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ORGMN VAN DE STICHTING "DE FRYSKE MOLE" EN DE VERENIGING "GILD FRYSKE MOUNDERS"
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F-ryske Mounders.
van de Maa ncl .

Terug van vakantie en alweer meteen met een nieuw nummer van De
Utskoat aan de slag. Dat is de taak nu eenmaal van de redaktie.
Dit jaar volgen de nummers 58 en 59 echter wel heel snel op elkaar.
De reden? Nummer 58 ondervond vertraging in verband met de vakan-
ties en nummer 59 verdient een veel eerdere verschijning in verband
met het derde lustrum van het Gild Fryske Mounders. In augustus kon
ieder nog getuige zijn van de onvolprezen pracht van het Sail-gebeu-
ren in Amsterdam, was het niet life, dan wel op t.v. of via andere
media. Majestueus voerde het pas gebouwde VOC-schip de Amsterdam
de Sailparade aan. U kunt eenzelfde soort schip komen bewonderen in
Lelystad waar scheepsbouwmeester Willem Voss een replica aan het bou-
wen is van de Batavia, de Oostindiëvaarder die op zijn eerste reis naar
Batavia in 1629 verging. Een bezoek aan de bouwplaats maakt deel uit
van het lustrumfeest waarover U in dit nummer nog iets meer leest in
de mededelingen van het bestuur.
Het Monument van de Maand juli was voor ons aanleiding om de molen
van Makkinga te bezoeken. Een verslag over de opening leest U verder-
op.
Wellicht kan de rubriek Molenliteratuur een nuttige wenk geven voor
de gebruikelijke decemberwensen.
In augustus was De Slachtedijk Monument van de Maand. Molenvrien-
den met belangstelling voor waterstaatsgeschiedenis zullen het zeker
interessant gevonden hebben en zij die er nog niet geweest zijn kun-
nen dat gemis weer goedmaken door een bezoek te brengen aan het
museum It TsiispakhÍrs in Wommels waar een permanente expositie te
bezichtigen is over de Slachte. Het is elke middag geopend, met uit-
zondering van maandag, van 13.00 tot 17..00 uur.
Op zaterdag 8 september wordt weer de Nationale Open Monumenten-
dag georganiseerd. Heel wat molens zullen op die dag hun deuren weer
wijd open zetten voor het publiek. Dat was ook het geval op de Natio-
nale Molendag maar tot op de dag van vandaag hebben we geen enkele
reaktie gekregen op de in nummer 58 (blz. 35) geplaatste voorlopige
lijst van Friese molens die aan het molenfeest meegedaan hebben. We
kunnen bijna niet geloven dat het er maar zo weinig geweest ziin! In
het december-nummer hopen we de lijst toch behoorlijk aangevuld te
hebben. Kijk ons lijstje er daarom eens op na en laat ons uw aanvul-
lingen weten.
Tot slot spreken we de hoop uit dat het lustrumfeest op 29 september
voor veel Friese molenvrienden een prachtige dag zal worden!

SLUITINGSDATUM KOPIJ NR. 6O

ZATERDAC 1O NOVEMBER

ZATERDAG B SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAC

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

LUST R UM FEEST

Gild Fryske Mounders

EXPOSITIE IN ANJUM

Tot en met 2L oktober is in de molen tfDe Eenclrachtf' le Arrjrrrrr
de expositie ttDe molenaar tekent molens nart te bewon(l()r'()n.
Henk Kingma zi jn pentekeningen worden aangevul«l Ínet «lc v i«l(]o -

film van Johannes Huisman over de opbouw van "I)c' 7,wirluw" irr
Birdaard. Opening dagelijks van 9.00 tot 17.00 ulrr , zit ltlrrl:r15s
van 10.00 tot 17.00 uur , zoÍrdags gesloten.
Nadere informatie : telefoon 05193 1926.

