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naar Zutphen.Na het afscheid van het.burgemeestersambt in de gemeente Oegstgeest woont het echtpaar Van Eysinga een tiental jaren in de
villa op Riis.
Van Eysinga zet zich enthousiast in voor het molenbestand.
Lange jaren was hij lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse vereniging De Hollandsche Molen, waarvan meerdere perioden als vice-voorzitter en lid dagelijks bestuur. Hij is nu nog lid van het hoofdbestuur.
Met deze pet op heeft Van Eysinga van het begin af aan zitting in het
dagelings bestuur van de Stichting de Fryske Mole, ook als vice-voorzitter.
Wanneer Van Eysinga het woord voert op de van hem bekende enthousiaste wijze, heeft hij steeds een aandachtig gehoor. Dat is een grote
bijdrage aan het molenbestand. Talrijke malen sprak hij op molenbijeenkomsten, ingebruikstellingen enz. Door zijn bestuurlijke ervaring wist
hij vele keren door te dringen in ambteliike molens om het ambachtelijke molenbehoud te bevorderen.
Met ziin vertrek treedt Jhr. T.A.J. van Eysinga af als vice-voorzitter,
maar blijft wel lid van het algemeen bestuur van De Fryske Mole.
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Baldadigheid.
De molens in het veld zijn gemakkelijk het slachtoffer van baldadige
jeugd. De Bullemolen bij Lekkum ligt daar heel gunstig voor. Vanuit de
Grote Wielen is de molen per bootje bereikbaar. In het verleden is het
er bij staande molenaarshuis al door brandstichting verloren gegaan.
Met de polsstok werden ook meerdere malen vernielingen aangericht,
De aktie voor het behoud van de Bullemolen lijkt er in te resulteren dat
de restauratie tot een goed eirrd kan worden gebracht (totale kosten
f. 130.000,--). De molen heeft reeds weer gedraaid. Er werd echter
weer een groot gat in de muur geslagen. Het herstel daarvan kost een
kleine 1.500 gulden. Een verdrietige zaak, Getracht wordt de bootjes te
keren. Maar of het helpt?

Onderhoud.
De molens van De Fryske Mole krijgen in het zomerhalfjaar een onderhoudsbeurt. Er is een stadium bereikt waarin de algehete toestand van
de 42 molens steeds wat vooruitgaat, De uitvoering ligt op schema.
De ministeriële toezegging van subsidie kwam af voor veruieuwing van
het rietdek op het achtkant van de watermolen bij de tweede woning
van Haaije Thomas bij Achlum. Het wachten is er op dat provincie en
gemeente zullen volgen. Kop en wiekenkruis ontbreken. Algehele restauratie zal ongeveer f. 200.000,-- moeten kosten.
A . Bokma.

5

MEDEDELINGEN VAN }{ET BESTT,,IJR

Gild Fryske Mounders
Het bestuur van het Gild Fryske Mounders roept de leden, donírteurs en andere belangstellenden op voor de najaarsvergi-ldcring
1989.

3 november 1989, 19.30 uur te Akkrum, zaal Dc Lilr)tircrr)c.
De najaarsvergadering is vooral bedoeld voor contrrct tusÍjon de leden en om de werkzaamheden in het volgcnrlr: j:urr v(x)r'tc bereiden.
Ideeën daarover zijn zeer welkom; anrzal «lrrs rrict (!on vilr) de be-

stuursleden te be1len of schrijven ovcr v(x)r':;lr:llr:rr.
Tenminste TOT DE PAUZE NIET IïOKITN rrlr;lrrlrlicÍ't.

0. Opening
L. Mededelingen en ingekomcn posl.
2. Verslag bestuursactivitcitcrr
3. Winterprogrammir
4. Werving leerlingcn cn I)I'ol)nÍ-ï,rrr«lrr
5. Begroting 1990
6. De procedure vool' tlc strrtrrs lVlr»lcruul r
7 , Aanpassen van hct Iluisltorr«lclijli liclrlcnrcrrl
8. Rondvraag
PAUZE
9. Film
Verslag voorjaarsvergadering C. F.M. cl . cl . f_.grf i! t 9,89 te Akkrum.
Om 19.40 opent voorzitter Coppens de vc:rgrrrlcring rrrr:I ccn wclkom aan
60 leden.
Deze voorjaarsvergadering zal als altijd voor ccn groot decl zijn gewijd
aan interne zaken van het GiId Fryskc Moundcrs. We sluiten een jaar af
en beginnen aan een nieuw verenigingsjaar.

Naar buiten toe fungeert het bestuur als brievenbus cn vertegenwoordiging van de meeste.Friese molenaars, onder andcrc naar zusterverenigingen. De vereniging houdt de leden op de hoogtc van allerhande

zaken en wil leerzame ontspanning bieden ( jaarlijkse filmavond). De door
de provinciale subsidie min of meer geformaliseerde hoofdtaak is echter
gelegen in de opleiding van voldoende en vakbekwame molenaars voor de
Friese molens. Er komen twee soorten thema-avonden: in het kader van
de opleiding en als service voor alle leden.
De regeling van de examens is in overleg met de examinatoren wat gewijzigd; per examen kan één leermeester van een andere molen zich oriënteren over het verloop van examens.
Op het terrein van de Friese taal heeft het Gild een taak op zich genomen. De betreffende commissie verzamelt vroeger gebruikte en nog gangbare molenaarsterminologie. Voor de propaganda en de werving van leerlingen is een nieuwe folder beschikbaar om uit te delen op de molens.
Voor de financiering van de nieuwe en de oude activiteiten is een contributieverhoging onvermijdelijk. Daar komen we vanavond nog op terug.
Mededelingen door de secretaris Hoogeveen,
Binnengekomen:

- Bericht van verhindering van de heren Lubbers en Van Manen.
- Een exemplaar van de ledenlijst gaat rond als presentatielijst; verzoeke zonodig verbeteringen aan te brengen.
- Folder over het boek Van haver tot gort, ten inzage.
- Verzoek van de heer Lubbers het draaiurenoverzicht in te zenden.
- De index op de Utskoat is gereed. Verkrijgbaar voor f. 15,--. Er
zijn ongeveer 15 belangstellenden.
- Voor de betaling van de contributie en de verzekeringspremie is
een acceptgiro verzonden. Verzoeke het te melden als u die niet
hebt ontvangen.

De tweede secretaris Van Driel licht aan de hand van Iijsten op de projector toe waar het bestuur zich in 1988 mee heeft beziggehouden.
Zie elders in De Utskoat.
Het bestuurslid Frankena geeft een samenvatting van het meeloverleg
dat voorafgaand aan de vergadering heeft plaatsgevonden. De aanduiding meeloverleg is een te zware term: de aanwezigen hebben enkele
misverstanden uit de weg geruimd en de wens uitgesproken een of meer
korenmolenaarsavonden te organiseren.
Als resultaat van de poldermolenavond is er een brochure met de teksten
van de vier lezingen plus nog wat ander materiaal. De voorzitter reikt
het eerste exemplaar uit aan een van die sprekers: ons lid Jan Hofstra.
De onduidelijkheid over de verzekeringsvoorwaarden is de wereld uit.
De nieuwe afspraken over de interpretatie van de polis zijn intussen
ondertekend. De WA-verzekering is bedoeld als de molenaar schuld treft
ten opzichte van derden; schade ontstaan door een gebrek aan de molen

is voor verantwoording van de eigenaar. Toeristen kunnen alleen iets

claimen voorzover de molenaar of de eigenaar iets te verwijten valt.
De ongevallenverzekering dient eventueel ter aanvulling op financiële
schade door arbeidsongeschiktheid en loopt dus tot maximaal 65 jaar.
De verzekeringen ziin alleen van toepassing op de tiid met de vrijwillige
.activiteiten (inclusief normale reistijd).
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De leerlingen zijn verzekerd onder toezicht van de leermeester op de
les- en de stagemolens. Voor de gediplomeerden geldt de verzekering

op alle molens.

Het verslagjaar was een goed jaar voor de opleiding.
Opleidingscommissaris Felkers kan aan zeven mensen het certificaat gezel-molenaar uitreiken .
De kascommissie bestaande uit de heren Adema en Jellema (aftredend)
heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren voor
het gevoerde beleid. De vergadering besluit daartoe met applaus.
De heer Gremmé volgt de heer Jellema op.

v.d. Velde leidt de bespreking van de financiële
voorstellen. Uit het verslag bliikt dat in dit boekjaar dcclaraties van de
vorige bestuursperiode en de rekening van de Utskorrt ovcr vorig jaar
zijn binnengekomen. De vergadering heeft na dc toclichting van de penningmeester geen vragen.
De begroting voor 1989 is sluitend op ccÍr icts krgcr cin<Jbedrag dan
de inkomsten van het verslagjaar: naírst ccn icts lrrgcr contributietotaal
blijven de overige inkomsten gelijk. Dc ccr.str:jrurrskostcn van het bestuur zijn achter de rug.
Het voorstel de basiscontributic-/clorrrrtit: tc vr:r.Ir«rgcn tot f . 25,-- veroorzaakt een langdurige discussic. Hct brrsttrur hccÍ't vier argumenten:
- Er is een vrij aanzienlijke uitbrcidirrg vrrrr lrct beleid.
- De laagste bijdrage gaat op Í'. l,- nrr gr:lrcc'l op aan de kosten van
de Utskoat.
- De subsidie is niet bestemd om ccr) cxlrloitrrticgat te dichten. De vereniging moet niet afhankelijk zijn vrrn rlc sulrsidie. Dit bedrag is bestemd voor de opleiding.
- Het is wenselijk dat het basisbcdrlg gclijli is iurn dtrt van de Fryske
De penningmeester

Mole.

vereniging de status molenaar. De omschrijving in het huishoudelijk reglement van de vereiste ervaring (tot genoegen van het bestuur) is subjectief .
Het bestuur stelt voor de status molenaar voor het leven te verlenen met
een automatisme (na drie iaar) vanuit het bestuuf. Dat sluit aan bij de
datumlijst die voor elk lid wordt aangemaakt door de secretaris. Speciale
gevallen blijven ter beoordeling van het bestuur: vanuit een andere
vereniging, kind van een molenaar, eis van de eigenaar (advies leermeesters).
Een molenaar is voor het Gild Fryske Mounders een gezel met een zekere
hoeveelheid ervaring (het is nog even zoeken naar de juiste Friese
termen).
De vergadering gaat unaniem akkoord met het volgende voorstel:
1) Handhaven van de status molenaar; 2) L20 weken ervaring redelijk
verspreid over drie iaar; 3) Punt 2 toetsen; 4) Geldig voor het leven
5) Andere gevallen zoals vermeld in de statuten.
Het rooster van aftreden van het bestuur houdt rekening met de datum
van aantreden en een evenwichtige spreiding van het aftreden van de
bestuursleden met een benoemde functie. Op voorstel van De Jong wordt
dat nog verbeterd ten aanzien van Coppens van Van der Velde.
Het rooster wordt gepubliceerd in de Utskoat.
De rondvraag (:e* = reactie van het bestuur).
G

remmé

S

jouke

V. Tilburg

Brunsmann

Na een schorsing formuleert de voorzittcr' «lc volgcnde voorstellen, in
afnemende volgorde vergaand (erachtcr strrirt rlc uitslag van de stem-

ming):

tcgcrr / voor /onthouding
contributieverhoging ja / nee
I veel
3
f. 10,-- verhoging
29263
f. 5,-- verhoging
7 veel
5
differentiatie : jonger dan 18 /oucler clan 6 5
17285
De acceptgirokaarten zullen worden aangcmaukt zonder. bedrag zoclat
iedereen meer kan overmaken dan het minimumbedrag.

