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V e r a n t w o o r d i n g 
--·-··-·-·----··----·---·--·--------·-·-----·---·· 

Dit nummer meen ik te moe ten .beginnen met een excuus 

voor het late vers chijnen van dit nummer~ maar door 

reda ctiewisseling was het niet goed mogelijk dit eer-

der te l aten verschijnen . 

Het nieuwe redactieadres is nu : 

Verder zijn er nog enkele wij zigingen in het bestuur. 

Door vertrek van de heer Weerheym (vermoedeli jk in 

het komende voorjaar), moesten wij ui tzien naar een 

nieuwe penningmeester . Dit is nu 

De heer B. Dijk, die algemeen secretaris was , is nu 

technisch adviseur voor onze vereniging , tevens 2- de 

secre tari s , belast met de l edenadminis t ratie . 

1- ste secretaris is nu de heer ~.~ ..... ~.?..!.l:.~.~~ .. L .. ~.~.~ .. -~n.~~ 

straat 17B te Gronin~en, telef . 050-126757 · ...................... - ..... - ............... _ ....... - ............ ::= ........ . 

Wi j ineenden als bestuur, dat deze v eranderingen nood-
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zakelijk waren voor een goed .:functioneren van het bestuur . 

Op deze plaats wi l ik nogmaals dank uitbrengen voor de 

grote opkomst op onze jaarvergadering. 

Ook wil ik opnieuw een oproep doen aan ieder, die mee wil 

helpen s til staande en in verval geraakte molens wind- en 

water dicht te maken . Vakmanschap is hierbij minder belang-

rijk dan goede wil . Opgave aan B. Dijk, Aduarderdiep 3, 

Aduar à, of T. de Jong, Hoendiep 206, Hoog1cerlc, telef . 050-

56 59 53 . 

Vcrder is overwogen om een afdeling voor de bouw van l!li ni-

atuur- molens op te richten . Hierover hopen wij u in een 

volgend nummer meer t e kunnen vertel len . 

Ook doen wij een beroep op u allen om mee te denken over 

te voeren activiteiten . Ideeën hierover gaarne aan de se-

cret aris of de voorzit ter . 

Uw medewerking is nodig om onze vereniging gr.oo t te maken, 

al zijn wij blij d~t ons ledental tot boven de 100 is ge-

stegen . 

U prettige fees tdagen toewensend, 

H. V?n Raalte, voorzitter , 
Eenhoornstraat 12, Groningen . 
~elef. 050 - 771443. 
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M 0 L E NT 0 C H T 11 MEI 1974 
.......... -····-············· .. ························-··· .. ··--·····-············ .. ··-························-··················· ............... -
Toen ik, nu bijna drie weken· geleden, tijdens de molentocht 
vóór de broodmaal tijd wat aantekeningen i n mijn dagboek 
maakte, J.::wam de heer Van Raalte naar me toe om te vragen of 
ik een afschrift wilde maken voor het blad, dat door de 
molenvrienden wordt uitgegeven~ 
Het verhaal dat in mi jn dagboek gekomen is, i s het ver~aal 
van iemand, die we i nig kennis heeft over het verschi jnsel 
molen; maar een l ekenver slag was ook de bedoeling . Geen 
vaktermen dus . · 
Vóór ik met de toch t meeging, had ik wel eens een molen ge
zien. Ook wel van di chtbi j: i n het dorp waar ik geboren ben, 
Neede, Gelderse Achterhoek, ·staat ook een molen . Ik herinner 
me, dat hij vroeger nog wel draai de·, maar op het ogenblik 
staat ie er riogal k r akkemikkig bij . Toen ik m'n ouders tij
dens ee~ bezoek vertelde, dat m' n vriend err ik met de molen
tocht meegeweest waren, antwoordde m'n moeder, da t de Needse 
mol en 66k gerestaureerd zou worden. Vóór de molentocht zou 
ik ' t gewoon een mededel i ng hebben gevonden, nu vond ik het 
opeens belangrijk. 
Wat één dag en wat praten met mensen en het van nabi'j beki j
ken van mol ens al niet doen kan ! 
De eerste molen die ik zag, die van mijnheer Dijk, was voor 
mij een beetje jeugdsentiment . In plaats van goed te kijken 
naar allerlei details verloor ik mij in fantasieën over het 
wonen in- een molen . Van kl ein kind a f heb ik altijd t wee 
woonwensen gehad: een poosje i n een mol en wonen en een tijd- -. 
je op een bi nnenvaartschip. · 
Zoals mol ens me vroeger boeiden, voornamel ijk om het ef fect 
i n een -lan'd:s chap, boei den ze me di e zaterdag opnieuw. 
Ik v irid het ge\rvoon een erg mooi gezicht, als ik een molen 
tegenkom . Voor mij hóórt het bij Nederland, misschi en wel ·op 
dezel fde manier als m'n Canadese familieleden, die niet hier 
geboren zijn, vinden dat klompen bi j Nederland horen . Maar 
nu bleken molens plotseling meer f uncties te hebben dan die 
van landschapsverfraaiïng . 

