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Moundcrs

In het afgelopen jaar hebben zrch weer talrijke verheugende molenzaken
voorgedaan die we in voorgaande nummers reeds belichtten. Ook in dit
eindejaarsnummer, het 56-e al weer, hebben we de nodige molennieuwties
voor U verzameld.
Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen.
Een trouwe schare medewerkers heeft zo langzamerhand naamsbekend-
heid gekregen en we weten van velen dat hun bijdragen met genoegen
worden gelezen. Zii zijn het die het beeld van DE UTSKOAT mede bepa-
len, zonder hun inzet zou DE UTSKOAT ook niet zijn wat het nu is: het
provinciale molenblad van, voor en door de molenvrienden die met name
de Friese molen een warm hart toedragen.
Dat de blik daarbij niet star gericht is op US FRYSKE LAN bliikt ook in
dit nummer weer overduideliik. Biidragen uit eigen provincie, aangevuld
met informatieve artikelen over molens in de rest van het land, maar ook
daarbuiten, waaronder twee verhalen over waterradmolens, vormen de
hoofdmoot van dit nummer.
Uiteraard wensen wij een ieder goede Kerstdagen en een goed draaiend
1990 !

Ook in het ofgelopen ioor konden er weer molenoorscertificoten worden
uitgereikt. Op deze foto, genomen tiidens de voorioorsvergodering zien
we voor v.l.n.r.: D. v.d. Veen, J. Bokker, K. Tol en P. Oosterhof.
Achter opl.com. F. Felkers, B. Leusink en L. de Vrueh (foto C.D.W.)

IN DIT NUMTUIER REDAKTIE



Molens Littenseradiel .

De gemeente Littenseradiel is nu nog zes windwatermolens rijk. Drie
daarvan hoorden thuis in de vroegere gemeente Baarderadiel; de polder-
molen bij Huins, de kleinere monnikmolen bij Winsum en de spinnekop bij
Oosterlittens. Alle drie zijn goed onderhouden en verkeren in prima
staat.

De andere drie molens zijn een erfenis van de vroegere gemeente Hen-
naarderadiel. Ze verkeren alle drie in een zeer slechte toestand. Het zijn
kleine tot middelgrote monnikmolens, karakteristiek voor de ttgreidhoeke?r.
Die biÍ Hidaard en bij Wommels missen kop en wieken, die bij Edens is
wat kompleter, maar deze molen is ook verwaarloosd.

De gemeente heeft de laatste drie molens op de prioriteitenliist geplaatst
en trekt gelden uit voor de restauratie. In het bestemmingsplan voor
de Ruilverkaveling Wommels zijn zes windwatermolens meegenomen waar-
bij ook deze drie. Er is nu overleg met gemeente en landinrichtingsdienst.

In dit kader passen de plannen voor de her-herbouw van de Aylvapolder-
molens, waarover in de vorige De Utskoat is geschreven. Het aktiecomité
besloot een stichting in het leven te roepen die als doel heeft de herbouw
van de molen op de oude plaats. Voorzitter van het stichtingsbestuur is
architect H.S. Grunstra te Bolsward.

De fundamenten, vijzel met bak en rtÉtskoatn zijn er nog.
Het polderbestuur stelt f. 15.000,-- beschikbaar. Het bestuur van De
Fryske Mole heeft zijn medewerking toegezegd.
Het stelt voor de restanten van de molen van Tritzum bij Lollum (staat
nog op de monumentenlijst) en de restanten van de opgeslagen Winsumer-
molen in te brengen. Al met al liikt er enig perspektief te zijn voor her-
bouw van de markante poldermolen op een bijzonder aantrekkelijk toeris-
tisch punt.

Afscheid De Koning.
De aktie voor het behoud van de Aylvapoldermolen in 1g48 (zie ook de
vorige De Utskoat) was een van de eerste aktiviteiten in Friesland van
de heer A.J. de Koning, technisch adviseur van de vereniging De Hol-
landsche Molen te Amsterdam.
Nadien kwam De Koning geregeld in Friesland. Hij vertegenwoordigde De
Hollandsche Molen bij besprekingen en in het bestuur van de Stichting
De Fryske Mole.

Hij kende het wel en wee van de meeste Friese molens. De laatste jaren
was hij directeur van De Hollandsche Molen. Om gezondheidsredenen
moest hij het wat kalmer aandoen. Per l januari a.s. beëindigt hij zijn
werkzaamheden voor De Hollandsche Molen.
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Het algemeen bestuur benoemde de heer L.M.Endedijk tot directeur, met
ingang van 1 januari 1990. Ziin werkzaamheden zullen niet op het tech-
nisch-advies vlak liggen. Het bestuur beraadt zich daarover nog.
Wel werd ingesteld een Technische Commissie onder voorzitterschap van
prof. ir. J. Schoonhoven. De bedoeling is het werk van De Koning te
continueren. Gedacht wordt aan een groep van regionaal ingevoerde des-
kundigen voor advisering en vertegenwoordiging.

Graag willen wij ook op deze plaats de heer De Koning bedanken voor
zijn inzet en hulp voor het behoud van de Friese molens. Wii mochten op
velerlei wiizen profiteren van zijn grote deskundigheid en ziin tactvolle
adviezen.

A. Bokma o 

-

Op 20 mei organiseerden het GiId Fryske Mounders en de werkgroep Wind-
energiebenutting (IVEB) een studiedag over langzaam en snellopende mo-
lens. De ochtend vond plaats in de schitterende toneel-/vergaderzaal
van café de Posthoorn te Dronrijp. Helaas was de zaal aan de ruime kant
voor het aantal aanwezigen. Ter kennismaking schetsten Peter Timmer
(WEB) en Jaap van Driel (GFM) de doelen en de activiteiten van de beide
verenigingen. Die van het GFM mogen we bekend veronderstellen bij de
lezers van de Utskoat, voor de WEB is dat als volgt geformuleerd in de
statuten: Het stimuleren van de ontwikkeling van windenergie en het
initiëren windenergie- en opslagprojecten, met name in de provincie
Friesland.
De middag werd besteed aan het bezoeken van een drietal molens: De
Zwaluw te Birdaard, een Lagerwey-molen te Rinsumageest (twee bladen)
en de achtwieker van de heer Olivierse te Janum. De Lagerwey-molen is
een commerciële molen die gekoppeld is aan het PEB-net, maar zijn ener-
gie voornamelijk levert aan een veehouder. Ondanks de lage teruglever-
prijs is de molen een verantwoorde investering gebleken. De zelfbouwmo-
len van de heer Olivierse werkt in eilandbedrijf: alleen voor eigen ge-
bruik, niet gekoppeld aan het net. Deze molen zet het overschot aan
elektrische energie om in warmte voor de woning. De ongewoon dikke
mast van de molen is in feite een gei'soleerde watertank die dient als
warmtebuffer.

Een opvallend verschil tussen oude en moderne molens is de manier waar-
op ze bestuurd worden. In het eerste geval houdt de molenaar de vinger
aan de pols, maar bij de nieuwe molens is het streven gericht op onbe-
heerd draaien opdat de produktie maximaal zal ziin.

MOLENNIEUWS STICHTING DE FRYSKE MOLE

NIEUWE MOLENS I
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Dat heeft tot gevolg dat zeer veel meet- en regelsystemen de veiligheid
moeten waarborgen. In een brochure over De Traanroeier op Texel, die
is omgebouwd van korenmolen tot automatische generatormolen, staat
veelbetekenend:
- rtDe molenaar maakt elke dag een rondje door de molen, smeert de la-

gers indien nodig en rapporteert onregelmatigheden zodat er eventueel
actie genomen kan worden. Zeker is dat de molen net als vroeger valt
en staat met een goede molenaarrr.

In het verleden draaiden de molens zo lang als nodig was om het gewenste
doel te bereiken (polderpeil, meters hout, zakken meel). Moderne molens
kunnen bii lange na niet de energie leveren die onze maatschappij vraagt.
Het is opmerkelijk dat het praktische vermogen van molens zowel vroeger
als nu in de buurt van 30 kWatt ligt. De wispelturigheid van de wind
maakt dat grotere molens onevenredig veel problemen opleveren met de
stabiliteit van de constructie (oude molens) en vermoeidheidsverschijnse-
len in de gebruikte materialen (nieuwe molens).

Voor moderne windmolens is de discussie nog lang niet uitgewoed over
de vraag welke bijdrage ze kunnen leveren aan de energiebehoefte. Bij
de oude molens is dat duideliiker omdat het niet voor de hand ligt dat
hun aantal nog drastisch zal toenemen. Voor de Friese poldermolens
heeft Jan Hofstra ons voorgerekend welke bemalingscapaciteit nu nog be-
schikbaar is. Hier doet zich het gunstige feit voor dat het verloop over
de maanden van het aantal millimeters neerslag min de verdamping rede-
lijk goed past bij de beschikbare windenergie. Tegen de tijd dat de neer-
slag weer groter wordt dan de verdamping (eind augustus) begint de ge-
middelde windsnelheid weer toe te nemen (minimaal in juni-juli-augustus).
Het jaarlijks gemiddelde in Friesland varieert van 5,0 m/s (de Wouden)
tot 6,0 m/s àan de kust. Tegenover de beschikbare windenergie staan
de eisen die de boeren stellen. Vroeger waren de polders vrij klein zo-
dat het peil zoveel mogelijk aan het grondgebruik werd aangepast: gras-
land 0,4-0,6 meter onder het maaiveld, lichte bouwgrond -0,? meter en
zware bouwgrond 1,2-1,5 meter onder het maaiveld.
Tegenwoordig zijn de bemalingseenheden groter en is de ontwatering
gemiddeld dieper (1,10-1,15 meter). Maar de eis dat het peil constant
moet zijn, is het moeilijkste te realisereí.

Met weinig woorden gezegd komt het er op neer dat een poldermolen de
energie van bewegende lucht gebruikt om water omhoog te werken. De
verhouding tussen het aangeboden en het gevraagde vermogen hangt af
van de gegevens van de molen: vlucht (VL), windsnelheid (V), volume
waier per schroefomwenteling (I), overbrengingsverhouding (O), opvoer-
hoogte (H), snellopendheid (L). Voor die verhouding geldt de volgende
formule:

vL3 *( Yz
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Voor de molens waar Hofstra regelmatig mee werkt, gelden de volgende
verhoudingsgetallen:

De Klaver
Hartwerd
Pankoekster
Hiemert
Diiksterburen

C
70243
4567 4

40811
38366
27369

LIC
L14
2r2
2r4
216
3,6

VL
LI', 9
9r0

19,8
12,0
17, 0

Het verhoudingsgetal C is het beschikbare windvermogen gedeeld door
het benodigde waterverplaatsingsvermogen. Hoe groter het getal, hoe
groter de benodigde windenergie voor een gegeven hoeveelheid uitgema-
len water. De derde kolom in het liistje bevat de omgekeerde waarden van
de constanten (om ze gemakkelijker te kunnen vergeliiken allemaal ver-
menigvuldigd met 100.000). Die getallen geven dus aan wat de molen doet
met een gegeven hoeveelheid windenergie. Hoe kleiner het getal l/C hoe
minder water hij verplaatst. Met andere woorden: hoe kleiner het getal
1/C, hoe lichter die molen loopt. Met glimlachjes in de ogen vertelt
Hofstra dat hij altijd at het gevoel had dat De Klaver veel lichter werkt
dan de Dijksterbuurster molen. De theorie klopt dus met de praktiik;
gelukkig maar. Terívergeliiking staat in de vierde kolom met meest zicht-
bare, kenmerk van de molens vermeld, de vlucht. U ziet dat er geen dui-
delijk verband is met het werkkarakter van de molens.

Van de 90 poldermolens in Friesland zijn er ongeveer 60 maalvaardig'
maar slechts 3? staan op een plek in de polder waar ze produktief kun-
nen ziin. Deze molens kunnen samen gemiddeld 628 kubieke meter per mi-
nuut uitslaan. Volgens de nu geldende eisen kan daarmee 6280 hectare
worden bemalen. Vergelijk dat eens met de grootte van de Friese boezem:
305.000 ha. De totale capaciteit van de poldermolens is van de zelfde
grootte-orde als die van het Hooglandgemaal te Staveren (600 kuub per
minuut), het stoomgemaal l{ouda verplaatst 4000 kuub per minuut. Uit
de bovenstaande gegevens volgt dat de poldermolens wel een merkbare
bijdrage aan het totale Friese waterbeheer kunnen leveren als ze allemaal
draaien op een effectieve plaats.

Houdt dat in dat we ongeveer viiftig ,nol.rr" moet verplaatsen naar de
rand van de nieuwe polders die door ruilverkaveling zijn ontstaan?

Jaap van Driel o 

-

I *O *(H rFL



foto: B. Lensink.

ln de lootstettUtskootenttis regelmotig oondacht besteed oon de Bullemo-
len te Lekkum, gemeente Leeuworden. Zowel in de rubriek molennieuws
von de stichting'tDe Fryske Mole't ols in de ortikelen von molenvriend
Brunsmonn werd deze molen reeds enkele molen oongehoold, Om en no-
bii 4 november j.l. hoolde Bullemolen echter eveneens de regionole pers.
ln beide regionole dogbloden was noost een kort ortikel tevens een foto
von de molen opgenomen.