l

G. D. W.
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MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Lustrumfeest
Het uitstapje voor leden en familie ter gelegenheid van het derde
lustrum van het GFM zal plaats vinden op 29 september 1990.
In tegenstelling tot de gewoonte besteden we deze zaterdag aan andere
dan molenzaken; dan zien de molenaars hun familie nog eens. Het is
erg belangrijk voor de bloei van de vereniging dat de leden elkaar
regelmatig ontmoeten, ook buiten het hobbywerk om. Natuurlijk zullen
we u niet bestraffend toespreken als u toch af en toe het woord
rrmolentr in de mond neemt ...
We vertrekken uit Sneek om 9.00 uur van het Veemarkttcrrcin. Daar
zal een drietal bussen klaar staan. Als de belangstelling crg groot is,
huren we er natuurlijk snel nog een (of meer!) bii.
Zoals bekend bezoeken we eerst de bouwplaats van dc Oostindiëvaar-
der Batavia te Lelystad. U steekt daar vast ook het ecn cn ander op
over bouwen met hout dat van nut is voor de molen (jawcl)-
Het tweede deel van de dag brengen we door op de De Flevohof, de
nationale land- en tuinbouwtentoonstelling. Daar is ook hct ecn en
ander te zien over windenergie (dus toch).
Om 20.00 uur zijn we terug in Sneek, dan bent u niet al tc laat thuis
voor het avondeten, maar u kunt natuurlijk ook een beroep docn op
de Sneker horeca.

Het bestuur heeft besloten dat de bijdrage van de deelnemers Í- 20,--
per persoon zal ziin, De rest van de kosten is voor rekening van de
vereniging en externe bronnen. We laten het verder aan uw eigen
initiatief over of u op stap gaat met een dikke portemonnaie of een
stapel boterhammen.

Telefonisch aanmelden (vóór 15 september) is noodzakelijk:
kantooruren: secretaresse van Piet Hoogeveen 05155 - 2555
rs avonds : Betty Gremmé 058 - 151758
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AGENDA NAJAARSVERGADERING: 2 november 1990, 19.30 uur
Akkrum.

Dit is een voorlopige aankondiging. Tijdig zenden we nog een
definitieve agenda met vergaderstukken.
Aarzel niet een agendapunt in te dienen bij het bestuur.
0. Opening.
l-. (Wijzigingen in de agenda) Mededelingen, ingekomen post.
2. Verslag voorjaarsvergadering (Utskoat 58) .

3. Commissies en andere bestuursactiviteiten.
4. Overleg met het Landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars.
5. Rondvraag.
PAUZE
Leerzaam enlof amusant onderwerp.

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AANVULLING FOTOB IJSCHRI FT

In het vorige nummer is het bijschriift van de foto op pagina 2

weggevallen. Er had moeten staan: ?fDe heer Lubbers ontvangt
zijn onderscheiding uit handen van de jonkheer T. A. J. van
Eysinga. "
De foto werd ons beschikbaar gesteld door de heer
B.G. Kloosterman van het vakblad De Molenaar waarvoor onze
hartelijke dank.

te

Op de aehterkant treft U
aan. Op de toepasselijke
gekregen maar dat zal te
nen van dit nummer. we

wederom een onbekend molenplaatje
kaart hebben we nog geen reakties
wijten zijn aan het vroeger verschij-

w achten reakties met belangstelling af .

Het Gild Fryske Mounders met (vlag en) wimpel

In het kader van de activiteiten om de bekendheid van het GFM
te vergroten en zo meer leerlingen te werven heeft het bestuur
besloten een kloeke wimpel te laten maken. Het is de bedoeling
dat de lesmolenaars er een van het Gild krijgen; voor de
overige geslaagde leden zal de wimpel tegen een schappelijke
prijs te koop zijn. Komt dat zien op de najaarsvergadering!

OPROP
De kommisje trFryske molentermen tt siket oanfulling mei ien of
twa leden. It seit himsels dat dizze nijsgjirrige taak it b6ste
beset wurde kin troch froulju of manlju dy't fan htrs Ít Frysk
prate. Jo kinne jo oantsjinje by it bestjoer fan it Gild. Tips
oer mooglike gadingïnakkers wurde fansels ek graach tcmjitte
sjoen.