·Je kunt er graan in mal en, water mee scheppen, hout i n zagen 
• • enz . Voora l het graanmalen was interessant; misschien 
wel omdat we :vaak zèlf brood baltken van volkorenmeel en nu 
eens konden kijken h oe he t graan meel wordt . 
1 t Liefst had i k zo hoog mogelijk in de molen willen kl i mmen, 
maar ik dorst niet altijd even ver. 
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En als ik op het .:molenbalkon" stond (stolling heet dat, als 
ik ' t goed begrepen heb), wa r en er magneten op de grond, die 
me dwongen tussen de spleten van h e t hout door naa~ .benede,n 
te kijken . Waarna het begon te draaien vovr mijn ogen~ ·, 
In de bus vertelde een vrijwillig molenQar ons dat j e in. de 
wieleen moest durven klimmen en ik bese-fte, da t he t nie t é~.t;l 
en al romantielcis wat de mol enklok slaat. Da t bl eek wel uit 
de mededelingen van onze gids: ik heb de in verval l en staat 
verkerende mol ens ni et ge teld ; i n "ieder geval war en he.t -er : 
te veel, s chreeuwend om restauratie • • zoiets maakt je triest. 
Je wilt nie t dat ze verdwijnen, plotsel ing . Iets waar · j e tè
voren nauwelijles aan dacht . Je besluit om ook l i d _t e wor.CJ-~n 
van de vriendenclub . -
Behalve de molens waren er de koolzaadvelden, in Volle bloei 
en indrukwekkend van kleur (ik had ze nog niet eerder ge zien): 
De soms eeuwen oude k erken met hun torens en : wat _wéét m,e:- ;· 
neer Di jk veel . Noordgroninger dorpjes , waar de t ijd e ve·n 
stilgestaan lijkt t e hebben. Vo oral Spijk, de kerk me t d·e-' ' 
gracht rondom en de mol en er d i cht bij, ademde stilte en ,r~st 
ui t . -
Ver bazing over de knappe handwerkproduc t en in de Garnwerder 
molen . 't Plotselinge besef dat er nooit geld genoeg kan . 

- . r ' ~ , zijn . 
Eten in Warffum - de -organisator van deze da g moet een goede 
neus hebben voor plaatsen waar het goed eten is, dachten ~e . 

Wat hun j e in een dag veel doen ; ik heb nog nooi~ zoveel 
t egel ijk gezien . . r r · 

Prachtig horstelde molens me t vrolijk draa i ende .wieken· en 
' n wapperende vlag . Vcrlat en molens, met kapotte wieken, 
vergaan hout en ges loten deuren . Roerloze wieken, gee~ . 
vlag, een zo eenzame molen i n het wi j de landschap . . 
I t LD.?-tste molentje dat we bezochten vond ik een l ief moJ..:,en .... 
tje . 't Stond er zo parmantig en omdat het kl ein wo.s, deGid 
het vertrouwder aan, nie t als i e ts wat voor mi j te groo·t 
is om me voor te stellen dat je er mee werken kunt . 

Na t uurlijk ;is er véél meer t e vertellen, maar dit ·is wat 
ik spont aan opschreef in mijn dagboek en vertelt het bes-
te wat ik aim de 11-de me i heb bel~efd. 1 · i· ' · r 

Nienke BoscQ.man 

* * * * * 

j 
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Jp_~ .. ~:9. ...... Y.9..:r.' .. ~.!±1&.~.P,g§9.."f:.g.?.:§:.fu ..... h~ .. t.Yf.~.1J~ ..... çl~ .. -t..t..t..~.1. ..... 9:."f:.ê:9-:g.:t._ 
~~ .. P~ ..... ~.~~.:if:?':·~-~.9.l.!~~~-~-~--'· ..... P..!?..h9..?.:r.:.:t. ..... YS? .. C?.E ...... :t.~ ...... ~.9.!Il.~.P.: ..... ~.ê.P: .... g.<=: .. ê .. 9..ht. .. ~.9:.ê.::-
.8.:.tf?. ..... S?..y_ç_E .. J?::.-?..:t; ...... C?..P.:.~ .. l?.:t .. ~.~P.: ..... ~Q. .... h.~ .. } .. _Y.9..2.E~~-~-~E.: .... Y§:~ ..... è.-.. t. .. :L.~.~.<? .. h?.:-
P.J.§.:u.!:~. · 

Het was op een zeer koude winterdag, 29 de cembe'r 1890, 
dat de .P..§!J .. :-...... ê.P.-...... K9.!:.~.P.:m.C?.J.Q.~ ..... ~.~-~§...:.: ..... 1.~ .... !!..ê..9.'!:!~.r. .. t. , e ig end om van 
de heer K.E. Welt , afbrandde . Deze molen was een gr ote 
a chtkant e bovenkruier, die vóór 1818 a ls watermolen ten 
noorden ven Bedum, a~n he t Boterdiep , had gestaan, en in 
dat jaar verplaa ts t was naar Usquert door Sikko Loever ts 
Welt , ge tuige nog het stichti ngss t eentje , met de da tum 
5/2 18 18, hetwelk zich nog altijd i n de molen bevindt . 

Aan de molenmaker .. 9..h.:r.:á: .. ~~~~9.:E.-... ~F..~.~~E ...... ~.Q. .... ~.:!-.. ~.~~-;Lst~. werd 
opdrac~'lt gegeven de molen te herbouvven, hetwelk men dan 
ook in het jaar 1891 zag gebeuren . 

Omstree~:s die tijd moet er, in Schönebeck aan de Elbe , 
een tentoonstelling geweest zij n betreffende al les op 
het gebi ed van de molens en de malerij , en eni ge mul
der s en/of molenmakers mo eten daar hun licht opgestoken 
hebben . Genoemd worden de namen Welt en Büchl i . 

