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VAN HET BESTUUR
MOLENWERKGROEP OOST-GRONINGEN
Oude Pekela, 13 september 2022
Aan de leden van de molenwerkgroep Oost-Groningen.

Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering op
Dinsdag 25 oktober 2022 om 20.00 uur in Dorpshuis De Voortgang te
Wedde.
Kerkstraat 10
9698 AR WEDDE
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 23 maart 2022.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden is:
Abel aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Chris Stuut bereid gevonden zich te kandideren
voor deze functie.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven via
secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl of zich voor aanvang van
de vergadering melden bij de voorzitter.
7. Opleiding.
8. Maaldagen 2023
9. Excursie
10. Plan “Hanzehogeschool”
11. Volgende vergadering.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Sebastian Boer
Secretaris.
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Notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2022
1. Opening.
Paul Casteleijn opent de vergadering en heet een ieder welkom.
In het bijzonder het net nieuwe lid Jan van Rijswijk die zich gelijk even kort
voorstelt.
Van 1969 tot 1987 beroepsmolenaar op poldermolen Bonrepas in Vlist, daarna
tot 2018 vrijwillig molenaar op de zelfde molen waar hij ook bij woonde.
2. Vaststelling agenda..
Punt 10: Begroting 2021 moet zijn 2023
3. Notulen vergadering van 20 oktober 2021.
Akkoord.
N.a.v. de notulen
o Punt 12. WBTR. In het voorjaar van 2023 ligt er een concept voorstel
voor de nieuwe statuten en een concept huishoudelijk reglement.
o Punt 19. Overleg MSOMG. In de tweede helft van april vindt er een
gesprek plaats met het bestuur van de MSMOG
4. Mededelingen.
• Afmeldingen: Derk-Jan Tinga, Derk Klungel, Jan Jonkman, Grieto de
Vries, Wieke Duinmeijer, Kenny Tolboom, Adri Haverman, Sebastian
Boer, Abel Middel, Sietske Bezema-Tel en Anja Hoogduin
5. Ingekomen stukken.
o Reguliere post m.b.t. de subsidies
o Bedankje Gea Holman voor het ontvangen boeket
o Subsidieregels Oldambt per 01-01-2023
o Mail van Michel Steemers m.b.t. tot de PR van de werkgroep
6. Jaarverslag.
Opnieuw zonder een verslag van de excursie maar wel met een tekst die in de
(laatste) Oldamster is verschenen.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7. Financieel verslag over de periode van 20-10 t/m 31-12-2021
Is overzichtelijk en duidelijk en roept geen vragen op
8. Verslag kascommissie.
De kascommissie (Ida Wierenga en Joep Grundemann) heeft de kas en
bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor om
het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering neemt dit voorstel over.
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9. Verkiezing kascommissie.
Gekozen worden: Joep Gründemann en Remko Verstok en als reserve Willem
Huizenga
10. Begroting 2023
De begroting wordt via de beamer gepresenteerd.
De vergadering wil de begroting de volgende keer toch graag op papier en
indien mogelijk in Muldersnijs. Fokko Nienhuis ziet graag een verduidelijking
van de post administratiekosten.
Paul stelt voor een overzicht van de kosten over meerdere jaren te maken.
Over de bijdrage van het Gilde blijft onduidelijkheid bestaan. Over de afgelopen
jaren zal de bijdrage voor de leerlingen nog worden overgemaakt. Over een
bijdrage voor de komende jaren zal het bestuur van Gilde afdeling Groningen
een besluit moeten nemen,
Dit gezegd hebbende gaat de vergadering akkoord
11. Bestuursverkiezing.
Dit jaar is Remko Verstok afredend als secretaris en niet herkiesbaar.
Jan Kugel bedankt Remko namens het bestuur met lovende woorden. Paul
overhandigd hem vervolgens een cadeaubon en een bos bloemen (voor zijn
vrouw).
En natuurlijk kan ik het niet laten hier een daar een korte aanvulling te geven,
een ieder te bedanken voor de samenwerking en de juist overhandigde
cadeaus. Rest een ieder alle goeds te wensen.
Het bestuur heeft Sebastian Boer bereid gevonden zich te kandideren voor
deze functie.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Sebastian wordt bij acclamatie gekozen.
12. Valbeveiliging. Een aantal punten uit de uit de discussie.
• Joep Gründemann en Michel Steemers hebben de “training trainer”
valbeveiligingscursus van het Gilde gevolgd en gecertificeerd om
anderen met de valbeveiliging te trainen.
• De valbeveiliging is van het Landelijk Gilde. Die er twee ter
beschikking heeft gesteld aan de provinciale afdelingen. Waarvan
één voor de werkgroep.
• Joep is verantwoordelijk voor de keuring.
• Na opgevangen van een val moet keuring plaats vinden.
• Mocht iemand ongelukkig in het hekwerk blijven hangen na een val:
altijd 112 bellen.
•
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13. Opleiding.
• Er zijn op dit moment 5 leerlingen op de drie instructiemolens.
o Molen Dijksta : Astrid van Erp / (Jan Beukeboom is
gestopt)
o Molen Edens Jaap Rieks en Paul Casteleijn (Patrick
Dusseljee op de Korenbloem)
o Udema’s molen : Fokko Nienhuis
• Examens:
Paul Casteleijn op 15 april op molen De Onrust in Oude
Pekela
• Gerard Murris heeft de boekenkast in molen Edens is op dit moment
gevuld met 114 boeken (en van 30 boeken is nog een tweede
exemplaar.) De boeken zijn veelal geschonken door de nabestaanden
van overleden molenaars. De bedoeling is dat de boeken door de leden
van de werkgroep geleend kunnen worden.
• Zowel de toelatings- als de landelijke examens worden vanaf nu 4 keer
per jaar georganiseerd.
• Jan geeft aan het jammer te vinden dat hij door alle coronamaatregelen
zo weinig theorie heeft gegeven. Zijn digitale lessen hebben dit voor
een deel goedgemaakt.
14. Maaldagen.
Waren al op de najaarsvergadering aangepast en goedgekeurd.
15. Excursie.
Vanuit het bestuur is voorgesteld de excursie niet op 23 april te laten
plaatsvinden. Gezien het toenemende aantal coronabesmettingen (ook al is het
een mildere variant) acht het bestuur het niet verantwoord de excursie in april
door te laten gaan. Het voorstel om de excursie naar 8 oktober te verplaatsen
ontmoet nogal wat weerstand vanuit de vergadering.
Het bestuur gaat kijken of een geschikte datum in september gevonden kan
worden.
16. P.R.
• Alle Gildeactiviteiten rondom het Pellen. Vervolgens ontstaat er een
discussie rondom het thema pellen en wat je allemaal met gort kunt
doen.
• Op 11 mei is er een extra bestuursvergadering rondom alle zaken met
betrekking tot PR activiteiten met het doel een jaarplan op te stellen.
• Nogmaals aandacht voor het molenrecord op 9 april.
• Ida geeft aan blij te worden van het artikel van Reinier Spaans in de
laatste Muldersnijs en hoopt op meer van dergelijke verhalen.
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17. Volgende activiteiten / vergaderingen.
• Excursie:
8 oktober /er komt mogelijk een nieuw
voorstel voor september
• Ledenvergadering:
25 oktober 2022
• Nieuwjaarsvisite:
07 januari 2023
18. Rondvraag.
• Jan Hazelhoff:
Complimenten voor de
redactie van Muldersnijs;
het blad ziet er prima uit.
• Derk Grofsmid: wat gaat er
veranderen aan de naam
het Gilde?
o (Het woord vrijwillig gaat
verdwijnen)
19. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit
de voorzitter de vergadering.
Remko Verstok
Ps. Dit zijn mijn laatste notulen voor
de werkgroep en tevens de laatste
voor altijd.