De nu geldende regels voor de status molenaar zijn enigszins tegenstrijdig en werken ongelijkheid in de hand omdat ze afhankelijk zijn van het
aI of niet aanvragen door de gezel.
De statuten hoeven niet de worden gewijzigd: daar wordt de status moIenaar ingesteld. Beroepsmolenaars hebben uiteraard ook binnen de

De Jong
Vos
Wijn ja
Lem

stra

Hoe zit het met de lidm.kaart?
** Is ons tot nu toe ontgaan!
Bestuursleden voorstellen aan nieuwe leden !
** Komt volgende keer in orde met naambordjes, enz,
Hie is de verhouding met het landelijk gilde?
** We gaan op de jaarvergadering in Arnhem zien wat
mogelijk is.
Wat is mogelijk bij examenproblemen?
** Uitgangspunt is dat iemand zelf kiest voor de
opleiding.
De examencommissie kan zo nodig afwijken van de standaardvorm van het examen; de leermeester, die wordt
gekozen door de leerling, kan daarover overleggen met
de gecommitteerden.
Reactie op de brief Thijs de Jong over meelhoeveelheden ?
Wat is daar landelijk over bekend?
t* We zullen dat uitzoeken.
S telt voor het versehijnen van het boek Van Haver tot
Gort te melden in De Utskoat.
Wat is de besteltermijn?
** Het is te overwegen het boek te bestempelen als leesmateriaal; dan moeten de leermeesters erover spreken.
Dat kan nog voor de sluitingsdatum van De Utskoat.
over de prijs is nog een gunstige afspraak te maken met
het landelijk gilde.

I
Tollenaar

Frankena

Biedt een voorlopige versie aan van het landelijk rapport
over de veiligheid op molens.
t* De leermeesters moeten daar lesstof van maken.
De commissie Frysk interviewt ex-molenaars met behulp
van tekeningen van Jan Hofstra,

In de pauze gaat het rekenprogramma over kritieke toerentallen van oliemolens op de computer van Jaap van Driel verloren in het genoeglijk gepraat. In het hoekje van de zaal valt het niet genoeg op.
Na de pauze vertoont de heer Brunsmann op de van hem bekende,
smeuiige wijze diars die de oude en de huidige toestand van een aantal
molens laten zien. Van enkele restauratieproiecten zien we een aantal
intere ssante con structiedetails.

Even over half twaalf gaat ieder zijns weegs.
J,C. van Driel, tweede secretaris.

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 1988.
Mondeling heeft het bestuur al tegenover dc lcrlcrr vcr.slirg gedaan en
verantwoording afgelegd over het gevocrd«: bclcid in dc vergadering op
7 april 1989; hieronder vindt u de geschrcvcn vr:rsic.
Sinds de verkiezing op de voorjaarsvcrgrrdcring I988 is de samenstelling
van het toen aanzienlijk gewijzigclc bcstrrul nict vcranderd,
In de eerste vergaderingen heeft het bostuur vccl tijd besteed aan het
inwerken en het ontdekken van de gclrklrr<kl r.cgcls en gewoonten.
Naast de l-5 interne vergaderingen (irllc irr IJlst, ten huize van de secretaris) waren er twee gezamenlijk mct dc Ic<.'rrnt-.osters, een met de examencommissie en een met de eind-rcdactcul,virn De Utskoat. Ze resulteerden onder andere in een nieuwc irirnrnclrlingsprocedure en een gestroomlijnde examenprocedure, bcvcstiging vun de gang van zaken bij
de examens, bijdragen van de leermeestr:rs tran De Utskoat, nieuwe activiteiten in de vorm van thema-avonden (polrlcrnrolens), een openbare
filmavond (De Stoere Werkers) en een ecn«luitlige regeling van de status
molenaar.

Onduidelijkheden over de dekking van <le vcrzekeringen leidden tod'enig
spitwerk van de penningmeester en vervolgens tot betere afspraken met
de verzekeraar. Op initiatief van Jan Hofstra is een werkgroep ingesteld
die de Friese uitdrukkingen zal documenteren zodat ze meer en op de
juiste manier kunnen worden gebruikt. De commissie van examinatoren
juicht het gebruik van die termen van harte toe.
Van het reilen en zeilen van het Gild Fryske Mounders bent u op de
hoogte gebracht via De Utskoat. Dit jaar bereikten we de mijlpaal van
het vijftigste nummer. Van de grote hoeveelheid informatie in ons verenigingsblad is onlangs een register gereed gekomen,
Een hoofdlijn in het beleid van het bestuur is de vergroting van de kennis en de praktische vaardigheid van de leden. De nieuwe activiteiten

I
zijn een uitwerking van die gedaehte: molenaars van goede kwaliteit

vormen een essentiële bijdrage aan het behoud van molens. De Provincie
Friesland waardeert die opzet jaarlijks met een subsidie. Het daardoor
beschikbare geld zullen we meer dan ooit gaan gebruiken voor een degelijke opleiding en het daarvoor benodigde lesmateriaal. Het bestuur
heeft een begin bemaakt met een actievere werving van leerling-molenaars en een uitbreiding van het aantal lesmolens en de evenwichtige
spreiding qua plaats en type ervan. Een viertal leermeesters heeft zich
om diverse redenen teruggetrokken; twee andere werden benoemd,
Dit jaar kunnen we 6 mensen felieiteren met het slagen voor het examen
gezelmolenaari aan 3 gezellen werd het certificaat van de status molenaar uitgereikt.
Een eerste versie van een nieuw wervingsstrooiblad is gereed.
Via het bestuur was het GFM vertegenwoordigd bij de opening van de
Nylanner molen en die van de Geeuwpolder, Op de nationale molencontactdag in Deventer lag de nadruk op de Toeristische functie van molens en de daaruit al dan niet te verwerven financiële middelen: meer
een onderwerp voor de eigenaars. De vertegenwoordiging van het Gild
Fryske Mounders in het bestuur van De Fryske Mole staat nog niet helemaal goed op de rails; we waren wel vertegenwoordigd op een halfjaarlijkse vergadering over de onderhoudstoestand van de Friese molens.
Het bestuur hoopt het in dit verslag over 1988 aangeduide beleid in 1989
voort te zetten en aan te vullen. In een gilde is de actieve bijdrage van
alle leden daarbij onmisbaar.
Jaap van Driel, tweede secretaris,

HET GEHEIM VAN HET FRIES MOLENBOEK
De tweede druk van het Fries Molenboek (uitgave 1980) herbergt
een geheim . Een geheim van ontbrekende gegevens. Speurende naar
gegevens over sommige Friese molens, ontdekte ik dat de index van
plaatsnamen achterin het boek, af en toe verwijst naar een pagina
die bii mij geheel blanco is. Het is pagina 260, de laatste pagina
vóór de index. Kijkt u maar eens naar de pagina-verwijzigingen bij
Akkerwoude, Birdaard, Broeksterwoude , Edens, Elsloo, Ferwerd,
Goëngahuizen, Grouw enz. enz. Bij als deze plaatsen wordt als
laatste verwezen naar. . . de niet bestaande pagine 260. Onwillekeurig vraag je je dan af: Wat had drídr nou moeten staan? Welke informatie hadden de auteurs dddr willen plaatsen? Informatie doe op het
laatste ogenblik werd afgekeurd? Censuur? Je vraagt je ook af : wat
hebben deze plaatsen, of de molens in deze plaatsen (totaal een 23tal) nu met elkaar gemeen, dat ze voorbestemd waren om op één pagina gezamenlijk te worden behandeld?
Wie kan dit geheim ontraadselen?
Een Hollander.

11

10

KRITISCHE SNELHEDEN IN MOLENS (
door Evert Smit

jr.

il

Lome- en krappe oliemolens.
Wie van U ooit een bezoek aan de malende olieslaande rrZoeker?? gebracht

heeft, zal zich niet kunnen vóórstellen, dat in deze molen de naslag ooit
zou kunnen spaken. Dat klopt! Er is nl. iets ongewoons in de overbrengingsverhouding van de Zoeker. Vroeger werd er bii oliemolens verschil
gemaakt tussen rtlomerr en rrkrappeil molens. Bij de eerste groep draaide
het binnenwerk langzaam; bij de tweede groep liep alles veel sneller bij

een zelfde aantal enden.
De Zoeker blijkt nu duidetiik een krappe molen te zijn; dat is hij althans
geworden in de afgelopen eeuw, toen er veel met de overbrengingen
Í'gerommeld'r is vanwege veranderingen in bestemming, waarbii o,a. het
gebruik van heien en stampers niet nodig was. Bij de restauratie in 1957,
aan de vooravond van de inwerkingtreding van het 'rOlieslagerscontract
1958rr, werd van vakkundige zijde geoordeeld, dat de wentelas te snel
zou lopen voor het slaan van pindakoeken, wanneer de voorslaghei normaal door twee lichten geheven zou worden. Sindsdien'rhaait de Zoeker
op ien lichtil met de voorslag. Wat de naslag betreft - deze zou zéker te
snel lopen rnet zijn drie spaken. Ook daar moest dus geminderd worden,
maar aangezien je natuurlijk niet van drie lichten naar twee kunt over-

stappen, moest men wel terug naar één.

Gevolgen; Stampers en stenen draaien in de Zoeker zichtbaar sneller dan
in de andere oliemolens, maar vóór- en naslagheien vallen met veel gro-

tere tussenpozen.

Vergelijking tussen 4 oliemolens.
Hieronder volgt een leerzame vergelijking tussen 4 Zaanse oliemolens inzake hun krap- of loomheid. Deze vergelijking werd mogelijk gemaakt
dank zij de vermelding van alle aantallen kammen per wiel in het, aan gegevens zo rijke, Noordhollands Molenboek. Daar het Drentse- noch het
Overijsselse Molenboek kammen-aantallen vermelden, kon ik helaas de
oliemolens van Roderwolde, Zwolle en Rijssen niet in deze lijst ttmeenemenil.

Bij onderstaande vergelijking is gebruik gemaakt van de van ouds gebruikelijke terminologie, ontleend aan het boek'tlVindmolensrt van G.
Husslage, blz. 25 en 26. Daarin wordt steeds uitgegaan van het oontol
enden, dat het liif moet posseren om I poor noslogkoeken te sloan.
Daar de naslag altijd is voorzien van een krabbelaar-slagenteller, afgesteld op 50 klappen van de hei (welke door 3 spaken wordt gelicht, wil
rr1 paar naslagkoekenrt in feite zeggen: 16,66
omwentelingen van de
wentelas.

