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COLOFON 

 
Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging 
Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981.  
Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders. 
 
Bestuur: 

Voorzitter:  Alidus Hofsteenge, 0597-530838 
 info@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Secretaris:  Remko Verstok, Wedderweg 30, 9699 RE Vriescheloo 
 secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Penningmeester: Nico Holman, Hoofdweg 171, 9697 NG  Blijham 
Leden: Jan Kugel en Abel Middel 
 
Bankrekening:  NL55 INGB 0003 0251 39 
 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen 
De contributie bedraagt € 10,00 per jaar of deel van een jaar. 
Website: www.molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Instructeurs: 
Molen Edens te Winschoten, J. Kugel 06-10323438 
Molen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894 
Molen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389 
 
Redactie: Hemmo Poppen 

 redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl 
 
Het blad wordt afgedrukt toegezonden of op verzoek als PDF (in kleur) per mail 
toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorpagina: Molen Berg Winschoten in overhek stand. Zie artikel op pagina 16 
 

Van de vorige keer op de voorpagina RaRa waar staat deze molen 

De Lelie in Eenrum. Mooie camerapositie. Boven de kap zie je nog net de 
torenspits van de grote kerk van Eenrum. 

mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/
mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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VAN HET BESTUUR 

 
Vriescheloo, 5 augustus 2019. 

 
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 16 oktober 2019 om 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 

1. Opening. 
2. Vaststelling agenda. 
3. Notulen ledenvergadering van 13 maart 2019. 
4. Mededelingen. 

 Jubilea 2020 

 Mutatie ledenbestand 
5. Ingekomen stukken. 
6. Opleiding. 
7. Maaldagen / concept 2020 
8. Planning excursie 
9. P.R. 
10. Jubilarissen / 40 jaar molenaar  
11. Volgende vergadering. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Remko Verstok 
Secretaris.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Muldersnijs 2019-3 pagina 4  

Notulen voorjaarsvergadering 13 maart 2019 
 
1. Opening. 
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Vaststelling agenda. 
Er worden geen aanpassingen voorgesteld. 
 
3. Notulen vergadering van 17 oktober 2018. 
Akkoord.  
 
4. Mededelingen. 

 Afmeldingen: de heren D.Klungel, C. Kosmeijer en A. Haverman. 

 Er wordt stil gestaan bij het overlijden van molenbouwer dhr. R. Dunning. 

 Met dhr. K. Strijk gaat het na het plaatsen van een viertal stents weer vrij 
goed. 

 Opzeggingen: C. v.d. Burg. 

 Nieuwe leden: dhr. R van Zaltbommel en mevr. J. Oost. 
 

5. Ingekomen stukken. 
Reguliere post m.b.t. de subsidies en een overlijdensbericht van de vrouw van 
dhr. Bossen. 
 
6. Jaarverslag.  
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
7. Financieel verslag.  
Is overzichtelijk en duidelijk en roept geen vragen op. 
 
8. Verslag kascommissie. 
De kascommissie (dhr. C. Kosmeijer en dhr. M Steemers) 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. K. Tolboom en dhr. C. Nanninga en als reserve lid  
mevr. I. Wierenga 
 
10. Begroting 2019 en 2020. 
Beide worden goedgekeurd. 
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11. Bestuursverkiezing 
o Dit jaar zijn dhr. A. Hofsteenge en dhr. R.W. Verstok aftredend. 

Beide worden bij acclamatie herkozen. 
Waarbij Dhr. Verstok aangeeft dat dit zijn laatste periode is. 

o Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Gründemann. 
o Kandidaat nieuw bestuurslid: dhr. A. Middel wordt bij acclamatie 

gekozen. 
Dhr. Hofsteenge dankt Dhr. Gründemann voor zijn 15 jaar lange inzet voor de 
Molenwerkgroep als bestuurslid, als voorvoorzitter en als redactielid van 
Muldersnijs. Als blijk van dank krijg dhr. Gründemann namens de werkgroep 
een cadeau aangeboden.  
 
Dhr. Gründemann blijft wel de website beheren. 
 
Dhr. Gründemann bedankt de aanwezigen en laat weten dat hij het werk voor 
de Molenwerkgroep altijd met veel plezier heeft gedaan, maar nu ook toe is aan 
een volgende stap met meer vrije tijd om andere dingen te gaan doen. 
 
Dhr. A. Hofsteenge neemt de voorzittershamer over van dhr. Gründemann 
 
12. Opleiding. 

 Er zijn op dit moment acht leerlingen op drie instructiemolens. 

 Proefexamens op 4 mei 2019 
o Dhr. C. Nanninga 
o Mevr. J. Oost 
o Mevr. J. Sollart 

 Dhr. H. Lich is gestopt met de opleiding. 
 

Ook geslaagde kandidaten zijn welkom op de theorielessen op 
zaterdagmorgen. 
 
13. Maaldagen. 
Akkoord en wordt gemaild naar de molenaars, die voor verdere verspreiding 
zorgen. 
 
14. Excursie. 

 Het bestuur stelt voor de excursie te verplaatsen naar 7 september 
omdat op de geplande datum van 13 april de getuigschriften van de 
Hollandsche Molen worden uitgereikt. 

 Dit voorstel wordt aangenomen 

 Dhr M. Steemers en dhr. A. Hofsteenge presenteren de plannen voor de 
excursie van 7 september 2019. Dit jaar gaat de excursie naar Friesland. 
o Stellingmolen De Zwaluw in Burdaard 
o De Hoop in Stiens 
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o Spinnekop Arkens in Franeker. 
o Stellingmolen spinnekop in Koudum. 
o Spinnekop Mellemolen te Akkrum. 
o Boktjasker in Augustinusga. 

 Vertrek 8.00 uur Molen Berg.  
 
15. P.R. Geen speciale acties wel aandacht voor de opleiding tijdens de 

molendagen in mei en juni. 
 
