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Op 25 ianuari werden we allen opgeschrikt door de orkaan die ver-
woestend over ons land trok en daarbi! de molens ook niet ontzag.
Een korenmolen in Zuid-Holland (Landzigt in Zuid-Beijerland) en onze
eigen poldermolen rrDe Nonil van de Ferwerder Kloosterpolder gingen
in-vlammen op nadat ze daarvoor losgeslagen waren. Het slechte
nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door molenminnend
Nederland. Men hield als het ware de adem in.
De orkaan was aangekondigd en extre beveiligingsmaatregelen konden
alsnog genomen worden. Het was echter de vraag hoe het zou uitpak-
ken. Het voorval met de korenmolen "Windlustn te Wolvega spreekt
wat dat betreft boekdelen. De haak waarmee de roedeketting vastzat,
bleek niet sterk genpeg en trok recht. Met geweldige trekkracht - de
molen heeft met ztn grote gevlucht ook nog fokken ! - ging de molen door
de vang. Een stut in het bovenwiel kreeg zotn klap dat die als een
lucifershoutje doormidden knapte. De molen kon toen zrn gang gaan.
De stenen en de pletter stonden gelukkig bij zodat de molen er niet
als een razende Roeland vandoor ging. Koelbloedig optreden van twee
vrijwillige molenaars, vader en zoon Scheenstra, zorgde ervoor dat
de molen in die angstige avond weer tot stilstand kwam. Ze hadden de
staart losgemaakt en lieten de kap met wieken zo naar het noorden
ruimen, misschien wel met de moed der wanhoop en met gevaar voor
eigen leven, want het was daar hoog op de stelling allesbehalve vei-
lig! Wijlen molenaar Lenstra had het de heren cursisten ook altiid zo
vàrteld, niet vermoedend dat ziln wiize raadgeving nog eens zo rra-
drukkeliik in praktiik zou moeten worden gebracht. Hoe dan ook, de
schade bleef nu wel beperkt!

En dat kon nou juist niet gezegd worden van 'rDe Nontr die met zrn
staart in de richting van de orkaan stond. In combinatie met diverse
factoren wist de orkaan het hier te winnen, een biizonder ongeluk-
kige samenloop van omstandigheden zorgde er uiteindeliik voor dat
het gebeuren aan De Traan de molen zo noodlottig werd.
Uiteraard komen we in dit nummer in diverse biidragen terug op de
ramp die een van onze mooiste molens in de as heeft gelegd.-
Met iets meer gelirk was de molen bliiven staan. Een sterke ketting
had nog best uitkomst kunnen brengen, maar helaas had niemand die
tegenwoordigheid van geest op het iuiste moment. Het is natuurlijk
allemaal achteraf gepraat. De orkaan van 25 ianuari heeft ons echter
ook aan het denken gezet en de eerste resultaten daarvan kunt U in
dit nummer reeds lezen, zoals we al schreven.
Veiligheid voor mens en molen zal ook in de negentiger iaren de hoog-
ste prioriteit moeten kriigen!
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De Non verbrand,

Voor het eerst in haar biina twintigjarig bestaan is de Stichting De
Fryske Mole een van haar molens door brand kwijt geraakt.
Tiidens de orkaanachtige storm in de avond van 25 januari maalde de
fraaie monnik-poldermolen De Non, bij Ferwerd, zicll. zelf naar de
ondergang.
De molen stond met het wiekenkruis op het noordoosten en kreeg de
stormwind van achteren. Het hangslot in de ketting:, waarmee de wie-
ken waren vastgelegd, werd stuk getrokken en toen was het noodlot
beslist.
Het naastgelegen molenaarshuis kwam er goed voor weg.
De vrijwillige molenaar, die in het zuiden des lands vertoefde had in
de namiddag wel bezorgd telefonisch kontakt gezocht met het thuis-
front toen hij de zware-stormverwachting beluisterde.
Er werden echter helaas geen voorzorgsmaatregelen getroffen.
Het mag bekend zijn dat de molens van De Fryske l\lole niet stuk voor
stuk tegen brand verzekerd zijn.
lïel heeft deze stichting een financiële reserve opgebouwd "voor het
geval datrr.
Haar eigenaarsaandeel is echter meer dan gedekt. Het overheidsaan-
deel in de restauratiekosten is in die zin niet veilig gesteld.
In de onderhoudsbiidragen is daar ook geen vergoeding voor opge-
nomen.
Hoe groot de herbouwkansen voor De Non zijn is nu nog niet te zeg-
gen. Het bestuur van de St. De Fryske Mole doet ziin uiterste best
en heeft in eerste instantie kontakt gezocht met het gemeentebestuur
van Ferwerderadeel in verband met de prioriteitsstelling voor het
monumentenbeleid.

Riikssubsid iëring.

Met ingang van 1 februari il. is een koninkliik besluit in werking ge-
treden, houdende regelen ten behoeve van de instandhouding van be-
schermde monumenten. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft
de tekst, voorzien van een toelichting, opgenomen in een boekwerkje
van 40 bladziiden.
In grote lijnen sluit de nieuwe regeling aan op de oude regeling.
Art. 2lid 5 meldt dat subsidies niet verleend worden aan de Staat, de
provincies, de gemeenten, de waterschappen, de veenschappen en de
poldersveen.
Dat de waterschappen in dit rijtje staan is wat Friesland betreft zeer
te betreuren. Het betekend immers dat waterschappen zelf voor de
onderhoudskosten opdraaien.
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Er is nu nog een viertal windwatermolens in eigendom en beheer bij
een Fries waterschap. Ze dragen daarmee een stuk verantwoordelijk-
heid voor het in ere houden van het molenverleden en daar worden
de watersehappen nu voor afgestraft.
Het nieuwe subsidievoorschrift zal alleen maar bevorderen dat deze
waterschappen de molens gaan ?rdoorschuivenrr naar bv. een molen-
stichting.
In afwijking van het bepaalde kan volgens art. 2lid 6 aan een gemeen-
te wel subsidie worden verleend in de onderhoudskosten van mólens.

A . Bokma.

De Non op een foto von Fred Rolten ( dd . r 5- B-t g7) .

MOLENNIEUWS STICHTING DE FRYSKE MOLE



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

De vooriaarsvergadering 199-0-van het Gild Fryske Mounders vindt

;;"1;;i;ï0 m.aït rgsoi 1e.30 uur te Akkrum' zaal De Lantearne'

in Ae zaat NIET ROKEN alstublieft'
vergeet niet cle pr""íti"tiist te tekenen en controleer de nicuwe ver-

sie van de ledenlijst.
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ACENDA

0. Opening
1. Mededelingen en ingekomen post

2. Vaststelling verslagen
Jaarverslag 1989

Notulen najaarsvergadering (zie Utskoat 5?)
3. Verslag bestuursaktiviteiten

4. Nieuwe Molenaars
5. Financieel verslag 1989

6. Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

'l . Rondvraag
P A U Z E

8. Leerzaam onderwerp : Storm , in theorie en molenpraktijk
9. Sluiting

1. Het bestuur heeft na de najaarsvergadering 1989 in de nieuwe sa-
menstelling de taken opnieuw verdeeld:
Voorzitter : J. Coppens

It Noard 23, 8512 AB BROEK, 05138-L3242
Secretaris : J.C. van Driel

Celebesstr. 38/a, 9715 JH GRONINGEN 050-?161?4
Penning- : G. v.d. Velde
meester Orteliuskade 31/1, 105? AE AMSTERDAM 020-163399
Opleidings- : F. Felkers,
commissaris N. Haismawei 32, 8915 DS LEEUWARDEN 058-134031
Lid : E.J. Hoen

Essenstraat 6Llc, 8915 DS LEEUWARDEN 058-666188
: P.J.M. Hoogeveen

Eegracht 33,
: J. Bouma

T sjotter 16 ,

De tweede secretaris verzorgt de ledenadministratie en schriift alle
brieven die te maken hebben met de opleiding. Hij heeft daarvoor van
verenigingswege de beschikking gekregen over een administratiesys-
teem, een tekstverwerkingspakket en een printer die hij gebruikt in
combiilatie met zijn eigen computer.
2.. Verte.genwoordiging van het Gild Fryske Mounders in de examen-

commlssle.

Helaas heeft de heer Van Tilburg moeten besluiten zich terug te trek-
ken als lid van de examencommissie namens het Gild Fryske Mounders.
Hii heeft niet alleen aan de wieg gestaan van it Gild, maar een hele
generatie vriiwillige molenaars opgeleid, gekeurd en goed bevonden.
Het is niet in de laatste plaats aan hem te danken dat het niveau van
de Friese opleiding landeliik zeer hoog wordt gewaardeerd. Het be-
stuur bedankt de heer Van Tilburg nogmaals hartelijk voor zijn grote

Tweede
voorzitter
Tweede
secretaris

8651 EG IJLST

8501 RG JOURE

05155-2555

05138- 13902
: l':: :':.:,:,j.:.:':
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IN MEMORIAM

ALBERT ZANDSTRA
,t-7-1 909 19-t-1990

Eind januari bereik-
te ons het bericht
dat de heer A. Zand-
stra is overleden.
Zandstra wa§ een
echte molenvriend.
Eigenlijk nog maar ..
kort geleden nam hrJ

afscheid van ziin
Friese molenvrien-
den vanwege ziin
verhuizing naar Mid-
delburg. Zandstra
hield van Friesland
en zijn molen§. Wii
zullen hem bliiven ge-
denken als een man
met positieve inbreng
daar waar het om mo-
lens ging. Wii wensen
zijn vrouw en kinde-
ren veel sterkte met
het verlies van hun
dierbare man en va-
der.
Het bestuur van het
Gild Fryske Mounders.

Zandstro bii een von
pen bii Coëngohuizen

ziin geliefde sPinnekoP-
(foto: C.D.W. ).

UITNODIGING
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inzet op de vele examendagen. Het bestuur is verheugd dat G.H.
Klijnstra te Stiens als beroepsmolenaar bereid is it Gild te vertegen-
woordigen in de examencommissie. Nadat zijn laatste lichting leerlin-
gen examen heeft gedaan, zal hii de functie vangecommitteerdebii de
examens gaan uitoefenen.

NOTULEN VAN DE NAJAARSVERGADERING I989
van het Gild Fryske Mounders te Akkrum op 3 november 1989.

- Telefonisch bericht van verhindering binnengekomen van:
Tilly Kleinstra en Trees Wiersma.

1. Opening.
Om 19.40 opent voorzitter Coppens de vergadering met enkele huis-
houdelijke mededelingen.
De najaarsvergadering is per traditie bedoeld voor een vooruitblik
naar het komende verenigingsiaar. Het is bij uitstek de gelegenheid
voor overleg en het doorstromen van ideeën van de leden naar het
bestuur. Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de rest van het iaar
graag reacties hoort, onder vier ogen of per PTT.
Het bestuur doet zijn werk met plezier, maar het is vanzelf niet de
grootste hobby; het gaat ons, evenals u, in de eerste plaats om het
welzijn van de molens.
Veel molenaars ziin door de ligging van hun molen om natuurliike re-
denen zelfstandige, eenzame en soms wel een tikje eigenwijze types.
Men zou verwachten dat vergaderen voor hen dus een ongewone be-
zigheid is.
De vergadering van het Gild Fryske l\tounders dienen dan ook meer
als excuus om de geheimen van het vak uit te wisselen, maar dat heeft
gelukkig weinig meer van doen met de kwaaie reuk van rommelen met
gewichten, plakkerige strijkstokken en paling stropen.
Tegenwoordig hebben de vrijwillige molenaars een andere maatschap-
pelijke taak. Ze houden niet alleen een Nederlands praktisch cultuur-
goed in stand, een aantal van hen houdt zich weer beroepshalve bezig
met molens: Gert Kliinstra, Cees Nooteboom, Jan Hofstra, Jan Tolle-
naar, Simon Jellema.
Ons lid Bakker is nog niet zolang geleden benoemd als beheerder van
de molen in Dalfsen.
Bij wijze van experiment besteden we deze keer het formele deel van
de vergadering alleen aan verenigingszaken.
De ervaring heeft uitgewezen dat zowel de vergadering als het infor-
matieve programma daarna te lijden hadden van een overvolle agenda.
Ook deze keer is er zoveel te bespreken dat het bestuur tot de con-
clusie is gekomen dat de geplande film meer tiid verdient dan vandaag
beschikbaar is.
We verschuiven hem daarom naar de aparte filmavond.

