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Op dinsdag 26 augustus bracht koningin Beatrix een bezoek aan 
het Westerkwartier. Het bezoek stond sterk in het karakter van 
de leef- en woonomstandigheden van de Westerkwartierders. In 
het dorp Camwerd werd de molen De Meeuw bezocht. 
Vrijwil lig molenaar 0.). Tinga liet de koningin het gastenboek 
tekenen. 
ioto: NRC l landelsblad, 26 augu>tus 1997 
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Oud Harendermolen 

Op de wandkaart van Th. Beckeringh van 1781 

wordt de 'Haarder molen' ten noorden van Glim

men weergegeven tussen de wegen naar Oe Punt 

en Zuidlaren. De molen van Haren stond toen dus 

op Glimmer grond, aangezien Glimmen behoorde 

tot het kerspel Noord/aren. Is dat eigenlijk niet 

merkwaardig? 

De vroegere molen van Haren 

Beziet men de provinciekaart van Visscher/Tjarda 
van Starkenborgh van circa 1680 (zie afbeelding 1), 

dan is daar de molen noordelijker weergegeven dan 
bij Beckeringh. In een akte van 1626 wordt meege
deeld dat de toenmalige molenaar Hindrick Willems 
woonachtig was achter de Harer es onder de klokslag 
van Haren, zodat de molen, bij zijn behuizing staande, 
zich in die tijd binnen het kerspel Haren moet hebben 
bevonden. Nog ten tijde van Geert Willems, die voor 
het eerst in 1702 en voor het laatst in 1712 voor het ge
richt van Selwerd de molenaarseed heeft afgelegd 
moet de molen in Haren hebben gestaan. Blijkens een 
lijst van lidmaten van Haren behoorden Geert 
Willems, molenaét4 zijn vrouw Hendrikkien en Harm 
Gans), chercher, tot de lidmaten van de kluft Achter 
den Es van de boerschap Haren . 
In 1717 treft men Geert Geerts als molenaar aan. Hij 
js diverse malen voor het gericht verschenen in pro
cessen over de betaling van molenhuur, de 
stopzetting van graaf- en afbakeningswerken in het 
gemene Glimmer veld en de beëindiging van de 
huur van de molen. Uit de processtukken blijkt dat 
Geert Geerts de molen had gehuurd van Luitien 
Jansen schults R. Rummerinck, aan wie deze voor 21 
3 en 1/3 toebehoorde. Ook valt er uit af te leiden dat 
de molen vermoedelijk in 1717 is verplaatst van ach
ter de Harer es naar het Glimmer veld. Onopgelost 
bleef hoe het eigendom van de molen aan Luitien 
Jansen R. Rummennek is gekomen. Vermoedelijk 
heeft Geert Willems de molen en zijn huis in 1714 of 
kort daarna van de hand gedaan. 

Achttiende-eeuwse molenaars 
De achttiende-eeuwse molenaars zijn goed te ach
terhalen. In 1723 verkoopt Grietien Geerts, weduwe 
van Luigjen Jansen (= Luitien Jans), aan Bindrikjen 
Lammerts, weduwe van Frerik Everts, haar derde 
deel van de "Harendermolen, staande op 
Commerbargh" met behuizing enz. voor 550 gul
dens. Frerik Everts was op 11 augustus 1719 als mo
lenaar beëdigd; zijn vrouw was een zuster van de 
vroegere molenaar Gerrit Lammerts. 
Wat betekent nu Commerbargh? Bij kommer zal 
men allereerst denken aan armoede, zorg, verdriet, 
maar blijkens het Woordenboek der Nederlandsche taal 
is het in veel meer betekenissen gebruikt, zo onder 
meer voor puin, afval. Commerbargh lijkt in ieder 
geval een oude benaming, waarschijnlijk stammend 
uit een tijd lang voordat er een molen op het Glim
mer heideveld stond. Laat men zijn fantasie de vrije 
teugel, dan is men zelfs geneigd verband te leggen 
met de iets zuidelijker gelegen grafheuvel die door 
dr. A.E. van Giffen in 1922 is onderzocht. 
De molen en bijbehorende goederen treft men we
derom aan in een inventaris van de goederen van 
Evert Freriks, die een zoon was van Frerik Everts en 
B indrikjen Lammerts en in 1759 is overleden. Deze 
inventaris, opgemaakt in 1767 door zijn weduwe 
Aaffien Hindriks, begint met een opsomming der 
vaste goederen: 'Een huis en hof staande bij de Ha
ren molen en drie kampen lant mede aldaar, doende 
dit huis en hof en kampen tot heemhuir jaarlijks 
twaalf gulden an het Rode Weeshuis, twe ackers op 
de Onder esse, soe groot en klein als aldaar in sijn 
eijnden en swetten sijn gelegen, een koorrenmolen, 
de Harendermolen genaamt'. 
Deze heemhuur is volgens de rekeningen van het 
Rode Weeshuis te Groningen in 1734 door de voog
den van deze insteUing aangekocht. Blijkens de re
keningen hebben aanvankelijk zowel schulte Roelef 
Rommerink ( = Rummerinck) als Lammert Freriks, 
'mulder' tot Haren, 6 gulden betaald, 'zijnde een 
jaar huire van een vierde part heemstede en campe 
land onder de meulen aldaar gelegen'. Daarna 
wordt de betaling van beide bedragen lange jaren 
door Romroerink alleen gedaan. In die tijd vertrekt 



