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nov.

:

Zaag(molen) symposium (clcclnarncforrnulicr verkrijgbaar bij

GFM)

Bij

de

foto op de voorkant:

Uit hct album van Douwe Franlce plukten we deze fraaie foro van de korerunolen v(ut
Burgurnerdaant. Deze molen werd in l92a geffoffen door 'een vliegenden stonn', nt{uu
herstel volgde. I)e foto getuigt van de geslaagde restauratie. Elders in dit nwnmerJitto'.r
tan de aangerichte schade en het herstel in de rubriek ('Uir het albrun van....').

Van de redaktie
Nu de z.ontcr cr wcer opzit, komen de winterhal§aar-aktiviteiten opnieuw tot leven. Dat
betekcltl vrxrr tlc tn«rlcnaars ook volop dnrkte na de genoten vakantie. Tot nu toe heeft de
zorncr zwalr tclcurgcstcld, tenzij men het buitenland had vereerd met een bezoek. Zij die
hier hlcvcn z.ochlcrr altcmatieven en die werden onder andere gevonden in opengestelde
musea cn rn.lcns. I krutz.aagmolenaar Simon Jellema kan daar van meepraten. "We hebbcn nog ttrxrit zovccl gezaagd als deze zomer en het aantal bezoekers is nog steeds stijgentl", zo vcrlt'ltlc hij ons in verband met een mooie publicatie in de Friesland Recreatie
KLarrt ovt'r' zijrr rrrolcn "De Rat". Het artikel blijkt een positieve uitstraling te hebben
gchltl crr tlrrt is ccn goede zaak voor de beheffende molen in IJlst alsmede voor de
molcrrs irr lret llgcntcen.
Dc N:rli.rr:rlt: Watcrschapsdag ligt al weer even achter ons, maar ook die aktiviteit bracht
rnolcn:r:rr s irr tlc wccr. In samenwerking met de waterschappen waren heel wat poldermolens irr lktic .rrr hrrn vcrhaal in het waterschapsgebeuren te vertolken. Zo kon men bijvoorhcckl hii tlc Bahuurstermolen te §erkwerd getuige zijn van hekkelwerkzaamheden.
vriiwillip rrr.lcrurar i.o. Simon Brattinga moest het op de ouderwetse manier opnemen
tegcrr tle tlr:rrrlli'ur van een fractor met helkelapparaa! een inspanning die respect
altlwong!
Dit rrrrrrrrn.r' st:r:rl cigcnlijk ook een beetje in het teken van de harde sEijd die de molena:u' slt't'rl crr rr.g strijdt. we waren te gast bij de 65-jarige molenaar Haije Heslinga van
dc poltlcrrrrolt'n "vijÍhuizen" bij Hallum. Een m0nder van de oude poldermolengeneratie
tlic rlc lrrrrc strijtl van de molen en de elementen aan den lijve ondervond: "It wie altyd
drrk, rlt' ltrrlr.h ruoast der op. De boeren hiene de polder leaver om ll as om 12 oere
lcct'It", ;rl,lrts liiltlnran die naast molenaar tal van bijbaantjes had om in het levensonderhorrrl lt' voor /it'n: zo was hij o.a. kooiker in de Hallumer Mieden, hij nam sloten hekkelen
aarr, lri; wls urvirllcr-rnonsternemer, hooisteker, enz." verderop in dit nummer leest u zijn
lcve ttsvrt h;r:rl

Molenslriirl n,ortlt tot op heden gesheden. U kunt er over lezen in het bijzondere artikel
rl:rl rrrole rrrle :;krrn<lige Johan S. Bakker schreef over de plannen om te komen tot herstel
vart rk. wiurrtle vollc spinnekopmolen bij Oudega (W).
l)e |1111i1i1[ t'n lltcr»rie van het kruiwerk staat cenkaal in een lezenswaardige bijdrage van
herrrcl:;rrrok'n:r:rr J«rhan cnossen uit Koudum; Popke Timmermans stelde een aÍikel
siuncn {,v('r llictijzclcn bovenassen, compleet met een lijst vol asgegevens van Friese
nrrl('nri, rh' lrt't'r' J. Bergstra uit Sneek schreef zijn verhaal over de windmotor, een molentypr' rl;rl l;ur,i/.llnr rnaar zeker ook de aandacht hijgt die het terecht verdient. Tevens aan<litr'ltl v..r tttolcns van onze oosterburen middels bijdragen van Sjerp de Jong en Dirck
varr tk'r Vt'c, cn ccn nieuwe greep oude molenfoto's uit het album van Douwe Franke.
Korturn, (lrr nunlnlcr bevat weer volop moleninformatie. voor elk wat wils, zo dachten
Vce I

lccr;rlericr.
Gerben D. V/ijnj

NIEUWS VAN DE STICHTING

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR
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"De Fryske Mole"

Gild Fryske Mounders

ht:strrrrr v:ur lre I (;iltl I;ryske Mounders nodigt de leden en de donateurs uit voor de
naiirirrsvt'r fl:rrlcr irrg. Anrlcre belangstellenden zijn ook welkom. De vergadering vindt
plaats ()l)

IIct

1.

2.

3.

Van de gemeente W0nseradiel ontvingen wij bericht dat door de verplaatsing van een
restauratie naar 1998 er in 1 995 ruimte is ontstaan op het meerj arenprogramma
monumenten van deze gemeente. De gemeente heeft besloten om de restauratie van
de vijzel van de molen Meerswal bij Lollum op 1995 te plaatsen. Het is te hopen dat
de slechte vrjzel het nog een goed jaar uithoudt.

De Stichting heeft bij de gemeente I.eeuwarden ontheffing aangewaagd van artikel
11 van de Monumentenwet voor het verplaatsen van de 2 spinnekopmolentjes
(molens voorheen Kramer en [Ioogland) te Barrah0s onder Wirdum naar een plaat.s
aan de Zwette op enkele tientallen meters van de huidige plaats. Het is de bedoeling
dat deze molen§es worden geplaatst aan het toeristisch fietspad dat langs de Zwettc
loopt. Hier kunnen ze een hulpbemalingsfunctie uitoefenen. Op de bestaande lokatic
is het waterpeil te ver omlaag gebracht om te kunnen draaien. Bovendien staan zc
niet meer in verschillende polders maar aan clezelfde sloot.
De uitgifte van de 3 fietsroutes door de stichting is een groot succes. De route bii
Dokkum is 65 km, boven Leeuwarden 54 c.q. 64 l«n en rond Bolsward 55 km. t I
kunt deze routes toegestuurd krijgen door overïnaking van / 12,-- op giro 2257734
t.n.v. St. De Fryske Mole te Berlikum.

vrijtlrrg,

II

no\/('rrrlrcr I()93, aanvang half acht, te Akkrum, zaal De Lantaerne (Om'e

toct' l{, lr'1'.';t( )v('r' tlc I lt:rvormde Kerk)

YOORLOPIGE AGENDA

I ( );x'rrrrrlt
7
2 lVlc,lrrk.lrrrl,crr cn ingekomen post
8
3 Vt.r sl,r1' lrstrrrrrsactiviteiten
9
4 V;r:t:.tcllrnli vt'rsltg voorjaarsvergadering
"5 llr:lrrrrr,r,r'rkiczingen
6 Nu.rrrvr' olt./(.1 v()ot'l)e Utskoat?

Komende activiteiten
Nieuwe gezellen en molenaars
Rondvraag

PAUZE
Lezing
Sluiting

lrt'slrrrrr .,t.r.rt rrilcraard open voor aanvullingen op de agenda. Een uitgebreide definiticvc rt1,,'tt,l.r rrrcl tlc hiihchorende stukken zullen wij u nog doen toekomen.

IIcl

I

Opcn Monumentendag

)p /;rlrr.l.r1i I I scptctntrer stonden de deuren van vele monumenten weer wagenwijd
r (,nr I't'lrrrtl',stcllcltclen te ontvangen. De molenaars lieten zich ook niet onbetuigd:
'('f
tlt'tn.rlr1'r'zrritlt'nwind deed menig wiekenkruis vrolijk wentelen onder prachtige luchtt'rt l),' 1'r'rrrt't'ntc Wymbritseradiel had de inmiddels niet meer weg te denken
I\l,,nunr('rrl.rrrl;r11 aangegrepen om de prachtig gerestaureerde koren- en pelmolen "'t
l.;rrrr" r,llrt rt't'l irr gcbruik te stellen. Bij Kimswerd werd ook al een molen weer in
1',r'l'rrrrk 1it'slt'ltl, z.i.j het met een stille trom. "De Eendracht" kreeg in de zomervakantie
('('n urrr.k rrit'uw gcvlucht door zelfwerkzaamheid van de molenaars uit de omgeving
onth'r ,r.rnvot'r'iltg van Jan Flofstra. De in de gemeente V/0nseradiel als open monument
r;rrr1'r'\\'r'l('n ('onlwcrder poldermolen was een flop die gelukkig ruimschoots werd
flortll',',rr;r;rkl rltxrr de fliBend wiekende molen te Dijksterburen.
(

()f

Itr lrct v,l1,s11,lo r)urnrner komen we op beide molens nader terug.

GDV/
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Praktijk en theorie van
liet kruiwerk

Studiebijeenkomst

"Een B esonder Creckwerk"
400 jaar houtzagen met wind in Nederland (1593-1993)
27128 november 1993

PROGRAMMA
Z4TERDAG
10.00

Ontvangst in De Driuwpölle.

10.30

Opening door de heer De Groot, voorzitter van de Hollandsche Molen

Koffie.

Na elke lezing is er kort gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aan het einde van de middag is tijd gereserveerd voor andere onderwerpen en een
ui tgebreidere discussie.

10.45
1 1.30
T2.15

t3.45
14.30
15.00
15. 15

15.45

16.15-17.00
t7 .t5
18.15

21.00

Het octooi, F. Rutten
Het smeden van krukassen (onder voorbehoud); of: Techniek van houtzaagmolens, F. Rutten
Lunch in Het Molenhuis
Zaagtechniek, J. Coppens en J. C. van Driel
Flouthandel en vlotterlj, L. A. van hoojje
Thee

Verspreiding van houtzaagmolens in Nederland, L. A. van Proojje
Paltrokmolen De Eenhoorn,
Algemene discussie
Aperitief in restaurant De Rakken (voor eigen rekening)
Aan tafel
Film "De Stoere Werkers" (houtzaaggedeelte), E. Smit

ZONDAG
Vanaf 11.00 excursie op eigen gelegenheid; gezamenlijk reizen in kleine groepjes.
De volgende objecten zijn opengesteld van 10.00-17.00:

.
.
.
.
.
.
.
'

Floutzaagmolen De Jager (V/oudsend), zaagpraktijk
Houtzaagmolen De Rat (IJlst), zaagpraktijk
Houtzaagmolen De Zwaluw (Birdaard), zaagpraktijk
Houtzaagkantoor in het Scheepvaartmuseum (Sneek)
Boeren-zagerij (Lippenhuizen)
Zagerd Balk
Korenmolen Het Lam (Woudsend)
Aanmeldingsformulieren kunnen worden verkregen bij het Gild Fryske Mounders.

In htt tntltrsrormlt oflikel zal door mij worden ingegaan op het hoe en waarom van de
uitrtu'rin.q vtn htt ruurcnkruiwerk zoals dit bij dc nieuwbouw van de molen te stiens is
uit11r'wttnl. lktrul hd aspect wrijving Íussen glijdende dclen bestaan zeer veel misyerstanthn tn vtutk wrtkn bij de uitvoeringfouten gemaakt. Doormij zal geÍrochtworden
een «tntttl :t*rn tr vtnluidelijken en te verklaren. Ik heb getracht de materie zo duidelijk
nogtli.jk tt lu,.tthrijren, ,rrcar om het een en andcr te bewijzen moet er wel gebruik
gcttrotrkt v'r,ttlt'n von enige theorie. Mocht het ioch te ingewikkeld worden, op het eind
van lu't ttrtikt'l i.,; t,t,n sunenvaÍÍing van alle gegevens en conclusies te vinden.