Punt 2 van de agenda betreft een plezierige zaak. Een vereniging moet
zuinig omgaan met de mensen die zich voor haar taken inzetten. Een
Qankwoord en een bos bloemen zijn vanzelfsprekend, maar voor iemand
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die een licht onder de korenmaat is, is er reden tot meer. Tot nu toe
is alleen aan mounder van Tilburg het erelidmaatschap van het Gild
Fryske Mounders toegekend. Het bestuur wil graag gebruik maken
van het recht dat het Huishoudelijk Reglement haar toekent om ten
overstaan van de ledenvergadering het erelidmaatschap te verlenen
aan mevrouw De Jong. De grote inzet die zij gedurende veel iaren
aan het Gild heeft besteed, maakte haar tot dé constante factor die
een verzameling doeners tot een voldoende gedisciplineerd bestuur
maakt.
l\íevróuw De Jong heeft ook lang het Gild naar buiten toe vertegen-
woordigd. Dat was erg belangrijk, want daardoor wisten de inslanties
wie ze moesten aanspreken.
De voorzitter overhandigt mevrouw De Jong een ingelijste gecalligra-
feerde oorkonde die haar benoemt tot de categorie éreiia vàn hethitd
Fryske Mounders. In het antwoord spreekt mèvrouw De Jong haar
dank uit over de goede woorden en ze herinnert aan de vele klussen
die het secretariaat met zieh meebracht. Het gaf altijd een prettig ge-
voel als ze weer gedaan waren. De hele periode overziende, resteeit
een goede herinnering. De vergadering dankt mevrouw De Jong nog-
maals met een warm applaus.

3. Overige mededelingen.
Van de index op de Utskoat die is gemaakt door de heer Severijn, zijn
nog exemplaren te verkrijgen via de heer Cramer (f. 15,--). Het is een
goed teken dat er mensen zijn die zorn grote klus op zich nemen. De
vereniging is er trots op. Naar schatting 25 aanwezigen hebben alle
verschenen nummers van de Utskoat in hun bezit.
Het Gild heeft met korting een flink aantal exemplaren aangeschaft
van het boek ftVan haver tot gorttr dat met duidelijke tekeningen de
constructie en de werking van de koren-/pelmolen Zeldenrusibe-
schrijft.
'Dit is naar de mening van het bestuur een waardevol boek voor alle
molenaars; zie ook de eerder in de utskoat versehenen reeensie (ver-
kriigbaar via het secretariaat, f. 25,-- plus verzendkosten f. 5,--).
via Douwe schuurmans ontvingen we een Frans krantenknipsel met een
foto van de standaardmolen van valmy die is volgekalkt mei leuzen.
De tweede seeretaris ontcijfert dat het gaat om eèn protest tegen het
vele geld dat wordt besteed aan de herdenking van de Franse revolutie.

4. Vaststelling verslagen.
- Jaarverslag 1988 (zie Utskoat 55)
- Notulen vooriaarsvergadering (zie Utskoat EE)
De vergarlering heeft geen op- of aanmerkingen en stelt de verslagen
vast, zonder te stemmen.

5. Verslag bestuursactiviteiten.
* commissie Friese termen:
Op het rondsehrijven van alle bejaardenhuizen zijn niet veel
reacties binnengekomen.
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Een aantal oud-mounders is geihterviewd. Welgeteld één tekening met
vragenlijst van Popke Timmermans kwam ingevuld terug. Van de wa-
terschappen kwamen drie (negatieve) reacties op het verzoek om be-
stekken. Popke Timmermans heeft de ervaring dat de archieven daar
nog maar slecht zijn geordend.
Brunsmann wijst er op dat tegenwoordig bij vrijwillige molenaars meer
kennis is verzameld dan bij veel oude beroepsmolenaars. Het is desal-
niettemin zeer de moeite waard te proberen de taalrijkdom en de tech-
nische kennis te inventariseren.

* overleg met landelijk Gilde Vriiwillige Molenaars:
Het op de voorjaarsvergadering aangekondigde voornemen om het con-
tact te herstellen met het landelijk gilde is intussen uitgevoerd in de
vorm van een gesprek ter wederzijdse oriëntatie. Men heeft veelwaar-
dering voor wat in Friesland is bereikt, met name voor het resultaat
van onze opleiding.
De pauze wordt behalve ter ontspanning, gebruikt voor overleg in de
wandelgangen.
Het is eerst een zaak van het landelijke Gilde Vrijwillige Molenaars
een plan te maken voor hun eigen landelijke structuur. Het GFM heeft
er helemaal geen belang bij deel te nemen aan ingewikkelde construc-
ties. De organisatie in de diverse provincies is zeer verschillend.
Naar aanleiding van vragen van Adema en De Jong: in Gelderland en
Zeeland is de situatie enigszins vergelijkbaar met die in Friesland.
De contactcommissie Friesland van het Landelijk Gilde is niet zo lang
geleden omgezet in een afdelingsbestuur voor dat gilde (o.a. Thijs
de Jong). In het overleg is duidelijk uitgesproken dat er geen sprake
is van een concurrentiestrijd. Overleg tussen organisaties heeft altijd
tot gevolg dat iedereen iets van de zelfstandigheid moet inleveren.
Maar het bestuur is zeker niet van plan de identiteit van het GFM
prijs te geven. Voordeel is te behalen uit gezamenlijk gebruik van
allerlei contacten met instanties en verdeling van het werk aan de kwa-
liteit van de opleiding en de produktie van lesmateriaal. Praktische
kwesties zoals dubbele lidmaatschappen zijn van later zorg (vraag van
Kalkman).
De examens kunnen nog niet zonder meer gelijk worden behandeld. Ze
zijn in de eerste plaats nogal verschillend georganiseerd en ten twee-
de worden ze landelijk gehouden onder verantwoordelijkheid van een
andere instantie (De Hollandsche Molen). De situatie is nu zo, dat
landelilk geslaagden door het GFM gelijk worden gesteld met onze ei-
gen geslaagden. Andersom kunnen de bij het Gild geslaagden zonder
verdere plichtplegingen deelnemen aan het landeliik examen. Deze
kwestie komt pas verder aan de orde als de twee gilden op een lijn zit-
ten over de vorm van het examen en gezamenlijk in gesprek gaan met
De Hollandsche Molen (vraag van A. Dijkstra). Daar moet bijvoorbeeld
de erkenning van de Friese gecommitteerden ter sprake komen en de
plaats in de examenstof van Friese termen (opmerking van Bokma).
Wij zullen daar zelf duidelijkheid over moeten verschaffen. Brunsmann
wljst er op'dat het een belangrijke taak van de regionale organisaties
is er voor te waken dat de molens als eenheidsworst worden gerestau-
reerd. De vergadering gaat akkoord met voortzetting van de contacten.
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* lijst Lubbers:
Twee maal per jaar is er informeel overleg over het onderhoud van de
molens in Friesland; de ene keer over de molens van de Fryske Mole,
de andere keer die van de overige eigenaren. Op die vergadering zijn
bijvoorbeeld ook de Rijksdienst Monumentenzorg de De Hollandsche
Molen vertegenwoordigd. Op de laatste vergadering kwam nog eens
het belang van de vrijwillige molenaars voor de toestand van de mo-
lens aan de orde. Er zijn te weinig molenaars, want sommige molens
zijn maalvaardig, maar niet bezet. Misschien zijn er molenaars die niet
elke zaterdag beschikbaar zijn voor een vaste molen, maar wel voor
een adoptiesysteem waarin roulerend molens worden bediend en met
een deskundig oog bekeken. Dit is met name nodig voor de molens
die minder in het zicht staan. Rapportjes van zulke bezoeken verho-
gen de effectiviteit van het onderhoud.

* gezamenlijke excursie met de WEB:
Hoewel het GFM en de WEB zich beide met molens bezig houden, blij-
ken de praktische besognes nogal uiteen te lopen. Grof gezegd in-
standhouding van oude windwerktuigen en het bijbehorende ambacht
is heel wat anders dan maximale, geautomatiseerde produktie van
elektrische energie. Het nut van oude en moderne molens is dus van
een geheel andere aard. Zie bijvoorbeeld de berekening van Jan Hof-
stra over de produktieve inschakeling van de maalvaardige Friese
poldermolens (Utskoat 56).

* van de leermeesters:
De leermeesters houden zieh op het ogenblik bezig met een kritische
beschouwing van de omschrijving van de lesstof in het huishoudelijk
reglement.
Het is de bedoeling dat er een lijst komt met verwijzingen naar mate-
riaal waar de lesstof goed wordt behandeld. De geringe toestroom van
nieuwe leerlingen is een zorgwekkende ontwikkeling. We denken niet
dat de duur van de opleiding een te hoge drempel vormt (vraag van
Zuidstra).

6. Bestuursverkiezing.
Reglementair treden G.M. Frankena en J. Coppens af. De laatste is
herkiesbaar en voor de plaats van G.M. Frankena heeft het bestuur
Jelle Bouma bereid gevonden. Deze stelt zich voor aan de vergadering.
Bij het bestuur zijn geen andere kandidaten aangemeld. Omdat geen
van de leden schriftelijke stemming vraagt, zijn J. Bosma en J. Cop-
pens bij acclamatie gekozen. Het bestuur zal zich beraden op een
nieuwe verdeling van de taken.
Er zijn ook nog geen gegadigden voor de wenselijke uitbreiding van
het bestuur.

?. Winterprogramma.
Voor het winterprogramma zijn in voorbereiding een filmavond, de
thema-avond trOnderhoudt' in samenwerking met de Fryske Mole en
een avond over touw.
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De eerste avond is bedoeld voor een breder publiek; de tweede voor
het GFI\! en eigenaars. De derde voor het GFM, met name de leerlin-
gen en leermeesters.

8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement.
In verband met de gewijzigde procedure voor de status Molenaar die
is aangenomen op de vooriaarsvergadering onderzoekt de secretaris
wie van de leden al voldoet aan de criteria maar nog geen certificaat
van de status Molenaar heeft. Er zijn nogal wat vraagtekens over le-
den van wie we de huidige molenactiviteit niet kennen. Op de vooriaars-
vergadering 1990 zullen we de promotie van veel nieuwe Molenaars
beleven.

8. Werving leerlingen en propaganda.
Op alle plaatsen in de vereniging is aanvulling van onderop nodig.
Er zijn gebieden in de provincie die te weinig vertegenwoordigd ziin
in ons ledenbestand. De eigenaars en molenaars hebben waarschiinliik
de beste contacten met de plaatseliike pers. Een bredere aankondiging
van de openbare avonden levert in ieder geval publieiteit op. Voor
poldermolens in natuurgebieden kunnen we proberen te werven onder
de natuurliefhebbers. Het is zeer belangriik alleen recente folders uit
te delen. Gooi het materiaal met verouderde adressen weg!
Toen De Rat Monument van de Maand was, bleek de meest serieuze be-
langstelling te komen van iongeren en VUTers (Jellema). Het lustrum
in 1990 is een goed aanleiding Van Gewest tot Gewest te proberen.
Foto- en videoclubs willen misschien een presentatie over molens hou-
den (Wijnja). Op de vacaturebank voor vrijwilligers blijken voorname-
liik mensen af te komen die op zoek zijn naar betaald werk (Lenstra).
Popke Timmermans geeft de suggestie een affiche te maken met een
tekst in de trant van trcezocht molenaar§rt; voor het ontwerp wordt de
naam van Jaap Beetsma genoemd.

9. Begroting 1990.
De begroting voor 1990 sluit op een wat hoger bedrag dan voor het
lopende jaar. De penningmeester houdt rekening met de contributie-
.verhoging (en het effect van de ledenwerving). Aan de uitgavenkant
is te zien dat de Utskoat steeds dikker wordt. Voor het overige zijn
de bedragen praktisch geliik aan die voor 1989.

10. Illodelcontract vrijwillig molenaar.
Het modelcontract vrijwillig molenaar regelt de afspraken tussen de
eigenaar en de vrijwillige molenaar, maar dat betekent nog geen dienst-
verband in de zin van de ARBO-wet. Onze juridisch geschoolde pen-
ningmeester zal het model bezien; het is verkriigbaar via de heer
Cramer (secretaris Fryske Mole). Dit onderwerp zal ook worden be-
sproken als een inspecteur van de arbeidsinspectie De Rat bezoekt.
Ifeilicht is pei molen een veiligheidsstatuut nodig met individuele re-
gels en ontheffingen. Het resultaat van de werkgroep veiligheid van
het landelijk gilde is nog inbehandeling (contaetpersoon JanTollenaar).

l1

Ben molenaar is niet aansprakelijk als bezoekers zich onttrekken aan
voorschriften en de voor de hand liggende regels.
Onvoorzichtigheid van bezoekers is ook voor hun eigen rekening en
ouders houden verantwoording over hun kinderen.

11. Rondvraag.
- Wiinja: Van de molens in de gemeente Skarsterlàn is een kalender
gemaakt (f. 7,50).
- Timmermans: herinnert aan het lustrum als aanleiding voor propa-
ganda.
- De penningmeester vraagt als lid van het bestuur van De Fryske
Mole wat het GFM denkt van het jaarlijkse draaiuren-overzicht dat al
twaalf jaar is verzorgd door de heer Lubbers. De vergadering is er
duidelijk voorstander van daar mee door te gaan. De liist is een sterk
argument tegenover (potentiëIe) bezoekers.
- Zuidstra hoopt dat er iets is te doen tegen de krakende stoelen van
De Lantearne. ze zijn knap hinderlijk.

