde fan de architekt,
de hear Peter v.d. Laan, hie fan Woudstra fernömmen dat der in wynmole kocht wurde koe foar tngefear $ 100,--. De kosten soene oprinne
ta $ 650,-- by óflevering 5m New York.
Op 14 febrewaris 192? ferstjoerde Benjamin in telegram nei Dryltst mei
it berjocht dat besletten wie ta oankeap oer te gean: Mr. Kellogg hie
syn fiat jtn!
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Op 4 juny L927 skreau Woudstra in bryf (öfskrift yn ris besit) nei
Benjamin & Benjamin tl .o. it neikommende: ?rDear Sirs. Wy binne
tige drok dwaande mei de mtrne. Oer tngefear 14 dagen skypje
(inschepen) wy him yn.
It falt net ta satn àlde mtine in bytsje kreas ritinoar te krijen:
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KELLOGG EIOLOGICAL STATION

lm*re

Onderskate dielen binne te àld of tebrutsen. (Jimme sille wol witte
tink, dat dizze m0nen al satn 100 jier àld binne!) Dërom hawwe wy
noch in mtrne kocht, dyrt der krekt sa Otsiocht as iimmes. Fan dy
beide meitsje wy no ien geef eksimplaar. It Ontwerp, dat sawat klear
is, stjoere wy jim sa gau mooglik ta: dan kinne iim mei de fundearring
begjinne.
Wy sille ek noch 300 bosk reid keapje. Hoe dan ek, sa gaurt it spul
klear is, stjoere wy it fuort.ft
Net safolle letter binne de tnderdielen en it reid, sart wy hjir boppe
al skreaune, yn 17 swiere kisten ferstjoerd. Ien of twa man fan
Woudstra hawwe de muonts yn re rin fanrt jier 1927 opboud oan it
Gull Lake by Hickery Corners. Ein 1927 stiet er dér yn syn hiele ''
hear en fear.
Hast alle kranten ynre provinsje meitsje der yn desimber 1927 gewach
fan. Ynte measte gefallen stiene der twa fotors by: de m0ne op syn
àld plakje yn in polderke by Heech èn ien fan re mtrne op syn nije
stee in líks park yn de U.S.A.
Yn 1952 is it hiele Kellogg kompleks skonken oan de Michigan State
University. No is dër fèstige it W.K. Kellogg Biological Station, in
sintrum foar trnderwiis en research,
De Universiteit fan Michigan is dus ek de eigner fanre mtne.
Yn in bryf oan {rs skriuwt George H. Lauff: ItDe wynmOne is der
noch en ferkeart yn in goede steat. Rom 25 jier ferlyn binne yn in
stoarm de roeden der öfflein; se binne ferfongen troch roeden dyrt
net mear draaie kinne, want de m0ne wie dochs al in skoft net mear

yn gebrOk.
It reiden tek waard ek hyltiten minder. Dit is ferfongen troch mei
koper besleine sederdakspanten ek al om it tnderh6ld wat te be-

àeinen.
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Boppedat wie hjir nimmen dy't it reid oanbringe koe .
Oanrt safier it nijs tt Amerika.
Noeh yn re korrespondinsje, noeh yn'e (Amearikaanske) dokumintaasje wurdt opmurken dat de m0ne irt HEECH komt. Wol wurdt
Drylts geregeldwei neamd; dat komt fansels omdat dér hamen
Fryske kontaktman siet.
Yn'e argiven fan de Miehigan State University en it W.K. Kellogg
Foundation wie dus noeh tige nijsgjirrich materiaal te finen.
Hoe stiet it mei de argiven fan'e Woudstrars? Soene dy der noch
wëze? Wa gret dër oer? Wit immen dër wat oer te fertellen?
Hokker mannen fan Drylts ha de mOne fan Lytshuzen oerbrocht?
Libbet harren neiteam noch? Wite dy der noch wat fan?
Hat immen fanre lëzers famylje yn Miehigan of komme jo dër sels
ynkoarten ris ? Wy soene noch wol graaeh ris in pear fotofs ha
wolle fanrs mtrne fan binnen en fan birten sart er der no
ritsjocht. Leafst ek in pear detail-opnames .
Wat de iene óftanket , dër s joeht in oar krekt ljocht yn.
By ris yn Heeeh binne 26 wynmirnen ferlern gren. Dat der noch
ien oer is , is net irs fertsjinste. Rjocht fan praten ha wy net , mar
doehs kin ik it net litte te sizzen: wat soett moai wéze as dit
mtrntsje wer oan te Palsepoel stie.
Willem O. Santema.
Molefihne 44, 8621 DB Heech
Mei tank oan:

Prof. B.J. Fridsma Sr, Grand Rapids
George H. Lauff , direetor for Edueation and Biologieal

Seience

Programs (M. S. U. ) .
Laura A. Davis , W. K. Kellogg Foundation.
** * *** **

******* **

Korte inhoud van het voorgaande.
In het jaar 1927 verhuisde een van de watermolens aan de Palsepoel
bij Heeg naar Amerika. Willem O. Santema wist dat de molen in
Michigan terecht was gekomen, maar dat bevredigde hem niet.
Via briefwisseling ontdekte hij dat de muonts een plaatsje had gekregen op een eilandje in het Gull Lake Home van cornflake-koning W.K.
Kellogg. De arcitect Benjamin had Kellogg overgehaald een oude molen
uit Nederland te laten overkomen.
Een en ander geschiedde via tussenkomst van D. Woudstra uit IJlst
van de ItN.V. Fabriek van Werktuigen v.d. Zuivelindustrie en
Schoolmeubelenrr. De molen kostte 100 dollar; bij riflevering in New
York kwam het totaal 650 dollar te kosten. De koop ging door.
In 1952 is het gehele complex geschonken aan Michigan State University. De molen staat er nog steeds, doch de eens vervangen roeden
(zotn 25 jaar geleden) kunnen niet meer draaien en het rietdek heeft
plaats gemaakt voor met koper beslagen sederdakspanten.
Graag zou de heer Santema aanvullende informatie willen ontvangen
over de Woudstrars in lJlst, over de vervoerders en over de huidige
molen. Graag zou Santema het molentie weer terug zien aan de oever
van de Palsepoel.

Op deze foto von t 1925 sPiegelt de molen von Mebius Hetti ngo zich
.frooi in het woter met rechts oP de ochtergrofrd, oon de overziide
der Polsepoel, de muonts von de Floppers. De molen op de voorgrond verhuisde noor Ameriko.
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METMOLENVRIEND BHUNSMANN DOOR HEEL

NEDERLANDVIADIA'S

WIEBREN KOOPMANS

Maandag L7 april stond de Babuurster molen ineens in de rouwstand: oud-molenaar Wiebren Koopmans was de dag daarvoor na
een slopende ziekte overleden.

Achttien jaar lang had Koopmans met groot vakmanschap ttzijn"

molen bediend. Samen met zijn vrouw trotseerde hii daar in het
polderland de eenzaamheid totdat het helaas niet langer kon.
De laatste vijf jaar van ziin werkzaam leven werd doorgebracht
in een huisje in T jerkwerd . Zo werd tijdens z In oude dag dan
toch nog geprofiteerd van de voordelen die het wonen in een
dorpsgemeenschap te bieden heeft. De stap vanuit de wijdsheid
was groot geweest, maar aehteraf had Koopmans er toeh geen

spijt van.
Zelf bewaren we de meest prettige herinneringen aan deze
molenbaas van de oude stempel. Diverse keren bezochten we
het molenaarsechtpaar in hun witte huisje. Meestal maalde
dan ook de molen. In De Utskoat van maart 1983 hebben we aI
eens stilgestaan bij de levensloop van Wiebren Koopmans.
Daar is dan nu na 81 iaar een eind gekomerl.
We wensen mevrouw Koopmans-Jomitsma veel sterkte bij het
dragen van dit verlies.
Gerben D. Wijnja.

I
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Op vrijdag 3 februari !.1. werd door dhr. Brunsmann in de 2e
Hollandiastraat 1 te Bolsward een prachtige diaserie vertoond
voor een 14-tal belangstellenden. De ze,i,er interessante en ook
nog leerzame avond duurde van 19.30 tot 23.00 uur.
Via de diars nam Brunsmann ons mee naar diverse molens in
ons land en enkele in Duitsland. Heel veel praehtige mooie molens maar ook die in verval of in zeet sleehte staat waren.
Er was voor ieder wat wils: koren-, houtzaag-, olie-, papier-,
paltrok- en standerdmolers, wipmolens met sehepr&d , spinnekoppen en tjaskers in versehillende soorten t. w. de paal- en

boktjasker.

Ook van Durk Posthumus kregen we nog praehtige oude diafs

te zien .
Hartelijk dank Durk !
Een woord van dank is ook zeker op zttt plaats aan de heer
Brunsmann. Nog eens zorn dia-avond is zeker aan te bevelen.
Hobby- en molenvriend M. Teernstra te Bolsward.