Redenen van de extra aandacht voor deze molen ziin de overdracht van
de molen door het waterschap trDe WàIden" aan de stichting t?De Fryske
Molerr, de voortdurende vernielingen aan de molen en de in 1989 ingezet-
te en inmiddels beëindigde fase I van de restauratie. Dit alles heeft ge-
Ieid tot de inmiddels toch meermalen aan mij gestelde vraag: "Draait de
Bullemolen al weer?r?
Verwacht van mij hier geen uitgebreid verhaal over de restauratiewerk-
zaamheden. Dit laat ik graag aan anderen over. Nee, ik beperk mij in dit
artikel tot mijn persoonlijke ervaringen met een molen, die tra jarenlang
stilgestaan te hebben weer tot r?Ieven.is gewektrt. Het gaat dan over de
eerste omwentelingen van de as. De gietijzeren as uit 1882 die zich moei-
zaam en onwennig rondwentelt in de nieuw aangebrachte hals- en pen-
steen. Over het oude bovenwiel dat kreunend en steunend draait in een
nog aanlopende houten vang. Ik heb het dan over het hoopje roest, dat
zich ophoopt op de pensteen. Roest afkomstig uit de holte van de door-
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boorde as. Geluiden van kammen, die na lange tiid weer worden belast.
En niet te vergeten krijsende geluiden uit het vooronder. De gedeeltelijk
gehavende stalen schroef lijkt daar een conflict uit te vechten met de be-
tonnen schroefbak.
Onwennig laat ik dit alles over mij heen komen. Gelukkig sta ik er niet
alleen voor. Ben Dietz heeft zich na een kort telefoontje direkt bereid
verklaard om samen met mij deze molen te bedienen. Ook heb ik door de
bereidwillige medewerking van molenaar J. Schenk de afgelopen zomer
aI enige ervaring op kunnen doen op de Ypey Moune, die gerekend vanaf
Leeuwarden juist aan de andere kant van de Grote Wielen staat. Overi-
gens is dit een poldermolen met een vlucht van 15.30 meter, terwijl de
Bullemolen een vlucht heeft van 20.50 meter.
Inmiddels hebben de wieken wat meer snelheid gekregen. Zowaar
stroomt er, ondanks de gehavende schroef, een beetje water door de
ritskoat. De geur van belegen modder is nadrukkelijk aanwezig. Klette-
rend vallen voortdurend roestdeeltjes uit de roeden. Op zichzelf geeft
het een gevoel van voldoeningom deze molen weer te laten draaien.
Hoewel de vitale onderdelen voor aanvang waren geinspekteerd blijf ik
in het begin alles met argusogen bekijken en probeer ik rtvreemdert ge-
luiden te onderkennen.
Na enige tijd krijg ik het idee, dat de molen toch iets meer zrn draai
heeft gevonden. Maar misschien is het ook wel verbeelding en ben ik wat
meer aan alle bijgeluiden gewend. Nogmaals worden alle vitale punten
goed bekeken. Het bovenwiel blijkt intussen nog meer te zijn gaan aan-
lopen en de vang laat dit ook goed merken. Naast het maken van protes-
terende geluiden probeert de vang voor de problemen weg te lopen in
de richting van het wiekenkruis! De rijklamp was inmiddels van de rust
gelopen en bleek te steunen op het linker voeghout. Na voorzichtig ge-
vangen te hebben blijkt de vang uiteindelijk toch weer zonder al te veel
problemen zijn sinds jarenlang vertrouwde positie in te willen nemen.
Hier ligt dus nog een taak voor de molenmaker.
Uiteindelijk maakt de Bullemolen op zijn eerste werkdag toch nog 2 draai-
uren. Het extra goed een oogje in het zeil houden, een begin maken met
het schoonmaken van de molen en het smeren zijn onze voornaamste werk-
zaamheden. Met een tevreden gevoel gaan Ben en ik na afloop naar huis.
Natuurlijk beseffen wij beiden, dat er nog heel veel moet gebeuren. De
tweede fase van de restauratie zal nog ruim een jaar op zich laten wach-
ten, Ondertussen echter zullen Ben en ik de molen regelmatig proberen
te laten draaien, zodat de inwoners van Leeuwarden en Lekkum en be-
woners uit de omgeving tegen elkaar kunnen zeggen: ttDe Bullemolen
draait weer ! ?r

Leeuwarden , 10 nov. 1989 Bert Leusink o _
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ln nr. 54 von De Utskoot is de heer Smit zo complimenteus mij een mon
von de proktiik te noemen op een houtzoger. Mijn theoretische opmerking
over zwoortekrochtproblemen in oliemolens heeft hii op ziin beurt von
proktisch commentoor voorzien (nummer 55). Ziin gegevens moken concre-
ter wot ik ol oon het berekenen wos. De resultoten hqngen nog enigszins
in het luchtledige omdot ik in mijn literatuur geen mootvoering von olie-
molens kon vinden.

Bvenals bij een houtzaagmolen doet de zwaartekracht het werk in een
oliemolen. Een oliemolen spaakt als de lichten elkaar sneller opvolgen dan
de stamper of de hei tot rust komen. Daaruit volgt dat de tijd die beschik-
baar is voor vallen vanaf het loslaatpunt plus de tijd die nodig is voor
het stuiteren samen kleiner moeten zijn dan de tijd tussen de passages
van opvolgende spaken. In het grensgeval (kritisch aantal einden) zijn
die tijden gelijk.

De tijd tussen twee lichten is het gemakkelijkste te berekenen. Bii n ein-
den en een overbrengingsverhouding R draait draait de wentelas in T
seconden n/4/60*R*T*360 graden (n/4 omwentelingen per minuut =
nl4160 omwentelingen per seconde). Die hoek is 120 graden (3 spaken) of
180 graden (2 spaken); in het extreme geval van De Zoeker, met 1 spaak
voor de naslag zelfs 360 graden.
Voor twee naamloze oliemolens in het Groot Volkomen Moolenboek en het
Groot Algemeen Molenboek vond ik de volgende aantallen kammen voor
bovenwiel-bovenbonkelaar-onderbonkelaar-wentelwiel :

uit het tekeningetje blijkt dat de lichthoogte H afhangt van de straal r
van de wentelas en de lengte N van de spaak. De lengte van de spaak
op de hei/stamper doet er niet toe. In principe hangt H ook nog een
bèetje af van de afrondingen op de spaken en de speling tussen de wen-
telas en de spaak op de héi, maar dat verwaarloos ik verder. In goede
benadering geldt voor de halve lichthoek A cos(A) = r/(r+N) = 1/(1+N/r).
De hoek a hangt dus alleen maar af van de verhouding tussen de lengte
van de spaak en de straal van de wentelas!
We komen we niet onderuit nog dieper in de goniometrische spelonken van
de wiskunde door te dringen: uit de cosinus berekenen we sinus.
Verder is sin(A)/cos(A) = tan(A). (Mijn rekenprogramma kan niet recht-
streeks de hoek A berekenen uit de cosinus.) De omgekeerde functie le-
vert de hoek die bij de berekende tangens behoort. Ben paar voorbeelden:

N/r A in graden

0, 33 82,6
0,5 96,2
0, ?5 110,1
1,00 119,7
1, 5 L32,7

Voor N/r=1 is de lichthoek dus al 120 graden; zorn molen is superkrap.
Hij zal altijd grootspaken, tenzij de beschikbare hoek groter is (2 spa-
ken). Een dikke wentelas (grote r) voorkomt problemen, maar kost veel
hout!
Uit figuur 1 volgt ook nog dat

tan(A) = 0,5 H?/(r+N).
Anders geschreven:

Hr = 2*tan(A)*(r+N).
Omdat tan(A) via A alleen van N naar r afhankeliik is (zie boven), bliikt
ook de ruwe lichthoogte Hr alleen door dje twee gegevens bepaald te wor-
den. Hr is echter te groot:
- aan de bovenkant en de onderkant moeten er twee gelijke stukjes af:

H = H'-2*tan(A).

N/r H in meters (voor r=0,30)

Om te kunnen berekenen hoe lang een hei valt, moeten we weten hoe hoog
hii wordt gelicht. Zie figuur 1.

1(oo È , p^k t^' +l

S?aau zone

54-35-26-61
59- 3 4- 26- 69

dus: R = 0,66
dus: R = 0,65

lrl

0, 33
0,5
0, 75
1,00
1r5

0,53
0, 67
0,86
1,04
1, 38

(dus N=0,15)
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- (Waarschijnliik is er ook nog een aftrek S nodig omdat de slagbeitel de
hei tegenhoudt. Als de hei voorbii Q zou vallen wordt hij nooit meer
gelicht! Ik heb helaas geen gegevens over de constante S; het is hoog
tijd dat ik eens een oliemolen bezoek met een meetlint.)

Tot nu toe heeft de hei nog maar één klap gegeven (TOK in de omschrij-
ving van Evert Smit).
Het volgende stuk van het verhaal moet dus over stuiteren gaan. Dat
gaat pas een rol spelen als de koeken compact zijn en de slagbeitel (bijna)
vastzit. Omdat het voor mij een gok is hoe hoog de hei terugstuit, neem
ik aan dat elke stuiter een vast gedeelte is van de voorgaande val. Die
constante noem ik iletart. Neem aan dat eta=O,3. Dan is de eerste stuiter-
hoogte 0,3*H, de tweede stuiterhoogte 0,3*0, 3*H, enzovoort.
Zie figuur 2.

Het grafiekje geeft aan hoe de positie van de hei afhangt van de tijd.
Op het tijdstip 0 valt de hei van de spaak; de klappen op de slagbeitel
zijn genummerd. Strikt genomen is de tijd tussen klap 4 en klap 5 veel
korter dan tussen 1 en 2, maar dan wordt het tekeningetie te onduide-
lijk. (In figuur 2 is eta ongeveer 0,3.)

* Hoe meer einden de molen loopt, hoe minder tijd beschikbaar is tussen
opvolgende lichten: we zitten dan links in de grafiek.

* In de dalende gedeelten van de grafiek valt de hei de volgende spaak
tegemoet (OENG). De laagste punten zijn TOK.* In de stijgende delen van de grafiek haalt de volgende spaak de terug-
stuitende hei in; dat gaat (bijna) geluidloos. Evert Smit noemt dat
synchroniseren.

* Als t'nog verder naar links ligt dan het punt 1, gaat de volgende
spaak al naar boven vóór de hei de eerste keer de slagbeitel bereikt.
Als ik het goed begrepen heb, is dat rrgrootspakentt.
Rechts van t is sprake van rrkleinspakenil.

Een oliemolen die niet spaakt, loopt zo langzaam dat de beschikbare tijd
groter is dan de benodigde tijd T, de som van alle stuiteringen. In mijn
berekeningen heb ik mij beperkt tot vier keer stuiteren (= viif klappen).
Neem aan dat r=0,3 meter en N=0,15 meter. Uit de hierboven beschreven
berekening volgt H=0,67. Hoe groter het trstuiterrendementrt eta is, hoe
langer de hei onderweg is om tot rust te komen. (Stijgen en vallen tussen
twee klappen duren even lang.) Een paar voorbeelden van de totale T
voor deze valhoogte.

Voor heel kleine waarden van eta hebben we de situatie van de onelasti-
sche botsing: de eerste paar klappen van voor- en naslag op het nog los-
se laadgoed (vergelijkbaar met de stampers). De eerste vier kolommen
geven per regel aan hoe sterk de stuithoogte afneemt. Dat geeft ook een
indruk hoeveel tiid de klappen 2tlm 4 vragen vergeleken met de eerste
klap. Niet rechtstreèks want de valtiid is evenredig met de vierkantswor-
tel uit de hoogte.)
Ten slotte knopen we de twee draden in dit verhaal aan elkaar: In T se-
conden draait de wentelas n/4/60*R*T*360 = 1,5*n*fi,'tl graden (zie het
begin van dit verhaal). De maximaal beschikbare tijd hangt af van de
hoek tussen de opvolgende spaken, dus van het aantal spaken (SP) per
omwenteling. Bij het kritische aantal einden is de verdraaiing gedurende
de totale vaftijd T precies gelijk aan de hoek tussen twee spaken (360/SP).
Uit 1,5*n*fi,*T = 360/SP volgt het kritische aantal einden:

n = 360/SP/1,5/R/T
Dat geeft meteen de gelegenheid de voorslaghei en de naslaghei te ver-
gelijken (respectievelijk SP=3 en SP=2).
Neem aan dat eta=0,3 en de al eerder genoemde gegevens (r=0,3); N=0,15)
dan is T=0,84 seconde. Omdat R=o,65 volgen daaruit de volgende verba-
zingwekkende kritische aantallen einden:

voorslag naslag (eta=0,3; (r=0,3; N=0,15) N/r= 0,5)
32

146 219

Dat lijkt nogal een eind uit de buurt. Wat kan er mis zijn in der veron-
derstellingen?
- De getallen in het voorbeeld zijn uit de duim gezogen.
- Hoe hoger punt Q in figuur t hoe kleiner H, idem T, en dus hoe groter

n. Dat is niet de bedoeling.
- De berekening is gemaakt voor een molen die net niet spaakt. Als klein

spaken acceptabel is, mag T kleiner zijn en wordt n groter.
We komen meer in de richting door een wijziging in de verhouding Nir.- Dat heeft ook gevolgen voor H en dus voor n. Voorbeelden:

N/r n (eta=O, 3; r=0, 3; voorslag)

(het voorbeeld hierboven)

eta eta2 eta 3

13

eta4 T ( seconde)

0r 5
0,4
0,3
0,2
0, 15
0r 1
0, 0l-
0, 001

0,25
0, L6
0, 09
0, 04
0,023
0,01
0, 000
0, 000

0, 125
0, 064
0 ,027
0, 009
0, 003
0,001
0,000
0, 000

0, 063
0,026
0, 008
0, 002
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000

1,075
0,956
0,943
0,732
0, 673
0,610
0, 439
0, 389

SP
n

0, 33 L64
0, 5 146
0, 75 1-2g

1,00 117
1, 5 L02
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Het laatste geval is ook alweer onwaarschijnlijk: spaken van 45 centimeter
op een wentelas met een diameter van 60 centimeter. Bovendien is de licht-
hoek dan groter dan 120 graden (zie de eerste tabel).
- De overbrengingsverhouding R heeft de grootste invloed. Als die bij-

voorbeeld 0,90 is (De Zoeker) in plaats van 0,65 kriigt n al een iets
veiliger waarde: 105 in plaats van 146 einden.

- Evert Smit schrijft dat het toerental van een gemotoriseerde oliemolen
zo wordt gekozen dat hij niet spaakt, of synchroon spaakt.

Misschien ligt hier de sleutel. Voorzichtig vergroten van R én N/r maakt
dat de molen bij een lager aantal einden gaat spaken. We mogen dat ook
omdraaien (dat klinkt produktiever): de heien staan niet zo lang te nik-
sen voordat de volgende spaak komt! ! !
Voorbeeld: Als R=o,9; r=0,3; N=0,25; eta=0,3 en SP=3 dan is n=90
(H=0,92 en T=0,99).
Meten is weten, zei mijn natuurkundeleraar en hij krijgt alweer gelijk.
Ik ben erg benieuwd naar cijfers uit de praktijk.

Jaap van Driel . 
-

Bewijs van lidmaatschap 1989 - 1990 G.F.M.
Zoals u weet bestaat onze identiteitskaart uit 2 delen.

Elk jaar ontvangt u, nadat de betaling voor het komende jaar is ont-
vangen, een bewijs van lidmaatschap waarop uw status, het lidmaat-
schapsnummer en het iaar is aangegeven.
Als nieuw bestuur hebben wij ontdekt dat e.e.a. veel vrije tijd en
energie vraagt. Omdat er veel zaken aan de orde zijn en we overal
enthousiast aan zijn begonnen, is de lidmaatschapskaart t89 r?onder-
gesneeuwdil.
Onze excuses daarvoor.
We stellen voor de lidmaatschapskaart 1989-1990 te kombineren, zodat
we voor het volgende iaar weer ttbijr ziin.
Sekretariaat Gild Fryske Mounders
P.J.M. Hoogeveen.

GEVRAACD

Bii de redoktie kwom een vroog binnen over fotots von molens bii
Jorwerd , in de driehoek Montgum, Boord , Jorwerd.
Met nome de grote muonts bii de herberg Luchtenveld die rond
1920/ 22 werd ofgebroken.

W ie helpt?