12. Sluiting.
De voorzitter vraagt naar het oordeel over de opzet van deze vergade-
ring. Men is er tevreden mee dat nu ruim tijd kon worden besteed aan
belangrijke zaken; niet in de laatste plaats de benoeming tot erelid
van mevrouw De Jong.
De vergadering wordt gesloten om 23.15.
- De presentielijst is getekend door 43 leden.

J. van Driel. 

-
AANVULLI NG OP HET ART I KEL : TTMOLENS OAN rT SPOART'.

De heer F. Talen , een oud-Heerenveener, gaf mij een aanvutling
op het artikel van ons redactietid drs. D.M. Bunskoeke.
In rtDe Utskoatrr, nr. 48, van dec. 1987 wordt over de zaagmolen
van de Fa. H.A. Siebenga & Ztt. o.a. beschreven: Op blz. 31
staat, dat de molen toen al niet meer door windkracht werd aan-
gedreven. Dat is juist, in de zomer van 1941 heeft de Fa. Ate
BeuviDB, die toen een fabriek voor houtbewerking had, welke
ook aan de Badweg gelegen was, een electromotor in de zaagmo-
len geplaatst. Het was een gebruikte , open Heemaf sleepringmo-
ter. (Die fabriek stond in Hengelo Ov. ) ?tHet aantal P.K. ts
weet ik niet meertt , aldus dhr. Talen. Vanwege het stof werd het
open gedeelte van de motor, van een afschermkap voorzien.
Ik meen te weten, dat de Fa. Postuma (Heerenveen) het electri-
sehe gedeelte verzorgd heeft.
Opmerking: op blz. 31 staat op de 9e regel het jaartal 1891.
Dat moet zijn 1895.

Popke Timmermans.
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Dat was zo ongeveer mijn eerste reactie toen ik het artikeltje las van
de heer Van Doornik, over de roeden van de molen in Cranbrook.
Ongeloof was mijn deel en om maar getijk met de deur in huis te val:
len: NIET TERECHT ! !!
Na het opnieuw bekijken van de vakantiefotors, het reconstrueren van
de gereden route en het naslaan van enige literatuur over de molen
van Cranbrook, moest ik tot mijn schaamte bekennen dat ik twee mo-
lens met elkaar heb verward. De borstroeden waar ik van sprak ko-
men niet voor op de Union Mill maar op de molen van Woodchurch,
een tiental mijlen verwijderd van Cranbrook.
Na bestudering van de negatieven, die immers de juiste volgorde aan-
geven van het moment waarop de fotors gemaakt zijn, moet ik beken-
nen dat de foto van de twee maalstenen zelfs niet gemaakt zijn in
Woodchurch maar in Penegoes, een klein plaatsje in Wales. Vlak bii
Machynlleth, waarvan ik de uitspraak alleen maar kan laten horen.
De naam van deze molen is Felin Crewi en er worden naast alle moge-
lijke maalsels ook kant- en klare producten verkocht zoals muesli
en brood. Het is een watermolen. D.w.z. een door waterkracht aan-
gedreven molen.
Wat de roeden betreft van de Union MiIl; deze zijn inderdaad van
staal en geleverd door Christiaan Bremer.
Dat de heer Bremer eveneens werd belast met de restauratie in 1958
staat reeds te lezen in de eerste aflevering van miin artikel, gepubli-
ceerd in de Étskoat nr. 53. Het beheer van de meeste molens in Groot
Brittannië is in handen van plaatselijke stiehtingen. Daarnaast zijn
er vele molens in eigendom bij de Countys (de provincies zeg maar).
Als u zich op wilt geven als lid van de vereniging van vrienden van
Woodchurch mili, kunt u zich richten tot: The Society of Friends of
Woodchurch Windmill , clo 48, Lower Road, Woodchurch, Ashford,
Kent. Wat de vele diars betreft die de heer Van Doornik heeft ge-
maakt; wellicht kunnen we die eens bekijken op een avond voor de
leden. O ja, misschien was het een drukfout, maar de naam is Franke-
Na met. de N van Naaimachine en niet FrankeMa met de M van Maaima-
chine.

G. Frankena. 

-

Het Ambaehtelijk Korenmolenaarsgilde schreef in haar uitgave
ttvan haver tot gortrr: ftln de komende jaren kan zich de ontwikke-
ling door gaan zetten naar een ander leefpatroon onder de men-
sen. Verstandiger omgaan met energie, méér oog voor het milieu ,
eerder kiezer^ voor ttgezondert produkten. Het liidt geen twijfel
dat in dat opzicht de molen én het (biologisch) produkt van de
molen een rol van betekenis kunnen spelen. We zullen ermee aan
de weg moeten blijven timmeren en onszelf op de markt kenbaar
moeten maken. Een mooie taak voor de hele negentiger iarentr.
Wij sluiten ons daar graag bij aan.

l BLIMEY
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OANT I N KEN

SOnt 1846 haw ik hjir stien op dit gaadlik plak
oan de Traan.
As trouwe wachter neist it m0ndersh0s
haw ik de klei droechholden.
Sa't ik der Ít seach waard ik n€&md:
ttDe Nonll .

Sleatten wetter binne troch de ritskoat gien.
Strnder tsjinakseljen hatk myn wurk dien; wie it
nedich dan liet ik myn earmen mei in gryslike
gong rtrngean sadat it wetter br0zjend de Traan
yn streamde en nei de Lauwers ferdwtln.

Nea ha ik in dea wurktrich west, mar in ienheid
fan m0nder en milne.
Gjin mtrnder kin strnder m0ne, gjin m0ne sttnder mtrnder.
Sadreert ik opte wyn kroade waard, kaam myn hert ta
libben.
Wa hat my sjoen as ik op in mooie simmerske dei
stadieh mealde op in waarme simmerwyn?
It wie in idyllyske print, in keppel kii ,

de feart, de wylgen en de mOne.
Wa hat it sjoen ?

Jim sille it nea wer sjen.

Ha jimme ea omtinken oan mY jàn?
Wat sizze jimme no; wat altiten al sein waard?
Hy hat gjin funksje, wërom der iild yn stekke , der
steane at safolle mOnen ynte gritenij , of
skrieme jimme om eat wat der net mear stiet,
mar wat jimme nea opmurken ha doeft it der noeh stie?

Doett ik gjin funksje mear hie drige al gau
it ferfal , mar yn 19 79 -bin ik wer yn it àIde
dwaan werom brocht.
Lykwols hat it oan r89 ta duorje moatten
earft de polder wer iepen gie.

Wa hat my meallen sjoen, de taken oernommen
fan in elektrysk gemaal?
Kosteleas wetter Ét de polder wei s0nder djoere ener ziy ,

symboalysk foar in nije tiid.
Jim sille it net wer sjen.

25 jannewaris 1990 bin ik Crnferhoeds oanfallen
troch in orkaan. Ferwar wie net mear mooglik.
Mei de ketlings losslein, gie ik meallend yn it fjfrr Onder.
De roeden ta rëst kommen op te skroefbak.
Bliuwt oer it fCrnemint dër't ik op stien ha.
Sil der ea noch in Phenix rize op myn grëf?
Wa sil it sjen ? Jan.
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ln Wolvego werd op "hlindlustt' een ongstooniogende stormkrocht be'
teefd. De roedehook'ttrok recht't en het gevlucht ging met ziin grote
fokwieken door de vong. Het stellinghek (bolie) liep schode op.

Tijdens de storm van 25 januari j.l. was ik aan het malen op de Pan-
koekstermolen te Witmarsum. Deze molen is oudhollands opgehekt. Bij
storm is dit het mooiste wieksysteem dat men zich maar kan wensen.
In het begin maal ik zonder zeilen en eindborden. Het water in de pol-
der waait naar de molen en de schroef ligt daardoor diep in het water.
De molen draait, ondanks de vlagen, zeer regelmatig en aan de lang-
zame kant. Na drie uur schiet de wind uit en de molen gaat zorn ?0
enden lopen. Ik haal nu 2 hogere borden van de buitenroede en daar-
na maalt de molen weer zo'n 40 enden. Met zorn wind is het overigens
een hele kunst om dergelijke grote borden naar binnen te kriigen,
maar aldoende leert men !
Na vieren neemt de wind nog meer toe en bovendien begint het water
nu zichtbaar te zakken. Ik haal ook 2 borden van de binnenroede; nu
zijn er dus 8 borden uit en zitten er nog 4 in. De molen maalt nu
weer prachtig; hij is werkelijk niet over de 50 enden te krijgen.
Om vijf uur zet ik de molen stil. De rrachteruitloop?r-ketting zet ik
strak aan de roede en de andere ketting wordt slap aan de roede ge-
zet, zodat de molen zich goed vast kan zetten in de vang. Na het in-
doen van de pal hoor ik vreemde geluiden uit de kap komen. Het blijkt
dat de pal net tegen de kammen slaat en doordat de asradkammen op
en neer bewegen ontstaat er een krakend geluid.
Eerst begrijp ik niet hoe dat mogelijk is want de vang zit klemvast om
het asrad. Daarna zie ik dat de hals van de as af en toe wat uit de
halssteen wordt gelicht. Blijkbaar wil het hele gevlucht, met asrad en
vang, om de koebouten scharnieren! Dit zelfde verschijnsel had ik al
eens eerder meegemaakt op de Hiemertermole (vlucht 12 m,), maar ik
dacht toen dat zoiets alleen maar op kleine molens kon gebeuren.
Nu ben ik blij dat ik de stutten van het asrad niet ingedaan heb, want
dezen staan immers, in verhouding tot de koebouten, vrij dicht bij de
as, waardoor het kanteleffekt nog veel groter wordt.
Vroeger deed ik deze stutten wel altijd in. Dit was niet altijd even ge-
makkelijk want de molen moest precies recht staan. Wanneer ik later
weer met de rnolen ging malen bleek vaak dat de ene stut er niet uit
kon doordat het asrad zich nog iets had vastgetrokken in de vang,
waardoor er een kruisarm bovenop de stut stond.
Stond er dan wat wind en stond de molen ongeveer op de wind, dan
was het niet mogelijk het wiekenkruis achteruit te duwen. In dat ge-
val zou men de molen uit de wind moeten kruien, roede achteruit du-
wen, stut eruit doen en de molen weer op de wind kruien. Ik deed het
meestal iets anders maar dat kan, uit pedagogisch,oogpunt,tiier be-
ter niet worden vermeld.
Later hoorde ik ook nog een verhaal over een molen waar zorn stut,
tijdens het malen, in het asrad viel. Het gevolg was natuurlijk dat al-
les aan moes werd gedraaid. Sindsdien heb ik deze stutten nooit meer
gebruikt. Ze staan ook te dicht bij de as om effektief te zijn want zeRoedehoken dienen zo sterk te ziin dot "rechttrekken" uitgesloten is.

( foto: P. T immermons )

STORMKRACHTEN OPHETWIEKENKRUIS --l
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zullen enorme krachten moeten weerstaan. Dit is nog eens bevestigd
door de stut die in Wolvega werd versplinterd, toen de molen door de
vang ging. (Eiken stut 16 x 16 cm. t 1m. lang).

Om een indruk te kriigen van de krachten die op het wiekenkruis wer-
ken heb ik enkele proeven gedaan met ilDe Pankoekstermolentr en met
I'De Eendrachtrr te Kimswerd.
Bij beide molens zet ik de vijzel uit het werk en smeer ik de lagers
de as heel goed. De molens worden hierna precies op de wind gezet.
De zeilen en eindborden worden niet benut. De vertikale roede zet ik
met een trekveer aan een kruipaal vast en daarna gaat de vang eraf,
De windsnelheid en de uitrekking van de veer worden dan gemeten
en daarna is het volgende end aan de beurt. Om de onbelans in reke-
ning te brengen moeten n.l. minimaal twee enden, van dezelfde roede,
worden beproefd. In dit geval beproef ik alle enden.
Thuis hang ik zoveel gewicht aan de veer dat dezelfde uitrekking ont-
staat. De trekkracht, bij een bepaalde windsnelheid, van het wieken-
kruis is nu bekend.
In de tabel staan de gemiddelde meetresultaten.

LIolen vlucht R.1 R.2 windsnelheid kracht

De Eendracht
Pankoeksterm.

17, 00 rI .

19,80 m .

8, 40 m.
9, 80 m.

0, 63 m.
0,74 m.

9,3 m/s
6,5 m/s

31 kg
23 kg

R 1 = afstand hart bovenas tot roedekettingbevestiging.
R 2 = afstand hart bovenas tot hart stut .