Lammert Freriks naar Pekela en komt men zijn 
broers Evert en Jan Harm Preriks als molenaars te
gen. Nadat Rommerink in 1746 is overleden, wor
den de betalingen verricht door hun moeder Hind
rikjen Lammerts. Waarschijnlijk heeft de dood van 
Rommerinkook geleid tot verkoop van diens rech
ten op de behuizing, het land alsmede de molen aan 
de molenaarsfamilie. Althans in 1767 zijn zij de 
enige eigenaren. Sedert dit jaar treedt Harm Alberts, 
de tweede man van Aaffien Hindriks, als molenaar 
op. Later wordt deze taak overgenomen door 
Aaffiens kinderen Frerik en Hinderkien Everts die, 
wanneer zij in 1777 te Haren als kerkelijk lidmaat 
worden aangenomen, beide als 'muller' worden 
aangeduid. Frerik Everts, geboren in 1755, heet nog 
bij zijn overlijden in 1821 molenaar van beroep, hoe
wel de werkzaamheden op de molen al sinds 1803 
door zoons van hem zijn verricht. In 1822 is de mo
len daarna opnieuw verplaatst, dit keer naar de kom 
van Haren. Bij de scheiding van de boedel in 1825 
werden onder meer aan Hindrik en Aaltien Everts, 
elk voor de helft, toegescheiden 'de koornmolen 

Afbeelding 1 links: Fragment van de kaart van de provincie Stad en 
Lande van Visscher!fjarda van Starkenborgh van circa 1680 met 
daarnaasl hetzelfde fragment op de Beckeringh-kaart van 1871. 
6ron: Rij~trchiel in Groningen 

zooals dezelve bevorens gestaan heeft aan de weg 
naar Zuidlaren onder Glimmen', aan Evert Everts 
' twee huizen zijnde de oude cherchershuizen ter 
plaats waarbij voor dezen de Harendermolen ge
staan heeft, met een tuin' en aan Jacob Bolhuis 
Everts, 'de behuizing onder Onnen gelegen, de Ou
de Harendermolen genaamd ... zooals dezelve door 
de overledene is gebruikt geweest'. De bedragen 
waarop deze goederen werden gewaardeerd, waren 
voor de molen 3950 gulden, voor de 
cherchershuizen nog geen 900 gulden en voor de 
ouderlijke woning onder Onnen 2000 gulden. Sa
mengevat kan gezegd worden dat de molen van 
Harendermolen van 1717 tot 1822 ter plaatse ge
staan heeft. 

Harender mole n in 1828 
Het volgende kaarlje geeft de situatie van Harender
molen in 1828 weer (zie afbeelding 2). Beginnen we 
in het zuiden, dan blijkt dat men op de percelen nrs 
219 en 219bis (van sectie H) de voormalige 
cherchershuizen aantreft die in 1825 aan Evert 
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Afbeelding 2 Kaartje van Harendermolen, 
samengesteld uit enige bladen van kadastrale 
kaarten van 1828. Het noordwesten is boven. 
De donkere lijn vormt de grens tussen Glimmen 
kerspel Noordlaren en Haren. kerspel Haren 