PRENTENKABINET
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Makkinga In navolging van de molens van Woudsend (1986), tfDe

Zwaluw" te Birdaard ( 1988) en rfDe Ratrr te IJlst ( 1989), was het dan
dit jaar de beurt aan de korenmolentfDe Weyertff te N'takkinga om de
molens in het Monument van de Maand-gebeuren te vertegenwoordi*
gen. Juist de molens als levende monumenten mogen in dit cultuur-
toerisme-bevordende aktiviteitenplan zeker niet ontbreken.

In een herfstachtig Makkinga werd op vrijdagmiddag 6 juli j. l. de
officiële opening verrieht. Bestuurslid de heer Lok ( zowel van het
Monument van de Maand als van De Fryske Mole) benadrukte in zijn
openingswoord de problemen die het geeft om onze molens draaiend
te houden. Lovend liet hii zich evenwel uit over de perfecte perso-
neelsbezetting op t'De Weyertrr. Er zijn acht vrijwillige molenaars,
waarvan vijf zelf opgeleid, €D een zevental vaste vrijwilligers die
bereid zijn allerlei hand- en spandiensten te verlenen. Voorzitter
Pieter Bouma van de plaatselijke molenstichting sprak van een bonte
groep die het elke week toch maar weer klaart om de molen als ge-
meenschappelijk bezit voor de gemeenschap toegankelijk te maken.
Wat dat betreft is de opmerking rrwe vinden onszelf iedere maand
Monument van de Maandft niet onterecht geplaatst.
Het tekent de strijdlust om van de molen iets moois te maken en te
houden, vastberaden met de blik op de toekomst gericht. Ook dan
hoopt men over voldoende, vakbekwame vrijwillige molenaars te
kunnen beschikken. Vandaar ook Boumafs opmerking dat het aantal
molenaars best nog uitEebreid kan worden.
Opleiden is investËren ïn de toekomst. Als lesmolen, aangesloten bii
het Gild Fryske Mounders, verbreid men dan ook de kennis over het
malen met windkracht. Bovendien beijvert de stichting ervoor de
molen in oorspronkelijke staat te behouden en te exploiteren.

De korenmolen von Mokkingo een lèvend monument woorin cul-
tuur, historie en een herboren vokmonschop de ingrediënten
z i in voor een toeri sti sche, recreotieve bez ienswoord i gheid .

(foto: Winfried Wolto ).

De heren Sche ltens
en Lctk lichten de
vong onder het
taez iend oog van
de heren
Dick Bunskoeke
en
Pieter' Boumo "

KORENMOLEN'DE WEYERT'
monument van de maand
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Het pas aangekochte koppel nieuwe kunststenen, zelf verdiend met
malen voor twee bakkers en diverse particulieren, past wat dit be-
treft voortreffelijk in de strategie van deze groep molenvrienden.
Verbind daaraan de goede samenwerking met de gemeente Ooststel-
lingwerf als eigenaar en je hebt een brede basis voor een gezonde
toekomst.
Bii een Monument van de Maand past ook iedere keer weer de presen-
tatie van een boekje dat het monument als onderwerp van beschrijving
heeft. De heer Lok overhandigde het eerste exemplaar aan de samen-
steller ervan, Dick Bunskoeke. Ook waren er exemplaren voor loco-
burgemeester Scheltens en Pieter Bouma.
Vervolgens werd de vang gelicht door de heren Lok en Scheltens en
daarmee was de molen dan als een levend Monument van de Maand
voor geopend verklaard. De krachtige wind bracht de zelfzwichter
onmiddellijk in beweging en liet de genodigden dan ook echt de sfeer
van het oude korenmolenaarsvak meebeleven. Het zingen van de
stenen, een geurende stroom meel in de meelgoot, ronddraaiende
raderen en buiten het vlot voortjagende gevlucht.
In het naast de molen gelegen gebouw kon men een drietal exposities
bewonderen: een tentoonstelling met molenmodellen van de heer
Klaver, aangevuld met algemene informatie over molens op panelen;
een overzicht van oude gereedschappen uit de verzameling van
Albert Mulder (jammer dat het boek over dit onderwerp nog niet uit
was! ) en tot slot een bijdrage van de imkerijvereniging waarvan
molenaar Wim Sjouke deel uitmaakt. Verder werden er nog drie video-
films vertoond en was er een broodexpositie. Natuurlijk namen we wat
broodjes mee naar huis en daar hebben we opnieuw van gesmuld.
Tal van aktiviteiten zouden in de loop van de maand nog volgen.
Kortom, voldoende voor een geslaagd stuk monumenten- en molen-
promotie !