Omdat de winddruk op een bepaald oppervlak evenredig is met het
kwadraad van de windsnelheid kan de kracht in de roedeketting nu
ook bij andere windsnelheden worden bepaald. Wanneer niet de roede-
ketting, maar de stut deze kracht moet opnemen dan kan de stutkracht
als volgt berekend worden:

stutkracht = H * kettingkracht. In de volgende tabel is één en an-

der uitgewerkt voor windkracht 10 en 12.

Deze kettingkrachten zijn gemakkelijk door goede kruipalen en een
goed ketting op te nemen. Ilianneer deze molens, bij het kruien, wat
in de nesten zitten dan moet men wel eens met het volle gewicht op de
kruk van de kruilier hangen. In dat geval wordt de kruiketting, dat
niets dikker is dan de roedekettingen, belast met zorn 1.300 kg.
(goede test voor slechte kruipalen).

l9

De krachten op de stutten en de kruisarmen zijn veel groter en het
zal duidelijk zijn dat deze onderdelen zwaar uitgevoerd moeten zijn,
willen ze de molen tegenhouden.
Bij molens met fokken of met een grote vlucht wordt dit verhaal nog
even anders, maar ook hier voor luidt mijn konklusie: vang de krach-
ten daar op waar zii het kleinst zijn, dus bij de top van de roecle.

Dan nog enkele gedachten over het vast zetten van de molen.

1) In principe kan het uit alle richtingen stormen. Vooral kleine de-
pressies ziin zeer verraderlijk . Deze rrkanaalratten'r zijn vaak maar
enkele uren van te voren te voorspellen en de windrichting kan
snel veranderen. Berucht is de hemelvaartstorm van een paar jaar
geleden en ook dit jaar werden België en Frankrijk (4 febr.) door
zorn kleine depressie getroffen.
Nu komen de meeste stormen uit het zuidwesten en gaat de wind
daarbij geleidelijk ruimen.De grootste windstoten zijn te verwach-
ten bij de trog-passage. Dan zit de wind meestal al in het noord-
westen. Wanneer een molen voor langere tijd stil komt te staan dan
kan hij vermoedelijk het beste op het westen gezet worden. De mo-
len elke keer op het westen zetten is werkverschaffing en heeft
ook nog andere nadelen. (verzakking, vang-ontlast).
Komt er plotseling een storm en staat de molen nnet de kont in de
wind dan kan men deze maar het beste laten staan. (Behalve zelf-
zwiehters ! ) Het losmaken van de kettingen kan fataal zijn want
dan moet de pal of de stut alle kraeht opnemetl . Bovendien zal zotrt
molen door het ?rwindwijzereffekt" vrijwel niet te kruien zijn. Men
zal, merken dat de molen uit zich zelf weer terug wil. Moet er toch
worden gekruid, dan een tweede ketting gebruiken om de staart
vast te zetten, tijdens het verleggen van de kruiketting.

Zet de roede vast met een goed ketting. Dit hoeft niet een dik ket-
ting te zijn. Pas op voor ingesleten schalm€rl , harpjes en hangslo-
ten. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel !

Oppassen voor oude oogbouten en sleufijzers. De eersten kunnen
afbreken en bij de tweede kan de ketting er door trillen uitsprin-
gen. Doe liever de ketting om de roede en benut tevens de oog-
bout of het sleufij zer. Is er geen oogbout of sleufijzer dan moet de
onderste hekl.at gaaf zljn, want indien deze afbreekt valt de ket-
king van de roede.

De kruipalen moeten voldoende gaaf zijn en behoren zotn lange
kop te hebben dat een ring niet kan uitpikken. Dit is van belang
wanneer de andere ketting het laat afweten. De molen gaat dan
draaien en de tweede ketting behoort dan de boel tegen te houden.
De betonnen kruipalen zijn zo molen rrDe Non ?' noodlottig geworden .
Bii zulke korte koppen is het beter om de ketting om de paal te
knopen. De ketting moet dan wel zo lang zijn dat er een mastworp
gelegd kan worden. Gewone knopen gaan , vooral bii gladde ronde
palen door rammelen , Ios. Probeer het maar eens uit !

2)

3)

4)

Molen windkracht 10 (26,4 m/s) windkracht LZ (33 m/s)

kettingkracht stutkracht kettingkracht stutkracht

De Eendracht
Pankoeksterm.

254 kg
379 kg

3. 331 kg
5. 025 kg

390 kg
593 kg

5.204 kg
?.851 kg
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5) Wil men niet alleen op de kettingen vertrouwen dan zou men nog
de volgende maatregelen kunnen nemen:

a) Een stuk touw van polyester (tiptolest) slapies aan de roede en
een degelijk vast punt. Polyestertouw van 0 16 mm. breekt pas
bij 4.060 kg., O 8 kan 1.020 kg. hebben. (Rekt wel, maar breekt
niet).

b) De vangstok binnen zo vast binden dat de ketting naar de vang-
balk slap komt te hangen. Op deze manier wordt de vangbalk be-
last met een extra gewicht van 40 à 100 kg. (afhankelijk van de
situatie). Bovendien worden de wilde bewegingen van de vangstok
niet meer op de vangbalk overgebracht.

Zo ziin er nog veel meer maatregelen te nemen. Uiteindeliik zal men
zelf een afweging moeten maken. Mijn bedoeling is slechts om de risi-
cots van ?tverkeerdtr vastzetten nog eens onder de aandacht te bren-
gen zodat men bewuster bepaalde maatregelen gaat treffen.

Het ongeluk met rrDe Nontt heeft mii weer doen nadenken over deze
zaken.
Dat de molen met de kont in de wind stond was ongelukkig, maar ver-
der ging hier ook alles mis wat er maar mis kon gaan. De molen van
Wolvega stond wel op de wind en ook hier had men de normale maat-
regelen getroffen.
Indien nDe Nonn midden in Wolvega had gestaan en trDe Windlustr? bij
Ferwerd dan was ilDe Nontr gered entrDe Windlustr afgebrand, zo zit
dat !

Jan Hofstra.

I . inleiding.
Wegen is zo oud ols de mensheid zelf . Zodro een menseliike somenle-
ving meer produceerde don voor eigen verbruik nodig wos, ontwikkel-
de zich een ruilhondel woorbii hoeveelheidsbepoling door wegen een
belongrijke rol speelde. Op oude ofbeeldingen, ofkomstig van Babylo-
nische en Egyptische bèschovingen komen reeds bolonsen voor. Be-
kend is ook het sfe/se/ von moten en gewichten uit de tiid von de
Foroo's. De geringe oniuistheid die een goede bolons kenmerkt zol on-
getwiifeld hebben biigedrogen tot het gebruik von de bolons ols sym-
bool voor vrouwe Justitio. De grote meettiid von de bolons vormde
echter een ernstig bezwoor voor het gebruik in het normole hondels-
verkeer. De Romeinse unster, die de Romeinen mogeliik von de Grie-
ken hebben overgenomen, komt in belongriike mote oon dit bezwoor te-
gemoet. Deze ongeliikormige bolons hod oon één ziide een lostschool en
oon de ondere ziide een schuifgewicht veelol in de vorm van de buste von
een godheid of von een keizer. Ter vergroting von het meetbereik
wos de unster bovendien uitgevoerd met twee steunhoken. Op heden-
doogse morkten in Zuid-Europo wordt de groente nog steeds gewogen
met behulp von vergeliikbore unsters die met behulp von een ring in
de hond worden gehouden.
Eeuwenlong ondergingen bolons en unster geen wezenlijke veronde-
ringen totdot men er in de 16e eeuw toe overging de drooipunten uit
te voeren met messen en ponnen. Dot de bruikboorheid vqn de weeg-
werktuigen hierdoor enorm toenqm behoeft geen betoog.

2. diverse uitvoeringsvormen
2.1 de bascule

In 1670 construeerde Roberval een bovenschaligerbalansr(fig. 1).
Door toepassing van een onderliggende hulphefboom, die samen met
de hoofdhefboom een parallellogram vormt, ondergaat de lastdrager
uitsluitend nog een verplaatsing evenwijdig aan zichzelf en zijn de
altijd in de weg hangende kettingen van de balans verdwenen.
Joseph Béranger bereikte in 1849 hetzelfde doel met de constructie
die schematisch is weergegeven in figuur 2. Beide bovenschalige ge-
lijkarmige toonbankbascules vinden nog steeds toepassing en worden
veelal als rde Robervalt en de rBérangerr aangeduid; het weegvermo-
gen bedraagt veelal 10 kg.
Vcior het wegen van grotere lasten ontwikkelde Alois Quintenz uit
Straszburg in 1821 de voorloper van de huidige decimale bascule
(fig. 3) die ook wel als de 'Quintenzr wordt aangeduid.
Het weegvermogen van deze bascules ligt normaliter in de range van
100 kg. tot 2000 kg.

2.1

Voder en zoon Scheenstro de redders
te Wolvego .

von de korenmolen ttWindlust"

Foto: P. Timmermons.

WEEGWERKTUIGEN
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Door toepassing van geschikte hefboomstelsels waarmee een geredu-
ceerd lasteffect kan worden overgebracht op een unster met schuif-
gewicht leerde men samengestelde weegwerktuigen construeren met
een weegvermogen tot ten slotte enige tientallen tonnen.
De op dergelijke weegbruggen toegepaste unsters zijn uitgevoerd met
een schuifgewicht waarin linealen ziin aangebracht die eveneens kun-
nen worden verschoven.
De positie van het schuifgewicht op de unster bepaalt het aantal ton-
nen dat de belasting groot is.
De honderdtallen, de tientallen en de eenheden worden afgeleid van
de positie van de linealen.
In sommige moderne weegsystemen vindt de Romeinse unster opnieuw
toepassing, het schuifgewicht wordt hierbij automatisch verplaatst
totdat de unster zijn evenwichtsstand heeft bereikt.

2. 2. het pendulummechanisme

Van wezenlijke betekenis bleek de uitvinding van de Duitse geestelij-
ke Phillipp lVlattheus Hahn uit Onstmettingen (WÍirtenberg). Deze con-
strueerde omstreeks L775 zijn zogenaamde Zeigerwaage of Quadrant-
waage. Bij deze eerste snelweger ondergaat het pendulum ABC (fig.a)
een rotatie als gevolg van de belasting; evenwicht ontstaat wanneer
het terugdrijvend moment van het pendulum(-gewicht) gelijk is aan
het moment van de belasting. De stand van het pendulum wordt weer-
gegeven door een hieraan bevestigde wijzer ten opzichte van een
schaalverdeling. De stap van nulmethode naar uitslagmethode was ge-
zet. Wegen kon zich nu ontwikkelen tot een zaak die niet alleen nauw-
keurig doch vooral ook snel kon geschieden. Het pendulum van Hahn
heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt waarbii verbetering van
de weegeigenschappen, onder meer vermindering van de nietlineari-
teit en beperking van de scheefstellingsgevoeligheid, het belangriik-
ste uitgangspunt vormde. Figuur 5 geeft een schematiseh beeld van
een dubbel trekpendulum zoals dat thans op grote schaal toepassing
vindt in veelal industriële weegwerktuigen. Het enkelvoudige pendu-
lum wordt thans onder meer toegepast in toonbanksnelwegers met zo-
genaamde trwaaierkoprr, maar ook in moderne rtbovenwegersrt met opti-
sche gewichtspresentatie zoals die in veel laboratoria worden aange-
troffen. Ten einde bii beperkte diameter van de schaalverdeling het
aantal afleeseenheden te kunnen opvoeren werden systemen ontworpen
waarbij de volledige pendulumuitslag overeenkomst met driemaal of
viifmaal-rondsaan van de wiizer.' /. I OOnDOoKDOSCU|e VOn

1. Toonbonkboscule von Robervol. Béronger.
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2 . 3 veerweegwerktuigen

Een hoofdstuk apart vomt het weeg-
werktuig met lastvereffening door
middel van een veer (fig. 6). Uit de
18e eeuw zijn uitvoeringen bekend
van zeer simpele veerweegwerktuigen
die in feite bestonden uit een gebo-
gen bladveer met index en met een
lasthaak. De al sedert lang gebruik-
te (veer-)unster van de voddenkoop-
man bevat een schroefveer als meet-
element. In vergelijking met ande-
re beschikbare weegsystemen waren
veerweegwerktuigen goedkoop ; ze
hadden echter het nadeel dat ze ook
bij zonder onnauwkeurig waren .

De op zich zeer boeiende ontwikkelingen op
het terrein van de automatische afweegappa-
ratuur, de bandwegers en de checkweighers
( automatische controleweegwerktuigen) zijn
in het kader van dit artikel buiten beschou-
wing gelateÍl .