ASOMWENTELTIGEN

I

Hoewel we in onze provincie (nog) geen draaipremieregeling kenn€D,
is een aantal molens, vooruit lopend op deze door menigeen gewenste
finaneiële stimulans , reeds voorzien van een omwentelingenteller op
de bovenas . De heer Lourens J. Sierkstra uit Witmarsum zond ons

onderstaande gegevens voor publieatie toe.

asomwentelingenoverzicht

plaats
Draaiuren
Oegekloostermolen Hartwerd 236 ï
8*

molen

Klaver
Eendraeht

Bolsward 88
Kimswerd +1à
Pankoekstermolen Witmarsum 59+
De
De

10

1988

Asomwentelingen
253. 980
86. ?10

34Ë

106

Het voorste getal bij de draaiuren is het belaste aantal , het tweede
betreft malen voor de prins.
Molenaar Sierkstra liet ons tot slot nog weten dat de koren- en pelmolen rrDe Ondernemingrf per 1-1-f89 ook van een teller is voorzien.
Voor zover ons bekend, hebben korenmolen itWindlusttr te Wolvega
en molen trDe Herstellertt te Sintjohannesga eveneens een ronden-

teller.

.

G.D.I,tI.
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iL UIT DE VERZAMELING
De heer

H.J. Ootes uit
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VAN

EEN OUD GEB RU IK OPN IEUW TOEGEPAST

Noordbeemster (Oosthuizerweg 2L) stuurde

ons onderstaande ansicht uit de zestiger jaren. Achter op de kaart
rMolen bij itscheenesluis It I Molenverzamelaar Ootes vermoedt
dat het
de Veenpoldermolen "De Rietvink" te Nijetrijne is die in het Friese
Molenboek te vinden is onder nummer LZZ.
Dit is inderdaad het geval. We nemen deze nog niet zo oude foto in
deze rubriek op omdat het getoonde beeld nu niet meer op de gevoelige plaat vastgelegd kan worden. De molen draait nooit en vanaf de Scheenesluis is hii nauweliiks te zien vanwege het hoog opgaande geboomte. Tevens wil de heer Ootes graag antwoord op
onderstaande vragen:
1. Wat is het fabrikaat van de roeden?

2. Is de gietijzeren as nr. 555 van het fabrikaat De Prins
Oranje of L.I. Enthoven, beide te ts-Gravenhage?

Het boek :

,ï

I

van

wlNDMotrittt53roS.l}r,cht van de verschillende

molensoorten en hun werkwijze. Amsterdam 1965. 14b
paginars met talrijke teehnische illustraties en fraaie

oude fotofs van Zaanse molens.

De schrijver: molenmaker G. Husslage.
Dit veel gezoehte boek wordt door een van onze lezers te koop
aangeboden voor een bedrag dat ver beneden de antiquarische
waarde ligt.
Voor nadere informatie kunt U contaet opnemen met de reaktie.
Er is slechts één exemplaar dus wie het eerst komt. . .

r

I

Bii blijde en droevige gebeurtenissen, toonde vroeger de molenaar zijn belangstelling en medeleven o.a. door het gevlucht
van de molen in een bepaalde stand te zetten. Bii blijde gebeurtenissen zoals geboorte-huwelijk enz. stonden de wieken iets
voor het midden (komer). Bii overlijden enz. stonden ze iets
achter het midden ( gaander) .
Hoewel niet overal deze standen gelijk waren, was dit in het
noorden wel algemeen van toepassing. Ook voor bepaalde omstandigheden had men bepaalde wiekstanden. Hiervan is de
laatste oorlog nog wel gebruik gemaakt, om bijvoorbeeld te
waarschuwen dat er taziars of iets anders te verwaehten viel.
Door een van tevoren afgesproken teken of wiekstand werd de
omgeving gewaarschuwd .
Op woensdag 22 februari, stonden de rPankoekster molenf de
lFliemertermolent in de rouwstand. Dit omdat Folkert van Basten
Batenburg werd begraven. Molenaar M. Teernstra gaf hiermee
uitdrukking aan zijn gevoelens van medeleven met de zo zwaar
getroffen familie.
Bii het oversteken van de provineiale weg Bolsward-Leeuwarden werd Folkert door een auto aangereden en dodelijk gewond.
Doordat steeds meer molens weer worden bemand door vrijwillige
molenaars, is het weer mogelijk om dit zinvolle gebruik weer toe
te passen.
In Witmarsum is het al weer geruime tijd de gewoonte om bij de
begrafenis van een dorpsgenoot, de korenmolen fDe Ondernemingr in de rouwstand te zetten.

Hollum (Ameland) - Niet de ??Zeemeeuw?r uit de Lauwerpolder in
Groningen, zoals we meldden in nr. 53 op blz. 32, maar de voormalige molen van Brueht ( gem. Hardenberg) is door de ttVrienden
van de Hollumer molenn aangekocht om de lege plek, die de rVerwaehtingt sinds 1949 achter liet na sloop, weer op te vullen. Deze
korenmolen werd in L877 gebouwd op een belt. Hii had een vlucht
van L7 meter en was uitgerust met 2 koppelstenen.
AI in 1925 werd hii onttakeld en 7 jaar later volgde de kap.
In 197 4 koeht de heer Kleinjan uit het Overijsselse Den Ham de
romp met de bedoeling hem in zijn woonplaats te doen herrijzen.
Er kon met de gemeente geen overeenstemming bereikt worden.
Via bemiddeling door de heer Heijdra van Monumentenzorg kunnen
de eilander molenvrienden de romp kopen. De gemeenteraad
schaarde zieh achter het plan, met 7 stemmen voor en 4 tegen, om
f . 35. 000 , -- subsidie besehikbaar te stellen voor aankoop en
transport. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op f. 466.400,-(G.D.W.)
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is de Liauckema-molen die westelijk van het
dorp gelegen was en in 1664 aldaar door §chotanus reeds is aangegeven voor zijn atlas. In april 1479 wordt daar trouwens als gesproken van een molen, g:enoemd in het testament van Schelte van Liauckema. In de nacht van22 op 23 nov. 1726 ging de molen door brand verloren. Molenaar Geert Allerts zit niet bij de pakken neer en op B dec.
1727 vindt de aanbesteding plaats van een nieuwe windkorenmolen.
De vorige was een standerdmolen, terwijl Goodijk vermoedt dat de
vervanger een stellingmolen was. Hij verrijst oostelijk van het dorp
op de plaats van de huidige molen.
Op vrijdagavond 27 maart 18?4 krijgt molenaar J.J. van Dieken een
zware tegenslag te verwerken: zijn korenmolen wordt, waarschijnlijk
door het heetlopen der bovenas, in enkele uren tijds volledig in de
as gelegd. Er komt een nieuwe molen; Goodijk spreekt van een tweedehands maar helaas is de oorspronkelijke standplaats niet achterhaald.
Pas in 1936 staat de molen bekend als ItDe Korenaar?r.
In 1883 kwam de naam ItDe Welkomsttt trouwens voor.
De nieuwste eigenaar, Sibe Palma, is thans stukje bij beetje bezig
de molen weer in oude glorie te laten herrijzen.
Zie hier de korte inhoud van een geschiedsbeschrijving die het midden
houdt tussen een molengeschiedenis en een genealogische scriptie.
De titel doet vermoeden dat we hier met een trvolledigil verhaal te
maken hebben. Dit is echter niet het geval. Technische bijzonderheden
worden niet of nauwelijks vermeld terwijl ook volkskundige zaken, zoals
bijvoorbeeld de toepassing van wiekstanden, tevergeefs worden gezocht.
Ook geen aandacht voor molenaarsknechten en hun verdiensten. Wel treffen we goede kaartfragmenten aan, maar helaas ontbreken oude ansichtkaarten en/of fotors van de molen. AÍbeeldingen van molenaars, al of niet
poserend in of bij de molen, zijn helaas ook niet geplaatst. Of was daar
niet aan te komen?
Kortom, genealogisch prima van opzet maar de titel ilDe Korenmolen
te Sexbierumrr doet een iets bredere opzet vermoeden.
We moeten de samensteller echter dankbaar zijn voor de vele nieuwe
feiten die hij uit het oude stoffige verleden heeft weten op te diepen.
De oudst bekende molen

aoo' Grrben

D.t/ji':it

ot entíte rotuur
nde ZELFZWTCHTER't-tochtig molens

in het Groninger londschop;

een door Tineke Homming samengesteld iubileumboekie von de
Vereniging von Vrienden von de Gronihger Molens; omvong 40
pogino's in tweekleurendruk, geniet in een full-colouromslog;
formoot 10,3 x 20,9 cm; priis f. 5,50 incl. porto, over te moken op
giro rek. nr, 38.66. 034 t. n. v. Vrienden von de Groninger Molens

te Scheemdo.