16. Volgende vergaderingen. 

 Ledenvergadering: 16 oktober 2019 

 Nieuwjaarsvisite:   04 januari 2020 
 
17. Rondvraag. 
 
18. Sluiting. 
Met dank voor ieders inbreng sluit de nieuwe voorzitter de vergadering. 
 
Remko Verstok 
Secretaris. 
 
 
concept Open dagen van de Molens 2020 
 
De vereniging “Molenwerkgroep Oost-Groningen” stelt u in de gelegenheid om 
de aangesloten molens te bezoeken, door ze op verschillende dagen open te 
stellen. 
De molenaar is dan aanwezig. 
 

Vriescheloo:  
Korenmolen de Korenbloem  

Elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 
16.00 uur open. 
Draait op zondag van 13.00-16.00 uur 

Eemshaven:  
Poldermolen de Goliath 

Elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 
17.00 uur. 

Ten Boer:  
Zaag- en korenmolen Bovenrijge 

Elke zaterdag  9.00 tot 12.00 uur. 

Oude Pekela:  
Koren- en pelmolen de Onrust 

Elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Ganzedijk:  
Koren-en pelmolen Udema’s molen 

Elke zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Zandeweer:  
Korenmolen Windlust 

Elke donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
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Noordbroek:  
Poldermolen de Noordermolen 

Volgens afspraak 06-41161941 

Bellingwolde:  
Korenmolen Veldkamps Meul’n 

Elke zondag van 13.00-16.00 uur  
Voor de zekerheid kunt u bellen:  
06-57324617 

Wedde:  
Poldermolen de Weddermarke   

Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur 

 

Van 1 april t/m 1 oktober 

Nieuw-Scheemda:  
Poldermolen de Dellen 

Elke maandag van 19.00 uur tot 
zonsondergang 

Nieuw-Scheemda:  
Poldermolen de Westerse molen 

Molen in reparatie: Open bij deelname 
aan ommetje-westersemolen@msmog.nl 

 

Van 1 mei t/m 14 oktober 

Bourtange:  
Koren- en pelmolen de 
Vestingmolen 

De 1
e
 zaterdag van de maand van 13.00 

tot 16.00 uur. 

Noordbroek:  
Koren- en pelmolen De Noordstar   

 
 
De 2

e
 zaterdag van de maand van 13.00 

tot 16.00 uur 
 

Winschoten:  
Korenmolen Edens  

Winschoten:  
Koren- en pelmolen Dijkstra  

Winschoten:  
Korenmolen Berg  

Wedderveer:   
Spinnekop zaagmolen  

De 4
e 
zaterdag van de maand van 13.00 

tot 16.00 uur 

Veelerveen:  
Korenmolen Niemans Molen 

Laatste zondag van de maand van 12.00 
tot 16.00 uur 

                                                                       
9 en 10 mei Nationale molendag. 
13 en 14 juni Groninger molenweekend. 
12 en 13 september Open Monumenten Dag 
 
Ook als de molens op andere dan genoemde dagen in bedrijf zijn, bent u 
welkom. 
 
Inlichtingen:  www.molenwerkgroepoostgroningen.nl 
 
 
 

mailto:ommetje-westersemolen@msmog.nl
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE 2019 LANGS MOLENS IN FRIESLAND 
INGEZONDEN DOOR GERARD MURRIS 

 
Op zaterdag 7 september, tegen 8 uur, verzamelen zich een aantal 
molenliefhebbers op de parkeerplaats naast molen berg te Winschoten. 
Dit jaar een najaarstocht langs een vijftal molens in buurprovincie Friesland. Het 
voorspelde weer hield niet over; een flinke wind en af en toe regenbuien. 
Later op de dag blijkt dat van deze voorspelling niets terecht zou komen: 
schitterende blauwe luchten en hier en daar witte wolkpartijen en heel in de 
verte soms een donkere wolk vol water. 
 
De rit begon met een tegenvaller: de A7 was na Zuidbroek  gestremd en de 
officiële omleiding loopt via Gieten. We zullen dan niet op tijd bij onze vrienden 
kunnen zijn, die in Groningen staan te wachten op de Duitse bus. 
Onze reisleider Alidus Hofsteenge wijst de chauffeur gelukkig op de verkorte 
route via Veendam en de Kielsterachterweg, zodat om ca. 9 uur het gezelschap 
van 26 man/vrouw compleet is. 
 

 De eerste molen is een 
kleintje: een boktjasker bij 
Augustinusga. 
Eén van de drie nog 
bestaande boktjaskers en 
volgens de enthousiaste 
vrijwillig molenaar, zeker de 
mooiste.  De rollen van de 
bok lopen over een betonnen 
ring. De molenaar heeft vier 
passende zeiltjes bij zich en 
laat ons drie ervan 
voorleggen. Helaas te weinig 
wind, maar met wat ferme 

arm -bewegingen aan het gevlucht , kunnen we toch laten zien dat de tonvijzel  
water omhoog brengt en uitstort in de ringvormige greppel. 
Ikzelf vind het toch een merkwaardige positie van deze tjasker: de vijzel krijgt 
water via een duiker uit een sloot met een waterpeil dat hoger licht dan het 
waterpeil in de sloot waar de tjasker het uiteindelijk naartoe maalde.  Meestal is 
dat toch andersom. 
De molenaar denkt dat de waterhuishouding in dat gebied sterk is gewijzigd en 
kunnen we alleen maar gelukkig zijn met een perfect werkend poldermolentje.  
Er zijn trouwens genoeg poldermolens die het water ook rondpompen. 
(Meer info over de molen in de molendatabase nr. 42, red) 
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De volgende molen is De Zwaluw in Burdaard; een stellingmolen met een maal- 
en pelinrichting. 
Het bijzondere is dat naast de molen een van een paltrok overgenomen loods 
staat; ingericht met een drietal zaagramen.  
De zagerij wordt door de windmolen aangedreven door middel van een min of 
meer horizontale aandrijfas die onder een afdak door van de molen naar de 
zagerij loopt. 
De communicatie bij bijzondere omstandigheden tussen de molenaar en de 
zaagvloer vice versa verloopt gewoon met een mobiele telefoon. 
Elk zaagraam heeft een aangespijkerd bordje met een, uiteraard Friese spreuk. 
Eén ervan luide, vrij vertaald:  “Al is de boom nog zo krom…Ik lach erom”. 

