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FRYSKE MOLBTAAL

Drz, nieuwe molenuitgave met een rijkdom aan Friese moleruuoordercchat i.s v,77l1tp

geïllustreerd en verschijnt binnenkort. Op de Gild-vergaclering in AHinun yt(,(t u

meer! Een boek dat u niet may missen!! !

VAn de redaktie
Diverse lezers hebben er weer voor gezorgd, dat er op het bureau van de redaktie een sta-

pel koprj lag voor verwerking. Een goede zaak, want uw bijdragen zorSen oP die manier

voor een veelzijdige kijk op onze Friese molens. Om de omvang van elk nummer toch

wat binnen de perken te houden, niet elk nummer kan een kerstnummer zijn, moest in be-

paalde gevallen een overvloed aan foto's teruggebracht worden tot een meer acceptabele

hoeveelheid. Verder hebben we nog twee bijdragen die moeten wachten tot een volgend

nummer. Laat dit U er echter niet van weerhouden kopij in te sturen. Met name aktuele

bijdragen krijgen zeker voolrang, liefst met foto!

1993 is een bijzonder molenjaar. De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van mo-

lens in Nederland, bestaat ditjaar 70jaar en op deze plaats wensen wij haar nog vele suc-

cesvolle jaren toe. op 6 maart j.l. was de jubileumvergadering in de RAI te Amsterdam.

In een volgend nummer hopen we daar nog op terug te komen'

Inmiddets heeft de ambachtelijke korenmolen De Hoop te Stiens het eerste meel al weer

gemalen. Een hoogtepun t zal zonder meer worden de officiële opening door de Commis-

saris der Koningin de heer Hans Wiegel. Dit feest zal plaats vinden op 23 april a.s. Op-

merkelijk is het, dat het dan exact 13 jaar geleden is dat de vorige molen werd geopend

door te toenmalige burgemeester Boschma die thans voorzitter is van onze stichting! Een

dag later is het Open Molen en dat belooft ook een enorm feest te worden: zo komt er een

bakkerij met veldoven, een door stoom aangedreven dorsmachine en een kindercarrousel.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor de Nationale Molendag van 8 mei a.s. In verband

met het jubileum van de Hollandsche Molen dient dit een klapper te worden. Laten we

bopen dat er een record aantal molens in werking zalzijn en dat velen zich zullen aan-

sluiten bij het nog te geringe aantal molenliefhebbers dat Nederland telt!

In dit nummer
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OM TE NOTEREN

Voorjaarsvergadering Gitd Fryske Mole te Akklum.
Officiële opening korenmolen De Floop - Stiens.
O1len dag korenmolen De Hoop - Stiens.

Molenruilbeurs te Utrecht (Bethelkerk).
inl. bij dhr. Tersteeg (tel. 010-4808457).
Nationale Molendag.
Molenfestival Schiedarn met molenruilbeurs in de Noordmolen.

Gerben D. Wtjnja 

-' Nationale Molendag
van vorig jaar. Volop
belangstelling op de
maalzolder vctn koren-
molen 'Windlust' te
Wolvega.

(foto G.D.w.).



NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Nieulvs van de Stichting De Fryske lVlole.

1. De restauratie van de Grote Molen te Broek-
sterwoude is in het afgelopen jaar gereedge-

komen. De vijzel is vernieuwd en de be-

schoeping ervan iets ingekort. Hierdoor
hoeft het water niet meer zo hoog te worden
opgemalen.

2. Bij de Bullemolen te Leeuwarden zullen bin-
nenkort de wilgen worden gekapt, zodat als

de molen in 1994 zijn 2e restauratie-beurt
krijgt, er geen windbelemmering meer plaats

vindt.

' De nienue vijzel in De Grote Molen 3. De Fryske Mole heeft samen met de V.V.V.-
(Joto: Fred Ralten). Friesland een werkgroepje gevormd en een

fietsroute uitgezet voor Nationale Molen
dag/de Landelijke Fietsdag op 8 mei a.s. De route loopt vanuit Leeuwarden langs de

westzijde van de Dokkumer Ee naar Birdaard (De Zwaluw), door de Trynwàlden en

ten zuiden van De Kleine Wielen weer terug naar Leeuwarden.
De afstand bedraagt ca. 35 km en er kan op drie plaatsen worden gestart:

te weten: 1. Leeuwarden - in de Prinsentuin
2. Birdaard - molen De Zwaluw
3. Oudkerk - bij V.V.V. kantoor

De deelnemers ontvangen na betaling van f 3,-- een routeboe§e. Na afloop van de

tocht ontvangt de deelnemer, na overleg van het routeboekje, een herinnering. De fiets-
dag begint om 09.00 uur en er kan gestart worden tot 13.00 uur. De werkgroep heeft
ook het mooie weer al besteld.

4. Het bestuur van het waterschap De Walden te Damwoude en de stichting hebben be-

sloten dat de Wijnsemrolen overgedragen zal worden aan De Fryske Mole. Dit wordt
dan de 44e molen van de stichting. Als u dit leest hebben, hopen wd, de volmachten
van het waterschap besloten tot het meegeven van een "bruidschat", waarna de finan-
ciering "rond" is.
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5. Landelijke Waterschapsdag.

Bij het bestuur is de vraag gekomen of op de Landelijke Waterschapsdag van 12 juni
a.s. de waterschapsmolens kunnen draaien. Wij willen graag onze medewerking hier-
toe verlenen en vragen hierbij de molenaars om op l2 juni de molens te laten draaien.

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Het bestrutr van het Gild Fryskz Mounders nodigt de leden en de donaÍeurs uit voor de
voorjaarsvergadering. Andere belangstellenden zrjn ook welkonr. De vergadering vindt
plaats op:

vrijdag 26 maart 1993, aanvang half acht, te Akkrun, zaal De l,antaerne (Ont e toer 8,
tegenover de Hervornde Ke*).

VOORLOPIGE AGENDA

I Opening
2 Mededelingen en ingekomen post
3 Verslagbestuursactiviteiten
4 Vaststelling verslag najaarsvergadering
5 Vaststellingjaarverslag 1992
6 Verslag van de kascommissie
7 Financieel verslag 1992
8 Bestuursverkiezing
9 Komende activiteiten

l0 Nieuwe gezellen en molenaars

l1 Rondvraag

PAUZE
Lezing door de heer Slot te Stiens: Brandpreventie en -bestrijding bij windmolens

Sluiting

Het bestuur staat uiteraard open voor aanvullingen op de agenda. Een uitgebreidere defi-
nitieve agenda met de bijbehorende stukken en een toelichting hebt u reeds ontvangen te-
gelijk met het programma van de excursie naar molen De Hoop te Stiens.
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LEERMEESTERS GEVRAAGD
Het Gild Fryske Mounders kan alleen maar voldoen aan de hoofddoelstelling als er vol-
doende molenaars zijn. Bij de bespreking van de leden die drie jaar Gezelzijn en die dus,
bij regelmatige molenaarsactiviteit, in aanmerking komen voor de status Molenaar bleek
dat van alle kandidaten maar ongeveer de helft nog vaak op een molen te vinden is!

Het is bekend dat nieuwe leerling-molenaars niet vanzelf komen aanwaaien. We hopen
dat de lesmolens niet wegwaaien, maar een aantal leermeesters zoekt de luwte op. (Ons
vak leidt onvermijdelijk tot luchtige beeldspraak). Om in de loekomst niet in de proble-
men te komen, wordt het tijd voorbereidingen te treffen voor de benoeming van enkele
nieuwe leermeesters.

Het bestuur is er zich van bewust dat de taak van een leermeester niet gering is. Vooral
de investering van zeer veel zaterdagen gedurende een lange tijd mag niet worden onder-
schat. Daar staat tegenover dat het veel voldoening geeft leerlingen voorbij het examen te
krijgen. We zijn er van overtuigd dat er leden zijn met de status Molenaar die terecht de
titel leermeester zouden kunnen hebben. We doen op hen een beroep eens na te denken
over die functie. Omdat bescheidenheid ook onder molenaars een deugd is, vraagt het be-
stuur de andere leden de mogelijke kandidaat-leermeesters de weg te wijzen naar de
drempel. Niet !e hard duwen: een onberaden stap kan tot teleurstelling leiden.

De collega-leermeesters zullen een nieuwe leermeester niet zo maar laten dwarrelen. Op
de leermeestersvergadering is er gelegenheid tot praten over "Hoe vertel ik het mijn leer-
ling", en u krijgt alle gelegenheid de kunst af te kijken bij uw collega's. En verder zal her
bestuur zorgen voor wat er nog meer komt kijken bij de inwerkperiode.

MOLENAAR GEZOCHT

In de gemeente Franeker staan twee spinnekoppen. Die aan de rondweg bij de water-
toren heeft dringend behoefte aan een (nieuwe) molenaar. Het bestuur heeft de blik
al naar veel richtingen gewend, maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat gehad.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer v.d. Schaaf van de afdeling
Gemeentewerken, 05 1 70-83 1 9.

MOLENAARSCONTRACTEN
Een molenaarscontract is en blijft een zaak van twee partijen: de molenaar en de eigenaar
van de molen. Het Gild Fryske Mounders heeft slechts van advies gediend bij de opstel-
ling van het modelcontract van de Fryske Mole. De vereniging is er daarbij van uit ge-
gaan dat:
* De wijwillige molenaar al veel tijd en zaÍE in de molen steekt en dat hij daarom bij

die werkzaarnheden geen financieel risico mag lopen;
* Het bezit (de molen) de zorg is van de eigenaar (onderhoud, behoud, verzekering, en-

zovoort);
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* De vrijwillige molenaar zorgvuldig met de molen werkt en er waar mogelijk onder-
houd aan verricht;

* De vrijwillige molenaar voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is voor schaden
die het werken met de molen toebrengt aan derden (via het Gild Fryske Mounders).

Het bestuur is van mening dat deze uitgangspunten zijn terug te vinden in het contract dat
de Fryske Mole haar molenaars heeft toegezonden. Het bestuur ziet geen haken en ogen
aan dat contract en het kan de leden slechts adviseren er akkoord mee te gaan, maar het
blijft ieders vrijheid daar anders over te denken.

OUDE NUMIVIERS UTSKOAT
In de afgelopen tijd bereikten het bestuur een paar maal de waag naar oude nurnmers van

de Utskoat. Dat is niet vreemd gezien het gehalte van de inhoud. Oude nummers zijn he-
laas op dit moment (praktisch) niet meer beschikbaar. De oplage is altijd krap geweest
omdat we niet wilden blijven zitten met oud papier en bovendien kijkt de penningmeester
streng toe.

Een wij groot percentage van de leden is het Cild Fryske Mounders trouw vanaf de op-
richting. Zij hebben alle nummers van de Utskoat ongetwijfeld op een min of meer op-
vallende plaats in de boekenkast opgeborgen. De nieuwkomers is die rijkdom helaas
(nog) niet beschoren.
Wie belangstelling heeft de verzameling aan te vullen, kan zijn naam, adres en een over-
zicht van de gewenste nummers op de voorjaarsvergadering inleveren bij de secretaris.
We verzamelen die gegevens TOT EEN MAAND VOOR DE NAJAARSVERGADE-
RING. U kunt de bestelde exemplaren op die vergadering afhalen tegen betaling van de
kosten.

Deze service verlenen we maar één keer. Het bestuur is niet van zins en verzendboekhan-
del te beginnen: daar hebben we ons al eens op verkeken!

Jaap van Driel



De opleiding: ter discussie?
"In den lande", zoals dat zo mooi heet, is nogal rumoer over de opleiding tot vrijwillig
molenaar. Ingezonden stukken in verenigingsbladen en provinciale molenbladen en me-
ningen op vergaderingen:

- moet het allemaal zo moeilijk (minder theorie meer praktijk)
- kan het niet sneller (geef leerlingen sneller zelfstandigheid)
- doe het stap voor stap (van makkelijk naar moeilijk examen voor wie dat wil).

Het probleem zou zijn: te weinig aanmeldingen, te veel afvallers en dus een tekort aan
vrij willige molenaars.
Voor uw bestuur was dit aanleiding om eens met onze leermeesters van gedachten te wis-
selen.

Vraag: is onze opleiding aan verandering toe, metin het achterhoofd:
a. onaantrekkelijk voor starters, dus te hoge drempel;
b. overbodige of moeilijke ballast, dus weglopers;
c. geen blijvers bij geslaagden.

Discussie
Het aanmelden van nieuwe leden gaat op basis van mond tot mond reklame, stands op
hobby-beurzen en ,,toeva1lige" publiciteit (opening, examen en zelfs brand).
Het aantal aktieve vrijwilligers groeit licht met inbegrip van de uitvallers.

De leermeesters hebben gemiddelde opleidingsmogelijkheid over.

Opleidingsniveau en hoeveelheid stof dan?
Als leerlingen zich eenmaal aanmelden zíjn er zeer weinig uitvallers. Natuurlijk valt het
wel eens tegen, vooral met onderdelen als weer en techniek.
Maar uitvallen omdat het te zwaar, te lang, te moeilijk is, nee.