De Vereniging Vrienden van de Groninger Molens bestond februari
1989 i.l. 15 iaar. In het kader van dit jubileum staan meerdere activiteiten op het prog?amma waarvan de uitgave van de hierboven genoemde gids er een is. Het boekje geeft in kort bestek een indruk
van de bouw, werkzaamheden en mensen in en rond de Groninger
molens. Een goed idee van de Vereniging om dat op deze manier
onder de ogen van een breed publiek te brengen. Onze oosterburen
hebben wat dat betreft geen half werk geleverd: de gids ziet er
professioneel uit en bijzonder goed vinden wij de gedachte om dit
werkje gratis aan te bieden aan nieuwe leden.
Men heeft zotn 700 leden en de vereniging hoopt het jubileumlaar af
te sluiten met minstens duizend. Voor geihteresseerden onder U laten
we hier de doelstelting van onze oosterburen volgen:

-

het behoud en in werking houden van de Groninger molens;
het behouden van het streekeigen karakter (denk aan zelfzwichting! )
De vereniging organiseert eens per jaar een molenexcursie voor haar
leden met daarnaast ledenvergaderingen (twee maal per jaar) die met
diavertoningen of films worden afgesloten. Bovendien versehijnt elk
kwartaal het periodiek ftDe Zelfzwichterrr, een prima verzorgd informatieblad dat qua omvang en inhoud met rrDe Utskoatrt vergeleken
kan worden. De contributie bedraagt f. 20,-- per iaar.
U kunt U opgeven bij de Vereniging Vrienden van de Groninger
Molens, Postbus 213, 9700 AE Groningen.

J. Coodiik.uitBussum; omvong en
formoat: 47 pogino's A-4 in omslog; in eigen beheer uitgegeven door
de schriiver; priis f. 20,-- excl. verzendkosten; om porto uit te
sparen kon men voor een bestelling beter contoct opnemen met tussenpersoon dhr. J. Brunsmonn te Horlingen (Zoutsloot g4, tel. 0St7BDe Korenmolen te Sexbierum door

14837).

Het uitkomen van deze monograÍïe was voor ons een volkomen verrassing, zodat we deze uitgave hier dan ook met plezier bekend
maken. Het boek is eigenlijk in twee delen gesplitst: allereerst volgt
men de geschiedenis van de drie molens ter plekke met dè respectieve
eigenaars en huurders, terwiil daarna het geuealogische gedeelte komt.

Het Nederlondse Molenbestond door dr. E. Zwijnenburg; f druk;
formoot en omvong: A-4, 119 genummerde bladziiden; pri is: f. 13,50/
f. 18,50voor leden von De Hollondsche Molen en f. 16,--/f. 21,-voor niet-leden (het bedrog ochter de / is incl, porto en verz.kosten);
bestelling kon door overmoking von f, 18,50c.q. f. 21,-- op gironr.
5285850 t.n.v. Werkgroep Nederlonds Molenbestond te Alkmoar;
leden dienen wel hun lidmootschopsnr. te vermelden!
Met behulp van tal van vrijwilligers uit het hele land is het Eric
Zwijnenberg gelukt om een nieuwe, uitgebreide en aangepaste versie
van zijn inmiddels vermaarde rode boekie samen te stellen. Met die
119 paginars is het woord boekje eigenlijk niet meer op zijn plaats
zodat voortaan met,recht gesproken kan worden van het rode boek.
De kracht van deze uitgave ligt met name in het gegeven dat steeds
weer alle mutaties van de afgelopen jaren verwerkt zijn. Sinds febr.
1981 is dit al de zevende druk! Deze laatste steekt echter met kop en
schouders boven de voorgaande uitgaven uit, wat zeker niet in de
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laatste plaats te danken is aan de nieuwe computer waarmee gewerkt
is. Het elf bladzijden tellende gedeelte vol met statistische gegevens
vinden we persoonlijk de grootste vemijking. Zo is bijvoorbeeld in
een oogopslag te zien hoeveel molens van een bepaald type in de

provincie Friesland aanwe zig zijn ; idem een indeling naar funktie en
wat dacht U van een overzieht van de molens met de grootste vlucht,
de grootste korenmolens , het sorteren van de wieksystemen, het per
provincie classifieeren van de biotoop errz. Dat laatste is trouwens
een nieuwe rubriek. Aan de hand van een cijfer (l=slecht; 5=goed)
is 80% van alle molens beoordeeld op vrije windvang en belevingswaarde. Andere vernieuwde toevoegingen zijn het noemen van het
adres van water(ras)molens wat het zoeken vergemakkeliikt, de vermelding van windmolens die geen monument zijn en derhalve niet
voorkomen op de Rijkslijst en een kolom bijzonderheden bii water
(rad)molens. Daarnaast zii de gemeentelijke gnenswijzigingen tot
1-1-!89 verwerkt waarbij twee molens zowaar in een naburige provincie terrecht zijn gekomen ! Van elke provincie zijn twee kaartjes
paginavullend opgenomen; een met plaatsnamen en een met gemeentenamen.

Een prima uitgave waarmee menigeen zijn voordeel zal kunnen doen!

LrypEI !E ursKoAr

NRS.
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t/m 50 DOORTJ.

vijftig nummers van ons provinciaal molenblad De Utskoat leek het
de redaktie handig om te beschikken over een aantal mogelijkheden om
snel iets uit een vorig nummer terug te kunnen vinden.
In welk nummer stond ook al weer iets over volmolens of oliemolens of
welk ander onderwerp dan ook?
En in welke nummers is ooit eens iets geschreven over de molen(s)
van Stiens bijvoorbeeld?
Wanneer slaagde de heer W.J.M. Sjouke voor zrit examen, wat is er
gepubliceerd over de zaagmolen van de familie Banga of wat heeft
molenvíiend J.G. de Beer allemaal in De Utskoat gepubliceerd?
Op bovenstaande vragen is binnen enkele seconden antwoord te
geven door de overzichten te raadplegen.
Daarbij kan gekozen worden uit een drietal ingangen t.w.:
1. Overzicht op onderwerp;
2. Overzicht op plaats;
3. Overzicht op naam.
Kortom, deze Index geeft de inhoud van vijftig nummers weer in de
spreekwoordelijke notedop.
Dit is geheel en al de verdienste van de heer Tj. Severein te Alkmaar
die het geheel kon samenstellen en uitwerken dankzij het door zijn
Na

zoon gemaakte computerprogramma.
Zij hebben dit geheel belangeloos voor ons gedaan waarvoor op deze
plaats onze welgemeende hartelijke dank. Door hun toedoen zijn al
die oude nummers weer toegankelijk gemaakt.
We spreken de hoop uit U er uw voordeel mee zult kunnen doen.

Voor f. 15,-- krijgt U de index toegestuurd. Voor bestelling kunt U
contact opnemen met onze secretaris, A. Cramer. (tel.: 058-925671).

HET KADASTER

2

I

Zoals in nummer 53 van dit blad al werd aangekondigd, zullen de
daar aangehaalde molens nu nader bekeken worden. Allereerst wil
ik de standplaatsen van de pöldermolens die daar genoemd worden
door middel van het hierbij geplaatste kaartje toelichten.
Met een kadasternummer is de exacte standplaats van een molen
vastgelegd, maar internationaal gebruikt men b.v. de U.T.M.-Grid
die de gehele oppervlakte van een land verdeelt in vierkanten. In
Nederland hanteert de Topografische Dienst een rechthoekig coördinatensysteem, waardoor ons land grofweg tussen 0 en 280.000 horizontaal en tussen 300.000 en 620.000 vertikaal ligt (meest aangeduid
met 0 - 280 en 300 - 620). Deze'aanduidingen ziin dan ook op dp door
de Dienst uitgegeven kaarten weergegeven; de Grote Topografische
Atlas van Nederland deel 2 (met Friesland), die-ïE-TI8?-ïéi;EEEeen,
h-eeEfÏi rooËTer van vakken van één vierkante kilometer ook öpgenomen.
Deze inleiding was nodig om

duidelijk te maken welke getallen in de
lijst bij de verschillende molens aangegeven staan: dit
zijn de coördinaten, waarmee ze weer te vinden zijn in de bovengenoemde atlàs en op de kaarten die de Topografische Dienst uitgeeft.
Wanneer een cijfercombinatie als b.v. 168,585 è wordt weergegeven,
is bedoeld: in het vak (vierkante kiloriëïEr)-tussen de verticale lijnen
167.000 en 168.000 en de horizohtale lijnen 584.000 en 585.000 linksonder. Het Vak wordt n.l. in vier kwarten verdeeld: a=linksboïefrI
navolgende

E=ië-chtsboven, c=linksonder en d=rechtsonder. Wanneer de molen op
de grens van twee vakken ligt, zijn deze beide weergegeven (gescheiden door een /). De atlas zal niet iedereen bezitten, maarinvele Openbare Bibliotheken is hij in te zien. De schaal van de kaarten in de
atlas is 1:50.000, wat duidelijk genoeg is voor de situering van een
molen.