Wat doet een vrijwillig molenaar als hij zich wil verwennen; hij koopt een
boek over molens. Wat doet hij op vakantie; hij gaat die molens bekijken.
Door water gedreven zaagmolens in het zwarte woud liggen op de meest
idyllische plekjes dus wandelen, klimmen en kijken.
Het boek heet r?Alle Bauernsàgen im Schwarzenwald und in den Alpen-
làndernrr.
Gedreven door een van de vele beekjes vervingen deze werktuigen het
moeizame zagen met de hand of het kloven of behakken van stammen tot
balken en planken. Dat waarschiinlijk al sinds 1100 en zeker al sinds
1300.
Hout zat er in dat immens grote zwarte woud. Grote boerderijen van hout
hadden ook voor onQerhoud veel planken nodig. De boer, met veel bosbe-
zit dus, zaagde zijn eigen hout en eventueel voor zijn buurman.
In het zwarte woud alleen zijn er nog zorn 50-tal min of meer over.
Alleraardigste mensen hebben we ontmoet. Een jonge boer wilde persé
demonstreren hoe zijn molens nog een jaar geleden door zijn opa werd ge-
bruikt. Dat kostte hem een paar uur. Eerst een roestige schuif openge-
wrikt en daar golfde het water de wei in via een lekke goot op palen,
zotn 200 meter lang.
Met ladder, planken en spijkers kwam uiteindelijk water bij het rad.
Wolken van stof, maar het raam ging op en neer. Gelukkig was hij toch
van plan te gaan zagen. Ook bij het openluchtmuseum in Gulach zorn er-
varing. Na mij als houtzager te hebben voorgesteld op het rkantoortt werd
een oudere man opgebeld die binnen een uurtje kwam aangefietst en alle
drie de molens werden door hem bediend.
Zo hebben met ons vele bezoekers kunnen zien hoe het zagen en zowaar
het malen ging.
De lezers van dit blad zijn natuurlijk in de eerste plaats geihteresseerd
in de techniek en met behulp van tekeningen uit het boek zal daar wat'van verteld worden.
Eerst iets over de handzager zoals dat voor de uitvinding van de zaagmo-

len ook bij ons gebeurde en zelfs tot
na 1945 nog wel plaatsvond n.l. Het
Kranen met de kraan zaag. De stam
wordt op een bok getild (Fig. 1) of
boven een kuil gerold (Fig. Z) en
aan de wortelzijde vastgeklemd.

@,.í=
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Met een smet- of slagliin wordt een kaarsrechte lijn gemaakt, (een lijn
voorzien van roet of kriit wordt vlak boven.de stam strak gespannen,
even optillen, loslaten en Itp.atstt er staat een mooie streep) en dan maar
zagen. De bovenste man stuurt en tilt, de onderste trekt en krijgt het
zaagsel in zijn nek.
Niet zagen tot het eind want dan gaat het verband eruit. Daarom heeft
een kraanzaag een verwijderbaar onderste handvat.
Een grote Hollandse windzaagmolen verving zorn 100 tot 150 zagen.
Bii de oude wateraangedreven zaagmolens bestaan er drie soorten aan-
drijving van de zaag.
a. Een kipmolen (fig. 3 en fig. 4)
b. Een klopmolen (fig. 5)
c. Een krukmolen met tandwiel- of drijfriemoverbrenging (fig. 6/?)
Let wel , bij alle zaagmolens zowel bij deze als bij de windmolen is het
gewicht van het zaagraam met de aanhangende onderdelen die de zaag-
kracht levert. De water- of windenergie wordt toegevoerd tijdens het
mlen.-

a. De kipzaag (fig. 3) is nu volkomen historie, maar was als systeem
al bekend in China.
Zo'n 300 AD en afgebeeld op een punt van 1313 AD en in 1900 nog in
gebruik in Zwitserland.
Aan een hefboom (a) zit aan een kant een zaagraam met één zaag (e)
en een gewicht (c). Aan de andere kant zit een bak (b).De bak loopt
vol, zakt en de zaag wordt opgetild.
De bak loopt leeg en het zaagraam valt en de zaag zaagt.
Bij het opgaan wordt de slee een stukje voortuit gestuwd met een
palrad (e).

De klopzaag. (Fig. 5a en 5b)

Dit werktuig heeft een direkte aandrijving van het zaagraam.
De waterwielas is min of meer uitgevoerd als de wentelas van een olie-
molen.
Voorzien van twee of drie lichten wordt niet een hei geheven maar een
zaagraam,
Een bovenslag waterwiel van 3 meter doorsnede (het meest toegepaste)
maakt 10 omwentelingen per minuut. Het zaagraam gaat dus zorn 30 x per
minuut op en neer.
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Dat alles moet eehter soepel verlopen want zorn massief zaagraam van
t 1000 kg. gooit men niet zo maar op en neer (afm. 3 m. x 2,20, balken
40 x 18 cm.)
Ca. 8 m. lange stammetjes van zotn 2O cm. dik laat men 4 meter uitsteken;
die willen dus aan het eind wel veren.
Het zaagraam gaat naar boven en wordt verend tegengehouden.
Naar beneden vallend wordt hij opgevangen door kettingen aan een veer
en onder in gestopt op de verende bomen. (zie de figuren 5a en b).

Het is iedere keer weer aangrijpend om te zien, te horen en zelfs te
ruiken hoe eeuwenoud menselijk vernuft gebruik maakte van voorhande
materialen om de aanwezige natuurkrachten voor zich te laten werken.
De eenvoudige konstruktie met weinig duur smeedwerk zorgde ervoor
dat deze zagerijtjes nog lang in gebruik bleven bij de grote boerenhof-
steden.
Natuurlijk is het hout grof gezaagd en de minimale dikte is 5 à 8

De opspanning van de stam is zeer eenvoudig. ( zie fig. 8) .

De kroonkant op een dwarsbalk met een spleet voor de zaag (a),
klemmen met wiggen (b) en de plank met haken (j).

Het worteleind vastgezet op een andere dwarsbalk.
Men zaagt niet tot het eind maar laat een stuk zitten (h).
Iedere keer wordt de stam een plankdikte opgeschoven na het terugha-
len van de slee.
De slee wordt ook hier aangedreven door het raam bij de opgaande slag
middels tandbeugel onder de slee, een rondsel, een krabbelrad en een
pal.
Dat krabbelrad wordt echter niet rond getrokken zoals bii ons maar
rondgeduwd.
(Zie fig. 9).

cm.

vast-

1g

Het raam wordt geleid in lijsten op knelstangen.
De enkele zaag is wat sehuin naar voren opgehangen.
Geen bolle stalen scheen dus achter het zaagraam als in onze molens.

Afkorten gebeurd ook op deze molen met prachtige gesmede zagen
van wel 5 mm. dik.
Hoe dit gebeurt toont b . v. fig. 10.
Zo ging dat vroeger bij ons ook.
AIs iemand daar meer van weet dan houd ik mij aanbevolen.
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De krukzaag.

Deze zaagramen worden dus met
een kruk aangedreven.
Die kruk zit niet rechtstreeks
op de wateras.
Hier kwamen dus aI moeiliiker
teehnieken aan te Pas voor de
overbrenging.
Tandwielen of drijfriemkonstruk-
ties kornen voor (zie fig. 6 en
fig. 7) .

Een ander nadeel is de grotere
bouwhoogte . (zie fig- 11) .

Toch leveren deze molens al
een zoveel beter Produkt en was

de zaagsnelheid zoveel groter dat deze molens nu nog worden toegepast.
De sledeinrichting is als bii deklopzaag.

Tot slot nog enkele tekeningen met afmetingen van zotn zogenaamd rreen-

voudig'r werktuig.
(Zie fig.12 Langsdoorsnede) (Fig. 13 Dwarsdoorsnede).

Daar in het zwarte wouà ligt een stuk Nederlandse historie- Tot mijn
verwondering moest ik daar horen dat de cirkelzaag een Hollandse uitvin-
ding zou ziin en al bestond in de 18e eeuw. Weet iemand hier iets van.
Zekèr is dat men daar de grootsterechtste stammen (40 meter) ItHollànderrr

noemt. Er bestaan ook legendes waarin onze landgenoten een belangrijke
rol spelen (Het Stenen Hart). Maar bovenal is de houthandel met Holland

2l

van een ongekend grote ekonomisehe
betekenis geweest langs de gehele Rijn.
Hierover en over het houttransport zal
ik in een volgende Utskoat schrijven,
Friesland is rijk gezegend met drie pro-
ducerende houtzaagmolens. De kennis die
wij vergaren rondom het zagen en met
het zagen is zeker het opschrijven
waard. Van der Woude heeft in zijn pu-
blicaties al prachtig materiaal getoond.
Hopelijk doen de collega's ook een duit
in het zakje.

--.T.
I
I

5.40 m

I

I

3.00l
o

J. Coppens. ï-
@
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Gegevens over molen te Balk gevraagd

Op de grens van de Overijsselse gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen
staat, nog juist op het grondgebied van laatstgenoemde gemeente, de
romp van wat eens de korenmolen van Massier was. De plek is zo
dicht bij het dorp Nieuwleusen gelegen dat eigenlijk van een Nieuw-
leusener molen gesproken kan worden. Thans worden er plannen ont-
wikketd om de romp weer tot volwaardig molen te herstellen. Gezien
de plaats waar de romp staat en het feit dat Nieuwleusen zelf geen
molen meer bezit, is men in deze gemeente bijzonder ingenomen met
dit initiatief.Ter gelegenheid van de aanstaande restauratie heeft de
Historische Vereniging van Nieuwleusen het plan opgevat de ge-
schiedenis op papier te zetten van alle molens die tot de gemeente ge-
rgkend kunnen worden. Een van de molens van Nieuwleusen stond
aan het kanaal de Dedemsvaart in het dorp Den Hulst. Het betreft
molen rrDe Vlijtrt van de gebroeders Muller. Dezefamiliekreeghem in
1912 in handen. Na twaalf jaar werd de molen ffa een stormschade ont-
takeld en op 10 mei 1933 door brand geheel verwoest. In dejarenvoor
1912 was de molen in bezit van B.J. van den Berg l{zn. Hij was het
die de molen in 1898 liet bouwen. Hij gebruikte daarvoor een molen
die afkomstig was uit Balk en die, naar verluid, per schip naar Den
Hulgt werd vervoerd. Om voor de geplande publikatie over de Nieuw-
leusener molen zo goed mogelijk geihformeerd te zijn, doet de Histo-
rische Vereniging hierbij een beroep op allen die gegevens kunnen
verstrekken. In principe is alles welkom, doch met name de volgende
vragen ziet men graag beantwoord: Waar stond de molen in Balk en
hoe zag hij er uit (fotots)? Wat was het voor een molen en hoe was de
inrichting? Wie was eigenaar en molenaar? Wanneer werd de molen ge-
bouwd en waarom werd hij verkocht en afgebroken? Door wie gebeur-
de dat en hoe werd hij naar zijn nieuwe standplaats vervoerd? Met Uw
informatie kunt u zich richten tot de redaktie van rrDe Utskoattt die
voor doorzending van de gegevens zorg zal dragen. Bij voorbaat
hartelijk dank.

J.lV. de Weerd, (vzleindred. ';Ni'lluusn van vrogger?t.

HET GEHEIM OPGELOST
De vraag over pag . 260 van het Fries Molenboek heeft geen reakties
opgeleverd (zie Utskoat nr. 55, blz. 9). Toch is het raadsel wel op
te lossen. We ontdekten al snel dat de genoemde molens in het rijtje
thuis hoorden van eigendommen van De Fryske MoIe. En dat rijtje
staat op blz. 264. Wanneer U een fotokopie maakt van die lijst en die
kopie vervolgens opplakt op de ongenum Írnrde blz. 260 dan is de
zaak opgelost. (G.D.W.)

Mevr. P. C. de Jong-Diikstro ont-
vongt het ERELIDMAATSCHAP uit
honden von voor z itter J . Cop per?s .

(foto: G.D.W. )

Bestuurswisseling. C. Fronke-
no ( l. ) overhond igt popieren
oon ztn opvolger J. Boume.
(foto G.D.W. )

Een vergodering met gewiizigde opzet: geen films of diots
moor meerdere pouzes. De opkomst wos er niet minder om.
Een speciole filmovond i.s.m. De Fryske Mole werd oonge-
kondigd, (foto P. Timmermons).