Wentelqszolder in oliemolen t'De Bonte Hen" met van boven noor beneden schiifloop voor steenwiel , bonkeloor, wentelwiel en wentelas met

spoken (foto

C . D. W. )
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Aantal enden

per 1 paar

naslagkoeken

S nelheidsverhouding

B

ovenas-

Wentelas

Bonte Hen
Ooievaar
o
Pink

89,3

ZOEKER

7

92,5
89

4,3

1
1
1
1

:
:
:
:

0,72
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Aantal enden

per omwenteling kantstenen
L2,3

0,75

LL,T

0,75

L2,4

0,90

8r6

S nelheidsverhouding

Bovenassteen sp iI

1
1
1
1

:
:
:
:

0,32
0,34
0,32
0,47

hier duidelijk hoe aanzienlijk krapper de Zoeker is dan zijn collegats, die toch geen van allenttloomrt genoemd mogen worden. Husslage
noemt nl. op blz. 25 van genoemd boek een aantal enden (zie onze eerste
kolom) van 9B à 100 typisch loom, en een aantal van B4 enden typisch
krop. De Zoeker met zijn 74,3 enden blijkt dus nog liefst 10 enden krapper te zijn dan 'rtypisch kraprr!
Geen wonder dus, dat in deze molen in 195? genoemde spaken verwijderd
zijn. Maar foch is deze snoeierij wel wat al te krachtdadig geweest.
Voor- en naslag van de Zoeket kwamen hierdoor nl. wel van het éne
uiterste in het andere.
Want door het wegnemen van 2 van de 3 naslagspaken, veranderde het
getal 74,3 (1e kolom) opeens in het drievoudige, nl.223 enden voor 1
paar naslagkoeken, d.w.z. meet dan twee maal zo loom als de r?loomsterl
van zijn collegars, de Bonte Hen! Onnodig te zeggen, dat des Zoekers
voorslag ook veel lomer werkt dan die in Pink, Bonte Hen of Ooievaar,
Itle zien

Rommelen met kamwielen.

Links de los- en sloqhei vctn ltcl rtusluq irt c»licnrolcn ttDe Bonte Hen";
verderop het stomperblok mcl rachls <lc kortlslcnen (foto: G.D.W. )

De beide slagwerken van de Zoeker zijn nu dus super-loom, terwijl stenen
en stampers de super-kropheid van de molen zelf weerspiegelen.
Zoals gezegd: het experimenteren met kammen-aantallen is de oorzaak
van deze vreemde toestand geweest. Aan het wonderlijke bovenwiel van
de Zoeker zijn nog steeds de sporen te zien van dit alles, in de vorm
van een kleinere en een grotere, naar binnen geplaatste tandkrans.
Rommelen met kamwielen was trouwens van oudsher at gebruikelijk - zij
het niet in die mate als waarin het bij de Zoeker is gebeurd. Husslage
schrijft op blz. 25 vantrWindmolensr', dat hij in het bezit was van de
gegevens (kammen-aantallen) van alle wielen van de oude Bonte Hen bij
zijn bouw in 1695 - èn bij de sloop van de molen in 1936. Hieruit was af
te leiden, dat in die spanne tijds ALLE betrokken kamwielen veranderd

waren.
Men heeft dus

Links de kontsten€fi, in het midden het stomperblok met vier stompers
en rechts ochter d e vu ister met ring en roerstok het voors log .
(foto C.D.W, )

in die 240 jaar geëxperimenteerd met snelheden en overbrengingen om de meest economische daarvan te vinden, Ook zullen geleidelijke veranderingen in de biotoop en in weertypen op de lange termijn een rol gespeeld hebben bij deze experimenten. Het is goed, dat
Husslage deze gegevens publiceerde. Vooral, omdat zij nog eens van
grote practische waarde zouden blijken te zijn. De herbouwers van de
Bonte Hen (1974-1979) hebben zich nl. kennelijk laten leiden door Husslagers cijfers van 1936. Want wie nu, aan de hand van de in het Noordhollandse Molenboek vermelde kammen-aantallen van de nieuwe molen, aan
het rekenen slaat, komt uit op precies hetzelfde oontol enden per 1 paar
naslagkoeken, als waarmee de vorige Bonte Hen zijn bestaan beëindigde
in 1935. Over de sloop in dat jaar nog één merkwaardigheid: U had
nooitgedagt, dat het hout van deze molen toen verkocht is aan een
schaatsenfabriek in IJIst... Hierbij behoorden ongetwijfeld de bewuste
kamwielen, maar zéker ook het achtkant, dat door de sloper werd omgetrokken, maar, tegen alle verwachtingen in, heelhuids en ongeschonden
in de onderdijk belandde! De schaatsen, uit dit achtkant gemaakt, moeten dus wel héél solide zijn uitgevallen, en wie weet, heeft één van U
nog een paar van dàt hout in de familie.
E. Smit jr.
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For a miller wetve Bonnick ond others no doubt,
W ho very good f lou r ser v ice con stontly out.
And the mill colled the U N ION , in mony good honds
Quite ready to sotisfy oll our demonds.

Union Mill in Cranbrook staat op een soort helling zodat er een kelder
onder de molen zit. Wanneer je oprt laagste punt naast de molen staat
en je kijkt omhoog, dan is het toch wel een fors geheel deze bovenkruier.
Het verhaal van de molen vertelt van een bugclspelende zoon van de molenaar die boven op de kap stond te spelen toen voor de allereerste keer
de vang werd gelicht. Als we de stelling willen betreden, moeten we naar
de derde verdieping al waar twee tegenover elkaar Iiggende deuren ons
die gelegenheid geven.
De molen heeft een gevlucht van 68 feet of wel 20,5 meter. Met het gevlucht van Wolvega in het achterhoofd (! 27 n. ) toch niet zo'n extreem
grote. Vanaf de stelling hebben we goed zicht op het kruiwerk boven aan
de kap dat door de windroos wordt bediend, Via stangen en raderen
wordt een wormwiel aangedreven welke grijpt in een tandkrans die om
het bovenlijf van de molen is aangebracht. Met metalen platen is deze
vastgezet, Deze platen vormen tevens de kruivloer voor de kap,
Het kruiwerk zelf zou ik een wielenkruiwerk willen noemen. Flinke gietijzeren wielen voor het draaien van de kap en haaks daarop vier wielen
die de kap op de romp houden. Aan het geheel van raderen zit een as
die naar buiten steekt en waaraan buiten een wiel zit, het zgn. Y-wiel .
De naam ontleent dit wiel aan de y-vormige uitsteeksels die rond het wiel
zijn aangebracht.
Hier overeen loopt een touw waarmee de kap eveneens op de wind kan
worden gezet. Ook kunnen hiermee correcties worden uitgevoerd.
CRuimend of krimpend kruien).

Binnen in de kap heeft men uiteraard ook goed zicht op het kruiwerk.
Ingenieus en uitermate efficiënt, dat was mijn eerste reaktie toen ik de
kap mocht betreden. (Mijn tweede was: rrWel een smeerboelrr,)
De man die mij vergezelde liet mij weten dat het een hoge uitzondering
was dat hier bezoekers kwamen vanwege het grote gevaar. De weg naar
boven was dan ook behoorlijk goed afgeschermd. Het bovenwiel was van
gietijzer, evenals de as.
De kammen waren van hout, gestoken in de openingen die in het ijzer waren gegoten. Het bovenwiel heet hier brakewheel of wel remwiel, om de
doodeenvoudige reden dat hier de brake (rem) omheen zit.
De vang is van hetzelfde principe als wij die kennen. De bediening is
echter een combinatie van die bij de spinnekop en het sabelijzer.
De molen wordt weggezet met de wielen in de stand als een Andreas-kruis
om de kracht van de wind over alle vier roeden gelijktijdig te verdelen.
In het eerste gedeelte van mijn verhaal heb ik al gemeld dat de molen is
voorzien van borstroeden.
Veel bewegende delen in de molen zijn van metaal. De roeden echter zijn
van hout en goed onderhouden. De zelfzwichting werkt perfect, en net
zoals bij ons met een spin op het wiekenkruis, een doorboorde as en een
ketting voor de bediening van de kap tot op de stelling.
Wat mij meteen opviel toen ik op de steenzolder kwam was de vorm van de
steenkuip. Niet rond zoals bij ons te doen gebruikelijk, maar 8-kantig.
Oorspronkelijk bezat de molen drie paar stenen maar daar waren nog twee
van over. Eén paar bestaat uit Franse stenen (kwarts). Het andere paar
is van een steensoort (peak- of greystone) die wordt gedolven in Hathersage nabij Sheffield.
Deze stenen bestaan uit één stuk en zijn dus niet, zoals de Franse stenen, samen gesteld. Het is een relatief zachte steen. De blauwe of Duitse
steen komt nauwelijks voor in Engeland.
De greystone gaat niet erg lang mee in tegenstelling tot de Franse.
Als je ze echter ziet, de samengestelde, dan kun je nauwelijks geloven dat
er een fatsoenlijk product mee wordt verkregen.
Het billen van de stenen heet daar dressing. Het gaat net als bij ons met
een hamer waarvan het metalen gedeelte ?tthe billtr wordt genoemd en het
heft '?the thrift". Onder de ligger op de meelzolder, zat eén bel die door
middel van een ingenieus stelsel van draden en een leren riem de molenaar

Een ochtkante( ! )
kuip.
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POTROEDEN

t'Je vroagt
ie of hoe hier-

liik
product verkregen wordttt
mee een fotsoen

waarschuwde als de kaar (the hopper) leeg was. Ook de regulateur ontbrak niet, Hier wordt hij governors genoemd. Er wordt beweerd dat James Watt dit nuttige hulpmiddel heeft uitgevonden maar dat kan gevoegelijk naar het land der fabelen worden verwezen. Hij heeft het slechts
gepatenteerd voor zijn stoommachines. Kapitein Stephen Hooper beweert
de uitvinder te zijn maar dat wordt nergens bevestigd in de geschiedenis.
Aan Thomas Mead werd een patent verleend voor een regulateur voor
wind en andere molens. Dat was in 1787. Vanaf die tijd werden praktisch
aIIe molens in Engeland ermee uitgerust.
Wat valt er toch een hoop te zien in zo'n molen.
Vooral als je een beetje op de hoogte bent van de werking.
Op ieder detail ingaan kostte uiteraard te veel tijd (we waren tenslotte
met zrn tweeën op reis), maar als ik weer in de buurt van CRANBROOK
ben, ga ik zeker weer naar de UNIONMILL.