Wanneer zo alle molens van 1832 (genoemd

in de Oorspronkelijke
Aanwijzing Tafel van het kadaster) in kaart gebracht zijn, doet
zich de gèlegenheid voor een vergelijking te maken met de prachtige
atlas van W. Eekhoff. Deze vervaardigde rond 1850 van alle Friese
gemeenten één grote kaart op basis van de opmetingen van het kadaster, waardoor een beter overzicht werd geboden dan via de vele
grootschalige (en dus rrverknipter') kadasterkaarten mogelijk was.
Ziin kaart van Barradeel dateert van 1852, twintig iaar na de instelling van het kadaster. Deze geeft volgens S.J. van der Molen (zie
Molens van Friesland p.73) 25 poldermolens Ín de gemeente weer,
ffihouwing
lèerde dat er nog twee meer op stonden.
Dat betekent dat er vier minder waren dan in 1832 (zie Utskoat nr.53
p.33-35). Doordat er echter in 1852 vier nieuwe standplaatsen opduiken, moeten er acht molens verdwenen zi1'n in de jaren L832-L852.
Op het kaartje is dit door middel van verschillende tekens aangegeven.
Sinds de laatste gemeentelijke herindeling heet Barradeel grotendeels
Franekeradeel, terwijl de gemeente Harlingen een kleiner deel van
Barradeel opslokte. Het kaartje geeft echter de grenzen weer en voor
die herindeling (Barradeel/HarUngen) in combinatie met de grenzen
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in 1832 en 1852 waren. Het gearceerde deel bleef buiten
beschouwing en zal later bij andere gemeenten ter sprake komen.
Tot slot nog een opsomming van de verschillende poldermolens in
de vroegere gfietenij Barradeel en de stad Harlingen met daarbij
een nadere aanduiding van de standplaats; de nummering is hetzelfde als in de lijst van Utskoat nr. 53 en de vier nieuwe molens
kregen de letters a-d.
zoals die
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ttl:Eg§_qs_tcgrtssgf 4ilglel/pSSiliggg§_e_1e_gqs_c_B{y!gg
4 sectie B 63 168,585 c
aan de vaart (22.1
5 rr
B 241 169,585 ac
tegenover boerderij Haitsma
6 xf B ?58 171,584 a
aan de weg (zz.)
7 il B 794 170,584 b
aan/op de weg (nz.)
8
C 20 165,583 b
ten zuiden via Monniksterp en de weg
I il C 63 165,582 bd
tussen de wegen in, oost.v.De Bjusse
10 n C 1?3 166,583/584 ab aan de Tzummarumervaart (wz.)
11 rr C 196 165/166,583 b/a ten zuiden van boerderii
12 tt C 444 167,584 ac
zuid.v.weg,in bocht v.h.pad(wz.)
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BARRADEEL 1832/T852

grenzen van vóór
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Barradeel ( vóór
1955/ L97L); het
gearceerde deel
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bleef buiten
beschouwing
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bii Sixma
t
13 n C 497 16?,584 ab
ten zuiden v.d.weg,Zwaardeburen
il
14
C ?82 16?,583 d
in bocht v.d.vaart,'Bethaniëhiem
15 t? D 55 165,585/586 ab tegenover Harkemastate
16 n D 4LZ 165/166,584 b/a tussen vaart en weg
28 tt A 622 L75,575 d
ten oosten v.d.weg (bii Dikkinga)
29 il A 695 159,576 a
aan zijstraat oude Achlumerdijk,
Hartngen
30 il A 783 159,575 b
noord.v.Achlumerdijk bij de bocht
31 tr B 510 161,580 bd
ten noorden van de Sexbierumervaart
32 il B 538 16L1162,580 bd/ac noord. en westel. van de
Sexbierumervaart
33 tr
B 56? 162,581 c
tussen weg en vaart
34 ril C 93 162,583 a
bij de Hoarnestreek (nw.)
36
C ?32 163,580 b
aan de Sexbierumervaart (nz.)
bij opvaart
37 " C 813 162,580 bd
noord.v.d.Sexbierumervaart
38 n C 858 162,580 ae
aan de Sexbierumer opvaart (oz.)
39 tr D 158 164/165,585 b/a tussen weg en vaart, einde
zijweg; Koehool
40 rr D 502 164,582 b
tussen Slachte/Mtrntsewei, einde
pad (Bjusse)
4L r D 571 165,583 ac
oost.v.d.weg, zuid.v.Klooster
Lidlum
42 'r
D 798 164,581 cd
oost.v.d. Slachte
43 n E 115 162/163,580 d/c aan de Sexbierumervaart (zz.)
44 r E164 161,580d
zuid.v.d.Sexbierumervaart
n B 287 161,580 c
45 rt
aan vaart bij bocht (oz.)
46
E 432 160,5?9 b
ten westen van Wiinaldum
aan vaart (nz.), Kolthofpolder
a(Oosterbierum) 166,582 a
naast nummer 40 (oosteliik)
b(Oosterbierum) 164,582 b
c(De Blijnse) 159,579 d
aan de Sexbierumervaart (wz.)
d(Almenum) 159,5?6 d
aan de Molensloot (wz. )
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@cHt E SNELHEDEN

ffi

door Evert Smit jr.
Von houtzoogmolen noor oliemolen.
N.o.v. het ortikel von dhr. Joop von Driel in de Utskoot von moort
1989, hondelend over de krochten die in een houtzoogmolen op de
krukos worden uitgeoefend, hierbii een reoctie:
In genoemde artikel heeft de schrijver, een man uit de praktil'k als
zager op rDe Jagerrr in Woudsend, zich verdiept in een probleem,
dat mij ook al jaren interesseert: Wordt een zaagraam nu eigenlijk
door de krukas-plus-wrdfelaar omlaag geduwd, ót zatt dit iaam door
de zwaartekracht vanzelf, en wordt het slechts ,afgevier6rr door de
kruk, waarbij de zaagweerstand steeds overtroffen wordt door het
gewicht van genoemde onderdelen?
Het antwoord op deze vraag had nl. misschien een rol kunnen spelen
bij de oplossing van-een ander vraagstuk, nl.: Waarom is bij hei grote
merendeel van de paltnokken de gang van het te zagen hout-door àe
molen van links naar rebhts, terwijl het ook omgekeérd kan?
Geeft dit, technisch gezien, misschien een betei zaagresultaat?
Hoewel ik inmiddels niet-meer geloof, dat we de verklaring van de
overwegende rrlinkskranigheid, onder onze paltrokken in deze riehting
moeten zoeken, heb ik Van Driels artikel toch met meer dan gewone
belangstelling gelezen.
Hii geeft m.i. op eerstgenoemd probleem een duidelijk antwoord, dat
ongeveer hier op neer komt: Gewoonlijk zakt het raam vanzelf, door
de zwaartekracht, maar bij grotere maalsnelheden - waarbij bovendien
gezaagd wordt -, is het mogelijk, dat de omlaagduw-krachi van de
kruk sneller verloopt dan van de valsnelheid vàn het raam, met als
gevolg, dat de krukas in feite zichzelf in zijn lagers omhoog drukt
vanwege de reactiekracht van zaag?aarn en wuifelaar.
De maalsnelheid, en daarbij de zwaarte van de belasting (dikke of
dunne boom; veel of weinig zagen in gebruik) bepalen àus, of de krukas al of niet gaat rtzweven?r. Dit laatste is ongewenst, omdat het leidt
tot warmlopen van de krukaslagers en vergroting van slijtage. De
molenaar moet dus in de praktijk leren aanvoeren-, warrrr.ó* óe maarsnelheid de kritische grens overschriidt, en behoort zijn zeilvoering
daarnaar te richten.
OLIEMOLENS

In zijn artikel noemt Van Driel verder een ander, soortgelijk voorbeeld van kritische snelheid, welke niet overschreden mag worden,
nl. die van de wentelos von een oliemolen.
En op dat onderwerp zou ik graag nog wat dieper ingaan.
Van Driel wijst erop, dat een werkende slaghei eersirtuit-gestuiterdtt
en tot rust gekomen moet zijn, voordat de volgende wentelàs-spaak
(niet "nok"!) hem weer mag oppakken. Komt Oe spaak iets te vroeg: ,
en wel tijdens het na-stuiteren van de hei, dan zouden deze klappön
niet door de slagbeitel, maar door de spaak zelf worden opgevangen ,
hetgeen niet produetief is en schade of slijtage khn oplevèrLn.

