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VAN HET BESTUUR
CORONA MAATREGELEN OP DE MOLEN
Dinsdag 6 juni is er een extra bestuursvergadering geweest om een aantal
zaken in verband met corona af te spreken.
1. Excursie
De geplande excursie voor dit jaar “via Zwolle, naar Vaassen, Posterenk en
Norg weer terug” gaat niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 17 april
2021. Onder voorbehoud dat het dan weer mogelijk is samen op pad te gaan.
2. Instructielessen
De instructielessen worden hervat volgens het protocol van het
Gilde van Vrijwillig Molenaars.
Protocol voor hervatten opleidingen en toelatingsexamens vanaf
1 juni 2020
Door de beperkende maatregelen van de Rijksoverheid om het
Corona-virus in te perken zijn de praktijk- en theorie-opleidingen van het Gilde
eind maart stilgelegd.
Zaterdag 16 mei heeft de Opleidingsraad advies gegeven aan het bestuur om
onder de volgende randvoorwaarden, richtlijn en suggesties de stilgevallen
opleidingen vanaf 1 juni en de toelatingsexamens in het najaar te hervatten. De
Opleidingsraad onderstreept daarbij het belang dat de gezondheid van alle
betrokken vrijwilligers in de molen voorop staat.
Randvoorwaarden
1. Toestemming van de moleneigenaar voor het hervatten van de
praktijkopleidingen op zijn/haar molen.
2. MIO en instructeur hervatten alleen de opleiding op basis van
vrijwilligheid. Het valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid zeker als
een van beiden tot een risicogroep behoort.
3. Houd je aan de basisregels van de Rijksoverheid zoals anderhalve
meter afstand en de hygiëne voorschriften.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus/gezondheidsadviezen
Richtlijn
1. Zorg voor zo min mogelijk vrijwilligers op de molen. Maar, voor iedere
molen is maatwerk nodig en het aantal kan dus verschillen.
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Suggesties
1. Maak een rooster wanneer wie er wel/niet mag komen.
2. Indien nodig probeer praktijkinstructie en lokaal molenbezoek in locatie
en tijd te scheiden.
3. Wees creatief bij instructie, m.n. in (te) krappe ruimtes, zoals kap en
bovenhuis.
a. Een gevorderde leerling kan bv. zelfstandig de kap in voor
inspectie en smeren.
b. Vanuit het trapluik kan een instructeur meekijken/coachen e.d.
c. Werk samen met een buurman-molenaar, bij wie een bepaald
onderdeel beter geïnstrueerd kan worden.
d. Vind je iets nu niet verantwoord uitvoerbaar, stel dat uit tot
betere tijden en doe wat nu wel kan.
4. Het geven van theorie-instructie kan “online” en/of in ruimtes waarbij de
anderhalve meter tussenruimte kan worden gehandhaafd.
De uitgestelde toelatingsexamens van het voorjaar zijn doorgeschoven naar het
najaar. Ze kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als het hervatten van
de praktijk-instructie. Indien bij het afnemen van het examen de ruimte in de
molen te beperkt is, zoals een kleine kap of een bovenhuis, volstaat voor dat
examenonderdeel de aanwezigheid van één examinator, de notulist en de
examenkandidaat.
3.

Bezoek op de molen

Voor regels rond bezoekers op de molen verwijzen wij naar het gezamenlijke
protocol van De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het
Gilde Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde.
https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Monumentenen-molens-15-mei-20.pdf
Te vinden op de site van De Hollandsche molen: https://www.molens.nl/
Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarnaast moet de
molenaar het zelf verantwoord vinden bezoekers op de molen toe te laten.
Het bestuur adviseert de leden terughoudend te zijn met het toelaten van
bezoekers.
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MOLENSPREEKWOORDEN
De huik naar de wind hangen.
(meeheulen - altijd andermans standpunt volgen)
Gij rommelt als een molen; doch ik zie nog geen meel.
(Je doet wel belangrijk, maar ik zie geen resultaat)
Het hangt als een molensteen om zijn hals
(dat is een te zware last voor hem)

VALBEVEILIGING
Door Joep Gründeman
Tijdens de voorjaarsvergadering is het volgen van
de cursus valbeveiliging voor molenaars ter
sprake geweest. Daarbij werd duidelijk, dat er
onduidelijkheid bestaat over de frequentie van
een herhaling, of de geldigheidsduur van een
certificaat.