De motivatie en verantwoordelijkheid. Meestal beheren de leermeesters meerdere molens
en is er veel werk te doen. Al snel moét zelfstandig meegedraaid worden.
Er wordt uiteindelijk opgeleid voor zelfstandig molenaar en die zelfstandigheid moet
worden aangeleerd. Dat waagt wel eens om risico's te nemen ook door de leermeesters.

De leermeiesters willen het niveau en de hoeveelheid stof niet verlichten.
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Tenslotte
Het bestuur onderschrijft weliswaar de standpunten van de leermeesters:

- er kan nog meer bij
- hou de opleiding zoals die nu draait" maar het bestuur roept de lezers toch op tot

reactie.

Geef uw mening per brief ofop onze voorjaarsvergadering over:
- de opleiding zoals: stof - tijd - aanpak lesgeven;
- het binnenhalen van nieuwe collega's;
- de begeleiding voor het vinden van een ,,baan" na het examen;
- alle andere zaken waarvan ik vindt dat die kunnen bijdragen tot het opleidingsdoel:

Ieder maalvaardige molen iedere zaterdag aan het werk!

Jan Coppens (voorzitter).

De niet actieve geslaagden?

Daar is weinig zicht op. Natuurlijk
zingen. Het bestuur gaat toch deze
actief zijn.

kennen we gevallen van persoonlijke aard of verhui-
leden eens vragen naar de achtergronden van hun niet
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de legeringsbalk op de steenzolder. De oude korbeel was zó slecht, dat je hem met hand-
kracht tussen de stijl en de legeringsbalk kon uithalen.
De penverbinding waarmee hij in de stijl za! was dan ook geheel weg. De stijl zelf bleek
bij verdere inspectie, alleen nog maar te bestaan uit het buitenste hout.
Om verband te houden in het achtkant, moest er toch een tijdelijke oplossing gevonden

worden om de korbeel op een deugdelijke wijze te kunnen plaatsen.

Want om in een bestaand achtkant een korbeel te vervangen gaat haast niet. Een korbeel
wordt n.l. opgesloten door de stijl en een legeringsbalk zodat de nieuw te plaatsen kor-
beel aan één van de peneinden altijd e.en vulstuk krijgt om hem passend te maken.
De stijl is plaatselijk zo goed mogelijk uitgehakt en daarna is er een vulstuk geplaatst om
de korbeel toch steun te geven. Tevens zijn er twee nieuwe veldkruizen geplaatst van een

zwaarderc constructie dan normaal toegepast zou worden.

Wat is er nu eigenlijk met de eerder aangevraagde subsidie gebeurd, waagt u zich af.
Toen bleek dat de subsidie niet toereikend was voor de geplande restauratie, is besloten

deze aan te wenden voor een grote opknapbeurt van het gaande werk.
Bij de restauratie in 1968 was, zoals u in het Fries molenboek kunt lezen, het bovenwiel
en het spoorwiel vervangen, maar Íurn de werktuigen, zoals de pelstenen, was om wat
voor reden dan ook geen aandacht geschonken.

Tevens was de pasbalk en de pasbalkophanging nog in de oude staat zoals Hendrik Dam
hem had achtergelaten. Ook de originele zeverij en de waaierkast waren niet meegeno-
men in de restauratie die toen plaats vond.
Ook het gevlucht was niet zoals het er op een pelmolen hoorde uit te zien. In die jaren
werden molens alleen gerestaureerd op het uiterlijk.
Nu zouden we zeggen: "Ze werden verrestaureerd".
Als het uiterlijk maar weer op een molen leek, was men al tevreden.
FIet gevlucht was veel te vlak voor het werk waar hij oorspronkelijk voor gebouwd was.

Een pelmolen hoort een gevlucht te hebben met een diepe zeeg en een brede voorzoom,
nu had hij een zeeg waarbij de bovenste heklat +16 en de onderste 0 graden was.

Terwijl dit toch wel +23 en - 4 moet zijn!

Jaarverslag molen "De Hond" te
Paesens

o "De Hond" in vol ornaat.

Zoals u allen wel weet is

molen "De Flond" één van
de lesmolens van ons Gild.
En ook in dit jaar heeft de

molen weer een nieuwe ge-

zel opgeleverd n.l. K. Nijp-
jes, met als leermeestemo-
lenaar G. Gremmé en de
gezellen B. Gremmé-Huls
en E. Feenstra.
Verder zijn wij bij de mo-
len beffokken R. Stout, die
deze zomer examen wenst
te doen, A. Boersma, J. van
Riet, J. Griffioen en E.
Duurken.

Het jaar 1992 stond voor
de molen in het teken van
grote restauratie-plannen.
Zoals ik in een eerdere edi-
tie al schreef, was bij de
jaarlijkse inspectie naar vo-
ren gekomen dat een van

de oostelijke achtkantstij-
len sterke ouderdoms ver-
schijnselen vertoonde. Er
was dan ook in een meerja-
ren-begroting besloten hier

restauratie-subsidie voor aan te vragen. De kosten werden begroot op c.a. 43.000 gld.
Doch bij een nadere contröle door de firma Jellema bleek dat de kosten ver boven de ge-
plande aanvraag zouden uitgaan. Niet alleen de achtkantstijl zou vernieuwd moeten wor-
den, doch ook twee legeringsbalken en twee korbelen. Hoe heeft zo iets kunnen gebeu-

ren, waag je je af. Want nog geen 20 jaar geleden is het gehele staandewerk gerestau-
reerd en is er een nieuw rietdek opgekomen.
Vermoedelijk heeft het houtwerk daarna niet voldoende kunnen indrogen waardoor we
op dit moment weer tegen een grote onkostenpost aankijken.
Hoe erg hd er aan toe is, bleek afgelopen wee§ toen de onderhoudsman van de Fryske
Mole, dhr. H. Kloostemran een korbeel verving tussen de zuidoostelijke achtkantstijl en

BOVEN STE HEKSTAND

ONDERSTE HEKSTAND

-150
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Terwijl de firma Jellema binnen aan de gang ging, heeft Kloosterman de binnemoede op-
nieuw opgehekt, maar nu met een diepe zeeg en een breed hekwerk en voorzoom.
De bestaande hekgaten zijn in takt gelaten doch door het plaatsen van leiwiggen achter de
heklatten kon de stand van de heklatten aangepast worden.
Het hekwerk dat oorspronkelijk bestond uit grenen, is nu gemaakt van bankirai.
Het hekwerk is 15 cm en de voorzoom l0 cm breder gemaakt.
In de molen werd de pasbalk en de pasbalkophanging vervangen, de zeverij werd weer
compleet gemaakt en opgesteld, en er kwam op de pelspil weer een riemschijf.
om de riem voor de zeverij op spanning te brengen, werd de riemspanner uit oude onder-
delen gereconstrueerd.

De pelspil kreeg weer een nieuw rondsel en de wervelbalk, waar de spil in lagert, werd
weer gangbaar gemaakt.

De beide paarden die de bolspillen dragen van de pelstenen werden vervangen en van de
voorloper tevens de pasbalk.
De steenbus in de voorloper werd hersteld, zodat ook de pelsteen weer opgestekl kon
worden.
Nadat de oude pelkuip weer aangebracht was, had de molen nu weer één komplete pel-
steen.

Hierna werd de pasbalk en de pasbalkophanging van het koppel maalstenen onderhanden
genomen.

Als vrijwilligers hebben we in de tussentijd ook niet stil gezeten. Nu er niet gemalen kon
worden, waren wij in de gelegenheid om de loper van het koppel l6der kunststenen on-
derhanden te nemen.
Daar wij tot nu toe vrijwel alleen veevoer braken, was de steen niet geschikt om uit te
malen.
Het maalwert doen wij voor de fuma Brouwer uit Anjum, die ons voor lesdoeleinden
steeds voorziet van te malen of te breken veevoer.
Het produkt dat wij tot nu toe leverden, bestond voor 75?o uit gebroken mais en 25?o
gerst.

Maar nu was gevraagd of wij ook gerstemeel en havermeel konden leveren. Om dit te
kunnen malen moesten wij de uitslagen een andere vorm geven.

LOPER

LOPER+
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Ze warcn nu vierkant uitgescherpt met een scherpe vijl en maalkant.
Dit hebben we gecorrigeerd door hem meer lepelvormig te scherpen.

Maar voor wij met het billen konden beginnen, brachten we de steen eerst onder de rei,
waarbij bleek dat hij erg bol was in de krop.
Door iedere keer met de rei en daarop dodekop over de steen te gaan, waardoor de hoge

stukken zichtbaar werden, hebben we de steen gevlakt. En dan altijd het spannende mo-
ment van de eerste keer weer malen: langzaam komt de boel op gang en dan een grote
klap en alles stond na een hevig gekraak stil.
Wat was er gebeurd?

Alles was vernieuwd op de taatspot na" waar de bolspil in lagert en juist deze begaf het na

wie weet hoeveel jaren arbeid.

De taats van de bolspil was door de bodem van de taatspot heen gezakt, met als gevolg
dat de loper vast op de ligger kwam te rusten.

Ook dit euvel is nu opgelost en de schade bleef gelukkig beperkt tot het laten maken van

een nieuwe taatspot.

Deze taatspot moest nog één keer terug naar de smid omdat al gauw bleek dat de smid
hem iets te nauw had gemaakt, want na een kwartier draaien kookte de olie in de taatspot.

Tevens is de stelling ditjaar geteerd en het hekwerk om de stelling van een nieuw ver{e
voorzien.
Verder zijn, waar dat nodig was, de lekla§es vernieuwd. Hopelijk blijven we de rest van

het jaar gespaard van grote ongemakken, want molens zijn net als oude mensen: Eaan ze

eenmaal mankementen vertonen en dan gaat het al gauw van kwaad tot erger.

De molen is iedere zaterdagmorgen te bezoeken tijdens lesuren of doordeweeks na telefo-
nisch kontakt met de molenaar.

' Molencuff Gerard Gremmé aan het billen.

Gerard Gremmé 

-



' De kap van 't Lam hangt in de takels.

gentje, de ander op enige stopblokken.
Na het afnemen van de staart was de kap aan de beurt. De korte spruit" waaraan de strop-
pen zouden worden bevestigd, was zo verrot dat daalonder eerst een ijzeren balkje werd
gelegd. Bij het begin van het hijsen bleek dit balkje zodanig door te buigen, dat Durk
(molenmaker D. Posthumus uit Huins - red.) het niet verantwoord achtte verder te gaan.
Eerst moest er uit TzummÍrrum een zwaardere balk worden opgehaald. Intussen hebben
Cees - Simon en ik, de tijd dat er toch moest worden gewacht, benut om de op het wagen-
tje liggende roede naar het terrein van de houtzaagmolen "De Jager" te vervoeren. Dat dit
nog wel enige stuurmanskunst in de nauwe dorpsstraatjes vereiste, met deze meer dan 20
meter lange roede zal niemand verwonderen.
Het grasveld bij "De Jager" bleek zo drassig, dat we er tot aan de enkels in wegzakten. Er
lagen echter wat oude planken
en met behulp hiervan kregen
we de roede uiteindeldk op zljn
plaats. Niet zonder dat de wagen
een keer van de planken afgleed
en tot aan de as in de modder
wegzakte. Omdat we geen laar-
zen aan hadden, hielden we er
achteraf ook nog een paar natte
sokken aan over. Intussen was
de balk aangekomen en kon
weer met het hdsen van de kap
worden begonnen. Nadat de
stroppen opnieuw waren vastge-

l5

maakq lag deze in de kortst mogelijke tijd naast de molen op de stopblokken. Toen was

ook pas goed te zien hoe slecht de zaak was.

Ook het boventafelement en gedeeltelijk het ondertafelement moeten worden vemieuwd.
Ook diverse balkeinden zijn totaal verÍot" iets wat bij in muren liggende balken vaak
voorkomt.
Bij het zien van dit alles, zei ik tegen Durk "Hier is haast geen zalf meer aan te strijken".
Intussen was het al wij laat geworden, en nadat de kraan de andere roede op het wagentje
had gelegd, kon deze verEekken.
De roede werd voorlopig voor de molen geparkeerd, en omdat Cees naar Schiedam
moesl werd ik door Simon thuis gebracht. Van deze gelegenheid werd door hem nog
even gebruik gemaakt om het laatste fotonieuws van "De Hoop" te Stiens bij mij thuis te

bekijken.
Nog enige bijzonderheden: het kruirad is afkomstig van "De Hoop" in Stiens. Deze mo-
len werd indertijd voorzien van een kruilier met rondgaande ketting.
Het toen overbodige kruirad kwam toen in Woudsend terecht.

De gegoten ijzeren as is al een vrij oud exemplaar. Op de askop staat vermeld N.S.B.M.
FYENOORD - 1852.
Een andere bijzonderheid is de lange spruit die onder in de voeghouten is gekeept. Een
soortgelijke constructie was er ook in de (afgebroken) "Noordster" te Nw. Bildtdijk, en

ook in de "Nylanner Mole" te Workum. Bij deze laatste molen is bij een restauratie de
lange spruit vóór het asrad en óp de voeghouten gelegd. Dit had tot gevolg, dat de lange
schoren een stuk langer moesten worden. Ook de vang van de molen is van iets afwijken-
de constructie. Het is een vlaamse vang met een stut. Dit systeem treft men ook nog aan

in de "Deelsmolen" te Vegelinsoord.
De (gelaste) roeden zijn nog in goede staat en worden opnieuw opgehekt.

