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Groninger molendag op molen Berg; za 13 juni 2015 van 10 tot 16 uur
ingezonden door Gerard Murris
De molen wordt, zoals vrijwel elke zaterdagmorgen, bemand door mij en Derk
Grofsmit.
Vandaag krijgen we hulp van molenaar in opleiding Cor van den Burg.
Derk is al op tijd in de molen en heeft de grote deuren geopend en het
attentiebord met de tekst “molen geopend” bij de Grintweg geplaatst.
Als ik naar de stellingzolder wil, zie ik dat Derk druk doende is om de
bescheiden expositieruimte op de eerste zolder anders in te richten.
Hier staan een aantal panelen waarop de techniek van het korenmalen in de
loop der eeuwen wordt weergegeven; van wrijfsteen tot de ons bekende
winmolen.
Verder met enkele fraaie platen en doorsneden van met name Groninger
korenmolens.
Deze serie panelen behoren toe aan het Groninger Molenhuis; door
ruimtegebrek in het archief aan het Lopende Diep heb ik aangeboden deze
handel in molen Berg een plaats te geven.
Door een andere opstelling ontstaat er ruimte voor een door Derk
meegenomen scherm en dvd-speler.
Hierop zal de komende uren de film Taand om Taand, uitgegeven door onze
eigen Molenwerkgroep, als een doorlopende voorstelling worden afgespeeld.
Verder heeft Derk een 30-tal kleinere foto’s van verschillende molentypen
ingeseald en ingelijst om aan de wand te hangen.
Wat spinnenwebben bij de ramen weghalen, de vloer aanvegen en dan nog
een paar stoelen klaarzetten; klaar.
Er komen deze dag ongeveer 20 volwassenen, wat een normaal aantal is voor
dergelijke open dagen; het aantal kinderen (5 stuks) is duidelijk minder dan
verwacht.
Vrijwel alle bezoekers zijn oprecht geïnteresseerd in de techniek waarmee met
deze molen koren kan worden gemalen.
Sommigen willen ook wel de steile trap naar de kap opklauteren, nadat eerst
de molen wordt gevangen.
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Vanaf de stelling kunnen de bezoekers de molens Edens en Dijkstra zien
draaien, en leggen we uit dat molen Berg geen zeilen op de wieken heeft, maar
de wind vangt door middel van kleppen.
Als Derk en ik even een kop koffie drink, dan horen we een zolder hoger Cor
uitleggen hoe de zakken met koren kunnen worden opgeluid, terwijl een zolder
lager de sonore stem van Jan Kugel de dvd-beelden begeleidt
Hij heeft het over “..de laifde veur de meul’ns .. , ..stilstand is achteroetgang..”
en ..” Meulen Edens is aigelieks een wonderlieke meuln…” ; helemaal mee
eens Jan!
We vonden het alle drie een geslaagde Groninger molendag.

En dan wordt het de week van 4 en 7 augustus 2015………..
Derk en zijn vrouw Klary verliezen hun kleindochter Lauren en hun
dochter Vera.
Zwijgend zet ik molen Berg in de rouwstand.
Alle molens van onze Oost-Groninger werkgroep volgen spoedig daarna.
Een goed gebaar, woorden schieten immers toch tekort.
Ik wil mijn dank uitspreken aan alle molenaars die ons
in deze moeilijke dagen hebben gesteund, met
kaarten : brieven en zelfs op de begrafenis zijn
geweest.
De molens die een week in de rouw stonden , bedankt
lieve mensen.
We kregen vele vragen over de tradities van de
molenaar en zijn molen.
Het zal nog een moeilijke tijd worden voor ons, want
nu pas komt het besef wat er allemaal is gebeurt, en
dat we onze dochter en kleindochter voorgoed moeten
missen.
gr. Derk Grofsmid.
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MOLENWERKGROEP OOST-GRONINGEN
Vriescheloo, 11 augustus 2015.