Ilcl klrut'rr v:rrr rlt: vr»'ige molen ging behoorlijk zwaar, en het was duidelijk dat dit bij de
hcLhotrrv vo(,r k()nlcll lnoest worden.
Al g,urrw k;rn tl:rn tlc gedachte rijzen om dan een engels kruiwerk toe te passen waarmee
{lc Jrtohh'tnctt irt ccrt keer opgelost zijn. Echter het zal iedereen bekend zijn dat dit ook
gl'otc tt;tr['h'tt lrecl-l. Í)e kap kruit dan zó licht dat deze tijdens het malen constant heen en
wccr rijrll ('|, (lc r()llcÍ1, vooral wanneer er met twee stenen tegelijk wordt gedraaid. Ook
hct:ll rle nr,rl('n n()gill wat windbelemmering waardoor zowel de windsterkte als richting
rrtrgrtl v:rt rccr I I)it alles belast de staartconstructie en kap zeer zwaar.
'lirc'lt u'rl rk tt ttict onthouden om te vertellen dat er een molen in de Achterhoek staat
w:rlr lr.l l,('\r'('pcn van de kap is opgelost. Op korenmolen 'De Vier Winden, te
vr:r1'.en,lt'r l.1x'rr vanaf de voeghouten aan de voorzijde aan weerszijden twee kettingen
ronrkrrrr rk' krrrl wclke na het verkruien door middel van een lier op de staart gespannen
wortle n rr'1'r'rr rk' kuiP. De bewegingen van de kap worden door de klemming van de kettitrg lr'1'r'rr tk' lruitcnzijde van de kuip effectief tegen gegaan. Het nadeel is wel dat het
rricl cr lrr lr.r.rr rs t:n <lat er beslist een houten kuip nodig is om de kleml«acht op te nemen.
Bii crrl','l' Inrrwcrk is een kuip niet noodzakelijk en wordt bij herbouw meestal vervan!rrr,hx,1 r'r'tt rltrtnc gocdkope metalen plaat. Terug komend op Stiens zou dit inhouden,
tl:rl zt,rvt'l ,'.'rr rlrnrxlcr engels kruiwerk als een houten kuip met kettingen en een lier op
rlt'sr.r;rrr rr,,,xlz:rkcliik ilouden zijn. Dit bijelkaar afwegend is toch de keus gevallen op
c('n ,r( ur('nkurrwcrk. IIet voordeel van het neutenkruiwerk is dat de kap ten allen tijde
sl:tlrtt'l .tt rrrstig bliill liggen. Bovendien ben ik van mening dat wanneer het neutenhuiwt'rh ,,1r rlt' irristc wiiz.e, met toepassing van de juiste materialen, wordt uitgevoerd, dit
lrt.slr:,t rrrr.t zw:urr lrtrcft te lauien.
)nr r.r .r'n vrrgclijk tussen molens onderling te komen op de vraag of een molen wel of
nit't rrr'.r.rr krrrit, kan alleen maar worden gedaan door metingen te verrichten. Door mij
wt'rrh'tr ()l) cnkclc molens daarom metingen verricht om de wrijvingscoëfficiënt tussen de

(

knrtttcttlrtt e tt ovcring vast te stellen. Allereerst zal ik uitleggen wat wrijving is en duide-

liik rrr.rhcrr rv:uu'op gelet moet worden. Wrijving tussen oppervlakken werd voor het eerst
()tr(l('r /(,( lrl tkrt»' de liransman Coulomb in 1781. Dit resulteerde in een aantal wrijvingswt'tte rr rvr.lkc

ik lctterlijk zal ovememen.

8

1.
2.

3.
4.

De totale wrijving die kan worden uitgeoefend, is evenredig met de normaalkracht.
Wanneer de oppervlakken langzaam langs elkaar glijden, is de totale wrijving die kan
worden ontwikkeld, praktisch onaftrankelijk van de glijsnelheid.
De totale wrijving die kan worden ontwikkeld tussen de oppervlakken is groter wanneer deze op het punt staan te gaan bewegen (statische wrijving) dan wanneer de
oppervlakken in beweging zijn (kinetische wrijving).
De totale wrijving die kan worden ontwikkeld, is onaÍhankelijk van de grootte van
het contactoppervlak.

Om te wetten nog iets meer te verduidelijken zal ik ze uitleggen met de volgende praktische voorbeelden:

Wet

1:

Wet

2:

Wet

3:

om de kap in beweging te krijgen vereist een grotere kracht dan om de kap in

Wet

4:

de grootte van het contactoppervlak is niet van invloed op de grootte van de
wrijvingslaacht. Dit wil zeggen dat het niet uit maakt hoe groot het aanrakingsoppervlak van de neuten onder de overring is. Nog duidelijker al zou men alle
neuten onder de overring vervangen door een rondgaande houten ring waarop de
overring geheel steunt dan nog blijft de kracht welke de molenaar aan de kruilier
uitoefend even groot. Het nadeel is dat het een beetje moeilijk is de overing te

de wrijvingskracht is evenredig met de normaalkracht dit houdt in wanneer de
kap een keer zo zwaar wordt er ook een keer zoveel kracht nodig is om deze te
verplaatsen.
de snelheid waaÍmee de kap verplaatst wordt is niet van invloed op de wrijvingskracht dus velplaatsen we de kap met een snelheid die een keer zo Sroot is dan
blijft de kracht gemeten in de kruikabel en dus ook aan de zwengel gelijk.

beweging te houden.

smeren!!
deze laatste wet is maar één hele grote maar. Vaak wordt gedacht hoe smaller de neuten en hoe kleiner het aanrakingsoppervlak hoe lichter de molen kÍuit. Dit is een absoluut
foute gedachte. Zoals bovenstaand al vermeld is maakt het niet uit hoe groot het aanrakingsoppervlak is, waar ik echter op doel is dat de druk per eenheid van opPervlakte van
het materiaal ver overschreden wordt en er dus vervorming optreedt. Niet alleen keedt er

Bij

materiaal vervorming op maar ook de aanwezige vetfilm wordt door de hoge druk weggeperst zodat de overring en neuten nagenoeg zonder smering over elkaar heen glijden.
Ik zal dit verduidelijken aan de hand van een rekenvoorbeeld. Van een molen met een
vlucht van + 25 m weegt de kap ongeveer 2l ton waarvan circa 14 ton voor in de kap
rust. Deze kracht wordt door de beide voeghouten en voor een deel door de burgemeester
op de overring over gebracht welke op zijn beurt de kracht op neuten overdraagt. Globaal
kan worden aangenomen dat de voeghouten het leeuwendeel voor hun rekening nemen.
wat neer komt op circa 5,5 ton per voeghout. In veneweg de meeste gevallen zijn er in
totaal 24 kruineuten aanwezig waarvan als men goed oplet slechts gemiddeld 2 stuks
onder de voeghouten. Dit betekent dat 5,5 ton wordt overgebracht op het oppervlak van 2
neuten. In het tabellenboek wordt vermeld dat op eiken een druk van 0.3 kg/mm2 mag
worden toegelaten. Waarbij nog tussen haakjes vermeld wordt indien grote vervormingen

9

niet hindcrlijk zijn tle norrn met 25Vo verhoogd mag worden. Aangezien vervormingen
volledig «rntoelaalhaar zijn mag de norm eigenlijk nog wel wat naar beneden bijgesteld
worden. l)it hourlt in dat bij een overring-breedte van 250 mm er een minimale neutbreedtc nodig is van -5-5(X) kg: 2 x 0,3 x 250 = 37 mm. Wanneer nu de neutbreedte aan de
smallc kant gckozcn is, vaak ook nog doordat de neut aan de bovenzijde bol is afgewerkt,
is hct in tlc ttcstctt z.ittcn van de kap makkelijk verklaarbaar. De eerste conclusie kan nu aI
getnrkkcn wor«lcrr: cr is minimale breedte van de neuten noodzaketijk om te voorkomen rlal er vcrvornrlngon optreden en in de tweede plaats om een vetfilm in stand te
h«rurk:n.

Wc ziirr rru rangclarrd bij het punt om de wri[vingslaacht te gaan berekenen. Deze kan
uitgc<lrrrkl worrlcn in de simpele formule u= I!{, hierin stelt (u) de wrijvingscoëfficiënt
voor. Ilcgriilrliik zal zijn dat er een kracht Fn nodig is om een willekeurig voorwerp
ovcr ccrr oppervlak vooruit te duwen, voorgesteld door de letters (Fw). Tevens is het duidcliik rllt lrt't vrxrrwerp gewicht heeft en dus een lsacht uitoefent op het oppervlak, voorgeslcltl rloor tlc lcttcrs (Fn). (zie onderstaande schets). Nu stelt u de verhouding voor tusserr «lc kr;rt ht wclke benodigd is om het voorwerp vooruit te duwen (wrijvingskracht) en
hct gcwit lrt vlrr hct voorwerp. In de schets wordt tevens nog een keer duidelijk gemaakt
dat lx'l rrret rrilnraakt of het voorwerp op zijn plat ligt of op zijn kant staat. De kracht
bcnrxligrl orrr hcl voorwerp vooruit te duwen blijft in beide gevallen gelijk.
Wanneer men nu verschillende materialen onderzoekt, zal
men tot de ontdekking komen
dat de kracht welke benodigd
is om het voorwerp vooruit te
duwen van materiaal tot materiaal verschilt. Hoe kleiner de
gemeten kracht om het voorln
u lrr
we{p voofi te duwen hoe klei-

ner de

wrijvingscoëfficiënt.

Tabellen in de technische literatuur geven aan voor kinetisclrt' \vr rtv urf l vrrn rlroge oppervlakken tussen:

tttt'l:rirl t'tt ttrt'l:r:rl
Itottl rrr lrorrl
Itottl ('n nrt'l:r:rl

u

helling

in graden

+ 0,15
+ 0,3
+ 0,4

op 6,7
1 op 3,3
1 op 2,5

t17

1

+9

+22

l)rrirlelrlk wortlt nu dat wanneer de kap ongesmeerd wordt gekruid de weerstand het
klt'ittsl rs w;tttttccr de overring en neuten in metaal zijn uitgevoerd en het grootst wanneer
rlc rt.rr irr hout cn de ander in metaal is uitgevoerd. Nu rijst natuurlijk al gauw de waag
wir:u(,rr vlrlcgcr de neuten in sommige gevallen toch met blik beslagen werden. Ik kan
hicr ruct p'.clijk ccn passend antwoord op geven, wel enkele suggesties. Het zou op onwe-
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tendheid kunnen berusten. Ook werd er voorheen lang niet altijd met varkensreuzel
gesmeerd, maar met het zogenaamde "weinsmar" met als gevolg dat het hout zacht werd
en de neuten onevenredig snel sleten. Ook waag ik mij wel eens af indien er wel met varkensreuzel werd gesmeerd deze niet voor het grootste deel in de pan van de molenaar
verdween, zodat overmatige slijtage hier ook de oorzaak van het betimmeren was.
Bovendien zal in ruim gesmeerde toestand het wrijvingsverschil niet bijzonder groot zijn
en alleen merkbaar zijn wanneer er een tijdje niet gesmeerd is. Toch is er een praktische
voorbeeld te noemen waarbij duidelijk waarneembaar is dat de wrijving tussen staal en
hout gÍoter is dan tussen hout en hout. Een stalen bandvang heeft duidelijk meer te vertellen dan de in hout uitgevoerde versie. Dit uit zich in het feit dat er op de vangbalk minder gewicht nodig is. Ik kom nog even op de onwetendheid terug. In bijvoorbeeld het
Volledig Molenboek van J. H. Harte (1849) gaat deze volledig de mist in met de zo
belan grij ke vierde wetmati gheid van wrij vin g.

We zijn nu aangeland bij het punt om de gehanteerde methode van meten en vergelijken
te bespreken. Met behulp van enige kennis van de natuurkunde kan een formule sarnengesteld worden om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen. In woorden omschreven; de kracht
gemeten in de l«uiketting vermenigvuldigd met de afstand van het hart van de kruikabel
tot het hart van de molen is gelijk aan de grote van de wrijvingskracht tussen de ovening
en neuten vermenigvuldigd met afstand tussen het hart van de overring en het hart van de
molen. Of moment is kracht maal arm. Uitgedrukt in formule vorm:

FrxRl=FkxR2.(l)
Hierin is (Fr) de kracht welke gemeten wordt in de kruiketting (Rl) is de afstand tussen
het hart van de kruikabel en het halt van de molen. (R2) is de afstand tussen het hart van
de ovening en het hart van de molen. (Fk) is de wrijvingshacht van de kruineuten en de
kuipneuten. Dus met behulp van de al eerder gegeven formule:
Fw= u x Fn kan de wrijvingskracht worden uitgedrukt.

Wrijving kruineuten: Elke kruineut geeft een zekere

weerstand waarvan de grootte
aÍhankelijk is van het gewicht wat er op rust. De som van al deze krach§es is de totale
weerstand welke kan worden uitgedrukt in Fwl = u x G. Hierin is (G) het gewicht van de
kap.

Wrijving kuipneuten: De kracht welke opheetl in

cle kuip is nict moeilijk te begrijpen.
De l«acht welke door de kruiketting wordt uitgeoelbnd heclt als reactie in de kuip een
precies even grote tegengestelde l«acht. De wrijving welke worclt veroorzaakt door de
kuipneuten is dus rechtevenredig met de kracht in de kruikctting. llitgedrukt in een formule Fw2 = u x Fr. Deze wrijvingskracht grijpt op de buitenkant van de overring aan, de
iets grotere arm die hier mee samenhangt laat ik buiten beschouwing om het niet ingewikkelder te maken.