VAN DE VOORZITTER
Onze molens hebben de afgelopen maanden veelvuldig kunnen draaien.
Dit lukte prima tijdens deze zomer gekenmerkt door ruime periodes met veel
zon, warmte/hitte en ook voldoende wind.
Ik leg op al mijn draaidagen meerdere gegevens vast en wat me opviel is dat
we veel te maken hebben gehad met noordelijke windstromen met name
(noord)-noord-west georiënteerd.
Deze windrichting herkennen we op een weerkaart aan de ‘achterkant’ van een
lagedrukgebied en aan de ‘voorkant’ van een hogedruk gebied. Buys Ballot
leerde ons ook – met de wind in de rug bevindt op het noordelijk halfrond het
lagedrukgebied zich links van ons, terwijl aan de rechterkant de luchtdruk hoger
is.
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Verleden jaar hadden de zomerwinden vanuit de gebruikelijke zuid-west hoek
meer de overhand. De achterliggende redenen ten aanzien van de verschillen
tussen 2021 en 2022 vraag ik de ‘ervaren meteorologen’ ons uit te leggen.
In de opstart naar de herfst zijn in het weekeinde van 10 en 11 september de
Monumentendagen gehouden met prachtig weer, echter er stond nagenoeg
geen wind. Stilstaande wieken weerhielden niet dat meerdere van onze molens
vele bezoekers hebben kunnen verwelkomen. Op de molens met iets minder
bezoekers hadden we alle tijd voor uitleg en ook deze bezoekers gingen
enthousiast naar huis.
Onze jaarlijkse excursie kwam wat deelnemers betreft wat langzaam op gang,
echter dit herstelde zich heel snel. Met 26 molenaars en geïnteresseerden
gingen we s’morgens op weg naar een vijftal molens, zie elders in deze
Muldersnijs. Een compliment is op zijn plaats naar Michel en Joep voor de
goede organisatie van de excursie.
Het Bestuur van onze Werkgroep zit niet stil. De ledenvergadering van 25
oktober wordt voorbereid. We kijken al vooruit naar 2023 en we zijn net gestart
met een interessant onderzoek, zie onder de titel ‘Onze Molenwerkgroep en
haar Identiteit’ in deze Muldersnijs.
Met vriendelijke groet,
Paul Casteleijn
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ONZE MOLENWERKGROEP EN HAAR IDENTITEIT
De Werkgroep kent de reeds respectabele leeftijd
van 48 jaar. In oktober 1974 richtten meerdere
vooruitziende en initiatiefrijke molenaars de
Werkgroep in de regio Oost-Groningen op om
een duidelijke bijdrage te willen leveren aan het
opleiden van vrijwillige molenaars om molens te
kunnen laten blijven draaien.
Deze alinea zult u waarschijnlijk herkennen - in
de Muldersnijs van juni van dit jaar staat hij ook
genoemd.
We gaven tevens aan dat we als Bestuur praten
over een mogelijke toekomst van onze Werkgroep en wat dit betekent voor
onze huidige activiteiten en aanpak. Wat willen we betekenen voor onze leden
in samenhang met onze omgeving, waaronder onze samenwerking met de
moleneigenaren, onze bezoekers, etc ? Wat is onze identiteit en hoe dragen we
deze naar onszelf en anderen uit ?
Bij de aanpak hoort ook het besef van het borgen van de noodzakelijke
continuïteit van onze Werkgroep en het ‘garanderen’ dat we de betrokken
molens op langere termijn kunnen laten blijven draaien door onze huidige
molenaars en nieuw te enthousiasmeren molenaars.
Wij kwamen als Bestuur via een relatie in contact met de Hanze Hogeschool te
Groningen. De vakafdeling Communicatie van deze Hogeschool was op zoek
naar praktijkopdrachten voor haar studenten. Wat hebben we als Bestuur
gedaan ?
We bundelen de krachten – een klas studenten helpt ons met de koppeling van
identiteit en communicatie en wij helpen de studenten. Het
samenwerkingsverband van ‘ervaren rotten en startend jong talent’, geholpen
door een ervaren schoolbegeleidster, werkt aan een echte praktijkopdracht, met
het doel ideeën en mogelijke oplossingen werkelijk te kunnen gebruiken.
De aftrap heeft recent plaatsgevonden en wij hebben de eerste interviewronde
achter de rug. Het enthousiasme van de gehele groep voor deze opdracht
straalde alle kanten op in het studielokaal. De planning is om de opdracht in de
februari periode van 2023 af te ronden. Uiteraard zijn er over de gehele
doorlooptijd van september tm. februari intensieve contacten.
Tijdens de ledenvergadering op 25 oktober zullen we aandacht besteden aan
dit onderwerp en aan de samenwerking met de Hanze Hogeschool.
We houden jullie op de hoogte van inhoud en voortgang.
Namens het Bestuur – Paul Casteleijn
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THEORIELESSEN IN HET CURSUSJAAR 2022/2023
Door Jan Kugel
Tot aan de Nieuwjaarvisite op 7 januari 2023 heb ik gemeend de volgende data
voor de theorielessen in Molen Edens vast te moeten stellen op de volgende
zaterdagochtenden van:
29 oktober
12 en 26 november
17 en 24 december.
De 14-daagse wisseling van theorie en praktijk is onderbroken op 10 december
en 17 december. Omdat sommige lesmolens een kerstster op de molen
aanbrengen, zouden er te weinig praktijklessen t.o.v. de theorie plaats vinden.
Op Molen Edens brengen we op 10 december, na de praktijkles de ster aan in
het gevlucht.
Ik hoop, dat we de theorielessen weer normaal
doorgang kunnen laten vinden zonder te moeten
onderbreken vanwege corona o.i.d.
Ook hoop ik, dat er weer molenaars de gang op
zaterdagochtend naar Edens weten te vinden.
Koffie, vaak met iets lekkers, is er voor iedereen
en het verhoogt de gezelligheid en bovenal de
saamhorigheid in de Werkgroep.
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OKTOBER KINDERMAAND
Iedereen van 4 tot 13 jaar kan in oktober gratis meedoen aan super leuke
activiteiten.
In het theater, een molen, museum of lekker buiten. In Drenthe en Groningen! .
In de weekenden van oktober organiseren culturele organisaties speciale
kinderactiviteiten. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben altijd gratis
toegang. Zij kunnen dansen, schilderen, drummen, koekjes bakken en nog veel
meer. Van volwassene wordt soms een bijdrage gevraagd.
Het programmaboekje Drenthe is verkrijgbaar bij VVV's, gemeentehuizen en
deelnemende organisaties.
Op Facebook delen we het hele jaar door leuke gratis uitjes voor kinderen.