AFSTAND BEDTENTNG
Van "afstand bediening" op onze oude molens had ik nog nooit gehoord.

Toch blijkt het volgens de Leeuwarder Courant te kunnen.
Op de avond van 13 januari j.l. (zware stomr) kreeg ik een telefoontje van mijn zoon. Hij
had op de scanner gehoord dat de molen van St. Johannesga was losgeslagen en dat poli-
tie en brandweer onderweg waren naar de molen.
Mijn eerste reactie was. Gerben Wijnja even bellen. Hij was echter niet thuis. Zijn vrouw
kreeg ik aan de lijn en aan haar vertelde ik wat er aan de hand was. Haar eerste reactie
laat zich indenken, als je zo lang in deze molen hebt gewoond. Ruim een uur later kwam
er weer een telefoontje van mijn zoon. De molen staat weer stil. Toch nog meer even de
vrouw van Wijnja bellen. Zij had inmiddels bekenden, welke dicht bij de molen woon-
den, gebeld. Deze hadden nog niets bespeurd, dit door het geweld van de storm en de
gordijnen waren gesloten. Bij het openen van de gordijnen zagen ze nog net dat de brand-
weer wegreed en de molen weer stil stond.

Acheraf bleek dat de roedeketting was gebroken en de molen met een gangetje van zo'n
20 enden door de vang liep. Gedurende een rustig moment kon men de roede vastgrijpen
en weer vasEetten.
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Met molenvriend
Brunsmann

op pad
WOUDSEND
Van C. Notenboom hoorde ik op de vergade-
ring van het Gild F. M. te Akkrum dat de kap
enz. van de korenmolen "'t Lam" te

Woudsend er de volgende week af zouden
gaan. Maandag 16 november ben ik er met
hem heen gegaan. Uit de verte zagen wij dat
de buitenroede al in de kraan hing.
Kort daarop volgde ook de binnenroede.
Beide roeden werden naast de molen op de
straat gelegd. De een op een tweewielig wa-

' De met zink afgedekte korte spruit is totaal verrot.
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De lreuwarder Courant meldde de andere dag: dat molen van de rem was losgeslagen en
dat het gelukte, de molenaar G. Wijnja om de molen weer stil te zetten.
Aangezien G. Wijnja al enige jaren in Tjerkwerd woont, mag hier dus van "afstandbedie-
ning" worden gesproken. In de vorige Utskoat heb ik al aangegeven dat de L.C. vaak met
'fantastische' verhalen over molens ui&omt.
Toch is dit voorval wel weer even een aanleiding om te benadrukken, dat er bij storm
naast de roedeketting een exha voorziening niet overbodig is.
Het had ook slechter kunnen aflopen.

GROU/SNEEIVLITTENSERADEEL
Van Gijs van Reeuwijk (van de Rijksdienst v.d. Monumentenzorg - red.) had ik indertijd
al eens gehoord,

dat men bij "Wag-
henbrugghe" te

Sneek een aan-
vang zou maken
met de

restaura-

tie van de
"Haens-

mole" welke op
een hoekje bd het

Pikmeer te Grou
staat. In juli van

het vorige j aar
was ik al eens in
de werkplaats ge-

weest.

Ik kof het toen slecht, want het
hele personeel was op enige uit-
zondering na met vakantie. Op
25 november 1,992 heb ik het
nog eens geprobeerd. . De kop van de Westra-as yertoonÍ lwt opschrifÍ
Toen had ik meer succes. Met l. H. Westra - Franeker - 1916.
de voorman heb ik toen alles

eens kunnen bekijken. In de werkplaats was men bezig met de onderdelen van het onder-
huis. Op het terrein stonden zowel het oude onderhuis als het bovenhuis.
Alles in "verregaande staat".
Net als bij de andere spinnekoppen in deze omgeving, is bet onderhuis aan de ene kant
voorzien van muurplaten. De 2 tegenoverstaande zijden hebben zo'n25 c/m. hoger aan-
gebrachte he§rlaten.
Omdat de "Haensmole" ook gezien z[in standplaats, geen funktie kan hebben, is de molen
slechts voorzien van een asrad en vang. Verder dus een lege molen.

In een aangrenzende loods

De ene een gegoten ijzeren

' De voorste as is voor de "Hacnsmole", die daarachter voor poldermolen "Rispens".

Hoe ik denk over het aanbrengen van ijzeren assen in spinnekoppen, een type molen
waar nooit een dergelijke as in heeft gezeten, dit behalve soms door een uit de hand gelo-
pen restauratie, hoef ik hier niet te herhalen. Volgens Gijs van Reeuwijk een erfenis uit
het verleden, de assen zijn er en dus moeten we ze wel gebruiken.
Naast deze as lag er nog een, n.l. de as van de poldermolen "Rispens".
Van deze molen staat alleen het in plastic verpakte achtkant nog op de standplaats bij
Oosterend. De kap en gevlucht van dezc molen zijn indertijd op de gemeenlelijke opslag

te Wommels gedeponeerd en na jarenlang in weer en wind te hebben gelegen is hier niet
veel meer van over.
In een vorige Uskoat is hiervan door mij reeds iets vermeld.
De as welke ook lang buiten op de opslag had gelegen, is nu opgeslagen in de loods te

Sneek. Het is een bijzondere as: de askop en de pen zijn gegoten, het tussenstuk is een uit
vier segmenten samengeklonken deel.

1,7

van het bedrijf lagen 2 molenassen.

as bestemd voor de "Haensmole".

' Het ondcr- en bvenluis vot dc spinrul<op uit Grou op hct tcrrein van Waglun-
brugghe in Sncek lzt op de lwwen as dic rng uit lut bovenhuis steeld.
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Op de askop staat (ingegolen) verrneld: J. H. Weska - Franeker - 1916.
Voor zover mij bekend is dit het enige exemplaar wat (in ieder geval) bekend is.
Hoewel de gemeente Littenseradiel indeÍijd aankondigde dat een aantal molens zou wor-
den gerestaureerd, is mij tot nu toe nog niets van enige activiteiten op dit gebied bekend.
In de gemeente staan o.a. de molens Edens (bouwval) - Wamtille (geheel afgebroken) en
Rispens (links vermeld) Spinnekop "Wieuwens" bij Oosterlittens en "Brègebuorren" bij
Winsum.
Beide laatste molens verkeren in goede staat en
naar Linze Kloosterman.

STIENS
Er begint schot te komen in de herbouw van ko-
renmolen "De Hoop" te Stiens. Hoewel het in
de planning lag, om de molen half januari weer
in gebruik te nemen, heb ik hiervan tot nu toe

nog niets vernomen. (3 februari). Op 16 decem-

ber ben ik voor het laatst in Stiens geweest.

Het gevlucht was toen al klaar en had al proef-
gedraaid. De "Ten Have" kleppen en remkl"p-
pen worden tesamen gestuurd door middel van
de door de as gaande zwichtstang-spin- enz.

Aannemende dat er m.n. bij de donateurs men-
sen zijn die aangaande molentechniek niet met
de fijne kneepjes bekend zijn, het volgende:
Op de binnenroede zijn de "Ten Have"-kleppen
aangebracht. Dit in de plaats van gebruikelijke
zeilen. Via een ingebouwde regulateur worden
de kleppen bij een bepaalde snelheid van de

molen beter dan met zeilen beheersbaar. Door
aan de zwichtketting achter bij de staart van de

worden regelmatig gedraaid door mole-
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hangen, kan de snelheid c.q. trekloacht worden geregeld. Een soortgelijk gevlucht is op

de beide korenmolens te Dokkum aanwezig. Bij het vangen wordt altijd de roede met de

"Ten Have"-kleppen horizontaal gezet. Bij een verticaal staande roede zou bij een van

terzijde komende wind, en dan m.n. bij storm, een gevaarlijke situatie voor de molen
kunnen ontstaan. Daarom ook als regel slechts op I roede deze kleppen. Btj mijn weten is
er in Nederland slechts 1 molen die op beide roeden deze kleppen heeft n.l. de "Zuidmo-
len" te Groesbeek.

Deze molen is voorzien van een elektrisch kmiwerk en de molenaar is steeds bij de mo-
len, zodat bij draaiende wind (storm) snel kan worden ingegrepen.

De buitenroede is voorzien van fokken (systeem "FauëI") en automatische remkleppen.
Dit systeem, dat voor het eerst na W.O. 2 is toegepast, verhoogd in belangrijke mate de

Eekkracht van het gevlucht. Aan de einden van de roeden zijn remkleppen aangebracht.

Bij een bepaalde snelheid worden deze geopend en regelen zodoende mede de snelheid
van het gevlucht. Als de molen wordt stilgezet (gevangen), worden de kleppen, als ze

open staan, gesloten.

Dit kan bij een grote
molen het gevaar ople-
veren, dat de molen
"door de vang gaat lo-
pen" met alle nare ge-

volgen die dit kan heb-

ben, o.a. " in brand

vangen". Via de spin

enz. is het mogelijk de

kleppen bij het vangen

open te houden en dus
gemakkelijker te van-

gen.

Roeden: Groot Wes-
seldijk 1992
buit. roede nr. 41

binn. roede nr. 42
vlucht 24,,50 m.

De kruilier is weer een

met rondgaande ket-
ting, en ook de door
mij indertijd aange-

brachte pal is weer
toegepast. Het is \ /el

opmerkelijk te noemen,

' Molcnaar Joh. Cnos-
sen bij de kruilier.

o De halfzolder met daarop 2 door wind
aan g e d r ev e n maol s t o e le n.

o "De Hoop tïEt Ten have-Heppen, fok-
ken en renileppen.

molen één of meerdere gewichten te

o Het ondcrtjzer van de koningspil is ge-
lagerd op een stalen spilkalÍ. Rechts
Joh. Kooistra die de zaak met "Arguso-
gen" bekijkt.
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dat er op deze "moderne" lieren geen pal aanwezig was.
Er werd gebruik gemaakt van een touwtje aan de slinger
(Stiens) een gewicht aan de slinger (Dokkum) en een

bout tussen de kamwielen (Peize).

Van de stelling even naar de steenzolder. Deze ligt op
gelijke hoogte als de stelling. Er staan 3 koppels maalste-
nen opgesteld en een uit Duitsland afkomstige electisch
aangedreven walsmaalstoel. Twee koppels maalstenen
worden door windkracht, de andere door een electomo-
tor aangedreven. De ondereinden van de bolspillen zijn
voorzien van kogel(rol)lagers. Een koppel stenen heeft
nog een klassieke steenbus met neuten enz. de beide
andere zijn ook hier uitgerust met kogellagers. Ook het
onderijzer van de koningspil is gelagerd op een kogel-
lager.

Het wachten is nu nog op het moment dat de molen van
start kan gaan.

(zie om te noteren op blz. 2 van dit nummer - red.).

J. Brunsmann.

o In de fokken zin rentklep-
pen aangebracht.

2r

Nieuwe leden en mutattes
Nieuwe leden behorende tot categorie L
G 243 1, Dhr. J. Walstra, Jan Steenstraat 5, 8932 EA, Leeuwarden

Van categorie L naar G
G 222 G. Dhr. F. E. Terpstra,Zwettewei 68-a, 8629 EP, Scharnegoutum

Van categorie G naar IVI

G 1 18 M, Dhr. Y. Terwischa van Scheltinga, Groenendaal 25, St-Nicolaasga

G 189 M, Dhr. J. Tiedema, Puoldijk 31,9035 BX, Dronrdp
G 187 lvl, Dhr. M. Teernstra,2e Hollandiadwarsstr. 1, 8701 WK, Bolsward

Van categorie BG naar IVI

G 317 M, Dhr. R. Velsffi&, Lege Hearewei 1,9054 KA, Hijum

Van categorie L naar BG
BG 236, Dhr. fI. G. Meijer, Meester Zuidemastr. 65, 8433 MN, Haulerwijk

Bedankt
G 088 M, Dhr. I. Atterïrà, Holdingaweg 61,9053 LV, Finkum
G 138 G, Dhr. B. G. G. Dietz, Platohof 27,9051 KP, Stiens

Adreswijziging
G 198 M, Dhr. B. Kalkman, Amelandsdwinger 433,8911 LT, Leeuwarden
G 116 M, Dhr. Th. de Vries, Burgem. van Panhuysln. 67, Bergum

I-Iit ons prentenkabinet
Er kwamen heel wat reakties op de onbekende molenfoto achterop het kerstnulruner
van De Utskoat. De heren Kamerman (Oldemarkt), Bakker (Harkstede), Bunskoeke
(Purmerend), Timmermans (Heerenveen) en Posthumus (Huins) brachten de molen
thuis als de molen op de Vijversberg te Tietjerk. Thans in de Koekoekspetten bij Rrj-
perkerk.
Op de achterkant een nieuw onbekend plaatje uit de verzameling van de heer Kamer-
man. V/ie helpt ons aan de juiste lokatie? ZeLf denken we aan een spinnekop die ge-

staan heeft in het gebied tussen Grou en Leeuwarden. V/e zien reakties met belang-

stelling tegemoet.