Dit heb ik bij de voorzitter van het landelijk gilde
nagevraagd. Zijn duidelijke antwoord aan mij was
:
Het is net als bij het rijbewijs, eenmaal de cursus
gevolgd is voldoende. (Net als bij de opleiding tot
molenaar). Er is geen regelgeving dat je zoiets
vaker moet volgen.
Wel is het verstandig dat molenaars die de cursus
een keer hebben gevolgd en dan jaren later weer
een keer de set willen gebruiken, zich op de
hoogte stellen van het gebruik. Dat kan bij
instructeurs van het Gilde, of door middel van
bekijken van de instructiefilmpjes die binnenkort
op de Gilde website komen. Ook blijft geldig dat
iedereen die de set gaat gebruiken de set vooraf
controleert.
De verzekering zegt hier verder niets over. Algemeen kan je stellen dat je
instructie moet hebben gehad van iemand die er verstand van heeft. Erg breed
en vaag gesteld dus.
Ook blijft geldig dat je de valbeveiliging moet gebruiken zodra er een
gezagsverhouding bestaat tussen bijvoorbeeld een instructeur en een leerling.
Daarnaast zou ik in de RI&E laten vermelden in welke gevallen er valbeveiliging
moet worden gebruikt, en dat met de moleneigenaar afspreken.
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VALBEVEILIGING
10 Antwoorden van Erik Kopp (voorzitter gvm) op vragen van Jan Kugel
V= vraag, A = antwoord
V 1. Moet de set voldoen aan enige norm en zo ja: welke?
A: Er is geen norm voor het Gilde vastgesteld. We hebben een set aangeschaft
op advies van SafeSite. Dat is een deskundig bedrijf dat voor ons doel de
set heeft samengesteld.
V 2. Wie is bevoegd om instructie over het gebruik te geven?
A: Hierover bestaat slechts vage regelgeving. Iedereen die de instructie van de
set leest en toepast mag zo'n set gebruiken.
Binnen het Gilde hebben we als extra, molenaars een cursus laten volgen
die ze in staat stelt anderen te instrueren in het gebruik. Recent hebben 48
leden een "train the trainer" cursus valbeveiliging gevolgd bij SafeSite. Zij
zijn in ieder geval bevoegd om training te geven.Alle voorzitters van de
afdelingen hebben een overzicht gekregen van de namen van die
deelnemers.
V 3. Moet een set met enige regelmaat voor een herkeuring worden
aangeboden en zo ja: binnen welk tijdbestek?
A: Elke drie jaar zou een set moeten worden aangeboden voor herkeuring. Ook
hierover is vage regelgeving. De termijn wordt bepaald door de firma die de
set verkoopt. Sommige firma zeggen elke jaar keuren, anderen zeggen elke
drie jaar, zelfs als die niet uit de verpakking is geweest. Belangrijk is elke
keer de set vlak voor gebruik te controleren op verkleuring, beschadiging, de
absorber niet gebruikt is en of ie schoon is.
V 4. Wie is bevoegd om de herkeuring te verrichten?
A: Binnen het Gilde hebben we enkele keurmeesters. Ik streef ernaar dat elke
afdeling een keurmeester krijgt. Daar wordt dit jaar aan gewerkt.
V 5. Wanneer is de set "over datum" en moet worden vervangen?
A: Zie antwoord op vraag 3. Wij gebruiken de set niet vaak. Dus ik denk dat
zo'n set lang meekan (10 jaar plus)
V 6. Wanneer spreken we van een verplichting voor het gebruik (behalve in de
situatie van instructeur - mio).
A: Inderdaad in het geval van MIO versus instructeur. En zoals je dat met de
moleneigenaar in de RI&E afspreekt. Er is verder voor de individuele
molenaar geen verplichting. Het is wel zeer onverstandig werkzaamheden
op hoogte uit te voeren zonder een valbeveiliging.
V 7.Wie verzorgt de regelgeving voor het gebruik? Is dat de ARBO?
A: De ARBO regelt dat wel voor werknemers, maar niet voor vrijwilligers.
Standaardregel: voor werken boven 2,5 mrt is valbeveiliging verplicht. Dus
molenmakers, rietdekkers e.d. dienen dat te gebruiken.
V 8.Werken op hoogte; dus in het gevlucht! Maar ook vanuit een stormluik om
bijv. het lange halstouw aan een zeilarm/oog te bevestigen?