De zagerij wordt gerund door 
vrijwilligers; voor het gezaagde 
hout is meer dan voldoende 
belangstelling. 
De korenmolen ben ikzelf niet 
meer in gegaan, maar wordt 
door een beroeps mulder 
beheerd en levert het meel aan 
een aantal bakkers in de 
omgeving.  
(Meer informatie in de 
molendatabase nummer 44, red) 
 

 
Vervolgens gaat de rit naar 
Stiens; stelling-korenmolen De 
Hoop. 
Deze molen staat vol met silo’s 
voor de verschillende soorten 
graan en opvangbunkers voor 
de meelproducten. Tot 2002 
werd het maal-, zeef- en 
mengproces met een computer 
aangestuurd. Door het 
wegvallen van voldoende 
bakkers, was hier geen droog 
brood meer te verdienen.  
Nu wordt de molen door 

vrijwilligers gerund. Zij maken dankbaar gebruik van de elektrische kruilier en 
een door een elektromotor aangedreven maalsteen. 
Het gevlucht is uitermate interessant: op de binnenroe Ten Have-systeem met 
een Van Bussel stroomlijn neus en op de buitenroe een fok met remklep. 
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De gesloten Ten Have- klep wordt hier geopend (gezwicht) door de 
middelpuntvliedende kracht , ontstaan door de massa van de trekstang (die 
loopt van de spin naar de onderste ‘heklat’ ).  
Bedenk hierbij dat bij zo’n 70 enden  de buitenzijde van het gevlucht toch een 
snelheid van ca. 80 km/u. haalt.  
En Jan Kugel vertelt, dat dit zelfzwichtende vermogen van de Ten Have-klep 
wordt versterkt door de Van Bussel stroomlijnneus. Deze zorgt voor een 
onderdruk achter de TH-klep. 
(Meer informatie over de molen op molendatabase nr. 129, red.). 
 
Naast deze molen is in een 
brandschone werkplaats 
(schoenen uit a.u.b.!!) de 
Molenzeilmakerij Koning 
gevestigd. 
Hier zien we hoe de lijken 
aan het zeil worden genaaid 
en bokkepoten, zwichtlijnen 
enz. worden vervaardigd. 
Ik krijg van een oud 
werknemer een 
demonstratie oogsplits 
maken; met een holle 
splitspriem kun je heel 
gemakkelijk een kardeel a 
onder een ander kardeel b 
door trekken. En ook nieuw 
voor mij is om zo’n kardeel 
(a) even plaatselijk uiteen te 
trekken, deze wordt dan 
platter; en dan a onder 
kardeel b door aantrekken. 
De verbinding wordt dan 
platter en fraaier. Dit is iets 
voor de laatste theorieles 
van het seizoen. 
 
 
 
De busreis gaat nu naar Franeker. 
Hier krijgen we drie kwartier de tijd om even door het zeer fraaie, oude centrum 
te lopen en voor de inwendige mens te zorgen. Uiteraard is er een aantal dat de 
lunchtijd oprekt naar zeker een vol uur, waarna we in een buitenwijk de fraaie 
Spinnekop Arkens kunnen bekijken. 
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Wat mij betreft een heel mooie verschijning met z,n  dwarsgetuigd gevlucht.  
Met een beetje moeite kun je naar de kop klimmen en dan zie je de werking van 
de trekvang.  
Doordat er helemaal geen ruimte is voor een vangbalk met enig gewicht, moet 

de molenaar zijn eigen 
lichaam als zodanig inzetten.  
De vrijwilliger vertelde tot mijn 
verbazing, dat er een 
restauratie plan ligt, waarbij 
één end voorzien gaat worden 
van zelfzwichting. Voor 1932, 
of daaromtrent, zou deze 
spinnekop daar ook mee 
uitgerust zijn. Ik ben benieuwd 
hoe dat eruit gaat zien en waar 
de zwichtketting komt te 
hangen. 
 

(Meer informatie molendatabase nr. 69, red.) 
 

De laatste molen is ook een 
fraai exemplaar: De Vlijt in 
Koudum. 
Een spinnekop als 
stellingmolen met als functie 
een korenmolen. 
De onderbouw (schuur) is 
nieuw en de spinnekop is een 
originele poldermolen van 
elders. 
De spinnekop zat mooi in de 
zwarte  ‘beits’ o.i.d.; het zal 
wel geen teerproduct zijn. 
Verder vind ik de bedekking 
met dakpannen wel 

opmerkelijk; de molenaar vertelde dat gedacht wordt aan het vervangen door 
een rieten dek. 
(Meer informatie molendatabase nr. 92, red.) 
 
Klaar voor de terugtocht; via Lemmer en Joure (zonder rotonde) naar 
Groningen en Winschoten. 
Alidus neemt voor het laatst de microfoon in handen en vindt dat het een 
geslaagde, leerzame en gezellige  excursie is geweest; applaus van 25 paar 
handen en niemand die hem tegenspreekt. 
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WESTERSE MOLEN “ONTHOOFD” 
BIJDRAGE VAN WIM VAN RHEEN 

 
Zwaar draaien bij zwakke winden moeilijk in beweging komen. 
Aan het “chassis” van de kap hebben de langste balken de voeghouten hun tijd 
gehad. 
Licht doorgebogen d.m.v aantasting door boktor. 
Tussen deze balken zit de tempelbalk en wordt evenals de spantring ook 
vervangen. 
Zondag 4 september 2016 heeft de molen voor de laatste keer gedraaid. 
In verband met schilderwerk aan het wiekenkruis zijn de zeilen er af gehaald. 
Doornbosch 
molenbouw in 
samenwerking met 
molenmakerij 
Nieman beiden uit 
Adorp hebben 
woensdag 
1 augustus de kap 
afgenomen voor het 
noodzakelijke 
herstel. 
Over de foto: 
Kap zweeft in de 
takels van de kraan. 
 