Tot ongeveer het midden van de vorige eeuw werden de molenroeden van
hout vervaardigd. Dit was hoofdzakeliik dennenhout. De enorme stammen werden veel uit Duitsland aangevoerd, z.€. ilBovenlandsche Dennentt. Later kwam ook het Amerikaanse grenen hiervoor in aanmerking.
Dit hout was veel duurzamer, maar ook veel zwaarder. Behalve voor de
kleinere molens, wordt er nu nog maar weinig hout meer gebruikt voor
molenroeden. Op zeker moment kwamen de Gebroeders Pot te Elshout
aan de Kinderdijk met ijzeren molenroeden op de markt. De verschillende onderdelen van deze roeden werden met klinknagels aan elkaar verbonden. Het electrische lassen kwam eerst veel later in gebruik. Een in
1865 uitgegeven prijslijst van de Gebr. Pot vermelde de prijs van de roeden, waarvan de lengte werd aangegeven in Amsterdamsche voeten en
meters. (1 A.voet = 28,31 cm.) Een roede van 80 voet kostte f. 350,-en een van 102 voet f. 635,--. Op de prijslijst stond ook vermeld: rrOpgaaf waar informatiën te bekomen zijn omtrend de IJZEREN MOLENROEDEN met zes jaar garantie. Vervaardigd bij Gebr. Pot te Elshout a/d
Kinderdijkrr.
Naast diverse afnemers in het land stonden ook een aantal Friese moleneigenaars vermeld, met het aantal door hen afgenomen roeden, Dit zonder vermelding van de lengte.
1 Boersma Sneek
Polder Aengwierum
2
2 A . Brouwer, Joure
Johs. Borger en Zn, Joure
2
1 Glasz en z'r7,, Joure
S . ten Kate, Sneek
1
Van der Goot en Co. , L'warden 2 Gr. Noordwolder veenpolder
4
Gr. St. Johannesgaaster
Gr. Veenpolder West Stellingwerf 6
veenpolder
3 Haskerveenpolder Joure
6
, M . Kingma, Makkum
D , Hoyterrr&, Akkrum
2
M . Kingma, Sneek
1 J. v/d Meulen, Goruedijk
1
Van der Ley, Langmeer
S . Penninga, Joure
1
(Langweer??)
1 A . Veen en Ztt., Sneek
2
2 4e en 5e distrikt Heerenveen
Oosterpolder Dronrijp
I
2
S, Tymstra, Tjummarum
6e en 7e Veendistrikt,
13
G orredijk
Het bleek dat de Potroeden toen al behoorlijk in opkomst waren. Tot dat
de produktie werd beëindigd, zijn er in totaal meer als 2800 roeden afgeleverd. Hier enige nummers van jaartallen van Potroeden: nr. 990:18?6,
LI

George Frankena.

nr.

1471:1885,

nr.

1611:1890,

nr.

2324:1914,

nr.

2425:LgL9.

De garantie van zes jaar bleek ook geen loze kreet, de levensduur was
vaak meer dan het tienvoudige hiervan,

J.
De botsp
loteu r

il

met reg u-

Brunsmann
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NATIONALEMOLENDAG

OPROEP
TOT HET METEN VAN STELLINGHOOGTES

Bij een bespreking van de 7e druk van het "Rode Boekietrin het
blad ttDe Molenaartr door J. S . Bakker, kwam de wens naar voren
bij de stellingmolens de hoogte van de stelling te vermelden
Deze wens is niet nieuw; onze oud-voorzitter Hans de Nie signaIeerde indertijd aI dat bij het onder zoek naar de invloed van
windbelemmeringen op de molens, men over het gegeven rrstelIinghoogten dient te beschikken.
Tot nu toe is het er echter nog niet van gekomen stellinghoogtes
te ver zamelen
"

.

In een volgende druk van frHet Nederlandse N{olenbestandrr (die
overigens pas over een jaar of drie zal verschijnen) willen wij
die stellinghoogtes wèl gaan vermelden.
Wij doen daarom een beroep op de leden van het Gilde om van
onderstaande molens de stellinghoogte te meten"
Van de andere molens is de stellinghoogte al bekend.
in centimeters nauwkeurig te zijn; in decimeters is voldoende. Dus bijvoorbeeld: 6, 3 m. In veel gevallen

De hoogte hoeft niet

is het terrein rond de molen niet vlak. In dat geval zal men op
tenminste twee verschillende plaatsen moeten meten, eo dat moeten middelen. Vaak ook loopt het terrein naar buiten toe àf , en
daarom nemen we als afspraak dat de hoogte wordt gemeten aan
de voet van de molen.
Wij hopen op héél veel reacties op brief of ansichtkaart (er zijn
zotn 340 stellingmolens in ons land!) Onder degenen die voor 30
november reageren worden enkele molenboeken verloot. Uw kans
is evenredig met het aantal molens dat u doorgeeft; hoe meer molens hoe meer kans ! En àIs u tot de winnaars behoort nemen we
eerst contact met u op of u het betreffende boek nog niet hebt.

lnzenden aan: Werkgroep Nederlands Molenbestand, Nic. Beetskade-r+0, t817 EB ALKMAAR
De nog ontbrekende molens zijn: Burum (Windlust), Terschelling,
Hfveen (Welgelegen), IJIst (De Rat), Joure (Groene Molen + Penningats Molen) , Koudum (v.h, rt Op) , Langweer (Sweachmermole),
Makkinga (De Weyert), Suameer (De Hoop en Woudsend ('t Lam
,* De Jager).

Eric Zwijnenberg

1989

I
I

Het aantal Friese molens dat aan de Nationale Molendag heeft meegedaan
heeft het record van 1987 overtroffen. Toen hadden 59 molens hun deur
voor het publiek geopend, maar dankzij een aantal nieuwkomers kon de
60 nu gemakkelijk worden overschreden. Allereerst dan maar de aanvulling op de in nr. 54 gepubliceerde lijst:
Hantum ( De Hantumermolen )
Kollum (Tochmaland)
Ezumazijl (De Gans)
Stiens (De Steenhuistermolen)
Hogebeintum (De Hogeb. molen)
Oudkerk (De Oudkerkermolen)
Jislum (De Volharding)
Roodkerk (De Hoop)
Kollumerpomp (De Westermolen)
Burum (Windlust)
Buitenpost (De Mtrnts)
Franeker (Arkens)
Menaldum ( De Rentmee ster )
Marssum (De Marssumermolen)
Dronrijp ( Puollen)
Marssum (Terpzicht)
Rijperkerk (Ypeymolen)
Warga (Hempenserpoldermolen)
Bolsward (tj. Bloemkamp)
Winsum (De Zuidoostermolen)
Huins (De Huinsermolen)
Oosterlittens (Wieuwens)
Goëngahuizen (Heechhiem)
Bolsward (Lonjé)
Hartwerd (Oegekloostermolen) Oppenhuizen (Geeuwpoldermolen)
Workum (De Nijlannermolen) I4lorkum (De Snip)
Het totaal komt hiermee op 63. Eigenlijk missen we nog een paar molens
in ons lijstje, molens die in voorgaande jaren wel meewerkten maar waarvan we-dit jaar geen bericht hebben doorgekregen. Kijkt U de vorige
vermeldingen er nog eens op na. En mocht het doorgeven van uw dèelname aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan vernemen we dat alsnog graag
zodat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen.
G.D.W.

DE RAT WAS MONUMENT VAN DE MAANDJULI
De Stichting Monument von de Moond is dit joor bezig de vierde reeks
von elk ocht monumenten op een publieksvriendetijké monier te presenteren. Noost het monument op zich worden tol von oktiviteiten georgoniseerd en een combinotie von die twee btiikt eigentiik toch wel een succesformule te ziin, voeg doorbij de uitgove von een boekie over het betreffende monument en ie hebt bovendien een bijzonder toeposselijk souve-

nir

om mee noor huis te nemen.
De priis van f. 12,50 doet je niet ofschrikken wont elke liefhebber zat
dot groog.overhebben voor zotn frooi verzorgde monogrofie, moor doorover verderop meer,

Na de molens van woudsend en Birdaard was het in juli dan de beurt aan
houtzaagmolend rtDe Rat?' in IJlst.
Pp de eerste zaterdagmorgen van die maand strooide een draaiorgel haar
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De malenoors Reinold de Sch iffart
(1.) en Simon Piet Jellema (r. )

1

d

h iisen de Mon ument van de
Moondvlog. T ussen de beide zogers op de achtergrond v.l. n. r, :
de heren De Wqol , Molef iit, I J lst
en Ca zem ier .

(foto C.D.W. )

uit over het molenterrein dat helaas gehuld was irr een
grijsgrauw regengordijn. Bij de aanvang der plechtigheid, ingeleid door
de stadsomroeper, hield Pluvius gelukkig even pauze.
Na de gebruikelijke toespraken werd de openingshandeling verricht door
de heren Cazemier, burgemeester van de gemeente Wymbritseradeel, en
IJlst, directeur van de Rabobank Leeuwarden. Nadat zij met een trekzaag een boomstam hadden doorgezaagd, mocht de heer Bokma als auteur
van het molenboekje, dat als deel 4 van de 4e jaargang in de Monument
van de Maand-reeks verscheen, het eerste exemplaar uit handen van de
heer ir. J.J. de Waal Malefijt, voorzitter van de Stichting, in ontvangst
nemen. De houtzagers Reinold de Schiffart en Simon Piet Jellema hadden
inmiddels de speciale monumentenvlag gehesen, waarna de roeden zich
statig in beweging zetten. Aeolus zorgde zelfs voor voldoende wind om
de zaagramen in beweging te brengen, zodat de genodigden vanachter de
veiligheidstouwen dr, sfeer konden proeven van het zaagproces in zo'n
sfeervolle klanken

oude monumentale windmolen.

Toen de vang werd neergelegd om de rest van de molen voor toegang
open te stellen, trok het regengordijn weer dicht en hoorden we van bestuurslid de heer R. Schilstra van Stichting Houtzaagmolen De Rat nog
een herinnering uit de oude doos die we U niet willen onthouden:
rrAlde Ype Nooitgedagt hat my wol ris ferteld dat de alde seagers yn re
seachskuorre leinen te sliepen mei in stik tou oanre foet.
De m0ne wie dan gewoan oanrt wurk. It ein tou wie sa öfsteld dat, as de
beam hast troch it raam wie, it tou strak lutsen waard en de mannen wekker skrokkenrr.
,[

Molenboekje.
I

Hout zoogmolen De Rot

foto: Winfried Wolto

Bovenstaande overlevering komt U niet tegen in het door de voorzitter
van De Fryske Mole samengestelde molenboekje over rrDe Rat'r.
Wel heeft de heer Bokma veel historisch materiaal over de IJlster molens
boven water gehaald.
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En dat heeft dan niet alleen betrekking op allerlei interessante geschiedkundige feiten. Het boekie is bijzonder fraai geillustreerd met kaartmateriaal en schitterende oude fotors. De recente fotors van de heer W,
Walta zijn van goede kwaliteit, maar het is ons wel opgevallen dat de molen in geen enkel geval gekiekt is met voorgelegde zeilen.
Zorn foto had in dit boekje o.i. niet mogen ontbreken, temeer daar het
maalvaardig, zo men wil zaagvaardig zijn van dit monument van industriële archeologie zo belangrijk vindt.
De uitgave over deze van oorsprong Zaanse houtzaagmolen wordt zeer terecht besloten met een technische beschrijving, op schrift gesteld door
molenaar H.J.C. van der lVoude. De bijbehorende schematische tekeningen van de molen en de zaagschuur met sleephelling ondersteunen de

Tot zover Beetsma zijn informatie.