dit nu te vermijden (aldus Van Driel) hebben d,e heien in een oliémolen slechts twee spaken in de wentelas (d.w.z. ze worden tweemaal
per wentelas-omwenteling opgetild).
De sfompers echter, die op zacht materiaal (brokken voorslagkoeken)
in hun potten vallen, stuiten niet na, en komen dus sneller tot rust;
de volgende spaak mag daarom gerust wat eerder komen dan bij de hei.
Vandaar, aldus het artikel, dat de stampers drie lichten (ander woord

Om

voor spaken) hebben, en dus driemaal per omwenteling gelicht worden,
tegen de heien tweemaal.
Deze conclusie is op zichzelf logisch gevonden, maar toch, gezien de
praktijk, niet geheel juist.
Eerst even de terminologie: Een oliemolen heeft slechts heien en stompers. Heien MAKEN koeken, en stampers VERMALEN koeken; doen
dus het tegenovergestelde van wat heien doen.
Een frkoekbrekerrt moet men niet in een oliemolen zoeken, doch in een
veevoedermalerij. De term rrkoekebrekersheirr is een tegenspraak in
zichzelf; zoiets als 'rsloper-bouwerr. Verder staat het begrip ?rslagheitr
niet tegenover het woord rrkoekebrekersheil, maar tegenover het woord
rrlosheirr. Voorslag en naslag hebben beide een slaghei en een loshei.
Dat is dus totaal 4 heien. Plus de 6 stampers vallen er dus totaal 10
Itklanten van de wentelasil op het blok.
Terecht schrijft Van Driel, dat de 6 stampers elk door 3 spaken gelicht worden.
De beide voorslagheien (slaghei en loshei) hebben inderdaad elk 2
lichten, maar.... de noslog-heien hebben hetzelfde aontol spoken ols
de stompers, nl. 3 (dus niet 2).
Om nu op Van Drielts onderwerp terug te komen: Wat de kritische snelheid van de oliemolenwentelas betreft, kunnen we stellen, dat deze overschreden wordt, zodra de molen gaat "spaken". Bij spaken (werkwoord)
vol§en de lichten of spaken elkaar zó snel op, dat de hei tijdens het
na-stuiten geen tijd krijgt néér te vallen op de slagbeitel, maar halverwege zijn val alweer wordt opgepakt. Vuist en spaak komen dan I'elkaar
tegemoetr': de ontmoeting is dan verre van zachtzinnig en brengt een
onaangenaam bonkig geluid voort, dat het best wordt weergegeven als
rroengtr!

In overeenstemming met Van Driels artikel blijkt de praktijk zo te ziin,
dat de tweemool gelichte voorslaghei meestal niet of nauwelijks spaakt;
bij een matige maalsnelheid heeft deze voldoende tijd om tot rust te
komen. Ditzelfde geldt voor de driemool gelichte stampers, die niet nastuiten, en terstond na hun val tot rust komen.
I'KLEIN*SPAKEN"
Maar de naslaghei....?
Bij oliemolens met een normale overbrengingsverhoudin€ (zie slot van
dit artikel) gebeurde het vaak tijdens een stevige wind, dat de naslaghei geen tijd kreeg om uit te stuiten. De hei gaf dan elke keer één klap
op de slagbeitel, veerde omhoog, maar werd halverwege ziin tweede val
alweer geschept door de volgende licht, om daarna opnieuw op de beitel
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tè vallen. En dan kwam de volgende spaak reeds. Elke oplichting
leidde dus tot één klap op de slagbeitel en één klap op de wentelasspaak. Geluid: rttok - oeng, tok - oeng, enz.?r
De rroengrr gtng ie dan door merg en been.... (Ik spreek uit eigen
ervaring uit de jaren 1930 op trDe Koperslager" te Zaandijk).
Hier werd dus duideliik een kritische snelheid overschreden. Om de
kwaal te verhelpen kon men dan in de eerste plaats gaan zwichten.
Maar. . . . . soms kon truitleggentr (dus iets méér zeil gaan voeren)
eveneens een remedie zijn. Bovendien kon tijdens het spaken de
wakkerende wind zorgen voor een iets verdere overschrijding van de
kritische snelheid, waardoor.... het spaken plotseling vanzelf ophield.
Want wat gebeurde er dan?
De- eerste terugstuiting van de hei na de eigenlijke klap op de slagbeitel werd dan nl. opeens rrs5rnchroonrt mee omhoog genomen door de
aankomende spaak, en alles liep weer gesmeerd, soms zelfs kwartieren
lang! Spaakte de molen dan af en toe toch even tijdens een trzaamr,
dan deed men er niets aan en nam het gebonk op de koop toe.
Want hoe onwaarschijnlijk het klinken moge - steeds weer bleek, dat de
molen er eigenlijk best tegen kon!
Spaken kwam niet alleen voor bij de eerste stuitklap, zoals we hierboven beschreven. In een goed onderhouden oliemolen met vakkundig
verstreken laadgoed, stuitte de naslaghei bij weinig wind wel 4 tot g
maal per keer na. Met een matig windje kon dit ongestoord plaats vinden. Er was steeds volop tijd om uit te stuiten.
Maar stelt U zich nu eens voor, dat de wind geleidelijk wakkert. De
molen loopt sneller, en de wentelas nadert de kritische snelheid; in
dit geval beter aan te duiden als de Ispaak-zóneil. Op een gegeven
moment begint een aankomende spaak ziin storend werk, met àls eerste
slachtoffer de laatste no-stuit-klap. Was tot op dat moment het geluid
b.v. een rustig vijfmaat iltokr - opeens verandert dit dan inrrtok-toktok-tok-oeng". (met rttokrrworden de klappen op de slagbeitel bedoeld;
met rroengrt de opvang van de hei op de wentelas-spaak).
Er komt meer wind, en de laatste f'oengil verdwijnt, omdat spaak en
hei-vuist itsynchroon" gaan lopen. Vanaf nu krijgt de slagbeitel steeds
4 normale frtokl-klappen. Even later verandert de laatste rrtokr? weer in
ttoengrr, om vervolgens weer te verdwijnen, d.w.z. onhoorbaar
te worden. Iedere rroengrt is harder van geluid dan zijn voorganger-o€ngr
omdat de hei steeds van iets groter hoogte op de spaaÈ terecht komt.
(Het zal U duideliik zijn, dat van de 5 oorsp.r"onkelijkerrtokn-klappen
nr. t hoger opvoert dan b.v. nr. 5; vandaar dat valhoogteverschil).
Tenslotte blijft slechts één. rrtokft over, gevolgd door de hardste "oeng";
dit is de situatie, die we hierboven het eerst beschreven hebben, en
die soms leidde tot zwichten.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er geen sprake is van één kritische
spaak-snelheid, maar van een hele kritische z6ne.
Oliemolens, die later door een motor gedreven werden, kregen echter
wel een uitgekiende wentelas-snelheid toebedeeld, die de slaghei blijvend van het spaken verloste. Deze snelheid kwam hier op neer, dat
de hei steeds twee rrtokrr-klappen op de beitel gaf , waarbij de daarop
verwachte rbengrt was ilweggesynchroniseerd?r.
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Op de z..g.n. "Zaanfilmrruit 1926, waanop het draaiende binnenwerk
te zien is van de ontwiekte oliemolen ItDe Jonkerrr, die door een motor
gedreven werd, is dit duidelijk waarneembaar.
In de later nieuw-gebouwde stenen oliefabrieken, die aanvankelijk
nog met heien werkten, werd datzelfde wentelas-toerental aangehouden.
,,CROO

T-S PAKEN "

Nu valt er nög iets te vertellen over het begrip rrspakenrt. Behalve het
t.n.t. behandelde itklein-spakenrr, waarbij atleen de naslaghei betrokken
was, bestond er ook nog ltgroot-spakenrr. Maar omdat ik dit zelf, óók
voor de tweede wereldoorlog in de ttKoperslagerfi -, nooit meegemaakt
heb, laat ik hierover tot slot liever P. Boorsmo aan het woord.
(rrOud-Zaansch Molenlevenrr, Deel I, blz. 139).
t'Mimiek wos den meesten olieslogers eigen. Deze kunst om, zonder
te spreken, elkoar hunne bedoelingen verstoanboor te moken leerden zii, ongemerkt von iongs af.
Het geroos in een snel-molende, in vol bedriif ziinde oliemolen wos
inderdood: oorverdoovend, zoodat geliik reeds eerder werd mede-

gedeeld,
vele olieslogers 'thoidoof" werden.
-Begon
het te sponne-n t7 zii bii oonleggende wind of een noderende bui "os ie (de molen) spookte't en: tt 't meel oit de pon vloog't,
don werd er geen woord gesproken.
De blokmoolder had slechts een teeken te geven om ziin moots, die
hem in zulke oogenblikken letterliik "noor de oogen keken", noor
de stelling te doen "vliegefr", teneinde oldoor de noodige mootrege-

len te treffen.
(t'Spoken" treedt op zodro de wentel-os zóó snel drooit, dot heien
en stompers niet meer "néér komen" , d. w. z. : niet op de beitels of
in de potten vollen, doordot de spoken elkoor in zeer snel tempo
opvolgen. Men hoort doorbij een donderende roffel : wentelos en
stompwerktuigen werken ols een reusochtige ratel en: 'tbrokken
mokentt is veelol het gevolg
Een wolk von stof doolt neer en mookt olles in den molen onzichtboor : ttden goot t7 'r boi 't heer deu r ! "
Het meel vliegt uit de pon , d. w. z. : het roeriize r, hetwelk ol drooiende het oonbranden von het meel uoorkoffit, kriigt zooveel "gonk"
dot het propeller-ollures oonneemt en het meel omhoog werpt, over
den ring heen, zoodot het, vér weg, rond stuift. t'
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BRUNSMANNoP!AL l