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A: Ja, wel verstandig. Maar het moet wel werkbaar blijven. Als een
stormluik klein is en je heb zo'n harnas aan, misschien heb je dan geen
bewegingsruimte meer of je introduceert een andere risico. Gezond verstand
blijven gebruiken.
V 9.Worden de door het gilde beschikbaar gestelde sets ook door het gilde
vervangen.
A: Ja, de afdelingen hebben hiervoor budget. Maar uiteraard zou ik eerst bij een
moleneigenaar aankloppen. Zeker als zoiets in de RI&E is geregeld.
V 10. Hoe verhouden de verzekering en het wel/niet gebruik van de set zich tot
elkaar?
A: Daarmee hebben we gelukkig nog geen ervaring. In het geval van MIO
versus instructeur zal de verzekering wel vragen stellen. In andere gevallen
denk ik niet.

WERK IN UITVOERING
Onderhoud aan de molen de “Onrust” in Oude
Pekela.
- Nieuwe dakbedekking op de kap en romp.
Het hout erachter met name de horizontale
planken van de romp op zuidwest zijde zijn
slecht doordat het vocht erin blijft zitten. Deze
worden nu verticaal gemonteerd.
- Nieuwe kistramen rondom
- Alle uitbrekers worden opnieuw aan de
achtkantstijlen gemonteerd en de duisplanken
opnieuw bevestigen.
- Dak van de kap boven de vangstok wordt
verlengd. Nu loopt het regenwater achter de
leklatjes.
- Vangstok controleren op lengte scheuren en
opnieuw verven als het nog zin heeft anders
vervangen.
- Veldkruis aan de noordzijde op de
steenzolder wordt vervangen. Daar kunnen ze nu bij door het hout van de romp
los te halen.
- Klampen voor de steekborden vervangen, eventueel door rvs plaatjes.
- Scheuren in de veldmuren repareren.
- Schoonmaken van de geverfde delen en waar nodig verven. Slechte
houtdelen worden vervangen.
- De regenkraag op de stelling wordt breder gemaakt verbreden om de romp
eronder minder nat te laten worden.
Misschien ben ik nog iets vergeten want dit verhaal naar dit onderhoud loopt al
even.
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Ook wordt de molen meer betrokken bij de nieuwe plannen om het centrum van
het dorp aantrekkelijker te maken. Het is nu een grote bouwput (zie foto
voorpagina).
Peter Immenga.
Toch nog weer positieve berichten van de Onrust nadat in maart de muren van
de molen waren beklad met graffiti.
Ook “Veldkampsmeul’n” in Bellingwolde krijgt een onderhoudsbeurt. Inmiddels
zijn de nieuwe fokken aangebracht.
Een bijzonder probleempje bij de
“Weddermake” in Wedde. Daar komt
bij het malen een straaltje water door
de muur terug in de achterwaterloop.
Waar komt dat water vandaan?
Aan het begin van het stortebed is te
zien dat er scheurvorming in het
metselwerk zit. Het vermoeden is dat
daar water doorkomt en waarschijnlijk
via een mollengang langs de muur
terugloopt en daar weer een gaatje in
de muur gevonden heeft om terug te
stromen.
De aannemer heeft in eerste instantie
de scheuren verholpen en nu maar
kijken hoe het gaat.

BERICHT VAN ERFGOEDPARTNERS
Beste vrijwilliger op de molen,
Het Groninger Molenweekend 2020 zou mogelijk op zaterdag 13 en/of zondag
14 juni plaatsvinden, maar vanwege de maatregelen rondom corona heeft het
niet plaatsgevonden en is het molenweekend een jaar over geslagen.
Om het publiek te informeren en enthousiasmeren hebben we voor de
erfgoedinstellingen op de website van Erfgoedpartners een speciale pagina
gemaakt waar de digitale presentaties van Groninger erfgoedinstellingen
worden verzameld. Daar kunnen we een speciale Groninger Molen pagina
aanmaken met verwijzingen naar molenfilmpjes. Wij worden graag
geïnformeerd over uw digitale molenpresentaties: info@erfgoedpartners.nl.
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Op deze pagina zullen we zeker ook het Groninger Molenlied opnemen, dat
vorig jaar is gecomponeerd en gezongen door de bekende Groninger zanger
Erwin de Vries.
Vrijwilligersavond Jaarlijks willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
voor de Groninger molens. Deze avond kon eind mei niet doorgaan. Omdat
veel activiteiten die nu niet door kunnen gaan, worden verschoven naar het
najaar, weten we nog niet of het realistisch is om dan een bijeenkomst te
plannen. Wellicht dat we u dit jaar op een andere manier zullen bedanken. U
krijgt daarover nog bericht.