Het gevolg van een en D..nder v•as dat de herbouwde "Eva 11 

werd uitgerust me t -~-~1J.~.~-~.9..h.~i.P.:.K en ook met -~.§! .. 1.!:.~E!?.:.~ .. -
~!Y~.· Wa t -~-gJ.f.~!'!:.~.2.ht!:.r.?:g i s, is algemeen bekend . De zei
len zi jn hierbij'vervangen door een reeks kleppen , die 
samen het gehele achterhek van een wiek besl aan , en 
die door middel van een trekl at , met de andere treklat
ten, door middel van een ijzeren " spin" , vooraan een 
stang door de doorboorde of holle as, vanuit de a chter
zijde van de kap kunnen bediend wor den, hetzij door een 
rad, mot een eindeloze ketting, hetzi j met een soort hef
boom a chteraan do kap • 

. ~ .. ~:l:.!..~.?;.Y.: .. :!:.~E.KWord t gevormd door een lel ei n molentje, ge
woonlijk bestaande uit een a chttal bladen of schoepen, 
da t a chter op de kap is geplaatst , en dat door de wind 
zo komt t e staan dat de kap stil staa t , waardoor de ze 
automatisch op de wind komt t~ staan . 
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Usqucrt was dus de eerst e molen in het noorden, en waar
s chijnlijlc in he t gehele land, dat zo 11 up to date 11 was . 

Een· tweede molen met zelf'zwichting i n het noorden vfaS de 
molen van H • P • Mulder , J.~.9..E.~.!.l::::: ..... ~P ..... l?..~J.:~.9..~.~!:L ...... ~'.P..9 .. }~~!:L.~.~.'.~ ...... ~.§ .. 
M.:Ll:!l.:!!.~ .. P..ç1.~:ill. • Hi er vond men ge en houten kleppen , maar me ta
len raampjes, bekleed met zeildoek en aangebr acht door 
de m9.1.ê~~Jf.9.T ..... ~.9-.~fll: .... ê.j;.~.~.Y.,J?..~.E , di e met de. mulder n aar Ost
fri esland gewees t was , en het daar gez i en had . 

Van 1891 a f i s de zelfzwichting haar zegetocht bijlangs 
de windmol ens begonnen; eerst in de provincie Groni ngen, 
l a t er ook in de pr ovincies Friesland en Drenthe . ~~ar 
v erder ns.ar het zui den i s he t n iet meer zo vlug gegaan . 
In de Geldersche Achterbock zijn er nog eni ge geweest, 
di e verdwenen zijn door de vinding van de molenmaker Ten 
Have uit Vorden, die h i er toepassing vond . lie t gehele 
a chterhek wordt daa r bij vervangen door een grote, in de 
l engte draaibare , remklep . 

Er is zelfs een~olcn in de provi~cie Groningen gewees t, 
di e zoals in Engeland en Denemarken voorkomt, ook zelf
zwicht i ng had aan het voorhck, namelijk de nog bestaande 
molen van Adorp . 

Maar terug naar zelfkruiïng . 

Het voorbeeld van Usqucrt vond navolging . In Groninger 
l and k~~m het voor a~n de vol gende molens: 

1 • .P.~L.Y.'.9:.:ti.ê.1.;J1.1:2.~.~.!l .. : .. :.~_p.~ ..... ~.<=..t?..~.t?..<=..l:l.Y!.~.~ ...... Q.P ..... 9:.~ ..... ~ê::q.~;r .. 9.EJ?..9..±.4..~.E. , 
gebouwd in 1892 . 

Door de molenmakers Jacob Noorderwiervan Kant ens en 
Christi aan Bremer van Mi ddelsturn werd hier niet alleen 
zel fzwichting, maar ook zel fkruiïng aange bracht, dus 
een windroos achter op de kap . Afgebroken 1935 . 

2 • .'P..~ .... .Y'!?.:.t .. ~.r.m.9.J .. \?.P.: ..... 9..1? ..... 9:.C?. ..... I!Jg.h.:t~ .. t:l.Y2.9.~-~.§.:ti.~.TP.9.J.9-.. l?..I.: , 
t en wes t en van Sint Annen , gebouwd i n 1892, 

'Nerd voorz ien va n t wee windr ozen , aangebracht door mo
lenma.kcr Al bert Drei se , die he t had a fgekeken van de 
"Eva 11

• Met de zelfzwichting . Afgebroken 1936 . 
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3 . De korenmolen van Ommelanderwijk, gemeente Veendam, . 

geb"öüvïCi--·T§"o3·~·····v-o-oi;····-,r:···-Kuiiïer~······a:ëior molenmaker 
Christiaan Bremer , . 

met windroos en zelfzv1ichting . Afgebroken 1949 . 

4 • .P..~ .... V.if.§: .:\!.~-~ID.9.d:.~.!J .... QJ) ...... 9,.9. ..... P..9.J....9,.gr..-.1L:Q.~.: .. Y.~~~ ~~g·~-~g.~' 
te Pieterzijl , gebouwd i n 1904 , 

door de molenmak ers NI0nne Noorde rwier en Derk Bosman, 
beiden van Eenrum . 
De gr oots t e mol en van de provincie , me t een vl uch t van 
28 meter en t wee vi j zels. 
Voorz i en van zelfzwi chti ng en zelf kruiïng , met t wee wi nd
r ozen acht er op de kap . . 
Bouwkosten f 20 .000 . -- . Afgebroken 1955. 

5 • P.~ .... Y.:?:.~.~.:!::!.!!:9J .. ~E.: .... .2.P. ..... .9:.~ ..... :2.9.J_Q._~~~-···~·~~-~ .. Ç?.E.Y..~.~.!' , 
een ronde stenen boverucrui er, met zelfzwicht ing en 
zelfkruiïng . 