Nu is Fk zoals eerder vermeld de som van de wrijvingskrachten van de kruineuten en
kuipneuten. Fk = u x G + u x Fr (2)
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Nu kan (2) in ( 1) ingcv«rerd worclen; dit geeft:
Fr x Rl = (u x G + u x I;r) x R2.
Nu kan (u) aan één kant van het = teken worden gebracht.
,, _ Fr x Rl
R, (G . Fr,
Ívl,
grvlrhl

longrrolg.

Aan de hand van deze uitdrukking kun-

votr h.t

0rrr

voo rle lop
lrorhl
rloof
lnorl

rxhl

op dr Iilrnrrr;

nen gel$k al enige belangrrjke conclusies
worden getrokken.

(

1) Hoe groter de arm (afstand hart kruiketting - hart molen) hoe lichter de molen kruit.
Tevens wordt hier duidelijk dat de plaats van
de lange spruit niet van invloed is. De plaats
van tlc spntil z-cgt alleen maar iets over de belasting van deze onderdelen afzonderlijk.
Naanuatc ilc spruit meer voor in de kap komt te liggen wordt de belasting op de lange
spnrit t'rr l:rngc schoren gunstiger. Tevens ligt deze dan op de plaats waar de grootste
krachlcrr vrijk.rnen. Alleen de arm is van belang welke wordt gevormd door de afstand
tusscn lrct h:rrt van de molen en het hart van de kruiketting.

(2) Iltrc klcirrcr de diameter van de ovening hoe lichter de molen kruit. Hierin zijn de
no«rrdcliikc rnolcns, gebouwd in de noordelijke verhoudingen, in het voordeel ten opzichte varr rlt' nrrlcns in Noord- en Zuid-Holland. Deze molens hebben (met gelijke vlucht)
z-ccr rrrirrrc krrPpen. Niet alleen door de grotere diameter van de overring zullen deze
molcrrs zwrramlcr kruien maar ook door het grotere gewicht. Moet hierin de oorzaak
gczrrt'lrl worrlt:n van de vele rollenkruiwerken in deZe skeken? Ook onZe zuiderburen
warrn ()l) tlr g.cde weg met hun zogenaamde zetelkappen (zie Molenbouw van sipman).
Allccrr tlt' gewichtsverdeling was bepaald niet optimaal. En wat denkt u van de palhok?
Ilct grrxrlstc rlccl van het gewicht van deze zware molen rust op de centrale stander, iets
wat :rlk'r'rr ,rrar werd afgedaan om het kruien te verlichten. Maar dit terzijde.

Vrxrrl:rt rvc nu dc gemeten waarden in de formule invoeren en berekenen nog een paar
.Prrrcrkirrl'.err. I)c rnolens genoemd in de tabel zdn met opzet gekozen, omdat hiervan
vt'rrrr.r'rl \vcr(l dàt deze het lichtst kruiden en omdat hier alles in goede tot zeer goede
sl:r;rt rr':rr.rr vlrr onderhoud verkeert. Ik volsta nog met de mededeling dat vóór de meting
rlr.v.'rrrrrli w.r'tl gesmeerd" De hier gevonden waarden zijn straks de minimale eisen
wir:uiriur rrrolcrr l)e Iloop in Stiens moet voldoen.
llolr'11

Ir,lrrt'lll

RI

R2

G
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Met behulp van de gemiddelde waarde van de berekende wrijvingscoëfficiënt kon van
tevoren al berekend worden hoeveel kracht er benodigd was aan de kruilier.
u gemid.

0,0404+0,0425+0,0395

f

aan zwengel =

. De bovenzijde

van alle kruineuten dient in een zuiver waterpas vlak te liggen.
Afwijkingen groter dan circa 1,5 crn zullen lot uiting komen in de zwaarte van het kruien.
De kap zal dan tegen een helling op gekruid moeten worden.

= 0,0408

.

Werk de bovcnzijde van de kruineuten nooit bol af, maar laat een strook hout staan,

zodat er volclocndc oppcrvlak is om indrukking van het hout en wegpersing van de reuzel
tegen tr: gaan. I)e nk hierbij liever te breed dan te smal.

Fr=R2 xu xG
R1-R2xu
aangezien Fr = overbr.
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. Ilct

kruilier x kracht aan zwengel. Of wel in letters Fr = O x f.

R2xuxG

OxRl-OxR2xu

2,28 x 0,0408 x 21000
41,36 x 6,5 - 41,36 x 2,28 x0,0408 = 7,37 kg
Zoals in de tabel al is aangegeven, komt dit met de werkelijkheid overeen. De gemeten
waarde varieert tussen de 6,5 à 7,5 kg, en omdat alles nieuw is en het steeds beter op
elkaar inslijt kan het alleen maar beter worden.

Met al deze informatie kunnen we nu ingaan op de uitvoering van het lauiwerk. Al eerder was het mij opgevallen dat sommige overringen waren uitgevoerd in drie lagen
inplaats van de traditionele massieve uitvoering. Deze zijn te vinden in molens die
gebouwd zijn door de molenmakers K. J. Westra en G. van Wieren. Beiden bouwden tot
in deze eeuw nog nieuwe molens. Deze overring is opgebouwd uit drie afzonderlijke
houten ringen waarvan de lassen koud tegen elkaar aanlopen. Door nu de ringen zodanig
op elkaar te leggen dat alle lassen ten opzichte van elkaar verspringen, en dit geheel stevig aan elkaar spijkeren en te bouten, ontstaat een zeer stevig geheel. Niet alleen is deze
overring veel sterker en blijft deze veel beter rond. Een groot voordeel is ook dat de
onderste laag uitgevoerd kan worden in een andere houtsoort. De achterliggende gedachte hierbij is, dat hoe harder en gladder het materiaal is waaruit de overring en kruineuten
zijn gemaakt, hoe kleiner de indrukking van de houtstructuur is en hoe lichter de molen
uiteindelijk zal kruien. Van al deze voordelen is in Stiens gebruik gemaakt door de overring uit drie lagen samen te stellen en de onderste ring uit te voeren in bankirai: een keiharde, gladde en vaste houtsoort. De kruineuten zijn uitgevoerd in azobé. Zoals al eerder
in de tabel is aangetoond, zijn de verwachtingen aardig uitgekomen. Bovendien bleek,
zoals ik gehoopt had, dat door de keuze van deze harde houtsoorten de molen aanmerkelijk minder in de nesten zit. Er vindt niet meer dan enige verkleving van de reuzel plaats
tussen de onderdelen.

Samenvatting en adviezen
Tot slot nog een samenvatting van alle eisen waaraan een huiwerk moet voldoen, waarbij zowel enige adviezen voor de molenmaker als de molenaar zijn gegeven.

rnet blik bctimmeren van de bovenzijde van de neuten is nergens voor nodig.
Allccn nraar wcrkvcrschaffing.
o Draag cr zorg voor dat bij de nieuwbouw van een kap de burgemeester enige spelingsruimtc hcclt op de overring, mdat deze de kans krijgt om wat na te zakken en niet het
grootstc rlccl van het gewicht van as en roeden voor de kiezen krijgt. Dit veroorzaakt een
grotc pun(last op de overing en dus op de knrineuten hieronder. Verdeel dit gewicht
zovccl nxlgcliik over voeghoutren en burgemeester.
. Smccr nict alleen de onderkant van de overring maar ook de zijkant ervan. Wat de zijkant vtrr <lc overing betreft hoeft deze maar voor een deel gesmeerd te worden; let er
eens ol) waar cle overring de kuipneuten raakt tijdens het kruien.
- Snrccr rlc ovening bij voorkeur met rauwe varkensreuzel, voeg hier hoogstens een
cnkclc kccr wat vlokkengraÍiet aan toe.
Vcrwiirlcr tle vellen van de reuzel en sla deze met een zwaar voorwerp goed "bradsig".
IIet vct hrcckt langs natuurlijke weg vanzelf af en de molen blijft er mooi schoon onder.
Gctrnrik vlrr machinevetten en andere middelen veroorzaken een grote bende en tasten de
houtstnrctuur aan, waardoor de molen zwaarder gaat kruien. Bovendien durf ik vraagtekcns lc zcttcn wat de drukvastheid aangaat in vergelijking met de enigszins stugge reuzel.
. Vcrgr:ct rxrk niet de kruilier regelmatig te smeren. floe vaak heb ik niet gezien dat de
rnolcn gckruid werd met een krakende en knarsende lier. Zonde van de energie! !
. IIcl ltxrrrt rlc moeite om vooral op korenmolens de werktuigen even uit het werk te
halcn lls nrcn de molen een eind om moet kruien. Het is verspilde energie om deze in het
wcrk tc l:rtclr staan.
Ik hoop lricrrnee wat inzicht en duidelijkheid verschaft te hebben in deze materie.
J. J. Cnosse

Oproep
lierr van onze lezers, tevens wijwillig molenaar, heeft op zrjn molen te kampen met
ccn tkrntpende bovenas. Zelfs bij lage snelheden wordt met grote kracht aan de
slrrirrgbcugcl getrokken. Hij stelt voor om een zware ketting om de as te wikkelen,
nta:rr oÍ'l'iciële instanties zien meer heil in het naar achteren brengen van het bovenwit'f . Wcllicht kunnen deskundigen uit onze lezerskring hun licht kunnen laten
st'lriincn over dit'probleem'. De redaktie zietreakties met belangstelling tegemoet.
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"It ear oan'e sturt en
de loft skogje"
BiJ molenaar Haije Heslinga op bezoek

- Op 17 april brachten we een bezoek aan molenaar Haije Heslinga en zUn
vrouw. Een troosteloos regengordijn joeg over het veld en het was waterlaud. Juist buiten de bebouwde kom van Hallum ligt de nonnikmolenzelfzwichter van Vffiuizen. Een
paarlje voert vanaf tle Doniaweg het land in. Door expansie van plaatselijke bedrijven is
de molen nu aan de rand van het industieterrein komen te stcutn. Naar het zuiden en westen toe is lrct uitzicht echter nog een w(utr genoegen. De wijdsheid en de stilte zijn hier
nog intact en gcven een extra bekoring aan hct verblijf. Het weer deed overigens verwoede pogingcn om die gedachte teniet te doen, maar binnen kon weer in alle rust de sfeer
worden opgesnoven van het oude watermoleraarsleven. Toen Haije eenmaal op de
Hallum

praatstoel zaÍ, passeerdc heel wat wel en wee uit vervlogen jaren de revue.
Herinneringen met ruune aan dc in een storm afgebrande realermolen "De Non" bij
Ferwerd.

"Ik hie noch nea achter in mole stien"
Toen I laije [Ieslinga in 1954 solliciteerde naar de betrekking van molenaar op De Non in
't Ferwcrtcr Kleaster, had hij nog nooit achter een molen gestaan. Maar..... de frou har
heit wie m0nder op'e grutste wynmotor fan Europa. Dat wie op Slappeterp by Menaam.
Dizz.c knaap hie in sturt fan 15 meter lang, wylst de roas 12 meter yn trochsnee wie. Dy
ha wy twa kear ferve", aldus de uit Vrouwbuurt afkomstige molenaar.
Zijn verhaal over de sollicitatie toont aan hoe er toen nog gedacht en gehandeld werd.
Mcnigeen zal ook een stuk gemoedelijkheid herkennen in zijn verhaal.
lloewel de molen 'midden yn'e wereld lei', waren er toch nog al wat sollicitanten op
afgckomcn. Er bleven op't laatst drie over. Een van hen was arbeider bij één der gecomlnittccnlen zodat die meteen afviel.
tritcindclijk bleef Haije over.
"lk hic noch nea achter in mole stien, ik die der op en ik krige it ek noch. Man wat wie
dut wat wurdich. Alde LÍCen Minnema Ít'e Broek @roeksterwoude-red.) mealde der
noch rnci. l)y kaam doe op it Aldtsjerksterm0ntsje. Hy sei: "Jo moatte der mar twa seilen
oplrrillgc. l)at die ik. De m0ne eefkes los. Doe de oare seilen der ek foar. De boel wer
op'c I'arrg. '['wa seilen der wer 6f en it draaide doe moai dat LÍtsen sei: Sa krije jo it wettcr tlcr wol Ét. "J4 sa l«ige ik dus myn ynstruksje en moast ik my mar rède".
Natuurlijk kcck de jonge molenaar de kunst van het malen, zwichten en bijleggen in weer
o[ gccrr wccr af van wat hij noemde zijn bondgenoten. "Dèr wurken jo op, foaral yn it
bt:gjin. Mar yn'e rin fan'e jierren groeie jo der yn en steane jo foar jo fak".
o Terwijl

een miezeig regentje de omgeving
nog glans aan het landschap.

