Göpel of manege - een moderne rosmolen
In vroeger dagen werd bij veel boerderijen gebruik gemaakt van een göpel, ook wel genoemd
manege, geubel of geupel. Een göpel stond meestal naast de schuur opgesteld en was middels
een drijfstang verbonden met een werktuig dat zich in de schuur bevond. Dat kon een
dorsmachine zijn of een hekelmachine of iets anders. Soms was de göpel overdekt door een
achtkantig gebouwtje met open wanden, zodat de paarden beschermd hun werk konden doen.
In Nederland werd de göpel voornamelijk in de openlucht gebruikt, terwijl hij in Duitsland
vaak overdekt was door een zogenaamde Göpelschauer.

Een göpel op een Limburgs erf; de drijfstang naar de schuur is duidelijk te zien.

Vier paarden trokken de göpel in de Hof Meningen - Gemeinde Undeloh, 1926.

Göpels werden in
Duitsland door meerdere
firma’s gemaakt.
Enige bekende namen
zijn:
Heinrich Lanz
Maschinenfabrik te
Mannheim.
[Heinrich Lanz
* 9-3-1838
Friedrichshafen am
Bodensee,
† 1-2-1905 Mannheim]
en
Maschinenfabrik von
Eckert in Berlin

Bij de Gildehauser Ostmühle in het Duitse Gildehaus (Bad Bentheim) ligt deze göpel van het
merk Heinrich Lanz Maschinenfabrik Mannheim S151.

Ook de Belgische Machinefabriek Louis Claeys maakte de göpel. [Leon Claeys begon te
Zedelghem met het maken van landbouwmachines en leefde van 1879 tot 1955]
Een exemplaar is o.a. te zien in het openluchtmuseum Bokrijk te Genk, België.

Links een göpel van het merk Heinrich Lanz Maschinenfabrik Mannheim S151 en rechts van
de Belgische Machinefabriek Louis Claeys.

In het Groningse Leens ligt achter de museum boerderij bij de borg Verhildersum deze göpel.

Voor de Kreutzmanns Mühle in het Duitse Werlte is eenzelfde göpel te zien.

Bij de molen in het Duitse Rhaude is een göpel opnieuw geïnstalleerd, onder een
Göpelschauer.

Een mooi voorbeeld van een Göpelschauer is te zien in het Freilichtmuseum te Cloppenburg
Dld., waar dit gebouwtje naast de Hof Quatmann is gebouwd.

Op de foto hieronder is van midden voor naar achteren de drijfstang te zien.

Een moderne en
educatieve toepassing
van de göpel is te zien
in de Hof Grüneberg im
Löwenberger Land te
Grüneberg.
bron:
www.hofgrueneberg.de/

Ook in diverse Duitse openluchtmusea wordt het gebruik van de göpel weer aan de
toeschouwers uitgelegd en gedemonstreerd.
De foto toont een demonstratie in het Zuid Beierse Freilichtmuseum Glentleiten, gelegen in
de nabijheid van Murnau.

bron: www.bezirk-oberbayern.de

Een voorbeeld van een göpel uit V. Nagel: “Wie’s der Bauern-Girgel anstellt”, in: “Fliegende
Blätter”, Heft 2289, S.202, München, 1889

En een hedendaagse toepassing van een göpel; bron: Hermann A. 26.01.2009
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/2558/display/15795830

In de grote Meyers Konversations-Lexikon, die in de eerste helft van de 19e eeuw
verscheen, staat een uitgebreid verhaal over de göpel, voorzien van twee tekeningen:
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=107003
In dezelfde Meyers Konversationslexikon is een artikel te vinden over Dreschmaschinen
waarbij o.a. de volgende afbeeldingen zijn te zien, met als onderschrift: Transportable
Göpeldreschmaschine mit Strohschüttlern.
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=104533

Op de Duitse Wikipedia is veel informatie over de göpel te vinden:
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6pel
Op de Nederlandse Wikipedia is over rosmolens het een en ander te vinden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosmolen

Alle nieuwe foto’s in dit artikel, zonder websitevermelding, zijn gemaakt door de auteur.

Deze pagina is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen.
http://www.bdpoppen.nl