Gebouwd door ' molenmaker Sief ken van Weddcrveer, in 1901 : 
Afgebroken zonder toestemming , in de oorlog . 1940? 

6 • lJ .. 9..Y.:~.?i.~g,~gJ:.~~.:li.J~ ..... ~~ .... ~Y .. Ç?..9..9-.~E.Y.~.~E • 
Gebouwd do or Luit je Hi crtsema t e Sa ppemeer, i n 193 8 . 

Spinnekop met stell ing . 
Zelfzwichting en zelfkruiïng . 
Best aat nog . 

De zel fzwi chting en de zelfkruiïng zi j n dus wel vanuit 
Uoorddui tsl o.nd ne.ar hier gebracht , maar he t e i genli j ke 
land van he;rkomst is .~!l.g~.~.9:?..~ .. • 

Een Nederlands e of Vlaamse vinding is de dr aaibare kap, 
terwi j 1 Engeland he t land is ·waar de zelfkrui ing •en de 
zelfzwichting zijn ui t gevonden , di e door Engelse molenma
kers naar Denemarken zijn gebracht, en - mag men aannemen -
verder naar Dui tsland . Men mo et hierbi j ook nog i n aanmer
king nemen da t Sleeswi jk-Hol ste i n tot aan de El be bi j Lau
enburg, dcens was . · 

Alhoewel ~.è.ltl.l:~.è.l .... ~.~Q de windroos (fantail) patendeerde in 
1745 , schi jnt Andrew Mei kle de eigenlijke uitvinder te 
zi jn . 



- 8 -

Andrew Meilcle i s ook de uitvinder van de n.§.P..I.' .. i.:P.K .. $.?.:::\).,n, 
d . w. z . de wi ek voorzien van kl eppen , die wel me t de hand 
veranderd moeten worden in de s t and di e nodi g was , en 
voor z i en waren van een veer C, spring 11 ). He t was dus 
reeds gemakkeli j ker dan me t ze ilen, maar toch moest de 
mol e n stilge ze t wor den wil de men - wiek voor wiek - een 
verander ing aanbrengen . 

He t was captai n .ê..:t~.P.h.9..J::l. ..... ~9..9.J?.g.:r. di e i n 1789 de 11 E.9..J::Jgx 
.:r.9..(?,.f.:t .. i.:.ng" sail ui tvond . 
I n pla a t s van houten ldeppen nam hij k l eine r e chthoeki
ge zeil tj es, die aan elkander verbonden wa r en, en die 
door middel van treklatten verbonden war en aan een 11 

n spin u of krui s op de a skop . De as was hol, en met 
een stang daar doorheen kon men aan de a ch terzijde de 
zeil tjes bedienen . 

Tenslat t e k.i:vam in 1807 :·:Li.Xtt?-.Jl1. .... .9..~2t.:t'Y.. 9 l a tGr i n de 
adelstand verheven 1 me t het predikaa t H~ür", op het 
i dee de op t e rol len ze iltj es te vervangen door kl ep
pen, en de zelfzwi chting, zoal s wij di e nu kennen, 
was geboren . Dus met tegenwicht. 

Hij c ombi neerde du s de nshutters 11 van de 11 spri ng
sail 11 van Andrew Meikl e, met de 11 roller r eefing sail " 
van St ephen Hooper . Hij noemde zijn v indi ng 11 patent-
.. ~.E.t.t1:n , dus pD.tent-Hi ek . Gecombineerd met 11 f.~n-."t:§ï::i:J;ïï"; · de 
windroos va n de zelfkruiing, een pr achtig geheel, dat 
over a l i n Engeland, Denema r ken en Noor dduitsland is te 
zien , en da t wij hier in ons l and , in i eder geval i n on
ze noordel ijke provi ncies , gaarne propageren . 
He t moet nie t zo zijn dat onze zelfzwi cht ing 9 die hier 
nu 83 jaar overal goed gewerkt heeft, wo r dt a fgedankt 
en ver vangen door zeilroeden. 
Ook onze e i gen mo l enkl euren wensen wij te behouden! 

Gro~ingen , 
rioverober 1974· 

B. van der Veen Czn. 

Sinds 1929 l i d van het Al gemeen 
Bestuur van de Ver eeni g ing 
11De Ho.llandsche J\1olen11 , 

Lid van de Pr ovinciale 
Groni nger Molencornmissie . 
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STALEN MOLENROEDEN ······-·--··-···-·····--·----···-····-··-· .. ·--·····-··-···· .. ··-··-·····-·······-·-···-········-·····-·-··-······-

Ondergetekende heeft bij een bezoek van de heren Korpers
hoek en Hei jdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
een paar r apporten over de afwerking van molenro eden ont
vangen , di t i n verband met kritiek van mij op he t werk en 
op de aangebra chte roeden van ve r schillende molens . 
De heren hadden graag dat ondergetekende deze r appurten be
studeer de en op- en aanmerkingen op schri ft stelde . 
Het ondervverp lijkt mi j ook voor 11 de Vrienden11 voldoende in
teressant . 