5. Dubbel trek-
pend u I um

6. Principeschemo von een
veerweegwerktuig .

3. Decimole boscule

l. lostploteou
2. opstond
3. losthefboom
4. trekstongen
5. f rome
6. gewichtshefboom
7. gewichtenschool
B. nulstelgewicht
9. arréteerku rk

10. index
ll. wiizer

4. Schemotische weergove von
het pendulum von Hohn.

ffi
$Ëffi

ï
c

1
L
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Eindelijk kunnen we dan n,eer eens wat goed nieuws melden voor de
rubriek met onbekende molenplaatjes. Allereerst liet de heer W.O.
Bakker uit Harkstede (Gr.) ons weten dat de molens in nr. 54 en 55
door hem thuisgebracht zijn. Die in nr. 54 is zaagmolen nDe Dolfijn?t
te Nijkerk (Gld.) . Deze achtkante met riet gedekte bovenkruier met
stelling op schuur stond 0.6 km. ten noorden der kerk aan de haven
n.o.zijde. De molen werd in 1808 gebouwd voor W. van Mourik, J.
van Renselaar en W. van Wijnkoop. Na 1808 waren achtereenvolgens
eigenaar W. van Wijnkoop alleen, 1819 Melis van Wijnkoop, later
schoonzoon Cornelis Prins, 1849 Gerrit Prins en daarna N.V. Hout-
handel v/h G. Prins Czn.
De windmolen werd in 1900 afgebroken en door M.v.d. Bunt (ook ei-
genaar van de lrOostermolenrr) herbouwd als korenmolen 0.4 km. ten
westen van de kerk. Aldaar werd hii rrDe Westermolenil genoemd.
Hij werd gesloopt in 191?. De trOostermolen'r, middenin Niikerk, was
heel lang van de familie v/d Bunt en verbrandde 6/? oktober 1920.
Thans heeft de firma een grote veevoederfabriek op het industrieter-
rein.
De molen achterop nummer 55 laat de beltkorenmolen in het Limburg-
se Blerick zien. De molen lag ten z.w. van het dorp aan de weg naar
Maasbree z.z. Irr 1912 verrees de molen hier na afbraak van een stan-
derdmolen. (de eigenaar was H. Govers). Als latere eigenaar stond te
boek G. Peeters-Kessels. In de herfst van 1944 is deze wiekendra-
ger verwoest. Interessant is de in Bakker ziin archief toegevoegde
opmerking: rrwas Friese poldermolenrt. Nieuw voer voor molenhistorici
dus om uit te zoeken waar de molen van Blerick ooit eens het Friese
landschap heeft gesierd. Het winterse plaatje op de achterkant van
het kerstnummer van vorig iaar kon eveneens worden getraceerd.
Daarvoor zorgde molenmaker D. Posthumus uit Huins. Hij brengt hem
thuis als de poldermolen van de voormalige Ypmapolder onder Witmar-
sum. De foto toont de sloop van de molen in 1938. Het electrische
gemaaltie op de voorgrond werd in maart 1938 in gebruik gesteld. De
molen was voorzien van zelfzwichting en had een vlucht van ca. 18 à
19 meter. De molenaarswoning en het inmiddels buiten werking zijnde
gemaal bestaan nog steeds. Ze staan ca. 300 meter ten zuiden van de
weg van Witmarsum naar Pingium. De beide roeden en de schroef wer-
den in 1940 voor f. 37,50 (!) gekocht door molenmaker H. Westra te
Franeker. Een van de roeden is in de molen van Lonjé bij Bolsward
gestoken en draait nog steeds; waar de andere roede en de schroef
gebleven zijn kunt U nalezen in het door ons geschreven artikel over
molenmaker Westra in De Utskoat nr. 40 op bladzijde 64. We zeggen de
heren Bakker en Posthumus hartelijk dank voor hun uitgebreide reak-
tie. Op de achterkant opnieuw een onbekende en wel uit de verzame-
ling van molenverzamelaar H.J. Ootes uit Noordbeemster. Voor informa-
tie houden we ons weer van harte aanbevolen. Ook is er weer ruimte
voor het inzenden van nieuwe onbekende molenfotots en/of ansichten.
******* G.D.W. **************:t************t!********rk***************

25

Wonneer je ols het wore boven op de stukken zit, is het heel goed
mogeliik dat er, kort nodot e.e.o. uit het orchief gepubliceerd is,
nieuwe feiten noor voren komen. Zo verging het mii ook. Het leek mii
daorom goed nogmaols te schriiven over het molenverleden von Bols-
word.
Allereerst wil ik stilstaan bij het op 8 augustus 1794 ondertekende mo-
lencontract van de polder buiten de Snekerpoort. Op genoemde datum
kwamen de eigenaars van 160 pondematen en 6 eensen land aldaar over-
een rrdat tot kosten van de gezamenlijke eigenaars zal werden gesticht
een nieuwe beste schroefmolen, groot 40 voeten roedenrr. Punt twee
ven het contract vermeldt: I'Dat de molen zal werden geplaatst en al-
toos blijven staan op de 3* pondematen land, de Benificialen van Bols-
ward toebehorende, thans bij Claas Cramer in huur". De Benificialen
zijn de beheerders van de oude kerkelijke goederen, welke na de Re-
formatie aan de kerk onttrokken waren. Het stadsbestuur vervulde
deze beheersfunctie, zoals ook uit het contract bliikt. Via de zogenaam-
de floreenkohieren, die een soort belasting op vaste goederen weer-
geven, komt naar voren dat de 3] pondemaat van de benificiale goede-
ren nummer 163 draagt en aan de Hartwerdervaart grenst. Omdat 19e-
eeuwse kohieren tevens het kadasternummer telkens vermelden, we-

ten we dat dit stuk grond sec-
tie B no. 534 was. De plaats
van de molen is daarmee be-
kend (zie kaartje). Het blijkt
dat op dezelfde plaats nog
steeds de aehtkante onderto-
ren van de- rnollen aanwezig is,
juist ten oosten van de bebou-
wing van Bolsward. Het is wel-
licht onmogeliik, maar herstel
van deze achttiende-eeuwse
molen zou het landsehap enorm
goed doen. Met de nabij gele-
gen boerderij Groot Eekwerd
zou een prachtig beeld ont-
staan. Een achtkante onderto-
ren is voor een spinnekop vrij
bijzonder en wanneer die dan
ook nog uit 1795 dateert (nog

Afb. I :
De standploots von de molen
uit 1795 op de kodostrole mi-
nuutkoort von 1832 (gemeen-
te Bolsword ).

J

J,

,l

J,
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Afb. 2: Het restont von de molen, zools dot nog
(eigen foto uit t9B4).

bii Bolsword stoat

A fb . 3: Korenmolen
Foto von omstreeks

" De Hoon " b u iten de B louw poort te Bolsword .

1 860 ( gemeen te B olswo rd ) .
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op 16 november 1794 trad Johannes :. .

Haantr , welke tot in L87 4 ten westen i

van de stad stond, heeft namelijk I
meer te bieden; er zíjn uit de peri- ï
ode iuni 1819-april 1821 produetie- 

t

tot het contract, dat daarna werd -Y.-# ' V;, Z^.-,
uitgevoerd) is herstel dubbel de t g»'À-{ 4/ il""rà
moeite waard. ;ih
Naast het voorgaande is er ook een i3; 

e> #--Í:i**ffi'
ander aspect vàn Bolswards molen- r'ffi#dT "/*
ander aspect van Bolswards molen- l"gT". ÓfC* q/r-'q;t

dqnhf ary.qqrrf línnarrrnnlar. ttT\r' .

was dàn aie op "og§". Voor "é" zak |ftfuLI,tarwe betaalde men drie gulden te- W
gen een zak rogge slechts f. 0,gG!
De zakken graan werden door bak-
kers bij de molen gebracht en ge-
haald, want posten met partieulieren
komen niet voor. Ter onderscheid

eedul , een genummerd bewijs-
briefje dat de eigenaar nodig
had om het gemalen graan bij de

[i,]ïi::ï J il-;:íï,ï-iT 
"ï" 

m e r k t, lffi::pttT.H.L.il, Simon de Jong met rS. l?4.t.^ G;t
de Jong?r en oege P' Bakker met 'ffi.
rto.P. rr

i;:i"ï,,tJ;lïJ:ï-"::'?ïJ"ïff o t t- hr
Afb. 4: Een pogino uit het contröte-
boek von molen ttDe Haon,, over
feb ruo ri I I20.

molen aan te kunnen nemen.
wat betreft de productie blijkt dat in de genoemde periode gemiddeld
bijna 110 zakken tarwe en ruim 186 zakken tàrwe per màand gem-alen werden.
Topmaanden voor de tarwemaalderij januari 1821 (1gJà zak) en augus-
tus t/m oktober 1819 (resp. l50t, 1?0* en 163È zak).
Voor de rogge was dat anders: januari 1g2l (2b6+ zak), maart lg20
(239 zak), juti 1819 (218 zak) en april L82t (214 zak).



28

Over het geheel genomen was januari 1821 een topmaand met bijna
440 zakken gemalen graan.
Dieptepunt was oktober 1820, toen er slechts 193 zakken gemalen wer-
den. Helaas zijn er geen cijfers voorhanden van de windsterkte en de
weersgesteldheid ter plaatse, want het vermoeden bestaat dat daaruit
de schommelingen grotendeels verklaard kunnen worden. Het is jam-
mer dat het deeltje geen g"otere periode beslaat, maar in elk geval
verschaft het ons enig nader inzicht op de manier van belasting hef-
fen op de molen ItDe Haan" in Bolsward

drs. D.M. Bunskoeke.

bronnen: gemeente-archief Bolsward:
1) oud archief inv.nr. 591 fol. 235 vo.-240 ro.
2) nieuw archief inv.nr. 676a.

30 maart Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders in
Akkrum.
Jaarvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars in
Hotel Haarhuis te Arnhem (aanvang 10.30 uur).
Molenruilbeurs in Bethelkerk , Norbruislaan 1,
Utrecht-Zuilen (van 10 tot 15 uur info 010-4808457).

Nationale Ntolendag.

Sluitingsdatum kopij De Utskoat r1r. 58.

KORENMOLEN IIDE WEIJERT''

te Makkinga

MONUMENT VAN DE MAAND JULI

,r

,lí

7 april

2L april

LZ mei

18 mei
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In de laatste maand van het jaar, en dan vooral in het laatste stuk van
deze maand, beschikken vele mensen over veel vrije dagen.
Dat gebeurde ook bij mii in 1989, oftewel het net verstreken jaar. Wat
doe je dan naast wat klusjes binnenshuis? Je gaat eens wat lektuur
doorworstelen wat is blijven liggen, doelgericht voor deze tijd. Bij dit
stapeltje lag ook fiDe Utskoat?r, no. 56, met helemaal achterin een mooi
winterlandschap van de trDeelsmolen??.
Nu heb ik met mijn collega-molenaars al menig uur op deze molen door-
gebracht en als zorn mooi plaatje dan voor ie ligt, ga je vaak wat die-
per over alles op de Deelswal doordenken.
Al heel wat keren zijn de vier jaargetijden op deze molen aan je voor-
bij gegaan, waaronder ook enkele strenge winters met veel ijs. Te ma-
len was er dan weinig, maar met wat kammen eruit, waren de wieken al-
tijd nog wel rond te krijgen, Dat was voor de vele schaatsers een
prachtig gezicht. Zoiets wordt ook wel gewaardeerd. Vanuit de woon-
kamer (want in deze molen bevindt zich nog de oorspronkelijke mole-
naarswoning) heb je dan een prachtig uitzicht op al die ijspret. Maar
ook komen er dan andere gedachten bij je boven. Deze woning zit aan
de Noord-Oostkant en wat kan het daar koud zijn met een matige
oostenwind zo over het vrije veld. Dan heb je moeite om de zaak warm
te kriigen. Nu is dat ook vrij logisch met die dunne wanden hout,
achter, boven en onder, en dan nog dat tochtgat er onderdoor. Met
drie elektrische kachels krijgen we het nauwelijks op 10 oC.
Geen wonder dat vroeger bij pake en beppe de liin vol hing met dik
ondergoed, een dik molton hemd en gebreide borstrok was heel gewoon,
en dan nog de lange dikke onderbroeken. Er is onder deze omstandig-
heden eigenlijk maar één warm plekje in de molen en dat is de bedstee.
Als je de foto bekijkt, komen allereerst die gedachten bij je op en die
ziin nu niet zo optimistisch. Maar maak je niet ongerust, ik zou dit
mooie plekje niet graag willen inleveren, want als de winter op zijn re-
tour is, dan merk je dat daar op het vrije veld heel snel. De eerste
kieviten die langs komen en de vroege leeuwerik, je bloed gaat dan
wat sneller lopen, want je weet daaraan dat de lente in aantocht is.
Het balsen van de futen, en ook de meerkoeten gaan aktief worden,
en het paartje zwanen, dat aI jaren in de buurt van de molen zijn nest
bouwt, scharrelt in maart al bij de molen rond. De dagen worden lan-
ger. Kortom, allemaal zaken om weer optimistisch te worden en als het
eenmaal april is, zo'n beetje tegen het eind van de maand, begin mei,
dan is de natuur op zijn mooist. Dan zitten de zwanen te broeden; ook
de futen en meerkoeten proberen hun eieren warm te houden. Maar
dat duurt meestal niet lang. Weinig eieren komen uit, want met het
eerste mooie weer en de vrije dagen (pasen en pinksteren) komen ook
de boten los; het lijkt dan bij tijden wel de A ?.