(G.D.ur.).

' De askop met spin.
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Houtzagen:
een industrie met geschiedenis

Tienduizenden molens hebben vanaf de Gouden eeuw een industie-natie gemaakt van

Nederland. Inderdaad waren we in de 17t en l8c eeuw zeker ook een industrieland.

De aanwending van windenergie in díe mate was minstens zo'n omwenteling als de zo-

genoemde industriële revolutie gebaseerd op stoomenergie. In tegenstelling tot water-

kracht was windenergie niet plaats gebonden. Zo kon op de economisch beste plaatsen

,,fabrieken" komen. Goedkope arbeidskrachten, kapitaal, toe- en afvoerwegen, havens,

achterland, afzetmartt, concentratie van toeleveranciers en afnemers; hele moderne be-

grippen telden mee om concenhaties te l«ijgen van die ,,modeme" grote energiebron: de

wind. Vergist u zich niet; de wind leverde zeker in die tijd meer energie aan een molen

dan water aan een rad (30. 4O pk tegen maximaal 10 pk).

Laken-, cement-, verf-, olie-, g,raan-, Sort-, papierleer-, en niet te vergeten de houtin-
dustrie kwamen tot grote bloei dankzij ondememingslust, beschikbaar kapitaal en aan-

wezige arbeidskrachten. (Door inslinking van de polders moest de arbeidsintensieve

landbouw overschakelen op de minder handen, wagende veeteelt). Zoals gezegd nam de

houtindustie een grote plaats in. Indusrie dus, want ruwhout werd ingekocht, 8e-
transporteerd, verwerkt tot halffabrikaat en weer verhandeld naar afnemers. Zelfs lieten

builenlandse m.n. Franse ondernemers hier houtzagen.

De grondstof, hout kwam uit:
- De Elzas, Weser en Donaustreken: Eikenhout.
- Rusland, Polen, Noorwegen en het Zwarte woud leverden Grenen.

- Uit het binnenland kwam het Essen en het Iepen.

Tot ongeveer 1875 werd het hout voor IOOVo in Nederland verzaagd. Daarna begonnen

de produktielanden zelf te zagen en werd de houtindustrie meer houthandel.

Het Eikenhout was het belangrijkste materiaal en kwam voomamelijk uit Duitsland. Het
werd verzameld langs de Rijn in plaatsen als Kehl, Mannheim en Mainz. Daar werden

vlotten samengesteld van zo'n 300 meter lang 30 meter breed en 2 meter diep: 10.000 m3

hout netto. Zo'n vlot deed één à twee weken over om van Mainz naar Dordrecht te steve-

len (met shoom meedrijven), met behulp van een bemanning van meer dan 400 man. In
1875 werd nog 78.fiD ton vervlot en in 1857 was dat 90.fi)0 ton.

' Bij dc joto op de linker pagina:
De sÍoere houtzaagmolen aan dc Diepe Dolte te Workwn luette 'De Koe' en is de
oudst bekende znagmolen in Frtesbnd (1647). De loodsen stonden er in de 80-er ja-
ren nog, maar hclaas xijn die verdwenen. Hoop op herbouw vervloog daarmee voor-
goed
(collectic G.D.W.).
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242 dhr. W. J. K. Bosman
224 dhr. P. Zijsling
221 dhr. J. J. de Korte
2N dhr. J. Griffioen
204 dhr. A. Boersma
226 dhr. J. R. van Riet
135 dhr. E. Duurken
235 dhr. R. W. Stout
2W dhr. P. van Dellen
241 dhr. M. Heijstek
213 dhr. G. T. J. Stockmann
?37 dhr. H. K. Hofstede
212 dhr. M. J. van Schaijk
2ll dhr. S. van Brattinga
221 dhr. H. E. landman
218 dhr. A. Adema
2M dhr. E. Adema
205 dhr. J. P. ten Hoeve
216 dhr. H. B. Postma
197 dhr. G. Nauta
232 dhr. W. J. Heick
233 dhr. H. Hermanus
231 dhr. D. Oosterhof
230 mevr. G. den Os
155 dhr. H. de Jong
2?9 dhr. J. Wijnsma
228 dhr. A. Boersma
306 dhr. P. Timmermans
168 dhr. H. F. Fluikeshoven

028 dhr. Jorritsma
031 dhr. G. H. M. Potma
040 dhr. E. Boorsma
06 dhr. J. van Stormbroek
054 dhr. B. van de Meer
065 dhr. W. A. Visser

075 mevr. C. M. Geestman
078 dhr. G. J. van Binsbergen
098 dhr. L. Dijkstra
108 dhr. J. Boelens
109 dhr. F. Hoogteyling
Ll? dhr. E. R. Dam
ll4 dhr. A. K. Sietzema
127 dhr. A. M. IJsselmuiden
l4l dhr. V/. A. Bootsma
lM dhr. M. Sierksma
152 dhr. R. J. Zweytznr
158 dhr. G. J. Veenstra
16 dhr. G. M. Frankena
170 dhr. A. de Jong
l7l dhr. W. van de Irij
172 dhr. M. A. J. van de Bosch
177 dhr. L. A. de Vrueh

LEERLINGEN:
Jellingreed 6
Gijsbert Japicxlaan 19
Ruys de Perezl aan 22
Mannagras 93
S. Schootsmastraat 82
Skoallanswei 24
W. van Peymastraat}
Haven 27
Noorderdwarsstraat 16
De Meer 4
Birdaarderstraatweg 3
It Med 14
Zoeterwoudseweg 138
Keppen FIat 16
Sinsmar 24
Jan Nooitgedachtstraat I 3
Jan Nooitgedachtstraat I 3
DrakenstraatT

) De Dassenboarch 9
Populierstraat 50
Bij De Leywei 16
Weidemaad 60
lv{r. Bergsmastraat 2l- A
Job Holkemawijk I I
Oosterhuisweg l0
Hoge Dijk 132
Hoge Dijk 132
Kempenaerssing el2l
kpeltjesheide 99

GEZEL.MOLENAARS:
Bitgumerdijk t I
Warring 3
Hofakkers 49
Alde lrane 6
Slachte 7
Dauphinestra8e 197
Rhijnauwenselaan 14
Oud Emmeloorderweg 29-B
De Dobbe 25
Kooiweg 3

Molenweg 4
Rondweg Noord 20
Lyceumweg 2l
Koartwald 6
Sickingasate 60
Rostrupwej 31 Redso 9500
van Aylvaweg 18
De Gealanden l8-4
l-^geHaer 7
Fok 16
Noardein l7
Bregesleatswei 19
V/estergoleane 41
Trekweg 8

9132 EN Engwierum
8701 DT Bolsward
2lll V/P Aerdenhout
8935 RT Leeuwarden
8923 GH l,eeuwarden
9035 BT Dronrijp
9145 RZ Ternaar«l
9084 BX Goutum
9001 BC Grou
916l DR Hollum-Ameland
9106 GA Sijbrandahuis
9027 BP Hylaard
2321 GS lriden
8701 OP Bolsward
8616 LN Blauwhuis
8651 BL IJIst
8651 BL lJlst
8505 BG Sneek
8651 CB lJlst
8924 HG L,eeuwarden
8412 SG Hoornsterzwaag
8431 TK Oosterwolde
8423 TH Makkinga
841MK Jubbega
8423 TG Makkinga
8464 NZ Sint-Johannesga
8464 NZ Sint-Johannesga
8442 DK Heerenveen
8471 V/C V/olvega

9034 GH Marssum
8502 BA Joure
9468 ED Annen
8857 BP V/ijnaldum
8732 EL Kubaard
4030 ald Linz
3981 EH Bunnik
8307 RA Ens
9201 AZ Drachten
906l AZ Giekerk
9163 HP Nes-Ameland
9101 XL Dokkum
9l0l VC Dokkum
9231 HZ Surhuisterveen
8926 RX L,eeuwarden

Hobro Denemarken
9105 KT Rinsumageest
8918 KK Ireuwarden
8431 GX Oosterwolde
8441 BL Heerenveen
8625 TE Oppenhuizen
8624 TR Uitwellingerga
8651 CA IJlst
9014 LE Hallum

LEDEI\ïLIJST GILD FRYSKE MOUI§DERS
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l8l mevr. B. Gremmé - Huls
182 dhr. J. Bakker
190 mevr. E. C. Feenstra
l9l dhr. M. Hibma
192 dhr. G. Adema
196 dhr" W. Kolijn
200 dhr. S. de Jong
202 dhr. L. Poepjes
215 mevr. M. van Veenen
719 dhr. J. G. Nijpjes
22? dhr. F. E. Terpstra
223 dhr. S. Reekers
225 dhr. J. Koehoorn

Tsjibbe Geertsw ei ?l
Schatgoorn 8
Corellistraat 3
Nummer 20
Achterw eg 47
Uniawei 43-A
Johanneswald 8

Spanjaardsdijk 27
Diepenbrockstraat 5l
De Tolve 16
Zwettewei 68-A
R. Altastraat l3
G. Japiksweg 5l

MOLENAARS:
001 dhr. G. v.d. Beek Lage Herenweg 108
002 dhr. S. Bergsma Archimedesweg 76
003 dhr. J. Blankestijn De Heuvel 44
004 dhr. P. Bootsma Bernardus Bumastraat LZ
005 dhr. J. M. Coppens It Noard 23
006 dhr. A. Dijkstra Waldastraat 34
010 dhr. A. S. de Jong Harddraversweg 3l
0l I dhr. M. Kappenburg Maststraat 30
012 dhr. H. Kingma Nieuwe Ebbingestraat 6-A
013 dhr. J. H. A. van Tilburg Helderstraat 42
014 dhr. C. de Vos Koarte Miente 17
015 dhr. J. Wust De Ruyterweg 18
016 dhr. J. 

'Wierstra Pollewei 3
017 dhr. G. D. Wijnja Waltaweg 53
019 dhr. H. Zuidstra U. Boonstralaan 10
022 dhr. L. J. Sierkstra Molenweg 43
025 dhr. D. Timmermans Schrijverspark 42-2
030 dhr. P. J. M. Hoogeveen Eegracht 33
032 dhr. D. Posthumus Polder 39
033 dhr. F. Veenstra Inialeane 73
034 dhr. K. Lenstra Sydwende 22
037 dhr. R. Beerda Dr. Prinsweg 47
038 dhr. G. van de Berg Ds. Noordmanstraat 43
041 mevr. H. ttr/iersma - van der Berg Uleflecht 6
047 dhr. C. Notenboom Hekbootstraat 4-B
OM dhr. S. Hoekstra Prof. Holwardastraat 9
045 mevr. A. I. Bouma Alde Leane 6
048 dhr. F. Felkers Nyckle Haismawei3?
049 dhr. S. Jager Valeriusstraat 25-C
051 dhr. J. Hutchinson Botterstraat 48
053 dhr. J. J. Schenk Hemmemastins 33
062 dhr. R. de Schiffart Buorren 70
063 dhr. J. G. Tollenaar Wijtsmastraat 8

068 dhr. A. Oldenburger Tjaarda 132
070 dhr. W. J. M. Sjouke Veneburen26
077 dhr. G. H. Klijnstra Lautastins 1l
079 dhr. P. B. Bouma Balkweg 3
080 dhr. G. P. Met Almenseweg 4
083 dhr. J. C. van Driel Celebesstraat 38-A
084 dhr. W. Boon Marnewegz
085 dhr. J. A. de Jong Schoolplein 9
087 dhr. P. Oosterhof Kon. Julianaweg l4-A
094 dhr. G. C. Gremmé Tsjibbe Geertsw ei 2L
095 mevr. G. S. V/iersma - Bartels Fonteinstraat20

8915 HJ lreuwarden
9403 NN Assen
8915 BM lceuwarden
9091 BD Wijns
9269 TP Veenwouden
9051 BC Stiens
9269 VT Veenwouden
8556 AK Sloten
89 16 EH lreuwarden
9044 NR Beetgum
8629 EP Scharnegoutum
8556 AN Sloten
8748 CL Witmarsum

9073 GH Marmm
8444 BE Heerenveen
741 3 AX Deventer
8933 EK lreuwarden
85 l2 AB Broek bij Joure
8629 HP Scharnegoutum
8501 CK Joure
8605 AL Sneek
9712 NK Groningen
9101 BP Dokkum
8419 BL Akkrum
8921 KL lreuwarden
8632 V/E Tirns
8765 TL ljerkwerd
8501 EB Joure
8748 CN V/itmarsum
3901 PP Veenendaal
8651 EG lJlst
8832 KD Huins
9263 RC Garijp
9204 KE Drachten
9262 NJ Suameer
9262 HM Suameer
9262 NA Suameer
3028 XH Rotterdam
9l5l KT Holwerd
8857 BP Wijnaldum
8915 DS lreuwarden
8916 U, Ireuwarden
8754 AD Makkum
8925 GN Ireuwarden
8624 TP Uitwellingerga
9112 HN Birdaard
9202 KR Drachten
8423 VH Makkinga
9051 GT Stiens
8423 VA Makkinga
7251 HR Vorden
9715 JH Groningen
8701 PM Bolsward
8748 BR Witmarsum
8443 DR Heerenveen
8915 HJ L,eeuwarden
8913 CX lreuwarden