in

sluiers hult, geeft de vijÍhuister molen

Een huwelijksnacht om nooit te vergeten

()p 20 nrci 1954 waren Haije Heslinga en Corrie Kooista getrouwd. Na afloop van het
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feest moesten ze naaÍ de molen. Haije: "Nei Ís Eouwen binne wy dèr hinne buorke. In
taksy sette És nei it feest öf by de pleats. Doe moesten wy noch mei in àld stoamrlantearne troch it làn. Yn grouwe hagelstiennen mei in sek op'e rèch setten wy nei És h0ske ta.
Dy nachtelijke eskapade ferjitte jo nea wer".
Er volgde een bijzonder natte periode die duurde tot aan volgend jaar april. Haije tuurt
door het venster over het veld. Buiten miezert het, wat de molenaar doet opmerken:
"Och, dan reint it no net mear. It wie doe aldertaarst. Wy binne goed troch de moster fitere". Waarop zijn wouw Corrie aanvult: "Troch de drek moast sizze". Planken van de
schroefbak werden verwijderd om er een paadje van te leggen, want het hoge water klotste tegen de muur van het molenaarshuisje.
In het eerste jaar had Haije het malen en 6 kilometer hekkelen aangenomen voor
f 1600,--. "Mar it wiene sokke wiete jienen, dat doe ha ik der noch / 250,-- oerhinne
krigen. By de boer koe ik sa ommers neat dwaan. De plicht lei by de mole. En dat wie in
smearlap hear, yn in lyts leech polderke", aldus de molenaar die z'n eerste jaren toch wel
omschreef als "earmoede en kjeld lijen". tlet kleine, maar gezellige woninkje naast de
molen had toen al de beschikking over electiciteit en dat werd als een reuze voorrecht
beschouwd. De grote Vijfhuistermolen had dat bijvoorbeeld niet. Toen die in '57158'
vrijkwam, deed Haije hier niet op omdat er nog geen electriciteit was aangelegd. Op "De
Non" hadden ze geen waterleiding, maar de 'reinwettersbak' bracht uitkomst. Behalve in
1959. Het was toen heel mooi weer en door de droogte raakte de bak leeg. De melkrijder
van de zuivelfabriek bracht water bij de boerderij. [Iet molenaarsgezin moest toen het
water in emmertjes dwars door het land van de boerderij halen. Op nieuwjaarsdag had de
molen nog steeds niet gedraaid.

.

Het molencuTrshuisje, gezien

vctnaÍ

cle

Over cle sloot

fiskoatplanken.

ligt een 'brug-

getje' dat slechts bestaal uit
een oude molenroede wqareln een leuninkje gefabri-

rd i.r. Hierover moest je
Y)el al.s de wirul noord-oost
was. 's Winters waren de luice e

ketn voor

de ratnen. Haije

Heslinga rlertelde dat her binnen dan best wel geZellig
wcts. Onder de woning
bevoncl zich een grote kcldcr
waarin aardappels en dcrge-

Itjke opEeslagen werdcn voor
dc winter.

lVie er aan de deur kwam
Als tegenhanger van de armoede noemen Haije en Corrie de gemoedelijkheid van de
jaren 50 en 60.

o

Deze winterfoto werd omstreeks 1958 gemaakt. In de verte zien we vaag de arbeiderswoninkjes van boer K. D. Miedema. In de vaart de eenden vcm molenaar Heslinga.

"Der kaam fan alles oan'e doar. Wy krigen fan trije bakkers berjocht, de grienteman en
de slachter kamen del, de pitroaljeman fansels ek en de bondsinten waarden kou ophelle.
Simmerdeis waard der 'nootjes-vier' foar de kachel brocht. Dat gong mei in auto de greide del. Och, it wie folle gemoedliker as no. De post dronk in bakje ko§e by Ís. Dèr
moast no ris om komme. Oan 'e dyk sit no in bakje en dèr wurdt de post ynsmiten. "It is
folle killer hè", aldus molenaarsvrouw Corrie.
De afgelegen ligging zorgde ook wel voor problemen. Zo deed de winkelman eens verwoede pogingen om door een dik pak sneeuw de weg naar de molen te vinden. "Der stie
hast in meter snie en dër kroep er troch", aldus Haije. Corrie, die op het zangkoor za!
vocgde eraan toe: "En d0mmy soe ek ris komme. Healwei bedarre er mei de fyts yn'e
sintcls. IIy hie de hannen der fan iepen en hat dan ek nea wer west".
Ecn bakkersknecht verging het ook al niet al te best. Voor op de fiets had hij zo'n grote
korl vol broden en dergelijke. "Ja, en doe is er mei dy koer tsjin de middelste stile fan de
hrëgeleuning oer de gÉft kommen. Hy op'e kop deryn. De bölen dreauwen yn't wetter
en dc seef0gels setten der mei fuort. De bakkersfeint rekke dërby syn gebit ek noch kwyt.
Jo nroatte mar tinke, dat hat dy man ek noch sinten koste". Het zijn herinneringen die
on«lanks de tragedie gekoesterd worden door het molenaarsechtpaar. Dat geldt wel in het
bijz.onder voor doktersbezoek. Corrie was in verwachting van de eerste: "It woe net ops.littc mci de befalling. Us eigen dokter wie der net dat der kaam in ferfanger. Mar it skeat
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neat op. De ferfanger joech him dèrom del yn in bedstee en seach sa no en dan eefkes. Ik
moast op't lèst nei it sikenh0s. Haije moast doe alle damen yn't fiild iepen dwaan foar de

sike-auto. En dat wie sa'n gruttenien. De sjauffer:r hie hjir achteóf leaver mei in lytsere
wein west".
Over telefoon had men toen nog niet de beschikking. Men wist ook niet beter, zodat de
beperkingen van die tijd ook niet als zodanig werden eryaren. Corrie: "Doe't ris twadde
geboaren waard, wie Haije dernet iens by".
Maar terug naar die beginjaren. We schreven al dat het een vreselijk natte periode was.
Haije: "En der wie dus gjin paad". Waarop C'orrie aanvult: "Op in winter hat Haije de
hele kip (ingraving in de bodem voor wegaanleg- red.) groeven. Brónsma fan Ljouwert
hat mei in beurtskip sintels brocht. Haije siet doe yn'e WW dat hy der wol tiid foar. Mar
dy WW-Ítkearing ha se doe wol ynholden om't Haije dy kip foar it paad nei de mole ta
groeven hie". De verontwaardiging daarover staat nog te lezen op Haijes voorhoofd wanneer zijn vrouw dit voorval veÍelt.

"IÍ draaide altyd"
Het molenaarsvak was bepaald geen vetpot. Wanneer er iets bijverdiend kon worden dan
liet men dat niet na. Haije Heslinga hield er daarom ook ganzen op na. "Ik hie al in
spantsje hàn, mar de hjerstmis ha'k se al ferkocht. It joech sa'n skiterij yn't làn". Met de
kippen werd ook iets bijzonders beleefd. Haije: "Wy hiene sa'n tsien hinnen. Op in dei
sla ik de mole yn. De wyn wie Ét it noardwesten. Ik doch de mole los en dy hinnen
skrokken sa! Dy fleanen dwers troch de ruten fan't hinnehok. Twa fan de swarte hintsjes
fleachen dwers troch de sl«oef en dy stiene doe oan'e oare kant te skodzjen".
flet zetten van fuiken was ook een geliefde bezigheid van de molenaars. "Wy ha wol ris
[irtich p0nsmied 0nder wetter hàn. In ein it {ild yn sette ik dan f0ken. As der meald
wurde moas! kaam it ielguod los yn'e neisimmer".
Ook als jager kon er iets bijverdiend worden, hoewel het zeker geruime tijd geduurd zal
hebben voordat de kosten van het geweer eruit waren. De aanschaf van een oud vooroorlogs geweer bedroeg maar liefst tweehonderd gulden.
"Op in dei soe ik oare kant feart te jeien. De mole stie te meallen, mar it wie aardich noflik, ferEoud waar. De frou koe wol op'e mole passe. Dat ik sette mei de skou it lild yn
om tejeien. Der kaam doe in lyts kopke oan'e loft. Dy boaze lykwols hurd oan en boppe
làn waard it in bui. Ik hold de mole fansels goed yn'e gaten. Mar dy gong hieltyd hurder.
It wie hast in tafelbuordsje (de wieken draaiden zo snel dat ze bijna niet meer van elkaar
te onderscheiden waren- red.). Ik fluch werom. It gong raar. De slooefbak sloech it wetter de mole yn. Fluch it gewear oan in spiker fan't standersket. En doe de m0ne hàlde.
Foel it gewear net yn'e skroeÍbak! Gelokkich krekt oan'e goede kan! de opgeande kant".
"De m0nemakker kaam ek op'e tiid del en dan holp ik in wike as seis. Sa brocht Tseard
Dykstra Ít Gytsjerk yn '55 nije wetterlisten oan en in nije wynpeul. Dat waard noch mei
in ierdwine (kaapstander- red) dien. De àld m0nemakker syn omke Pieter fan 75 jier wie
der ek by, op'e fyts alhiel. En fierder in neef, Klaas, en in lyts mantsje, Bauke Linthorst
Ít Lekkum. Wy ha der noch wol in foto fan".
Haije en Corrie gaan samen op zoek naar een doos met oude foto's en een fotoalbum. Na
enig gezoek komt de bewuste foto tevoorschijn. Maar er zijn meer oude kiekjes die we
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bij dit artikel mogen afdrukken. Beelden uit het oude

watermolenaarsleven, beelden
waaryan er achteraf gezien veel te weinig gemaakt zijn. Ook Haije en Corrie beheuren
dat. In onze ogen valt de foto-oogst echter reuze mee. we zouden willen dat er van alle
Friese molens die er in het fototijdperk nog stonden zoveel kiekjes gemaakt waren. (In
onze nieuwe rubriek 'Uit het album van' hopen we regelmatig oude molenplaatjes te
reproduceren, maar wanneer er een groot verhaal aan verbonden is dan nemen we ze
graag ter illustatie van een aÍikel op, zoals we dat ook met deze bijdrage gedaan hebben.)
"It moaie dër wie dat it altyd draaide. Hy woe ek sa licht draaie. Alde LÍtsen Minnema
sei al tsjin my: "Yn'e fok hat de àld m0nemakker in fluitsje makke". As er affensearde
begOn dy fok te fluitsjen en sa waard men nachts warskóge. En dan dy f0gelwràld. Dy
makke Ís moarns wekker. No is der gjin ljip mear. De lege wetterstannen en s4 dat is it
probleem. Mei it meallen koe it fansels ek ferrekte kàld wèze. En ast sa'n seilm0ne
swichte moast, dan rOn it wetter dy by de mouwen yn. It wie fansels ek by dei en by
nacht en gauris mei reinich waar. Gelokkich hiene wy yn'e keamer it sicht op'e mole. Dy
stie ek flakby. Mar mei dy lytse bern sieten je dèr wol fèst. Nei fjouwer jier setten wy
foar it earst mei in brommer nei in jierdei ta. Der is yn {irtich jier wat feroare, alderraarstl "

c

Het molenaarsambacht wa"s nog geheel handwerk Zelfs het hijsen van zware balken
noest nog met spierkracht plaats vinden. Op de foto Tseard Dijkstra in 1955.

Naar Yi.iÍhulzen
In 1962 verruilde der familie Heslinga "De Non" voor de poldermolen van vijfhuizen.
Klaas Boonstra kwam voor Haije in de plaats. "It wie itselde ferhaal as doe by my", ver-
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telt de molenaar, "mar ik ha al wat better 0nderrjocht jOn as ik sels hàn hie". Desondanks
gebeurde er iets wat ondergebracht zou kunnen worden in de categorie 'door schade en
schande......"

De molen maalde toen de bakker eraan kwam. "Wy sieten yn'e h0s, ik sei tsjin Klaas:
'lDo moatst de mole mar hàlde. Op't lèst stie klaas dër mei de hannen omheech en de
mole mealde mar troch. Wie de fangstök öÍbrutsen en de hele rommel kaam der achter
oan. Hy foel in heale meter yn'e gr0n del. Wy ha de fangbalke doe mar fan'e kikkert
helle".
Met een praam werd verhuisd. Haije: "Boonsta is der doe dus kommen op in de stie der
in srideasten wyn en hy hie der twa seilen foar. De loft sette oan. As men dan de wyn
op'e kont kriget, is men ferlern. Ik sette de boel op ViiÍh0zen stil. Yn in tongerbui skeat
de wyn doe nei it noardwesten. By Klaas bleau de mole ek stil stean, mar hy begOn ek
wer te draaien. Mar ferdomd, hy draaide ferkeard om. Mei in boerearbeider ha se doe
tegearre omkruid".