Everts zijn toebedeeld. Deze zijn gerestaureerd en 
vormen thans een woning. 
Op het ten noorden daarvan liggende perceel nr. 
218, in 1825 verkregen door Jacob Bolhuis Everts, 
moet de molen hebben gestaan. Immers, het ligt aan 
de weg naar Zuidlaren vlakbij de oude 
cherchershuizen en wordt verder begrensd door 
percelen van de marktgenoten van Glimmen. 
Tegenover perceel nr. 218, aan de andere kant van 
de weg naar Zuidlaren, ligt het huis, de vroegere 
molenaarsbehuizing, met bijbehorende landerijen 
onder Onnen van Jacob Bolhuis Everts. 
Gaan we vervolgens langs de Zuidlaarderweg in 
noordelijke richting, dan passeren we links de per
celen rus 214, 211 en 213, die toebehoren aan mej. 
G.J.E. JulJens en uit een huis en erf met grote tuin 
bestaan. 
De naam Weltevreden, die het later tweemaal ver
bouwde en vergrote huis thans nog draagt, zal van 
haar afkomstig zijn. Het huis was evenwel in 1806 
gebouwd als herberg voor Jan Folkerts de Vries, die 
eerder kastèlein op de Groninger Punt was geweest. 
Toen het huis in het begin van 1828 werd verkocht 
aan mej. Jullens, had De Vries zijn herberg ver
plaatst naar het huis dat hij op perceel203 had laten 
zetten. Onmiddellijk ten noorden van perceel nr. 
202, ook van De Vries, staat op perceel nr. 925 (van 
sectie K) - we zijn dan wel in het kerspel Haren be
land- nog een huis, dat net als het bouwland van 
perceel nr. 926 aan Jan Lutje Pauwels behoort. Op de 
historie van dit huis, ook een herberg en Huis de 
Harendermolen geheten, zal hierna worden inge
gaan. 

D e t a p perij of h e rberg d e 
H are n der m o l e n 

Zowel de ligging als de naam van deze herberg ma
ken het erg aannemelijk dat dit de behuizing is, zij 
het in de loop van de tijd verbouwd en vergroot, die 
bij de vroegere molen aldaar heeft gestaan. Maar 
evenmin als gevonden is hoe de molen in 1714 of 
kort daarna in andere handen is overgegaan, is dit 
ten aanzien van het molenaarshuis gebleken. 

De vroegste akte waarin de herberg wordt ge
noemd, is van 1729. Deze betreft de verhuur door de 
erven Jan Hillebrants en Wildina Wiltens van de 
brouwerij van Jan Hillebrants te Groningen, gelegen 
achter de Muur tussen de Heere- en Gelkingestraat, 
'alwaar de Osse uithangt', met daarbij 'de neeringe 
van de tapperie de Haarder meulen en de Wolf '. Bij 
een erfscheiding in 1741 krijgt de minderjarige zoon 
van Jan Hillebrants behalve de brouwerij te Gronin
gen onder meer 'een huijs bij Ha eren de Wolf 
genaemt benevens nogheen huijs de Haerder mo
len uijthangende'. Naderhand blijken deze goede
ren toegevalJen te zijn aan zijn zuster Jacoba 
Hillebrants, vrouw van luitenant H. Steenhuis. 
Hoewel de herberg nog net binnen het kerspel Ha
ren was gelegen, komt men de namen van enige 
herbergiers te weten uit het doopboek van Noordla
ren. Zo vermeldt dit in de periode van 1744 tot 1772 
de doop van kinderen SygerJans, Peter Bindriks en 
JanhenJansen Ansinge, en Lute Pauwels en Joanna 
Gabriel, waarbij de vader steeds wordt aangeduid 



als herbergier bij de 'Harendermolen' (éénmaal 
'Haarder molen'). 
Jacoba Hillebrants is in 1761 overleden. Bij de schei
ding van haar nalatenschap in 1766 verkregen haar 
kinderen de brouwerij en de herberg 'de Oude 
Haarder molen'. Al in 1767 droegen deze de herberg 
met twee schuren en enig land over aan 
Harmannus de Roij en zijn vrouw Gezina d'Orville. 
De koopsom bedroeg 2928 gulden. Tien jaar later, in 
1777, droeg De Roij hetzelfde goed weer over aan 
Luigen Pouwels en zijn vrouw Janna Houwink voor 
3130 gulden. 
Daarna is de herberg pas in november 1833 op
nieuw van eigenaar verwisseld. Deze werd toen bij 
openbare verkoop ten huize van Harm Vedder, 
'kastelain op den Harener molen', verkocht door 
Grietje Freerks Pot, weduwe van Luitje Pauwels; De 
omschrijving van het goed luidde: 
'Ene grote weldoortimmerde behuizing met groten 
kelder, karnhuis, ruime schuur en wagenhuis, 
waarin stalling voor ongeveer honderd paarden en 
beesten, met derzelver erve en tuin, tesamen groot 
77 roeden 90 ellen, en een vierendeel waardeel in de 
markt van Onnen, zijnde de behuizing een van 
ouds gerenommeerd logement en herberg, de 
Harener molen genaamd. Koper werd Jannes van 
Hemmen, landbouwer te Haren. 

