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.,DE HOLLANDSCHE MOLEN" 
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Regulii!rsgracht 9, Amsterdam-C. 

Rapport Tan de opleTering op 16 oktober 1969 van de restauratie aan de 
achtkante stellingkorenmolen "De Onderneming" te Vierhuizen, waarbij aan
wezig waren de heren B. Jongsma en H. Doedens (Groninger Molencommissie), 
J.A. Heijdra (Rijksdienst voor de Monumentenzorg),Chr. Bremer (molenmaker) 
en J.G. Buijs (vereniging "De Hollandsche Molen") • . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De omvangrijke restauratie aan deze molen is gereed gekomen. In 1958 is het 
eerste deel uitgevoerd ter voorkoming van verder verval Tan de molen. Het 
potdekselwerk van het achtkant werd toen vernieuwd en de kap voorlopig dicht
gemaakt, terwijl het metselwerk van de onderbouw werd hersteld. 

Bij inspectie Yan het werk was men eenstemmig van mening, dat door aannemer 
Knol en molenmaker Bremer een goed stuk werk werd opgeleverd. 
Enkele kleine punten vragen nog de aandacht: 

1e. De deur Tan de meterkast te schilderen; 

2e. Beide stellingdeuren aflakken en windhaken aan *e brengen; 

Je. Rond de trapgaten eenvoudige veiligheidshekjes aan te brengen; 

~e. De muren van de onderbouw inwendig te vertinnen en witten met een goede 
m.uurYerf; 

5e. Morsspecie tussen ondertafelement en muur weghalen, zodat het tafelement 
vrij ligt; 

6e. Druiplatjes achter de baard en onder het windpeluw aanbrengen. 

Molenmaker Bremer zal, met betrekking tot enkele van bovenstaande punten, 
contact opnemen met aannemer Knol. 

Al de werkzaamheden van de begroting zijn, op het plaatsen van een koppel 
maalstenen na, uitgevoerd. Molenmaker Bremer zal hiervoor een nadere prijs
opgave doen, welke o.m. afhangt van te verwerven gebruikte materialen zoals 
1 koppel blauwe stenen, steen, spil, steenschijf, enz. Ook dienen nieuwe 
scheerbalken alsmede een ijzerbalk te worden aangebracht. De schijfloop moet 
een steek van 8 cm. hebben en de staven mogen ~.5 cm in doorsnede zijn. De 
uitwendige diameter van het schgfloop mag 65 à 70 cm bedragen. 

Aan molenmaker Chr. Bremer en aan aannemer Knol kan tot uitbetaling van een 
laatst.e termijn worden overgegaan terwijl bij de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg te Voorburg een voorschot op de eindafrekening kan worden gevraagd. 
De totale kostprijs van de restauratie is eerst vast te stellen als molen
maker Bremer weet over welke onderdelen voor de maalstenen hij kan beschik
ken. 

Financieel overzicht molenmakerswerk: 
Begroting uitgevoerd in 1968 (stelling) 
Begroting uitgevoerd in 1969 (Totaal rek. 10-10-'69) 
Meerderwerkrekening 9-10-'69 totaal 

f 3.222,60 
11 ~2.067,20 

~.526,32 " 

Totaal molenmakerswerkf~9.816,12 
========== 

Van aannemer Knol werd nog geen eindafrekening ontvangen. 



.. DE HOLLANDSCHE MOLEN" 
VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS 

IN NEDERLAND 

AMSTERDAM-2, 11 november 1969, 
REGULIERSGRACHT 9 -TEL. 020-23 8 7 03- GIRO 113590 
BANK : ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. MUNTPLEIN 

dK/Ste, 

De Weledele Heer Chr, Bremer, 

Molenmaker te 

ADORP, 

Betreft: restauratie aan de stellingkorenmolen te Vierhuizen, gemeente 
Ulrum(Gr,) 

Geachte Heer Bremer, 

Naar aanleiding van de oplevering van de restauratie aan de stellingko
renmolen te Vierhuizen, gemeente Ulrum(Gr.) op 16 oktober jl. bevestigen 
wij u hierbij de afspraak, dat aan de volgende punten door u, in overleg 
met aannemer Knol, nog aandacht zal worden geschonken: 

le, De deur van de meterkast te schilderen; 
2e. Beide stellingdeuren aflakken en windhaken aan te brengen; 
3e. Rond de trapgaten eenvoudige veiligheidshekjes aan te brengen; 
4e, De muren van de onderbouw inwendig te vertinnen en witten met een 

goede muurverf; 
5e. Morsspecie tussen ondertafelement en muur weghalen, zodat het tafe

lement vrij ligt; 
6e. Druiplatjes achter de baard en onder het windpeluw aanbrengen, 

Inmiddels hebben wij de eigenaar van de molen verzocht om uitbetaling aan 
u van het 3e en laatste termijn, 

Met de meeste hoogachting, 
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