2t
Haije: "It waard aardich nofliker, want ik rekke net mear dweiltrochwiet as der foar in
bui swichten wurde moast. Mar mei wynlaèft 8 bist hjir wol ritpraat en moat de roede
oan't keatling. De meladerij wie dan nils wurdich mei dy fokken en ferdekkering op'e
oare roede. It wie lykwols in boupolder en dus moast der sa lang mooglik meald wurde.
Op in Peaskemoandei wiene wy fuoÍ en doe't wy werom kamen siet der in briefke op'e
doar. Dèr stie op: 'Het water in de hoek is hoog. De molen moet malen' en dat koe men
dan mar dwaan". In april 1975 kwam de molen definitief op non-actief. Haije werd toen
bij het waterschap 'Tusken Waad en Ie' geplaatst in de buitendienst. De molen staat nog
wel aan het buitenwater en kan met Mamrmer gemaal bijstaan. "Mar dat hoecht pas as ik
hjir deis 30 mm wetter ha", aldus de inmiddels 65 jarige molenaar.
Op 2julij.l. bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd en ter gelegenheid daarvan vond
dit waaggesprek plaats.

Examinator
Haije Heslinga, die ook twee keer voor De Fryske Mole zitting nam in de examencommissie van het Gild Fryske Mounders (het verbaast hem wel dat hij er daarna niks meer
van vernomen heeft), is bijzonder ingenomen met de aktiviteiten van wijwillige molenaars: "Ik bin o sa bliid dat der frijwilligers binne dy't der hart foar ha".
Tot besluit geeft hij de leerling-molenaars, maar ook de gezellen en molenaars de volgende, aan de praktijk ontleende aanwijzing: "It ear oan'e sturt en de loft skögie. Dan binne
jo al in moai ein op'e goede wei". Wat die lucht beteft" 'dy stiet noch as in brijkarre'.
Desondanks maken we nog een foto bij de staart van de molen. Haije en Corrie hebben
samen heel wat molenlief en -leed gedeeld. Met genoegen diepten ze alle herinneringen

nog eens op. Natuurlijk
kwam het afbranden van "De
Non" ter sprake. "f t die És

o

"lt wie mar in belryplik lyts póltsje", vertelde de nnlenaar. 'Troch de djippe seech
klapte de binnenroede sa en as it lije koe die ik der in snipke öÍ'. Dit is op deze foto
goed te zien. Met zuidwestenwind had de molen windbelemnrering van boerderijen die
400 meter verderop stonden. "lt skeelde fiua heale seilen en as de wyn omheech rfrn
achter dy pleatsen wei, dan koe men mar swichte. It wie in sport hear, dat meallen".

Op de VijÍhuistermolen was nó Jint de Swart (over wiens herinneringen we al eens een
hele bijlage van De Utskoat nr. 32 volschreven) Jan Faber in dienst gekomen en na hem
Haije Heslinga. Er was inmiddels electriciteit gekomen en de school was voor de kinderen veel dichterbij. Die voordelen kwamen nog bovenop het grote voordeel dat de molen
een zelfzwichter was en het gedoe met natte zeilen tot het verleden behoorde.

emosjoneel wol wat doe't er
opbarnde. Twa soannen binne
dër berne wèrfan ien no op'e
Skalsumer mole wennet".
Inmiddels hebben de firma's
Van der Meulen en Hellema
grond aangekocht tot bij de

molen en het molenaarshuis.
Dit ten behoeve van mogelljke uitbreiding van hun bedrijven. Ook wat dat betreft zal

de molen onze volste

aan-

dacht moeten behouden.
Gerben D.

Wijnja
o

Het echtpaar Heslinga
Vffiuistermolen.
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Op bezoek bij,vier Groninger
mulders

Onze gastheer, molenaar M. van Doornik, was reeds aan het koffiezetten toen hij ons
welkom heette. De in 1875 gebouwde molen volgde een in de nacht van 4 op 5 juli 1874
afgebrande molen op. Deze molen uit 1859 volgde na brand eenzelfde molen uit 1852 op.
De huidige windmolen is uitgerust met een pellerij, een koppel maalstenen en een pletterij. De roeden zijn van zelfzwichting voorzien.
De binnenroede is verdekkerd en de buitemoede is voorzien van een Van Bussel-stroomlijnneus met remkleppen. Het is de l6e verdekkende molen van Groningen. Onze videocameraman Gerard Stockmann legde de beweging vast van het zelfzwichtsysteem hetgeen bediend werd door Fred Ralten. De wiekendrager bezit een gemetselde onderbouw
met daarop een houten achtkant en kap. Achtkant en kap zijn met bekleed hout gedekt. In
de molen bevindt zich een door M. van Doomik vervaardigde foto-collectie van verschillende Europese en Scandinavische molens. Na deze schitterende, geheel bedrijfsvaardige
windpel- en korenmolen bewonderd en van koffie genoten te hebben, vervolgden wij
onze reis naar De Greede, een gehucht in de gemeente Uithuizermeeden. Hier staat aan
de dijk van de Eemspolder "De Goliath". Deze reusachtige watermolen beschikt over
twee vijzels waarvan één door een 40 pk electromotor kan worden aangedreven. De met
rietgedekte achtkante bovenl«uier grondzeiler is hier in 1897 gebouwd als opvolger van
de op 27 februari van datzelfde jaar afgebrande Goliath. Deze voorganger werd hier in
1882 geplaatst na te zijn overgehaald uit de omgeving van Windschoterhoogebrug aan de
Pekela. In 1949 en 1971 vonden restauraties plaats. In 1974 werd de oude houten vijzel
vervangen door een nieuwe waardoor ook met windkracht kan worden gemalen. In het
voorjaar van 1979 werd de molen buiten bedrijf gesteld, met de oprichting van een nieuw

Zaterdag22 meivan dit jam zijn acht Fryske M0nders de Fries-Groningse grens overgestoken en hebben een kijkje genomen bij vier Groninger mulders.
Op onderstaande foto staat en hangt het achthoofdig gezelschap met geheel links mulder
B. Dijk op de stelling van korenmolen De Onderneming te Vierhuizen.

ï
f,

gemaal.

In dit verslag mag beslist niet onvermeld blijven de hartelijke ontvangst die ons ten deel
viel door de molenaarster (mulderes) van "De Goliath", mew. I. Wieringa-Spijk. Zij

o V.l.n.r.: Bernard Dijk,

Sjerp de Jong, .Syrse .Snrirs, Gerard SÍochnann, Dirck van der

Veen, Rinus Heistek, Fred Ralten, Peter van Dellen en Sije Hoel«tra.

Als eerste werd korenmolen "De Ondememing" van Vierhuizen bezocht. Op de stellingzolder werden we ontvangen door dhr. B. Dijk en enkelc leerlingmolenaars. Dijk vertelde
over de bijzonderheden van de molen en het lanclschap waarin <le rnolen geplaatst is. "De
Ondememing", gebouwd in 1858, is een typische (ironingcr stcllingmolen. Een stenen
onderachtkant met daarop een houten gepotdekseld achtkant en kap. Voor de restauratie
van 1969 droeg de molen twee zelfzwichtende rocden. 'I'hans zijn deze oudhollands
gehekt. Was deze wiekendrager vroeger een koren- en pelmolen, tegenwoordig rest nog
een koppel maalstenen. Nadat deze opleidingsmolen van onder tot boven bewonderd
was, vervolgde ons gezelschap onder een ouderwets uitgezwaai vanaf de stelling haar
weg nÍur de volgende molen: "De Jonge Hendrik" in Den Andel. Tot voor kort werd
deze molen nog in bedrijf gehouden door mulder T. K. Muda.

ï
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voorzag ons van een stevige maaltijd bestaande uit erwtesoep en bolletjes. Jaarlijks weet
mevr. Wieringa zo'n 2000 bezoekers te trekken. Op de laatste molendag werd "De
Goliath"'belaagd' door 700 belangstellenden.
De mulderes timmert dan ook behoorlijk aan de weg!
Helaas was de wind niet krachtig genoeg om het oudhollands gehekte wiek windgemaal
daadwerkelijk water op te laten malen. Doch ondanks de luimen van onze vriend en vijand, de wind, was dit bezoek zeer de moeite waard. De vierde en laatste molen op ons
prograrnma was "De Krimstermolen" of "Phoenix" te Zuidwolde. Voorheen stond de in
1862 gebouwde, in 1903 afgebrande en in 1904 herbouwde watermolen aan de westkant
van het Kardinger Maar. Sinds mei 1977 aan de oostzijde van het Boterdiep. De met twee
vijzels uitgeruste wiekendrager wordt bemalen door mulder H. Wolthuis: Hij liet voor
ons en de prins de verdekkende zelfzwichter draaien. Sinds 1977 vervult de windwatermolen een reservebemalingsfunctie voor een gebied van circa 4800 ha.
Na het bewondercn van vier schitterende molens in Groningerland "wie de dei wei" en
togen wij voldaan naar Lauwersoog om in de late middagzon te genieten van een verantwoorde hoeveelheid gerstenat. tlopelijk vindt er volgend jaar weer een molen-excursie
plaats. Het is zeer de moeite waard!

Dokkum

Dirck R. van der Veen
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De wynmotor
Omdat er gelukkig thans ook aandacht wordt geschonl<cn aan de zgn. Amerikaanue windmotoren, met name door dc gemeente Littenseradiel en ook af en toe in De Utskoat, wil
ik gaame mijn verhaal hierover kenbaar makcn.

De wynmotor is als opvolger van de oude houten poldermolens aan het begin van deze
eeuw. Terecht schrijft de heer Dolf van Weezel Errens in een artikel in De Utskoat nr. 70
van juni 1993 dat deze molens geen lelijke ijzeren staketsels behoren te zijn maar uit
oogpunt van de bemalingsgeschiedenis van Friesland, de geschiedenis van de techniek,
de molentypologie en even grote landschappelijke waarde, zij de aandacht en de zorg
verdienen van allen die 'de molen' een warm hart toedragen. Als jongen had de wynmotor al een grote aantekkingskracht op mij en mijn vriendjes. We hebben echter ook wel
eens onbedachtzame en gevaarlijke kwajongenssteken uitgehaald door aan een lier te
draaien en daardoor de grote vaan op de wind te zetten zodat de molen ging malen. Ook
hebben we eens zgn. draineringspijpjes, oranje van kleur, in de vijzel gegooid welke ze
dan knarsend vermorzelde en dan gauw naarde Étskoat lopen, enja hoor, dan hadden we
limonade gemaakt. Ook hebben we eens de houten afdekluiken in de poldersloot gegooid
om er als vlot mee te gaan varen; de krooshark gebruikten we dan als vaarboom. Het is te
hopen dat dejeugd van nu dit voorbeeld niet gaat volgen omdat ik later tot de conclusie
gekomen ben dat we tevens gevaarlijk bezig waren en de wynmotor geenszins een warm
hart hebben toegedragen doch emstig hebben mishandeld. Toen ik in 1951 bij machinefabriek Hubert te Sneek kwam werken was.het tijdperk van de windmotoren eigenlijk voorbij. De windmotoren werden meer en meer vervangen door elekro- en dieselgemalen. In
die tijd stond er bij Hubert in het magazijn een schaalmodel van een "flerkules" wynmotor. Deze wynmotor was eigendom van de heer Koelstra welke werkzaam was als hoofd
van de bemalingsafdeling van Hubert. Deze heer Koelstra had in in begin van deze eeuw
een machinefabriek te Balk welke de "Herkules" windmotoren fabriceerde. Deze is begin
dertiger jaren overgenomen door Hubert.
Een reklamefolder van deze Balkster machinefabriek heb ik altijd bewaard en eveneens
een paar houten gietmodellen van het turbinelichaam en de naaf van het wiekenrad. Toen
de heer Koelstra in 1954 Hubert ging verlaten nam hij uiteraard dit modelmolentje mee.
Het toeval wil echter dat het molentje werd ontdekt door een vertegenwoordiger van

Hubert b.v. te Stavoren in begin 1992 bij het waterbouwkundig bureau Moeijs te
Alkmaar. [Iet stond daar enigszins beschadigd en verwaarloosd in hun opslagruimte. Het
molentje is door Hubert teruggekocht en is thans door mij thuis gereviseerd en voorzien
van een elektrische aandrijving, welke onzichtbaar is aangebracht, tussen de opleider en
het waterreservoir, zodat zij kan draaien terwijl er geen wind staat.
Het geheel is zo origineel mogelijk gehouden en het is een lust voor het oog om dit in
werking te zien. De capaciteit is l00O liter per uur. Waarom ik die houten gietmodelletjes
bijna 40 jaar heb bewaard weet ik eigenlijk nie! maar dat het molentje nu na zoveel jaren
bij mijn terecht is gekomen en de genoemde modellen die daar destijds éénmalig voor
gebruikt zijn nog steeds in mijn bezit heb, beschouw ik persoonlijk als een klein wonder.
J. Bergsffa, Sneek

.

o Foto: J. Bergstra
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Belangstellenden kunnen conÍcot opnemen met de heer BergsÍra, Drakenstraat 55 te
Sneek (tel. 05150-15103). Van de wynmotor is een mooie video-opnane gemaald van
ongeveer 18 minuten. Het model staat inmiddels bij Hubert b.v. te Stavoren. (red.).
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Hoopvol bericht