12 KANTIGE MOLEN
Door Hemmo Poppen
Als we het over de constructie van molens hebben praten we over achtkantige
of ronde molens. De ronde is dan uitgevoerd in steen en de achtkante van een
combinatie van steen en hout. In onze omgeving (Niebert) staat dan ook nog
een molen die wat afwijkt en 6 kanten heeft.
Wat misschien velen van ons niet weten (ik wist het niet, maar werd er op
geattendeerd door een bezoeker bij molen De Weddermarke) dat er ook
12 kantige molens zijn. Er zijn er twee van en die staan in Rijpwetering (bij
Roelofarendsveen, Zuid Holland).
De Lijkermolen nr. 1 en de Lijkermolen nr. 2.
De molens zijn vrijwel identiek op een paar kleine afwijkingen na. Beide molens
zijn in de jaren 1779-1780 gebouwd.
In beide molens bevind zich een woning.
In 1951 werden beide molens voorzien van zogenaamde “Dekker
spleetwieken”. Het toegepaste systeem was omstreden, omdat het te veel leek
op het fokwieksysteem van ir. Fauël. Het is daarom ook niet veel later
vervangen door het originele systeem van ir. Fauël.
Verder zijn het jongens met een fors gevlucht. Nr. 1 28.00/28.15 meter en nr. 2
27.45/27.60 meter.
Waarom dan 12 kanten.
De molenmakers Tijmen Paddenburg en Pieter Obdam verzorgden het
timmerwerk er Hendrik Maart het metselwerk. De afwijkende vorm van de
molens is een gevolg van de opvattingen van de metselaarsbazen, namelijk dat
ronde molens nooit zo dicht zouden kunnen worden als gemetselde kantige
molens. Zonder slag of stoot ging dit niet: de bouw werd in 1780 zelfs enige tijd
stilgelegd, omdat het de bedoeling was, dat er ronde stenen molens zouden
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komen. Uiteindelijk berustten de hoge heren in het -waarschijnlijk- eigen
initiatief van metselaar en molenmakers.