Gerben D. Wijnja -

door G.*-, D.t^/jj':it

olentiterotuur

Monument van de Maand - Molen ilDe Weyertrr Makkinga.
Bij de officiële opening van de korenmolen te Makkinga als Monument
van de Maand vond tevens de overhandiging plaats van het eerste
exemplaar van het bijbehorende boekje (over die opening hebt U
elders in dit nummer meer kunnen lezen). Ondanks het feit dat er
over molen rrDe Weyertrr al heel wat geschreven is, wist de samenstel-
ler, historicus Dick Bunskoeke, toch nog interessant aanvullend mate-
riaal boven tafel te krijgen. Dit geldt ook voor het illustratieve ge-
deelte: de aktieve verzamelaars zullen diverse fotots uit vorige pu-
blikaties herkennen, maar er is gelukkig dankzij de nodige speurzin
toch tonbekendr fotowerk opgenomen.
Het boekje begint met een korte beschrijving van de geschiedenis
van het dorp met haar kerk en grietmanshuis, waarna de diverse
molens uit de dorpshistorie aan bod komen. De tekst wordt afgewis-
seld met fotofs en ander beeldmateriaal , terwijl in aparte blokken
bepaalde aspecten afzonderlijk belicht worden. We noemen de
honderdjarige Dorpsbelang-VVV (die de molen altijd een warm hart
toedroeg), informatie over volmolens, molentypen, een brandsage,
molenaar Weyert Zeephat en de plaatselijke molenstichting. Na het
historische gedeelte beschrijft Bunskoeke het in- en exterieur van
de fraai gerestaureerde korenmolen. Het boekje sluit af met enkele
technische specificaties, een verklarende woordenlijst en een be-
knopt literatuurlijstie.
De uitgave ziet er, zoals we dat inmiddels van deze reeks gewend
zijn, weer goed verzorgd uit. Op een kleine onzorgvuldigheid willen
we hier toch wel wijzen: bij de prachtige tekeningen van een achttal
molentypen is verzuimd de naam van de molentekenaar Jan Lunenburg
te vermelden!
Verder zouden we de recente fotors graag wat minder statisch willen
zien: ze ademen zo teveel een museumsfeer, terwijl men juist zo trots
is op de herstelde bedrijvigheid in en om de molen. De vorige molen-
uitgaven in deze reeks brachten mens en molen iuist in goede onder-
Iinge harmonie in beeld. Wilden de mulders uit bescheidenheid niet
op de foto of is hier sprake van een bewuste keuze? Als je wilt laten
zien dat molens meer zijn dan statische monumenten dan zul je dat
ook moeten kunnen aantreffen op de fotors. Bij twee fotors is in het
onderschrift een klein foutje geslopen: Bunskoeke attendeert ons op
een op de achtergrond staande regulateur, maar hier staat een bas-
cule; de regulateur hangt a.h.w. boven tegen de zolder. Verder
vergist hij zich in het materiaal van een rond 1950 gestoken roede:
dit moet niet gietijzer maar staal zijn.