- De roeden van de korenmolen Windlust waren nodig aan
vernieuwing toe. Begin februari arriíeerden de nieuwe Buurma-roeden bij Molenbouw Westra te Franeker. Omdat de enorme roeden
niet in de werkplaats kondeu, werd er naar een geschikte ruimte omgezien. Deze werd gevonden te Kiesterzyl, enige km. vanaf Franeker,
in een grote loods van een betonwarenfabriek. De loods was voorzien
van een loopkraan, dus een geschikte gelegenheid om de roeden op te
hekken en de fokken aan te brengen.
Achteraf bleek dat de buitenrpede tijdens de transport behoorlijk was
verbogen. De chauffeur van de grote trailer welke de roeden had vervoerd, ontkende echter alle schuld. Een politie-onderzoek wees echter
uit, dat er vlak bij de werkplaats van Buurma een aanrijding had plaats
gehad. De meniesporen welke hier werden gevonden waren dezelfde als
die welke voor de roeden was gebruikt, zodat verder ontkennen weinig
zin meer had. Het vervoersbedrijf zal nu wel voor de schade moeten opdraaien.
De beschadigde roede moest weer terug naar Buurma en is enige weken
later weer in Kiesterzyl teruggekomen.
Inmiddels was er een begin gemaakt met het ophekken en aanbrengen
van de fokken (Fauël).
De fokken ziin voorzièn van remkleppen, welke door een regelateur
worden gestuurd, Dit zonder een voorziening om met open remkleppen
te kunnen vangen. Dit kan in bepaalde gevallen een extra belasting
voor de vang opleveren, dit vooral gezien de grote vlucht (27.12m.)
WOLVEGA

N adat de s pi ioolvormige g roeven met
een bovenfrois gemaokt ziin, kan de
sch roef ofgemookt worden ( foto : J.B.)

Er komt een houten bekleding op de Hotsumermole
(foto: J.B.)

Maar met een goede vang en een voorzichtige molenaar hoeft dit niet
een probleem te zijn.
Op maandag 3 april werden de roeden naar Wolvega vervoerd en het
was de bedoeling ze op woensdag 5 april te steken. Vanwege de harde
wind werd dit echter een dag uitgesteld. Op donderdag 6 april was
het weer iets gunstiger en zijn de oude roeden uitgenomen en de
nieuwe gestoken. De kraan welke hiervoor was besteld (om 1 uur)
kwam echter pas om half 5. Maar de werkzaamheden verliepen vlot en
in enkele uren was het karwei gektaard. Na het ophekken enz. en het
aanbrengen van de voorzieningen voor het sturen van de remkleppen,

kan men er in Wolvega weer enige tijd tegen.
Roeden Wolvega: Fabr. Buurma - Oude Schans; lengte: 27.12 m.;
nrs. 219.220; afmeting bii askop 46 x 36 em.

HATSUM - Er begint schot te komen in de herbouw van de Hatsumer
mole. Het achtkant is op de bekleding na klaar en staat achter de
boerderij van Diikstra opgesteld. Ook de molenkap ligt hier klaar

voor vervoer.

Op de oude standplaats van de molen is reeds een nieuwe beton-fur-'
dering gemaakt, en zijn de veldmuren gedeeltelijk opgetrokken.
LEKKUM - Van Freek Felkers hoorde ik dat men bezig was de rrBullemolenrr te Lekkum te restaureren. Toen ik op dinsdag 9 mei bij de
molen kwam, trof ik daar geen mensen van Molenbouw Jellema te
Birdaard aan. De deuren van de molen waren gr"ondig vast gezet, de
ene met een aantal grote spijkers en de andere met 2 sloten. Er stond
echter een ladder tègen de steiger aan, zo datiktoch via de kap evenin
de molen ben geweest. Het was daar echter behoorliik donker, zo dat
details niet waar te nemen waren. De voeghouten zijn inmiddels aange-

last en het nieuwe windpeluw lag op de steiger.
Opvallend aan het asrad was, dat de kamstaarten van de kammen niet
buiten de velling steken. In plaats van kampennen zijn de kammen
vastgezet met omgekromde spijkers. Of deze situatie nu ontstaan is
door verrotting of doordat men het indertiid zo maar heeft gemaakt
blilft voor mii voorlopig een vraag.
Na raadpleging van het Fries Molenboek, blijken merk en nr. van de
as te kloppen. Er staat echter over de roeden: stalen geklonken roeden
fabrikaat gebr. Pot. Eén roede is echter een merkloze gelaste roede,
en de andere wel een geklonken roede, maar ik kreeg de indruk, dat
het geen Potroede is. Omdat deze roede echter overdwars stond, kon
ik hem niet van dichtbij bekijken. Opmerkelijk is ook de bliksemafleider.
Via een sleepkontakt aan de aspen, en een koperen ring, welke aan
de koppen van de kapneuten is bevestigd, is het gevlucht geaard.
Daarnaast is ook de ringleiding met kabel aanwezig.
DIJKSTERBUREN - De poldermolen rrDe Eendrachtrrte Dijksterburen
is na restauratie, welke het vorige jaar plaats had, weer regelmatig in
bedrijf. Er waren echter nog wel enige problemen met de water aan- en

afvoer van de molen.
Onder leiding van Jan Hofstra is ook deze'zaak aangepakt. In een voor
de molen liggende dam is-tt"e daarin gelegen duiker dieper gelegd met daar-
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naast nog een nieuwe erbij. Hierdoor is de wateraanvoer naar de molen
een stuk beter geworden. Een en ander betekende wel, dat er zorn
20 kub. grond moest worden verplaatst om de sleuf te graven, en na
het aanbrengen van de duikers moest dezelfde hoeveelheid grond weer
terug in de sleuf. Voof Jan en zijn helpers dus een flinke klus, maar...
molengekken staan nergens voor dus ook niet voor een rrbultsjel mbdder.
Achter de molen ligt nog een dam met beperkte doorvoer. Het waterschap zou hier echter voor een oplossing zorgen.
De s leuf wordt
gedicht met v. l.
n.r. J. Koehoorn,

J. Hofttro,

J.

T

iedemo en

M.

T

eernstro.

(foto: J.B.

)

IJLST - Op vrijdag 14 april j.l. zijn de oude roeden van ilDe Ratrtgestreken. De nieuwe roeden zijn gemaakt bij ItMolenbouw Th. Bremer
en Zonen, Adorp Groningenrr nrs. 241 en 242.
De lengte (vlucht) is t 21.48 m. Zowel de oude als de nieuwe roeden
zijn voorzien van hekbussen, een konstruktie welke tegenwoordig
weinig meer wordt toegepast i.v.m. verstikkings-gevaar voor heklatten.

De roeden zijn gemaakt van een speciale meer roestbestendige staalsoort (Cor-Ten staal) en de buitenkant van de roeden is behandeld
met Sikkens Epoxie teer, een twee-componenten produkt. Dit zou
beter roestwerend ziin dan gewone koolteer. Een voordeel is wel, dat
het niet zolang nakleeft als gewone teer.
De ophekking is van Bangkirai. De oude fokken worden weer opgeknapt

en dan weer aangebracht.
De zwichtstang voor het sturen van de remkleppen is van roestvrij staal,
aan de voorkant vierkant, in het midden een holle buis en aan de achterkant massief rond, met hieraan bevestigd enige kunststof stroken als

lagering.