Aan de leden van de molenwerk groep Oost-Groningen,
Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in molen
Edens te Winschoten op:
Woensdag 28 oktober 2015 om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen ledenvergadering van 11 maart 2015.
4. Mededelingen.
5. Ingekomen stukken.
6. Opleiding.
7. Maaldagen. (evaluatie en planning)
8. Planning excursie
9. P.R.
10. Volgende vergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Remko Verstok
Secretaris.
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Notulen voorjaarsvergadering 11 maart 2015
1. Opening.
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Afmeldingen: de heren H. Tiddens, J. Hazelhoff, H. Bossen en H.
Prenger
2. Vaststelling agenda.
Er worden geen aanpassingen voorgesteld.
3. Notulen vergadering van 18 oktober 2014.
• Akkoord.
4. Mededelingen.
Dhr. G de Vries:
•
•

Bunde, plaatsing kap op de molen 24 januari 2015
Contacten molenstichting Oldambt en Duistland ( ook vanuit
het Gilde zijn er contacten)
o Uitwisseling opleidingeisen
• Fusie Slochter molenstichting en molenstichting Oldambt tot
Molenstichting Midden en Oost Groningen op 27 maart 2015.
Dhr. J Gründemann:
•

Openbare les op 28 maart
o Samenwerking molenhuis en Gilde
o Interview dhr. W. Huizinga op radio Noord
o Info in de streekbladen ( Molenhuis)

5. Ingekomen stukken.
Post mbt tot subsidies.
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6. Jaarverslag.
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
7. Financieel verslag.
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
8. Verslag kascommissie.
De kascommissie (dhr. K. Tolboom en dhr. G.J. Vermeer) hebben de kas en
bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor
om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering neemt dit
voorstel over.
9. Verkiezing kascommissie.
Gekozen worden: dhr. M. Steemers en dhr. G.J. Vermeer.
10. Bestuursverkiezing
•
•
•

Dhr. J Kugel en dhr. N. Holman worden bij acclamatie
herkozen.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vrijgekomen
bestuursplaats van Mevr. G Koster.
Voorlopig zal het bestuur zijn werkzaamheden met 4 leden
voortzetten

11. Opleiding.
Op 22 april doet dhr. K. Tolboom examen op molen “De Eendracht” te
Gieterveen
Op 18 april doet dhr. B. Platen proefexamen op de molen in Bourtange
Dhr. M. Steemers is assistent instructeur op Udema’s molen
Ook geslaagde kandidaten zijn welkom op de theorielessen op
zaterdagmorgen.
12. Maaldagen.
Akkoord en wordt gemaild naar de molenaars, die voor verdere
verspreiding zorgen.
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13. Excursie.
•

•
•
•

Namens de voorbereidingsgroep presenteert dhr. B. Poppen de
plannen voor de excursie van 11 april, die ons naar een zestal
molens in Duitsland brengt en in het teken staat van wind en
water.
Opstapplaats alleen in Winschoten om 8.00 uur.
Kosten € 20,--

14. P.R.
Zie punt 4: mededelingen
15. Volgende vergaderingen.
• najaarsvergadering
• nieuwjaarsvisite

28 oktober 2015
2 januari 2016

16. Rondvraag.
Dhr. G. de Vries vraagt naar ontwikkelingen binnen de regelgeving met
betrekking tot de molenbiotoop.
Dhr J. Gründemann (meldpunt binnen het Gilde) geeft aan dat
er op dit moment geen ontwikkelingen te melden zijn.
17. Sluiting.

Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

Remko Verstok
Secretaris.
Er zijn 15 leden en 5 bestuursleden aanwezig bij deze vergadering
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OPROEP !!!!!

Het bestuur van de werkgroep nodigt u uit om ideeën voor de excursie
2016 aan haar kenbaar te maken. Na jaren van grote successen en zeer
interessante bestemmingen wil het bestuur u ook weer in het jaar
2016 van een interessante excursie voorzien.

Even voorstellen:
Mijn naam is Kenny Tolboom. Sinds een jaar of 5 ben ik de gelukkige bezitter
van een fijn huis in Veele ( Vlagtwedde). Ik woon daar samen met Jacqueline,
de moeder van mijn twee dochters. De dochters zijn blijven wonen in het
midden van het land en studeren beiden nog.
Joep heeft mij, lang geleden, een flyer in de hand gedrukt toen ik zijn molen
in Bourtange bezocht. Dit heeft geresulteerd in een diploma “vrijwillig
molenaar”. Ik ben geslaagd op 22 april dit jaar. Zie ook de notulen van de
vorige vergadering.
Dat fijne huis heeft een keuken die ik ondertussen geheel heb verbouwd. Die
zelfde Joep heeft mij gevraagd of ik hem wil helpen om Muldersnijs in te
richten. Nu de keuken bijna klaar is, heb ik toegestemd en zal ik proberen
deze zware taak naar behoren uit te voeren. Dit zal tussen de verbouwingen,
werk, vrouw, kinderen en niet te vergeten mijn spaarzame tijd op Niemans
Meul’n moeten gebeuren. Deze uitgave is mijn eerste en ik denk, voorlopig
niet de laatste!!
Veele groeten, KennyTolboom
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Postmills in the UK