Oostgroninger molendag
Op zondag 18 juli was de Oostgroninger molendag. Ik heb de molens in Winschoten,

Nieuws over korenmolen
'De Hoop' in Suntar. Info: 05116-1597/3479

De activiteiten bij het vernieuwen van de stelling gaan onverminderd door. Inmiddels
zijn de contacten tussen molenaars en de gemeente zover, dat er binnenkort een aantal
afspraken zullen worden vastgelegd. Het grote onderhoud zal bij de gemeente blijven en
de kleine klusjes zullen door de molenaars zelf worden gedaan. Hiervoor stelt de
gemeente jaarlijks een bedrag beschikbaar. Dit lijkt ons een goede regeling.
De grote zorgen voor het grote onderhoud blijft bij de eigenaar (de gemeente) en voor
kleine reparaties hoeven de molenaars niet steeds weer bij de gemeente aan te kloppen en
de gemeente heeft het voordeel dat niet voor elk spijkertje gemeentewerken moet komen
opdraven.

voorts zal er op begane grond van de molen een klein winkeltje annex keukentje en een
toilet worden aangebracht. Er zal dus ook een waterleiding en riolering naar de molen
moeten komen. De molenaars zullen dit in overleg met de gemeente zoveel mogelijk in
eigen beheer uitvoeren en krijgen hiervoor ook een bedrag van de gemeente. Toch zal er
voor een aantal karweitjes de hulp van een aannemer nodig zijn.
Binnenkort zullen we eens op zoek gaan naar een bedriji dat ons zal kunnen helpen. Het
is echter de waag, of die klus klaar is voor de officiële ingebruikstelling van de molen.

llet is de bedoeling om ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de molen een klein
boekje uit te geven over'De lloop'. Tussen vorigjaar novemberen nu is een aantal meer
of minder interessante gegevens verzameld over molens in bet algemeen en de molen van
Sumar in het bijzonder. Er zijn door diverse mensen een aantal foto's bijeengebracht, die
tussen de tekst zullen worden opgenomen. Dit boekje zal ook worden verkocht en de
opbrengst zal ten goede komen aan de molen. flelaas is zo'n uitgave een vrij kostbare
onderneming en daarom is er gezocht naar instellingen, die bereid waren om eventueel
een deel van de kosten op zich te nemen. Als eerste instantie is er een verzoek gericht aan
de Kulturele Rie van de gemeente en die zal daar binnenkort een beslissing over nemen,
of heeft de beslissing inmiddels genomen. De bijdragen van de Rie op een dergelijk verzoek zijn evenwel gebonden aan een maximum en dat maximum zou niet voldoende zijn
om het boekje te laten verschijnen. Vervolgens is er een verzoek gericht aan de industrie
van Sumar en met succes.
Er is een uiterst positieve reactie gekomen van de NTF in Sumar, bijna een buurman van
de molen. Deze reactie was zodanig, dat inmiddels door de clrukker een begin is gemaakt
met de activiteiten, die nodig zijn om het boekje eind september klaar te hebben. We zijn"
de NTF buitengewoon erkentelijk voor de medewerking. Een goede buur is beter dan een
verre vriend.

De Vrijw illi ge Mol enaars

Oude Pekela, Wedderbergen, Vriescheloo, Veelerveen en Bellingwolde bezocht. Totaal
zijn dit er acht molens van de dertien, behorend tot de molenwerkgroep Oost-Groningen.
De andere waren te ver uit de route of niet geopend. De molens zijn wel bekend, zodat ik
afzie van beschrijvingen. Ik beperk me tot een aantal opmerkingen wÍutr wij als Fries
Gild mogelijk ook ons voordeel mee kunnen doen.
l. De organisatie was in handen van de molenwerkgroep Oost-Groningen. Dit de verzamelnaam van de molenaars van Oost-Groningen. Activiteiten zijn het verzorgen van
publiciteit, overleg met de eigenaren, opleidingen verzorgen, en elkaar informeren.
Dus eigenlijk gelijk aan ons Gild zonder zelf examens af te nemen. Voor de examens
en het lesmateriaal was men aangewezen op het landetijk Gilde. Leerlingen en molenaars zijn dan lid hiervan.
2. Voor de opleiding werden 4 molens gebruikt. Dit is veel hoger dan bij ons (ongeveer
l0 van de 114). Hier werd de praktijk bijgebracht. In de periode van seprember tot en
met maart werd een klasje geformeerd waarin men één zaterdagochtend per veeftien
dagen theorieles kreeg. Dit gebeurde voor alle vier molens in de gemeentekantine van
Oude Pekela, die gratis ter beschikking stond.
3. Elke molen had een eigen door-de-weekse maaldag. Zo is de donderdag de molen van
Oude Pekela in werking. Op het marktplein tussen de molen en het gemeentehuis is
dan markt.
4. Bij de poldermolen de Wedderbergen bleek het waterschap "De Eemszijlvest" juisr
het peil wilde verhogen in plaats van te verlagen, zoals bij ons nog vaak voorkomt.
5. Openstelling op zondag was een experiment. Een eerste indruk was dat er meer
bezoek was dan op zaterdag. Ook het open zijn injuli beviel goed. Alleen de bezetting
was soms moeilijk te regelen in verband met vakanties.
Sjerp de Jong

Nieuw Fries molenboek over de
Fryske moletaal
Wanneer op zaterdag 16 oktober het eerste exemplaar van'Fryske Moletaal' officieël zal worden uitgereikt, is er een nieuw facet toegevoegd aan de Friese molenliteratuur. Eindelijk ziet dan dit boek, waaraan al zo lang gewerkt is, het levenslicht.
In het decembernunmer komen we er in ieder geval uitgebreid op terug, maar hier
melden we alvast dat het boek I 25,-- zalkosten, dat het 120 bladzijden telt en dat er
17 foto's en 13 tekeningen ter illustratie zijn toegevoegd.Bovendien is een overzichttekening als uitflapper opgenomen. Het boek is in ieder geval verkrijgbaar op
de Gild-avonden in Akkrum.
GDV/
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Nieuwe perspectieven voor
spinnekopmolen bij Oudega (V/)
Aan de raordkant van de OudegasÍer Brekken in de gemeente Wymbritseradeel staat dc
ondertoren van een spinnekopmolen. Een der laatste herinneringen aan de enorrne
moknrijkdom binrcn dcze gemeente. In "Molens van Frteshnd" staat een poldermolenkaart van dexe gemeente. Er hebben er welgeteld 128 gestaan..... Van die 128 is er maar
één compleet overgebleven. Deze sraaÍ oan het Prinses Margietkanaal ten oosten van
Oppenhuizen in het oostelijk deel van dc gemeenÍe. In hct westen, 12 km daar vandaan,
staat nog een tweede hcriwwring aan deze molenrijkdom: de ondertoren van de molen
van polder 34. Ondanlcs ztjn vervallen staaÍ is deze molen zeW zeer bijzonder te noemen.
Toch was Tijn laatste uur bijna geslagen. Er wordt een nieuw gemaal gebouwd aan het
Rietrneer in het kader van de ruilverkaveling Wymbritseradeel. Dit gemaal gaat circa
200 ha bemalen en dat maakÍ het gemaaltje in de ondertoren yan de ntolen overbodig.
Het perspectiefvoor deze ondcrtoren zaliluidelijk ztjn: sloop.

o "Dorus Mooltsje"
Deze

nog in volle glorie.
te koop bij de plaatseltjke stichting.

foto is als ansichtkaart

Te elfder ure
Ruim een jaar geleden kwam de molenaar van de houtzaagmolen "De Rat" in IJlst,
Simon Jellema, dit ter ore. Hij inspecteerde de molen en kwam tot de conclusie dat het
wel een heel bijzonder exemplaar spinnekop was. Hij sloeg direct alarm en dat had resultaat. In maart vorig jaar hield hij voor de vereniging Dorpsbelangen Oudega een lezing
over het bedreigde restant van de spinnekopmolen en wist te bereiken dat men in
Wymbritseradeel de blikken 180 graden draaide. Van sloop stapte men over naar het perspectief herstel.
Er werd een stichting opgericht die zich ging beijveren voor de restauratie van "Dorus
Mooltsje", het molentje van Dorus, zo genoemd naar de laatste molenaar Dorus
Hoeksfra, di'e op trieste manier aan zijn eind van zijn leven kwam. Hij verdronk in een
sloot bij de molen. De stichting nam contact op met de provincie, met de gemeente, het
waterschap, de ruilverkavelingscommissie en monumentenzorg. Dat leverde veel positieve reacties op. De gemeente Wymbritseradeel zag de waarde van de molen in, was direct
bereid om / 75.000,-- ervoor beschikbaar te stellen. Nu vraagt het herstel ook om veel
geld. Herstel in zijn meest excellente vorm als functionele en maalvaardige molen zou
circa vier ton vragen. Als men zich bescheidener opstelt komt men op drie ton uit. De
gemeente is dus al goed voor een kwart in de bescheiden optie. De heer Jellema heeft
vanuit zijn functie als zaagmolenaar veel met hbut te maken. Hij is nu al op zoek naar
bruikbaar hou! hout dat op "De Rat" gezaagd zal worden. Op zich is dat ook het vermelden waard, want hoe lang zal het niet geleden zijn dat het voor de bouw van een (houten)
molen benodigde hout op windkracht gezaagd werd? Jan Hofstra, spinnekopmolendeskundige bij uitste§ heeft de restanten van de molen opgemeten en rond de afgelopen
jaarwisseling zeer consciëntieus een reconstructietekening gemaakt voor het restauratieplan. (Aan hem en aan de heer Jellema hebben wij ook de gegevens voor dit artikel te
danken.) Bij het opnemen en het tekenen van het molentje kwamen een aantal zeer bij-
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zondere dingen voor de dag, zaken die als het ware de wenselijkheid van herstel onderstreepten.

Bijzondere molen
"Dorus Mooltsje" werd omsteeks 1934 gedeeltelijk gesloopt. Daarbij werd de ondertoren helaas afgezaagd op hoogte van de bovenste bintbalken. Het restant bleef dienst doen
als huisvesting voor een gemaal. Een dieselmotor, later een eleckomotor, dreef via een
vertragingskast een vijzel aan. Deze installatie werd geleverd door Spaans uit Hoofddorp.
De vijzel, met een diameter van 70 cm, draaide in een betonnen schroefbak. Aan kepen
in het tafelement van de molen is te zien dat de oorspronkelijke molenvijzel een diameter
van 1,20 m had en in een houten schroefbak draaide. Een aantaljaren geleden is het polderpeil verlaagd, waardoor de onderkant van de schroefbak zelfs boven het water hangt!
Nu hangt er een schroefpomp aan de frontmuur van de schroefbak die via een pijp op de
uitschoot loost.
Door de bouw van het nieuwe gemaal door het waterschap Middelsékrite, dat nu ook de
eigenaar van de molen is, verliest dit gemaal zijn functie. sloop van de armzalige ondertoren ligt voor de hand. Maar er pleit heel veel voor om een andere kant uit te denken:

l.

Allereerst was "Dorus Mooltsje" van een wij zeldzaam ondertype, de ondertoren is
namelijk niet vier- maar ach&antig. Dat geldt slechts voor 4 van de 25 spinnekoppen.

e

Reconstructietekening van de ntolen (tekening Jan Hofstra).

2. Eenzeer bijzonder

technisch detail is de aanwezigheid van een tweede laag legeringsbalken. Alle andere spinnekoppen hebben er maar één. Deze tweede laag is wel weer
vrij algemeen bij de Zuidhollandse wipmolens, zij het constructief heel anders aangebracht.

3. Ook voor wat betreft het formaat trekt hij de aandacht. Hofsha berekende de vlucht op
15,50 m. Daarmee zou hij de grootste spinnekop-polclermolen van Friesland zijn!

De molen in vol bedriif. Niet alleen beeld van het verleden maar hopelijk ook vot de

"Mooltsje" is maar een relatief begrip. Thans is de molen van warniahuizen met 15 m
vlucht de grootste.
De dakbedekking van de ondertoren. Deze bestaat nu uit zink over een (oudere) potdekseling heen. Maar foto's wijzen uit dat de molen oorsprcnkelijk gedekt was met
leipannen, dez-elfde soort pannen die op de "Babuurster Molen" zit. Een aantal van
deze pannen met nog een paar speciale vorsten ligt nog steeds in de toren. ook bij
Ferwoude heeft een achtkant met deze pannen gestaan, de molen van de Aaltjesmeerpolder. Maar "Dorus Moolsje" is, voor zover bekend de enige spinnekop met deze
dakbedekking, uniek dus. overigens zijndeze leipannen buiten de molenbouw volsla-

foekomst.

gen onbekend.

4.

o

33

32

5. Zljn hoge leeftijd. In

de
ondertoren zljn een aantal
inscripties bewaard geble-

ven, te weten de jaartallen

1791, 1792 en

1793.