Op donderdag 2? april werd de laatste hand gelegd aan het ophekken
van de roeden, en het verstevigen van de fokken. Dit laatste was nodig

voor het ophijsen hiervan.
Vrijdag 28 april om half 8 zou de kraan komen om de roeden te steken.
rs Middags toch maar eens even zién hoever men was gekomen. Al van
verre was te zien, dat de molen nog met een lege askop stond. Achteraf bleek, dat er wel een kraan was g€weest; maar dat deze te kort was,
en dus onverrichterzake weer was vertrokken. De grote kraan zou
echter om ongeveer 3 uur vanuit Joure komen.
Maar ook nu was het alweer half 5 voor de kraan arriveerde. Maar toen
die eenmaal was opgesteld, was het ook nog maar een fluitje van een cent
om de roeden te steken. Goed gereedschap is ook hier het halve werk.
Voor Durk en ziin maat betekende dit wel, dat zij meer dan 12 uur in
touw waren.

De lootste roede wordt uitgenomen.

(foto: C.D,W.)

De kraonorm

is te kort

om de

eerste roede te s teken. (foto: C.D.W.

De bi n nen roede i s
ges token en met een
tokel wordt de os een
kwort slog gedrooid
woorno de buitenroede
kon worden gestoken.

(foto: J.B.)
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HEMPENS - De Hempensermeermolenrris op dit moment geheel gerestaureerd afgeleverd door Molenbouw T. Jellema te Birdaard en
vormt weer een opvallende versehiining in het landschap.
Naast de motor-maalinstallatie, welke in de molen was ondergebracht
en nu geheel is vernieuwd, kan men ook weer met wind malen. Omdat
de schroef verkeerd-om draait moest hiervoor een afwijkende schroefaandrijving worden gemaakt. Normaal grijpt de onderbonkelaar boven
in het schroefrad, maar hier is het juist andersom. De onderbonkelaar,
met iets konische kammen, ligt onder en het schroefrad(varken) wordt
van onderen aangedreven.

uit
àoor

Nr.

De ongebrui keliike
oond
H

riiving in

de

empensermolen

(foto: J.B.).

Sf IENS Bii de korenmolen ttDe Hoopt' te Stiens wordt een nieuwe
loods gebouwd. In deze'loods worden diverse silors voor het opslaan
van glaan geplaatst. Via een exhouster en transportsehroeven kan
het graan worden belueht en getransporteerd.

J.

Brunsmann

?

c{o fr'ruyt S(íc{oos
ke Trmnermans

16.

Nu weer eens een soort samenwerking met ons redactielid drs. D.M.
Bunskoeke. Dit naar aanleiding van het artikel ?rMolens en het kadaster".
We nemen een molen op onder Almenum, onder de rook van Harlingen,
die in de v.m. gemeente Barradeel stond, met als nr. 24 van de lijst
Bunskoeke. Het is een molen van het type getailleerde ronde stenen
bovenkruier en stelling en een houten kap.
Hij kreeg als naam mee ftde Standvastigheidrt, ook wel rlde Adelaartr
genoemd. Deze naam komt, naast nde Standvastigheidil, voor in de
inventaris van de Ver. De Hollandsche Molen. Hii werd ingeschreven
in juli 1925 met nr. L424 door ir.A. ten Bruggencate (archivaris) en
was gelegen aan de Kimswerdervaart-westziide.
De heer W.O. Bakker uit Harkstede stuurde mij o.a. deze gegevens op.
De molen werd gebouwd in 1779 als eik- of schorsmolen en vóór 1829
verbouwd tot lood-, kriit-, marmer- en cementmolen. Dit was hij tot
zijn sloopjaar in 1934. Zijn gevlucht en mechanische inrichting zijn doof
Ten Bruggencate helaas niet vermeld.
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Dit was een der wëinige molens in Friesland, waarvan de romp geheel
uit bakstenen bestond. Alleen Leeuwarden en Franeker hebben eèn
dergelijke molen gehad, voor zover mii bekend is. Wie weet er nog
meer plaatsen te noemen en beschikt over eventuele gegevens?
Het onderstaande artikeltje is van sept. 1934. Schrijver en krant
(of tiÍdsehrift) is mii niet bekend.
De bijgaande foto toont ons de molen ttde Standvastigheidrr en het
molenaarshuis aan de Kimswerdervaart te Almenum.
Vermoedelijk gemaakt in het begin der jaren dertig, want de molenzeilen zie ik niet meer zitten. De foto komt uit miin eigen verzameling.
Oud-journalist en publicist S"J. v.d. Molen heeft in 1952 een en ander
gepubliceerd over de Harlinger molens in de Leeuwarder Courant, terwiil er een boekje bver dit onderwerp in de maak is van de hand van
de heer Severein te Alkmaar.
Dhr. W.O. Bakker bedankt voor de verstrekte gegevens over deze
molen.

I KORTMOLENNIEUWS
In de km, rWindlustrvan Noordwolde werd op Nat. Molendag een
mosterdmolensteen tentoongesteld. Deze was afkomstig van de ros(= paard) mosterdmolen die eens gelegen was aan de Hoofdstraat
Oost. Deze steen werd achter de huizen aldaar opgegraven. De gegevens over deze molen ontbreken mij. Er zijn meer plaatsen in
Friesland bekend die een eigen mosterdmaalderii hadden.
De poldermolen rrDe Mtrntsr, van Buitenpost, gelegen nabii de iisbaan aldaar, heeft in april j.l. een nieuw rietdek gekregen door

de heer G. Roosma van Buitenpost. Deze heeft ook al in 1959 een
nieuw rietdek aangebracht, bij de wederopbouw. De heer Roosma
zit al 48 jaar in het Íak. Dit karwei heeft hij samen met zijn neven
uit Franeker gedaan, zo vermeld I'Het Nieuwsblad van N.O. Frieslandrt,

van wo. 26 april j.l.

is gebouwd in 1870 en in 1952 gesloopt en bemaalde de
Borgsloterpolder, onder Oosterhoogebrug (Gr.). De heer W.O.
Bakker uit Harkstede heeft hem zes iaren opgeslagen gehad.

Deze muonts

Heerenveen, mei 1989.

P.

Timmermans.

Een te Harlilsen verdwijnende oude 'molen.
Cemeotmolen .,Do Ïagtiglreid" aau tle IJolswardcr raart to Harlingen.
Eet terrein, waarop de molen is gebound, wbrd door dcn koopuran Allard
§cheltinea in eeuwigs huur aÍgestaan aan Autustus R,obbertus vau Dalsen,

rrotaris te Harlingen, Pieter Tetrode, koolrman en zoutziedcr oldaar. eu Jolran
Daniël Toussaint, .Ioopman en nedo regecrcnd burgemeester rau Harlingeu.
Dezs drie personetr lieten omstreeks 1780 deu nrolen bourren, die bestemd rserd
tot het brekeu en malen yan tufsteeu, lvaarlau dcslijds de tras terd gemalco"
ceu roateriaal, waarvoor thans ons Dortlaud-cernent dienst doet. 'l'engevolge ran
v'ererviug eu verkoop is de molcn achtdrr.envolsens iu banden vatt audcre rigenaren gekomeu, ten elotte in dio ran deu' hecr F. Sirnonsz lc Hsrliuseu.
i{angezie.n voor dcn molcn geeu voldoclrde u'erk tneer was. rvcrd dezo met
biibohoorende wonins cnz. in Juni j.l. pul-rliok rerkocht'r'oor.f 1450 aan don beer
B. Soolsms to Eorlingeu, die derr molcn ln.n,t oíbrcken. De kop is recds vei-

Irenen. Er

pliemolen en

Er is weer hoop op herstel van de poldermolen ItDe Wàldenrt in het
natuurgebied Lindevallei onder Wolvega.
Deze molen is eigendom van de provinciale Ver. voor natuur-,
landschap- en milieubescherming ItIt Fryske Gear'.
De molen is enkele jaren geleden uit veiligheidsoogpunt onttakeld,.
door de molenmakers :ran Tacoma, Stiens.
De totale kosten komen op zorn f. 230.000,-- waarvan trlt Fryske Gea"
zelf f. ?0.000,-- moet bijdragen. De eerste f. 15.000,-- is binnen,
door een gift van een plaatselijke meubelzaak n.l. Home Centre, die
hun 4O-jarig bestaans jubileum hebben gevierd.
P. Timmermans

L7

juni

1 juli

wareó indertijd te }larlinson ? LoutzaaFnroleus, 1 cemeutmoleu. 1
l rijst- of pelnroleu. Nu aÍtrraak ran dcn cementoolen zal dao
nog slechts één Loutzaugruolel overblijreu.

Overijsselse Molendag
Opening Monument van de Maand juli houtzaagmolen
houtzaagmolen rrDe Rat rt te IJlst .
Openingstijden : vriidagmiddagen ;
zaterdagen;
zondagmiddagen.

Deze

tijden gelden alleen in de maand juli.

1

juli

5

U hartelijk welkom.
augustus Molenzaterdag
augustus Sluitingsdatum kopii nr.