Zoals ik in nummer 2 van dit jaar had aangekondigd, hierbij een verhaal over
wat standermolens in het Verenigd Koninkrijk, of Engeland zoals wij dat beter
kennen. Aan de overkant van het kanaal staan diverse standermolens. Één van
de bekendste is wel de stander van het molenduo Jack and Jill. Dit is een witte
stander met op korte afstand ook een ronde stenen molen. Over het hoe en
waarom van deze twee molens naast elkaar ga ik niet in. Wel op de
standermolen zelf, want die kende ik van de plaatjes waarbij het
zelfkruiïngssysteem zichtbaar is. Hoe zit dat in elkaar? Dat heeft ervoor
gezorgd, dat onze rondreis door Engeland ook langs deze molen ging.
Bij de verschillende zelfkruiënde Standermolens zijn verschillende constructies
zichtbaar.
• Bij de één zit de windroos bovenop de kast en loopt er een
stangenstelsel naar de staart, waar de kruiwielen over een verharding
op de grond lopen.
• Bij een ander is de windroos aan de staart gemonteerd en drijft bijna
rechtstreeks de kruiwielen aan.

Over het gemak van zelfkruiïng hoef ik niets uit te leggen. Dat kennen we wel.
Wij noemen het wel eens iets voor een luie molenaar, maar in de ontwikkeling
van de malende molens is het voor de molenaar altijd een zoektocht geweest
naar efficiëntie. Niet te hoeven kruien, levert meer maal-tijd op! Meer maaltijd is meer inkomen en een steviger concurrentiepositie t.o.v. collega
molenaars en later tegen de industrialisatie.
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De

standermolenaar in Engeland zag rond zich de ronde molens met windroos
steeds meer oprukken en dus zochten ze een manier om hun nog goed
werkende molens ook te voorzien van dit systeem. In plaats van het tandrad op
de achtkant of ronde stenen molen moesten ze gebruik maken van directe
aandrijving op de grond om de molen te kruien. Zo werd er rond de stander
een vlakke stenen cirkel gemaakt. Aan het eind van de staart werden twee
grote wielen gemonteerd, die over dit vlak rolden. De aandrijving van deze
wielen was op verschillende manieren uitgevoerd, zoals al hierboven
beschreven.
Daarmee was voor de stander een goede en vergelijkbare situatie ontstaan als
voor de andere molens met zelfkruiïng.
De foto’s spreken voor zich!
Joep Gründemann
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Verslag van een molenweekend van vrijdag 26 t/m zondag 28 juni 2015
(door harmannus Noot)
Het Westland is van origine een landstreek in de provincie Zuid-Holland. Het
betreft het gebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg, ten zuiden van Den
Haag, ten noordwesten van Maassluis, en ten westen van Delft. Vrijdagmiddag
26 juni in de loop van de middag vertrokken mijn vrouw en ik met onze camper
richting Maassluis alwaar een camperplaats ons einddoel was.
Onderweg zagen wij vanaf de snelweg A-12 bij Utrecht de hoge ronde stenen
stellingkorenmolen “De Windhond” in Woerden (Utr.) al van verre draaien met
vier volle zeilen. Tijdens de zomermaanden blijkt dit een molen die moeilijk in
z'n geheel te fotograferen is vanwege geboomte, weelderig bloeiend struweel
en bebouwing rondom. De molen heeft vanuit zijn positie bekeken misschien
Muldersnijs 2015-3
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niet eens zoveel windbelemmering. Het is meer de zogenaamde
'belevingsbiotoop' vanaf de begane grond. Enfin, we moesten het er maar mee
doen.