Lijkermolen nr.1
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MET DE BILLEN BLOOT?
Door Derk Jan Tinga, vrijw. molenaar/instructeur
In de rubriek 'Ogenblik' van Herman Sandman van 7 september 2022 op pagina
2 van het Dagblad van het Noorden vertelt hij dat hij naar een molen in een
naburig dorp geweest is, voorafgaand aan de buurtbarbecue. Daar gaf een
molenaar uitleg over o.a. de molenstenen. Die molenaar vertelde daarbij dat de
kreet 'met de billen bloot' uit de molenaarswereld komt. Een leuk verhaal
natuurlijk, waarschijnlijk ontsproten aan de fantasie van de molenaar, maar wel
écht een misverstand. Het zou heel jammer zijn als dit misverstand zich verder
onder de bezoekers van onze molens zou verspreiden.
Een molenaar moet de stenen zo nu en dan scherpen omdat hij er anders niet
meer mee kan malen. Dat doet hij met een hamer met twee beitelvormige
punten die scherphamer, bilhamer of, in sommige zuidelijke streken van
Nederland en in België, ook wel kortweg bil wordt genoemd. In Engeland heet
zo'n hamer 'mill-bill' of 'dressing pick', in Duitsland 'Bille' of 'Breithammer' en in
Frankrijk 'marteau à rhabiller' of 'mailloche'.
De handeling van het uithouwen van de groeven
wordt scherpen of billen genoemd. Molenaars noemen het diepe gedeelte van
de steen (de groeven) overigens de uitslag en het hoge gedeelte van de steen
de kerf. De uitslagen en de kerven samen vormen het bilsel of
het scherpsel (en dus niet: de billen!). Vandaar dat een steen die open ligt dan
ook niet 'met de billen bloot' ligt en deze uitdrukking daarom dan ook niet uit de
molenwereld afkomstig kan zijn. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat de
stenen open liggen met daarbij het bilsel of scherpsel zichtbaar.
Het woord billen (dus de handeling van het scherpen) is waarschijnlijk
afkomstig uit het Frans, vroeger een wereldtaal zoals nu het Engels. Franse
molenaars noemen het opnieuw aanbrengen van de groeven 'rhabiller'.
'Habiller' betekent aankleden of (be)kleden) in het Frans. 'Re-habiller' is dus het
opnieuw bekleden van de steen door er met een bilhamer groeven in te slaan.
De Nederlandse molenaars hebben het laatste gedeelte van dit Franse
werkwoord waarschijnlijk overgenomen en er billen van gemaakt. Wilt u hier
meer over weten? Zoek het op in het boek: 'Van zadelsteen tot zetelkruier' van
Paul Bauters en Gerrit Pouw, een driedelige bijbel over molentermen. Ook in de
'TIMS Dictionary of Molinology' is meer te vinden. Zie ook de vele uitdrukkingen
met het woord 'bil' in de Van Dale, het Groot woordenboek van de Nederlandse
taal. Die gaan allemaal over mensenbillen. Op een molen is dus absoluut geen
sprake van billen als zelfstandig naamwoord om hiermee de kerven en
bodemsels (samen: het bilsel of scherpsel) aan te duiden, maar wel
van billen als werkwoord. Waarschijnlijk moet de betreffende molenaar hierover
nu dus even 'met de billen bloot'…
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Het zou in elk geval heel fijn zijn als de verspreiding van dit misverstand onder
de bezoekers van onze molens zou stoppen, want het is volkomen onjuist dat
deze uitdrukking uit de molenwereld komt.