Foto: Willem van 
Karsen 
 
 

MOLENDAG SUD WEST FRYSLAN 
DOOR WIM VAN RHEEN 

 
Zondag 24 november molendag Sud West Fryslan 11.00-16.00 u. 
Wordt sinds 2011 elke laatste zondag van november gehouden. 
Nijhuizermolen te Nijhuizum spinnenkopmolen met een unieke ondertoren. 
Doris Mooltsje te Oudega spinnenkopmolen groter dan de kleinste wipmolen. 
Terpensmole spinnenkopmolen te IJlst prijkt naast Zaanse molen De Rat. 
300 jaar De Jager te Woudsend is een houtzager. 
Fellinger gemaal met dieselmotoren in Makkum. 
Op www.molenstichtingswf.nl worden in november meer deelnemende molens 
vermeld 
www.facebook.com/molensinsudwestfryslan 

http://www.molenstichtingswf.nl/
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MOLENWEETJES 

 
Belgische benamingen voor zeilvoering 

volzeil 
tuitjes 
tenhalven 
tenoppersten 
bloot 

 

MOLENGEDICHT 

 
Windstilte bracht vroeger grote bezwaren met zich mee, vooral langdurige 
windstilte: 

Wanneer het stil is en niet waait 
en de molen niet meer draait, 
dan ziet men hier en daar bij hopen 
allemaal boeren en bakkers loopen, 
roepend met veel misbaar: 
Waar duivel blijft de molenaar! 

 
Roggemolen van De Wilp, Groningen  
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OVERHEK 
BERICHT VANAF MOLEN BERGDOOR GERARD MURRIS 

 
We hebben molen Berg een paar keer overhek 
weggezet. Derk en ik vinden het eigenlijk wel 
een mooie wiekstand. 
Het valt op, die twee priemende roeden als een 
V in de lucht. 
 
De eerste keer dat we het gevlucht in de lange 
rust hebben gezet, was de ‘procedure’ als’t 
volgt. 
Even bedenken welke twee opeen volgende 
roe-einden we zullen nemen; laten we zeggen 
roe nrs.1 en 4 .   
Roe nr. 1 afstoppen en de loopkabel van de bliksembeveiliging aankoppelen.  
De vang lichten en het wiekenkruis vooral rustig verder laten gaan totdat roe 1 
horizontaal rechts staat. 
Je kunt het beste van te voren de loopkabel buiten de balie laten hangen. 
Jaren geleden, toen ik nog alleen op Berg molenaar was, is de klem van de 
loopkabel achter de balie blijven hangen en afgeknapt. 
Overigens heb ik in die tijd ook opgemerkt, dat de loopkabel van roe 1 tijdens 
de vlucht, aardig heen en weer bewoog; de verbinding van de loopkabel met de 
klem die aan de roe vast zit, krijgt het behoorlijk te verduren. Vooral als je deze 
actie met enige regelmaat uitvoert. 
De verbinding is er niet voor gemaakt om vaak te worden verbogen. 
Daarom hebben we vooraf met een kort stuk touw een strop om de loopkabel 
aangebracht, direct achter de klem. Het losse end van de strop wordt dan aan 
bijvoorbeeld de beugel vastgemaakt, waaraan ook de loopkabel-klem wordt 
bevestigd. 
Het gevolg is dan dat de kracht van de zwaaiende loopkabel wordt opgevangen 
door de strop en niet door de koperen kern van de loopkabel. 
De strop is eenvoudig aan te brengen; op www.knoopenzo.nl is deze bekend 
onder de naam van schuif-klemknoop. 
 
Goed, roe 1 staat met loopkabel horizontaal rechts en dus staat roe 4 voor de 
borst.  Hieraan bevestigen we dan de tweede loopkabel; eveneens voorzien 
van een strop!  
Want als we een volgende keer weer willen beginnen, zal de loopkabel van roe 
4 ook een rondje door het luchtruim moeten maken. 
En vervolgens lichten we de vang voor de laatste keer en laten het gevlucht in 
de overhek positie stoppen. De mooiste positie, volgens mij, krijg je, wanneer 
van beide enden (dus 2 en 3) het hoogste punt op hetzelfde niveau boven de 
kap uitsteken. 

http://www.knoopenzo.nl/
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Staande recht achter de staart kun je dat makkelijk in de peiling houden, met 
als referentie op de voorgrond de kaprand met roosterhouten en/of de lange 
spuit. 
Op zaterdag 22 juni j.l. hebben we een tweede methode toegepast. 
Te beginnen bij roe nr. 1 .  We bevestigen de loopkabel en daarnaast maken 
we aan de onderzijde van de achterzoom een stevig lang touw vast (met een 
paalsteek bijv.). 
Vervolgens lichten we de vang en laten roe 1 een kwartslag verder gaan. 
Dan staat roe 2 voor de borst, waaraan we de tweede loopkabel bevestigen.  
Met het stevige touw trekken we het gevlucht terug tot de overhek-stand. 
Eén van ons beiden kijkt dan achter bij de staart of het wiekenkruis in de goede 
positie staat en legt de vang neer. 
De eerst volgende keer, wanneer er weer gedraaid zal worden, trekken we met 
het touw roe 1 terug en maken de loopkabel en het touw los en laten dan roe 2 
komen. 
Deze methode is ons zeer goed bevallen. 
Twee opmerkingen hierbij: 

 We hoeven geen strop te gebruiken, want de loopkabels maken geen 
rondje. 