9137 GG Hogebeintum
8601 XT Sneek
8746 NG Schraard
9202 EZ Drachten
9163 HT Nes Ameland
9254 HD Hardegarijp
8521 LG Sint Nicolaasga
8723 EE Koudum
8501 RG Joure
5l6l AN Sprang-Capelle
9053 LT Finkunr
9l 12 HS Birdaard
911I HB Birdaard
9lll HB Birdaard
9l 12 FIM Birdaard
9l 12 HD Birdaard
9l 12 HD Birdaard
9285 PX Buitenpost
8423 TS Makkinga
8501 KC Joure
3523 BG Utrecht
9073 GK Mamrm
8501 JN Joure
6971 BN Brunrmen
9l0l VA Dokkunr
8431 .lT Oosterwolde
8701 WK Bolsward
9035 BX Dronrijp
8625 HP Oppenhuizen
891I LT lreuwarden
9251 BE Bergum
3ll4 WD Schiedam
3 123 EM Schiedam
9054 KA Hyum

8857 RE Menaldum
8851 PK Woudsend
8404 GJ Langezwaag
863 I SK Loënga
8442 CH Heerenveen
8521 PJ St. Nicolaasga
871 I CL V/orkum
8650 AA I.llst
9407 PK Assen
8851 EN Tzummarum
8801 HB Franeker
9247 BG Ureterp
8501 DR Joure
2596 XT Den H*g
Postbus 14 8650 AA lJlst
8574 SW Bakhuizen
1463 LL Noord Beemster
1544 BB Zaandijk
2671 TR. Naaldwijk
8651 BS IJlst
9853 PG Munnekeajl
9l3l EH Ee
9001 MD Grou

\

096 mevr. M. M. Clijsters Mieddyk 6
099 dhr. S. P. Jellema V/aterhoenstraat 14
100 dhr. J. Hofstra Smidstraat 23
105 dhr. A. Wever De Warandaà}
lW dhr. J. J. Kienstra van der Stratenweg I
116 dhr. Th. de Vries Th. van Velzenweg 12
I l8 dhr. Y. Terwisscha van Scheltinga Groenenaaài25
124 dhr. J. J. Cnossen Zjl5
125 dhr. J. P. Bouma De Tsjouer 16
128 dhr. A. J. IJzerman Nieuwe Y aart 2l
139 dhr. J. D. ten Napel Holdingawei 4l
142 dhr. H. Talsma Steenendamsterweg 6
143 dhr. H. Kloosterman Mounewei I I
lM dhr. A. Middelkamp Mounewei 4
145 dhr. J. Terpstra Stijlmasrraar I
149 dhr. D. La-sschuit Hellingpad 32
l5l dhr. L. de Jong Hellingpad l0
153 dhr. F. Ralten G. Japikssrraar 9
156 dhr. A. J. van de Tweel Bercoperweg 20
160 dhr. Joh. Kooistra Zuiderveldstraat l8
163 dhr. E. J. Hoen Toermalynlaan 49
165 dhr. R. Kok l^angpaed I
174 dhr. J. M. de Vries G. Japicxsrraar 13
175 dhr. B. E. lru-sink Ambàchrsrraar I I
180 dhr. D. R. van de Veen Birdaardersrraatweg 32
183 dhr. K. Tol 't Holt 52
187 dhr. M. T. Teernstra 2e Hollandiasrraat I
189 dhr. J. Tiedema Puoldyk 3l
194 dhr. M. J. Nauta Kappenburg 25
198 dhr. B. Kalkman Amelandsdwinger 433
199 Dhr. D. Kamminga Kloosterkamp 20
238 dhr. L. Sprong Haringvlietsrraar 26
239 dhr. F. Kroon Touwslagerpad 20
317 dhr. R. Velsma l,ege Hearewei I

DONATEURS
220 Dhr. A. Bootsma Foarryp 19
403 dhr. H. T. M. Reckman Midstràu 50
4M dhr. S. H. Heeringa It Hou 33
406 dhr. G. de Jong Pasfeardyk I
409 dhr. H. Velkers Burg. Kuperusplein I
410 dhr. H. V. Rabe De Bast 39
413 Workumer Molen Stichting p/a Merk I
414 Gemeente Wymbritseradiel Postbus 14
418 dhr. P. de Roest Heklanden 15
421 dhr. J. H. Santema Buorren 8
422 dhr. C. Hofstra kof. Bogermansrraat 28
424 dhr. W. Nijlunsing Wine l0
425 dhr. B. D. Tijmstra Ds. Sipke Huismansrraat 12
428 dhr. Mr. G. L. van de Jagt Mesdagstraar 5
429 St. Houtzaagmolen De Rat p/a Gem. wymbritseradiel
437 dhr. G. Hylkema St. Odolphusstraat 26
438 dhr. H. J. Ootes Oosthuizerweg 21
439 mevr. A. van Schaik tagedijk 25
4N dhr. A. M. van Dop Sweelinckstraat 28
44I- Openbare Bibliotheek H. Huizengasrraar l0
442 dhr. B. T. Sikkens Methardussrraar 8
443 dhr. C. Bangma Tibsterwei 15
445 dhr. T. Zjlstra De Bolder 15

ï
,l



447 dhr. J. van de Vlies
448 dhr. H. til. Dijkstra
449 dhr. J. A. E. Kamerman
450 dhr. J. Ozinga
451 dhr. W. lremans
452 dhr. K. M. Veenstra
453 dhr. J. Hettema

Maaskade 77-A
Grachtswal 9
Platteweg 7
Oranje Nassaustraat 20
Folkert Kuipersstraat 45
De Rien 80
Om 'e toer 8

BUITENGEWONE LEDEN:

3071 ND Rotterdam
9951 BR V/insum
8376 GM Oldemarkt
8933 BR Ireuwarden
8491 DE Akkrum
9201 AT Drachten
8491 CV Akkrum

1075 AE Amsterdam
l8 16 CP Alkmaar
8732 EK Kubaard
8501 TB Joure
8391 NC Noordwolde
8471 ZL Wolvega
8723 VR Deersum
7947 GD Meppel
9l 12 HM Birdaard
8423 TJ Makkinga
9136 RC Paesens
8446 AN Heerenveen
8759 LH Exmorra
8471 VJ Wolvega
3851 CE Ermelo
E7l I AC Workum
8501 KC Joure
9l6L DZ Hollum
8556 XK Sloten
8926 PE lreuwarden
8935 KX lreuwarden
8913 CG lreuwarden
9024 ED Weidum
8616 LN Blauwhuis
8433 MN Haulerwijk
8504 CK Joure
9l4l VC V/ierum
9l 12 HJ Birdaard
8501 AP Joure
8603 CP Sneek
9243 SC Bakkeveen
8542 AE Terkaple
8921 TZ lreuwarden
8861 HK Harlingen
3171 XL Barneveld
8471 HE Wolvega
8423 TL Makkinga
8822 WH Arum
977 4 PD Adorp
9132 LY Engwierum
8454 KE Mildam
8861 TA Harlingen
8004 DB Zwolle
7?01 GG Zutphen
871 I AL Workum
8842 LK Welsrijp
8501 KN Joure
8851 GP Tzummarum
8861 KT Harlingen
8501 SH Joure
8501 JN Joure

076 dhr. G. van der Velde Orteliuskade 3l-l
050 dhr. T. Severein Gerard Doustraat 35
055 dhr. H. B. Klijnstra De Gaest 4
058 dhr. L. van Milgen Westermarwei 7l
076 dhr. G. P. Hachmer OosterstÍeek 71
102 dhr. K. Punter Oppers 14
I 15 mevr. I. de Boer Nummer 2l
140 mevr. A. van de Schaaf Van Ewijksingel I l0
147 dhr. J. Kingma Stijlma-straat I I
159 mevr. G. v. Stralen-de Kroon Mr. Bergsma-straat 24
162 dhr. B. W. Zeilmaker Oostend 2
lÍl dhr. M. J. Bakker Munt 140
167 dhr. P. J. Kuperus van der Weijstraat 3l
169 dhr. J. Groen Bremstraat 64
176 dhr. A. van Manen Sportlaan 36-A
178 dhr. S. A. de Jong Noard 89
188 dhr. P. Kooistra Zuiderveldstraat 18

195 dhr. J. Lap Terpelannen l8
2Ol dhr. V/. M. Dijkstra Arjen Rlpkemawei l0
2W dhr. S. van der Wal Aggemastate 92
208 dhr. M. Bosma Lenteklokje 12
214 dhr. B. Scheepers Tramstraat7
217 dhr. J. Beetsma Sanpaed 32
221 dhr. H. Landman Sinsmar 24
236 dhr. H. G. Meijer Meester Zuidemastraat 65
303 mevr. P. C. de Jong-Dijkstra Harddraversweg 3l
309 dhr. G. Mast Pastorieweg 7

310 dhr. T. Jellema Floofdweg 64
313 dhr. J. W. Maurer Midstraat 20-A
316 dhr. S. A. M. Anema Leeuwarderkade 6
319 mevr. C. Dijkstra-de Boer Mandefjild l0
320 dhr. B. J. de Boer Oenemawer 24
322 dhr. A. Cramer Van Leeuwenhoekstraat 3

323 dhr. Ing. T. Lubbers Noorderkade 41621
324 dhr. J. A. Heydra Mr. TroelstralaanZÍ
327 dhr. S. J. Scheenstra De Polle 28
328 dhr. A. Mulder Wemeweg 43
330 dhr. G. J. van Reeuwijk Grauwe Kat23
332 dhr. A. Doornbosch Spoorlaan 17
334 dhr. H. J. Zwart De Kampen 47
335 dhr. J. Kleefstra Schoterlandseweg}4
339 dhr. J. E. Brunsmann Zoutsloot 94
343 dhr. N. van Keppel Postbus 40095
345 dhr. T. A. J. van Eysinga Rietbergstraat 167
349 dhr. H. Brandsma Noard 16ó
355 dhr. D. Swierstra Greate Buorren 12
362 dhr. T. Snieder Harddraversweg 30
365 Bouwbedrijf Hiemstra Kleasterwei 6
36 dhr. C. Visser Trekweg 80
367 dhr. J. van der Goot 't Kofschip I
368 dhr. Ti. de Vries G. Japicxstraat 13
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Om deze gigantische hoeveelheid drijvende te houden (nat Eikenhout zinktl) werden uit
betZwafie woud de grootste stammen ,,Fichten" gebruikt. (Midden Europees Vuren) nog
steeds heten daar de grootste stammen: Höllander. Met deze ,drijven" werd het zaakje
boven water gehouden.

In een later artikel zullen we op dit transport terugkomen.

Zo ontstonden er in Nederland gespecialiseerde molens zoals: Sommer-of-Balkenzagers,
Drijverzagers, Wagenschot en Lattenzagers. Het woord ,,Dommekracht" voor zaagmo-
lens is aÍkomstig van het oude woord voor as, tomme of duim: ,,as" kracht dus i.p.v.
spierkracht. Een ,,askracht" molen verving zeker 200 handzagers. En die as, de l«uk dus,
was een uitvinding van ene mijnheer Comelis Cornelisz die in 1593 een octrooi verwierf
voor 12jaar, nog eens verlengd voor 3jaar door zijn weduwe.
De eersten werden gebouwd in de Zaanstrcek maar al spoedig werden in Amsterdam,
[riden, Dordrecht en Utrecht molens opgericht.
Daar is nog steeds een concentratie van houthandel en- industrie te vinden. In het Noor-
den was al sprake van een houtzager in 1628. De ontwikkeling van de houtzaagindustrie
in Friesland is inderdaad ook zeer opmerkelijk. In workum, Harlingen, Leeuwarden, ylst
en Dokkum begonnen in 1647 zaagmolens te verrijzen.
In 1718 waren er zeker meer dan22 en in 1812 minstens 44. In 1853 werden er 46 geteld
(zie D.M. Buuskoeke: Molenstudies, ISBN 906011.649.6).

Dit grote aantal vond zijn afname vooral in de scheepsbouw. Woudsend b.v. had in de
18" eeuw twee zagerijen: De Jager uit l7l9 en De tloop uit 1763. De handel en de
scheepvaart waren buitengewoon belangrijk voor woudsend. Zo voeren er in de Sont-
vaart naar de oostzee in L75ol176o 108 schepen uit woudsend. Dat was lovo van de
Friese scheepv àarÍ en 6Eo van de landelijke schippers.

- Eikenhout voor kiel, romp, spanten en dekbalken
- Grenen voor dekdelen, beschietwerk en rondhouten
- Essen voorriemen en handspaken
- Iepen voor pompen, marsen, zalingen, blokken en affuiten

Dat alles moest aan de scheepsbouw geleverd worden.

Door de later dan elders op gang komende mechanisatie in Friesland en het kleinschali-
ger karakter van de houtindustrie zijn in Friesland nog drie houtzaagmolens bewaard ge-
bleven. De Zwaluw uit Birdaard uit 1878. Een bijzondere molen omdat de zaagramen in
een apaÍe schuur staan opgesteld, aangedreven door de ernaast staande korenmolen. De
Rat te Ylst in 1828 overgebracht vanuit de Zaanstreek. Later gemodemiseerd met stalen
zaagramen, snelspanners en nog later met een snelzaagraam.