We zetten de reeks op de achterzijde van het vorige nummer

een oude foto
mans

uit

uit Stiens.

voort

met

de knipselverzameling van molenvriend Douwe Schuur-

(G.D.W.)

tekst in hoge mate.
Kortom, een publikatie die er mag zijn en die zijn weg naar de molenvrienden zeker zal weten,de vinden. Daarbij komt nog dat een deel van
de opbrengst ten goede komt aan de molenstichting in lJlst.
Het boekje kan besteld worden bij de gemeente Wymbritseradiel, StadsIaan 75, 8651 AC IJIst (tel. 05155-4444).
Zotn 5.000 bezoekers hebben rtDe Ratrr in de maand

juli bezocht.
G.D.W.

UIT ONS PHENTENKABINET

ln

verbond met plootsruimtegebrek verviel in ons vorige nummer de interessonte reoktie von de heer Joap Beetsmo uit l4lirdum.
Het goot daorbii om'de onbekende onsicht die de ochterkont von nummer
53 sierde.

Beetsma meent het achtkantje te herkennen omdat het bijzonder veel overeenkomsten vertoont met een schilderij dat bij zijn ouders thuis hangt.
Zie de foto die we hierbij plaàtsen. De foto moet volgens Beetsma genomen zijn vanaf de brug over De Oudvaart, in oostelijke richting dus met
rechts achter de molen de nu niet meer bestaande boerderij van de
Feenstrars (rrlombokrr) en op de voorgrond het vee van Beetsma zijn
grootvader, pake Jacob Zandstra wiens boerderij links van de weg net

buiten beeld viel. Die boerderij staat er nu trouwens nog. Beetsma: rrDe
daam nei it Iàn mei de kij (no it kampearfjild) wie dër dus lyk foaroer. Op
dizze pleats binrk opgroeid fan myn twadde oantt njoggende jier. DÉdlik
is ek te sjen dat de dyk no folle heger leit as eartiids; de r0ne stiennen
homeije-peallen moasten doe ek heger wurde, en Ís daam waard in drege
helling om mei de karre mei molkbussen by op te kommen! Op de àlde dyk
makke de àlde Feenstra syn kuierke nei de feemerk yn Snitst'.
In het boek itMolens in Friesland in oude ansichten deel lrrvan D.M.
Bunskoeke en P. Timmermans is dezelfde molen afgebeeld onder nummer
65. De molen stond bij de Domp aan de Groene Dijk ten oosten van de
stad Sneek. De molen zou in 1925 nog intact zijn.

Van de heer Jaap Tiedema uit Sexbierum mochten we een knipsel uit de
Franeker Courant van 12 juli j.l. ontvangen. Daarin wordt gemeld dat
de gemeenteraad bij de vaststelling van het meeriarenplan rrrestauratie
monumenten 1990/1994tt besloten heeft om een aantal proiecten, waaronder de korenmolen van Siebe Palma te Sexbierum, die voor een later tijdstip op de lijst stonden, naar voren te schuiven. Palma hoopt nu binnenkort met de restauratie, waarvoor f. 180.000,-- wordt uitgetrokken, te
kunnen beginnen. Het gevlucht staat het eerst op het programma'
Omdat de eigenaar vindt dat het hele dorp zich bij de restauratie betrokken moet voelen, zal het werk in nauw overleg met Dorpsbelang van
Sexbierum plaats vinden,
Per dag komen er zotn 40 bezoekers die nu al kunnen genieten van oude
traktoren die in en rond de oude korenmolen staan opgesteld en ook in
aktie komen, Daarnaast zijn de tegeltableaus van de Harlinger tegelfa-

briek een attraktie op zich.
Er zijn plannen om in een te graven vijver modelbouwboten te laten varen, terwijl er daarnaast demonstraties broodbakken in bakkersovens,
waarvan er aI een klaar is, gegeven zullen worden. Het knipsel besluit
met de opmerking dat bezoekers ook al in de molen terecht konden voor
een kopje koffie.
Met dank aan de heer Tiedema voor toezending van het knipsel.
G.D.W.
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OLIE. EN KORENMOLEN "DE WACHTER" ZIJIDLAREN
I

.O. Bokker uit Horkstede reogeerde in nr. 54 op het oontol
zclfzwichters in Drenthe en noemt er één. Volgens de heer A,M. von
Dop uit Naoldwijk dient dot twee te zijn t.w, de reeds genoemde molen
te Pei ze en de zelfkruisende ttSterrenberqtt te Nijeveen.
Over de molen von Zuidloren, die bii deVestourotie weer oud-hollondse
ophekking kreeg i.p.v. zelfzwichting, schreef Von Dop onderstoand ortikel. Dit n.o.v. een met de heer J.D. Medendorp gevoerd tetefoongesprek, waorbij Von Dop veel wiizer werd von de unieke fokconstruCtie
op de Drentse o/ie- en korenmolen.
De heer

14)

plaatst en veel wringwerk was dus weer op de stek terug en kon men
t.b.v. voor- en naslagwerk beslag leggen op de onderdelen uit de'ÍPoelsniprtuit de Zaanstreek! De grote stoommachine (anno 1895) à 275 p-ETwordt met de kleine à 65 pk thans door technici der Centrale v. Energie
te Groningen gereviseerd. De grote machine drijft een 100 KVA generator aan t.b.v. stroomvoorzieningen (div. electr. aandrijfsystemen. )
De 65 pk drijft een specerijenmolen aan. Deze machines staan ook onder
monumentenzorg. Het is al met al weer een heel verhaal geworden maar
ik wou het de lezers van de IUtskoat" niet onthouden; tenslotte is ZuidLaren ook de wereld niet uit vanuit Friesland!r'
Naaldwiik
S.M.V. Dop.

Van Dop:
rrtt Is de moeite waard wat gegevens hierover op te nemen. Medendorp is
68 jaar oud en molenmaker in ruste. Hij heeft geen opvolger en heeft de
molen overgedaan voor een zeker bedrag aan een nieuw gevormde Stichting welke per 3-7-r89 is bekrachtigd, gehetenltKoren- en oliemolen trDe

ÍVachter'Í.

Er is nog geen toekomstig nieuwe molenaar aangesteld, maar dat zal binnen twee jaar zijn beslag krijgen.
Ook is er een restauratieplan voor het oliewerk, de stoommachines (2)
en aanverwanten, wat in 2 jaar getracht wordt rond I'te breientr!
Het stoomwerk, t 3 ton, het oliewerk, t 1,5 ton, de bakkerij (nieuw aan
te bouwen volgens klassieke takkenbossel stooksysteem) t B ton. Dus een kostenplaatsje van tT;5-ton. De molen staat in de provincie:fiöleilnventarisatie te boek onder no. 31
blz. 175. Gebouwd: 1851. Vlucht 22m. De fokken hebben een normale
radius en zijn door Medendorp zelf ontworpen en kunnen via de zwichtstang door de as bewogeh worden met een hoek variërend tussen 0-90 o,
Ze zijn I 1.10 m. breed en beslaan 4! m. lengte. Zoals u ziet op de foto
zijn geen windborden nodig, deze worden door de kleppen vervangen.
Uniek in Nederland! Nog meer zeldzame details: de molen kan bij krachtige wind, zonder zeilen een grote drijfkracht ontwikkelen via de dichte
fokken. VeIEëllË correctie automatisch op de stand te beihvloedeí zodat aandrijfkracht-windkracht in balans met het toerental kunnen blijven.
Stoppen betekent alle vier de fokken op g0o uitdraaien; de vang heeft
nauwelijks functie. Bij zware storm rechtop het wiekenkruis en g0o borden gedraaid: blijvende stilstand van het wiekenkruis! (Zonder vang).
Bij wind van achteren met open fokken gaat of kan men de molen ook Iaten draaien efr-TEEFftan de normale anti blokrichting. Grootvader Medendorp kocht de molen in 1895 voor f. 4.000,--. In de jaren 189b-1896
zijn reeds stoommachines geihstalleerd en verder is het oliewerk gemoderniseerd à f. 6.000,-- in 1904 een z.g.n. wringwerk, wat heel modern was
toèn. Later is er veel uitgesloopt en verkocht naar een oliefabriek in
Groningen, Toch heeft men veel hiervan terug kunnen krijgen, toen daar
de zaak stopte! Zodoende is er thans een nieuwe stalen wentelas ge-

foto: C.D.W.

nov. Najaarsvergadering G.F.M.
nov. Sluitingsdatum kopij nr. 56
Mededelingen voor deze rubriek worden
3

10

g

roag door de redoktie ont-

vongen.
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UTSKOAT

Zii die deze handzame informatie-Írtskoat over de eerste 50 nummers
voor f. 15,-- willen ontvangen dienen dit op te geven bij het secretariaat van De Fryske Mole.

26
27

BOLSWARD

Nicolaus Elgersma, "oud burgemeester te Bolsword, ols eigenaor ven een
ploots de Crote Klaver genaamt, thons bii Gerben Nonnes wordende

gebruiiktil :

50 pm.

Meinder Willems, "huijsman onder Bolsward, ols eigenaar en bruijkertt

: 16 pm. 10 eins.
: 10 pm.
trwegens

idem í'ln kwaliteit voor ziin zwager Bouke Sioerds woonogtig te Schettens'l
idem
de erven von ltie Ages te Oosterendtt : 6 pm. 8 eins.
Ate Jorritsma,ttmeester zilversmit te Bolsword, tons bii Frons de Boer
en Siibe Jons wordende gebruikt'í : 11 pm.
Romke Fransen, t'koopmon te Bolsward, tans bii Fedde Rintjes wordende

gebruikttt :

4 pm.

De Weesvoogden van Bolsward "thons

bii Horing Alberts

wordende ge-

bruiikttt : 9pm.6eins.
Gerrit Steensma, "huismon onder Bolsword ols eigenoor en bruiiker,'
: 10 pm. 6 eins.

Sjoerd Fetses Huitenga, ttcoopmon te Bolsword,, en Pieter Wijbes ttmeester
bokker oldoor't gezamenlijk 'tols eigenoors en bruiikers,, : 11 pm.
Mr. §ipco Basseleur, eigenaar van het Iand,,Íhons bii de wed, von D,
Foto W,O.