Ondergetekende is 23 j ao.r molenaar op een molen met Bussel
neus en Bremer remkle:çpen en uitgerust me t zelfzwichting . 
Deze molen draaide in 1973 met veel harde wind 997 uur, 
met andere woorden onderge t ekende weet wat er van molen
roeden wordt gevraagd en wat ze hebben te verduren . 
Ondergetekende i s vel e jaren a l s smidsknecht wer kzaam ge
weest en daarna als molenaar in de Fransumerpolder, t ot 
hij - door het machina.a l schoonmaken van do sloten - gedwon
gen werd elders wert te zoeken . 
Door mijn bovengenoemde ervaring kon de molenbouwer Bremer 
mij gebruiken a ls wer!:nemer . Bi j deze firma heb ik met voel 
plezier ge·werkt en veel ervari ng opgedaan, zodat ik weet 
wat voor e i sen de firma Bremer stelt aan verzorging en af
werking . 
Deze afwerki ng heb ik op de roeden van de firma Buurma t G 
Oudeschans niet kunnen vinden, maar wel enige grove fouten 
naar mijn be scheiden mening . 

Ik zal er een paar opnoemen, en wel in de eerste plaat s do 
hekgaten, die slecht zi jn uitgesneden met in de hoeken 
(bij verschillende gaten en ook in verschillende roeden ge
constateerd) doorlopende i nsnijdi ngen, die in de toekoms t 
op breuk zullen uitlopen; he t begin is er al ao.n gemaald . 

Verder is de stand v<.~n de ga t en zeer slecht gekozen, want 
de hekgat en 9 die hot dichts t bij het midden zitten~ dus de 
bovenst e aan het voorhek of voorzomerko.nt , zi j n i n de las
naad of er ne t t egen uitgesneden , . wat met eer de r vermelde 
fout gecombi neerd tot fatale gevolgen moet lei den . 

Ook de a fwerking van aangelaste kikkers en ki eft zullen het 
touvrnerk snel doen slijten . 
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Aa n de roestwering ~an binnen- en buitenzijde van de 
roeden is door Bremer alti jd al aandacht besteed, 
lang voordat daar voorschri ften voor gegeven werden . 

In het rapport vun de Mo taalunie krijgt he·t r apport van 
de Groninger Molencommi s sie er nogal van l angs en een 
lezer, di e nie t me t de mat.:;ri e bekend is, za l denken : 
Nou , die krijgen er van l a ngs. 
Mao.r ' ondergeteken<le heeft nergens kunne!'). lezen dat de 
opsteller van dat stuk (I.!c taalunie ) enige kennis van 
het molenma kerswerk (en de mo eilijkheden aan dit werk 
verbonden) heeft . 

Een r oede inbrengen me t ecangelaste kieften en kikkers 
is een moeilijke zaalc y daar ze nogal eens hal::en i n de 
aslcop en dan v erbuigen. Worden ze l a ter weer in de goe
de s tand gebogen, dan volgt nogal eens een breuk of een 
begin van breuk . 
Di t komt bi j de ro eden van Br emer niet voor, doordat men 
de kikkers er uit kan draaien . 

Oolc word t i n het Metaaluni e- r apport over het plaatwerk 
gesproken, dat men gebruikt van verschillende samen-
stelling . · 
Over de zogenaamde walsfouten of dubheling leest men 
geen letter . Blijkbaar he bben de her en van de Metaal
unie nog nooit een ·sni jbrander gehant eerd , want een 
walsfout kan ook een begin van breuk zijn . 

Plat en , di e geknipt zijn, wprden in dat stuk in vi er 
regels beschreven . Ook da t hebben wij bi j Bremer mee
gemc.alc t en i n overleg mo t Smi t V/el t B. V. te Nijmegen 
de platen van 8 nun en dikker aan de l ever::mci er terug
gezonden . Volgens de l~sdeskundigen van Smi t waren 
de haars cheuren , ontstaan bij het knippen i n de meten 
van 8 mm en dikker, niet di cht t e lassen, daar ze 4 tot 
6 cm l a ng waren . 
De adviezen , die deze mensen met kennis van zaken ge
ven, zijn niet i n de wind t e slaan , in d i t geval l et
terli jk en figuurlijk . 
Doet men di t wel, dan za l bij normale belasting me t 
all e bovengenoemde bezwnren een zeer onbe t rouwbar e 
mulenroede geconstrueerd worden . 
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Onderge tei~ende vvil nog opmer ken da t de roeden, di e ui t 
h et Limburgse komen , er ook verzorgd uitzien, maa r ook 
aangela s te k i kker s hebben. 

Ook de beve s t i g i ng van de r oed eket t ing is bij v el e r oe
J en onbetrouwbaar; ook daar die'n t men meer a e1,nda ch t 
aan t e besteden . Een ring voor of ~chte~ aan de ro~den 
me t een bout door de r oede za l s t ukken veil iger zijn . 

Verder wor<l;t . over de wer kplaa t sen van deze mensen ge
s ch r even . De.aro,ver kan i k niet oordel en, maar heb we l 
de ervaring da t een gehe el overdekte r uimte , waarin 
de roede gelas t word t , veel be t er i s da n een gedeel te
li jk ver del-de , wa ar een gedeelte van de ro eden in de 
open l ucht a f gel as t worden , wa nt dan treden door ver
s ch i l l ende t empera t uren enor me s panningen op , wat zeer 
kromme r oeden t ot gevol g heeft . 
Al s ze de.n me t veel moei t e weer r e cht getrokken wprden , 
worden er weer ander e spanningen i ngebracht, d i e er 
nade r hemd weer u i t.gc..an , maar da n za l men zien da t 
veelal de r oeden ni et meer sporen . 

I k he b di t geschr even omdat er j aar l ijks duizenden 
guldens in de r estaurat i e van mol ens ge s tok en wordt 
en wemneer er da n n og een onbe trouwbaar en nie t goed 
werkend gehe·el t 'e voorschi jn komt , dan kr i j gt de be
zoeker een no..r e i ndruk en vraagt zich o.f waar he t werk 
v oor gedaan is . 