De Hollandsche Molen hoopte dat de molens tijdens Open Monumentendag in
september weer voor het publiek geopend zijn en dat dan zoveel mogelijk
molens meedoen. Wij kunnen ons daar van harte bij aansluiten.
Met vriendelijke groet, namens het team van Erfgoedpartners,
Roeli Broekhuis
(P.S. tekst is door redactie op enkele punten i.v.m. tijdverschil aangepast)
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DE LUTTJE MEUL'N IN BLIJHAM
Bijdrage van Jan Hazelhoff
Een gedicht van Lutje Meul'n te Blijham. Deze molen is tijdens de bevrijding in
brand geschoten en niet weer opgebouwd.
Jan Hazelhoff Blijham

Ains ston op 'n kruuspunt van drei wegen
'n meul'n stoer en fier,
't was 'n boak'n veur ons aal'n,
veul joaren ston' e hier.
Nou is 't 'n lege plekke,
de meul'n, hai is nait meer.
Hai is vaal'n in oorlogsdoagen,
hai sneuvelde. . . . . . op 't veld van eer
Wie missen die. . . . . . doe luttje meul'n.
moar in gedachten zai 'k die nog.... zo fier doar stoan
Ik wait het wel, doe konst die nait verweer'n.
Want den haarst doe 't wel doan.
Moar 't slimste is dei lege ploatse. . . . . .
dat lege stee in 't laand.
Nooit zell'n dien wiek',n weer draai'n,
't wordt mie benauwd om 't haart bekaand
Hail veul hest zain gebeur'n,
veul vreugd en laid ging aan dien vout veurbie,
moar nooit zolst doe 'n gehaim verroaden
en doarom eer'n wie nog aaltied die.
Februarl 1949.
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KLEIN LEED OP MOLEN BERG
Door Gerard Murris
Op een dag in februari had het
stevig gestormd en ik ging daarom
na afloop maar even naar de molen
om te zien of zijn staart nog op de
blokken stond.
Op de stelling bleek alles nog op
z’n plek.
In de kap viel me wel iets
afwijkends op, wat overigens niets
met de harde wind te maken had.
Het paltouw loopt normaal van het
katrol naar de pal en vervolgens
langs het bovenwiel naar een
tweede katrol, om dan door een
kontragewicht te worden strak
gehouden.
Maar nu liep het touw ook
voorlangs de pal en in de strik van
dat touw wiebelde nog een stuk van
een afgebroken lat.
De wijze waarop het paltouw aan
de pal is bevestigd, is bij molens
verschillend uitgevoerd.
Bij molen Berg zit langs de zijkant en over de volle lengte van de pal een lat en
die steekt dan boven de pal een eindje uit.
Het paltouw zit met een stevige strik aan dit uiteinde vast.
Deze lat bleek bovenin goed vergaan, met breuk tot gevolg.
De zaterdag daarop hebben Derk en ik de lat losgewrikt met een klauwhamer.
En omdat het overgrote deel van de lat nog in goede conditie verkeerde,
hebben we hem 180 ° gedraaid en weer bevestigd aan de pal.
Bij het ontwarren van de bevestiging was het me opgevallen dat het paltouw uit
twee delen bestaat. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan. Vanaf de pal naar het
kontragewicht is een afzonderlijk stuk.
Bij het “opbergen” van de molen zorgen wij er altijd voor dat de pal, als één van
de twee stutten volledig in de kammen van het bovenwiel zit. Na het neerleggen
van de vang trekken/duwen we het gevlucht net zover terug dat de pal aan zit.
Dat gaat vrij gemakkelijk; we moeten er alleen op letten dat de maalsteen nog
gelicht is!
Muldenijs 2020-2
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Blijft de vraag: op welk moment is dat pallatje afgebroken?
Het is niet gebeurt bij het lostrekken van de pal; want dan hadden we het
uiteraard gemerkt (gehoord) na het lichten van de vang.
Waarschijnlijker is het: na het losmaken van het paltouw en dan nog even
aantrekken om zeker te weten dat de pal ook richting het bovenwiel valt.
Het wil wel eens gebeuren als het touw wat al ver is aangetrokken, dat de pal
even balanceert en niet direct naar rechts valt; en dat duidt dan weer op een te
licht kontragewicht.