OPROEP
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Maandagochtend. Als ik vanuit mrn bed het gordijn wat opzij schuif zie ik
de blaadjes van de heg bewegen. Snel opstaan. Op weg naar de molen
voel ik de wind in de rug. Oost dus. In de molen aangekomen schiet ik in
mrn overall en stommel de trapjes op. De molen staat op het noorden.
Het kruis gaat zwaar. Ik had beter even de overring kunnen smeren.
Die tijd had ik met kruien wel weer teruggewonnen. Ik leg 4 volle voor.
De wind is al sterk genoeg om de enden voor te krilgen. Vanaf de stel-
ling sla ik de litsen achter de kikkers. Ik span de regelkoorden van de
remkleppen. Op de buitenroe strak, op de binnenroe iets losser.
Zo weet ik dat mrn steen niet over zrn maximum snelheid komt. Eigenlijk
weet ik niet bij hoeveel enden dat punt ligt; ik let vooral op mtn meel-
kwaliteit en het geluid van mrn steen.
Eerst moet ik het bovenkaar van de blauwe steen leegmalen, omdat dat
kaar ook op de pletter en de motorsteen uitkomt. Die tarwe zou vorige
week op de motor gemalen worden, maar kort voor het afleveren stak er
nog een windie op; zodoende.
Kwart over acht licht ik de vang. De molen loopt zorn 20 à 30 enden. Dan
komt al snel dat gevoel van twijfel, of ik niet beter rogge had kunnen
gaan breken. Maar goed, eerst moet dat bovenkaar leeg.
Ik blijf mij trouwens verbazen over het gemak waarmee zorn blauwe steen
maalt, al ligt zrn capaeiteit wel lager dan bij de kunststeen. Als alles wat
loopt maak ik een mengketel tarwe maalklaar en stort die boven de kunst-
steen om straks mee verder te malen als de wind tenminste wil. Hierbii
vestig ik mijn hoop op het typische verloop van een oostenwind. De zo-
mertijd heeft hierin voor ons het nadeel dat de ochtend goeddeels heen
is, voor wij lekker op gang komen. Zo duurt het ook tot na de koffie eer
ik op de kunststeen over kan gaan. Juist op dat moment krijg ik een col-
lega uit Zeeland op bezoek (die ik dan wel collega mag noemen, maar aan
wiens ervaring ik niet kan tippen). Na een praatje licht ik de vang en
constateer tevreden dat de wind lekker aanhaalt. Ik loop direct naar de
maalbak om het meel te keuren. De toevoer blijkt te schraal, omdat ik
laatst met weinig wind heb gemalen. Ik tiek het schuifje aan het kaar ver-
der open en laat de schuddebak een stukje zakken. Ik vlieg naar beneden
om de steen bij te houden. Het meel wordt snel beter. Het eerste meel
gaat aan de kant. De rest loopt de meelmenger in. Mijn gast staat te kij-
ken van de grote hoeveelheid meel die bij de lekker lopende molen uit de
maalbak gutst. Hij merkt op dat de zaak zo mooi loopt. Ik glunder even
maar moet direct weer tarwe maalklaar maken om straks niet stil te hoeven
staan. Daarna haal ik de meelmenger leeg. Ik neem even tijd om op de
stelling te kijken. Hoewel de remkleppen de pieken eruit halen, maalt de
molen onregelmatig, maar. . . .hij maalt!
Al vrij snel moet ik de zakken, die op de meelzolder staan af te koelen
opstapelen, om de meelmenger weer leeg te kunnen halen. Ik ga direct
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daarna eten, terwijl de molen boven mij lustig door maalt. Na een wat in-
gekorte pauze ga ik weer snel naar boven, om weer zakken op te stape-
len en de menger leeg te halen. Daarbij moet ik ook zorgen tarwe boven
de steen te houden. Het is echt oostenwind. Ze is nu op haar maximum.
Al voor het eten had ik de schoe iets meer aanslag gegeven, zodat de
steen behoorlijke snelheden kon hebben, maar nu moet ik toch echt zwich-
ten. De remkleppen in de fokken staan wijd open en dan gaat de molen
soms nog harder.
Ik trek het koord van de zwichtring aan, zodat de kleppen onder het
vangen niet sluiten. Als de kleppen zouden sluiten, kon het vangen, on-
danks een goede vang, wel eens moeilijk worden. Misschien zit ik zo wel
boven een grens te werken, maar als er.wind is, moet er wat gebeuren.
Ik zwicht twee halven op de binnenroe; àit i.v.m. zeilslag. als ik de valg
licht gaat de molen nauwelijks langzamer, alleen staan de kleppen nu net
op een kier. Daardoor loopt de molen mooi regelmatig op zrn maximum.
De telefoon gaat. De meelhandel heeft meer meel nodig dan ik dacht. Ik
leg de hoorn op de haak en maak direct nog meer tarwe maalklaar. Ik
werk wel wat langer door, want ik zal dat meel klaarhebben, want voor
de rest van de week wordt weinig wind verwacht.
Zo gaat de middag voort; tarwe transporteren, zakken vullen, zakken
stapelen, het weer en het meel in de gaten houden enzovoort. Even na
vieren merk ik dat, als mrn meelmenger nu vol is, ik klaar ben met mrn
productie. Dat geeft een rustig gevoel. Het bovenkaar zit nog vol. Ik
kan dus even uitblazen. De molen doet hetzelfde; de snelheidloopt te-
rug. Niet genoeg echter om zeil bij te leggen. Dan gaat het te gek.
Toevallig krijg ik aanloop van een paar bekenden. Zien ze me juist als
ik sta te niksen. Al kletsend ruim ik de stellingzolder wat op. Dan haal
ik de meelmenger voor de laatste keer leeg en stop de molen. Snel af-
zeilen, want het is al 17.00 uur en ik wil naar huis. Voor ik de molen
verlaat tel ik het resultaat:
214 zak (à 25 kg.). Tevreden fiets ik naar huis; blij dat een oostenwind
op het eind van de middag afneemt, nu ik er tegenin moet.

Bas Kalkman.

Aangezien ik ook liefhebber/kenner ben van Engelse molens, heb ik met
belangstelling rt artikel van George Frankema gelezen in rrDe! Utskoat?r
nr. 55, pag. 14 t/m 16. (Gaarne dit plaatsen in nr. 56.)
Tiidens mijn molenfietsvakantie in 1984, door EngGland-(van Dover tot
Hull), waarbij per fiets 1.715 km. is afgelegd langs een veertigtal Engel-
se molens, heb ik ook Cranbrook aangedaan.
Ik vraag me af of dhr. Frankema de wieken van de trUNION MILLTT wel
goed heeft bekeken!
Deze molen draagt n.l. gelaste stalen roeden van fabrikaat chr. Bremer

MAANDAG METOOSTENWIND
Een impressievan een werkdag op"De Hoop"teStiens

OVER ENGELSE MOLENS
Een reaktie
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te Adorp. Deze molen is in 1958 gerestaureerd door deze molenmaker.
Helaas mocht de oude molenaar/eigenaar John Russel de voltooiing niet
meer aanschouwen, hij overleed tijdens de restauratie. Op de foto van
de I'UNION MILLil in het Groninger Molenboek 1981, pag. 136, wordt de
oude situatie weergegeven met houten borstroeden.
Nu zwartgeteerde Bremer-roeden.
Ik heb de molen van top tot teen bekeken (en zelfs bovenop de kap ge-
staan) en talrijke diars gemaakt.

Eigenlijk is tt met de Engelse molens erg droevig gesteld: van de veertig
bezochte molens heb ik slechts twéé malend gezien: het kleine scheprad-
poldermolentje van Wicken Fen (bij Cambridge) en de dagelijks in vol be-
drijf zijnde korenmolen van North Leverton (Lincolnshire).
De molen van Pakenham ook, maar hij had rrpannerr ten tijde van miin be-
zoek en wachtte toen op de molenmaker.
Conclusie: een Engelse ?rvarianttr van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
moet daar nóg geboren worden!
Zie als voorbeeld de twaalfkante stellingmolen rrDie Britzermiihlerr in I'[est-
Berlijn. Mooi gerestaureerd door molenmakerij Groot-Wesseldijk te Laren
(Gld.) en de aldaar enthousiaste vriiwilligers zijn opgeleid door een Ne-
derlandse molenaar, die voor twee jaar daarheen gezonden is.
Een voorbeeld waardig!

Martin E. van Doornik.

DE ZEEMEEUW NIET NAAR DE AYLVAPOLDER

In Popke Timmermans Knipseldoosartikel nummer L7 zíe nr 55
werd ingegaan op mogelijke herbouw van de Aylvapoldermolen bii
Burgwerd.
Een groepje liefhebbers zou het oog hebben laten vallen op de
romp van poldermolen rrDe Zeemeeuwtr bij Uithuizen (Gr. ) Die
kans is eehter verkeken zo Lazen we.in ttDe Zelfzwichtertt
nr. 3-89: de romp is gedemonteerd en zal, worden gebruikt voor
de bouw van korenmolen trWindlusttt te Molenrij . Een aldaar opge-
richte stichting wil maar liefst zes molens en o. a. een molenmu-
seum oprichten om de gemeente Kloosterburen aantrekkelijker
voor het toerisme te maken. Twee achtkante stellingmolens, een
paltrokhoutzaagmolen, een spinnekop en een ronde stenen polder-
molen alsmede standerdmolen zijn de hoofdingrediënten van dit
ambitieuze Molenrijgster molenplan. Een soort Zaanse Schans dus
in Groningerland. We zijn wel zeer benieuwd naar het welslagen
van dit plan.

G.D.W.
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Diel 2 Foto-ympresje

De muonts op een eilondie in een ondiepe booi von het Cull Loke (links).
ln de ofqelopen winter is een von de roeden van de molen gevlogen.

ln nummer 54 plootsten wii een ortikel over de "Lytsh0ster muonts" die
eens te Heech stond en thans in Michigon wordt gerestaureerd. Somen-
steller von dot ortikel de heer W.O. Sontemo, kreeg als reoktie op de bii-
droge die doorvoor-in t'De Sylboode", de dorpskront von Heeg, wos ge-
ploatst twee reokties met zo'n twintig fotots, die gemookt ziin in opril/mei
1 989.
Santemo stelde ook voor onze lezers ziin foto-impressie beschikboor.
Voor de volledigheid melden we dot de foto's werden ingestuurd door Pe-
ter Nouto uit Jenison (Mi.) en Gerrit en Lindo von Vels uit Cronville
(Mi.1
De heer Sontemo schreef ons dot lootstgenoemden het molenortikel ntee
noar de kerk hodden genomen en het door no de preek met de onderen
had gelezen en besproken!!! Hii besloot met: ttWont ol stiet er (de mole)
don yn it ttlAn fon dreom en winsken't, it is en bliu*'t 0s eigen (léste)
Lytshtister muonts!tl
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Foto l.
Tekst: Boud yn Fryslàn
WTPompte (sleats-)
wetter yn Nederlàn I trn-
gefear 100 jier. Is kocht
troeh Mr. I W.K. Kellogg
yn 1928. f.Jtinoar helle en
opboud I op dit plak. Ynre
simmer fan I L962 is it
oarspronkelijke reiden
tek oplape. / De roeden
binne opte nij oanbrocht .

G . Noordam.
(Opm. it jiertal 1928 moat
L927 wë,2e. L827 is in slach
yn 'e loft: allieht folle
àlder ! )

Foto 2.

De ikenhouten stander
(koningsspit) nei boppen
ta. Hy einigt ynte bon-
kelder ( =bonkelrëd) . De
rëdkammen hjirfan rinne
yn dy fan it asrèd of of-
wol fangrëd. D0dlik te
sjen is de konstruksje
fan it houten omskot.

Foto 3.

De Onderein fants stan-
der yn it standerrëd
(ek wol trnderrëd neamd).
De kammen hjirfan gripe
yn dy fan it skroefréd.

Foto 4.

R jochts it skroefrëd. Nei
lofts rint de skroefbalke,
weryn de skroefskeppen
(loftS) noch te sjen
binne.

It houten binnenwerk is sa goed as
wis itselde dat Woudstra yn L927
nei Amearika stjoerde. It mitselwurk
liket noch goed geef . De mtrne b0-
tenom is alhiel fernijd; net mear
origineel. Men beskikt net oer it
goede materiaal (byg. reid) en ek
net oer faklju.
De mtrne rint net mear. Hy hat al-
linne noch lànskiplike wearde: I'It is
one of the focal points for visitorstt.
Mar boppedat, skriuwt Gecrge H .
Lauff ir s op 15 maaie 1989 : ''It
helps us to recall the history and
heritage of many people in south-
western Michig&D, who trace their
roots tc the Netherlandsrt.
Bygeande fotofs binne makke yn
april 1989.

Heech, 10 juty 1989 W.O. Santema.

De Sylboode ougustus 1.989.

29
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De heer Bert Leusink zond ons een knipsel uit het blad ttBeveiligingrt van
Siemens. Hierin wordt beschreven hoe het brandmeldsysteem op molen
t'De Vriiheid" in Schiedam onlangs automatisch in werking trad. Enkele
fragmenten uit het knipsel zullen we aanhalen om U een beeld te geven
van wat er is gebeurd.
rrOp vrijdag 12 mei 1989 was er rs morgens vrij weinig wind; de molenaar
van rrDe Vrijheidrr moest dan ook alle zeilen bijzetten om te kunnen gaan
malen. ts Middags echter nam de wind flink toe en moest er zeil gemin-
derd worden. Daartoe probeerde hij de wieken op de gebruikelijke manier,
met behulp van de vang, af te remmen en stil te zetten. (.....) Waar-
schijnlijk is op die vrijdagmiddag tijdens het in werking stellen van de
vang de metalen band van het bovenwiel gebroken en vervolgens omge-
kruld. Hierdoor ontstonden dusdani§e krachten, dat er stukken van het
bovenwiel afbraken, het wiel in onbalans raakte, excentrisch werd en te-
gen een balk begon te slaan. Dit veroorzaakte een vonkenregen en een
flinke hoeveelheid lawaai. Direct hierop kwam het automatische brandmeld-
systeem in werking, waardoor de brandweel van Schiedam via het open-
bare meldsysteem gewaarschuwd werd Deze was binnen twee minuten ter
plaatse. Doordat het bovenwiel kapotgeslagen was en de vang dus niet
meer werkte, kon de molen alleen nog maar stil gezet worden door hem uit
de wind te draaien. Een geluk bii een ongeluk was, dat de wind standvas-
tig uit dezelfde hoek bleef waaien en de molen daardoor vrij snel stil-
stond. (......) De brandschade is nihil; de schade aan het mechanisme
van de molen schat men op ongeveer veertigduizend geldenrr.
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Aan betongstetling had de mo-
lenoorsg roep bestoonde u it
Pieter Boumo, Wim Siouke, Ab
Wever, Jetse Bakker, Henk
de Jong, Korst Tol en Tom
von Tweel niet te klagen.
Hier een bliik op de octivitei-
ten in het veld bii de molen.

OOGSTFEEST T.G.V.
LUSTRUMVI ERING'' D E WEYERT''

Makkinga Zaterdag 23 september werd
uitgebreid aandacht gesehonken aan het
feit dat de korenmolen ?tDe Weyertrr al-
weer vijf jaar intensief in gebruik is. De
korenmolen is eigendom van de gemeen-
te Ooststellingwerf , maar een stichting
zorgt met behulp van zeven vrijwillige
molenaars voor de exploitatie. Twee mo-
lenaars kregen hun opleiding op I'Pen-
ningafs Molentr te Joure, een op rtDe

Hooptt in Suame€r, terwijl de rest het
resultaat is van de op rrDe Weyertrr ver-
zorgde opleiding voor vriiwillig molenaar
onder auspiciën van het Gild Fryske
Mounders.
In de afgelopen viif jaar is een aardig
activiteitenprogramma samengesteld .

Iedere zaterdag is de molen open voor publiek van 9.00 - 12.00 uur. Bij
een minimale belangstelling van 15 personen wordt dan ook nog de één
uur durende restauratiefilm vertoond, waarvoor overigens wel een bijdra-
ge van f. 1,-- per persoon wordt gevraagd. Voor grotere groepen, tus-
sen de 15 en 45 personen, bestaat de mogelijkheid om de molen op afwiiken-
de tijdstippen te bezoeken. Dan is er nog het zogenaamde groepsprogram-
ma dat bestaat uit een rondleiding op de molen en de vertoning van de
zojuist genoemde film. Er wordt dan een kop koffie geserveerd compleet
met een zogenaamd ilWeyertbroodiert, een soort mueslibroodje dat gebak-
ken is van molenmeel. De prijs hiervoor bedraagt f. 5,-- per persoon.
De molen levert per jaar ruim vijftien ton meel aan particulieren en bak-
kers, een in Oosterwolde en een in Drachten.
Tijdens het graanoogstfeest werd het koren bij de molen op ouderwetse
wijze gemaaid, terwiil er ook werd gedorst met behulp van een oude
dorsmachine en de oerdegelijke dorsvlegel. Het terrein bij de molen was
feestelijk versierd. Een accordeongroep zorgde voor een wrolijk stukie
muziek, terwijl men aan tafeltjes kon aanschuiven voor een lekkere kop
koffie. Boven alles uit schoven de zelfzwichtende wieken langs de af en
toe wel eens dreigende hemel. De zon liet zich gelukkig ook nog zien
zodat de 500 bezoekers zeker niet ontevreden mochten zijn. Bn dat geldt
natuurlijk in het bijzonder voor de organiserende stichting die vele vrii-
willigers bereid had gevonden om aan dit eerste lustrumfeest haar mede-
werking te verlenen. De oude Weyert Zëephat moest eens weten met hoe-
veel enthousiasme zijn molen in het stralende middelpunt van het Oost-
stellingwerfse brinkdorp Makkinga staat dankzij zijn opvolgers.
Daaraan ontbrak het destijds helaas. Tot zijn negentigste bleef hii aktief
moleíaar. Hij overleed in 19?0 op 9?-jarige leeftijd.
De vrijwillige molenaars zetten de goede traditie nu voort en we spreken
de hoop uit dat op de succesvol ingeslagen weg zal mogen worden voort-
gemalen tot in lengte van iaren.