Vr iend jes ~ol itiek bedr i j f ik ni ~ t ~ Zij die he t bes te 
met de mol ens voor hebben , zu l l en in mi j een molen
vr i end vi .nden . 

Onderge~ekehde wee t dat a l l e s z eer veel gel d kost , 
mnar duur en goed i s be t er dan veel besteden en nog 
niet brui kbaar . 

* ; ; 

B. Di .j k 

t e chni sch advi seur yan de Ver eniging 
Vrienden van de Groninger Molen s . 

* * * 
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M 0 L E N N I E U W T J E S 

······································································· ··············································-··· 

Zoal s we de vorige keer al s chreven heef t deze rubriek 
de bedoel ing u op de hoog te t e houden met het wel en wee 
va n de Gron i nger molens . We s chreven daa r bij ook dat zou 
worden begonnen met he t jaar 1973, he t opricht ingsjaar 
va n onze veren iging . · 

Nu is het l euk op verschillende mani er en te ondervi nden 
dat deze rubriek met aandacht wordt gelezen . 
Een opmerking kwam b i nnen van ons l i d H. vo.n der Hoorn, 
de mulder van .P~ ..... ~.~.~E ...... :jj.~ .Y.f~P.!'!.~~ ..... ~E .• Hij stelde dat de 
resta uratie van deze molen nie t in de opsomming had mo
gen ontbreken . Op zichzelf jui st, alleen he bben wi j de 
ge da chte, da t de molen al eer der klaar was dan i n 1973 . 

11De Ster11 staat op de oude molenberg, tot 1924 aan de 
wes t rand van he t dorp . D~ voorma l i ge sarrieshut i s nog 
s t eeds aanwez ig; het i G het perceel Mol enstraat 7, met 
een nieuwe gevel . De molen werd i n 1961 door de gemeen
te Winsum aangekocht voor f 5 ,000. - - . 

De toen vol gende resta~ratie werd zo krachtdadig a ange
pakt, da t de hers t elraming ruimschoot s werd overschre
den. Het hers tel ging daar na in etappes; he t werd ver
zor gd door de Dienst Gemeentewerken en de fi rma Bremer 
in Ador:e • Toen de mol en wer d voltooid (naar wi j menen 
in 1971 ) bedroegen de kosten r ond f 82.000 . -- . 

Dat was vo or di e tijd een for s restaurat i ebedrag . Wa t 
was er ger estaureerd en hoe? 
Wel , voordat de r estaurati e werd begonnen s tond De Star 
er t otaal verbleek t bi j . Zo was het muurwerk wrak en 
s cheef gezak t . Het was het muurwerk da t zo gr ond i g we r d 
aa ngepakt en daarmee een dure post werd . De Di en s t Ge
meentewer ken zorgde er voor dat me t veel bouwkundig i n
zicht het muurwerk - uit bouwkundig oogpunt bezien - er 
weer prima bij kwam te s t aan . Om to t een solide construc
tie te komen kreeg de mol en een 11 cor set11

, t er hoogte van 
de stel l ing werd in de mol en een verst erking gemaakt van 
gewapend be t on . Deze a chtkante versterking s tulpt me t een 
smalle bies i e ts aa n de buitenzijde uit , om tevens te 
dienen _a l s binnen s l uiting voor de stelling. 
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Vc..n het vroegere metselwerk i s aan de buitenkant niets 
meer te zien , omdat tegen de oude muren aan een n i euwe 
hal fsteense riluur werd gemetsel d ·i· ~j._eJt:tY.9M 1 w~rd een bezan
de steen zonder gaatjes genomen van ~~~o~gere steenfa-
briek Limborg Mei j er . ·to _,~_ .C:'XY :) :l 
Deze bij zonderheden maken de r es t au r ;\:j;i-_?).YfGl i nter essant, 
maar tevens discutabel . Tegenover een grote soliditeit 
s t aan opmerkingen als : 11een binn~n_sl!li...~vn._g_JJ_poort to ch van 
e i kehou t te zijn en dat be ton hoo~t ~P~hi~~~ t thuis in de 
mol enbouw" . Ook: 11die ae.ngemetselde J!ll-q_VJ' .ma?.kt de romp 
lomper , ki j k vooral mnar nuar de penanten" ~. 

Bij een bezoek ter plaatse zult -w·miS~n-icîh= kennis maken 
met de molenaar H. van Hoorn; ~-~cpacl~V -ffü molen s i nds h i j 
hem aan de gemeent e verkocht . illi:.~ .. L~i_"s .-fhrtbTud-s een e chte 
mulde r . Jammer legt zijn liehamel :i:j.k&I<X:H1di>'"tie hem enige 
beperkingen op . Evenwel heeft de-rgem~éJO,)r voor g ezorgd, 
dat he t kru ien mo t oris ch kan ge-S'tfuit!dé-t\:J. d'JJ•: 

. ~- ~ [,' !J :, t - ; 
Beperking doet zich ook voer watjle v.~~~~chtbenutting 
betreft . Vroeger . waren de roed el:J· sr)el~vy~~~-4tend, nu z i jn 
het ze ilroeden . · 
We s praken de heer Va.n Hoorn no$. tbij. ~1: 0-:Ç,Tiestelijke ope
n ing ve.n Do J onge Hendr ik t e Den An del' . N"J. e t zonder pi j n 
vertrouwde hi j me toe: ) Yiien me\lln i$, Jçp.s~;~;:eerd 11

• 

Zeer bondig liet hij dus bli jken, 0~oe 'fiè:t ty~rlics van 
zelfzwi chting door een echte GrÖ~ingfr:;.~mQ.r~naar ka.n wor
den er varen . Niettemin zijn wij vO'iij :,d:üt, ;.'c{~ze molen zo 
goed mogelijk is gevrijwaard van. eenJoél~ö"rllstig verval . 