 Echter wanneer er echt  veel wind staat, zal het niet eenvoudig zijn (wellicht 
onmogelijk) om met een touw het ene end tegen de draairichting in omlaag 
te trekken. 

We zullen een volgende keer dit nog wel eens uitproberen. 
 
Derk en ik vroegen ons af wanneer de beroepsmulders in vroegere tijden deze 
overhek-stand gebruikten. 
Ik heb Bob Poppen er naar gevraagd; zijn gemailde tekst geef ik hierbij weer in 
schuinschrift: 
 

De wiekstanden van de molens hadden vroeger veel meer een zuiver 
praktisch nut. 
Vreugde en rouw werd op die manier simpel doorgegeven, evenals de 
bilstand, werkstand, etc. 
Bicker Caarten heeft daarover het een en ander geschreven en zelf heb ik 
enige jaren terug daarover in De Zelfzwichter een aantal artikeltjes 
geplaatst. 

Een eveneens zeer praktische stand is de molen in de roede voor de 
borst-stand te plaatsen, met vol zeil. 
Daarmee gaf de molenaar aan dat hij geen werk had en dus voor iedere 
nieuwe klant meteen kon gaan malen. 
Deze stand werd ook gebruikt voor de middagpauze. Mocht ondertussen 
de windkracht veranderd zijn, dan kon men meteen het eerste zeil daarop 
aanpassen. 
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Zaterdags aan het eind van de werkdag werd de molen overhek 
weggezet, en iedereen kon zo zien dat de molen weekendrust had. 
Door de week had men geen vrije dag, dus dan werd die stand ook niet 
gebruikt. 

Mocht de molen toch niet draaien, dan had dat een reden, bijvoorbeeld 
omdat er een reparatie uitgevoerd moest worden, of omdat de stenen 
gebild moesten worden. Maar ook die werkzaamheden werden met 
wiekstanden duidelijk gemaakt en was bij de boeren bekend. 
Zo voorkwamen ze een nutteloze rit naar de molen.  

Een andere reden om de molen overhek weg te zetten, heeft te maken 
met het feit dat de roeden vroeger van hout waren en als dat object het 
hoogste punt was, dan had je eerder kans op blikseminslag. Om die kans 
te verminderen, zette men de molen overhek weg. 
Tegenwoordig is de bliksembeveiliging daarvoor een belangrijk instrument.  

Het wegzetten van de molen door de huidige generatie vrijwillig 
molenaars vindt met name plaatst op de wijze die men zelf prefereert. 

 
Verder heeft Bob mij op het idee gebracht om de hiervoor beschreven 2

e
 

methode met het extra touw uit te proberen. 
Wat wel duidelijk is gebleken: het overhek wegzetten van de molen kost meer 
tijd. Maar goed, op molen Berg hebben we geen gedoe met zeilen. 
Bij deze wiekstand gebruiken we de aanwezige roeketting natuurlijk niet.  
We hebben een goede vang met extra gewicht, twee stutten en bij storm op 
komst  zouden we er een tweede steen bij kunnen zetten.  
Maar voorlopig doen we de overhek-stand zo af en toe bij rustig weer; omdat 
het toch een mooi gezicht is.  
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INUNDATIE 1944 – 1945 
DOOR WIEKE DUINMEIJER, MULDER IN HOEKSMEER 

 
Overstroming in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en 
Slochteren door de Duitse bezetters. 
 
Na het bevel van de Duitse bezetter om het hele gebied tussen het 
Damsterdiep en het Eemskanaal onder water te zetten, kwamen drie Duitse 
militairen bij Jan Smit, watermulder in Hoeksmeer, met de mededeling dat hij de 
valkleppen van het gemaal open moest zetten. Daarvoor was het nodig eerst 
de schroef in werking te zetten, om het water aan weerszijden van het schot 
even hoog te krijgen. Pas daarna kon het valschot omhoog worden getrokken 
en vast worden gezet. 
Smit weigerde het bevel, want zijn laaggelegen woning zou als eerste met het 
water te maken krijgen. Hij wilde eerst met z’n eigen inboedel vertrekken naar 
een veilige, hoger gelegen plaats. (later bleek de vrees van Smit gegrond, want 
het water kwam in z’n woning tot het raamkozijn toe.) 
Smit waarschuwde direct het Polderbestuur en vroeg om de schroef onklaar te 
maken. 
Dijkema, Dam en Zuidveld besloten om de elektromotor er af te laten halen, 
aangezien deze misschien ook in het water zou komen. De motor werd op een 
wipkar geplaatst en naar de andere kant van de weg in de boerderij van 
Coolman op stropakken gezet. 
Op de andere boerderij woonde toen Ellerman. 
Twee dagen later kwam weer een voorman van de O.T.*, met twee Duitsers 
naar de molen. 
Ze wilden de valklep open hebben, om de polder er onder te laten lopen. 
Ze probeerden de klep met een paar man open te trekken, maar dat lukte niet 
tegen de waterdruk in. Daarna wilden de Duitsers een paar paarden hebben om 
de klep open te trekken. 
Twee paarden van Coolman werden er voor gezet, maar ze kregen geen 
enkele beweging in de klep, hoe hard de Duitsers ook schreeuwden en 
sloegen. De paarden kregen er geen beweging in.  
De Duitsers gaven het op, met de mededeling dat hun paarden in Duitsland 
veel sterker waren. 
 
In totaal is geïnundeerd :   3588 ha bouwland 
                                             387 ha weiland 
                                               18 ha tuinbouwgrond 
                                             158 ha erven met tuin 
                                       ------------------------------ 
                                          4151 ha totaal 
Nagenoeg alle bomen in het inundatiegebied zijn gestorven. 
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* O.T. = Organisatie Todt. Een Duitse frontbouw eenheid voor aanleg van 
wegen, militaire versterkingen en infrastructuur, waar ook Nederlanders voor 
werden geworven voor belangrijke openbare hulpverlening van technische 
aard.  
Collaborateurs die als toezichthouders, mensen dwongen o.a. te spitten. 
 