De bijgaande foto geeft de herstelde situatie weer.
Hierop is ook te zien dat het onderste deel van de pal-lat er voor moet zorgen
dat de pal in het vlak van de kammen van het bovenwiel blijf en niet scheef
komt te hangen. Dit onderste deel hebben we natuurlijk laten zitten.
UNIEKE MOLENSOKKEN
Gevonden in de webwinkel van
de ‘Hollandsche Molen’
Last van koude voeten? Of
gewoon zin in iets compleet
anders om in te lopen?
Verwen uzelf of verras iemand
anders dan met een paar unieke
molensokken. Ze zijn er in twee
soorten: kies voor de blauwe, of
voor de meer kleurige variant.
Deze heerlijk warme sokken zijn
van katoen (80%), en zijn
verkrijgbaar in 1 maat: 37-46.
Prijs € 7,95 voor leden; € 8,95
voor niet-leden

https://www.molens.nl/molen/winkel/
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GERDA KOSTER IN MEMORIAM
Vlak na het uitkomen van Muldersnijs 2020-1 kwam het bericht dat Gerda
Koster was overleden.
Op 3 maart hebben we afscheid genomen van Gerda Koster-Westervaarder
nadat ze op 25 februari op 77-jarige leeftijd was overleden
De afscheidsdienst vond plaats in de Stefanus kerk in Finsterwolde o.l.v. ds
mevr. Wiepke Heeren. De herdenking van Gerda bestond uit mooie woorden
van onder andere Klaas Strijk en Ida Wierenga namens de molenaars en Karin
de dochter van Gerda. Naast de toespraken was er veel muziek.
Na de dienst werd de kist van Gerda uitgedragen door 6 molenaars, die haar
naar haar laatste rustplaats brachten op de begraafplaats achter de kerk.
Dat Gerda veel betekent heeft voor voornamelijk de molenwereld bleek wel uit
de belangstelling in de volle kerk.
Uit het archief van Udema’s molen heeft Michel nog twee documenten
opgedoken waaruit blijkt dat ze op 4 juni 1984 op molen “Enterprise” haar
examen voor vrijwillig molenaar met goed gevolg heeft afgelegd en dat ze op
10 november 1988 door de toenmalige gemeente Finsterwolde is aangesteld
als vrijwillig molenaar op de korenmolen te Ganzedijk.
Maar er was meer. Op 26 april 2016 ontving Gerda samen met Klaas Strijk en
Bé Oomkens een koninklijke onderscheiding. De uitreiking ging gepaard met de
volgende uitleg.
Mevrouw G.G.I. (Gerda) Koster-Westervaarder
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Is ruim 30 jaar actief betrokken bij de molens in Oldambt (o.a. als instructeur)
en bestuurslid en redactielid van de Molenwerkgroep Oost-Groningen.
Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten:
1957-2015: leider Waterscouting Impeesa in Groningen en organiseerde
nationale en internationale kampen.
1984-2015: bestuurslid en redactielid Vereniging Molenwerkgroep OostGroningen; opleiden van vakbekwame molenaars; organiseren excursies. levert
bijdrage aan samenhang tussen individueel werkende molenaars.
1988-heden:vrijwillig molenaar van Udema’s molen in Finsterwolde.
1990-2016: instructeur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Oudorp. gaf
wekelijks praktijk- en theorielessen en bereidde leerlingen voor op landelijk
examen.
1995-2000: secretaris van serviceclub Rebekkah Loge nr. 24 ‘De Toorts’ in
Winschoten.
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2005-2014: vrijwilliger bij de Stichting Het Groninger Molenhuis, de
koepelorganisatie voor molens in Groningen, o.a. als lid van de commissie
Archief en Onderzoek.
Onderzoek deed ze veel in molens. Altijd
was de camera bij de hand om details vast
te leggen en daar later over te vertellen.
Velen van ons zullen haar herinneren als
een gedreven iemand in het belang van het
in stand houden van molens en voorlichting
aan molenaars en belangstellenden.
Het volgend gedicht komt nog uit de
stukken van Gerda
DE WIND

Je kunt hem niet zien,
niet zien maar wel voelen,
wie zou ik bedoelen?
De wind
Je kunt hem niet zien,
niet zien maar wel horen,
hij suist langs je oren,
de wind
Waai langs de schoorsteen, wind
Waai langs ons dak,
waai . maar, wind, waai maar,
want dat is je vak.