HET VROEGE VOORJAAR OP DEELSWAL
een impressie door A. Dijkstra
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(foto's J. Visser ' Heerenveen)

Met grote snelheid probeert men de meren te bereiken, de eieren spoe-
len dan uit de nesten vandaan en dat niet alleen. Twaalf jaar terug,
toen we bij deze molen begonnen, was de hele vaartkant van het pol-
de*diikje naar de molen toe nog dik met riet begroeid; nu is daar min-
der dan de helft van over. Ook voor de Étskoat was een dikke riet-
kraag; dat belemmerde de boten aan te leggen en dit voorkwam weer
vernielingen aan de molen. Dit is allemaal verdwenen. Nu werken ook
andere factoren daaraan mee; de boer die de polderdijk huurt voor
zijn schapen spuit in het najaar, wanneer zijn land drassig is, vrach-
ten mest over het groen langs het dijkje en dat komt ook in het riet.
Het dijkje ligt hoog en droog en kan ziin zwaat materiaal wel verdragen.
De put heeft weer wat ruimte. Dat is voor hem het belangrijkste, ook
ts zomers komt hii een paar keer met de kunstmeststrooier. Dit alle-
maal bijelkaar genomen is niet zo bevorderlijk voor het riet; de karre-
kiet is verdwenen en ook de purperreiger die we eerst nog wel eens
zagen komt niet meer.
Ieder jaar komt het paartje valken weer op de molen terug.
Wel eens wat lastig met nationale Molendag, want dan zitten ze meest-
al net te broeden, en wanneer het gevlucht voor het nestkastje langs
clraait heett de vogel moeite met het blijven zitten.
De eieren worden dan koud en het is een paar keer gebeurd dat ze
niet uitkwamen.
De laatste tijd houden we daar rekening mee; de molen laten we nu en
dan een poosje op de vang en zo helpen we elkaar.
Een paartje valken op de molen is mooi meegenomen: we hebben nooit
last van klein vogelspul in het riet en dat gaat weer vernielingen
tegen.
Ook probeert bijna ieder jaar een paartje zwartrokken een nest te
bouwen op de askop; dat is een heel gesjouw en gaat meestal een week
of zes door, want na de zaterdag moeten ze iedere week weer opnieuw
beginnen. Ze houden wel van volhouden!

3t

Vorig iaar hadden we iets heel bijzonders. Op een zaterd_agmorgenïn
apriÍop de smeerzolder aangekomen, zagen we een stuk of acht kapotte
eende-eieren liggen. Waar kwamen die vandaan? Toen onze blik naar
boven ging, ontdekten we het plekje: onder de vorst, achter op de
kap, had een eend zijn nest gebouwd. Waarschiinliik was hij uit ver-
veling of met het keren van de eieren wat teveel met ziin poten bezig
geweest en waren de eieren naar een lager gelegen plaats verhuisd.
Dit alles geeft je een beetje een beeld van wat we in het vooriaar mee-
maken.
Maar dit is.niet alles, er is nog veel meer.
We hebben nog niet eens de bos- of holenduif genoemd, die vele malen
een nest bouwt op de keerkuip.
Ook de vele lammeties die in het vooriaar de polderdijk bevolken zijn
nog niet aan de orde geweest.
Al deze feiten drukken voor ons een duideliike stempel op de lente'
een mooie tijd, vooral als je een beetje oog hebt voor de natuur.
Wanneer de zomer komt is de mooiste tijd voor ons voorbij, maar ook
dan vermaken we ons best.
Onderhoud buitenkant molen, erf maaien, schilderen, houtwerk hier
en daar vernieuwen. Kortom het is voor ons een lust om rs zaterdags,
en ook wel eens door de week, op de molen te werken.
We begrijpen dan ook maar moeiliik, dat er zoveel kloeke, mooi gele-
gen poldermolens in Friesland onbemand ziin en dat er in deze jachtige
tiiA niet meer mensen warm te krijgen ziin om deze mooie monumenten
te bedienen en te beheren.
Misschien draagt dit stukie ertoe bij om het toch eens te proberen.
Kom anders maar eens kijken want wanneer deze letters ziin afgedrukt
en onder de ogen van onze mede-molenaars komen, dan is het waar-
schijnlijk al weer lente.

Kost met ionge
toren volken ge-
s p iikerd tegen
een rietplonk op
de Deelsmolen.

( foto: Pieter
Kooistro ) .
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TZUM - Er begint schot te komen in de restauratie van de spinnekop
ltFatumil nabij Tzum. In de vorige Ufskoat (nr. 56) vermeldden wij, dat
er met het plaatsen van de nieuwe schroefbak wel zou worden gewacht
tot het voorjaar. Begin december was er echter een periode met g"un-
stig weer (lichte vorst) en deze is benut om de schroefbak te plaatsen.
De bak was in onderdelen uit elkaar genomen, zodat het transport van
deze vrij lichte onderdelen over het drassige weiland mogelijk was.
Omdat de bak aanmerkelijk dieper kwam te liggen dan de oude, moest
er nogal wat grond worden verzet. Allereerst moest er een damwand
worden geslagen. Met de hulp van M. Teernstra werd toen de oude
schroefbak gesloopt en de grond uitgegraven, waarna de losse onder-
delen weer tot een schroefbak werden samengevoegd. Juist op tijd,
want er kwam weer een periode met veel regen waardoor het water in
de sloot zo hoog kwam te staan, dat het over de damwand heen liep.
De nieuwe bak was echter klaar en goed aangevuld zodat er verder
niets aan de hand was. Inmiddels waren ook de nieuwe roeden aange-
komen. Deze roeden (fabrikaat Derckx-Beegden) zijn gemaakt van Cor-
Ten staal , een meer ropstbestendige staalsoort. Deze roeden zijn inmid-
dels opgehekt en op maandag 22ian. gestoken. Dit met behulp van
een takel. Technische gegevens van de roeden: Vlucht 11,60 m.
Buitenroede: nr. 627-ophekking Oud Hollands met windborden-Zeeg:
24 gr. Binnenroede: nr. 628-ophekking idem met fokken (Fanuël)-
Zeeg: 2l gr. In <re fokken zijn geen remkleppen aangebracht. Hek-
en zoomlatten: Bankirai-fokken en windborden van Red Ceder.

1. Alle molenoorswerk is nu niet bepoold mooi te noemen. De sponten
von de schroefbak stoon in de drek. De emmer dient ols t'bemaling't
von de bouwput. V.l.n.r.: D. Posthumus, M. Teernstro, J. Elzingo.
De schroefbok is geplootst. V.l.n.r,: D. Posthumus, J. Elzingo,
M. Teernstra.

2.
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M, Teernstro op on-
derzoek noor de
veronkering.

De ring, woorin
geen spoor meer von
de veronkerings-
bolk is terug te
vinden.

Er is weer een hord-
houten balk in de
ring oongebrocht.

6. ln de werkploats von
Westro (Froneker) wor-
den de nieuwe roeden
opgehekt. Op de schra-
gen de binnenroede,
woorin de hekken ol
ziin oongebrocht. De
fokken moeten nog vol'
gen.
Op de grond ligt de
buitenroede, deze rs
ol opgehekt.
De hekken ziin er ol
weer uitgenomen.

links is een gedeelte

3.

4.

5.

Op de ochtergrond de nieuwe schroef. Geheel
von een rod voor de molen von Edens te zien.

MOLENVRIEND BRUNSMANN
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Op donderdag 1 februari waren de weersomstandigheden gunstig voor
het inbrengen van de schroef. Dit was met behulp van een kraan maar
een routinekwestie. Er resten nu nog diverse afstel-werkzaamheden,
en enige werkzaamheden aan het onderhuis, waarna de molen weer be-
drijfsvaardig is en ook nog een bemalingsfunctie kan hebben.

Nieuwsgierigheid kanookwel eens goed zijn.
Over het algemeen wordt nieuwsgierigheid niet erg gewaardeerd. Een
nieuwsgierig persoon bemoeit zich vaak met aangelegenheden van een
ander, en dat wordt vaak niet erg op prijs gesteld. Dat het ook wel
eens goed kan zijn, mag blijken uit het onderstaande: Spinnekoppen
en ook kleine muontsen zijn vaak verankerd tegen omwaaien door gro-
te keien. De hoekstijlen van het onderhuis of de achtkantstijlen ziin
dan met kettingen of strippen,aan deze keien verbonden. Bij de in
aanbouw zijnde molen te Hatsum is het achtkant met kettingen aan de
betonnen funderingsplaat verankerd. Bij de spinnekop trFatum'r zit op
iedere hoek van het onderhuis een ronde ijzeren stang welke buiten
het onderhuis in de grond verdwijnt, dit kennelijk met het doel de mo-
len tegen omwaaien te verankeren. Toen de schroefbak was geplaatst
en het grondwerk klaar was, werd de heer Teernstra nieuwsgierig. Wat
zal er aan die iizeren stangen zitten, vroeg hij aan D. Posthumus. Die
wist het ook niet, en dus de schop in de grond om te zien wat er aan
zat. Dat bleek niet veel te zijn, want op een bepaalde diepte zat er een
de stang! een groot oog waarin vroeger wel een balk zal hebben geze-
ten voor de verankering. Doordat de zaak boven de grondwaterstand
lag moeten deze balken verrot zijn. Er was zelfs geen spoor meer van
terug te vinden. Van enige verankering was hier dan ook geen sprake
meer. Van de oude sttrlgg&gE lCglg! nog enige goede hardhouten dor-

pels over, deze zijn door de
ogen gestok€n, waardoor de ver-
ankering weer voor een aantal
jaren verzekerd is. Wat er was
gebeurd als dit alles niet was
gedaan, en dan met name bij de
zware storm van 25 januari, laat
zich raden. Mogeliik is boven-
staande aanleiding om bij ande-
re molens de verankering eens
te controleren.
ACHLUM De molenstor,np, nabij
de zomerwoning van de bekende
buitenlandse correspondent bij
het N.O.B. de heer Haye Thomas,
wordt van een nieuw rietdek
voorzien. Dit door rietdekkers-
bedrijf v/d Zee uit Birdaard.
Dit bedrijf heeft ook de molen
van Hempens gedekt. Mogelijk
is dit nieuwe rietdek de eerste
fase in het voltedig herstel van
deze molen. In de stomp staat

8. De molenstomp nabii Achlum
wordt von een nieuw rietdek voor-
zien. Een oontol rietlotten is door
nieuwe vervongen. Op de zworte
plek op de voorgrond is het oude
riet verbrond.
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nog een eléctrische bemalingsinstallatie, welke echter niet meer in ge-
bruik is. Het rietdekken van een molen in de winter lijkt mij nu niet
bepaald een gunstige periode. Koude, regen en vooral harde wind,
kunnen de rietdekkers behoorlijk dvvars zitten. Inmiddels is het oude
rietdek verwijderd en plaatselijk verbrand. Ook is een aantal sterk
door houtworm aangetaste rietlatten vervangen. Het achtkant lijkt
nog in behoorlijke conditie, hoewel een behandeling met een wormdo-
dend.middel o.i. geen overbodige luxe zou zijn.
MEDEMBLIK - Vorig jaar (aug.)brachten wij een bezoek aan de in aan-
bouw zijnde korenmolen te l\{edemblik. NIen was toen bezig met het op-
hekken van de nieuwe roeden. Op vrijdag 29 september 1989 draaiden
de wieken van deze molen weer voor het eerst. In trMolenpostrr het blad
van diverse molenstichtingen uit de omgeving van Alkmaar, trof ik
een artikeltje aan over het gieten van de nieuwe bovenas van deze mo-
len.
(P.S. Overname met vermelding van bron gaarne toegestaan).