' Bij defoto hiernaast:
De opname uit 1892 toont grote bedijvigheid 7n te zien is er volop voorraad voor de
houtzaagmolens in Harlingen en verderop in Fiesland. Op de achtergrond de uit
1845 statnmende korewnolen ,,De lzeuw" die in 1898 Sbraidde.

( Collectie: D. Posthumus ).
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De Jager te Woudsend uit 1719. In dejaren '30 van deze eeuw voorzien van een electo-
motor, nadat het wiekenkruis door een storm was vemield.

Aan De Jager is sinds de oprichting weinig veranderd. Het is waarschijnlijk het enige ori-
ginele voorbeeld van de houtzaagtechnologie uit de lS eeuw!
Toen een eindfase van een razendsnelle technische revolutie gebaseerd op windenergie,
houten konstrukties en smeedkunst.

In Woudsend staat dus nog steeds een gaaf l8'eeuws industrieel complex van- houtkolk-
molen - droogschuur, eigenaars- huis en arbeiderswoningen.

In deze staat bewaard is dit complex een monument van een leef/werkgemeenschap dat
paste in een groter economisch verband van handel, transport, industrieën, en financiële
instellingen als banken en verzekeringen.

Het is een werkend driedimensionaal naslagwerk voor ieder die ge'rnteresseerd is in de
oorsprong van onze huidige welvaart.
Inl.: ondernemersschap - zin in avontuur, keihard werken en vooral vemuft.

J. Coppe
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Gravure
,rHet

Juffertj c"
Ick was de eerste die het hout dus

stukken saagde, Dat menig wonder
was, en wondcr wel behaagde,
Waardoor gekomen is ten nutte
vool' clen cla-t, floe dat men 't hout.
op 't best en spoedi_Rst sa_qen mà_{.

(Collectie G.D.W.).

Het houtza-e,en was u'oeger een

zwaal' beroep wanl al het tfunmer-

hout moest met hanclla'acht uit de

stammen worden gezaagd. Een

ware revolutie in de houtza_qerij

was dan ook de uitvindin_{ van een

houtzaa-{molen door de Zaankanter
Klelis l-ootsjes in 1592.flu be-

dacht dat de zaag door een klukas
in beweging gebracht kon worclen.
I Iii bouwde een kleine molen en

wist hiermee cle gezaag in bewe-
ging te hrengen.

Op 15 dec. 1593 werd het ocfooi aan Krclis Lootjes (beter bekend als Cornelis Corne-
lisz. van Uitgeest) verleend. In dit octrooi is eigenlijk sprake van 2 molens: een wipmolen
(zie tekening op de volgende bladzijde) met een los van de molen geplaatste zagerij ge-
naamd ,,IIet Juffertje", alsmede een molen op een vlot (zie de gravure hierboven). Beide
molens zijn enige tijd later naar Zaandam verkocht. Laatstgenoemde molen bezat tevens
een koppel stenen, terwijl uit de eerste de paltrok ontwikkeld is. De palhokmolen, waar-
mede enige balken tegelijk en ineens tot planken en dergelijke gezaagd konden worden,
was in zijn tijd een wonder van techniek. Het laat zich begrijpen, dat de oude handzage-
rijen daar weinig tegenover konden stellen. De Amsterdamse houtkopers lieten hun hout
in steeds grotere hoeveelheden in de Zaanstreek zagen. De Zaankanters trokken spoedig
ook zelf naar de Rijnsteek, de Baltische en Scandinavische landen om zelf de balken en
staÍffnen te kopen. Naast loonzagers werden zij dus ook houthandelaren.
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Rl)/*r;?:*7"--- ' De Wiprtro-
len met
haar slan-
ke onder-
toren en
het'beson-
dere crec-
huerck'
een vin-
ding van
precies
vler eeu-
wen oud!

o Belangrijke zaognnlenconcentraties be-
vonden ziclt in de Zaarutreek. Arnster-
dam en Rotterdam. Het hoogtepunt werd
bereikt in 1731. Er waren toen 450 zqag-
molens in Nederland: de ktanstreek
stond toen met 256 ver aan de top. Rot-
terdam telde in die tijd 25 stuks^ temvijl
Amsterdam in 1675 tachtig had. Een an-
der centrum was Dordrècht met nteer
dan 30 stuks waarbU de paltrokken in de
meerderheid wAren. Op de foto zien v)e
de laatste in Dordrecrtt seËouwde zqaR-
molen (1854-1555) "De Vlasblom" diein
1918 von kap en wieken werd berooftl.
De romp w:erd in 1934 gesloopt. De
prachtig-e foto dateert van ! 1910.

(Collectie G.D.W.).

Vrachwaart en houtzagen in één plaatie vereeuwigd te
Woudsend. De molen is houtTager "De Hoop" die in de
20-er jaren verdween.

(Collectie G.D.W.).
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t Op d, Taagvloer van paltrokmolen 'De Pet'. Alleen dc voorzijde van zo'n molenwas
gesloten orn h)eer en wind te lceren. Het zal 's winters geen pretje geweest zrjn om hier
te werken ( 1725-1930).

F oto : Ne dc rlands Op enluchtmus e wn Arnhetn.

Het interieur van een stoomTagerij.
Het is de stoomTageri van W. Van
Riesen te Heerenveen. In 'Langs Oude
Friese Windmolens' zien we de molen
nog $gebeeld in volle glorie.
Foto: Musewn Willem van Haren,
Heerenveen.
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' In zoagmolen "De Jager" te Woudse-nd omstreeks 1965.

Foto: A. Bicker Caarten, viA molenaar L Wittemon te Neck.

J. Coppens
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Merkw aardige gevluchten (4)
Het is al weerjaren geleden dat we onder deze titel enige aandacht schonken aan molens
met merkwaardige gevluchten. Voor het laatst was dat in nr. 15 toen we een foto plaa!
sten van een standerdmolen met zelfzwichting in het Engelse Chillendon.
De heer Van Dop uit Naaldwijk deed ons enige tijd geleden bijgaand plaatje toekomen.

Elke molenliefhebber weel dat ten tijde van de stoom-
machine een hoge perfectie werd bereikt en men niet
meer aÍhankelijk was van de wind als wisselvallige
energiebron. Menig molen werd onttakeld en -{ing als

stoommolen een nieuwe toekomst tegemoet. Denkt
[J maar eens aan de talrijke stoomolieslagerijen en -
zagerijen. Toch bleef gelukkig ook een aantal wind-
molens behouden vanwe-{e het haditioneel kleinscha-

lige karakter van onze vaderlandse niiverheid. C)m-

dat stoom pas bij wat grotere vermogens rendabel
werd, kon men simpelweg beter uit de voeten met

cle goedkopere la'achtbron de wind, daarbij het on-
betrouwbare op de koop toenemend.

f'oen de elecriciteit heel Nederland met zijn net ging be-

strijken was het met de wind eigenlijk gedaan rvant de

electromotoren conculreerden Aeolus van het toneel der
nijverheid. Toch was er ook een tegenhanger: met wind-
kracht zou immers ook electriciteit opgewekt kunnen wor-

den. Het idee hiervoor kwam van ene Sir William Thomson.
die beter bekend stond onder de naam Lord Kelvin.flu
maakte zijn ideeën in 1881 bekend op een conferentie over

l\'-''
'J,- *.-

duurzame energiebronnen
van de British association

of the advancement of
science.

o Grote Amerikaanse
windmotoren versche-
nen vanaf circa 1880
op de Europese markt.
Aanvankelijk dienden
ze vooral voor mecha-
nisch vermogen, mcutr
vanaf circa 1890 ook
voor de opwekking van
electriciteit, zU hct op
kleine schaal.

Í::"

E;ï.}ï
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Zijn plan bestond uit een door een windmolen aangedreven dynamo die op zijn beurt een

accu vulde.
Als bezwaar werd natuurlijk de wisselvalligheid van de wind genoemd.

Hoewel de installatie aan de hoge kant lag, bleken onderhoud en bedrijfskosten juist laag.

In 1887 bouwde prof. J. Blyth wwb een oud-Hollandse windmolen in het Schotse dorp
Marykirk dit is een van de eerste serieuze pogingen geweest met 'moderne' windener-
gie. Met behulp van een dynamo werd best wel een bevredigende hoeveelheid
electriciteit opgewekt, maar gemakkelijk ging dit niet omdat bij veranderde windrichting
de dynamo steeds afgekoppeld moest worden.
Volgens onze gegevens kende ons land voor de Eerste Wereldoorlog slechts één wind-
motor waarmee serieus electriciteit werd opgewekt en wel in het Overijsselse Haarle.
Bekender zijn de plannen die een deskundige commissie had met het opwekken van elec-
ticiteit m.b.v. de traditionele windmolen van de Benthuizerpolder. De succesvolle proe-
ven in de jaren tussen 1947 en 1951 leidden tot oprichting van de "Stichting Electrici-
teitsopwekking door windmolens". De toekomst van de windmolen zag er toen opeens

weer veelbelovend uit! Molens waarmee electriciteit werd opgewekt zijn "De Traanroei-
er" op Texel en "De Kraai" te Westbroek.
Thans is energie-opwekking, met turbines veel interessanter en boeren landbouwers en

veehouders met deze tweede tak naar tevredenheid, Als een middel in de strijd voor mo-
lenbehoud is energie-opwekking met traditionele molens inmiddels ook wel achterhaald.

Gerben D. \Mijnj

Aangeboden
De redaktie kreeg onlangs van een weeraÍnateur een tweetal antiquarische weerboeken op

haar bureau teneinde ze voor een schappelijk bod over te doen aan een wijwillig mole-
naar die er vast en zeker zljn voordeel mee zal kunnen doen. (tel. 05157-9348).
Het gaat hier om de boeken:

* Wolken weer en winden door Prof. Dr. E. van Everdingen. Het boek is voorzien van

diverse zwart-wit foto's en weerkaartjes entelt2l2blz.
Uitgave vatt Kosmos Amsterdatn - 1942.

Gij en het weer, weerkunde voor iedereen door Dr. H. J. Flechtner. Dit boek telt 324
blz. en is voorzien van 27 foto' s en 207 figuren.
Het is uitgegeven door Oisterwijk in 1948.

Voor de liefhebber
Te koop: 1 exemplaar van het Groot Volkomen Molenboek
Te bevragen bij: J. Terpstra, tel. 05196-2629.
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' t PolderhÍske genomineerd door M.f.P.
Tjerkwerd - In het afgelopen jaar heeft het Monumenten Inventarisatie Projekt àehbezig
gehouden met de inventarisatie van de gehele zuidwestboek van Friesland.
Eind vorig jaar werden de rapporten van de gemeenten l.ittenseradeel, Nijefurd,
W0nseradiel en Wymbritseradiel aangeboden aan dm. U. F. Hylkema, interim-directreur
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Het Monument Inventarisatie Projekt (MIP) is door het Rijk opgezet om een duidelijk en structureel
overzicht te krijgen van alle waardevolle gebouwen, ójecten en gebieden in Nederland uit de perio.
de 185G1940. In tegenstelling tot andere monunenten-inventarisaties is bescherming niet het be-
langrijkste en enige doel.
Ook het bevsderen van de kennis en waardering voor de produkten van deze periode wordt nage-
streefd. Verder l«rnnen de rappoíen dienen als basis voor publ.ikaties, wetenschappelijk onderzoek,
en planologische en stedebouwkundige afwegingen.
Het rapport wordt tevens gebruikt bij het Monumetrten Selectie Projelc (MSP). Uit de geïnventari-
seerde monumenten zal een keuze worden gemaalc voor aanwijzing als rijksmonument. Gemeenten,
provinciaal werkzame instellingen en stichtingen op het terrein van de monumentelzorg kunnen nu
op de rapporten reageretr en waar mogelijk aanvullingen geven.

Uiteraard komen er veel molens in de rapporten voor, ook Amerikaanse windmotoren zo-
als die bij Bozum en Spannum. Veel dorpen herbergen een schat aan markante woonhui-
zen en onder deze categorie valt ook het voormalige molenaarsonderkomen van de Ba-
buurstermolen. Een zeer terechte keuze daar men naar onze mening molen en woonhuis
als een twee- eenheid dient te beschouwen.