\

/
G .D.W.
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Onze enthousioste lezer en molenvriend de heer A.M. von Dop uit Noold-
wiik brocht de zomervokontie door in de Oberhorz, het gebied liggend te-
gen de D.D.R. grens, ten Noorden Honnover, ten zuiden Cöttingen.
Hii deed ons diverse lezenswoordigheden toekomen die wij U niet willen
onthouden.

Watermolens.

In dit gebied, dat nogal verschillend in hoogtes is, bevinden zich toch
nog bergtoppen van zorn 1.000 meter boven de zeespiegel. Vroeger was
er veel rrBergbau'r, d.w.z. ertswinning vanaf de 16-e eeuw tot omstreeks
1920. Zilvererts, mangaan, koper, nikkel enz. Zilvererts met een graad
van maar liefst 95 %!

Speciaal bij Clausthal-Zellerfeld bevinden zich nog veel kleine meertjes,
zorn 67. Dat alles op een hoogte van zorn 600 tot ?00 meter. In een histo-
risch boekie las ik dat er tot aan het begin van deze eeuw in dit gebied
t 14 watermolens t.b.v. het korenmalen waren; vandaar ook de bijnaam
Clauthaler Miihlenstrasse !

Er was veel geharrewar tussen de bakkers van Clausthal en Zellerfeld,
de beide dorpen, vanwege het betrekken van meel van de betreffende
watermolens. In 1776 kwam dat tot een hoogtepunt en werd er via een ge-
rechtelijke uitspraak een scheiding gemaakt, die begin deze eeuw toÍ ver-
eniging der beide dorpen leidde en gaandeweg de watermolens deed be-
eindigen.

Windmolens.

Er was op de Bremer Höhe, iets ten westen van Clausthal een windmolen
gebouwd, reeds in de 17-e eeuw. De naam rrAlte Mtihleil duidt al op die
ouderdom. Deze werd zelfs nog verhoogd tot stellingmolen en had eind
vorige eeuw zelfzwichting met op de vier roede-enden vier dwarsgeplaatste
zwichtborden. Helaas werd de molen in 1921 afgebroken.
Ook interessant was, dat 10 km. noordelijk van St. Andreasberg, richting
Clausthal-Zellerveld, op de Oberharzhochstrasse, de waarschijnlijk hoogst
gelegen windturbines van Noord-Europa staan. Dat is op 820 meter hoog-
te; drie stuks, drie-wieks met een ó van ongeveer 20 meter. Ze draaiden
altijd, want een windje woei hier altijd wel!

Ertswinning.
Interessant was St. Andreasberg met zrn Bergbaususeum. De Grube Sam-
son is uniek vanwege de enig overgebleven nog werkende aandrijfappara-
tuur uit 1823. Een aan het gebouw bevestigde plaquette maakt duidelijk
dat het ook officieel erkend is als rrlnternational Historic Mechanical
Engineering Landmarkr? door The American Society of Mechanical Engineers
in 198?.
Binnen bevindt zich een omkeerbaar ( ! ) waterrad met een doorsnede van
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Het tt Kehrrodtt in de Crube
Somson met doorvoor de
polen, die onderling ver-
bonden z ijn met hori zon-
to le bol k ies , d ie het rem-
werk bedienen,
V ooroon het remwiel .

Kiikie in de schacht met
t,. l. n. r. het tonnentrons-
port, troplopen en het
poternoster kobel sy steem
voor personen tronsport
in ce groeve.

35

9 meter waarin zich 200 liter per seconde water stortte via de Oderstau-
see. Omkering van dit rad werd door verschuiving der stortgoot boven
op het rad bewerkstelligd. Dit rad kan ook afgeremd worden met twee
grote palen d.m.v. een z.g.n. gopelwerk, Een lange houten arm dreef
een balansbeweging aan en haalde de zware ertslasten omhoog in de
schachten, of liet weer tonnen zakken. Daaronder bevond zich weer een
rad (@ 12 meter, het grootste van Europa!) hetwelk een soort pater-
noster kabelsysteem aandreef en mensen op en neer de schacht in kon
laten tot zo'n 600 meter diep, wat zorn drie kwartier duurde. Voordien
ging dat met trappen: dalend 3 uur, stijgend 4 uur. Vandaar dat men
ook zes dagen beneden bleef!!! Het weekloon bedroeg 2] Taler, de ge-
zinskosten kwamen op zorn 3à Taler, dus altijd armoe!
Het rrkehrradrt met een @ van 9 meter transporteert ongeveer 1000 kg.
erts per ton. Er is ook zorn ton met een opklapbaar deel voor gewonden
of dodentransport. Deze tonnen zijn zorn twee meter hoog en zijn van
binnen voorzièn van een zitplaats. Het personentransport ging via op-
stapplateaus (plato=35 x 30 cm). Wisselend overstappend had men 1

seconde de tijd om dit te doen, want daarna schoof de zaak, 2,5 meter
omhoog of omlaag. Er zijn twee rrrust-overstappuntenr per omwenteling
van de krukas. De sleuf in de drijfstang gaf de 1 seconde vertraging
in de rustpunten. Voorwaar een ingenieus gebeurenvoorbegin 19-eeeuw!
Oplettendheid was wel geboden, tussentijds waren er rustplatots in de
rots uitgehakt, waarlangs ook het ladder-rnood'rtransport kon plaats
hebben. Het was er aardedonker. Men had slechts een klein olielampje
bij zich. Op 600 meter diepte bedroeg de temperatuur meestal 35o C.
Ondergronds werkten zotn 120 man. Bovengronds de helft minder. Die

--lrterklieden hielden zich bezig met het verkleinen, sorteren, wassen en
transporteren van het naar boven gebrachte materiaaltt.

A. M. v. Dop .

SCHIEDAM. - Op 11 augustus om ongeveer 8 uur vertrokken wij uit Wit-
marsum. Die wij, waren: L. Sierkstra-M. Teernstra-J. Hofstra-C. Noten-
boom-J. de Vries-J. Tiedema-J. Koehooin en J. Brunsmann.
Tot aan de Coentunnel deden zich geen problemen voor, maar toen kwam
de file. Vanaf de tunnel tot ongeveer Badhoevedorp ging het met stuk-
jes en beetjes vooruit. Er passeerden een ambulance en politiewagens.
Achteraf bleek dat door een ongeval'enige rijbanen waren gestremd.
Toen dit obstakel was genomen, kwamen wij vrij vlot in Schiedam. Voor
de ingang van r?De Vrijheidrr werd gestopt. Eenmaal in de molen werd er,
hoe kan het ook anders, geschaft, rn bytsje en'n bakje drinken. Toen
dit was gebeurd ging het naar boven. Op de diverse zolders werden
de installaties bekeken, Doordat de molen op 12 mei door het blokkeren
van de vang buiten werking was, dit wat betreft het malen met wind-
kracht, moest er heel wat rrgetimmerdtt worden. Omdat dit toch moest
gebeuren, werd deze gelegenheid aangegrepen om nog andere werkzaam-
àeden uit te voeren, o.a. groot onderhoud aan de stelling en balie.

EEN MOLENTOCHTJE ''OM UTENS''
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Korenmolen t'De 
V riiheidt' te Schie-

dom. Heeft een zeer korte os. Als ge-
volg von deze korte os zol de zwore
springbeugel wel nodig ziin Het pen-
loger is voorzien von een z . g . broek.

Het Engels kruiwerk von t'De

V riiheid't . ln de ring is nog de
opening te zien woordoor vroe-
ger de houten kaprollen konden
worden vervongen.

De inmiddels vernieuwde kruisormen
en vulstukken .

Stonderd -koren molentrtl Vliegend Hert".

Medemblik herbouw korenmo-
len. Op de voorgrond de ge-
deelteliik opgehekte roeden .

Deze ziin gemookt op de plaot-
seliike jochtwerf.

Het gezelschop op een der zolders
von 'tDe Vriiheid" v.l.n.r.: J.Hof-
stro-C. A/ote boom-J . Koehoorn-L .

Sierkstro-J " T iedemo-M. T eernstro.

5t

Op de kapzolder aangekomen kon je aan de reeds vernieuwde delen wel
opmaken wat een ravage het geweest moet zijn. De kruisarmen van het
asrad gebroken, een aantal staven van de bonkelaar. Vulstukken ook ge-
broken en inmiddels weer vernieuwd. Een geluk was er: de as is niet
gebroken. Wat er dan gebeurd zou zijn, als zorn 10 ton staal van 30 m.
hoogte op straat was gevallen, je moet er niet aan denken. Deze as is een
bijzondere. Fabrikaat Anth. Nolet Schiedam (1838). Deze as is maar 3.82
lang, of liever kort. Voor zorn grote molen met een vlucht van 26.70 m.
is dat zeker het geval. De aspen zit dan ook direct achter de vulstukken.
Het is nog wel te zien, dat de vorige (houten?) as belangrijk langer is
geweest.
Na alles bekeken te hebben ging het weer 30 m. naar beneden, en vertrok
het gezelschap naar de volgende molen. Dit was de rr3 Korenbloemenr?.
Omdat die vlak bij de rViijheidr staat ging men er te voet heen. Omdat
er een nieuwe film in het toestel moest, bleef ik even achter, en ook een
fikse regenbui hield mij nog even ter plaatse. Onderweg naar de molen
kwam M. Teernstra mij tegemoet ze dachten dat ik verdwaald was. De
"3 Korenbloemen'r is van hetzelfde type als de overige Schiedammer mo-
lens, alleen is er veel minder apparatuur in onder gebracht. Deze molen
heeft een meer normale lange as.

Na in'rDe Vrijheid?rnog iets te hebben genuttigd, ging het richting
Vlaardingen. De korenmolen ttAeolusil staat aan een drukke verkeers-
weg. Het is eenzelfde type als die van Schiedam, misschien iets kleiner,
30 m. hoog. Door de familie Boekestijn is de molen weer in vol bedrijf
voor o.a. de warme bakker. De vrouw van de molenaar heeft in de molen
een winkeltje waar diverse produkten te koop zijn.
Na bij deze familie kofftie te hebben gedronken ging het naar Brielle. De
standerdmolen rrHet Vliegende Hertrr is een forse molen met een vlucht
van 26.60 m. Dus bijna dezelfde vlucht als Wolvega. (Windlust). Hij is in
1986 herbouwd op de stadswallen. Of dit een geschikte plaats is voor de
molen kan worden betwijfeld. Hii staat weliswaar in een prachtige omge-
ving, maar omringd door bomen. Terwijt de vorige molens welke wij be-
zochten met rrgrote halvenrr draaiden, stond deze molen met alle zeilen
voor bijna altijd stil. Alleen een forse windstoot bracht het wiekenkruis
af en toe in beweging. Na deze molen bezichtigd te hebben werd het zo
langzaamaan weer tijd voor de terugreis.. Nu echter geen files. Wii maak-
ten nog even een omweg naar Medemblik. Hier werd de herbouwde ko-
renmolen nog even bekeken.
Toen werd het toch weer tijd om naar rrUs Fryske Lànrt terug te gaan.
Ik wil besluiten met een woord van dank aan C. Noteboom, welke de voor-
bereiding van deze tocht verrichtte.

J. Brunsmann.

MMWW*
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Na een onderbreking von een nummer vervolgt de heer A.S. de Jong z'n
ingezonden reeks met een biidroge over

Z A A G M O L E N S
Zaagblad. Het is 12 tot 16 cm. breed, 0,2 tot 0,3 cm. dik en over een
lengte van 1,2 tot 2 m. van tanden voorzien. De tanden zijn 1,5 tot 3 cm.
diep en staan 3 tot 4 cm. uit elkaar. Tot berging van het zaagsel moeten
de ruimten tussen de tanden groter dan hun breedte worden genomen.

Zaagsnede. De tanden moeten zo gezet worden, dat de zaagsnede minstens
312 en hoogstens 2 maal breder wordt als de dikte van het zaagblad; de
geringste zaagsnede wordt dan 0,3, de grofste 0,6 cm. Is de breedte der
snede slechts weinig groter dan de dikte van het zaagblad, dan wrijft
het gehele vlak van het zaagblad over de ruwe oppervlakte van het hout
en veroorzaakt een weerstand, die toeneemt naarmate de speelruimte tus-
sen,zaagblad en hout afneemt.

Slaglengte. Voor de benodigde drijfkracht zomede voor het goed lossen
van het zaagsel is een grote slaglengte voordelig. Voor licht hout noemt
men de kruk lang 0,25 m., voor zwaar hout 0,30 tot 0,35 m.

Aanzetten. Zij r de kruklengte, h de hoogte der snede, t de diepte der
tanden en a de voortbeweging van het hout tegen de zaag in bij iedere
slag, dan is het volume hout dat bij een snede of slag verzaagd wordt,
wanneer b de breedte der snede is, - abh. Dit volume wordt in de vorm
van zaagsel ongeveer vijfmaal groter en wordt dus = Sabh. Dit zaagsel
wordt in de ruimten tussen de tanden opgenomen. Het volume van geza-
mentijke tanden en tussenruimten voor een slag is = 2rtb. Van dat laatste
volume wordt nu gewoonlijk 0,6 door de tussenruimten der tanden inge-
nomen en bedraagt dus het volume der tussenruimten 0,6 x 2rtb. Door
gelijkstelling dezer beide waarden volgt.voor de lengte, waarover het
hout bij iedere slag tegen de zaag in moet worden bewogen:

u = 0,21 ilt
De grenzen voor het aanzetten kunnen uit de volgende gegevens worden
opgemaakt:

slaglengte r = O,27 m. tanddiepte t = 0,02 m. hoogt" Uï 
l"O",Urï meter.

slaglengte r = 0,35 m. tanddiepte t = 0,03 m. hoogte der snede
h = 0,30 meter.

aanzetlengte voor het lste geval a = 0,24!1%ïr$.93 = 0,0015 meter.

aanzetlengte voor het 2de geval a = 0,24 r.!%ï#.rg = 0,008 meter.