Bakker d.d. 3-B-1946

De molen die we nu kennen als rrDe Klaverrt, behaalde vanouds een polder aan de Witmarsummervaart. Deze polder werd ook wel Weeshuispolder
genoemd, daar een groot deel ervan eigendom was van het Bolswarder
weeshuis. Onlangs kreeg ik inzage in een stuk uit 1802, dat bijzonderheden vermeldt over het onstaan van die polder en de bouw van de molen.
Het stuk begint zo:ttl4lii verkloren bij desen met elkonderen gemookt en
oongegoon te hebben novolgende occoort over het bemolen en drooghouden von voorgeschreven londen (..,.) door des requireerders (wèesvoogd T. Liiklomo à Niieholt) in kwoliteits nieuw gestichte wotermolen,
staonde op des requireerders (...) zothe en londen gelegen onder de
stod Bolsword, thons bij lleindert Willems wordende gebruiikt, over het
geheel groot 84 pondemoten, weorvon viiftig pondemoten en ogt einsen

T jeerds wordende gebruiikttt : 15 pm.
idem als eigenaar van het landttbii Soke Jeltes wordende gebruiikttt

: 1pm.2eins.

idem als eigenaar van 213 deel en Nicolaus Elgersma ttols odmenistrotor
von Houkemo Leengoederen te Bolswordtt voor het overige 1/3 deel

:

13

pm. 6 eins.

De Voogden van de Grote Kerk te Bolsward ttthons

bii Siibe Jons wordendegebruiiktt' : 6pm.
(N .B . een pm. is t 0,3675 ha. en wordt verdeeld in L2 einsen)

oon voorgeschreven Weeshuis behoren, die ook voortoon door gemelde
wotermoolen bemolen en droog zullen worden gehoudentt.
De ondertekenaars van het contract verplichtten zich om jaartijks per
pondemaat tien stuivers maalgeld te betalen, ingaande 11 november 1802.
Het contract bevat verder bepalingen over het aanleggen van een polderdijk en het aanbrengen van een dam en van pompen (in de Keppenser
Laan). Het meest interessante is echter wel de lijst van contractanten
t'weegens het inpolderen en bemolen ven 1-65 pondemoten
voor het meerengedeelte gelegen tusschen de Mornediik en de lA)itmorsumervoort onder
de stod Bolsword" :

De voormllige molen von
Roohe I

'(fotocoll, D.M.B.)

Het res terende onderstuk.

(foto: C.D. Wiinio dd. febr.

1gS2)
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De nieuwe polder was dus in totaal 165 + 84 = 249 pm. ofwel ongeveer gL*
ha. groot. Het contract werd te Bolsward op 4 september 1802 ondertekend en geregistreerd te Leeuwarden op 13 april 1804. Hiermee is dus
vast komen te staan, dat de molem van het weeshuis - kadastraal bekend
onder gemeente Bolsward sectie B nummer 199 - in het voorjaar van 1802

zal ziln opgericht.

Er zijn ook andere poldercontracten uit de omgeving van Bolsward bekend: buiten de St, Janspoort (polder Roohel) in 1728, buiten de Snekerpoort (tussen de dijk en de Hartwerdervaart) in 1794, onder Nijland
(rond de Huniadijk) in 1799/1801 en onder Schettend (rond de Bruindijk)
in 181?.
Het contract van 1802 betreft echter een plaats waar nu nog steeds een
molen staat en is daarom extra interessant!
D.M.B.

ítit

c{o frnyts(,íc{oos

àoor Ponke Ttmnermans

Nr. l7

Hoop op herbouw Aylvapoldermolen.

Naar aanleiding van het bericht inrrDe Utskoat't (nr. 54) en Friesch Dagblad, wil ik eens inhaken met een aktueel rtKnipseldoostr-artikel. Wat is er aan de hand? Er zijn wederom plannen om de verbrande rtAylva poldermolenil, bij Burgwerd, te herbouwen. Deze eens zo fraai gelegen molen

verbrandde op I nov. 1959. Eind der jaren t40 is er zwaar voor behoud
gevochten. Oorspronkelijk werd deze polder door 2 watermolens bemalen, maar na verbetering van de watergangen of sloten was de capaciteit
van l molen voldoende. De molen was gebouwd, in ca, 1802 en bemaalde
1100 pondemaat (1 pondemaat = 86,?43633b8816 are) land.
Na veel heen en weer gepraat is het gelukt om de molen te behouden en
hem te restaureren in 1950. De provincie verstrekte hiervoor een financiële bijdrage. Ondanks dat men best te spreken was over de molen die
na zijn grote opknapbeurt een levend monument is het vlakke rrFryske
lAnskip'r bleef , kwam er toch behoefte aan een efficiëntere bemaling bij
windstille dagen. Zo besloot het toenmalig bestuur nog in lg5g in de moIen een dieselmotor te plaatsen, maar de fatale brand kwam al eerder.
Na {e brand is een gemaal gebouwd, wat nu echter buiten werking is gesteld. De waterbeheersing binnen de ,Tjaerdt van Aylvapolder, iJ reeàs
in nov, 1988 overgedragen aan het waterschap rrlt MarneÍànrr. Het is de
bedoeling om een aparte molenstichting in het leven te roepen, Rijksdienst voor Monumentenzorg en st. De Fryske Mole staan positief tegenover de plannen en ook hebben de ingelanden steun toegezegd. Het
groepje liefhebbers heeft het oog laten vallen op de ondérbouw van de
v:o. poldermolen rrDe Zeemeeuw?r die eens de ilLauwerspolderil onder
Uithuizen (Gr.) bemaalde, maar nu opgeslagen is door waterschap
íHunsingott,

Met vriendeliike medewerking von onze molenvriend Durk Postumus
(Huins) kon ik zo een frooie foto loten zien, van de t'Aylvo-poldermolentt
Volgens Posthumus is deze opnome vrii kort voor de brond in 1959 genomen.

Het ortikel von de heer A. Bokmo werd reeds eerder gepubliceerd in
'tMolennieuws" von De Hollondsche Molen. Het betreft no. 43 von ionuori
I

968.
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De molen was gebouwd in 1892 en is in de jarenr30 onttakeld. Bij de
brand zijn de molenroeden (21 m.) gespaard gebleven en opgeslagen
bij molenmaker Westra te Franeker die ze ook gemaakt heeft, maar in
welk jaar is mij niet bekend.
Later is de binnen-roe gebruikt bij de restauratie, in 1962, van de zaagmolen ?tDe Heesterboomrt te Leiden.
Daar heeft de roede nog dienst gedaan tot 15 aug. 1985. Ook heeft de Fa.
Westra, voor rrDe Heesterboomtt een nieuwe buitenroe gemaakt omdat de
roe van de trAylvamolenrrafgekeurd werd. Ondertussen is deze ook vervangen voor een nieuwe.
Dé kosten van de te bouwen molen, komen op zo'n f. 400.000,-- totaal,
inclusief aankoop van de onderbouw. Wij wensen de initiatiefnemers veel
succes met hun plannen, Na de brand wilde men de molen ook graag terug hebben, maar dit mislukte jammer genoeg. Laten we hopen, dat het

nu wel lukt. Tijden hebben tijden.

MARKANTE WATERMOLEN VAN FRIESLAND]S OUDSTE

IN 1959 DOOR BRAND VERLOREN
Op tweede Kerstdog werd in de kerk de Diikgroof gestemd
POLDER GING

dit stukje niet eindigt met een happy-end, is het toch voor de lezers van rrMolennieuwstt wel interessant om deze molengeschiedenis weer
te geven. Het betreft de oudste gereglementeerde polder van Friesland.
Het westelijk deel van deze provincie is aan de zee ontworsteld door de
aanleg van dijken, die in de middeleeuwen een ingewikkeld dijkenstelsel
vormden.
Door de aanleg van de grote zeedijk op de plaats waar die nu ongeveer
nog ligt en waarbij de Spaanse veldheer Caspar de Robles een grote rol
speelde, werden deze zeedijken ttslaperdijkenrt. Het laagliggende land
daartussen moest worden bemalen. De wind-watermolen was hiervoor het
enige werktuig.
Op 27 februari 1680 kwam in de Statenvergadering te Leeuwarden een
verzoekschrift in behandeling van de grondeigenaren in de bedijkte polder tussen Burgwerd en wommels, een gebied enkele kilometers ten noorden van Bolsward. Voor het droogmalen had men reeds twee goede watermolens gebouwd. Men vroeg toestemming om het onderhoud bij reglement
vast te leggen. Op deze wijze ontstond bijna 300 jaar geleden de eerste
polder in Friesland, die genoemd werd naar dertGrytmanrr (nu: burgemeester) Jonkheer Tjaerdt van Aylva.
Artikel 2 is wel bijzonder interessant. Het luidt als volgt:
Hoewel

I'Dat altoos op den tweeden Karsdag alle
jaaren een Dyckgraaff ende twee Ge"twee
?fdeputeerden tot de Burghwart in de Kerke
t?sullen worden gestemt, by de Eygenaars der

Itlanden het sy in Persoon ofte by Volmacht,
dat nae het getal van de eigendom der
'rende
lrpondematen en alsoo by pluraliteyt van stem'!men ofte pondematen de Dyckgraaff en Gede-

puteerden sullen worden verkooren.

Door het verloren gaan van de eerste polderboeken is er verder weinig bekend. Na 1855 is weer één en ander na te gaan. Honderd jaar geleden
was het loon van de molenaar f. 42,-- per jaar. In 1883 wordt bepaald
dat de molenaar, als hij zijn werk goed doet, een gratificatie zal ontvangen van f. 7,50, in welk bedrag de beloning is begrepen voor het nachtmalen. ln 1922 was het maalloon f . 250,--, en in 1940 f. 300,-- per jaar.
Toen moesten de ingelanden ongeveer f. 5,-- à f. 6,-- per hectare betalen.
In de 19e eeuw werd één van de watermolens afgebroken en door verbetering van de andere kon de bemaling prima verzorgd worden. Na de bevrijding in 1945 ontwikkelde de bemalingstechniek zich snel . Bij de ingelanden van deTjaerdt van Aylvapolder groeide het verlangen om de molen
te laten verdwijnen, en er een electrisch aangedreven gemaal voor in de
plaats te zetten, De Cultuur-technische Dienst bracht een uitvoerig rapport uit, en de ingelanden besloten de molen af te danken.
In die tijd was er in Friesland nog geen provinciale molenverordening die

het molenbezit beschermde.
Uit de naaste omgeving van de Aylvapolder, en ook door enkele ingelanden, werd toen een aktie gevoerd voor het behoud van de molen.
In een plaatselijk blad verschenen ingezonden stukken. Hoe polderbestuur ging er tenslotte toe over, nogmaals de mening van de ingelanden
te vragen. De Heer A.J. de Koning rapporteerde uitvoerig over de mogelijkheden en kosten, en Ir, K.A. Rienks van de Provinciale Waterstaat
liet ook blijken dat hij zeer positief stond tegenover het behoud van deze
mooie grote poldermolen. Toen viel een andere beslissing, de molen zou
blijven bestaan en naar de eisen van de tijd worden gerepareerd.
Enkele jaren lang deed deze poldermolen zijn werk uitstekend en hij was
een sieraad in dit Iage vlakke land. De toekomst Ieek verzekerd, tot in
november 1959 een felle brand een einde maakte aan zijn bestaan. De molen had rs morgens gemalen en toen in de vroege middag de vang weer
los werd gegooid, sloegen de vlammen eruit.
En daarmede was het lot bezegd van de fraaie achtkante watermolen, die
van verre de plaats aanwees van Frieslands oudste gereglementeerde
polder, de Tjaerdt van Aylvapolder.