Zie de oproep van 28 september 1944: Alle mannen van 15 - 60 jaar moeten 
zich melden voor graafwerkzaamheden bij de O.T.  
 
Dit verhaal komt uit "INUNDATIE" 1944-1945 in woord en beeld. 
 

WIST JE DAT???? 

 
Derk Klungel al 60 jaar muzikant is. 
Woensdagavond 3 juli heeft de cmv De Harmonie een klein concert gegeven in 
zorgcentrum Renselheerdt te Winschoten. Op deze avond werd Derk Klungel 
door zijn mede muzikanten verrast. Hem werd door bestuurslid Ben Wilts van 
de Muziekbond Groningen en Drenthe een gouden bondsinsigne met oorkonde 
uitgereikt vanwege zijn 60-jarig muzikantenjubileum. In het bijzijn van familie en 
vrienden werd stil gestaan bij vele muzikale belevenissen van Derk in de 
afgelopen 60 jaar. Derk bespeelt de bas en doet dit met zeer veel plezier. 
(bron c.m.v. De Harmonie) 
 
Op 22 juli Jet is geboren. 
Jet is de dochter van Marijn  en Maaike Sijbom. Extra bijzonder is dat Jet de 
1000e baby is die in het Scheper Ziekenhuis in Emmen is geboren sinds de 
opening van het Ouder- en Kindcentrum. 
Marijn is molenaar op molen De Bente in Dalen en ook molenaar op de 
Weddermarke in Wedderbergen. 
 
Je zelf ook een aandeel kunt hebben in de Nederlands molendatabase. 
Zoek op www.molendatabase.nl je eigen molen en loop de gegevens eens 
kritisch langs. Wijzigingen en aanvullingen kun je doorgeven door op de pagina 
van je eigen molen rechtsboven op het envelopje te klikken.  
De ervaring is dat wijzigingen binnen enkele dagen zijn aangepast. 
 
We toch nog even de jubilarissen noemen van 2019: 
25 jaar molenaar: Dhr. J. Olthof 18-05-1994 
35 jaar molenaar. Dhr. A.C. Hofsteenge 27-06-1984 
   Dhr. D.W. Hoftijzer 04-06-1984 
   Mevr. G.G.I. Koster-Westervaarder 04-06-1984 
40 jaar molenaar: Dhr. D.J. Tinga 19-09-1979 
   Dhr. G.S.J. Murris 22-09-1979 

http://www.molendatabase.nl/
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RECEPT MET DANK AAN JOEP GRÜNDEMANN 

 
Spekbrood (uit AKG Molens, molenaars en broodbakmachines) 
 
Alle ingrediënten op kamertemperatuur in volgorde van onderstaand recept in 
het bakblik doen: 
2.4 dl water 
10 gr zout 
500 gr tarwebloem 
10 gr droge gist 
10 gr boter 
10 gr suiker 
 
Selecteer het programma deeg en druk op start. 
Kijk na 5 minuten of er een mooie deegbal ontstaat, indien het deeg te droog of 
te nat is kan men voorzichtig wat vocht of meel toevoegen. 
Als het programma klaar is van de deegbal 2 lange lappen vormen 
 
Vulling: 
125 gr reepjes gerookt spek 
Rode pikante grill saus 
Smeer de deeglap in met de saus. Beleg de gehele lengte van het deeg met de 
reepjes gerookt spek. De zijkanten van het deeg vrijhouden. 
Laat het deeg weer rijzen tot het duidelijk omhoog gekomen is. Bak het in een 
voorverwarmde oven op 210 graden in 15 – 25 minuten gaar. 
 
Meer varianten zijn mogelijk met als vulling op de deeglap: 
 
 

VRAAG 

 
Waarvoor wordt dit gereedschap gebruikt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing op pagina 26 
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STOCKHOLMER TEER 

GEERT VAN STEKELENBURG 

Overgenomen uit het Peellands Molennieuws nr 93 van april 2018 
 
Een bouwbestek afkomstig uit de Schermer van 1636 vermeldt dat “de wegen” 
(horizontale planken) twee maal geteerd moesten worden met Stockholmer 
teer. 
Vrijwel elke molenaar zal wel eens gehoord hebben van Stockholmer – of 
Zweedse teer, al is dit niet meteen een product dat hij dagelijks zal gebruiken. 
Zelf gebruik ik het regelmatig nog wel om het hek van mijn 
molenbeltafscheiding mee te behandelen. Deze oude teersoort is een houtteer 
die niet zwart van kleur is, maar bruin en hij geeft het hout een natuurlijk 
aanzien. Teer is al uit de oudheid bekend als een degelijk product voor het 
verduurzamen van hout en voor medicinale toepassingen. Maar wat is teer nou 
eigenlijk voor een product en hoe wordt het gemaakt? 
 