Daaruit blijkt dat de molen
al aan het eind van de 18e
eeuw bestond en daarmee
is hd de oudste met zeker-

heid
6.

gedateerde Friese

spinnekopmolen.
Het schitterende model van
de molen. "Dorus
Mooltsje" is niet alleen een
proeve van molenbouw-

kunde maar ook
molenbouwkunst.

van

Hij

telijke zaak. Het was destijds zond dat "Donrs Mooltsje" in slopershanden viel. Het zou
nu zonde zijn om de gelegenheid te verspelen deze koning onder de spinnekopmolens te
herstellen. Het is daarom te hopen dat de pogingen die nu aangewend worden om de
molen te behouden en te herstellen ook met succes belooond zullen worden.

Voor de Stichting Dorus Mooltsje is er nog een lange weg te gaan, ook in financieël
opzicht. Vandaar dat iedere bddrage in dank wordt aanvaard. U kunt deze overmaken op
bankrek. no.3595.52.242 bij de Rabobank Sneek-Heeg-Joure (postek. no. van de bank
860367 t.n.v. Stichting Dorus Mooltsje in Oudega (V/)).
J. S. Bakker

Dit artiket werd eerder geplaatst in het vakblad "De lVlolenaar" nr. 23 van 2
juni j.l. 'We zeggen de schrijver, molenhistoricus bij uitstek, hoofdredakteur IVI.
G. Coops en uitgeverij Eisma uit Leeuwarden hartelijk dank voor het verlenen
van toestemming voor overname yan dit belangwekkende artikel. (red.).

is

van een zeldzaam mooi
model. De dame op de foto

geeft een indruk van

de

grootte van deze molen.
Ondanks zijn grootte heeft
de molen een zeer sierlijk

en rank model gekregen,
o

vooral vanwege de toepasDe toestond waarin de ntolen nu verkeert.

sing van de achtkante vorm
van de ondertoren.
Vergelijk deze molen maar eens met een spinnekop van vergelijkbare grootte zoals die
bij Warniahuizen of desnoods met een wipmolen als de molen van de Maredijkpolder bij
Leiden.

Deze zes genoemde factoren maken "Dorus Mooltsje" tot een zeer bijzondere en historisch waardevolle molen. Hij maakt ook weer duidelijk dat er onder de "rompen en stompen" zich molens bevinden die qua historische waarde het belang van veel van hun complete soortgenoten grandioos overtreft. Herstel van dit soort molenrestanten, als beste
garantie voor hun voortbestaan, is dan ook heel goed te verdedigen.
Maar er is meer dat pleit voor het herstel van deze molen. In Nederland is in zijn totaliteit
ongeveer lOVo van het aantal molens dat er ooit gestaan heeft bewaard gebleven. Voor de
gemeente Wymbritseradeel is dat nog niet eens l7o. Herstel van "Dorus Mooltsje" betekent een eerbewijs aan de werktuigen die het polderland eens leeÍbaar en werkbaar maakten in een gebied waar vrijwel niets die herinnering hoog houdt.
Verder is ook de ligging van de molen fantastisch te noemen, dit zowel qua biotoop als
qua beleving. "Dorus Mooltsje" zal een exta accent aan dit open en wije landschap
geven, Friesland op zijn best. Het herstel van de molen is zowel een kostbare als een kos-

De actuele stand van zaken
Op 26 april j.1. kreeg de stichting "Dorus Mooltsje" een bittere pil te slikken: de provincie
Friesland wees een verzoek om subsidie voor de reslauratie van de unieke spinnekopmolen af! Men zat echter niet bij de pakken neer en tekende bezwaar aan tegen het besluit.
Bij het 'dichtmaken' van dit nummer kwam ons nog het teleurstellende nieuws ter ore dat
ook dit bezwaar werd afgewezen. De bouwkunst na 1850 heeft thans de hoogste prioriteit, wat aardig is voor bijvoorbeeld de windmotoren, maar voor het herstel van de achtkante spinnekop, die ook niet op de monumentenlijst voorkomt, werkt dit nadelig.
Met de afwijzing dreigde een fantastisch project, dat voortkwam uit particulier initiatief,
richting prullenmand te verdwijnen. Op een begroting van f 290.000,-- is slechts een
gemeentelijke toezegging van f 75.00O,-- binnen, een bedrag dat overigens pas bij oplevering in maalvaardige staat overgemaakt gaat worden.
Er gaapt dus een gigantisch financieël gat. De kracht van het particulier initiatief openbaarl zich echter ook nu, ondanks de genoemde tegenslagen. Binnen de stichting is een
werkgroep in het leven gercepen die wellicht in eigen beheer de renaissance wil klaren.
Het is nog geen afgesloten hoofdstuk, er leeft nog volop enthousiasme: men is er zelfs
van overtuigd dat hij er komt! !!
In dit kader doet men een beroep op personen en instanties die wellicht bruikbaar materiaal willen schenken. Zor*reeg men bijvoorbeeld al een bovenas van molen "De Kievit"
en werd er op "De Rat" één kuub eiken gezaagd. Men is op zoek naar o.a. geeltjes, oude
binten, ijzeren molenonderdelen. U kunt kontakt oPnemen met Simon Jellema (tel.
0s 150-20482).

(GDw)
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1.
12.
13.
14.

Keizer (later Demka - Utrecht) te Martenshoek (Gr.); Nering & Bögel te Deventer;
Anthony Nolet te Schiedam; Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Schiedam
(later Fijenoord); Prins van Oranje (v.h. Wed. A. Sterkman &Zn.) te's Gravenhage; F. J.
Penn Company (opgericht L847 en opgeheven in 1866) te Dordrecht.

I

Deze gieterij heeft de assen I t/m 326 gegoten.
Penn & Bauduin (opgericht in 1867) te Dordrecht.
Deze gieterij heeft de assenvanafj2T t/m ? gegoten
IJzergieterij Sallandia te Deventer; D. A. Schretlen & Co. te Leiden; Smulders te Utecht;
Wed. A. Sterkman & Zn. (opgericht in 1840, later Prins van Oranje) te 's Gravenhage;
De Waal & Co. te Utrecht; De Waal & van Driest te Utrecht.

15.
16.
18.

In ieder geval hebben de nu volgende gieterijen de

laatste jaren één

of meerdere

24.
25.
26.

Stork-Werkspoor te Amsterdam.
Heeft als eerste sinds jaren in 1976 weer een os gegoten.
IJzergieterij H ardinxveld te Hardinxveld-Giessendam.
Heeft tot dusver de meeste assen gegoten.
IJzergieterij "Ten Cate" te Heerenveen.
Heeft de as voor DE HERSTELLER te Sintjohannesga BeSoten.
(Deze giererij heeft de zaak uitbesteed aan de Nijmeegse Gieterij - red.).

27.

28.
29.

Tenslotte volgt een kleine toelichting op de onderstaande lijst van assen. Het cijfer in de
eerste kolom verwijst naar het inventarisnummer van het Fries molenboek (Leeuwarden
1980). De eventuele hoofdletter in de eerste kolom geven aan dat deze niet te vinden zijn
in het Fries molenboek.
De tweede kolom vermeldt de plaats en eventueel de naam van de molen. De derde
kolom de naam van de gieterij. De vierde kolom vermeldt het asnummer. De vijfde
kolom vermeldt het jaar van gieten.
Tevens staan er bij enkele assen nadere gegevens vermeld over de herkomst van de desbetreffende as.

Formerum
Nes (Ameland)
Peassens

Holwerd @e Hoop)
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd @e Miedenmolen)
Ezumazijl
Nieuwebildtdijk

Prins van Oranje
Penn & Bauduin
H. J. Koning
L. I. van Enthoven & Co.
Prins van Oranje
Prins van Oranje
Prins van Oranje
J.

M.

de Muinck Keizer

Hardinxveld
H. J. Koning

nr. l3??
nr. 533
nr. 104
nr. 597
nr. 1388
nr. 1023
nr. 1244
nr. ?
nr. 22
nr. 201

40.
41.

47.
49.

LUSt molenassen in Friesland
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

42.
44.

Popke Timmermans

Heerenveen, augustus 1993

I 8??
1900

1904
873

I

1891

l 876
1880

l9l

I

1987
1910

H. J. Koning

Hallum ffijÍhuistermolen)
Dokkum (De Geestmermeer-

?

nr. 180
nr. 528
nr. 1339
nr. 623

Prins van Oranje
Prins van Oranje
Ferwerd
L. I. van Enthoven & Co.
(Molen is verbrand); Waar is de as gebleven? En aJkomstíg von St. Annaparochie,
k.- en p. molen 'Welkomst"
Prins van Oranje
Hogebeintum

nr.
nr.
nr.

H. J. Koning

molen

19.
20.
21.
22.
23.

assen

gegoten:

Mamrm (De Kleilànsmolen)
Mamrm (De Gr. Molen)
Mamrm (De Phenix)

50.
51.
52.
53.
55.
56.
57.

Dokkum (Zeldenrust)
Dokkum (De Hoop)

Prins van Oranje
Wed. A. Sterkman

nr.
&Zn.

Y/estergeest
Hardinxveld
Wanswerd
H. J. Koning
'Wanswerd a.d. Streek (nu Birdaard)
De molen is verbrand op 1l-I l-1972
Birdaard (na de brand)
Fa. Versteeg Ensink
(later is de firmanaom veranderd ín Gieterij Hardinxveld)
Hardinxveld
Rinsumageest
Prins van Oranje
Kollumerpomp
Stiens @e Hoop)
Penn & Bauduin
Verbrand op 1-I-1992 en de nieuwe molen De Hoop
kreeg een nieuwe os, n.l. Hardinxveld
Vrouwenparochie (De Vrouw?
buurstermolen)
Oude Leije
Hardinxveld
H. J. Koning
Hallum (GenezarethKloosterpoldermolen)
Kollum
H. J. Koning
Prins van Oranje
Munnekezijl
Stiens (De Steenhuistermolen)
Hardinxveld
Birdaard (De Olifant)
kins van Oranje

Finkum
Stiens @innema's molen)
Wijns

Hardinxveld
I{ardinxveld

Oudkerk
Roodkerk
Broehstenvoude (De Grote

II.

Prins van Oranje
J, Koning
?

Prins van Oranje

Molen)
Broeksterwoude (De Broekmolen)

?

Burum
Prins van Oranje
(moet dkomstig Tijn van Stedum, Barnheemterp)
Sexbierum

?

Berlikum

Hardinxveld

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

?

nr.
nÍ.

?

70

1903

1139
389
29

210

944
I

866
1988
1911
1 875
1985
I 991

I 894
I 878

t992

?

?

14

r987

44

1900

nÍ. 137 1909/1910
nr. ?
1870
nr. 19
1987
nr. 1135
1877
nr. 18
1987
nr. 9
1986
nr. 1360
1889
nr. 1194
1910
nr.??
nr.??
nr.??
nr.

1401

nr.
nÍ.

2

?

26

1987

nr.

Hardinxveld
Dronrijp @e Keimptilstermolen
?
Dronrijp @e Hatsumermolen)
Hardinxveld
?
Dronrijp (De hrollen)
(hct nr. 1ó81 in hct Fries Molenboek is in íeder geval fout).

r877
1

47

(v.h. ronde stalen as met aangelaste askop) Waar is deze zeldzome "Friese oskop" gebleven?
Franeker
Deze molen heeft een gelaste as
Schalsum
Kon. Ned. Grofsmederij
Leiden
nr. geen
(aflcomstiy van dc v.m. oliemolen van Bergwnerdam en sinds 1918 in deze molen)
v.h. Dronnjp (De NoorderH. J. Koning
148
poldermolen) nu Menaldum
(De Rentmeester)
J. M. de Muinck Keizer
Marssum
94
673
Lekkum
L. I. van Enthoven & Co.

Tietjerk(Hemrilsmolen)

?

?

nr. 43
nr. l44l
nr. 379
nÍ.
nr.

1908
I 868
1 888
I 876

nr.
nr.
nr. 23
nr.
nr. 24
nr. 1891

?

t892

1901
1907

l 901
I 882
1987
?

r987
?

38

59.

39

nr, 232

Leeuwarden (Camminghabuurstermolen)

60. Rijperkerk
?
62. Leeuwarden (Froskepöllemolen) ?
63. Tietjerk (v.h. Polder Ouddeel)
J. M. de Muinck Keizer
66. Warga
Prins van Oranje
61. Suameer
Prins van Oranje
71. Huins
kins van Oranje
73. Lollum (Meerswal)
Prins van Oranje

4.
78.
7

Aftomstig van de verbrande z.m. "De Haan" van Franeker: na lurstel van dc
storrn van 3/1 nov. 1970; v.lL had de molen een os van Penn & Bauduin nr.
341/1869 (herkomst?); deze ligt nu tenioongesteld bíj lut molenaarsluis.
Tzum (Fatum v.h. eigend. Faber) Hardinxveld
Lollum (Triolum)
H. J. Koning
(molen is afgebroken) waar is de as gebleven?