BERICHTEN VAN HET GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS
LET OP Korenmolenaars!!!
Korenmolenaars pas op met het woord bio. Wanneer de termen ‘biol’,
‘biologisch’ of ‘ecologisch’ of ‘eko’ of ‘uit biologisch geteeld graan’ op jouw
verpakking staan moet je in het bezit zijn van een SKAL keurmerk. SKAL is het
bedrijf dat in Nederland de certificaten uitdeelt en langskomt bij bedrijven om te
kijken of het bedrijf/molen aan de voorwaarden voldoet om producten
biologische te mogen verkopen. Daarbij hoort ook een goede administratie van
het geheel. Ben je niet aangemeld bij SKAL en zet je bovengenoemde termen
op de verpakking dan riskeer je een boete van € 1200,- wanneer SKAL komt
controleren. Dat is een molen in Zuid-Oost Brabant helaas overkomen. Als
alternatief kan het woordje ‘natuurlijk’ gebruikt worden.
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JUBILEUMFESTIVITEIT VAN HET GILDE OP 10 DECEMBER
Door Paul Casteleijn
Het Gilde viert op 10 december haar 50 jarig jubileum in het Openlucht Museum
te Arnhem.
Het programma is net bekend gemaakt in de ‘Gilde Brief’ en omvat meerdere
activiteiten in de middag afgesloten door een hapje en drankje. Het Openlucht
Museum kent natuurlijk een groter aantal mooie molens en ook veel andere
mooie oude gebouwen. Een gekoppeld bezoek van het Gilde jubileum aan het
Museum is zeker aan te bevelen.

Als Werkgroep hebben wij het idee opgevat er onze ‘tweede excursie van 2022’
ervan te maken. We huren een bus en we gaan er heen. Een eerste beperkte
belangstellingspeiling binnen de groep geeft aan dat we waarschijnlijk al een
20 tal geïnteresseerden hebben.
De Gilde afdeling van Groningen heeft ons aangegeven dit mogelijk in een
breder ‘Groninger perspectief’ te willen plaatsen. Afgesproken is dat de
Werkgroep en het Gilde proberen de krachten te koppelen.
Ons doel wordt te onderzoeken of het wil lukken met een stevige Groningse
molenaars afvaardiging samen naar het jubileum gaan.
Een touringcar kent circa 50 zitplaatsen, deze proberen we dan uiteraard vol te
krijgen. Alle geïnteresseerden kunnen mee, enkelen hebben reeds aangegeven
ook graag de partner te willen meenemen.
Alle praktische onderdelen - opstapplaats(en), tijdstippen weg en retour, kosten,
etc. moeten nog worden uitgewerkt.
We houden jullie op de hoogte via de website van de Molenwerkgroep.
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EXCURSIE 17 SEPTEMBER 2022

Start bij molen Berg Winschoten

Molen De Hoop Kropswolde

Molen Woldzigt Roderwolde
Muldersnijs 2022-2
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Hollands Welvaart Mensingeweer