Teer is een destillaat uit plantaardig materiaal en kan gewonnen worden uit 
allerlei planten zoals bomen en tabak, maar ook uit fossiele planten: turf, 
leisteen en steenkool. In de prehistorie en in de Middeleeuwen werd houtteer 
door kolenbranders gewonnen in zogenaamde “meilers”. Dat zijn opgestapelde 
en met plaggen afgedekte houthopen die op een speciale manier werden 
aangestoken. Door de luchttoevoer te regelen (weinig lucht toe te voegen), 



 

Muldersnijs 2019-3 pagina 23  

verbrandt het hout bij lage temperaturen. De vrijkomende gassen en dampen 
condenseren als teer tegen de koele buitenkant. Uiteindelijk blijft ook houtskool 
over. Dit proces van verdamping en het vervolgens door afkoeling vloeibaar 
maken van de vrijgekomen gassen staat bekend als destillatie. In de 16de 
eeuw al kwam de teerproductie in Scandinavië tot bloei. Veel kleine boeren in 
Noord-Zweden stookten houtteer als bijverdienste. Hiervoor werden vooral de 
wortels van de grove den gebruikt. Dit leverde de hoogwaardige Stockholmer 
teer. Overvloedige aanwezigheid van hars in het hout geeft teer namelijk zijn 
karakteristieke kleefkracht en zorgt voor de elasticiteit van teer als product voor 
houtconservering. Ook beukenteer is van goede kwaliteit. 
Ook heel goed bruikbaar in dit proces is de bast van de berk omdat deze veel 
betuline bevat. Bij gebruik van deze houtsoort ontstaan ook veel vluchtige 
gassen die door afkoeling condenseren. 
 
Al in de oudheid maakte men gebruik van houtteer voor conserveren van 
houten schepen, maar in de zeventiende eeuw, toen de OostIndiëvaarders naar 
Indië voeren, nam de behoefte aan houtconserveringsproducten als teer en pek 
enorm toe en daarom vervoerden in de Gouden Eeuw Nederlandse schepen 
ieder jaar enorme hoeveelheden teer en pek via de Sont naar de Nederlanden. 
De intensieve handel tussen Nederland en de Oostzeelanden bestond voor een 
aanzienlijk deel uit dit soort producten. In oude bestekken lezen we dikwijls dat 
het houtwerk bij stallen moest worden ingesmeerd met teer: “Dan sal men de 
geheele schuur van buyten tweemaal teeren en ook de deuren van binne met 
fijne Stokholmer teer” (boerderijbestek  IJsselstein 1779). 
 
Er zijn twee technieken om houtteer te maken, namelijk hierboven al 
beschreven methode: de directe verhitting van het hout, opgestapeld in een 
“meiler”. Dit is een eenvoudige methode die echter tamelijk veel hout kost.  
Een andere methode is door 
indirecte verhitting. Hiervoor 
worden twee potten op elkaar 
gestapeld. De onderste pot 
wordt ingegraven. Hier boven 
op komt een andere pot te 
staan waarin in de bodem wat 
gaten zijn gemaakt. In deze pot 
gaat het hout dat wordt 
“gedestilleerd”. De pot wordt 
aan de bovenkant goed 
afgesloten. Ook wordt een 
goede afsluiting tussen de 
potten gemaakt. (bijv. met 
leem). Vervolgens wordt aan 
de buiten kant van de buitenste 
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pot een vuurtje gestookt. Hierbij moet de temperatuur van ongeveer 700 graden 
voor tenminste zo’n 3 uur worden bereikt. Bij 700 graden begint de droge 
distillatie. De gassen condenseren in de koude onderste pot. Houtteer bedraagt 
ongeveer 1/8 van de hoeveelheid hout waaruit ze gewonnen is door droge 
distillatie.  
Houtteer werd voor vele doeleinden gebruikt o.a. om pijlpunten op pijlschachten 
te bevestigen, het kon ook dienst doen als smeermiddel. En het werd gebruikt 
als conserveringsmiddel voor hout, touw etc. Ook in de (moderne) 
geneeskunde wordt deze stof nog gebruikt en wordt met succes toegepast bij 
de behandeling van eczemen. 
Houtteer verdween enigszins uit beeld toen er in de 19de eeuw in ons land 
gasfabrieken kwamen waarbij stadsgas voor verwarming en verlichting werd 
gewonnen uit steenkool. Hiermee kan ook teer gemaakt worden. Dit proces is 
in grote lijnen vergelijkbaar met wat hierboven is beschreven. Dit leverde als 
afvalproduct de bekende gedestilleerde koolteer op.  
Steenkoolverwerking heeft ook andere producten opgeleverd die gebruikt 
worden voor het verduurzamen van hout zoals bijvoorbeeld carbolineum. Teer 
wordt alleen voor buitengebruik toegepast, ter bescherming van zachte 
houtsoorten. Op bijvoorbeeld houten schuren, schuttingen, omheiningen, 
beschoeiingen, boten, steigers en molens. 
 