Het rapport noemt het karakteristieke, in oor-
spronkelijke staat verkerende woonhuis
twaardevol vanwege cultuur-historisch be-
lang en landschappelijke waarde! V/rj wil-
len daar nog aan toevoegen dat de water-
schaps-expositie, die door molenaar Pier Zys-
ling met zo veel liefde en vakmanschap is op-
gezet-, in het woonhuisje te bezichtigen is als

de molen draait.
U kunt ook een afspraak maken (tel. 05157-
676s).

o Babuurstermolen met molenaarswoning
een monumentale twee-eenhcid (foto:
G.D.W.). In nummer 29 plaatsten we een
opruane van het interieur von de
molenaarsfi,oning met het echtpuu
Koopmans.
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' Bedelaarsche' bevalt in
watermolen (1840)

In het jaar Een duizend acht honderd en veertig, den zesentwintigsten der maand Mei
is voor. ons ondergeteekende Hendrik Yrues Kingma, antbtenaar van den burgerlijken
sÍanrl der Grietenij Hennaarderadeel, in het huis der gemeente verschenen:
Willem Jans Taalen, bedelaar, oud negenendertig jaren, gedomicilieerd in de Haskc,
welke ons verklaard heefi dat op den Tesentwintigsten deier nnand Mei, des rnorgens
ten vier uren in de watermolen van Comelis Ymes yan der Meulen, boer te Oosterend, in
Tijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Sjoukjen
P6pes Pasnru, bedelaarsche, wonende te lzewvartlen, welk kind lal genaantd worden
L (?).
Van welke verklaring wU deze acte hebben opgenmakt in Íegenwoordigheid van Thonns
Tjitzes Sreerctra, arbeider, oud negenenveertig jaren en PieÍer Anei Donia, arbeider,
oul vijfendertig jaren, beide wonende te Oosterend.
En is deze acte door ons en de getuigen navoorleling onclertekend, verklarende de com-
parant niet te kunnen teekenen uit hooJde hij geen schijven lud geleerd.

w.g. T. T. Steenstra
w.g. P. A. Donia w.g. H. Y. Kingma

Op'e side hjirnëst in berte-akte mei in wol hiel bys0ndere ynheld.
menta Frisica, Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland,

It komt Ét: Monu-
Fryske Akademy,

Leeuwarden 1979, nr. 566.
De ynterpunksje is fan my.
Foar de m0nefi'eonen tit it àlde Hinnaarderadiel de 'opdracht'
m0ne it wie en neigean oft dër ek noch in foto fan te finen is.

Heech, clesimber 1992.

ris rit te sykjen, hokker

Willem O. Santema.
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De strijd tegen het water
Een reactie op het artikel van Jan Hofstra in de Utskoat nummer 68.

Terecht wijst Jan in zijn artikel op het grote verschil in bepolderings- en bemalingsge-
schiedenis tussen Flolland en bijvoorbeeld Groningen, Friesland enZeeland.
In Zeeland, met al z'n getijdewateren, heeft men vroeger eigenlijk nooit veel bemaling
nodig gehad. Spuien was haast altijd mogelijk. Heel lang konden we ons ook in het noor-
den van het land nog redden met het spuiten van boezemwater op het wad. Alhoewel we
ons hierbij wèl moeten bedenken, dat ook dat een al in de vorige eeuw lang niet onom-
sheden zaak was. Het is boeiend te lezen hoe in onder meer de Staten van Friesland
voortdurend discussie over het instellen van een boezembemaling werd gevoerd.
Vooral echter in de tijd vóór de invoering van de kunstmest waren er ook vanuit de land-
bouw nogal wat bedenkingen tegen bemaling, omdat aan de bemestende invloed van het

inundatiewater in de winter grote waarde werd gehecht. De "b0tlànnen" hadden daardoor
een lage, maar stabiele natuurlijke productiviteit.
Waar ik echter vooral bij stil wil staan is de ook al door Jan Hofstra genoemde grote in-
vloed van klink op het bemalingsregime.
Mijn werk in Friesland bestond onder meer uit het beheer van natuurgebieden, waarbij
ook veel natte graslandgebieden.

De waterhuishouding speelt daarbij altijd een zeet belangrijke rol. In diverse onderzoe-
ken is de maaiveldsdaling vastgesteld, die in polders optrad in de afgelopen eeuw.
Daaruit is komen vast te sLaan, dat vooral in veengebieden de klink een structureel karak-
ter heeft.
Vergelijking van cijfers uit het begin van deze eeuw en nu leidde tot een gemiddelde
maaiveldsdaling van 0.5 tot 0,75 cm. per jaar, uitgaande van de woeger gebruikelijke
hoge peilen (ontwatering ca. 30 cm. in de zomer en l0 cm. in de winter). Bij het instellen
van diepere peilen, zoals die tot voor l0 jaar gebruikelijk waren (zo'n 4O cm. onder maai-
veld gemiddeld door het jaar heen), neemt de klink iets, maar niet te veel toe. Anders
wordt het als de zogenaamde "diepontwatering" wordt toegepas! met peilen van meer
dan I m. onder maaiveld. Dan is een éénmalige exha klink van enkele decimeters te ver-
wachten, terwijl daarna de klink met een snelheid van ca. 0.75 cm. per jaar doorgaat.

Nu gelden deze cijfers voor veengrond en niet voor klei. Maar zoals bekend komt veen

op veel plaatsen in onze provincie onder de klei voor, vooral in het Lage Midden. Veelal
is het kleidekje slechts 0.2 m. dik, men spreekt dan van klei-op-veengronden. Daar gaat

de klink haast net zo hard als in de veengronden. Maar ook in de al vroeger bepolderde
gebieden bevindt zich veelal een veenpakket onder de klei (2.g. knipklei). Als hier de

ontwatering wordt "verbeterd" wordt het gewicht van de klei op het veen groter wordt het
veen ingedrukt als een spons, die wordt uitgeknepen, zodat ook hier klink optreedt. Maar
het is dus een principieel ander proces dan de klink door mineralisatie van veen.

Ook de veelal zeer zware klei krimpt, als ze wordt ontwaterd, doordat er rijping optreed.

31

Ook dat is echter een wezenlijk ander proces dan de "gewone" klink in veengrond: het is
een in principe éénmalig proces.
Overigens blijkt ook wel uit de tabel, die Jan Hofstra afdrukte, dat de polderpeilverlagin-
gen niet alléén het gevolg waren van aanpassingen aan de klink: ook de "verbeterde" ont-
watering was daar voor ca. 35Vo debet aanl
Tenslotte nog een opmerking over de polderbemaling in het algemeen.
Ik noemde hierboven al, dat het overstromen door winterwater over het algemeen ook po-
sitief gewaardeerd werd. Die overstromingen werden echter steeds erger en daardoor be-
gon het nadeel steeds meer over het voordeel te overheersen. Hoe kwam dat? In de eerste
plaats natuurlijk door de genoemde klink. Maar vooral in de vorige eeuw was een ander
aspect van steeds groter belang.
Individuele boeren, die het niet eens waren met het idee van winterinundatie begonnen
geleidelijk op eigen initiatief steeds meer bemalingen op te richten. Dat betekent dat het
bemalen gebied toenam en de boezem steeds kleiner werd, terwijl de afwatering op het
buitenwater onveranderd bleef. (Haast al het water uit de Provincie moest via de Dokku-
mer Ee bij eb afwateren op de Lauwerzeel) Als er dan veel regen viel en alle molens'
maalden, steeg het boczempeil al snel, veel sneller dan voorheen, zodat de nog overge-
bleven bOtlànncn steeds sneller en langduriger onder water schoten, hetgeen weer leidde
tot méér bemalingen enz. enz... Overigens beeft dit proces zich in Holland eeuwen gele-
den ook al voorgedaan.

Yolt lJzerman.
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Molenstatistiek
Nu 1992 weer voorbij is hebben we de maalboeken van de molens van de molengroep

,,Witmarsum" weer nagekeken.
Hoewel deze groep (M. Teemstra, Jaap Tiedema, Jan Hofstra, Job Koehoom en Simon
Brattinga) ook aktief is op de "Babuurster molen" en "De Ondememing" komen deze

molens in dit verhaal niet voor omdat hiervan geen juiste gegevens beschikbaar zijn.

In tabel I zijn de resultaten van het afgelopen jaar vermeld. Omdat de meeste van deze

molens zijn uitgerust met een as-omwentelingenteller en wij de echte maaluren vrij
nauwkeurig bijhouden, is het mogelijk om eens uit te rekenen wat het gemiddeld aantal

enden per minuut is wat een molen jaarlijks maakt. Omdat over de draaisnelheid de wild-
ste verhalen de ronde doen, heb ik ook nog eens gekeken naar de hoogste gemiddelde
snelheid die in 1992 op één bepaalde dag is gemaakt. Hiermee zijn tevens de grootste

snelheids-maniakken ontmaskerd.

Om een wat beter beeld van dit gemiddelde aantal enden te krijgen heb ik ook de cijfers
van de vorige jaren erbij gehaald. Het valt op dat de grote molens aanmerkelijk langza-
mer draaien dan de spinnekoppen. Meestal wordt er bij windturbines - en ook molens -

aangenomen dat de verhouding tussen de omheksnelheid en de windsnelheid voor gelijk-
vormige molens hetzelfde is. In dit geval, waar de windsnelheid voor alle molens onge-

veer hetzelfde is, betekent dit dus dat de omtreksnelheid hetzelfde moet zijn. [Iierbij
moet wel worden aangetekend dat onze molens niet helemaal gelijkvormig zijn; de ene

heeft weer een andere schoot in het hekwerk en een andere bordstand dan de andere mo-
len.

De uitkomst van dit gereken is, dat de gemiddelde omtreksnelheid 32 kilometer per uur
is. (tabel 2) het lijkt inderdaad een echte constante. Indien dit voor alle poldermolens
geldt dan zouden de andere molens jaarlijks het aantal enden per minuut moeten halen

wat in tabel 3 is gegeven.

Voor de grote molens lijkt deze uitkomst erg laag. Het is ook maar de vraag of het uit-
gangspunt (omtreksnelheid gedeeld door windsnelheid=constant) wel helemaal juist is.

Stel dat een molen met een vlucht van 27 m op een dag 60 enden/min. draai! dan zou een

spinnekop met een vlucht van 12 m 135 enden moeien draaien.

Andersom: stel dat de spinnekop 80 enden draait, wat in de praktijk wordt ervaren als een

flinke gang, dan zou de grote molen 36 enden moe0en maken. Het lijkt niet aannemelijk
dat dat ook als een flinke gang wordt ervaren hoewel het niet is uit te sluiten.

Wie heeft nog meer betouwbare cijfers van zijn molen? Misschien valt er zo nog wat
meer lijn in te ontdekken.

Jan Hofstra 

-
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Zware storm werd
"De Hersteller" bijna fataal

We mogen gerust stellen dat wonen in een molen, een poldermolen wel te verstaan, één

van de meest geromantiseerde en begerenswaardige "woningen" in Nederland is.
Althans, dat is mijn ervaring nu ik zelf sinds april '90 in veenpoldermolen "De Herstel-
ler" te Sintjohannesga woon.
Voor vele mensen is het inderdaad een droom, een droom die waarschijnlijk nooit werke-
lijkheid wordt. Met het nu volgende verhaal zou ik duidelijk willen maken dat er van dro-
men weinig terecht komt, als er een zware storm overheen raast.
Dan is het namelijk een regelrechte confrontatie met de realiteit.
In een verschrikkelijke stormnacht omsEeeks 1929 kwam er voor Gosse van der Molen,
voormalig molenaar op "De Hersteller", ook weinig van dromen terecht.
Hij was voortdurend met zijn gedachten bij de molen, hetgeen terecht bleek te zijn, om-
dat de molen omstreel<s middernacht op hol geslagen was.
Omdat de wind achter de roeden za! kon de molen niet gevangen worden.
In ,,Strijd in de Veenpolder", geschreven door G. D. Wijnja, staat beschreven dat het een

zeer angstaanjagend schouwspel was.

Omdat de kruikettingen gebroken waren, werd de molen uiteindelijk tot stilstand ge-

bracht door zware stukken hout in de vijzelopgang te gooien, tussen de muur en het
schmefrad wel te verstaan.

Een zeer gevaarlijke en benarde situatie, omdat het wiekenkruis gemakkelijk had kunnen
breken.

In de zware storm op woensdag t3 februari j.1., die met name in de avonduren zeer heftig
was, leek deze geschiedenis zich te herhalen. Gelukkig was de situatie minder ernstig dan
!oen.

"Ornstreel<s holÍ negen kwarn ik thuis van de schaatstraining. Nonnoal gesproken
ben ik meestal woensdagsavonds tot halÍ tien afwezig, maar op die dog niet.
De wind huilde door de roeden. Toen ik me even later boven stond te scheren, pas-
seerde er een bui met hevige rukwinden. De hele molen stond te schudden.
Plotseling klonk boven in de knp een enonn gebonk, gevolgd door een en al lawaai.
Snel rende ik nanr beneden om in het halletje door de ruitjes in de deur, mijn vrese-
lijke voorgevoelens bevestigd te willen zien. En ja hoor, het kon toch niet waor zijn.
Wieken die langzaam voorbukwamen. l^ater bleek du het wiekenkruis door het rag-
gen van dc witd losgeslagen wc$ van de keuing. Even in paniek geraakt probeerde ik
een roede te keren. k draaiden namelijk niet snel (Zo'n 20 enden ongeveer) omdaÍ
de vang er nog oplag. Voordat ik de buren heb gewaarschuwd, hopen^de hen thuis
cum te treffen, heb ik de politie opgebeld voor assistentie. Kennelijk is bij hen het be-
richt dusianig serieus oiergekomàn, dat de brandweer werd gealàrmeerà.
Toen 5 minuten laÍer de wind even wegviel, woarop de wieken meteen reageerden
met afremmen, kon ik samen met twee buren het gevlucht tegenhouden. We hebben
toen meteen de roede weer vc$tgezet met een ketting. Bij aanhoudcnde wind hadden
we de molen uit dc wind moeten kruien.
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De eyen later gearriveerde brandweer kon even laÍer onverichterzake terugkcren.
Boven in de kap hing wel een lichte schroeilucht, maar sporen van brand waren er
absoluut niet.
Na inspectie is een Twak functionerende vang geconstateerd. De schade bleef beper*,t
tot een beschadigde annpal".