Aondocht voor de exposities von de heren Klover en Mulden
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Het boekje is fraai gebonden en uitgevoerd in formaat 15 x 15 c:rn.
De omvang bedraagt 60 bladzijden waarvan de helft door beeld-
materiaal wordt ingenomen.
Dick Bunskoeke heeft opnieuw (hij schreel ook over rrDe Zwaluw'! van
Birdaard) bewezen dat hij een prima aanvuliend en leesbaar verhaal
kan brengen over een molen waarvan ie clenkt dat iedereen da:rrover
al uitgeschreven is.
Als een bijzondere en blijvende herinnering aan dit Monument van de
Maand is het boekje vanzelfsprekend te koop in de molen te Makkinga.
U kunt dit vierde deel van de vijfde jaargang uiteraard ook verkrijgen
in de boekhandel of per post bestellen door overmaking van f. 12,50 +

f. 2,50 porto op rekeningnummer 33.54.01.503 van de Rabobank
Leeuwarden (postgiro bank 84.07.01) t.n.v, Monument van de Maand
o.v.v. rrDe Weyertrr.

Over molens, waterschappen, en veenpolders in de Stellingwerven.
Op de tentoonstelling in het bijgebouw van molen'rDe Weyert" te
Makkinga troffen we een folder aan waarin dit boek over de Stelling*
werver molengeschiedenis wordt aangekondigd. Molenkenner J. Klaver
uit Oosterwolde schreef een verhandeling over de soorten in«lustrie-
molens die in de Stellingwerven voorkwamen, waar ze stonden of nog
steeds staan. Daaraan toegevoegd is een beschrijving van dc water-
schappen en veenpolders vanaf de oprichting tot hun opnamc in de
concentratie van waterschappen. Speciale aandacht is bestced aan de
wijze van bemaling met windkracht, voor zover dat van toepr.rssing was.
De studie wordt niet in boekvorm uitgegeven, maar in een s«rort scrip-
tievorm. Talrijke illustraties verlevendigen de tekst, Door dezc vorm
van uitgave te kiezen, is de koper vele tientallen guldens goedkol>er
uit! De heer Klaver deelde ons desgevraagd mee dat de kosten voor
deze uitgave in gebonden vorm zotn zestig gulden zouden bedragcn,
terwijl de intekenprijs nu slechts vastgesteld is op f. 12,50 (excl-
porto). Belangstellenden kunnen deze studie bestellen bij de stich-
ting Stellingwarver Schrieversronte, Postbus 128, Bongheer 1,
8430 AC Oosterwolde, tel. 05160-14533.
Het lijkt ons een uitgave die molenhistoriei niet mogen missen, zeker
niet voor dit bedrag.
Voor de volledigheid vermelden we nog dat lrei in het Nederlands ge-
schreven is. De verschijningsdatum is gestr.:ld op augustus/september
1990.

Veertig molens in Uitgeest.
In Molenpost, het blad van diverse molenstichtingen uit Noord-Holland,
lazen we de aankondiging van dit boek dat uitgegeven wordt door de
stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM). Dr. A.J. Kölker,
provinciaal inspecteur der archieven, heeft in 80 paginars de geschie-
denis beschreven van alle veertig molens die ooit in Uitgeest hebben
gestaan. Aan de tekst worden zorn 70 illustraties toegevoegd.
Het boek is bij voorinschrijving te koop voor f. 25,-- (excl. porto),
terwijl later f . 29,50 betaald moet worden. Volgens Molenpost kon
het bedrag zo laag gehouden worden door rliverse sponsors.
Uw bestelling kan gericht worden aan R. Dijkstra,
Molenweg 12, 1911 BS Uitgeest.

s

AanvtrIlend krrr. r;r:i*ni.:rrekenr lieuws .

