
DE ROSMOLEN VAN DE FORTRESSE BO URTA NGE 

door C. S . Koeman-?oeZ 

De eerst ~ekende vermelding is ui t 
het jaar 1627 . Een reso lu ti e van 
Stad en Lande van Groningen ver
meld; 12 juli 1627 de conveimeester 
Joachimim ~~ama wordt gelast de ros
molen in gereedheid te brengen. 
Voor het jaar 1704 zijn er al leen 
verme 1 dingen van schi 1 den~erkzaamhe
den aan he t gebouw waar zi ch de ros
molen in bevind t . 
In 1704 vinden we vermeld : Naar ge-

maakt bestek wordt uitbesteed de 
afbraak en het weer opbouwen van 
een gebouw waarin zich de rosmolen 
bevindt . De oude friese stenen die 
nog brui kbaar zijn zal de aannemer 
bij de nieuwbouw mogen gebrui ken. 
De maten van de Schuijr aant Prouiant
huijs daar de RosmeuZen instaat, zijn 
Zangh ongeveer dertigh voet en bried 
ses en twintigh voet van een Bakstien 
dikte ter hoogte van tijn voeten of 
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te soo veeL hooger dat de daarin 
staande Rosmeulen bequamen gang kan 
hebben. 

Het bes tek bestaat ui t 23 punt en, 
het nummer 21 vermeldt: de metinge 
sal geschieden met de Rijnlandsche 
voetmaat (1 voet = 0,314 meter ). 
De gegevens ui t 1704 komen ui t het 
Statenar chi ef , Rijksarch ief in 
Fri es l and . 
Ui t een materiaall i jst van het fort 
Bourtange , opgemaakt i n het jaar 1737 
het volgende : 
Brouw en Bakgereetschap 
Rosmooi-en en Steen 1 
Losse moolen Steenen 5 
Sarker kamsteen 1 
Hand koorn molens 12 

Archi ef St at en van Stad en Land 751 
Ri j ksarch i ef in Gron ingen. 
Een pl attegrondteken i ng, gemaakt 
door de kapi t ein-i ngen ieur Scher
l enski en ingenieur Engelhar t uit 
17 49 ( 0 . P. G. D. L i t t B. no . 3g A 1 g. 
Ri j ksarchief ) , l aat het gebouw van 
de rosmo l en zi en onder F verme ld: 
Is Lang 24 Voeten en 4 Duijme en 
Breet 23 Voeten. 

Wanneer de mol en geplaatst i s i n 
het ro'smol engebouw , wil l en wi j een 
vervolg schri j ven op dit arti kel. 

De pas gereedgekomen rosmolen (in het voorste gedeeite), tegenover de kerk 
in de vesting van Bourtange. Foto: C. S . Koeman-PoeZ . 
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