Stellen van het zaagblad. Wanneer het raam vertikaal beweegt, dan zij
AB de hoogte waartoe het telkens gelicht wordt en BC de hori-

Fig. 330 zontale voortbeweging der slede voor een slag; de lijn die de
. uiteinden der zaagtanden verenigt, zal nu in de richting AC

A l\ moeten komen en dus met de vertikale lijn een hoek BAC vor-
l\ men. Bij deze stelling toch van het zaagblad, wanneer de sle-
I \ de zich bij het einde van de opwaartse slag vooruitbeweegt,

o I \. zullen de tanden bij de opwaartse slag niet tegen het hout
strijken en bij de neergang gelijkmatig snijden.
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Moet de slede dua 1,5 mm. vooruitgaan, wanneer de omtrek van het krab-
belrad over een tand wordt gedraaid, dan gaat de slede 9 mm. vooruit,
wanneer het krabbelrad op 6 tanden wordt gedraaid Op deze wijze kan
nten dus met het aanzetwerk een voortbewegen over 1,5; 3; 4,5; 6 enz.
mm. verkrijgen.

Snelheid. De krukpen geeft men een snelheid per sekonde van 2,8 tot
3,5 m., dat is dus tevens de grootste snelheid van het zaagblad. Wanneer
men de weg, door de krukpen per minuut doorlopen, deelt door de weg
welke het zaagraam bij een op- en neergang maakt, dan krijgt men het
aantal sneden per minuut.
Cezaagd oppervlak per uur voor hard hout 3,5 m2, voor zacht hout 7 m2.

Drijfkracht. Wanneer men het zaagraam zonder nuttige arbeid te verrich-
ten met dezelfde snelheid als waarmede gezaagd wordt, doet bewegen, zo
wordt daartoe meest 1,5 tot 3 paardenkrachten gevorderd. Wordt er te-
vens nuttige arbeid verricht, zo is de kracht die bovendien gevorderd
wordt, evenredig te stellen aan de gezaagde oppervlakten, onaftrankelijk
van het aantal zaagbladen.

Zii --- de gevorderde arbeid in paardekrachten, F het gezaagde opper-
vlak per uur in m2, zo is benaderend:
voor een licht zaagraam en zacht hout A = 1,8 + 0,08 F,
voor een zwaar zaagraamenhard hout A = 2,5 + 0,16 F.
Uit bovenstaande formules vindt men de waarden vervat in Tafel I46.

TAFEL146
Licht zaagraam en zacht hout Zw aar zaagraam en hard hout
G e zaagd
oppervlak
per uur

7 m2
28 m2
84 m2

AantaI
der

zaagbladen

Aantal
paarden-
krachten

3,5 m2
L4 m2
42 m2

Aantal
paarden-
krachten

Gezaagd I Aantal
oppervlak I der
per uur I zaagbladen

I uffBERNourLLrsvADEMEcuM
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Tegenwicht aan het Vliegwiel . Zii het gewichtvan het zaagraam bijv. =
400 KG, de kruklengte = 0,35 m. Wanneer de kruk horizontaal staat, dan
moet er voor het opwaarts bewegen van het raam een statisch moment
overwonnen worden = 400 x 0,35 = 140.

Wordt het zaagraam gedreven door een vermogen van 4 paardenkrachten
bij 110 slagen per minuut, dan is de arbeid van een minuut = 4 x 75 x 60
KM en dus gedurende een slag 1/110 daarvan = 163,6 KM. Deze arbeid oe-
fent een drukking q uit op de krukpen in de richting van het zaagraam.
Bij een op- en neergang legt de drukking q de weg 2x 0,?0 af en ver-
richt dus een arbeid 2x 0,70q. Daar deze arbeid gelijk 163,6 moet wezen,
zo volgt daaruit q = 117 KG. Deze drukking werkt op het ogenblik dat
de kruk in horizontale stand staat, aan de hefboomasarm 0,35 en geeft dus
voor statisch moment 0,35 x 1?? = 40,9. Dit moment werkt in tegengestel-
de zin van het moment 140 van het raam; er blijft dus nog een verschil
bdstaan van 140 - 40,9 = 99,1 dat door een tegenwicht moet worden over-
wonnen.

Noemt men dat gewicht p en is het op 0,5 m uit de as gelegen

dan is p x 0,5 = 99,1en dus is het tegenwicht n = 31àt = 198,2 KG.

HATSUM. De rrHatsumermolerr staat
ffiige tijd op ziin oude stand-
plaats. Hier zijn de staart-schoren en
veldmuren aangebraeht. In tegenstel-
ling met de I'Keimptilstermole'r is het
achtkant van deze molen weer met
.hout bekleed zoals voorheen . ( Red
Cedar). De kap is gepotdekseld met
heehthout. Het ligt in de verwachting
dat. de vrijwilligers die de bouw uitvoe-
ren , zich gedurende de winterperiode
we1 zullen beperken tot het maken van
de schroefbakken en schroeven voor
de molens.
P. S . Deze molen had een houten às,
krijgt nu een van gegoten ijzer .

MARSSUM. - De nieuwe schroefbak
ffirssumermoletr ligt al ge-
ruime tijd op de molenpöIe te wachten
op plaatsing. Tot nu toe is hier nog
niets van gekomen. Voorlopig kan de
molen dus alleen maar ttvoor de Prins"
draaien.

Een ingemetselde steen vermeld t
" N. J. Os ingo I BTBtt.

Links de oude inmoolschroefbok.
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BERLIKUM. - Zoals wij in de vorige Utskoat reeds vermeldden hebbenl
wiftilangs een bezoek gebracht aan de poldermolen ilDe Kievitil
Hoewel de molen van buiten een zeer verwaarloosde indruk maakt,
valt het van binnen nog best mee. De molen stond in het meeriaren-
plan van de gemeente gepland voor 1993. Maar door voorfinanciering
kon er reeds in 1989 een voorzichtig begin met de restauratie worden
gemaakt. De goedkeuring voor dit plan tot een bedrag van
f . 122.500,-- is reeds binnen.

TZUM. - Zoals wij in de vorige Utskoat ook vermeldden, hadden wii van D.
Posthumus gehoord dat de spinnekop rrFatumrt nabij Tzum zou worden ge-
restaureerd. Deze restauratie is inmiddels al in volle gang. Hoewel niet

zo spectaeulair als de restaura-
tie van een grote molen, kwam
er bij dit molentje nog heel wat
kijken. Allereerst werden de
oude roeden gestreken. Door
de roestvorming in de kop van
de oude construetie-as zaten
deze behoorlijk vast. Toen een-
maal de roedewiggen waren ver-
wijderd, moest er nog flink
worden rrgemoordtr om ze los te
krijgen.
De metalen buitenroede was zo

De restourotie van de spinnekop "Fotuàtt ;:Ïï1à:"Íà*"*Ï-ï:: ts'J""-
nobii Tzum, begint ol te vorderen. De houten binnenroede was aan
nieuwe doklijsten-windpeluw en bekle- de achterkant om de askop ge-
ding ziin ol weer oongebrocht. De oude keept, moest daardoor eerst
geheel vervollen schroefbak is nog oon- naar voren worden gebracht
wezig. Ook de treden von de trop moe- en zakte uiteindelijk zover naar
ten nog worden vernieuwd. Op de pöle beneden, dat hij op de grond
L. Kloostermon (lAlinsum) en D. Posthu- stond. I\Íet een Tirfor-takel ,
mus. Op de schrogen onder het kleed welke aan de trekhaak van de
de oude os en osrod. Ceheel links de werkbus van het bedrijf was
oude roeden. bevestigd, werd hij toen onder-

uitgehaald en plofte tenslotte
op de grond. Een balk welke tegen het bovenhuis was geplaatst voorkwam
dat het onderhuis werd beschadigd. Met een kraan werd vervolgens de
molenas met asrad op de grond gezet, en daarna de oude verrotte schroef
uit de bak getrokken en op de wal gezet. Enige dagen later hadden gra-
zende koeien de schroef al beduidend kleiner gemaakt door er met de ho-
rens tegen te stoten.
Toen dit was gebeurd, moesten van het bovenhuis diverse verrotte en
kapotte delen worden gesloopt. De staart en hangers waren aI verdwe-
nen, gewoon weggerot. Ook de molenkap moest geheel worden vernieuwd
en ook de beide voorste hoekstijlen en traptreden. De windpeluw leek op

MET MOLENVRI EN D B N UT.TSTI,TNTUru OP PA{L
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het eerste gezicht nog behoorlijk gaaf, maar bleek achteraf zo verrot
dat hiÍ ook vernieuwd moest worden. Ook de steenburrie moest worden
vernieuwd, niet zozeer omdat hij verrot was, maar het was een bijelkaar
gezocht zootje, vermoedelijk uit een andere molen. Het gat wat om de
koker moest passen, was wel 7 c/m te ruim. Om deze ruimte op te van-
gen, waren de beide delen ten opzichte van elkaar verschoven, zodat in
ieder geval op 2 punten de zaak nog enigszins paste.
Het bovenhuis hing wel 10 c/m achterover en de koker wel 5 c/m uit het
lood. Door enige kokerbalken uit te nemen, was het mogeliik het boven-
Jafelement aan een kant op te ruimen, waardoor de koker weer recht
kwam te staan. De ruimte welke hierdoor aan de andere kant was ont-
staan, moest toen weer met wiggen worden opgevuld, zodat de koker
weer vast kwam te staan. Met een Tirfor-takel werd toen het bovenhuis
recht getrokken en het boventafelement weer waterpas gesteld.
Deze laatste werkzaamheden waren nu niet bepaald een gemakkelijke klus
in het gedeeltelijk verkoolde onderhuis.
In 1914 is de molen namelijk gedeeltelijk afgebrand. Inmiddels was de
restauratie zover gevorderd, en het bovenhuis met een kleed afgedekt.
In de werkplaats van lVestra-Franeker was men begonnen met het maken
van de nieuwe kap, onderbonkelaar en nieuwe schroef.
De beide eersten zijn al klaar en ook de nieuwe schroef begint al gestalte
te krijgen.
De lengte van deze schroef is_geliik als de oude, alleen komen er aan de
bovenkant wat meer sehoepen bii, dit omdat men de molen weer een be-
malingsfunktie wil geven.
De nieuwe schroefbak komt dan steiler te liggen, waardoor de schroef
het water weer kan oppakken.
De 0 van de schroefspil is 25 c/m en van de schroef, iets kleiner dan de
oude, O 90 c/m.
Het is een 3 gangige schroef, spoed 85 c/m.
De gehele schroef wordt gemaakt van Billinga.
In de werkplaats ligt ook al een rad voor de molen van Edens.

Voor de ze
molen welke
nu nog een hou-
ten as heeft ,

ligt ook al een
gegoten-ij ze-
ren as klaar.
Op vrijdag
27 oktober ar-
riveerde de
nieuwe gegoten
ijzeren as in de
werkplaats te
Franeker. Hier
werden de vul-
stukken ge-
maakt en op
woensdag i

D. Posthumus bii de schroef in oonboLtw.
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november werd met behulp van een rupskraan, op de pöle, het asrad van
de oude constructie-as gehaald en op de nieuwe as aangebracht. Vervol-
gens werd het geheel weer in de molen geplaatst. Het ligt in de bedoeling,
als het weer het tenminste toelaat, meteen de nieuwe kap te plaatsen. De
molen is dan weer waterdicht. Het plaatsen van de nieuwe schroefbak en
schroef zal wel blijven liggen tot het voorjaar, of het moet zulk gunstig
weer zijn dat het deze winter nog kan. Zoals wij boven al aangaven,
wordt de molen voorzien van een gegoten-ijzeren as, dit ter vervanging
van de oude verroeste constructie-as. Het is jammer, dat deze restaura-
tie niet wordt benut om de molen weer te voorzien van een bij dit type
molen behorende houten as. De nieuwe roeden worden, anders dan voor
een spinnekop gebruikeliik, vervaardigd van Cor-Ten-staal, hetzelfde
materiaal als bij de houtzaagmolen rtDe Rattt te lJlst.
De lengte is ongeveer 11.50 m.

De Hiemerter molen heeft
een nieuwe (ttskoot ge-
kregen.
Rechts von de spinnekop
Jon Hofstro , be zig met de
lootste klu sies .

De bij dit artikel geplaatste
fotors zijn door de sehrij-
ver gemaakt.

Aan de 6 molens van de gemeente Skarsterlàn is voor 1990 een ka-
lender gewiid. De uitgave kwam tot stand, door samenwerking van
de Kultuerried Skarsterlàn, fotograa.f Dick Verton, drukkerij Spijk-
sma uit Joure en molenstichting ttDe Herstellert' te St. Johannesg'a.
Naast de vermelding van twee maanden bevat elk blad een molenfo-
to, tekeningetjes betreffende typen en wiekstanden alsmede achter-
grondinformatie betreffende de afgebeelde molen. De tekst is Fries-
tatig !

Van de oplage is nog een beperkt gedeelte over voo.' de vrije ver-
koop . Liefhebbers kunnen daarvoor contact opnemen met de redak-
tie (tet. 05137-1023). De kosten bedragen afgehaald t f. 7,50.
Per post komen daar de verzendkosten nog overheen.

MOLENKALENDER
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'rDe liggende foto toont de schroefbak
gezien vanaf de vaart t. w . v. de molen.
Reeht vooruit zien we de huidige bak
met vij zel , maar links door de muur-
opening de tweede schroefbak.

De staande foto geeft een kijkie in die
bak. Op de voorgrond ligt een ge-
broken halssteen en links een oude
wacht(?)deur.
Aan het eind twee oude kamwielen
die ooit voor aandrijving van de
schroef zorgden. Het aantal kamga-
ten is onbekend omdat er stukken
missen . De steek bedraagt L1 cm. tr

VONDST IN GROTE
MOLEN ON DER
AK K ERWOU DE

Onlongs deed vriiwii-
lig molenoor F red
Ralten een bijzonde-
re von d st in de C rote i

Molen. Op l5 iuli i.l.
legde hii dot voor
ons op de foto vost:

Tot onze teleurstelling konden de twee voorgaande onbekende molens nog
niet worden thuisgebracht. We vervolgen de serie op de achterkant van
dit blad met een nieuwe onbekende. Reakties graag.
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VAN HAVER TOT GORT,
150 TEKENINGEN VAN EEN MOLEN

Nog niet zo lang geleden verscheen bii uitgeverij Profiel in Bedum
het boek ttVan Haver tot Gortrt , gesehreven door Roel Helmers.
Het boek , dat gerust een unieke uitgave mag worden genoemd, be-
schrijft in 48 bladzijden en 1"50 tekeningen de Molen Zeldenrust in
Westerwijtwerd (Gr. ). De Zeldenrust is een koren- en pelmolen en
werd in 1845 gebouwd. Toen Roel Helmers op deze molen kwam was
hij bepaald geen molenkenner . Zelf schrijft hii hierover in het voor-
woord:
tfKent u de betekenis van woorden als luien , zwiehten, vangen en
billen? Ik wist het niet. Totdat ik me ging verdiepen in de rrZelden-
rustrt, een oude koren- en pelmolen, in het Groningerland. Talloze
malen kroop ik door de spinnewebben, met meetlat, potlood en pa-
pier. Keer op keer kwam ik de molen uit met stapels schetsen en
notities, maar met nog veel meer vragen. Ik dook in boeken en
sprak molenaars en molenbouwers. Lang zaam leerde ik de Zelden-
rust kennen. Zijn vorm, funktie, materiaal en geschiedenis. Beetje
bii beetje ontstond er een hoeveelheid materiaal , dat iets te vertel-
len had over ttmijnrt Zeldenrust en over molens in het algemeelt. De
eenvoud en oervorm van deze bron van kraeht en vernuft boeide me
zo , dat ik het vast wilde leggen op papier. Er bestond niets vall . .