De horizontale beplanking (potdekseling) van de buitenwand van boerderijen en 
schuren werd vrijwel altijd geteerd. Voor houtwerk van schuren gebruikte men 
aanvankelijk houtteer, later carbolineum, al dan niet gemengd met koolteer, of 
onverdunde koolteer. Voor het behoud van het houtwerk is het van belang dat 
de houten wand kan ventileren en dat het hout kan ademen. De teerlaag moet 
daarom damp-open zijn aan de buitenzijde. Houtteer is meer damp-open dan 
koolteer. Koolteer is daarom niet geschikt voor gebruik op hout. Toch werd dat 
vroeger nog wel eens toegevoegd aan de bruine carbolineum om hem zwart te 
maken. Hout kon dan na verloop van jaren gebruik van dit mengsel behoorlijk 
aan het rotten zijn onder een dikke harde zwarte laag koolteer, zonder dat je 
dat aan de buitenkant zag. Zweedse teer wordt gewoonlijk uitgesmeerd met 
een bokkenpoot. Dit is een kwast met een lange steel met een dikke ronde kop. 
Het verwerken gaat het best met warm weer. Als zowel het materiaal als de 
ondergrond warm is, is het beter smeerbaar en trekt het teerproduct beter in het 
hout. Door de pot met teer warm te houden op een gasstel, of in een bak met 
warm water wordt de teer dunner met als voordelen dat hij beter smeerbaar is 
en ook beter in het hout trekt. Uitvoeren van teerwerk in de volle zon is niet 
goed. Bestanddelen uit de teer of de creosootolie in de carbolineum verdampen 
te snel, en slaan neer op de huid. Dat zorgt voor verbrandingsverschijnselen op 
handen en in het gezicht. Bij het gebruik van Stockholmer teer doet dit 
verschijnsel zich nauwelijks voor.  
Om touwen beter bestand te maken tegen vocht, werden ze ook vaak geteerd. 
Dat teren gebeurde door eens per jaar de touwen in een bad van Stockholm 
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teer te verwarmen tot een temperatuur tot boven het kookpunt. Het teveel aan 
teer moest daarna verwijderd worden. Dat gebeurde door het touw tussen twee 
rollen door te halen, te vergelijken met een oude waswringer, of door het touw 
door een gat in de grond te trekken, waaromheen men een spons had 
bevestigd. Aan het teren van touw waren echter ook enkele nadelen 
verbonden. Geteerd touw wordt namelijk korter en de sterkte neemt af. In 
sommige gevallen vermindert de sterkte wel 75%. Oppervlakkig geteerd touw is 
dan ook sterker dan door en door geteerd touw. Later gebruikte men voor dit 
zogenaamde “tanen” van het touw ook wel andere plantaardige stoffen. 
De grootste afnemers van touw waren natuurlijk de scheepsbouwers en de 
scheepszeilenmakers, die meestal ook de molenzeilen maakten. Ook de 
touwen van de molenzeilen werden eveneens geteerd met Zweedse teer 
eventueel verdund met lijnolie. Stockholmer teer heeft een antiseptische 
werking en wordt veterinair gebruikt voor klauw- en hoefbehandeling. Tevens 
wordt het gebruikt als ingrediënt voor huidzalven, zepen en shampoos.  
Zeker nog het vermelden waard is de speciale geur. Zoals ik aan het begin van 
dit artikel al aangaf, gebruik ik regelmatig Zweedse teer voor het hek bij de 
molen. Als dit hek behandeld is, ruik je dat op behoorlijke afstand: er hangt dan 
een doordringende brandgeur, een geur die doet denken aan de geur van 
rookworst of gerookte paling. Jaren geleden, toen ik ook de trap en de staart 
nog met ditzelfde middel behandeld werd er in de buurt wel eens gevraag of er 
ergens iets in brand had gestaan. De geur blijft erg lang hangen en zodra de 
zon op het houtwerk schijnt komt hij zelfs na maanden nog weer opnieuw 
tevoorschijn. Stockholmer teer is nog altijd verkrijgbaar. Bijvoorbeeld de merken 
Tenco, Lacq en Rapide leveren dit product. Een oud recept gevonden op de 
website van Tenco: 1 deel Stockholmer Teer, 1 deel natuur terpentijn en 1 deel 
gekookte of rauwe lijnolie om zo een harpuis (mengsel) te maken dat hout 
beschermt tegen bijvoorbeeld inwateren. 
 
Het fijne van het werken met Zweedse teer is dat je weet dat je op een min of 
meer milieuvriendelijke manier met teer bezig bent en dit kan van veel andere 
teersoorten niet gezegd worden. Die aparte geur en de noodzaak van het 
vooraf verwarmen neem je maar op de koop toe. Het kan in bepaalde gevallen 
zelfs een pré zijn: hangjongeren die je molenhek als hangplek gebruiken om 
hun stickie te roken, laten dat maandenlang wel uit hun hoofd als je hek weer 
behandeld is met Stockholmer teer. 
Bronnen: 
www.collectiewijzer.nl/2014/01/07/teer-historie-en-toepassing/ 
www.ijzertijdboerderij.wordpress.com/2007/02/13/het-maken-van-houtteer/ 
www.technischwerken.nl/kennisbank/materialen-kennisbank/wat-is-teer-en-
waar-wordt-teer-voor-gebruikt/ 
 

 
 

http://www.collectiewijzer.nl/2014/01/07/teer-historie-en-toepassing/
http://www.ijzertijdboerderij.wordpress.com/2007/02/13/het-maken-van-houtteer/
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/materialen-kennisbank/wat-is-teer-en-waar-wordt-teer-voor-gebruikt/
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/materialen-kennisbank/wat-is-teer-en-waar-wordt-teer-voor-gebruikt/
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MOLENWEETJES 

 
Waarom draaien molens linksom. 
 

Met de zon mee 
Bomen groeien een beetje met de zon mee. Hierdoor ontstaat er een draaiing 
naar links in de stam van de boom. De draaiing zie je ook aan de barsten in 
oude houten balken. Als je bij de wortelkant van de balk naar rechts zou 
draaien, dan draai je de barsten verder open. Als je naar links draait, dan draai 
je de barsten dicht. 

Van hout 
De molens die je in Nederland ziet zijn van hout. Ook de as tussen de wieken 
en de wielen in de molen is van hout. Om deze zo stevig mogelijk te houden en 
te zorgen dat de barsten in het hout niet verder open gedraaid worden, moet 
deze linksom draaien. Daarom draaien de wieken van een molen ook linksom. 

Meer wind 
Moderne windmolens worden niet meer van hout maar van metaal gemaakt. 
Die molens kunnen dus links- en rechtsom draaien. Toch zie je de meeste 
moderne windmolens rechtsom draaien. Wetenschappers hebben namelijk 
ontdekt dat rechtsdraaiende molens in Nederland meer wind vangen dan 
linksdraaiende molens. Dat heeft te maken met de richting van de wind in ons 
land. 
 Opmerking: 
Wetenschappelijk is de bovenstaande uitleg niet vastgesteld, maar vroeger 
dacht men het wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing van de vraag op pagina 21: 
Wordt gebruikt om de tanden van een zaagblad handmatig te zetten, dus 
zaagmolen. 
Foto van 'de Zwaluw' in Birdaard. 
 
Op de volgende pagina nog een fraaie tekening van molen Edens in 
Winschoten met het pakhuis er nog naast en met zelfzwichting. 
Tekening gemaakt en beschikbaar gesteld door dhr F.Kuiper uit Winschoten. 
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