Fortuna Noordhorn

Poldermolen De Ruiten
Slochteren
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EXCURSIE MOLENWERKGROEP 17 SEPTEMBER 2022.
Ervaringen van Chris Stuut
Met ca 26 personen in de bus langs een 5-tal molens in de noordelijke
provincies.
Een activiteit waarbij voor mij kennismaking met andere molenaars,
kennisvergaring over de diversiteit van en in de molens alsmede diens functies
heeft gezorgd voor een mooie dag.
5 molens met voor iedere molen zijn eigen historie, indeling, karakter en
enthousiaste molenaar.
Voor mij -als MIO- was de oliemolen in Roderwolde de meest indrukwekkende.
Wat een juweel. Een molen om nog eens te bezoeken wanneer het in bedrijf is
en het hele proces tot lijnolie ervaren kan worden.
Bij de grondzeiler De Hoop te Kropswolde zie je aan de buitenkant een mooie
molen. Wanneer je naar het gevlucht kijkt, weet je dat dit zeer bijzonder is.
Naderhand blijkt de toepassing in het gevlucht een uitvinding van de molenaar
te zijn en thans nog een unieke toepassing. Eenmaal binnen en in de
“catacomben” onder de molen waan je jezelf al snel in een industriële
omgeving. Aangezien de molen hier een onderdeel van een commercieel
bedrijf is geworden en zonder subsidies moet worden onderhouden, heeft deze
familie een prachtige oplossing gevonden voor het behoud van de
molenuitstraling en continuïteit van hun bedrijf. Wat een prachtige combinatie.
In de molen Hollands Welvaren te Mensingeweer hebben we kunnen genieten
van een heerlijk, gevarieerde en vooral gezellige lunch.
Al met al een zeer geslaagde dag en kijk al weer uit naar ons bezoek aan de
Gilde jubileumfestiviteit op 10 december 2022 in het Openluchtmuseum te
Arnhem.
Tot slot dank aan de organisatie en de ontvangende molenaars die deze dag
mogelijk hebben gemaakt. Het feit dat de molenaar van de poldermolen De
Ruiten te Slochteren toch aanwezig was en zich staande hield op 2 krukken na
een stevige operatie; spreekt boekdelen over betrokkenheid!

EXCURSIE MOLENWERKGROEP 17 SEPTEMBER 2022
Ervaringen van Wieke Duinmeijer
Mooi op tijd vertrok het gezelschap uit Winschoten met een luxe bus uit Ter
Apel om 5 Groninger molens te bezoeken. Het verwachte natte weer viel reuze
mee, wel veel wind uit het Noorden.
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Molen "de Hoop" in Kropswolde van Jan Pot maakte op mij veel indruk. Zoveel
techniek in de molen voor het malen van meelproducten met de uitgekiende
wieken. Ik denk de modernste wiekverbetering van Nederland. Ook belangrijk
dat ze malen met graan uit de omgeving. Ik heb gelijk in het winkeltje groot
ingekocht voor thuis brood bakken.
Daarna oliemolen "Woldzigt " in Drenthe, een prachtige industriemolen met
zijvleugels. Alles aan en in die molen is indrukwekkend!
Imposante kantstenen!
In tegenstelling tot de Zaanstreek waren de oliemolens in het Oosten en het
Noorden uitgevoerd als gecombineerd bedrijf. Het olieslaan was
campagnewerk van september tot mei. In mei gaan de koeien weer in de wei
en was er geen afzet meer voor de lijnkoeken. Het graanmalen ging uiteraard
het hele jaar door. ... Weer wat geleerd !
Molen "Hollandse Welvaart "op een prachtige locatie. Aldaar een uitgebreide
lunch gehad in de theeschenkerij ...heerlijk! De molenaars lieten de molen flink
draaien, en voor een vraag op molengebied moest je bij David zijn, hij heeft
werkelijk op alles het juiste antwoord... !
Molen "Fortuna " Noordhorn Westerkwartier. Koren -pelmolen.
Over de naam Fortuna is te vermelden dat er geharrewar is geweest. Bij een
grote herstelbeurt in 1951 bracht de molenmaker de naam "de Specht" op een
bord aan tot ongenoegen van molenaar Bakker die de molen "De Fortuin" had
willen noemen. Dan in 1962 vergist de schilder zich ook en zette "Fortuna" op
het bord in plaats van "Fortuin". Wederom tot boosheid van de eigenaar.
Hierna is later alsnog de naam "De Fortuin" op het bord toegepast.
Maar sinds 2009 is toch weer de naam "De Fortuin" verwijderd en draagt nu
officieel de naam "Fortuna".
Als laatste een mooie poldermolen ''De Ruiten" Slochteren. Met een Bilinga
vijzel uit 2011. Na 40 jaar! kon er weer water verzet worden.
Met een weids uitzicht zoals bij de meeste poldermolens met wat bomen.
Behalve een klein schilderachtig huisje stond daar ook een gaaf weidemolentje
aan het water genaamd ''Bakkers Meulentje" helemaal compleet en werkend!
Heel erg leuk.
Het viel me ook op hoe gepassioneerd de molenaars hun verhaal deden van de
betreffende molens, mooi om mee te maken.
Het was een fijne en gezellige dag, een soort van reünie voor mij.
Mijn complimenten voor de organisatie.
Er gaat niets boven Groningen vinnik.
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SCHOOLKINDEREN BEZOEKEN DE WEDDERMARKE TE WEDDE
Door Hemmo Poppen
Op 22 september waren kinderen van basisschool De Vlonder uit Wedde op
bezoek bij poldermolen De Weddermarke in Wedde.
Het was vroeg. De eerste groep zou om 9.00 uur komen en we wilden de molen
klaar hebben staan. Dus waren Abel en ik om kwart over 8 bij de molen.
Gelukkig hoefden we niet meer te kruien. Dat hadden we al een dag eerder
gedaan van bijna noordoost naar zuid. Toch altijd een redelijke klus ook bij een
kleine molen.
Groep 1/2 kwam dus om 9.00 uur. Nog kleine kinderen, maar toch heel
belangstellend voor de molen. Ook wel wat spannend, want sommigen waren
nog nooit in een molen geweest.
Hoogtepunt is altijd het moment dat ze in de wiek mogen klimmen. De één durft
het eigenlijk niet en de ander wil wel helemaal naar boven.
Dat doen we dan uiteraard maar niet.
Ook hadden we de modelvijzel uit molen Edens meegenomen. Als er
voldoende wind was geweest hadden we de werking door de molen zelf kunnen
demonstreren, maar helaas was dat niet mogelijk. Om de kinderen dan even
zelf aan de vijzel te laten draaien is ook een mooie leerzame ervaring.
Om 10.00 kwam groep 3/4 een kijkje nemen. Al wat oudere kinderen met ook
wat meer specifieke vragen.
Een poldermolen is heel geschikt voor kinderen in die leeftijd. De werking van
de molen is beneden te zien en voor wie durfde kon nog even mee naar boven
tot bijna de kapzolder om door het trapgat het draaien van het bovenwiel en
bonkelaar te kunnen zien.
Ook de leiding, bij elke groep 3 personen, waren enthousiast. Ze vonden het
heel leerzaam en zullen er op school nog wel even over doorpraten.
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EEN BECKERS WIEKSYSTEEM ?
Door Paul Casteleijn
Ik kwam bij toeval onderweg een Beckers wieksysteem tegen op de ‘Koenders
Möl’ te Braamt in de Achterhoek. Ik kende het systeem niet en ook in ‘Pouw’
wordt het niet genoemd.
Deze stenen molen stond reeds langer verwaarloosd langs de weg en werd
aangekocht door een plaatselijke aannemer die dit niet langer wilde aanzien.
De molen is recent volledig gerestaureerd gereedgekomen en hij draait weer.
In eerste instantie denk je – dit is een typische Achterhoekse ‘Ten Have’ –
uiteraard maar op 1 roede, met de bekende houten klep, halve spin en
koppelstang langs de roede.