Geen enkele tekening".
Het resultaat mag er zijn. Het boek behandelt stapsgewijs de hele
constructie van de molen. Deze stappen zijn zo duidelijk dat zelfs
voor een leek die geen tekeningen kan lezen, de construktie stap
voor stap wordt opgebouwd. Door gebruik te maken van vier-kleu-
rendruk, waarbij elk materiaal in de molen een eigen kleur krijgt en
op de tekening dus duidelijk is te herkennen, wordt het boek niet
alleen levendiger, maar bovenal duidelijker. Al met aI een aanrader
voor iedere molenlieÍhebber en zeker voor de leerling-molenaars.
Aangezien er aanzienlijke kortingen werden gegeven voor grotere
bestellingen heeft het bestuur van het Gild een aantal exemplaren
van deze uitgave besteld, om deze nu met die korting weer aan te
bieden aan haar leden. 

.

U kunt dit boek bestellen door overmaking van f . 27,7 5 op bank-
rek. 29.80.24.934 of giro 2543900 t.n.v. Gitd Fryske Mounders.

E . J. Hoen.

z.UI D.HO LLAN DS MOLEN BOEK

Belangstelling voor het Zuid-Hollands Molenboek? De laatste exem-
plaren worden tegen sterk gereduceerde prijs aangeboden voor
f . 25,--. Voor informatie kunt U bellen met Jelmar de Vries te
Joure (tel. 05138 L4792).

UITONS PRENTENKABINET
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Foto I loot ons goed zien dot de verdwenen korenmolen von ,sporicbird,
onder Wiinieterp (en Hemrik), van het type bett- of bergmolen wos.
Bii de molenkor staot molenoor Borteld Joukes de Vries.
Terwijl de ondere twee zijn knechts woren. Te weten bii het poord wittem
Zwort en op de belt stoot Jocob Nieuwlond (opnome: ?).
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Nr. 18

We goon eens noor de gemeente Opsterlond, n.l. noor het buurtschop
"Sporiebird", onder Wijnieterp. Door grensverschuiving nu tot Hemrik
behorend. Wijnjeterp en Duurswoude werden op 12-10-1974 somengevoegd
ols Wiiniewoude.

Daar stichtte Barteld Joukes de Vries in 1884 een windkorenmolen. Deze
Barteld Joukes was geboren op 31-1-1853 te Nijeberkoop (gem. Ooststel-
lingwerf), als zoon van een boer. Zijn vader was Jouke Gerrits de Vries
(*26-L2-LBL3 te Langezwaag en t10-9-1880 te Nijeberkoop) en hij was
gehuwd op 8-5-1848 te Beetsterzwaag met Froukie Jans Oppersma (*3-3-
1826 te Wolvega en f 16-1-1867 te Nijeberkoop). Ze woonden te Nijeber-
koop en kregen acht kinderen, Deze Barteld Joukes was een broer van
Arend Joukes (*29-10-1855 te Nijeberkoop). Arend Joukes stichtte in
1882 een korenmolen rrDe Oude Klaastt in Oudehorne (gem. Schoterland,
nu Heerenveen). Hij was molenaarsknecht geweest bij Klaas Steunebrink,
wiens molen eens onder Twijtel nabij Makkinga stond.
Heeft dat soms te maken gehad met het feit, dat onze Barteld óók mole-
naar werd? In zijn ondertrouwperiode (6 mnd.) woonde hij in Nijeberkoop.
Terwijl de trouwakte aangeeft r?molenaaril, was hij misschien zelf mole-
naarsknecht (of molenaar) op een z.g. ros-(koren)molen in Nijeberkoop.
Dat weten we tot nu toe niet. Zijn broer Arend had al op zeer jeugdige
leeftiid een grote belangstelling voor molens. Dat weten we dankzij het
boekje rrDe molen op de heide....r Dat weten we niet van Barteld.
Kwamen zijn ouders misschien uit een molenaarsfamilie?
Wel weten we, dat er veel families trDe Vries" oorspronkelijk uit Lange-
zwaag afkomstig zijn en dat de families 'rOppersmarr vaak uit Wolvega
kwamen.
Volgens de huwlijksakte trouwde Barteld'Joukes in 1884 op 21-11 te
Beetsterzwaag met Gepke van Eijk (*22-8-1857 te Lippenhuizen), zonder
beroep. Haar vader was Tjerk Hendriks van Eiik, timmerman, getrouwd
met Albertje Teakes Jansma, wonende te Lippenhuizen.
Barteld en Gepke kregen ? kinderen te weten: Jouke (*7-4-1887), Tjerk
(*16-2-1889), Albertje (*29-6-1891), Jan (*24-8-1893), Hendrik (*5-5-
1895), Gerrit (*26-6-1896) en Teake (*26-9-1899 en f'3-9-1989 te Hee-
renveen). Alle kinderen waren te Wijnieterp geboren. Gepke kwam op
5-9-1922 te Wijnjeterp te overlijden, terwijl haar man Barteld pas 9-2-1941
overleden is, ook te Wijnieterp.
We laten nu de familiebanden achter ons en we pakken de draad op met
de diverse molengeschiedenissen. Zoals vermeld, was de molen van Spar-
jebird in 1884 gebouwd als een belt- of bergmolen. Volgens het krantebe-
richt kwam hij oorspronkelijk uit Overijssel , maar uit welke plaats is
helaas niet bekend. Misschien ergens uit de kop van Overijssel of toch
'Friesland?
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Er waren in Friesland maar enkele beltmolens te vinden. vooral op de
hogere Friese zandgronden. Ille weten ook niet of de molen een officiële
naam heeft gehad of een plaatseliike naamsaanduiding.
vermoedelijk heeft Barteld de gok genomen om hier een molen te plaatsen,
omdat de korenmolen van Duurswoude reeds afgebroken was. We lezen
in rrMolens van Opsterlandtr, dat deze molen in 1869 werd verkocht aan
Meinte Annes de Boer, bakker en molenaar te Oosterwolde, maar geboren
in Lippenhuizen. Hij handhaafde de molen tot begin van de tachtiger ja-
ren, toen hij hem liet afbreken. Hij vestigde zich als landbouwer in Gor-
redijk, waar zijn zoon Anne (*18b6 te Kortezwaag, nu Gorredijk) in fgg2
de korenmolen trDe Morgenstertt was begonnen.
De vergunning voor Íde Morgensterrt was aangevraagd op 1?-12-1g81.
Naar mijn mening heeft Anne de Boer de molen (of in ieder geval onder-
delen) van ziin vader over genomen of gekocht en gebruikt bm zijn molen
compleet te maken. Helaas is de molen op 2-6-1904 in een onweersbui ver-
brand. De familie De Boer is in 1g05 naar Amerika vertrokken. En zo kon
onze Barteld Joukes in het buurtsehap trsparjebirdn een paar jaar later
een (gebruikte) nieuwe molen laten bouwen, met klanten uit de regio
Duurswoude, Wiinieterp en Hemrik. Tot het begin van de jaren twintig
bleef ,hij molenaar-eigenaar op de molen. Over Àet molenpersoneel kan ik
u biina niets vertellen (zie bij de foto's). Na 1910 kwamen in elk geval zijn
zoons Jouke en Tjerk hem helpen. In hun tijd stapten zij over van wind-
kracht op motorkracht. Zij lieten de molen onttakelen in het begin der !a-
ren twintig en zo ontstond een maalderijbedrijf. De romp of stomp bleef
tot mei/juni 1937 staan.
We weten niet tot wanneer het maalderijbedrijf stand hield, maar we weten
wel , dat de C.A.F. later de zaak heeft overgenomen.
Tot het voorjaar 1989 stonden bij de inrit van het v.m. terrein, waar eens
Barteld Joukes de Vries zijn bedriif stichtte, twee maalstenen, z.g. kunst-
stenen. Deze stenen ziin verwijderd i.v.m. het aanleggen van een fiets-
pas van rrSparjebirdrr naar Wijniewoude.

Bronnenmateriaal en dank aan:
- Molens van Opsterland, door Ernst Huisman en Gjalt Popma, uitgave

St. Streekmuseum ttOpsterlàntt, Gorredijk z. j. ( 1979) .

- De molen op de heide..... (Fa. J. en G. de Vries, Oudehorne 1882-
1957), z.j. (195?), herdruk z.j. (1985).

- De secretarie van de gemeente Opsterland, afd. Burgerzaken.
- De heer F.W. de Boer, Nieuwehorne, van het Streekmuseum "Opster-

lànrt te Gorredijk verstrekte de foto's.

Het hierbij afgedrukte persbericht uit het Nieuwsblad van Friesland is van
juni 193?.

Heerenveen , nov. 1989. P. Timmermans.
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De molen van Spariebird vriiwelgesloopt

Foto ll toont ons de molen en het molenoorshuis, uit ongeveer 1920.
De nomen v.l. n. r. ziin:
l4liebregje Piipstro (dienstmeisje), echtpoor S jouke de Vries-Jelsmo en
Jouke de Vries (o), Gepke de Vries-von Eijk (vrouw von Borteld Jou-
kes de Vries) en Jonno de Vries-Huismon (b) (vrouw von Tierk de
V_rie.s). Op de voorgrond de kinderen: Dufke (o) (loter getrouwd met
Morkus vld Zee) en haor broer Borteld. Tenslotte hun nTef Jon (b).

I' D, berkende molen varr de ualerii oo
§psrióird, turrcherr: Hemrik en Wrinieterí.
uerkoerdo al jareu uiet meer iu de gedaaotà.
*ulke de bierbij atrgedrrÈte Íoto 

- te zied
geett. De riekeq do l,eveude &rner a8o h€t
DCIl€nliif 'rparen r€ods la.ng weggeDorneu eD
,oo slaí de godeelteliÈ ontluieterde moleu
niet msar da:r een echim van ziju vroegeren
g-lorieuzea etaat. Begin van deze maaud ió ook
de 'rst van bet &un'wer& oMeflde eloo-
perabaner ge&omen etr zoo blillt tbaus elechte
de àerhoeriug mer 1'an den Sparjebirdeter
molen, welke 59 iaar geleden uit u'^'enijeeol
lsar dezo plaate overgebnadht en hier opge-
-6óuwil-werd.li-ziií-íoormn'
Cryeriirelech kom-al vau den molen duid*
tijk; het w8B oeu typieCbe ,,beJt-meulQ', roo-
'ab de Sateers zÉBgen, gebour*'d qp en ge-
:deeltelijk ia den molenberg, waarin zicb
op de Íoto duidoli& te zieu - ook do toe-
gangqpoort bervood. h Friealand wae dit
§pe vellicht sffi inÍheemsch; iu elk goval
troÍ msn sr z&r weintgo i.u onze provincie
&ar. In dit opzicht 'was do Sparjebirder
molm zeker oeo merkwaardigbeid eu is zijn
verdt*'ijnen oen verlies voor deu uonumen-
tenrijkdotrt €u bet lardmbapscboon vau de
strceIL

Een geleg€nbeidevers op bet afbroked van
$ea_ goleu Eog€ dit korte ,,,in memoriam,,
beahriten:

It lësto wiril.
.ïlnt ?4 wier mlru plak
Op ï àIde Spariebir(
En osu bin '& etein ta pÉn en n'ral I
Wier dat net ureed en bird?
{", tiidgeast Íeu 'e nije trant,
Ik hie giin adltiug mear!. ...
Eo dërom moa-ert ift oan 'e kau!
't Wier ekande, kear op keart
Earet biDo' de sdukllieu my 0o,tuomd,
Sa bleau it nea'keu etean;
líyo n'arber Jtd qder d,o foretom,d Itr koe gjin elactr mear gean!'
Ilo r:otor lake do mei epot,
En die rl)'n wirL Íoartoan.
Mar, Íreegje ik yn mtr-n delsleind lot,
Hq'a Íiert nou uoch de Kman?....
De motor j,e brx'et rnàlsk, da'e n'ior,
Dy eare io'w'I hjar ne!.
Mar yrl m1'n tiid s,ier elk yD 't spier,
En ho ia't bioed de dei?.....

RIiTT§IE KLq,ZE§.
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Na een kort oponthoud nu weer een vervolg op de molengegevens uit
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, het begin van de kadasterad-
ministratie (1832). Deel twee en drie van de uitgave van deze gege-
vens, onlangs bij de Fryske Akademy verschenen, beslaan samen de
gemeente Weststellingwerf . Opvallend is het grote aantal molens dat
hieruit naar voren komt. Eens te meer wordt duidelijk hoeveel water-
molens er in de (veen)polder in het westen van die gemeente hebben
gestaan! Helaas ontbreekt het ons een tijd om e.e.a. nader uit te wer-
ken, maar de opsomming van de betreffende wiekendragers willen we
U niet onthouden. Duidelijk is dat de meeste (aangeduid als "molen
en erfrt) voor de bemaling in gebruik waren. Voor het gebruik van
deze lijst mag ik verwijzen naar de inleiding bij deet 1 in De Utskoat
nr. 53, blz. 33.