Inmiridcls is rrers;chenLlÍl een algemeen getint lroek over molttts vilri
de hanrl vr* <Jc molenjournalist tlalk, bekend van Kiik op Moletrs.
De r.ritg;rv+ is vr':l'!,.rijphiritr in tle tror:khantlel . We hebhen dit lroek
helaln; rrog riict iiulxrcii ulricri, zod;rt we in cert volgettrl nu{nuier
Irierop terrrg h«:perr in J;omctr.
Mon boekje dat rve cvennrilr konderr irrzierr is de uitgave over De Slaclrtr,,
de trinrrenwaterkering in Westnrgo rlie in augustus Monument van <le
Maand was. Voor liefhebbers van waterstaatsgeschiedenis zeker cen
inust! De prijs vln <litrvcrkjc i:edrlagt net als alle voot'gaantle deeltjes
f. 12,50.
Vol spanning wachten we ot,k op het ievenswerk van de onlangs over-
leden molenpublicist A, Ilicker Canrten. Zrn studie over poldermolens
in Holland wordt alom lresch«;lrwd als zijnde het standaardwerk op <lit
terrein. Wanneer een en ander door ons bestudeerd is, komen we
hierop graag terug.
Tot slot is er dan nog de al eens eerder aangehaalde uitgave met
molengedichten waarvoor onze voorzitter de heer Bokma nogal wat
werk heeft verzet" In samenwcrking met de heer Freark Dam hoopt
hij te komen tot een zo veelzijdig rnogelijke keuze. De bundel zal
worden voorzien van diverse illustraties van de hand van bekende
(Friese) tekenaars. Iierr uitgever is inmiddels gevonden. Hopelijk nog
dit jaar zal deze publicatie tret licht zien. In de provinciale pers zal
er ongetwiffeld :randacht a:rn geschonken worden.

il

fl

Het #ell"s Ít: #xcfft6ifaor- v{ïri fur*{ furir,:kfe
word d rJr:nr- *Íe llr:#r" f.. *k # uc?rfu *rtr! irsd
his forrcr,is #ir. k J:3 r.rrus kex:$i *..'"

over rie molen vffn h,lokkir;i7*
aan rle szmens t*lt*r ,
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Tegenwoordig worden de stommen voor houtzogerijen meestol over de
weg oongevoerd. De lokotie von de houtzoogmolen is door niet ge-
schikt voor; zo'n molen is nu eenmool gericht op de oorspronkeliike
aonvoerwegen , het woter. De loofsf e schokel in het tronsport moeten
de molenoors dus zelf verzorgen.

Í^frfrq

Plottegrond
Woudsend.
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Neem het denkbeeldige geval dat uw houtleverancier een stuk of 75
grove dennen en notenbomen van diverse lengten en dikten op een
door de weekse dag min of meer neties gestapeld op de gemeentelijke
loswal deponeert. Hij wil ze graag zo snel mogelijk in het water heb-
ben om verkleuring van het hout te voorkomen. U ziet de problemen
al op de loer liggen: de stammen liggen in de weg, want het toeristen*
seizoen is losgebarsten, maar de molenaars hebben door de weeks hun
werk' wondelen met een stom

D rooiende bewegi n g

Het vergt enig overleg om een scheef gestapelde berg stammen zo uit
elkaar te halen dat niet de hele boel tegelijk in beweging komt.
Alleen de bovenste boom loswrikken, of juist de onderste stam voor-
zichtig opzij schuiven zodat de stapel een bredere basis krijgt en
langzaam inzakt. De tweede methode is het beste in de hand te hou-
den en dus het veiligste.

Verplootsing

door poolsteek

t,

holen

Dwo rs-
doors ned e
v lot

B en C ziin middenmonsteken
A vio B siorren oon C (schootsteek)

VLOTTEN WOUDSEND

+
@t'mr
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1 door 2,

hterlongs
C

€
n noor 

0
M iddenmensfeek

middenmon-
s te ken

Boven oon zicht siorring

AIs een stam los ligt van de stapel is de verleiding groot hem snel
naar het water te rollen, aangenomen dat de stam daar recht genoeg
voor is. Maar let op: de voet is dikker dan de rest van de stam en
de boom rolt dus scheef weg. Dat moet van te voren worden gecom-
penseerd.
Verder is het de vraag of alle dennen drijvers zijn, zijn sommige
notenbomen zinkers? Voor de zekerheid krijgen alle stammen een
lijntje om voordat ze van de kade het water in plonzen. En al die tijd
moet je de bootjesrnenscn er op wijzen clat ze betcr crgens andcrs kun-
nen gaan liggen voordat er een massa van ton of zo konrt aanrollen;
dat is toch wel overtuigend. Maar even weglopen voor een kop koffie
of een ijsje en de lcgle kade ligt weer vol"