Molen Nooit Gedacht te Warnsveld – Ten Have wieksysteem
Als je iets gedetailleerder kijkt, klopt er iets niet. De houten achterzoomlat die
het uiteinde van de klep opvangt/afsluit ontbreekt. Er is wel een voorzoom op
de roede zichtbaar, die de voorzijde van de klep opvangt.
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Ook blijken de kleppenribben niet aan de achterzijde van de klep te zitten met
de noodzakelijke smalle openingen tussen de houten schotten voor de metalen
hekkescheden.
De Beckers ribben liggen aan de voorzijde van de klep. De Beckers klep is
daarom ook een ‘geheel vlak’ in tegenstelling tot de Ten Have, waar de klep uit
4 gekoppelde losse schotten bestaat.
De bordzijde van deze Beckers roede is met een type van Bussel stroomlijn
neus uitgerust, maar ook hier zien we een variant. De achter-ronding van de
neus dekt de volledige achterzijde van de roede af – in tegenstelling tot een
reguliere Bussel neus die alleen op de voorplaat van de roede afsteunt.
Het stangen mechanisme – doorboorde as, spin, koppelstangen,
hefboomstukken, etc. zijn functioneel wel gelijkwaardig.
Een uitleg bij de molen geeft aan dat de molenmaker Beckers zijn eigen variant
ontwikkelde op een Ten Have. Beckers – het blijkt een oud leerling van Ten
Have - wilde echter zijn eigen variant niet expliciet promoten en de roede is
daarom minimaal bekend geworden. Let op – Ten Have startte omstreeks 1940
met zijn systeem, Beckers pas veel later in de begin 1960’er jaren.