As voor rtte HerderrÍ
ffitotgieten]vanHoogovenswaSoorSpronkelijkopgezetvoorhetgie-
ten van blokvormen voor de staalproduktie. Het gebruik van deze blok-
vormen is sterk afgenomen, en men is overgegaan tot het vervaardigen
van andere produkten. Een hiervan was de as van trDe Oude Knegtrr
te Akersloot. Onlangs werd er een gietstuk afgeleverd BVG. 02. Dit
was de tweede molenas welke in de blokgieterij is gegoten, en bestemd
voor de molen te Medemblik. De houten gietvorm was geleend van de
rrSoasseler Möl[ te Saasveld. Deze vorm is ook gebruikt voor het gie-
ten van de as van ItDe Oude Knegttr. Op de as staat het volgende ver-
meld: AO 1695 - Tussen Jisp en Wormer oliegeslagen - Daarna naar Wil-
leskop gedragen- Nu ben ik in mijn schik en maal meel in Medemblik.
rrDe Herderr AO 1989. Iets verder staat BVG 02 l ste gieter Tamis.
Voor techneuten: Gietduur:1 min- 35 sec. Koeltijd: ?0 uurr Giettempe-
ratuur: L292 gr. C. - Chemische samenstelling van het gietiizer: 3,98
%C. - 1.04 %Mn. - 1.64 %SL - 0.06 8P. - 0.02 %S.
WITMARSUM - Voor het smere.n van het hals- en penlager wordt reu-
zel gebruikt. Deze reuzel moet voor het gebruik goed worden geklopt
en gekneed. Deze methode is nu gemoderniseerd. In de kap van de
molen i's een gehaktmolentje geplaatst. Door aan de slinger te draaien
komt de reuzel gebruiksklaar uit het molentje. De smering van de mo-
len komt nu dus uit de gehaktmolen.
VAREL (N.DInd). - In de 30 m. hoge korenmolen te Varel ligt een
maalsteen met een middellijn van 2.05 m. en een gewicht van c.a. 4 ton,
Dit zou de grootste bekende maalsteen zijn. Dat door de bemoeienissen
van ambtenaren bij de restauraties van,de Duitse windmolens wel eens
iets gebeurt wat de toets van de kritiek niet kan weerstaaÍr, ontlokte
iemand het volgende gezegde: lrGott weisst alles - ein Deutscher
Beamter weisst mehrrr.
trDe Nonil verbrand op 25 lanuari 1990.

e zware storm soms beangsti-
gend om het huis gierde, ging de telefoon. Mijn oudste zoon vertelde
mij dat er in de buurt van Ferwerd een. molen in brand stond. De
brandweer was al onderweg maar het was niet gemakkelijk om bij de
molen te komen.



36

Achteraf bleek dat de afgebrande molen rrDe Nonir was. De volgende
dag ben ik er even heengegaan, maar er was niets meer van de molen
over. Aan de ligging van de staart en het gevlucht incl. as was op de
maken, dat de molen niet met de kop in de wind heeft gestaan. Dit
moet de oorzaak ziin geweest dat de molen achteruit is gaan draaien.
In die situatie heeft de vang weinig remmend vermogen. Door de wrij-
ving van de vang op het asrad is een zodanige hitte ontstaan, dat de
houten construetie vlam heeft gevat. In hoeverre de toestand van de
roedekettingen en/of kruipalen + pal mede oorzaak van deze brand
zijn geweest, is mogelijk nog door nader onderzoek vast te stellen.
Naar aanleiding van wat er gebeurd is met de molen van Wolvega bij
de zware storm van 25 januari, heb ik mij afgevraagd, of het misschien
niet verstandig zou zijn om het gevlucht bii een te verwachten zware
storm, naast de roedekettingen nog te beveiligen met b.v. een zware
manilla of kunststof tros, en deze dan om de roede te slaan.
De beide einden van deze tros dan aan de stellingliggers bevestigen.
Deze extra bevestiging heeft m.i.. ook nog het voordeel dat een touw
meer elastisch is en dus beter de schokken kan opvangen.

g. De oskop, met er omheen het overbliifset von het door
voor enige iaren terug nieuw gemookte asrod.
Alle teer is von de roeden afgebrond, de menieloog zit
op.
Het merk von de os.' L . I . Enthoven 's Hoge 1876 n r.

J. Cnossen

er echter nog

623.
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t0. Doordot de stoort boven de wind stond, is deze vrijwel onbeschodigd
gebleven. De onderkont von de stoort wiist noor het ZW. (ongeveer
wot aongeeft, dot de molen met de ochterkont in de wind stond. Verge-
lijk deze foto eens met dieop blodziide 16. De os stoot rechtop.

11. Er is letterlijk niets von de
bolk en het onderiizer von

molen overgebleven. Op de foto de dons-
de koningsspil.
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Op de Xoffie bii Riemersmo.
Molens, molens en nog een molens.

oud-molenoor von deDe tekeningen dtr bii. Proten met Wiinstro,
Boksumerdam en zoon.
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Toegegeven, dit stukje had in het Fries moeten worden getypt maar
beste lezers, helaas ben ik die kunst riiet machtig. Niettemin is de
strijd voor het behoud van de taal, onze taal, een goede strijd waar-
aan ik graag mijn medewerking verleen. Zo kon het dan ook gebeuren
dat naar aanleiding van een brief van Jan Hofstra aan het bestuur er
een commissie in het leven werd geroepen-die zich bezig houdt met
het vergaren en rubriceren van alle mogeliike Friese namen, termen
en uitdrukkingen die in het verleden en het heden werden en worden
gebruikt.
Omdat het bestuur vond dat deze activiteiten het beste gecoördineerd
konden worden door iemand uit hun midden, heb ik mij opgeworpen
als commissielid. Dat Jan Hofstra er bij betrokken zou worden dat leed
uiteraard geen twijfel. De derde man is Gerben Wiinia. Schoolmeester
met een Friese Akte en een penvaardigheid die bij een ieder van u be-
kend mag worden verondersteld. Daarnaast beschikt Gerben over een
uitermate grote bibliotheek op het gebied van molens. De vierde man
was de heer Entrop uit Drachten. Deze hield het na één vergadering
voor gezien omdat hij de plannen en het streven van de commissie niet
concreet genoeg vond. Tijdens de allereerste vergadering was tevens
aanwezig de heer Van der Veen van de Fryske Akademy. Hii liet ons
weten dat de Akademy erg geihteresseerd was omdat er in hun archief
niet veel specifieke molenzaken voorkomen. Waar begin je ie zoektocht?
Wie weet wàt? Jan zegde toe tekeningen te zullen maken met daarbii
vragenlijsten aan de hand waarvan de ondervraagden hun kennis ken-
baar konden maken. Wie moesten we ondervragen? Oudmolenaars na-
tuurlijk. Molenaarsknechten ook. Mijn ervaring inmiddels is dat veel
molenaars nauwelijks kennis hadden en hebben van de namen van on-
derdelen van de inolens waar ze op draaiden. De meest elementaire
dingen heb je gauw op papier maar wanneer je dieper graaft dan vang
je in vele gevallen bot. Het leek ons voor de hand liggen dat er in de
bejaardenhuizen in de provincie nog wel de nodige kennis zou rrzittenrr.
Alle huizen, oorden en centla zijn aangeschreven. De adressen kre-
gen we via het Provinciehuis. Het resultaat was uitermate pover.,Het
resulteerde in zeggen en schrijven één gesprek en wel met de heer
Riemersma uit Sneek. Ik werd gebeld door de directeur van het St.
Bonifatiushuis, met de mededeling dat er in dit huis een man zat, wiens
leven beheerst wordt door molens. Ik moest met hèm maar eens praten.
Welnu, de directeur had niets teveel gezegd. Vanuit de kamer van me-
neer Riemersma had ik het gezicht op een'gigantische modelmolen. De
lepeltjes bij de koffie waren bekroond met molens. De koffie werd uiter-
aard geschonken in koppen met een molen erop en toen ik mijn taaitaai
bekeek, bleek ik ook hierin een molen te ontdekken. De vader van
Riemersma was molenmaker geweest in Terzool. Als knaap was hij veel
met heit op pad geweest maar van de onderdelen en de Friese namen
daarvan, wist Riemersma mij weinig te vertellen.

FHYSKE TEHMEN
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Naar aanleiding van een uitzending van Omrop Fryslàn werd ik gebeld
door de heer Wijnstra uit Reduzum. Zijn vader was molenaar geweest
op de molen aan de Boksumerdam. Vader leefde nog, was inmiddels
94 jaar en woonde in Jellum. ItIn prachtkeardelrt met veel verhalen uit
een werkzaam verleden maar weinig ilvoedingrr voor onze databank.
Van diverse bejaardentehuizen heb ik het verzoek gekregen om teke-
ningen en vragenlijsten maar daar is niets van terug gekomen. Ook de
respons van de leden valt tot nog toe tegen.
Mocht u echter denken dat alle inspanningen tot dusverre niets heb-
ben opgeleverd, dan hebt u het mis. Gerben heeft eveneens diverse
bezoekjes afgelegd en daarbii bijna complete vragenlijsten kunnen pro-
duceren. Een bron t'an informatie zijn wellicht de waterschappen die
inmiddels allemaal zijn aangeschreven. Hoewel de eerste resultaten
ook hier niet overweldigend zijn, denk ik dat er uit deze hoek nog wel
het een en ander te verwachten is. Mijn plaats is inmiddels ingenomen
door Jelle Bouma die ik, evenals Jan en Gerben, veel succes wens met
hun vorserswerk.

George Frankenao 

-
uÍrowEt oru(,Íctu clsl^A . uouwctt GEEUWATDC}0
ltttcfoAil t{. trr, - ?otÍt:ÍÍcL xr atrrt - o?lrucllrt l.t,

ll-g í_r

% 0na.
----

4t

Wyí.tíu frnipsoí{oos
- doar ?opke Ttmner*o,r, 

)

nr. 19
We hebben nu doelbewust een gedicht riitgezocht. Dit gedicht heeft
oud-molenaar Barteld Joukes de Vries, op zijn 85ste verjaardag gekre-
gen. Via o.a. een paar kleinkinderen kreeg ik diverse aanvullende
gegevens over hem en zijn molen. Toen heb ik besloten om er een
knipselartikel aan vast te knopen.
Maar eerst iets over de maker van het gedicht, nl. Rintsje Klazes
Zijlstra (Heeg 17-04-1884 - Sneek 10-02-1958). Hij nas jarenlang mede-
werker aan diverse ?rFryske tydskriften en kranten". Hij was tevens
een bekend volksdichter en voordrager. Ook gaf hij losse voordrach-
ten en hij gaf een boekje uit ?'Foar elke smaekt' (1920). Ik hou mij aan-
bevolen over zijn werk. Zijn werk ondertekende hij met zijn pseunoniem
Rintsje Klazes of Rintsje fan Heech. Dankzij een tip van het Fries Let-
terkundig Museum en Documentatiecentrum (Leeuwarden) vernamen
we dat er een boekje is verschenen, namelijk "Rintsje Klazes Zijlstra,
Neiklank fen tt ferlinerr (Leeuwarden, 1984), door Harmen Haringa.

Nu stappen we over naar de molenaarsfam. De Vries, van Sparjebird.
Voor de duidelijkheid volgt eerst nog een stukje genealogie. Barteld
Joukes en Gepke de Vries kregen 7 kinderen (zie ook vorig nummer),
de oudste 2 zoons namen het windmolenbedrijf over (in ? ), nl. Jouke
en Tjerk.
Zij hebben later de molen onttakeld en gingen verder malen met behulp
van een dieselmotor. Deze dieselmotor voorzag de beide molenaarshui-
zen en de maalderij van stroom. Bij buitendienst betrok men stroom
van het openbare net. Het complex was voorzien van dubbele bedra-
ding, aangelegd door Taeke Bz. de Vries.
Wanneer het aangelegd is, is niet meer bekend helaas.
Jouke (t2?-09-195?) was getrouwd (Beetsterzwaag 19-06-1913) met
Sjoukje Jelsma (Lippenhuizen 14-07-188? - Drachten 26-64-L97i).
Zijn broer Tjerk (Groningent2S-0?-1930) was getrouwd (19-06-1913)
met Janna Huisma (Terwispel 03-05-1888) en gestorven te Hemrik (05-
1 1- 196?) .

Na het overlijden van Tjerk kwam Jouke zijn zwager, Hendrik Jelsma,
in het bedrijf die getrouwd was met Imkje Boukema (beide geboren in
Lippenhuizen).
Zij lieten de stomp afbreken in 1937. Op een zekere tijd kwamen de bei-
de neven, Simon Hz. Jelsma en Barteld jr., in loondienst van de Fa.
De Vries en Jelsma. Volgens de trPostrekening'r zo omschreven: de
Vries t Jelsma, Molenaars te Wijnjeterp, postadres Hemrik.
Barteld jr. is geboren op 20-02-1917 te Wijnjeterp en op 29-05-1941 in
het huwelijk getreden met Trijntje Bouma, ook geboren te Wijnjeterp
op 16-04-1919.
Na overname van het bedrijf gingen alleen Barteld en Simon over naar
de C.A.F. en kwamen daar op de loonstaat te staan.
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Nu verder met Barteld Joukes
de Vries en zijn molenbedrijf te
Sparjebird.