A.

Bokma.
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De korenmolen van Wassenoor door Corl Doeke Eismo; B8 blz,; geb. in
linnen bond met goudopdruk; 4l ofb,; formoat 21,5 x 16,5cm.; ISBN
90-72172-A2-7; prijs f. 19,95 excl. porto; uitgove von het hlossenoors
Nieuwsblod; te bestellen door overmoking von f. 25,-- op giro 463554
t, n, v, de uitgever o. v, v, "Windlust",

In het kader van het Monument van de Maand verschijnen in onze provincie fraaie molenmonografieën - zie elders in dit nummer - maar ook buiten
onze provincie verschijnt af en toe het nodige fraais. Zo schreef vrijwillig molenaar C.D. Eisma een boek over de korenmolen trWindlusttr in zijn
woonplaats lVassenaar, Deze uitgave is met zoveel zorg omringd dat je
bijna geneigd bent te zeggen dat een stofomslag het enige is wat er nog
aan ontbreekt,

Het drukwerk en de papierkeuze is prima, de fotots zijn fraai en de
schrijfstijl is onderhoudend.
Eisma besteed veel aandacht aan de rijke molenhistorie, maar ook de recente geschiedenis komt aan bod, terwijl een beschrijving van de molen
in z'n huidige staat een indruk geeft van hoe hij er van boven naar be*
neden momenteel bijstaat. Een doorsnede lijkt voor verduidelijking te
zijn toegevoegd. Voor een molenleek zou een verwijzing met nummers en
een corresponderende woordenlijst aan te bevelen zijn hoewel de tekening
daarvoor op details niet geschikt is.
Eisma heeft dit kennelijk ingezien met als resultaat een twee paginars tellende verklaring van gebruikte molentermen die als bijlage zeker geen
overbodige luxe genoemd mag worden.
De bijlagen bestaan verder uit lijsten van eigenaars en molenaars en molenaressen; een afbeeldingsoverzicht, noten en een register maken deze
fraaie uitgave compleet. Kortom een monumentaal boekje dat met name
voor verzamelaars koren op hun molen zal zijn. Een compliment aan de
samensteller is hier dan ook zeker op z'n plaats.
De t'|l)estermolentt Dolfsen door Johon S. Bokker; 28 blz, in omslag geniet;
24 foto's, formoot l5 x 21 cm.; prijs f. 7,50 excl. porto; uitgove von de
Stichting Westermolen Dalfsen; te bestellen door overmoking von f. tO,-op rek,nr. 3128,17,517 von de RABO-bonk te Dolfsen t.n.v. de molen-

stichting o. v. v. molenboekje.
Molenaar André F. Bakker mag niet ontevreden zijn met zijn nieuwe,'werkkringrrop de dorpsmolen van Dalfsen. Bakker, voorheeR vriiwillig molenaar te Langweer, verhuisde naar Overijssel, solliciteerde naar de vacature van molenaar op de te restaureren korerrmolen, werd benoemd,
kreeg direct een groep liefhebbers om zich heen, de molen werd feestelijk geopend op de vooravond van de Nationale Molendag en gelijktijdig
werd een ieder verrast met het aanbieden van 2500 exemplaren van een
boekje over de tr!{estermolen", een sympathieke geste van Eshuis, de

uitgever van onder meer het vakblad ttDe Molenaarrt. Daarbij kwamen ook
nog eens 3000 ansichtkaarten en 2000 stickers. Geen wonder dat André
Bakker ons schreef: ttHet enthousiasme van de mensen in Dalfsen is overweldigend ! rf
Maar nu dan het boekje dat werd samengesteld door de molenkenner Johan S. Bakker uit Moerkapelle. Hij besteedt de nodige aandacht aan de
historie van de "Westermolen", een verhaal dat zich bijzonder vlot laat
lezen; met name ook voor de molenleek laat deze uitgave aan duidelijkheid
niets te wensen over. Natuurlijk wordt de molen ook in woord en beeld
bekeken. De uitleg is duidelijk en leerzaam terwijl de fotors er goed uitzien. De doorsnedetekening op de flap van de omslag is een goede vondst.
Al lezende kan men elke technische benaming snel vinden. Johan Bakker
plaatste aan weerszijden van deze tekening een kolom met links de namen
van het gaande en rechts die van het staande werk. Een fraai stukje
werk !

Overig boekennieuws.
ln september verschiint von uitgeverij De Wolburg Pers ttMolenstudies Biidrogen tot de kennis von de Nederlondse molens't onder ouspiciën von
de Vereniging De Hollondsche Molen. We kunnen U nu ol reeds verkloppen dot er voor de Friese molenliefhebbers een interessonte studie biizit
en wel over de verspreiding von de houtzoagmolens in onze provincie
woorvoor ons redoktielid drs, D,M. Bunskoeke het nodige onderzoek verrichtte. De prijs van dit 96 blodziiden tellende boek bedroogt slechts

f. s,--.
1

Verder is er een toeristisch boekjettMolenroutes in Friesland't bii de Friese
Pers Boekerii in voorbereiding. De verschiiningsdotum is heloos nog niet
bekend. De prijs zol rond het tientie liggen.
Dan stoot er nog een molenkolender met fotots von een Friese gemeente
uit te komen, gevolgd door een boekje over de molens von die gemeente,
Voorts wordt er door de heer Bokmo stilleties doorgewerkt oan de publikotie von een molengedichtenbundel met gedichten in het Fries of in een
der in onze provincie gesproken diolecten.
Doornqost wordt door secretoris/ontvonger P.M. Reitsmo nog de lootste
hond gelegd oon de uitgove von een boek over de Tioerdt von Aylvopol-

der onder Wommels.
En lost but not leost kunnen we binnen ofzienbore tiid verbliid worden
met een nieuw boek von Bicker Caorten. Voor zover het ons werd verteld moet dit boek goon over zeer oude molenvermeldingen.
De index von de eerste 50 nummers von t'De Utskoot't is zo goed ols kloor.
Te bestellen bii het secretoriaot von De Fryske Mole.
Tot zover de korte boekennieuwties. Zodro er meer over te zeggen is,
komen we.'er in volgende nummers op terug,
Dot geldt eveneens voor "Van Hover Tot Cortt': het bestuur von de
G. F. M, verzorgt don een bespreking von dit "lesboektt ,
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l" LEKKUM.
I n de kop z it op de neu ten een

No.

koperen ring.
Door een sleepkontokt op de
kruiring werd vio een koperen
kobel nqor een s leepkontakt op
de ospen het gevlucht geqord.
Beholve de ring welke vermoe-

deliik te vost zet, is al het ko*
per uit de molen geroofd.

írl{iemerter molett
Ultschoot

Bemaïing

Uitschoot

N

o.

).

t'l FM ËRT .

Bii het moken von een nieuwe
itschoot b ii de " H iemertermole"
werd gebruik gemookt von een*
Boezempeil --y_
voud ige moor doelmotige bemoOnderkant Ultschoot
ling.
Een gewone 1/2 duims tuin*
nnqrvsnblÍkslong en een oud conservenblikie
F-t'=l
voorkomt leeglopen
slang)
wos olles wot er nodig wos om
Opvang regen-en lekwater
de'tbottwputtt droog te houden.
Éf otaerpe i1
A ls het woter in de u itschoot
hoger kwom don de bovenkant
von het blikie, oon liep het in de sloot. Doordat de slong in het blikie
onder woter zot, bleef de hevelwerking intokt. Zonder enig toezicht,
heeft deze instollotie ol het regen- en lekwater gedurende enige weken
verwerkt en bleef de uitschoot droog.
M

o1 enp

u

No. .1. HEMERT.*
H et oude onderloger von de koningsspil. Een ongeveer 2 cm.
d ik plootie werd voldoende geocht om met de molen te werken.
Wot er gebeurd wos, ols de spil
ziidelings uit het loger wos gesprongen, ffiog men roden.

METMOLENVRIEND B RUNSMANNOPd
LEKKUM - De restauratie van de 'rBullemolen" zal op dit moment wel zijn
volToöÏ?f Tenminste voor zover dit in de planning lag. Overigens schijnt
de 'rFryske Moleil met deze molen nu niet bepaald een beste overname te
hebben gekregen. Hoewel de molen ruim L0 minuten lopen vanaf de weg
Iigt, is hij via het water heel gemakkelijk te bereiken. En sinds de molenaarswoning, die naast de molen stond, is afgebrand, is er van enig toezieht op de molen dan ook haast geen sprake meer. Deze situatie wekt het
uiteraard in de hand, dat vandalen hier hun kans schoon zien. Gedurende
de restauratie is reeds twee maal de deur van de schaftkeet opengebroken en aI het koper in en om de molen verdwenen. Alleen de ring van de
oude bliksemafleider, welke op de neuten Ís aangebracht, zat zeker te
vast en is nog aanwezig. De aardleidingen die hieraan waren bevestigd,
zijn er gewoon afgebroken. Het is toch wel treurig, dat de vandalen voor
een paar gulden oud koper voor duizenden guldens schade aanrichten!
Het zou misschien aan te bevelen zijn om de opvaart naar de molen bij het
begin met prikkeldraad af te sluiten , zó dat men niet zonder meer naar
de molen kan varen.
HEMERT Op 17 mei j.I. is de "Hiemertermolertdoor de'rHollandse molenrt
overgedragen aan de 'rFryske Molett.
Hoewel de molen op zichzelf in goede staat verkeert, waren er toch nog
wel enige problemen, Een hiervan was, dat hij nog aI zwaar t'maaldetr.
Eén oorzaak hiervan was, dat de schroef onnodig hoog ophaalde. Omdat
de uitschoot toch al in een niet aI te beste staat verkeerde, was dit aanleiding voor Jan Hofstra c.s. om hieraan iets te doen. Allereerst werd de
gehele uitschoot uitgebroken, en tevens het bovenste stuk van de (gemetselde) schroefbak, Na de nodige grondwerken enz. kon nog net voor de
Bouwvakantie de betonnen bodem van de uitschoot worden gestort.
Op dit moment is Molenbouw Westra bezig met het metselwerk wat in de
loop van deze week haast wel klaar komt. (22-8-t89).
Doordat na het uitgraven de ondergrond van de uitschoot beneden het
boezempeil lag, en ook om het regenwater uit de werkput te houden, is
hier gebruik gemaakt van een energiezuinige en dus ook milieuvriendelijke
bemaling. Op bijgaande schets wordt dit nader toegelicht.
Tegelijk met deze werkzaamheden kwam nog iets te voorschijn wat mogelijk ernstige gevolgen had kunnen hebben. Mogelijk met de gedachtertde
molen draait toch haast nooit meertt, of door onkunde is indertijd de lagering van het onderijzel van de koningspil zeer profisorisch uitgevoerd.
Allereerst was het onderlagen van hetzelfde metaal als het onderijzer. Het

is algemeen bekend, dat twee van dezelfde metalen in de meeste gevallen

op elkaar.invreten.
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Tevens was het gat van het Iager zo ondiep, dat het onmogeliik de zijdelingse druk, welke via de schroef op de onderbonkelaar en dus op de
spil wordt overgebracht, kan weerstaan. Als men het lager beziet, (bijgaande foto) vraag je je toch wel af , hoe het mogelijk is dat hier niets
ernstigers is gebeurd.
Het zou dan m.i. ook niet verkeerd zijn, dat er bij restauraties wat meer

toezicht werd gehouden.