Een verschrikkelijke ervaring, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Geruchten
dat de molen op hol geslagen was, zijn niet waar, m66r wat zou er zijn gebeurd als er nie-
mand op het bewuste moment thuis was? Hoe lang kan een molen door de vang draaien
alvorens hij vlam vat?

Arie Boersma,
vrijwillig molenaar i.o.

,,De Hersteller" Sin§ohannesga.

We gaan een begin maken met de geschiedenis van een voormalige polder, die eens een
unieke molen bezat. Het begin is deze keer niet een artikel, maar een ,,Frysk" gedicht
dat we laÍer aanvullen met een artikel.
Het gedicht Butt over de voormalig Hemrikspolder onder lzerwardcn, maar voor de
meeste Lcewvarders wordt dit gebied altijd gerekend onder het dorp HuiTurn, voorheen
gemeenÍe lzeuwarderadeel en sinds 1-l-1944 gemeenle lzetwarden.
Het gaaÍ hier ook over dc ,,Hemrikmole" die voor 1952, de Hemrikspolder sierde en
diende. De watermolen is toen verplaaist; het is de enige overgebleven schcprad -(spin-
nekop-) molen die Friesland nog rijk is- Hij is uiteraard ook te vinden in het ,,Fries mo-
lenboek" (l*erwardcn 1980), op bladzijde 170 en 171.

DB HEMRIKSPOLDER 1830.197 O

àoor
Iit!, lnysoffoos
PopÍ,e ïmrrre rman3 -

Men arrebeide flitich
Yn achttsjen hfrndert tritich
Oan diken om it làn
In simmerkrite meitsje
Fan wetterlëst frtj reitsje
Dat hie menfoar 'tforstàn
Bij roeden is 't oannommen
Sa is de dyk der kommen
In mole kacm der ek
Dy is oanfterd fi Wergea
In skeprëd sfrndcr wjergea
Waard boud doe nei bestek

De mounder nou dy wenne
Der tichtby yn in hente
.Saks joech alhiel giin lëst

Sawaerd it stikken better
Gjin bfrtlàn ilnder wetter
Menfoun it sa ntar best

Under 't Ald-Diel in dfiker
Foar skieppekamp gebrftker
Dat koe der noch wol by
In lyts mooltsje ferfalle
Ek dat pjut waerdforballe
Fan dttbeld wurk dus frij
Mar boeren gean en l<omme
Har unsjoch wurdt forromme
troch goede en minne tiid
Kunstdong en heger leancn
Trochgeand mear gers te meanen
Is part fon boerestriid

43

De koumelkers fordwine
Fan Froskepölle en stëd
It lfrken yn 'e line
En 't seine meanen sëd
De oarlochsj ie rren l<omme
Trelit en Kriichs -gewelt
It wurk wurdt net forsomnte
Gefear soms keal marteld

I'leifiif jier wurdt it frede
De rëst komt wer in kear
Der is w,er wet en rede
Wy buorkje as alear
Mar helpen dy forduine
It personiel wurdt krap
En goede nrcunders fine
Foar 't Hemrllf is giin grap

De nwle goed opnteitsje
Dar kosr in hànfol jild
Mar yn 'e skulclen reitsje
Dër wurclt ek swier oantild
Ea rs t " Yngel ancle n" ltiJkje
En rlan is ', resolfit
"Ne[ prate nteer, net wiJkje
Ninr fuort in goed bislilt
In ntj "gentaeltjse" bouw,e
In kabel cler nei ta
Litk Deelstra oqn 'e ntouvte
Dy kin it tasicht ha
Op ien neifuort bitelje
Dan is men derfan öf
Lieftinck koe 't net mear helje
It wie yn oarder, nou!"
En fiveintich jierren letter
Keam ruer hwat nijs oan bar
Ta kear fan 't winterwetter
Wie cler in kans, samar
It P.E.B. ntoast bríilce
KuolwetÍer, gàns hwat mear
Omdat dat wolris stfike
It moast, oars keam 't net klear
' t Ald- D iel dë rta fo rbre ed4je
Mei groun fan't Himriklàn
Dat weard sjoen as remeed4je
En sa kcarn doe ta stàn
De dyk op winterhichte

It làn altieten droech
Guon lekkcn wearden tichtte
GrtÍ, dat dit goed bisloech

Gjin kosten hast dat makke
Underwet'ring ideaal
Nea is der hakketalcke
Oer' t wurkÍon it gemael
Dan konfi de "Stëd" y, aksje
"Utwreidsjen" is it cloel
Wie 't earst noch mor infraksje
't Komt nou nteor oan 't gefoel
't Oankeapjen fan pe rselen
Dat rint oanienwei troclt
't Oersljochtsjenfan de skelen
en it talisearjen, sjoch:
De stëd nrcat bouwe kinnen
Mei eannslach, net to min
Febfiken Ínoat hjir hinne;
Mear wurkers, as it kin
't Opspuitsjen, bourtp nrcitsje
Fan alle Hintrikslàn
Mei irnder drvndruk reitsje
Fan lnvat sa komt ta stàn,
Dat bliuwt tis oer as boer
En doclts, w! libje nrci
Foarfi op folle toeren
Wiist ekfoar És de wei

De ynclustry oanlirke
As ' kin, dan ntoat clat sa
Al stiet cle boerforbfrke
Hy went cle r fëst wol ta
Aenst "Rizens" noclt, clan litte
( Se ha 't ruol, foar 't forsÍàn)
Twa boeren 't dër ek sitte
Wurdt yvei ek dër it làn
Wy telcenje de stikken
Hjoed giet "lt Hentrik" oer
Gjin preat oer sleat of hikken
Gjin plak ntearfoar in boer
En hja @ 't nei És konune
De nije brege oer
Dy wiTe rts biskrontme:
"Hjir wurke earst de boer"

P. W. H.

Om toch een klein stukje geschiedenis te verklappen vermeld ik dat de molen in 1830 ge-
plaatst en oorspronkeldk in V/arga gebouwd is. Hij kwam in een nieuw aangelegde pol-
der te staan en was eigendom van Jan Schiffert (314 deel) en P. Tebbema (ll4 deel) uit
'Warga (gemeente ldaarderadeel, sinds 1-1-1984 gemeente Boarnsterhim), de koop werd



44

gesloten. De spinnekop verkochten zij met toebehoren voor f 130,-- en voor de (molen-)
zeilen werd f 4,-- exta betaald. Dit overplaatsen werd aangenomen door Keimpe Hoek-
stra, tiÍnmerman te Warga, voorf 160,--.
Dit gebeurde volgens bestek en conditiën aanbesteed de verbrenging, plaatsing en rege-
ling met de leveratie der benodigde materialen.

Wilt u een oude overzichtsfoto zien van het molencomplex?
Zie dan in het fotoboekje ,,Langs oude Friese windmolens" van onze redacteur Gerben D.
Wijnja; een uitgave (1977) van onze eigen molenstichting De Fryske Mole in samenwer-
king met de Vereniging Gild Fryske Mounders. fleeft u het nog niet? Bestel het nu, door
slechts / 12,50 (incl. porto) over te maken op girorekenin g2257734 t.n.v. penn. Stichting
De Fryske Mole te Berlikum, o.v.v. molenboekje G.D.W. Doen! flet komt ten goede aan

onze molens, ,,REDT ONZE MOLENS", is onze leus.

Heerenveen, febr. '93 Popke Timmerïnans

Algemene conditiën
De aannemer zal direct met de molen mogen beginnen, als er uitslag van het werk gedaan
is, en afgedaan en gangbaar den 20 oktober 1830.
lTij zal deze vervoering moeten doen op eigen kosten en drank, zonder dat besteders daar
mede hebben te doen. De betaling zal geschieden in een termijn. Zoodrua de molen gaan-
baar en verdes opgenomen en voor goed gekeurd is. Wanneer er langer aan gewerkt
wordt als de bepaalde tijd, zal de aannemer elke dag 3 Nederlande gulden moeten terug
staan en van zijn bedongen geld afgehouden zal worden. De besteding zal geschieden bij
gesloten brie$es welk nu aanstaande vrijdag den l0 september moeten bezorgdt zijn des

morgens te tien uur op de Froskepolle. Dat die aannemer wordt de volgende dag berigt
zal gebragt worden, wie het werk heeft aangenomen.

Bestek en conditien van het verplaatzen ener watermolen. Waarna de comiteerden Pieter
Douwes, Nutte De Boer en Johs. Snoek gedenken te besteden volgens deze nadere artike-
len:

Art. l. De aannemer zal de groote molen van Jan de Schiffart moeten brengen tot nabij
Rustenburg het Hemrik genaamd: Enige roeden verder als de molen tans staat
van Riepke P. de Jong, en aldaar op aanwijzing der comiteerden.

AÍt.2. Hij zal eerst voordat de molen gezedt wordt I nieuw swols eiken hoek stijl int
ondert sluis moeten maken, lang nooit en swaar als de andere. I dito rooster
even lang de oude swaar 6 a l0 duim Een dito Losseroosters op die lengte te
leggen daar deze oude lijc 5 a 6 d: kantmet elk end een swalufstaarts keep in de
stijllen. Deze alle met zijn pennen en gaten te voorzien wel sluitende en met de
nodige krambouten voorzien.

45

Art. 3. De aannemer zal de molen op het land op een daartoe geschikte batte of anders

moeten zetten, waarmede met inkoop bedongen is dat Jan Schiffan met 2 paar-
den de aannemer moet helpen over het land, tot zoo lang hij op de wal bij Jakob
Jorna, is om daar in een praam te veryoeren. Verders zal hij geheel met dezelfde
moeten brengen op zijn eigen kosten.

Art. 4. Verders zal hij 4 klipgaten moelen Braven, 3 voet beneden het laagste zomerwa-
ter 4 voet vierkant wijd. Dan alle klippen moeten heijen tot het vaste land. Elke
klip 8 juffers met de nodige lengte hierover te leggen 2 ll2 d. greenen posten
van groote als de klip is, hierop te metselen van beste ouden gelen steen klippen
tot die hoogte de molen geschikt geplaatst is terbreete int vierkant van 20 duim
en op een behoorlijke in stijging deze eerst in zand te leggen maar 10 duim be-

neden de begane grond in 1/2 kalk en l0 zand inmetzelen. Ook zullen er 2 klip-
pen moeten gelegd worden onder die dansbalk I l/2 voet diep en l8 d. vierkant
van steen gemetzeld als voren, over deze gemetselde klippen, kliphouten over te

leggen van oud geschikt hout, of nieuw 2 1/2 d. eikenhout naar groote der klip-
pen.

Art. 5. Als de molen tot waterpas geplaatst is, moet van beneden af, de buitenomkle-
ding tot een hoogte van 6 voet van nieuw hout gespijkerd worden. Een en ander
goed te spijkeren met de nodige spijkers.
Dan ecn nieuw best Rigas roede maken, 39 voet lang, swaar na eis, met alle
nieuwe hekken, somede wijnborden met klossen en hetgeen daarbij vereist
wordt. Dan zal hij 8 a 314 d. 24 voet planken moeten leveren aan de kop der
molen, daar en genoemde nieuwe planken met lijnspijkers enz daaraan te her-

stellen.

Ook zullen boven deze molen alle nieuwe staven gemaakt moeten worden van

best eikenhout.
De aannemer zal de ftog en scheprad mede moeten vervoeren, het scheprad 6

duim nagenoeg moeten opkorten, aan elke kant de belegstukken bezetten daar

zij nodigzijn aan de trog, na het scheprad op te korten in de diepte.Zoo best ge-

cr Cineerdt, zoodat aan elk kant 20 a 18 planken 10 d. breed te maken en ver-
volgens in elkander te maken. Zoo zulk behoord.

De aannemer zal een greenen pomp moeten maken van greenen 2 d. hout, 12

voet lang l6 d. binne werk groot aan ijder sijde 3 a 1 d. klampen te spijkeren en

verder met dwarsplanken onder en boven, ijder planken 40 houten nagels en 4
spijkers te vasten en te zorgen dat hij zoo digt wordt als mogelijk is. Dit werk
zal aannemer geheel gangbail moete leveren, de raden vast en goed te kijllen
roeden enz.

Het ijzergoed hiertoe voor zijn rekening, het eikenhout zonder kwaad en spint.
De aannemer zal deze molen met alle zijn bijgoederen int verbrengen moeten

noeden tensij er aan dezelfde iets bevonden wordt en breekt, 't welk niet hierin
beschreven is, zullen de comiteerden gezegd moeten worden. Maar wanneer de

molen zal zïjn oude plaats is, zal de aarinemer derhalve moeten leveren op voor-
beschreven land.

AIr.6.

Aft. 7.

Art. 8.
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