We vervolgden onze weg
weer naar de oprit van de A12, maar toen zagen we weer
een andere molen draaien.
Direct maar via de N204 op
ons doel af. Het bleek om de
koren- en pelmolen “De Valk”
in Montfoort te gaan.
Dichterbij komend zagen we
dat deze molen was uitgerust
met speciaal gemaakte zeilen.
De molen was namelijk
gelegen aan een etapperoute
van de 'Tour de France'.
Uiteindelijk kwamen we
omstreeks 18.00 uur aan in
Maassluis alwaar we na
ongeveer anderhalf uur
wachten een plekje konden innemen op een camperplaats met uitzicht op de
Nieuwe Waterweg, de drukke vaarverbinding van- en naar Rotterdam, één van
de grootste havensteden ter wereld.
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De volgende ochtend stonden we vroeg op, want de molendag begon al om
09.00 uur.
De ronde stenen stellingmolen “De Hoop” aan de Maasdijk ten noordoosten
van de oude stadskern stond ons met 'te veel' vlagvertoon te verwelkomen,
want wanneer is het nu écht feest? Jammer voor mij stond deze korenmolen te
draaien zonder enige vorm van zeilvoering op de 26.30 meter lange OudHollands opgehekte roeden. Er stond voldoende wind om de wieken zonder
zeil rustig z'n rondjes te laten gaan volgens de molenaars. Een snelle gang van
het gevlucht is niet bepaald bevorderlijk voor het ontvangen en rustig
rondleiden van bezoekers zeiden ze, maar ik was er niet gelukkig mee want ik
ben altijd uit op actiefoto's. Dit houdt in dat ik molens het liefst in opgezeilde
toestand fotografeer. Het staat leuker op ansichtkaarten of kalenderfoto's vind
ik. Op de begane grond van de molen waren vrijwilligers al druk in de weer om
pannenkoeken te bakken. Voor ons kwam dit even te vroeg aangezien we net
ontbeten hadden en bovendien onze opgelopen achterstand wilden inhalen.
Muldersnijs 2015-3
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Op de tweede zolder is de maal- en tevens stellingzolder. Hier constateerde ik
dat dit een molen met ballen is, namelijk twee stel zogenaamde regulateurs
voor evenzoveel koppels maalstenen.Deze dienen om automatisch de fijnheid
van het te produceren meel te reguleren. Op de stelling constateerde ik dat het
met de veiligheid op deze molen wel goed zit. Twee mooi gemaakte inklapbare
hekken voorkomen hier dat men van achteren tegen de draaiende wieken
aanloopt.Op de baard die ik vergeten ben te fotograferen, staat het wapen van
Maassluis en het vermoedelijke bouwjaar 1690 vermeld. Op de hoger gelegen
zolder, de derde en tevens steenzolder, liggen de twee verschillende koppels
maalstenen die gereguleerd worden door de eerder genoemde regulateurs. Op
de vierde zolder treft men een sleepluiwerk aan voor het omhoog luien van de
zakken maalgoed.De vijfde en laatste zolder is de kapzolder waar het
bovenwiel de schijfloop aandrijft welke bovenaan de koningspil is bevestigd.
Om het bovenwiel een stalen hoepelvang die bediend wordt met een wipstok
die dient om het gevlucht stil te zetten. De kap wordt met behulp van een
kruirad vanaf de stelling over 48 houten rollen op de wind gezet. Het
boventafelement is hier uitgevoerd in beton, inclusief een aangebrachte
rollensluis welke dient om kapotte rollen te vervangen.
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Waarom een betonnen boventafelement vraag je je af. Bij navraag wist geen
van de twee aanwezige vrijwillige molenaars de reden hiervan. Heeft het te
maken met de breuk van de bovenas is 1963 waarbij het gehele wiekenkruis
met misschien een stuk van de bovenmuur naar beneden stortte? Wie het
weet mag het zeggen. De molen is in 1834 in gebruik geweest als run- en
pelmolen en later ook nog als moutmolen ten behoeve van een bierbrouwerij.
In 1957 werd het wiekenkruis uitgerust met het Ten Have wieksysteem welke
te bedienen was middels een doorboorde bovenas. Na de breuk van de
bovenas in 1963 is dit systeem niet weer opnieuw aangebracht. Voorheen
stond in de molen ook nog een electrisch aangedreven hamermolen en
jacopsladder voor het graantransport.
Na molenansichtkaarten te hebben uitgewisseld stapten wij weer op de fiets
richting de volgende molen in Maassluis.
Muldersnijs 2015-3
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Dit betreft een ronde stenen grondzeiler poldermolentje met een vlucht van
ruim 19 meter, genaamd “De Wippersmolen” en gelegen aan de Wipperskade
iets ten noordoosten van Maassluis. Hij is gebouwd in 1727 om de sluispolder
te bemalen van toen iets meer dan 88 ha groot, maar heden ten dage staat het
molentje zonder binnenwerk en heeft derhalve geen functie meer. De
benaming Wippersmolen is waarschijnlijk een verbastering van wipmolen, een
naam die hij ook al droeg in zijn tijd als wipmolen want de naam staat al op
kaarten ouder dan de huidige molen zelf. De kap is met riet gedekt en kruit op
36 houten rollen en wordt in beweging gezet vanaf de begane grond middels
een kruihaspel. Om het bovenwiel met 39 kammen zit een losse Vlaamse
blokvang,een vangbalk met haak, vangstok en kneppel. Je kunt je het haast
niet voorstellen, maar in dit kleine molentje woonde tot 1898 de molenaar met
zijn gezin van negen kinderen waarna in hetzelfde jaar naast de molen een
klein onderkomen werd gebouwd welke later nogmaals in 1908 werd
uitgebouwd. 'molenmeesters' van de Sluyspolder traden streng op: zo blijkt uit
een brief van 25 september van 1829 dat de molenaar werd ontslagen
“wegens het niet behoorlijk waarnemen van zijn post”. De molenaar moest
“binnen den tijd van veertien dagen om een ander heenen komen zien”. Dit
ontslag werd later ingetrokken vooral met het oog op het grote gezin van de
molenaar (“die sprak van negen broodelooze kinderen”). Nog tot 1906 heeft de
molen gemalen met een open houten buitenscheprad welke in datzelfde jaar is
vervangen door een gesloten ijzeren waarna het binnenwerk is uitgebroken en
er een dieselmotor voor de bemaling in de plaats kwam. Op de plaats waar de
schepradkast heeft gezeten zit nog steeds een 'plattezij'. Bijna had de molen
niet meer bestaan, want in 1938 wilde het polderbestuur de molen na eerder
verval verder onttakelen, maar werd er onder leiding van een bekende
plaatselijke schoolmeester een comité opgericht om de molen te behouden.
Het lukte om voldoende geld voor de restauratie bijeen te brengen waarna de
molen uitwendig gerestaureerd werd en zo als (stilstaand) monument
behouden kon worden. Naderhand raakte de molen toch weer in verval, maar
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in 1972 kwam de molen in eigendom van de gemeente Maassluis die hem in
1974 liet restaureren.