Nog in het begin der 20e eeuw treft men op de
zelfde plaats een uitspanning aan, café Witteveen 
geheten. Deze is in maart 1920 afgebrand. Op de 
plek van het vroegere logement van Jan Folkerts de 
Vries vindt men dan café Bolhuis, in later rijd omge
doopt tot restaurant-hotel Hoogenberg. Dit is in 
1976 afgebroken. Op de plaats van de voormalige 
uitspanningen is een groep woningen verrezen en 
begint de Viaductweg. Aan de oude pleisterplaatsen, 
waar zovele Groningers vroeger hun vertier hebben 
gezocht, herinnert thans alleen nog de naam 
'Doorrid', gegeven aan het wegje achter deze wo
ningen. Dit heeft als bij vele herbergen boven de 
schuurdeur van Bolhuis/Hoogenberg gestaan.~ 

[Redactioneel 

H eeft u ook genoten van de vorige Zelfzwich ter 
en de zomer die daar op volgde? Wij wel en 

we gaan u, naar wij hopen, weer een lezenswaardig 
blad aanbieden. Het aanbod van toegezonden kopij 
is na een zomervakantie per definitie erg klein. Toch 
menen we dat er weer voor 'elck wat wils' is. 

Nu de zomer weer voorbij en de lucht bij tijd en 
wijle bewolkt is, zo doemen er ook bij de samenstel
lers van De Nieuwe Zelfzichter soms donkere wolken 
op. Wellicht heeft u zich al eens achter het oor 
gekrabt en zich afgevraagd wat de betekenis van de 
letters a.i. toch betekenen die bij redactie in de 
colofon staan vermeld. Welnu a.i. staat voor Ad Inte
rim, met andere woorden, de huidige redactie is van 
tijdelijke aard. 
Eind vorig jaar is door de gezamenlijke molen
organisaties een commissie in het leven geroepen 
die de verschijning van een nieuw molenblad moest 
voorbereiden. Deze commissie bestond deels uit 
redactieleden van de 'oude' zelfzwichter. Om het 
verschijnen van De Nieuwe Zelfzwichter soepel te 
laten verlopen heeft de voorbereidingscommissie de 
taak van redactie na het voltooien van de voorberei
ding op zich genomen. Echter met de restrictie van 
tijdelijk. Nu de verschijning van het nieuwe perio
diek uit de aanloop problemen is heeft Henk 
Berends aangekondigd per 1 januari 1998 met het 
redactie werk te willen stoppen. Gezien de zittings
duur van ruim 16 jaar moet dat kunnen. Ook heeft 
Hendrik Hachmer aangegeven in de loop van vol
gend jaar te willen stoppen als redacte.ur. Daarnaast 
verlaat de heer Wim Veen het Stichtingsbestuur aan 
het eind van dit jaar. Alle reden voor de molen
organisaties in Groningen om zich te bezinnen over 
de opvolging. 
Lijkt het u wel wat toe, schroom niet u aan te mel
den. Vereisten zijn: een gevoel voor correct Neder
lands, kennis hebben van de Groninger Molen
wereld, terwijl één van de redactieleden zich daar
naast bezig gaat houden met het voorbereiden en 
begeleiden van de vormgeving in samenwerking 
met de drukker. Inlichtingen over de redactionele 
werkzaamheden kunt u krijgen bij het molen
kantoor. 

Kort na de ingebruikstelling van Oe jonge Held te 
Slaperstil (gem. Groningen) vernamen we dat mul 
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derPietervan der Veen in het ziekenhuis is opgeno
men. Pieter voelde zich de laatste tijd niet goed. Na 
onderzoek werd de Ziekte van Hodgkin geconsta
teerd. Momenteel verbUjft Pieterop afdeling 3 west 
van het MartiniZiekenhuis om aan te sterken. Ver
volgens zal hij een kuur moeten ondergaan ter be
strijding van deze ziekte. 
We wensen Piet en zijn familie veel sterkte toe. 
(adres: Martini Ziekenhuis, Loc. Van Swieten, Post
bus 30034, 9700 RM Groningen). 