In het t'wykbled Sljucht en Rjucht?r
vonden we nog een en ander
over deze persoon en zijn molen-
bedrijf . Rintsje Klazes beschrijft
hem ondermeer als ttlen fan re

stoere bodders (zwoegers), pio-
niers fan it nije Opsterlàntr. Hii
was zeker een zwoeger; hii koeht
eerst een stukje woeste heide-
grond in het buurtschap 'tSparie-
birdt' onder Wijnjeterp, thans
Wijn jewoude geheten, aan de ver-
harde ( grind- ) weg van Wijnjeterp
over Hemrik naar Lippenhui zen
en zo verder naar Gorrediik.
l'{et het verharden van deze grind-
weg was men begonnen in 18501-

,'60. Langs deze weg kwam ook

Molenoor B. J. de Vries in de
Herenstroot te Groningen.
(repro P.T. )

de tramlijn Lippenhuizen-Oosterwolde te liggen welke werd geopend op
26-10-1911. "Vermoedelijk heeft de notabele familie Van der Sluis, rrde

SlÉskesrr uit Gorredijk, hem financieel geholpentr, aldus zijn kleinzoon.
Via een kadastrale kaart weten we de oppervlakte, die Barteld Joukes
kocht in 1884, n.l. 166.250 m2; een oppervlakte van 350 bii 375 meter,
het woonhuis en erf had nr. 887 en de molen 888. Barteld Joukes had
in 1884 twee watermolens gekocht onder Twiitel , zo vertelt de overle-
vering ons. Ziin broer Arend Joukes heeft misschien een rol meege-
speeld. Hoorde hij soms, dat daar twee goedewatermolens te koop
waren?
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Arend Joukes was daar immers molenaarsknecht geweest op de koren-
molen van Klaas Steunebrink van Twijtel. Arend Joukes is op 28-10-
1882 van Makkinga naar Jubbega-Schurega vertrokken. De overplaat-
sing van de twee poldermolens werd uitgevoerd door molenmaker
Lenstra uit Wolvega. Dit bedrijf van Lenstra is later overgenomen
door een knecht van hem n.l. Lutte l\liddendorp. Lenstra was in het
begin van 1884 begonnen en in sept. 1884 draaiden de wieken ook al.
In die tijd trouwde Barteld Joukes de Vries met Gepke van Eiik op
21-9-1884 inplaats van op ?L-LL, zoals vermeld was in het vorige num-
mer. In de inventarisregisters van dhr.,Au ten Bruggencate van de
vereniging rrDe Hollandsche Molen" troffen we inderdaad o.a. 2 polder-
molens aan. Het staat zo vermeld: Gem. Ooststellingwerf , Prov. Fr.,
buurtschap Twijtel , 0,8 km. ten N.O. van buurtschap aan zuidoever
Tjonger, doel: 2 watermolens, bijzonderheden: bemaalden den polder
op den Tjonger, ingeschreven: apr. 1932 onder nr. 4264 U en 4264 V.

Volgens het weekblad trSljucht en Rjuchtil heeft Barteld Joukes veel
woeste grond'aldaar in cultuur gebracht. Hij was naast moalker (grut-
ter) ook molenaar en boer; hij hield zich ook bezig met de veenderij
en houthandel. Er waren tijden bij, dat hij wel 20, zowel arbeiders als
knechten, aan rt werk had. Maar we weten ook, dat hij molenaarsknech-
ten wel eens nodig had. Zo vroeg Barteld Joukes er één in het ItNieuw
Advertentieblad?'van 1-1-1898. In 1906, op 18 jan. heeft hii samen met
13 personen, met o.a. boer Bocke Dijkstra, dokter Idus Wibrandus de
Vries en landbouwer Douwe Boonstra de rrBoerenleenbank Wijnjeterp en
Duurswouderr opgericht. Negen jaar lang bekleedde hij een bestuurs-
functie en moest later door drukke werkzaamheden daarvoor bedanken.
Hieruit blijkt ondermeer, dat de fam. De Vries gericht was op Wijnje-
terp, maar later werd het Hemrik.

Later hebben de 2 oudste zoons Jouke en Tjerk de molen (maalderii)
overgenomen. Na het overliiden van Tjerk de Vries werd in de maalde-
rij bijstand verleend door Hendrik Jelsma, een zwager van Jouke de
Vries. Toen werd het'rFa. de Vries en Jelsma te Hemrik't. Dat was in
t 1930. Rintsie Klazes vertolkt het zo: "De maalderij (grutterij) is
troch famyljeleden nei modern trant yndertiid foarset, wylst de àlde
moune boufallich sirnder wjukken sfint mannich jierren noch neist it
fabryksgebou stiet to tsjtrgjen fan earfol forline?t.
Toen de molen werd afgebroken in t 1923 en gebruikt werd voor o.a.
de kolenopslag terwijl op de 1e zolder de zakken werden hersteld, met
een trAdlerrt trapnaaimachine (een zomerklus) , vond men achter een
plakkaat van VERBODEN TE ROKEN een papiertje met het volgende
rijmpje: rrDoor Gods bestaan en mensenkfacht wordt hier het graan tot
stof gebracht'r. De diverse balken en planken van de v.m. molen wer-
den voor vele doeleinden gebruikt door de familie De Vries.
Het molenaarsbedrijf ging op 1 sept. 1943 over naar de CAF en het
gebouw bleef behouden. De firma werd depöthouder voor de CAF.
En nu een paar voorvallen uit de 2e helft van de 2e wereldoorlog.
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De CAF ging regelmatig met paard en wagen naar Makkinga.
Naar de bekende windmolen van C.A.V. Makkinga, met de voor ons
bekende molenaar Weyert Zeephat.
Daar werd dag en nacht veel klandestien gemalen voor burgers en
buitenlui.
Zo was meestal de vracht ook voor de helft klandestien en de andere
helft was met wettelijke papieren geregeld.
Ook is nog bekend, dat de beide neven Barteld jr. en Simon op de
fiets, met per persoon 70 kg. 'rroggetr naar Makkinga gingen, maar in
de zakken zat buiten 50 kg. rogge ook nog 20 kg. koolzaad verstopt,
om de broodnodige bakolie te krijgen.
Dit speelde zich af in de barre hongerwinter t944145.

Broer H. en zuster Tj. van der Wal vertelden mij , dat hun heit o.a. ...
in de winter L944145 haver liet pletten en daar lekkere "brijt'(pap)
van maakte.
Dit werd gedaan via I'de moundersfl die het in Makkinga lieten pletten.
Dhr. v.d. lYal vond in het opschrijfboekje van zijn ?tpakerr o.a. ver-
meld: rrBogge naar de molen 22-8-1885il en dat ging zo door tot 29-3-
1886., Toen was de bladzijde vol, maar hij is er natuurlijk wel mee
doorgegaan[.
rrHeit liet ook door rrde mounders'r geregeld o.a. rogge malen. Later
geschiedde dat bij de CAF ook nog, zolang we nog bouwland hadden
(tot 1980)?r, vertelden zii mij .

Het depót bleef tot t 1965 bestaan. Het nog bestaande bedrijfspand is
in diverse handen geweest en is voor diverse doeleinden gebruikt,
tot de huidige dag.

We sluiten ons verhaal af met de inventarisatie van dhr. A. ten B. en
aangevuld door dhr. W.O.B.: Gem. Opsterland; Prov. §r.; buurtschap
Wijnjeterp (Hemrik-Sparjebird), 1,8 km. ten Z.W. der (N.H.) kerk en
westerlijk aan den llemriker wegkant; type: achtkante bovenkruier
zonder stelling, z.g. bergmolen; bouwstof : riet op stenEn-díciëIFlilk,
met rieten kap; doel: koren malen; eigenaar: B.J. de Vries, later
Jouke en Tjerk; bouwiaar: 1884; bijzonderheden: ontwiekte romp over-
eind 1936, later gesloopt; <iatum inschrijving: sept. 1927 onder nr.
2764.

Bronnenmateriaal en dank aan:
- fam. B. de Vries (Jz.), Drachten, die tevens foto's en gedicht be-

schikbaar stelde,
- fam. B. de Vries (Tz.), Zevenaar,
- dhr. H. en mevr. Tj. van der Wal, Lippenhuizen,
- dhr. ltr.O. Bakker, Harkstede (Gr.), gegevens uit de inventarisa-

tie en schetskaartje verstrekt,
- drs. D.M. Bunskoeke, Heerenveen,
- de afd. Interne Zaken van de gem. Heerenveen, afd. Archief,
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- Frysk wykbled t'sliucht en Rju-cht, d'd' 10-?-1937'
- àà"j"n"óf herziene kadastrale kaart van 188?' (Kadastrale gemeente

Lipfenhuizen, sectie D, le blad)'
- Éncyctopedie van Friesland, herdruk: Leeuwarden 1972'
_ ,G ó"xi uit de knipseldoos, nr. 18 (krantebericht was van 16 juni

193? uit het ttNieuwsblad van Frieslandr') '

Heerenveen, februari 1990 

- 

P. Timmermans' 

-

De molenoorsfomilie De v ries, uit 1904/ 05.

V .1. n. r. (ochteroon ) T ierk, Cepke de V . -von E. , Albertie, Borteld
Joukes de V. en Jouke.
V .1. n. r. (vooroon ) Jan, Cerrit, Teoke en Hendrik, (repro P. T . )

Aanvulting op de fotobijschriften van het vorige nummer rruit

de knip seldoos nr . 18 .

Bii fotà nr. 1 kan men toevoegen : Jacobs Rienks Nieuwland,
i. p . v. Jacob Nieuwland -

Bii foto I1r. 2 ziin de namen alsvolgt:
v.i. n. r. ( aehteraan) Jelt je Kalma ( dienstmeisie van Tierk de V . ) ,

Tjetske Brinksma (dienstmeisje van Jouke de V. ) , echtpaar
Jouke en S joukje de V. , Gepke de V . Janna de V .

V.I.n.r. (vooraan) Duifje en Berteld jr. (kinderen van Jouke),
Jan (Tjerk zijn zoon) -
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(foto: J. Brunsmonn)

De molenromp von Kortwoude is sinds de in 1985 gemookte foto ol weer
verder verslechterd. De lootste storm heeft ook nog een verwoestend
spoor ochtergeloten. Twee velden ziin helemool kaol en een stuk muur-
werk is boven ofgebrokkeld. Desondonks hoopt men, er is een molen-
stichting opgericht, de molen weer en oude glorie terug te kriigen. Bii
het ter perse goon van dit nummer wos het wochten nog op belongrijk
nieuws von het Europees subsidiefront.
Hopeliik kunnen we in een volgend nummer verheugende berichten
melden !
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Vio de heren A.M. von Dop en F. Rolten ontvingen we onderstoond
gedicht dot betrekking heeft op de molen "De Donkboorheid" te Her-
kingen (2.H.) Door delen weg te loten en verder een kleine wiiziging
oon te brengen, is het uitstekend toeposboor op de romp von Kort-
woude. Wie weet kunnen we over enige ioren donkboor ziin voor de
oktiviteiten en het doorzettingsvermogen von een groepie molenvrien-
den dot de romp weer tot molen uitmoken.
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Doar binnen in ziin oude romp,
heeft eens zijn hort geklopt.
Moar olles, in en om hem heen. o . .
t1 is ollemool gestopt!
T och n iet . Fomilie houtworm doet
dog in dog uit haor best.
Door hen wordt thons de molenromp,
op geur en smoak getest.
O n zichtboor voor het men s t 

I i ik ooe ,
leeft men door onbevreesd.
Zii vieren in de molenromp
zelfs dog en nacht hun feest.
En met hen is 't de tand des tijds,
die stiekum oen hem knoogt.
En wordt hii, onofwendboor, steeds
door weer en wind beloogd !

Hii wil weer groog zijn wieken sloon,
als vroeger, trots en fier!
Méér wil hii don slechts ééns in tt ioor
een " molendog-festiin t' 

.

Hii zou, ols molen toch zo groog,
weer molen willen ziin !
Hoe zielig is 't, hem nu te zien,
verlate fr , on beschermd .

En niemond tot op heden die
zich over hem ontferfrt,
een grondig onderhonden neemt,
het is ten hoogste tiid !
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DE MOLENROMP VAN KoRrwouDE l
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ÍrDe U tskoatr! is een uitgaven van :

Stichting "De Fryske t\{ole
Tweebaksmarkt 52
89 1 1 KZ Leeu warden
( tel . : 0 58- 92567 L)
( giro 2257 734)
en
Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 30, 8560 AA IJlst
(tel. : 05155-2555)
( Friesland Bank
rek . nr. 2980- 24.934)
( giro 2 54 3900 )

Redaktie:
Namens bestuur De Fryske Mole:
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