Vlotten bouwen wil geleerd zijn. Ook al is in r-le nrolcn het speciale
gereedschap nog voorhanden, de trandigheid ermee is niet aangeboren.
Het is niet zo rnoeilijk via cle lijntjes en met pikl.raken de stammen
netjes naast elkaar te piirkeren. IIct wordt lastiger oul zc stevig
tegen elkaar te sjorren,

13

Vlot voor de wol

/----

meerri ng

Bega niet de domheid te denken dat een drijvende boom uw gewicht
er nog wel bij kan hebben. Natte voeten is wel het minste. U hebt
TWEE stevige planken nodig om het gewicht te verdelen en te zorgen
dat de bomen niet kantelen. (Staande op één plank kunt u die niet
meer verplaatsen!) Hoe dik het vlot mag worden, hangt af van de
diepte van de opslagkolk. U zult zien, dat valt tegen.
Als we besluiten tot een vlot van twee lagen, ligt het vanwege de
stevigheid voor de hand de tweede laag dwars te leggen. Dat stelt
eisen aan de precisie waarmee de eerste laag wordt gesjord. Ze
moeten aan één kant allemaal netjes gelijk liggen:

Draai vervolgens het vlot dwars op de kade en rol de volgende laag
vanaf de kade op het vlot. Goed sturen. En zorg ervoor dat de stam
niet tussen wal en vlot valt: het lukt niet een drijvende stam alsnog
op het vlot te krijgen. U had de bomen toch hopeliik wel gesorteerd
liggen: lang voor de onderlaag en korter voor de tweede laag? Aan
de kant van de kade verdwi jnt het vlot steeds meer onder water.
De reeds geladen stammen van de tweede laag moeten dus worden
doorgerold. Duwen en trekken vanaf de kant of op het vlot zelf . IIet
gaat makkelijker dan op straat want het water helpt een handje mee.

V eilig-
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Varen met een vlot
gaat het gemakke-
lijkste als het motor-
bootje een (star)
geheel is met het
vlot : een duwboot*
eonstructie. Met
een paar pk komt
het vlot vlotjes in
beweging; snel
varen is alleen maar
moeilijker bestuur-
baar. Toch is het
verstandig te wach-
ten tot het niet zo
druk meer is op het
water, dus tot de
brugwachter zijn
eetpauze heeft.
De route is eenvou-
dig en met een ruime
bocht duwen we het
vlot zover mogelijk
de prut in. Dat valt
tegen. We wisten
dat de kolk door
een baggerschip als
zwaaikom is gebruikt;
nu komen we er
achter hoeveel mod-
der daarbij naar
binnen is gedraaid.
Overleg met de ge-
meente over ver-
beterin g van de
bruikbaarheid van -

Op weg noor "De Joger" (net door de bruq )

de molenkolk leidt tot de verrassende mededeling dat dat stukje
water in bezit is van een nazaat van Nauta, de laatste molenaar van
rrDe Jagerrr. Bovendien heeft die andere plannen met de kolk...
Na twee zaterdagen en anderhalve snipperdag liggen vier vlotten aan
de goede kant van het dorp. AI spoedig blijkt dat "vast?tliggen in de
prut een betrekkelijk begrip is. Een flinke wind veroorzaakt stroom
in de Ee en doet het water stijgen. Bovendien rammelen de hekgolven
van de schepen aan de ketenen van de vlotten. Het is net als schud-
den aan een pot met bomen: er ontstaat meer ruimte. In ons gJeval
verschuiven de stammen wat langs elkaar tot de de bulten van de een
in de holten van de ander vallen. Het vlot komt daardoor losser in
elkaar te zitten. tlet blijft opletten geblazen.
Zo geredeneerd is er veel te zeggen de tweede laag van het vlot even-
wijdig op de onderlaag te leggen.
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Transport van zinkers.
Zolang bomen voldoende lucht bevatten, blijven ze drijven. Net als
bij een spons wordt op den duur de lucht in het hout vervangen door
water. Bij de ene soort hout duurt dat langer (balsa) dan bij de
andere en sommige soorten bevatten van huis uit bijna geen lucht.
Het drijfvermogen van hout neemt dus langzaam af in het water en
op den duur verdwiinen de stammen helemaal onder de oppervlakte.
Thor [Ieyerdahl had de gewoonte elke dag even in de balsa-stammen
van zijn vlot de Kon-Tiki te prikken om te zien hoe ver het water al
naar binnen was gedrongen.
Hoe dan ook, houtzaagmolenaars moeten een methode hebben om
zinkende bomen en stammen die na verloop van tijd zijn weggezakt
in de modder weer boven water te halen en weg te slepen.