De redactie 

Een molenaars-jubileum ... 
ver van ons bed 

Wat mij i s o ve r kome n ? 

Omdat ik in juni 50 jaar werd en dus Sarah 
mocht zien, vond mijn zoon het nodig om een 

advertentie in de Ommelander Courant te zetten. Er 
werd een molentje bijgeplaatst en de vraag om een 
kaartje te sturen. De postbode heeft het geweten. 
Drie weken later kreeg ik nog een kaartje uit 
Zuidzande, Zeeuws-Vlaanderen, van de familie P de 
Hulster, molenaar. 
Ik zat met een groot vraagteken. Hoe wisten die 
mensen, helemaal uit het Zuiden, dat ik jarig was 
geweest? Na een paar uur denken heb ik inlichtin
gen van de PTT gebeld en gevraagd om hun tele
foonnummer. 
Na nog wat aarzeling heb ik hen gebeld en kwam 
mevrouw De Hulster voor de telefoon. Zij moest erg 
lachen toen ik haar bedankte voor het kaartje. Op 
de vraag hoe zij het wisten vertelde ze dat een jon
gen bij hen uit het dorp was getrouwd met een 
meisje uit Winsum en die kregen daar ook de 
Ommelander Courant. Als er dan wat over molens 
in stond, werd dat uitgeknipt en bij haar gebracht, 
dus ook de advertentie van mijn verjaardag, want er 
stond een molentje bij . 
Wij hebben nog wat gepraat, natuurlijk over molens, 
toen ze zo tussen neus en lippen door vertelde dat 
haar man (78 jaar) op 1 oktober 50 jaar molenaar is. 
De mensen vroegen steeds of ze er ook een feest 
van gingen maken, maar ze liet daar nog niets over 

De ronde stenen belt korenmolen te Zuidzande. 
Deze molen is in eigendom van de jubilaris P. de 
Hulster. Op pagina 245 e.v. van het Zeeuws 
Molenboek vindt u meer gegevens over deze 
molen. 
Foto: M. van Hoogstraten 

los. Volgens mw. De Hulster (80 jaar) kon er nog van 
alles gebeuren. Maar volgens mij hadden ze het pro
gramma al klaar. 

Nu zou ik de lezers het volgende willen vragen: 
Wie stuurt er een kaartje naar de molenaar die zijn 
50-jarig jubileum viert? Zodat zij in het verre Zuiden 
zich afvragen hoe de mensen in het hoge Noorden 
weten van dit molenaars-jubileum. 
Het adres: P. de Hulster, Sluissectijk 7, 4505 GA 
Zuidzande (Z.Vl.) 
Doet u allemaal mee? Het liefst een molenkaartje 
natuurlijk. Alvast bedankt. 

Sietie Spijk 



• nteuws 

(De nummering tussen () verwijst naar de 
nummering in het Groninger Molenboek -
2de druk, welke is uitgegeven in 1981) 

De Eolus (3), Aduard 
Molenstichting Westerkwartier e.o. 
streeft naar duurzaam onderhoud 
aan haar molens. In dat kader krijgt 
de molen van Bernard Dijk een 
flinke opknap beurt aan het ijzer
werk van de zelfzwichting. Na het 
schoonmaken en reviseren van dit 
ijzerwerk zal dit worden verzinkt en 
daarna wordt dit metrvsbouten en 
moeren weer gemonteerd. 