' 1l · · fl[,-' • . .-..J ~-
nDe S·cer f lonker t wee r . 

Na deze molen (nr . 135 in h~t Gioninget ~Mo~enboek) wat 
v oorop te hebben geplaatst , gaan we n\lY,:wedm per nummer 
we r ken . r um ~~o 

qo _ iL.iJ- ·ro::-: 
~c '"' l ( > .r rr .;, l L 

'.[ · r · (')',l.• I [f 
We meldden dat op 7 juni 1974 deze male~ s~men met nr . 
12 ' t Wit Meulent je , fe estelijkJw~er in~oóärijf zou wor
den ge s teld . Nader hand i s da t AQ. 1?-Ug1fs t~~ ~eworden ~ de 
laatste mooi e warme dag van deze..-·zom-è~ ~·~;~~- -
Beide molens zi jn aa.ngemorkt als ,~e~:~fY3~~_r.malj_ngswerk
t u i g . Grondgedachte h i er bi j i s : ~l s do or· wa t voor oor-
zaak ook het beroerd wordt me~.1 dli_'l e::3Tr§~r ! .thebben we 
nog de windkr;;;cht om de voe t en droog t e :houden . 
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De r estaurat ie van dergelijke molens wor dt op een speci a le 
manier ge subsidi eerd, met tussenschakeling vo.n de Rijkswa
terstaat . Het is ~l jaren ·geleden dat de heer R . J . Cleve
ring, voorzitter van het waterschap Hunsingo, ook voorzit
ter van de Molensti chting Hunsinga en Omstreken, de eerste 
stappen nam om de positie van de watermol ens i n het Hun- · 
singoster gebied zo goed mogelij k te ver zekeren . Toen dan 
ook Gedeputeerde Staten formeel volgens de wet B. W. O. (be
scherming waterstaatswerken in oorlogstijd) aan het water
s chap opdracht gaf tot restaura tie van genoemdè twee water
molens 9 was de .grote bereidwilligheid van het waterschap 
voll edig bekend . 
De hoofdingenieur- directeur van de Rijkswaterstaat - Ir . 
J . C. Hoornen borg, trok de vang los . Bij De Zj_l vermeeuw 
werd hij daarbij terzij de gestaan doc.,r de heer H. van 
Raalte, onze voorzitter, en nu tevens vrijwillig molenaar 
bij De Zilvermeeuw . 
Ook onze technisch adviseur is hier goed bel::cnd . Hij leer
de daar de dochter kennen van de watermulder H. Rienks 
(tegenwoordig mulder van Koningslaagte) . Deze dochter heet 
nu mevrouw H. Dijk- Rienlcs . · 

H~J:1l..~ ..... ?. .. §. ___ :: ..... §:~P..~.~--9:~ .. j}~.J ...... /3.~.~~-~-<:?.!:?:.~.~---·!'i.!:?:.~-:t~E.Y.f.2J.2:.~ 

Deze molen leed onder de stormschade van 13 november 1972 . 
De restauratie is can de gang . De begroting van de fa . 
Roemeling en Molerna te Scheemda bedraagt f 48 . 000 . --. 

~:ï.~~~--~ .. -.1~ .. _ .. : ..... -~.~----·~E.~.~.J2:!.9..~.~-~---··!·~----·~-::.~-~-.P..~"~-~E.~~ 
Oorspronkelijk zou deze restaurat~e volgens de begroting 
van de fa . Alserda te Doezum komen op f 85 . 000 .--. Nader
hand bleek dat belangrijke construc tiedel en moesten wor
den vervangen; het hout was 11v ervuurd11

, op zij n Engels 
11 dry rot 11 • De oorzaak is vermoedelijk, dat de zwam heeft 
huisgehouden, toen de molera l angdurig leed onder vochtin
werking . 
Di e vocht i nv.rerking wordt met de op gang zijnde restaura
tie ui tgebannen . De molen wordt voorzien van .dubbel kleed
hout . De bekleding van gepotdekselde, gecreosoteerde red
woodplo..nken belooft een schitterde aanblik te worden van 
deze zo mooi nabij de E 10-route gelegen molen . 

Y,l.l.P.P.: .~ ..... A . .7.. .... :: ..... P..§: .. Ji9..2P. ..... Y.?.:Q ..... 9:.~ ..... .9.E.Y..~.!i ..... l?.!f.~.~-f.:.~!?!:~P .. _:!2.~ ..... ~Q.~~-t::P.: .. 
Lange tijd stagneerde de res tauratie-van deze mol en . 
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De molenboU\'TCr Medendorp te -Zuidlaren kwam niet· aan dit 
werk toe . De fi rma Bremer zal de restauratie voltoo i en . 
To t nu toe werd het muur,verlr verbeterd (gr i jswit ) en deu-

' r en en ramen gemaakt door de aannemer Postema te Groningen • 

.Y.L~.! ...... 1.4. ..... ::: ..... P..~ ... J!.9 .. 9..I> ...... t~ ..... ~.9:9: .. e. .. ~-~.!~ 
De gemeente heeft opdracht gegeven tot het conserverèn van 
de molen . De heer J . Schuiterna te Wierumerschouw heeft in 
oktober de mol en 'Qetimmerd met hardboardpl 8.ten . 