Na door het prachtig dorpje Maasland te zijn gefietst, (Maasland telt 59
rijksmonumenten en een deel is beschermd dorpsgezicht)troffen we iets ten
noorden van het dorp een prachtig schouwspel aan van twee volop draaiende
molens vlakbij elkaar. Beide molens vormen een fraaie twee eenheid, samen
met de iets verderop gelegen korenmolen “De Drie Lelies”. De eerste molen
die we bezoeken betreft de in 1718 gebouwde “Dijkmolen”. Rond 1450 werd
de eerste poldermolen in de Dijkpolder gebouwd, maar of dat op deze plaats
was is niet bekend. Deze achtkante grondzeiler poldermolen is fors van
formaat met ooit de grootste vlucht van Nederland: 29.20 m. In 1984 streefde
de na brand herbouwde Kinderdijkse Overwaardmolen nr. 2 hem voorbij:
29,75 m. Sinds november 2010 is de gereconstrueerde Boezemmolen nr. 6 te
Haastrecht met een gevlucht van 30.05 m. de grootste van Nederland. De
Dijkmolen is uitgerust met een ijzeren binnenscheprad met een doorsnede van
6,50 m. en een breedte van 0,50 m. De wateras en sintelstuk zijn van gietijzer.
De wateras is van het fabrikaat De Prins van Oranje te s 'Hage uit 1879. Hij is
gebouwd om de Dijkpolder van 545 ha. te bemalen en heeft een opvoerhoogte
van 1,95 m. Thans gebeurt dit nog op vrijwillige basis door de in de molen
woonachtige molenaar Henk de Bruijn, tezamen met een door een
schroefpomp uitgerust gemaal naast de molen waardoor de molen de functie
van reserve gemaal heeft gekregen. Het scheprad is ook het enige wat we te
zien kregen van het inwendige van deze molen. Na de heer de Bruijn te hebben
bedankt, gingen we naar z'n stevig 'malende' buurman “De Drie Lelies”.

Tot zo ver. In de volgende Muldersnijs lezen we over het vervolg van de tocht.
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