Krimstermolen (9), Zuidwolde 
De molen van vrijwillig molenaar 
Hans Wolthuis zal binnenkort een 
restauratie ondergaan. Het gaat hier
bij om herstel en vervanging van de 
wieken met het Dekker-systeem en 
de kleppen van deze molen. Deze 
verkeren momenteel in een zodanige 
slechte staat dat het laten draaien 
van de molen niet meer verant
woord is. 
De restauratie, die ::!:: f 95.000,00 gaat 
kosten, zal worden gefinancierd door 
de gemeente Bedum, de provincie 
Groningen, de molenstichting 
Hunsinga e.o. en door fondsen en 
giften van particulieren en het be
drijfsleven. Van dit geldbedrag is in
middels een groot deel binnen, zodat 
de molenstichting Hunsinga e.o. de 
opdracht tot herstel kan geven. 
De genoemde restauratie zal dit na
jaar/winterseizoen beginnen. Als het 
meezit worden de roeden in novem
ber kaalgezet en gestreken door 
molenmakerij Dunning, waarna ze 
zullen worden overgebracht naar de 
werkplaats in Adorp. De roeden zul
len hier opnieuw worden opgehekt 
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en voorzien van nieuwe 'Dekker' 
neuzen. Het vervaardigen van dit 
systeem is een arbeidsintensief kar
wei, hetgeen verklaart waarom men 
deze werkzaamheden in de werk
plaats uitvoert. 
Bijzonderheid van deze restauratie is 
dat de molen weer een zelfzwichting 
op de wieken krijgt, waarbij alle 
zelfzwichtingskleppen van alumi
nium gemaakt zullen worden door 
vrijwillig molenaar Hans Wolthuis. 
Deze kleppen worden nu geheel, 
dus zowel de p laat als de draailat en 
de beugels, van wit gecoat alumi
nium vervaardigd. Hierdoor hoeft er 
voorlopig (gerekend wordt op een 
periode van in ieder geval 20 jaar) 
nauwelijks onderhoud aan de klep
pen gepleegd te worden. Dit alles 
kan gebeuren tegen circa een derde 
van de kosten van de gewone hou
ten/triplex kleppen in een zelfde pe
riode. Het uitgespaarde geld kan de 
komende jaren dus op een andere 
manier aan de molen besteed wor
den. De molenstichting Hunsinga 
e.o. is zeer tevreden over dergelijke 
ontwikkelingen; het project op de 
Krimstermolen wordt beschouwd als 

een experiment. Indien de alumi
nium kleppen voldoen, zullen in de 
toekomst waarschijnlijk meerdere 
molens met dergelijke kleppen wor
den gerestaureerd. Op de "Krimster" 
waren al enkele kleppen van alumi
nium gemaakt. Deze hebben reeds 
ongeveer een jaar proefgedraaid, dit 
zonder technische problemen. 
Volgend voorjaar, in ieder geval voor 
de Nationale Molendag, kunnen we 
de molen weer volop in bedrijf zien, 
nu hopelijk zonder rondvliegende 
onderdelen van het gevlucht! 

Veldkamps Meul'n (14), Bellingwedde, 
I:Jiemans Molen (15), Veelerveen en 
De Korenbloem (16), Vriescheloo 
De molens in de gemeente 
Bellingwedde zijn aan een grote 
onderhoudsbeurt toe. Van de koren
molens in Bellingwolde en Veeler
veen zijn sinds half augustus de hek
latten doorgezaagd. 
Het geld voor herstel gaat dit jaar 
naar de molen in Vriescheloo die een 
nieuwe staart moet hebben omdat de 
kap anders niet meer te kruien is. 
Voor de molens in. Bellingwolde en 
Veelerveen komt hopelijk in 1998 
weer geld beschikbaar. De gemeente 
werkt ook al enige jaren aan uitge
breidere restauratieplannen, maar de 
benodigde financiën laten nog op 
zich wachten. 

De Eendracht (42), Sebaldeburen 
Begin september is molenmakerij 
Dunning begonnen met een om
vangrijke restauratie van de kap van 
deze poldermolen. Tevens zal er een 
nieuwe bin nenroede worden gesto
ken, welke voorzien zal worden van 
aluminiumkleppen. De bestaande 
stroomlijnneuzen worden, na door 
de vrijwilliger te zijn behandeld, 
weer gebruikt. De werkzaamheden 
vinden op locatie p laats. De spant
ring, roostermantjes, spanten, wind
peluw en voorkeuvelens worden 
vernieuwd. Daarna zal de kap wor
den gedekt met riet. Na het uitvoe
ren van deze werkzaamheden blijft 
voor de toekomst het herstel van de 
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tweede vijzel nog als grote klus op 
het wensenlijstje staan. 

De Stormvogel (70), Loppersum 
Het draaien van de molen is nog mo
gelijk, maar moeizaam en met de no
dige voorzichtigheid, dit omdat de 
kap met staart enz. slecht tot zeer 
slecht is. 
Voor restauratie van de kap en di
verse andere onderdelen en het ver
nieuwen van onder andere staart en 
roeden, is begin juni jongstleden ook 
voor deze molen via de gemeente 
een subsidie-aanvraag met bijbeho
rend restauratieplan ingediend bij de 
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg. 