Kad. gemeente S nr. eigenaar

Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne

A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

51 Koelma, Albert Freerks
571 Oosterhof , Wybe Jacobus
603 Veen, Oene Martens van der
680 Klijnsffià, erven Foppe Pieters
708 Veen, Johannes van der
667 Meer, Iske Jans van der
L26 Tip, Pieter Klazes
602 Willinge, Jan Alberts
963a Heloma, Nicolaas van
983 Kerk

1101 Heloma, Nieolaas van
1023 Heloma, Nicolaas van
1057 Gouma, Jelle Jans
L240 Woudsma, Pief Teakes
661 Kortenhorst, Durk
695 Gouwma, Nuttert Jans
764 Bos, Reitze Koops
777 Vries, Hemrik Ages de
799 Hoogterp, Auke Feikes
808 Winkelman , Aize Jans
826 Dijkstrà, Koendert Hendriks
830 Piest, Jan Jans
46 Heloma, Nicolaas van

136 Boer, erven Hendrik Kornelis
338 Dragt , Berend Jacobs
411 Hartkamp, Dominicus
550 Oosterhof , Albert Hendriks
552 Koopmans, erven Botte Heines
590 Koopmans, Sjoerd Nannes
664 Koopmans, Eling Klazes
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Kad. gemeente s nr. eigenaar OMSCH R IJVI NG

OMSCH R IJVI NC

Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne

Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetriine
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Oudetrijne
Heerenveen,

C 686a
c 698
c 1185
C L2L7
C 1263a
c 1289
c 1325
C L464
c 1600
c 1701
C L725
c 1761
C 1820a
c 1896
c 1939
C L992
c 2033
c 2263
c 2290
C 24L9
C 2469a
c 2493
c 2564
C 2571a
C 267L
c 2775
c 2749
D53
D 158
D 185
D 293a
D 317
D 399
D 533
D 556
D 657
D 858
D 918
D 1045
D 1067
D 1101
D 1370
D 1505
D 1558

november

B
B
C

707b Bos, wed. Geruit
713 Boer, Hans Klazes de
650 Nieuwenhoud, wed. Jette

Kornelis
Blauwhof , Pieter Hanzes
Pen, Klaas Harmens
Koersveld, Epke Pybes
Armvoogdij , Roomsche

molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen en erf
molen en erf
molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen en erf

molen en erf
molen
molen en erf
molen
molen en erf
molen en erf

der molen en erf
molen en erf
molen en erf
molen

Samplonius, Johannes Gerrits molen en erf
Peereboom, Sioerd Miehiels molen en erf

Oosten, erven lJsbrand Driks molen en erf
Oosten, erven Klaas Bouwes molen en erf
Roukerls, Halbo molen en erf
Oosten, erven Klaas Bouwes molen en erf

Hofstee, Pieter Bouwes
Hofst€€, Tijmen Bouwes
Armvoogdij

Haren, Willem Anne van
Gouma, Gabe Nutterts
Haren, Willem Anne van

Kerk
Hartkamp, Dominieus
Koopmans, Karts Jans

Heloma, Nicolaas van
Bos, wed. Gerrit

Woudsffià, Jan Hendriks
Berkenbos, Jan Pieters
Veenstra, Gerben Oebeles
Veenstra, Gerben Oebeles
Mulder, Gerrit Abeles
Mulder, Gerrit Abeles
Veen, Johannes Martinus van
Kok, Auke Karsten
Berg, Meine Wybes van der
Jetten, Jan Luiten

windkorenmolen
molen en erf
molen en erf
molen
molen
windkorenmolen
molen en erf
molen
molen
molen
molen
molen
molen
molen
molen
molen

en erf
en erf

en erf
en erf

erf

erf

erf
en erf
erf
erf
erf
erf
erf
erf

Timmerman, Roelof Andries molen en erf
Edema, Johannes Rombartus molen en erf
Haan, Roelof Thijses de molen en erf
Klijnsrlà, wed. Meine Cents molen en erf
Vries, Romke Bontes de molen en erf
Koopmans, wed. Jan Alberts molen en erf

Dijkstra, Tjeerd Rommerts molen en erf
Koopmans, Josep molen en erf
Timmerman, eiven Roelof Jannes molen en erf

molen en
molen
molen
molen
molen en
molen
molen en
de molen
molen en
molen en
molen en
molen en
molen en
molen en

Stiekinga, erven Ede Eeuwes molen en erf
Voetberg, Johannes Broers molen en erf
Timmerman, erven Roelof Jannes molen en erf
Veen, S jouke Geeuwkes van der molen en erf

19 89 D.M.B.

MOLENS EN HET KADASTER 3I
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Pentekening Joop Beetsmo
( 2e- t 1- t e88 )

53

En dochs stiet it der al 126 jier. NÉver dat it sa nij is en tegelyk sa
àId... Ek tige frjemd is dat in gemaal'rit?ris, wylst in mfrne as'Íhyn
oer praat wurdt! Lit it foaral dÍdlik wèze datrritr der de léste jierren
bij kommen is, wylst 'thy'r der al 126 jier stiet!
In nijsgjirrich begjin, is't net? En dat is dan ek krekt wërrt it allegear
om draait; nijsgjirrigens! Twa jier werom miende ik noch dat in spinne-
kop in irnderdiel wie fan in bist mei acht poaten. Mar letter die bliken
dat it ek in houten masine wëze kin mei fjouwer earmen! En dat makke
my dus nijsgjirrich; sjoch it ferslach rrDe spinnekoppen fan Wurdum?r
yn '?utskoatrr n0mer 53. 

.

Reis nei de Himpens"*mar.
D@'oer in spinnekop mei earmen van 4 as 5 me-.
ter, mar oer in grutte, achtkante poldermOne mei in flecht (=draaisir-
keltrochsneed) fan 24 meter! Justermoarn (9 novimber) binrk mei myn
swarte molle-hirntsie öfset nei de Himpenserpoldermtrne. Mei in aardige
srid-wester yn'e rëch fytste ik Wurdum Ít en seach him oan'e hoarizon
draaien. In kilometer fierder kaam ik Swichum Ít, en doe stie er stil...
By de Wergeasterdyk kommen, draaide er hiel stadich in heale slach,
en ik seach dat op ien roede de seilen der foar lein waarden. Bella hie
dër giin each foar: sy rirkt altyd oare'?dingen" as wy op paad binne.

In nij paad.
Men hoecht net mear by de boer oerrt hiem en troch in stik làn, want
tusken de pleats en it arbeidershÉske leit no in nij paad. Oanre ein is in
brechje oer de ringsleat dyrt om de Himpenserpolder (-dyk) hinne leit.
Du polder is net nij , want it is al mear as twa hÍrndert jier ferlyn
(droechlein yn 1785) dat er noch Himpenser l\{ar wie. De tarre op it
moaie nije heechhoutsje oer dizze feart wie juster noch in bytsje kliemsk,
mar dàt is no krekt sa eigen oan in polderm0ne, dat kliemske der onhinne.
Men is dèr opre r0mte yn waar en fansels ek wyn; oars is men der net...
En boppedat is der meastentiids in oerfloed oan wetter om de learzens
te himmeljen, oars is men der ek net... Och, ik bin in wetterminske, en
hàld net sa fan dy stoffige droechte yn in nötm0ne.

De stoere wrotter.
fn-E-oé-sEeE-lí-de mar, irnderoan de polderdyk, foar dit machtige
wurktóch, en seach onheech en nei lofts en rjochts en ik wie stil fan
dit r0ns0zjencle fjouwer-span. Twa fan de fjouwer earmen mei de brine
Iapen der heal foar; komt de siswize "in slach om'e earm hàlde" hjir
soms wei?
Yn dízze jachtige maatskippij is it goed op syn tiid wat tiid frij te mei-
tsjen en ris stil te stean by de gewoane dingen. Mar hoe langer ik dér
stie, hoe minder gewoan it mànske stik technyk waard! En ik frege my
öf hoe't men dy roeden fan 24 meter der ea yn krigen hat? Ja, ferline
simmer (aug. r88) wiert krekt efkes droech, en koe der in grutte hy-
draulyske kraan komme... Mar 126 jier ferlyn dan?

IN NIJ GEMAAL YN'E HIMPENSERMAR
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Technyk mei harsens.
@rutte,fjouwerkantestander,dyltsyndraaiende
beweging fia in djipsinnige gearstalling oerbringt op de skroef .
Mar dértroch is it krekt sa unyk, en dit soe feitlik tapast wurde moatte
yn mear polderminen!
Troch de keppelingshendel (?) yn stàn A te setten wurdt de ferbining
tusken skroef-réd (3) en skroefas (4) beàvensearre.
Ik bin miskyn in splintersiker, mar de troch dhr. Brunsmann op side
29 fanrrUtskoatt'52 makke opmerking is net korrekt. It elektryske
driuwwurk wurdt nea itntkeppele, mar draait altyd mei de skroefas mei
(ek de motor). Troch de hendel yn stàn B te setten, wurdt feitlik allinne
it skroefréd fintkeppele.
Wol bin ik mei him iens dat de skroef te lyts is foar sdn grutte m0ne;
dizze is w.s. oanpast oan de 10 pk elektromotor.
In (net tekene) ttein-skeakelaaril op de keppelbus lit dan de grutte grize
kast (lofts fan de doar) mei elektronyske harsens sltrgie, en de mtrnder
moat no syn harsens brfrke. It oerstallige polderwetter wurdt dan op
wynkréft troch de Ítskoat jage.

Twa eigners.
Dit wurktrich hat twa eigners: de gemeente Boarnsterhim Onderhaldt de
m0ne mei de houten oandriuwing, en it wetterskip Middelsékrite is baas
oer de skroef mei de elektryske oandriuwing.
Dizze unike gearwurking hat ferskate foardielen. It wichtichste is dat
men oante birtenkant neat siocht fan de modernisearring! In skitterjend
monumint bliuwt net allinne stean, mar ek yn libben omrt it syn folsleine
funksje heldt! En boppedat hoecht it wetterskip net in gemaal-htrske te
bouwen en te finderhàlden.

In protte te learen,
It ilGild Fryske Mounderstt brtrkt de Himpenserpoldermtrne foar oplieding.
De mOnder wie der juster tegearre mei in learling, dyrt my alles fertelle
koe.
Oer it àlderwetske taatslager opre dirrisbalke, mar ek oer de lofts-draaien-
de skroef dyrt spesjaal foat dizze konstruksje makke is. En ek wërom in
m0ne (mei draaiend geflecht) rirmiend makliker te kroadzjen is as krimpend.
En doe hierk in goeie fraach: trWërom draaie sokke mirnen feitlik lofts-om
wylst in jongere generaasie (Amerikaanske wynmotors) rjochts-om draaie?rr
Dat it wat in finnoazele fraach wie, die bliken Ét it antwurd: "Dizze mirne
draait net lofts-, mar rjochts-om! De mfinder stiet net foar de mtrne, mar
der achter, omtt er dan ek yn it waar sjen kin!rr
Ik wol leauwe dat sarn kursus fan oardel jier ek wol wat foar my wëze
soe !

Iepen foar eltsenien.
ffikene op heech wetter, en om der yn te kommen
moat men (letterlik en figuerlik) oer in hege drompel. Der komme dan ek
net in protte minsken yn de m0ne.... Dërom moat it wat mear buorkun-
dich makke wurde, mar ja, in poldermOnder is fan àlds in iensum arbei-
(er yn waar en wyn en wetter.
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Dit yn tsjinstelling mei in n6tmfrnder, dyrt syn wurk yn (as tiehteby)
in doarp as stëd hie, en boeren, boargers en bakkers oer de flier
krige (en noch kriit).

De bui öfwachtsie.
En wtf6T myn srryarte Bella ynre polderdyk mei oare swarte bisten wrot-
te dyrt meastentiids tnder de grirn libje, wachtte ik yn de m0ne de
bui öf. De leerling hàlde btrten alles ynre gaten, en de mirnder ek....
En mei sa no en dan Étsjitters neitt80 endiestr (= 20 omw./min.1
kreaken de houten toskréden gesellich ynrt r0n.
Ik ha dër twa oeren omspaand, en my net in tel ferfeeld! Der giet
suver wat romantyk fan rit, en dit sil ik seker faker dwaan!

Jaap Beetsmao 

-

T ekening Jaop Beetsmo ( l0- 1 1- l9B9 ) .
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IIet is al weer enige tijd geleden, dat we een foto in deze rubriek
plaatsten. Aan gebrek aan belangstelling en medewerking kan het toch
rriet liggen? Hoe dan ook, een molenvriend die niet met naam genoemd
wil worden, deed ons dit toepasselijk plaatje toekomen uit 1910. In fe-
bruari 1990 is het precies 80 jaar geleden dat vele polders in Friesland
ttder finder str0ptentt.
Graag plaatsen we in rt maartnummer van volgend jaar een reeks fotors
die gewijd is aan deze overstroming. Ook andere molenherinneringen
uit die tijd zijn welkom. Wie schrijft ons?

rsBN 906011 649 6

MOLENSTUDIES

NUGI 923

Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse
molens

onder redactie van dr. A, J. Kölker,

mr. J. H. van den Hoek Ostende en

ir. G. Keunen

96 pagina's

ge'illustreerd

formaat 19 x 25 cm

genaaid gebrocheerd

prijs f '15, -
uitgave onder auspiciën van de
Vereniging De Hollandsche Molen

ln deze uitgave wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van ons nationaal

cultuurbezit 'de molen'. Dit historisch monument was jarenlang een bron van welvaart

en werkgelegenheid en maakte de drooglegging van grote delen van ons land mogelijk.

ln de bundel worden vier onderwerpen behandeld:

- de veranderende mentaliteit in de aÍgelopen decennia, waardoor molenrompen niet

meer zo snel worden gesloopt, maar vaker gerestaureerd en weer maalvaardrg

worden gemaakt;

- de verspreiding van de houtzaagmolens in Friesland;

- verwijzingen naar het verschijnsel molen en molenaar in spreekwoorden,

uitdrukkingen, verhalen en gedichten;

- de werking van een zogeheten boezembemaling.
De bijdragen zijn goed gedocumenteerd en ruim ge'íllustreerd.

Molenstudies is niet alleen bedoeld voor molendeskundigen en molenliefhebbers, maar

ook voor een ieder die belang stelt in de geschredenis van onze monumenten, onze

waterschapsgeschiedenis en onze cultuur.

Verkriiqbaar in de boekhandel
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CI)
Vereniging Gild l"r'Yskc Nltlutttlct':;
Postbus 30, 8560 AA lJlst,
(tel . 05155 2555)
( Friesland B ank
rek. nr . 2980.24. 934)
( giro : 2543900)

Redaktie :

Namens bestuur De Fryske Mole:
A. Bokma
Namens donateurs De Fryske Mole:
drs. D.M. Bunskoeke
Namen bestuur Gild [rryske Mounders:
J.C. van Driel
Eindredaktie en lay-out :

Gerben D. Wijnja.

Aan dit nummer werkten verder mee:
Jaap Beetsma
J. Brunsmann
J . Coppens
A. Cramer
N.E. van Doornik
A.M. van Dop
E . J. Hoen
P . J. N{ . Hoogevcell

Druk:
AdministratieÍ Cctrtt'utt't Lt:ctl\vltl'tlt'lt .

Z<tnder voorafgunnclc t«rt:stctttrrrirrll v:ul tlc rcrl;r1.. t ic
is het niet tocgr:strtrtn itt'tikclt:tt r:tt /ol' Í'oto'r; ()\'('t'
te nemen.

Redaktie-adres:
Nlolcn "f)e Ilcrstcllcl', II«rg't:tlijl< l:|:l , ul(; I NZ
St. JohanllesgÍr , ( tel . : 05 i ii7 l().1:| )

A. S. dc Jorrg
Ilrrs I(irlkntrrtt
Ilct't Lr:ttsiltk
Ir. Ilrrltcn
W.O. Srttttctttrt
l' . 'l'irllnr() i'nl:l t) s

.l . \V - rlc \V«:('t'(l

A (l t.c'stv ijziflittgtltr t lict t l tt t, ", , , Í ( l'

lrct :ir.lt)l'utltt'iltitt villl tl*'l'r",' i'' ,i

Itt'yskt, NIouiitl't':; .
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Uit ons prentenfrsbinet

Redaktie-aCres
I\4olerr De Hersteller
L{ogeclij}: I32
8,464 I'lZ St. Joirannesq;a