Bij stammen die al zinken bij de tewaterlating is het eenvoudig: ze
liggen immers aan een lijn. Nu blijkt dat het belangrijk is dat die lijn
zoveel mogelijk in de buurt van het zwaartepunt om de boom is gesla-
gen. Dat hijst makkelijker.
Bij de molen hoort een brede praam of een bak om zinkers aan te han-
gen en weg te varen. Over die bak ligt een bok: een houten raamwerk
met twee spillen die door een pal maar naar een kant kunnen draaien.
Deze rrlierentt worden bediend met een losse handspaak die de spil een
kwartslag doordraait. Een rol van de hijsbok steekt iets buiten boord.

Doorsnede molenbok met hiisbok;
gehesen stom en een voste stom.

Omdat de hijsbok maar weinig oversteekt komt de opgehesenboom
vanzelf stevig tegen de schuine zijkant van de bak te hangen.

Bomen die na jaren onder water zijn verdwenen, zijn lastiger te han-
teren. In de eerste plaats moeten ze met een pikhaak op de tast
worden gelokaliseerd. Vervolgens schatten we waar het midden is.
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Als het kan, willen we ook nog graag weten aan welke kant het voet-
eind van de stam zit, dat maakt het makkelijker de stam later in de
goede richting voor de molenhelling te parkeren.
Om een stam uit de modder los te trekken en hem boven water te
hijsen gebruiken we een hijsbijl.
De hijsbijl wordt gebruikt als
een harpoen; gelukkig zwem-
men onze walwissen niet weg.
Het blad van de bijl slaan
we met een handhei of een
grote houten hamer een paar
centimeter in de stam (in de
len gterichting) . Vervolgens
trekken we met de spil de
hijsreep z6 strak dat de bak
een eindje dieper het water
in wordt getrokken. Het is
wonderlijk hoe stevig een
klein oppervlak van de bijl
wordt vastgeklemd door de
stam . Meestal ligt de boom
zo vastgezogen in de modder
dat de extra hijskracht niet
meteen voldoende is. On-
rustige molenaars proberen
de stam los te werken door
naar de hoge kant van de
bak te lopen, maar geduld
is een schone zaak. Dat
geeft mooi gelegenheid
voor een bak koffie. Na
een paar minuten hangt de
stam losjes aan de biil
naast de bak.
Voor de zekerheid nemen we de stam toch liever over aan een draad.
Het vereist wel een handigheidje om de draad, onder water, offi de
boom te krijgen. Dat gaat als volgt: haal een stuk ketting in U-vorm
langs een van de einden van de boom. Knoop de hijslijn aan een van
de einden van de ketting en trek de lijn met behulp van de ketting
om de boom. Nu ntag de boom wel weer even zinken. Wrik de bijl los
uit de stam en hijs de boom vervolgens aan de lijn op tot hij hoog
genoeg naast de bak hangt. Als de bak zo is behangen met vier
bomen, varen we richting molen en leggen de stammen voor de kant,
evenwijdig aan de wal.
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Het ombocht von de
korenmo lenoor herleeft
in de molen vorl
Mokki ngo. Een von
de vriiwilligers leegt
hier een zok tarwe
i n de koor von de
moolstoel.
(foto: C.D.W. )
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