De Hoop (74), Middelsturn 
Omdat het schilderwerk van het 
hekwerk (balie) van de stelling matig 
tot slecht is, is er opdracht gegeven 
aan een plaatselijk schildersbedrijf 
voor het geheel schilderen van het 
hekwerk. Deze werkzaamheden zul
len op zo kort mogelijke termijn wor
den uitgevoerd. 
Voor het vernieuwen van de houten 
kapbekleding is begin juni jongstle
den via de gemeente een subsidie
aanvraag ingediend bij de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg. 

Hollands Welvaart (64), 
Mensingeweer 
De gemeente De Marne is eigenaar 
van de molen Hollands Welvaart. De 
molen verkeert op het ogenblik in 

een slechte staat. Dat het de ge
meente ernst is hier iets aan te doen, 
mag blijken uit het feit dat zij de 
Stichting De Groninger Molen heb
ben gevraagd een restauratiebestek 
op te stellen. 
Al met al, het proces van restaureren 
is in gang gezet. Laten we hopen dat 
ook hier binnen afzienbare tijd ge
start kan worden met een restaura
tie. 

Zeldenrust (75), Westerwijtwerd 
De molenaar M. Hazekamp is eige
naar van deze mooie, typisch Gro
ninger molen. De gemeente 
Loppersum heeft weer eens aange
toond een hart te hebben voor mo
lens. Dit blijkt uit haar meerjaren
planning voor restauraties. 
De gemeente heeft een groot bedrag 
beschikbaar gesteld voor de restaura
tie van de molen. 
In afwachting van de fondsen die 
zijn aangeschreven kan hopelijk nog 
dit jaar gestart worden met de afron
ding van een restauratie. 
Als het aan M. Hazekamp, molenaar 
in hart en njeren, lag, was de restau
ratie allang afgerond, maar helaas 
kan ook hij geen ijzer met handen 
breken. 
Op het ogenblik zijn de vertegen
woordigers van de Stichting De Gro
ninger Molen, de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en de gemeente 
Loppersum druk bezig van deze res
tauratie een succes te maken. 

Onrust (92), Oude Pekela 
De restauratie van de molen te Oude 
Pekela, uitgevoerd door het molen
makersbedrijf Doornbosch, is afge-

De Koren- en pelmolen van 
Mensingeweer heeft een vlucht 
van 22 meter. Deze foto dateert 
van 1981 en laat zien hoe een 
molen er bij goed onderhoud 
uit kan zien ... 
foto: J.A. van Krimpen, augustus !981 

Een fraaie pentekening van de 
koren- en pelmolen Zeldenrust 
van de hand van M.]. van der 
Grift te Westerwijtwerd. Deze 
molen heeft eveneens model 
gestaan voor het boek "Van 
haver tot gort" van Roei 
Helmers. 
afbeelding: eigendom H. Berends 

rond en heeft enige maanden in be
slag genomen. 
Er was een bouwteam samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de Stich
ting De Groninger Molen, Rijks
djenst voor de Monumentenzorg, de 
gemeente Pekela en de vrijwillige 
molenaars. Dit bouwteam heeft de 
restauratie begeleid . 
De waarde van een bouwteam in 
een dergelijke samenstelling is ook 
hier gebleken. Door een ieders eigen 
inbreng mag deze restauratie ge
slaagd genoemd worden. Nu is het 
zaak jaarlijks goed onderhoud te ple
gen. De opening van de molen heeft 
op de Open Monumentendag, zater
dag 13 september jl. plaatsgevonden. 
De gemeente Pekela, die tevens eige
naar is van de molen, heeft het voor
nemen de molen in een Stichting on
der te brengen. Over deze volgende 
evenzo belangrijke stap zijn reeds de 
eerste afspraken gemaakt. 



Molen Berg (130), Molen Dijkstra 
(131), Molen Edens (132), Winschoten 
De restauratiewerkzaamheden aan 
de molens in Winschoten vorderen 
gestaag. Er wordt momenteel door 
molenmakerij Molerna gewerkt aan 
de koren- en pelmolen Dijkstra. Bij 
deze molen en ook bij molen Edens 
is er boktor geconstateerd. Bestrij
ding van de boktor zal in de 
restauratiewerkzaamheden worden 
meegenomen. Aan molen Berg zullen 
nog diverse werkzaamheden moeten 
plaatsvinden. Hopelijk zullen alle 
drie molens aan het eind van het jaar 
weer kunnen draaien. 