Uit: Willern Wilmink, Deze vuist op deze vuist.
Amsterdam, C.J. Aarts, 1984
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GESCHIEDENIS
'DE KORENBLOEM' AAN DE SLOOPHAMER ONTSNAPT
Koren- en pelmolen 'De Korenbloem' mag zichzelf een geluksvogel noemen.
Want in de jaren zestig van de vorige eeuw zag het er slecht voor hem uit en
was hij eigenlijk rijp voor de sloop. Met één roede en dus maar twee wieken,
een gehavende kap en een afgebroken stelling leverde hij een trieste aanblik
op in het hart van Vriescheloo. Gelukkig heeft de gemeente Bellingwolde er die
ene gulden voor over gehad, waarmee ze eigenaar werd van de oude reus. Er
volgde een grote restauratie in 1973, waardoor 'De Korenbloem' weer een
zekere toekomst kreeg.
Stellingmolen 'De Korenbloem' is gebouwd in 1895 door molenmaker
Siefken uit Blijham in opdracht van Karl Rautenberg uit Bourtange, die de
molen acht jaar zou laten draaien. Voor 'De Korenbloem' werd de onderbouw
nieuw gemetseld; de achtkantige houten opbouw was van een oliemolen uit
Scheemda, al gebouwd in 1803. De molen werd heringericht als koren- en
pelmolen, maar de roetsporen van het fornuis, waarop de gekneusde lijnzaden
werden verwarmd, zijn nog altijd zichtbaar. Rautenberg draaide met twee
koppels maalstenen voor graan en een pelsteen voor het pellen van gerst tot
gort. Hij deed zijn molen over aan molenaar Bruining die er tot 1924 zijn
boterham mee verdiende.
De volgende molenaar was Jacob Sanders. Hij verliet zijn standerdmolen in
Sluis, Zeeuws Vlaanderen, om in Vriescheloo een toekomst op te bouwen.
Waarom hij tot deze 'emigratie' besloot is niet bekend. Misschien zag hij het als
een vooruitgang, zo'n grotere molen. Zoon Marius volgde zijn vader halverwege
de oorlog op. Heel kort was R.G. te Velde eigenaar, voor de molen in 1967
eigendom werd van de gemeente Bellingwolde.
Grote rampen hebben zich niet voorgedaan rond 'De Korenbloem'. Ooit
moet er een pelsteen dwars door de molenmuur geslingerd zijn nadat de molen
op hol sloeg, wat aangeeft wat voor enorme krachten zich dan ontwikkelen. In
1935 werd een roede verspeeld, waarschijnlijk ook nadat de molen op hol
sloeg. Niet niks, want dan mis je meteen twee wieken van de vier. Er werd een
tweedehands roede bijgestoken. Lang heeft die roede het niet gehouden: tot
1944 om precies te zijn. Kort daarna kreeg de molen een maalinrichting op
elektromotor en bleef hij met één roede staan tot de restauratie in 1973.
Nu wordt er goed voor hem gezorgd. Vrijwillige molenaars Harm Prenger en
Remko Verstok laten hem regelmatig 'voor de Prins draaien', onbelast. Het
grootste spoorwiel van de provincie Groningen, met 113 kammen, brengt de
bonkelaar in beweging, bovenop de koningsspil waar alles om draait. Laat de
molenaar vertellen over de vang, de neuten en het luien. Een rondgang door de
molen maakt dat je respect voelt voor de bouwers en voor de molenaars die
konden leven van de wind.
Uit De Verhalen van Groningen
Auteur: Cora Westerink
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GEBEURTENISSEN UIT HET VERLEDEN
Opgespoord door Michel Steemers

Een Groninger, wiens vader knecht was geweest op de grote koren- en
pelmolen Simson te Uithuizermeeden (afgebroken in 1937) vertelde het
volgende: "Eens had vader een weddenschap aangegaan met een paar
jongens. Het ging om 'een halve liter'. De molen werd aangespannen met de
lappen ervoor, de vang losgemaakt, waarna vader moest trachten de roe tegen
te houden. Er stond een flink wind en vader kon het op het laatst niet
bolwerken. Met zijn schouder stond hij tegen de roe. Op den duur werkte de roe
hem over de stelling heen en van wel 10 meter hoogte viel vader naar beneden.
Hij had alleen maar zijn duim verdraaid, overigens was hij er goed vanaf
gekomen, maar 'de halve liter' had hij verloren.
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