79.
83.
84.

Witmarsum (De
Witmarsum (De

Onderneming)
Pankoekster-

?

Prins van Oranje

molen)

87.
89.
91.
96.

100.
10 .
102.
1

103.

105.
107.
108"
109.

Grou(w) (Tlaensmole)

Akkrum

1

16.

nr. 30
nr. 187

nÍ. 25
ff. 163

Hardinxveld

nÍ.

Hardinxveld

68
4

nr.??

11

4.
115.

nÍ. 933
nr. 1085
nÍ. 1396

IJlst
Salandia
nÍ.??
Deze as komt oorspronkelijk uit de k.m. van St. Jansklooster, waorvan de ronrp
nog steeds bestaat
(k.m. De Vlijt)
Sneek, verplaatst naar Koudum
(zie letter D)
Vegelinsoord
L. I. van Enthoven & Clo.
nÍ. 282
Makliinga
II. J. Koning
nr. 34
Workum (De Nylànermole)
I-. I. van Enlhoven & Co.
nr. 393
Workum (De Snip)
?
AJkomstig von de v.m. de Kolthofpolde.r, naltij Oosterbiertnt (omgewaaid l3-12-1972)

I

1 1

80

nr. 1359

Cornwerd
H" J. Koning
Oosterend (Rispens)
Op*.: geklonken ijzer met een gietijxeren kop (na de restauratie in !993 kríjgt de
molen een ? as)
Bolsward (t-onjé)
Kon. Ned. Grofsmederij
nr.
Tjerkwerd @abuurstermolen)
H. J. Koning
nÍ.

1" Langweer
I 12. Joure (De Groene Molen)
3. Joure (Penninga's Molen)
1

nr.

nr. 8
nr. 1896
nr. '!

Hardinxveld

Edens

nr.??
nr. ?

?
?

Keizer

?
nr.
?
nr.
nr. 134

Hardinxveld
Prins van Oranje
Wed. A. Sterkman &.2n.
?
?
Hardinxveld

nÍ. 16
nr. 1040
nr. 148
nr" 555
1
nr"
nr. 17

J. M. de Muinck

l9l4

126.
'l

De Gooijer)
Tot 1990? had hij een as van .1. M. de Muinck Keizer, nr. 1907 uit 1903 en
aJkomstig van de k.m" van Meedlruizen (/,957) Waar is deze as gebleven?

Noordwolde
H. J. Koning
Alkomstig van Onderdendam Gr.
Nijemirdum
H. J. Koning
Aftomstig van Nieuwebildtdijk (De Noordster, die gesloopt is.

1898
1889

1874

A.

1877

1892

B.

D.
1989
1909

E.

1986
?
?

F/G.

nr. 58

1901

nr. 201

1916

bestemming?
eigendom St. De Fryske Mole.

Hardinxveld

nr. 37

l9??

Hollum (Ameland)

Hardinxveld

nr. 44
nr. 1358

1889

nr. l0

1986

Deze is afkomstig van de verbrande Pwrn,eense korenmolen uit Koonvijkerbroek

Koudum
Hardinxveld
v,h poldermolen "'t Op" van Sneek (nr. i,03) en hcrbouwd als korenmolen
De Vlijt
Sintjohannesga door Ten Cate
uitbesteed aan Nijmeegse Gieterij
Is gegoten in 1980 m.b.v. gietmal t.b.v. De Soaseler Möl
2 van de 6 molens van het 4e en 5e Veendistrict, ten noorden van [Ieerenveen en

1992

ten oosten van Haskerdijken, kregen in 1903 gietijzeren bovenassen, van het merk Mercx.

1987

l9A7

1897
1903
1985

1860
i 899
1864

Oproep
In verband met het zaag(molen) symposium zouden wij in het december-nurruner
graag foto's van oude Friese zaagmolens willen publiceren, ook interieur opnarnen,
personeelsfoto's. Kiekjes uit de nadagen van de oude zaagmolen, in onttakelde of
onthoofde staat, met of zonder stoompiip zijn welkom evenals op schrift gestelde
herinneringen aan de houtzaagmolen. Wij zíen uw biidragen met spanning tegemoet.

(Redaktie)
1896
?

1906

Sinds omvongrijke restauratie van de1e molen van 1970n I zit deze as hierin; de
hcrkomst is onbekendVoor de tijd was er een L L von Entlwven & Co (nr. 361 uit l86l) as onnweiig.
Deze as is nu te zien in dc St. Annanrolen te Nijmegen"
Waarom deze as niet meer in de P. Molen aanweTig is, is mij geluel onbekend.
I{eerenveen
kins van Oranje
nr. 1,261
t I81
Woudsend ('t Lam)
I{.S.B.M. Feijenoord
nr.
1852
Deze is gestoken in 19ll of l915 door molenmoker Jan Piers? Olij uit Sneek.
Eerder gestctken geweest in cle k.m. De Windlust (bj. 1882) aan het Zonrerruk le
Sneek, vvelke eigendom tvas van Simon Olij (zoon van de molenntaker) en die
zag zijn molen verbranden op 5-12-1914.
Woudsend (De Jager)
?
nr.
?
?
Atkomstig uit polder "Kooi", ander Kantens, Gr. ( 1960)

117. Scharsterbrug
120. Sloten
121. V/olvega (Windlust)
122" Nrjetnjne (Rietvink)
123. Nijetnjne
124. Woivega (v.h. De Wàlden, nu

125.

1987
I S76
1861
?
?

1987

4t

40

tlit het album van Douwe Franke
Voorop De Utskoat prijkte hij al, de molen van D. Aalfs aan de Burgumerdaam onder
Sumar. Op 27 februari 1920 is deze wiekendrager door een windhoos in een onweersbui
kapot gewaaid. De foto stond destijds afgedrukt in het bekende blad De Prins. Wellicht
dat kenners ons nog eens het exacte nummer met datum kunnen doorgeven? Douwe
Franke schreef ons het volgende over de drie foto's: "Heit, Jacob Franke, wie by syn
trouwen yn l9l1 m0ndersfeint by Aalfs en beg0n dëmeist te fotografearjen. Yn 1920,
doe't de m0ne stikken waaide, wie er tit en troch op'e m0ne te helpen as it drok wie en as
der in skip mei sied foar de wàl lei. Ek de 27 febrewaris wie er dèr. It wie op in freed en
Aalfs wie 'dus' nei de beurs yn Ljouwert. Frou Aalfs seach de bui ek oankommen en
gong nei b0ten om de malju te warskögien. Dy wiene al dwaande, mar it wie te let' Heit
stie op'e stelling en krige in klap fan in stik hout. Hy koe him noch krekt oan'e stellingleuning fësthàlde. Hy kaam sa wyt as in lekken thÉs en hat hast in wike op bèd tahàlden.
Hy hat letter de trije foto's makke. Earder rOn er wolris oer in roede hinne as der wat wie,
mar hy hie de skrik sa bot te pakken krigen, dat er letter net mear doarste...."
Als toelichting op de foto's schreef De Prins: "De molen van den heer D. Aalfs te
Bergumerdam, behoorende bij de fabriek der graanmaalderij. Eenige tijd geleden, werd
de molen, toen hij in werking was, door een vliegenden storm zoodanig geteisterd, dat in
enkele seconden de ijzeren roede door midden brak, de ijzeren as werd gesplinterd, de
kap opgelicht, de readeren werden gebroken. - Men ziet op de eerste foto de bekwame
molenmakers Roos en Westra uit Leeuwarden bezig, om de nieuwe as er in te brengen;
thans draait de molen, na restauratie, er weer lustig op los. - Molens zijn de karakteristieke stoffage van ons Hollandsch landschap". (foto's Franke).

Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden
Op 2 juni was het twintig jaar geleden dat Piet en Waling Hofkamp slaagden voor hun
examen als vrijwillig molenaar. Zij waren daarmee de eersten in Friesland die het felbegeerde diploma in ontvangst mochten nemen. De bakermat van hun gedreven molenenthousiasme ligt in Vrouwbuurstermolen. Thans is Waling aktief bij de Stichting Molens
in Menaldumadeel waar hij enorm veel werk verzet voor het herstel van de molens van
deze stichting, terwijl Piet in de korenmolenwereld is gebleven en wel in fleerenveen bij
de Stichting Molen Welgelegen.
Dit gegeven was voor de beide molenstichtingen aanleiding om op 19 juni een gezellig
samenzijn te organiseren bij de korenmolen in Heerenveen. De gebroeders HoÍkamp hebben met hun belangrijke bijdrage voor het molenbehoud in de provincie vastberadenheid
en volharding getoond. Het is een goede zaak dat de beide molenstichtingen hun mensen
waardig in het zonnetje hebben gezet.

In 'Van llaver tot Gort', het blad van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, (mei/juni
1993) wordt bericht dat de hele bemanning van molen "Welgelegen" te Heerenveen een

aanwaag heeft ingediend

voor het

lidmaatschap

van het

Ambachteliik

Korenmolenaarsgilde. [Iet gaat om de molenaars HoÍkamp, Van de Weg en Kraakman
die allen dingen naar de status van gezcl-molenaar bij dit gitde.

I)e molengroep Bolsward e.o. doet van zich spreken als het gaat om paÍiculier initiatief
inzake molenherstel. De molen van Dijkstcrburen was er zo slecht aan toe dat draaien
absoluut onverantwoord was geworden. Met name de buitenroede was bar slecht.
Aangezien de as doorboord was en er op zolder nog materiaal voor de zelfzwichting
opgeslagen lag, kwam bij Jan tlofsEa de oude wens naar voren om de buitenroede weer
als vanouds te verdekkeren en het hekwerk van zelfzwichting te voorzien. Daaryoor was
echter wel een nieuwe roede nodig. Die kwam er in overleg van Gijs van Reeuwijk
(Monumentenzorg). Jan Hofstra ging vervolgens op zoek naar een werkplaats om de zaak
in eigen beheer te restaureren. Die werd gevonden brj zijn oude baas Bouw 75 in
Workum. Buurma was vlot met de levering, Jan Hofstra besteedde met liefde vijf weken

is zeker de enige poldermolen ter wereld die de
Dekkerwiek gecombineerd ziet met zelfzwichting. tlij werd in zijn streven gesteund door
Jaap Tiedema en Job Koehoorn, terwijl ook Simon Brattinga en Johan Cnossen enige tijd
aan het karwei gaven. Lourens Sierkstra zorgde voor het vervoer van de zware onderdelen. Op het moment dat wij dit schrijven heeft de molen al weer gedraaid. Hoewel de
zwichtbordjes nog aangebracht moesten worden, 'fleach er as in raket' aldus Jan Hofsha
die en passant op "De Klaver" bij Bolsward in z'n vakantie ook nog een nieuwe binnenvakantie aan de uitdaging: het

27 -2- 1920

lnfts:

de mfinc kriget in nije os; rjochts: de mí)ne is wer klear.

roede stak.

In het december-nullmer komt Jan Hofstra terug op zijn restauratie en wel met een uitvoerig artikel.
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Molenvriend Brunsmann
ernsti g ziek
Minder vaak als andere jaren was Brunsmann te zien bij de molens. Ook deze zomer
moest hij meerdere malen naar't ziekenhuis, daar hij zich al geruime tijd niet goed voelde.

Geregeld zijn wij bij hem op bezoek geweest. Hij is erg ziek, en heeft het gevoel dat hij
niet meer beter wordt.
Brunsmann had nog één wens; n.l. de koren- en pelmolen te Witmarsum te bezoeken.
Zijn familie, Laurens Sierkstra en de werkgroep vrijwilligers Witmarsum, hebben ervoor
gezorgd, dat deze wens in vervulling ging.
Op zondag l2 september j.l. 's middags om l4 uur werd Brunsmann gebracht in de auto
door zijn zoon Anton.

Hij werd opgewacht door Laurens Sierkstra, Jan Hofsha, Mevr.

Sierkstra, Johan

Cnossen, Durk Posthumus, Jaap Tiedema, Jop Koehoorn en Maye en Trees Teernstra.
De molen draaide met vier volle zeilen, wat anders nooit gebeurt op zondag. Maar dit had
Sierkstra graag voor Brunsmann over.
Trees Teernstra overhandigde Johan Brunsmann nog'n bosje bloemen als dank voor alles
wat hij had gedaan heeft.
Zelf overhandigde Johan Brunsmann aan Laurens Sierkstra een mooi schilderij van de
vierkante gaatjesboor.

Die kreeg een ereplaats in de molen, zichtbaar voor iedercen. Johan Brunsmann houdt er
niet van om op de voorgrond te treden, maar een woord van dank voor Brunsmann is hier
zeker op zijn plaats, want wij kunnen hem niet missen.
Nog'n hartelijke dank voor Johan Brunsmann voor deze middag.
Wij wensen hem veel sterkte toe.
De werkgroep Witmarsum
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