18
z

I

30

Molenzaterdag.
Wappert een vlag of blauwe wimpel op de molen dan bent
55.

september Open Molenzaterdag
september Open Monumentendag
september Zaanse Molendag

De Redaktie ontvangt graag mededelingen voor deze rubriek.
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Daar de bestaande pletter niet zo geschikt is voor het pletten van
tarwe (het is nameliik een haver pletter) werd al jaren door de molenaar om een andere gezocht.
De eisen die hieraan gesteld werden, kwamen hier op neer dat het een
schrootwals moest worden, (dit is de eerste walsenstoel in een hoog
maalproces).
Door een tip van een kollega-molenaar

uit de Betuwe kreeg Gert Klynstra te horen dat er in Euskirchen bij Keulen (tVest-Duitsland) van een
meelfabriek de gehele inventaris werd verkocht.
Na wat heen en weer gepraat werd besloten dat Gert Klynstra, Jan
ten Napel en ondergetekende de walsenstoel in twee dagen op gingen
halen.

Er werd een bestelwagen met aanhang gehuurd en op een vrijdagmorgen
om 6 uur vertrokken we.
Na een reis van ongeveer vijf uren werd de plaats van bestemming bereikt.
Hier aangekomen bleek het
een oude watermolen te zijn
die tot voor kort nog tarwe
had gemalen.
Een korte besehrijving van
de molen

Hiermee ziin wii de gehele middag bezig geweest.
Na de nacht in een plaatselijk hotelletje te hebben doorgebracht,
wachtte ons zaterdagmorgen het zwaarste karwei, nameliik de vier
walsrollen van 300 kg per stuk en het frame van 800 kg naar beneden
en op de aanhangwagen zien te krijgen.
Na ongeveer vier uur werk stond alles op ziin plaats, zodat om
12.30 uur de terugreis kon worden aanvaard!
In Stiens aangekomen en de zaak uitgeladen te hebben, waren wij om
8 uur weer thuis.
De zaterdag daarop zijn wij begonnen met de zaak verder te demon-

teren en schoon te maken.
Er volgde nog een groot karwei: het Íspuln moest omhoog naar de
steenzolder want daar was plaats gevonden voor de pletter.
Nadat Gert door de week met het voorbereidende werk was begonnen
(drie zolders uitbreken, want het frame was te groot voor de luiluiken
plus het ophangen van de tifortakel), zijn wii op een zaterdagmorgen
om ? uur begonnen met het hijsen.
Dat ging zo voorspoedig dat om 12 uur alle vloeren weer dicht waren.
De verdere revisie plus montage van het geheel heeft nog ongeveer
een iaar in beslag genomen: toevoer inrichting maken;
opnièuw bekleden binnenkant frame;
afvoer maken;
hijsinrichting walsrollen ;
enz. enz.

.'(zié foto)

De molen bevatte een volledige hoog maalderii (ziez

zingende stenen).
Op de begaande grond bevond zie}l. een eentrale as
die of aangedreven werd
door een waterturbine of
door een elektromotor van
40

pk.

Op de eerste verdieping
stonden zes dubbele walsenstoelen, op de tweede ver-

dieping viif plansichters en

op de zolder een verdeelin-

De watermolen te Euskirchen

riehting plus stofafzuiging.
Het transport tussen de verschillende verdiepingen werd
verzorgd door twaalf elevatoren.
Dit alles werd met riemen aangedreven door de centrale as.
Na aankomst zijn wij direkt
begonnen met het demonteren
van de walsenstoel.

DE WALSENSTOEL.VOOR IIDE HOOPI'

46

Over de aandrijving was besloten de ene kant door een elektromotor
aan te drijven en de andere kant door de molen.
Na op Nationale Molendag tiid gevonden te hebben (rs morgens was
het niet zo druk) om de motor aan te sluiten, rest ons nog een karwei:
het maken van een trpntaarnwiel en een haakse overbrenging voor de
aandrijving op de wind, en dan is ook deze klus weer klaar.

F. Felkers

Van de heer A. S . de Jong ontvingen we weer een nieuw deel
befaamde boek van Bernouilli.
VI

uit

goed meel

. Sorteren van het meel .

rr middelmeel
It grof meel

No

11.

No g.
No 7.

rr minder rt
N o 4.
tr fiine zeimelen N o 0.
tt grove

It

uur 100 KG meel te sorteeren, heeft men een zeeftoppervlakte
tot 18 M2 noodig. Levert een molen met drie maalgangen 300 KG
meel, zoo heeft men daarbii 36 tot 54M2 builoppervlakte noodig; dus
drie cilinderzeeften van 1M middelliin en 4 tot 6 M lengte.
Volgens de Amerikaanse methode worden in den eèrsten dezer cilinders
de verschillende meelsoorten, in den tweeden de griessoorten en in den
12

derden de producten der meervoudige vermaling doorgelaten.

Vll.

Vl

Transport van het graan.

Zakophaler. Het ophalen geschiedt door mechanische kracht, het neerlaten wordt door het gewicht van de zakstoel verricht en de laatste beweging geregeld door een wrijvingsschiif. De snelheid opwaarts bedraagt 04 tot 0,8 cM per sekonde.

I

l.

Meelproductie en drijfkracht.

Een maalgang kan des te meer verwerken, naarmate de steenen scherper, de maalvlakken en de omtreksnelheid van den looper grooter ziin.
Een vierkante Meter goed gebilde fransche steenen kan per uur ongeveer 90 KG tarwe bij een omtreksnelheid van 9 M vermalen, wanneer
de maalgang goed geventileerd wordt.
Zandsteenen leveren slechts 0,5 tot 0,7 van deze hoeveelheid. Zonder
ventilatie bedraagt de productie slechts 0,60 tot 0,80 van het bovengenoemde.

Met Fransche steenen en
overeenkomstige waarde.

I

M omtreksnelheid

Middellijn der steenen
Meel per uur...
Aantal paardenkrachten .....

verkriigt men de volgende

- 0'9 1'0 t'2 1'4 1'6
= 53,0 67,5 97,2 t32 175
= 2,2 2,8 4,0 5,5 7,9.

M'
KG.

REAl$lE

No 00.

Om per

van

elkaar. De riemen, waarop zij bevestigd zijn, loopen over 2 rollen
van 50 cM middellijn, welke ongeveer 25 omgangen per minuut maken.
Overigens richten zich de grootte der bekers of scheppers en hun
snelheid naar de hoeveelheid die opgebracht moet worden. De bovenste rol moet steeds de drijvende wezen, waar beweging van uitgaat.
Meelschroef. Deze dient tot het voortduwen van het meel in horizontale richting. De schroefvormige schoepvlakken hebben een radiale
breedte van 6 tot 10 cM, de ganghoogte is 25 tot 30 éM, het aantal
omdraaiingen per minuut 25 tot 30.

het

Draadzeeft. Het meel wordt gesehud en een borstel gedreven door een
eenigszins in hellenden stand geplaatst draadweefsel. Men noemt het
weefsel of buildoek van No 64 tot No 15, zoodat op 1cMz van het
fijnste ongeveer 590, van het grofste 9 openingen voorkomen. In
Engelond is deze zeeft algemeen in gebruik.
Cilinderzeeft. Deze hebben een lengte van 4 tot 6 M, €éDnÍilidddllijn
van 0,8 tot I ,2 M , liggen onder een helling van lllz tot Ll L6 en
maken per minuut 25 tot 30 omwentelingen. Het zijden gaas heeft de
volgende nummers:
voor het fijnste meel N o 13. voor goed griesmeel N o 6.

rr

Schepwerk (clevotor). Dient voor het opvoeren van het meel.
De bekers zijn 10 tot 15 cM breed en diep en staan 40 tot 50 cM uit

Van de heer W.O. Bakker uit Harkstede ontvingen we onderstaande
reaktie n.a.v. de bijdrage van de heer Van Dop uit NaaldwÍik
(zie De Utskoat nr. 53, pag. 27).
ItIn Groningen verscheen de eerste zelfzwichter in 1891 in Usquert en
ook in Muntendam. Omstreeks 1900 waren er in Groningen al tientallen
molens mee uitgerust. Zo ook de molen die nir in Roodkerk staat en die
in 1895 in Groningen al zelfzwichter was. Zie pag. 20 van de laatste
rrl

It skoat il.

Irr l)renthe is nu alleen de molen in Peize uitgerust met zelfzWichting.
llct gcttl 3 dat Van Dop noemt is dus fout.
Ilct lurrtal van 3? in Groningen klopt, maar daar komen waarschijnlijk
rx)[l (!cn prrtr bij de komende tijd.rr
Voor dc volgcnde "Utskoat stelt Bakker ons een verhaal in vooruitzicht
over dc molcn van Enumatil die praktisch zeker uit Oostrum komt, vlak
ten oosten van Dokkum bii het verlaat.
We zijn benieuwd!

(c.D.!I.

)
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