. Y~~-~ ..... 9.Q ..... :: ...... :l?..9. .... ~~~~!~!~ ..... ~.~ ...... ~.~.~.~}:!~ ...... ~.~.~.~-~~. 
Deze molen heeft nog een p~rticuliere molenaar, de ac tie
ve mulder E .D. Pot . De restauratie, docr de f a . Roemeling 
en P!Iolema, nadert haar vol tooi:Ing . De mulder en z1Jn en
thousinste zoon Henk zijn al aan het draaien gewees t. 
Daarop is besloten nieuwe -mo.v.l stenen te plaatsen • 

. 13..9.! .... P..§: ...... ~9. .. ~Y.)Y. ..... t~ .... _9.19:.9..h.9..Y.:.~ en .. 2Q .. ~ .... AI}.9..~~.§ ..... .:t .. e. __ ,9_=!, .. 9:.S:.h.9..Y. .. ~. 

Voor Aeolus werd nog een stor mschaderegel i ng getroffen, 
waarvoor de begroting van de fa . Bremer f 33 . 100 .-- be
droeg. Inmiddels draait de mol en weer geregel d . 

De resta ura tie van De Leeuw (f a . Bremer) vordert goed . De 
oor spr onkeli jke begroting bleek niet voldoende . Er waren 
tegenvallers . De molen krij g t nu ook weer een volledi g 
nieuw wi ekenkruis. De kosten van de'ze uitgebreide restau
rat i e z~l niet ver onder de twee ton komen te liggen . 

Op 7 december hield de gemeent e Oldehove een 11open monumen
tendag 11 . OldehÓve i s tere cht trots op zijn t wee mol ens en 
de eveneens gerestaur eerde· 13-de eeuwse kerk met zadeldak
toren . Vooral de jeugd 'maakte van deze ki jkdag gebrui k . De 
fa ;Br emer en ·ook leden van onze vereiligin_g gaven toelichting 
in. De Leeuw. · Ieder e bezoeker kreeg van ons ook een schrifte
lijke toelichting . Mooi was ook dat de mulder Reitsema die 
middag de•Aeolus steeds liet draaien . De gemeente bleek on
ze medewerking op prij s te stellen. 

Y!.~~~ ... -.. 1 .. :!.4 .... ..-:. ..... P..~ .... ~.t?-~.P. .. -.~-~ ..... ~!:l..I..' .. ~ .. ~~-~~ .. ~.~-!:!:. ~ : 
Het heeft niet veel zin . veel woorden te wj_jdeiî· a.a~\·. de restau
r~tie~n het~~_le __ ~~lëx ""të· Garsthuiz~n? l a~van de 
mo~-en deel uitmaakt. 1Je-eïgenaar 1 de heer P . F ; de r ies Robbé 
t oonde ons de film op de j ac.rve r gadering van 13 november j . 1 . 



1 .. ?.?.:~ .... Y'.~.~ .... .J.t.~ .. O..~.~~.~~~ ' -- 1G-
Hóera, de vijzel die de windkrachtbenutting door deze molen 
mogelijk zal make.n, zit er nu echt in! In de vorige Zelf
zwichter waren we dus voorbari g, want het inzetten vond 
plaats op 11 oktober . Een mooi werkstuk, zo'n houten.vijzel. 

Wkm . 126- de sta nder. molen te Ter Haar 

De fa . Bremer werkt aan het herstel van de stormschade aan 
deze voor · Noord- Nederland unieke molen . 

w~.! ... J .. ~.I .... -::: ...... ~~ L~-~Y.!.-.i~.....Ë-~.~~.~.1P_ 
Op 10 oktober : heerste nabij deze molen, maar ook in het 
brüine ca·fé van G. van Bergen, een opgewekte. stemming . 
Een bela ngrijke etappe. in de restauratie was bereikt! Met 
behulp van een kraan plaatse de molenmakerij Roemeling en 
Molerna d e nieuwe kap en roeden . 
Het gemeentebestuur van 1 t Zandt gaf aan dit gebeuren een 
feestelijk tintje. De hele dorpsgemeenschap leefde mee~ 
Leuk was ook dat de schoolkinderen met juf het spectacu
laire g.ebeuren mochten ~deslaan . 

In het voorgaande overzicht hebt u de naam f a . Bremer 
enige malen gelezen . Misséhien weet nog niet ieder dat 
de molenmaker i j BREnmR blijft best~an en zich zelfs aan
zienl ijk heeft verster kt . De firma DUNNING, beleend als 
aannemers va n wat erbouwkundig werk, verplaatst haar ac
ti vi te i ten no.ar de molenbouw en - naar we nu al wel kun
nen zeggen - met veel voortvarendheid . De heFen H. en J . 
Dunning huren vooreer st het bedrijf van Bremer, ve r vol
gens zal overname plaatsvinden . De vertrouw~e krachten 
van Bremer werken dus gewoon door . De heer Chris Bremer , 
die anders het bedri jf zou hebben opgeheven, treedt nu 
op als adviseur . Voor de molenbouw in de provincie -Gro
ningen een zeer verheugende ontwi kkeling ! 

- --- --=- _:_ - - - ·---·------- ~-- ~- --- ------· -··:!"--~~-,~ ~;;~~-

Oldehove, links de Aeolus, rechts De Leeuw 
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