Molen Koenders Möl te Braamt – Beckers wieksysteem
Op dit moment zijn er nog 2 molens in Nederland met deze variant uitgerust –
de genoemde Koenders Möl te Braamt en de Bernadette te Wehl.
Wat zouden de invloeden van deze tweede uitvoeringen op het molengedrag
kunnen zijn ?
Een ‘Ten Have’ staat bekend om zijn ‘zelfregelende kleppen’ op de
binnenroede om de relatie windkracht en draaisnelheid te kunnen ‘sturen’, met
hulp van het stangenmechanisme en een ‘gewicht aan de ketting’. De
buitenroede is uitgerust met een Hollands hekwerk & zeilen en met een Bussel
neus of ook wel een Fauël fok. De 2 kleppen & de 4 Bussel/(Fok) neuzen
werken zo goed dat de 2 zeilen op de buitenroede er maar weinig worden
bijgelegd. De eindresultaten zijn een goed rendement van de molen en comfort
voor de molenaar.
De Beckers uitvoering doet in feite hetzelfde. Het idee van Beckers was dat de
gladde geheel vlakke achterzijde van de kleppen mede in relatie met de verder
doorgetrokken Bussel stroomlijnneus een goed ‘afloopprofiel’ van de wind
achterlangs veroorzaakt. Hij verwachtte een verbeterde opbouw van een
onderdruk aan de achterzijde van de klep met bijbehorende extra stuwkracht.
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Tevens zou de zelfregulering van de klep door deze verbeterde onderdruk beter
reageren, zie een uitleg oa. in Pouw blz. 96 bij het Ten Have systeem.
Paul Casteleijn
RESTAURATIE DE NOORDSTAR IN NOORDBROEK
Korenmolen De Noordstar draaide tot voor kort vrijwel dagelijks, maar dat is
voor deze bijzondere zelfzwichter uit 1849 binnenkort niet meer mogelijk. De
kop moet eraf, want het dakleer is op en het hout eronder begint door de vele
lekkages te rotten. Ook het wiekenkruis vertoont scheurtjes en moet vervangen
worden. Reden genoeg dus voor Molenstichting Midden- en Oost Groningen
om opnieuw de strijd om de Molenprijs aan te gaan. Vorig jaar werden zij met
slechts een paar honderd stemmen verschil tweede. Deze keer hoopt de
Stichting de hoofdprijs mee naar Groningen te kunnen nemen. Daarmee komt
de restauratie van De Noordstar een stuk dichterbij en kan de molen weer
draaien en malen op de zuidwesten wind in het mooie open landschap.
Jouw stem telt mee, iedere stem is een euro waard voor de deelnemer naar
keuze. Onder de stemmers wordt een overnachting in een molen verloot.
https://www.molens.nl/molenprijs/kandidaat/restauratie-de-noordstarnoordbroek

GEVONDEN OP SOCIAL MEDIA
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BEZOEK NICO PAPINEAU SALM
VOORZITTER VAN DE HOLLANDSCHE MOLEN
Op zijn reis langs 100 molens in Nederland deed Nico Papineau Salm op
8 augustus Molen Edens aan.
Het contact liep via Jan Kugel en die had natuurlijk gezegd dat Winschoten niet
één, maar drie molens had. Hij kon dat dan mooi bij het lijstje optellen,
Maar dat ging niet door. Alleen molen Edens stond op het programma anders
zou hij te veel krijgen.
100 molens bezoeken in het kader van het 100 jarig bestaan van de Vereniging
De Hollandsche Molen in 2023 is best een hele klus. De tocht ging met de trein,
de bus, fiets en deels met de auto. Uiteraard niet in één dag. Nee een paar
maanden.
Dat gaf hem dan ook de gelegenheid om ruim de tijd voor het bezoek te nemen.
Jan Kugel had er geen gras over laten groeien en had alle media geïnformeerd
over het bezoek. Zo kwam er dan ook een verhaal en foto’s in Dagblad van het
Noorden, RTV Noord, OldambtNu.nl en RTV Go.
Goede reclame dus voor onze molens, maar ook het vrijwillig molenaarschap in
het algemeen.
Aanwezig waren ook de wethouder en de ambtenaar die zich bezighoudt met
het onderhoud van de molens van
de gemeente Oldambt.
Goed om ook deze mensen kennis
te laten maken met wat we als
vrijwillig molenaars doen.
Uiteraard waren wel de molenaars
van de Oldambster molens
aanwezig en de directeur van
Erfgoedpartners Roeli Broekhuis.
Ook Nico Salm vond het zeer
indrukwekkend wat we deden en
ook hoe de gemeente Oldambt
omgaat met de molens. Ook de
wethouder die pas sinds de laatste
raadsverkiezingen wethouder is,
maar zijn sporen in de Oldambster
politiek al wel heeft verdiend was
onder de indruk. Hij was één van
de laatste die vertrok en dat is
vaak wel anders.
Lees Nico’s ervaringen op:
https://www.molens.nl/nicos-100molens-toer
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De introductie van Jan Kugel. Rechts een geïnteresseerd luisterende Nico Salm

Een geanimeerd gesprek tussen van links naar rechts Roeli Broekhuis,
directeur erfgoedpartners, Ger Klein, wethouder gemeente Oldambt en Jan
Kugel
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UIT DE OUDE DOOS
MULDERSNIJS 1993-1

Dit speelde toentertijd dus ook al en is nog steeds actueel. (redactie)
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