- De pensteen van rrDe Onderneming" was aan vervanging
ïoe;en er ïs inmiddels een nieuwe geplaatst. Doordat door deze werkzaamheden ook de as naar voren kwam, wat weer tot gevolg zou hebben dat
de roeden tegen de balie zouden aanlopen, is tevens de halssteen hogerop
gebracht. Door dit alles moest ook het steenbord hoger worden en is er
een nieuw pottenhok gemaakt. Al deze werkzaamheden werden in eigen
beheer o.I.v. J.Hofstra uitgevoerd. Op bijgaande foto de oude pensteen.
Duidelijk is hierop te zien, dat de slijtage alleen naar achteren (door de
winddruk en stapeling van de as) en zijdelings (door de druk van het
asrad tegen de bonkelaar) plaats vindt.
Van onderen is door de minimale asdruk haast geen slijtage weer te nemen.
WITMARSUM

No. 4. WITMARSUM.
De oude pensteen uit de
'tOnderneming".

Duideliik is te zien, dot de
sliitoge olleen noor ochteren
en ziidelings ploots vindt.

- Door gebrek aan azijnhout, wordt er tegenwoordig nogweÍ eens een vervangende houtsoort toegepast. Een hiervàn is Acaèia
(Robina Pseudacafia L. )

MOLENKAMMEN

Van de vorig jaar overleden molenaar/houthandelaar K. Faber hoorde ik
indertijd, dat Acacia tamelijk geschikt was voor niet al te zwaar belaste
kammen, mits de houtnerf haaks op de werkkant staat. In de praktijk komt
hiervan echter weinig terecht. Mogelijk uit (verkeerde) zuinigheid of onkunde, wordt hier weinig aandacht aan besteed. Dat Fabergelijk heeft,
komt nu wel tot uitdrukking o.a. bij de kammen van de asraden van 'rDe
Ondernemingrt te Witmarsum, en van de onlangs nieuw gebouwde standermolen rrHet Vliegend Hert'r te Brielle.
De kammen met de houtnerf haaks op de werkkant zijn in prima staat, van
anderen bij welke dat niet zo is, zijn door de op-de kammen uitgeoefende druk
schaalvormige delen losgeraakt. Dit ondanks dat de kammen regelmatig en
goed in de was zitten. Goed toezicht hierop liikt mij niet overbodig. (Op
biigaande schets wordt dit nog eens toegelicht.)

Y/ a

Kam

Bij kommen von vervongende houtsoorten, en m.n. bii Acocio is het zook
om op de richting van de houtnerf (ioqrtqllen) t.o. de werkkont te letten.
Bii enige molens welke kammen hebben von deze houtsoort, bliikt dot indien de houtnerf hooks of nogenoeg hooks op de werkkont ligt, de kommen in primo conditie verkeren. (1) Als dit niet het gevol is (2) wordt
het hout uitelkoor gewreven door de uitgeoefende druk.

- Op 11 augustus j.l. is er door een aantal molenaars een bezoeÏ-ge5racht aan enige molens te Schiedam-Vlaardingen en Brielle. Dit
bezoek was vooraf georganiseerd door C. Noteboom, molenaar op ?rDe
Vrijheid" te Schiedam. Dit betekende, dat de toegang tot de molens verzekerd was. Ook zijn bekendheid ter plaatse was een belangrijk voordeel
en bespaarde uiteraard veel gezoek, Een woord van dank is hier zeker op
zijn plaats. In een volgend nummer van'rDe Utskoattt hopen wij hier nog
eens uitgebreid op terug te komen. Enige maanden geleden, vrijdag 125-189, vond er op rrDe Vrijheidr een ongeval plaats, wat relatief nog goed
is afgelopen. Dit ondanks de belangrijke schade welke hiervan het gevolg
was. Er kwam een buit opzetten en dit was voor C. Noteboom aanleiding
om de molen te vangen. Van dit vangen kwam niet veel terecht, maar wel
kwam er uit de kap een geluid van brekend hout en ondertussen draaide
de molen gewoon door. Met vereende krachten werd de molen uit de wind
gekruid en uiteindelijk tot stilstand gebracht. De oorzaak van dit alles
was het volgende: Om de asrad zat een ijzeren hoep. Deze schijnt, mogelijk door slijtage en ouderdom, niet al te vast meer te hebben gezeten.
Door het vangen is deze hoep los geraakt en blokkeerde toen het asrad.
Hierdoor zijn de vulstukken en de kruisarmen gebroken en ook een aantal
kammen en staven, Dit alles betekende echter toch nog een geluk bij een
ongeluk, want in soortgelijke situaties is het wel gebeurd dat de as is gebroken en het hele gevlucht naar beneden kwam. Op dit moment is men
nog druk bezig de aangerichte schade te herstellen.
SCHIEDAM

MEDEMBLIK - Op de terugreis zijn we nog even langs de in aanbouw zijndë-Eorenrnoten te Medemblik gereden.
Op de plaats waar voorheen ook een korenmolen heeft gestaan, wordt nu
weer een ande"re molen gebouwd. Hiervoor wordt een achtkant gebruikt
van een van oorsprong Zaanse molen. Deze werd indertijd in Willeskop
bij Schoonhoven herplaatst en nu weer in Medemblik. Het boventafelelement is nog samengesteld met z.g. blokkeels, iets wat op behoorlijke ouderdom wijst.
Inmiddels zit de kap al op de molen en de roeden worden (oud Hollands)

bpgehekt.
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Het gehele project wordt door vrijwilligers uitgevoerd, en ook de roeden
zijn door de plaatseliike iachtwerf gemaakt.
De windbrief van deze oude Zaanse molen werd op 3 maart J.695 afgegeven, hij stond toen aan het Zwet te Jisp en heette I'De Herder?r. Dat deze
herbouw gedragen wordt door de gehele plaatselijke bevolking en een
groot aantal vrijwilligers mag ook wel bliiken uit het feit dat het Prov.
Electriciteitsbedrijf een jubileumsubsidie van f . 32.000,-- beschikbaar
stelde, waarvan het nieuwe rietdek betaald kon worden.
TZUM - Van D. Posthumus hoorde ik dat binnenkort de spinnekop rrFatum[
n-à5'ij-Tzum wordt gerestaureerd. Dit werd ook wel tijd, want het molentje

verkeert in vemegaande staat.

- Deze week was P. Timmermans bii mii op bezoek. Dit was
aaniëïöffiom enige molens in de omgeving te bezoeken. Bii dettKievitt'
nabij Berlikum troffen wij het. De heer Both, voormalig eigenaar van deze molen, was thuis en had ook nog de sleutel van de molen. Een mooie
gelegenheid om de molen even van binnen te bekiiken.
Hoewel de molen van buiten een zeer verwaarloosde indruk maakt, valt
het van binnen nogal mee. Het achtkant ziet er nog prima uit. De molen
welke thans eigendom is van de Stichting Molens in Menaldumadeel , zal
binnenkort worden gerestaureerd. O.a. wordt de oude construktie-as
vervangen door een gegoten iizeren; ook de roeden zullen wel moeten
worden vernieuwd en diverse onderdelen van de kap.
Ook wordt er een nieuw rietdek aangebracht.
BERLIKUM

HATSUM - Enige tijd geleden, is dettHatsumer mole" weer op zijn oude
ilóïTp-iIats gezet. Nadien is er, mogelijk door vakanties, weinig meer
aan dit projekt gewerkt.
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IMON PIET J ELLEMA

ROEPSMOLENAAR_ZAGER OP ZAACMOLEN IIDE RAT "

In de raadsvergadering van de gemeente Wymbritseradiel is dinsdag 22 augustis j.l. unaniem besloten dat er voor houtzaagmolen

"De Ratn te IJIst eelt beroepskracht dient te worden aangesteld.
De gemeente is eigenaar, maar een stichting heeft deze karakte*
ristieke molen in beheer. Nadat de heer Van der Woude zich als
beheerder had teruggetrokken, werd door de vrijwitligersgroep
toch wel sterk de wens te kennen gegev€r, dat men meer beroepsmatig te werk wilde gaan in de toekomst om claarmee ook de molen
en het stadje IJlst beter te kunnen promoten. Een prima onderbouwd rapport werd opgesteld, waarbij de vrijwitligers zich volledig schaarden achter de aanstelling van een van hen als beroeps*
molenaar. Simon Piet Jellema had al eerder: te kennen gegeven clat
hii van zijn hobby dolgraag zijn beroep wilde maken en zo geschiedde het.
De kersverse beroepsmolenaar-houtzager komt voor een proeftijd
van nog onbepaalde tijd voor 30 uur per week in dienst van de
gemeente. 'rlk kin alles yn dizze baan kwyt en ik kin zo mysels bewizetr, liet Simon ons bij zijn benoeming opgetogen weten. Hij is
zich er echter ook van bewust dat het keihard werken zal worden.
Het promoten staat nu eigenlijk voorop , ook voor IJlst. In principe
zal de molen ook de hele week open moeten zijn wat bij d.eze aanstelling ongetwijfeld een grote mate van flexibiliteit zal vragen.
Door de promotie-aktiviteiten zal het bezoekersaantal moeten stij-

gen, wat extra inkomsten oplevert. Andere gelden zullen moeten
voortvloeien uit het voor particulieren en instellingen e. d . zagen
van bomen. Daarnaast betekent het zelf uitvoeren van onderhout
een niet onaanzienlijke besparing op de begroting. Kortom, de aanstelling van een beroepsmolenaar lijkt er financieel gezond uit te
zien

.

Natuurlijk zal de praktijk dit nog moeten uitwij zen, hoewel een
term als lJlst promotie moeilijk in cijfers is uit te drukken. Het
feit dat de gemeente Wymbritseradeel hier met een geweldig initiatief op de proppen is gekome D, dient meteen al te worden bewon*
derd. Mocht alles succesvol verlope r , en daar is men toch wel van
overtuigd, dan is hier een lovenswaardig preeedent geschapen.
Wymbritseradiel heeft het voortouw genomerl . Wie volgt?
Cerben

Betonstorten met v, l, n, r.
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