De Leeuw (137), Zeerijp 
De rietbedekking van de kap is nage
zi~n, waar nodig hersteld en van 
kunststofgaas voorzien. 

Veel teer- en schilderwerk aan deze 
molen is uitgevoerd door de vrijwil
lig molenaar heer J. Korf. Ook di
verse kleine reparaties worden door 
hem uitgevoerd. 
Het schilderwerk aan de staart, waar
voor een hoogwerker nodig is, zal zo 
mogelijk dit jaar nog door derden 
worden uitgevoerd. ~ 

Vrijwill ig molenaar j . Korf zwaait 
de scepter over deze fraaie 
koren- en pelmolen in Zeerijp 
foto: collectie H. Berends 

( B. Oomkes ) 

Aanmelden voorjaarsexamen 1998 

D e aanmelding voor het 
voorjaarsexamen sluit op 1 de

cember aanstaande. De kandidaten 
moeten op die dag: 
• Ten minste 18 jaar oud zijn; 
• Ten minste een jaar lid zijn van 

het Gilde van Vrijwillige Mole
naars; 

• Ten minste 150 maaluren ver
deeld over alle vier seizoenen in 
hun maalboekje hebben; 
Volgens verklaring van hun in
structeur met redelijke kans op 
succes examen kunnen doen. 

Aanmelding: Door inzending van 
het afgetekende maalboekje en het 
gele schutblad aan de secretaris van 
de afdeling Groningen van het 
Gilde: B. Oomkens, Nassaustraat 65, 
9675 EN Winschoten. 
Tijd en plaats van het toelatingsexa-

men worden bepaald aan de hand 
van de aanmeldingen. 

Het maalboekje komt via het 
afdelingsbestuur, het Gildebestuur 
enz. in handen van de examinatoren. 
Deze kennen dus de activiteiten van 
de kandidaat gedurende zijn oplei
ding. Het is zaak het boekje van het 
begin af nauwkeurig bij te houden 
en af te laten tekenen door de in
structeur en de gastgevende gediplo
meerde vrijwilligers. 

Najaarsbijeenkomst 
De leden van de afdeling Groningen 
van het Gilde van Vrijwillige Mole
naars en overige belangstellenden 
worden hierbij uitgenodigd voor de 
najaarsbijeenkomst op zaterdag 4 ok-

toberaanstaande om 14.00 uur in/bij de 
molen De Korenbloem, Wedderweg 25 
te Vriescheloo. 
Na de ontvangst met koffie/ thee en 
cake is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen, het maken van opmer
kingen en een gedachtenwisseling 
over diverse Gildezaken. 
Daarna biedt de afdeling de aanwezi
gen nog een consumptie aan. Vervol
gens kunnen we De Korenbloem (vrij
willig molenaars Jan Hazelhoff en 
Harm Prenger), de poldermolen 
Weddermarke (vrijwillig molenaar 
Joop Bierhof) en de unieke wipzaag
molen van de heer Arnold Drost te 
Wedderveer bezoeken. 
U allen bent van harte uitgenodigd!~ 
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( D.J. van der Zee ) 

Informatie over projecten 

De Stichting De Groninger Molen 
is op het ogenblik bezig met de 

volgende projecten: 
• pelproject in Spijk 
• bakkerijmuseum in de molen te 

Eenrum 
• speltproject te Pietcrburen 

Bij het pelproject staat de molen 
Ceres in het middelpunt. Onlangs is 
de pelinrichting weer bruikbaar ge
maakt. De vrijwillig molenaar Henk 
de Haan kan nu weer pellen als het 
weer dat toelaat. Henkis iemand die 
de techniek van het pellen nog heeft 
meegekregen van Tiddo Muda. 
Tiddo was molenaar op de molen De 
jonge Hendrik te Den Andel. Op deze 
molen werd beroepsmatig tot begin 
jaren 80 nog gepeld. 

De geschiedenis van de pelmolens in 
de provincie Groningen vanaf 1680 is 
beschreven door René van Doesburg 
van wie in De Nieuwe Zelfzwichter 
nummer 2 het verhaal van de fam. 
Keizer te Spijk kwam. 

De gehele geschiedenis is onlangs 
samengevat in een onderzoeks
rapport. De gegevens zijn voorlopig 
alleen ter inzage bij de archief
commissie. Deze commissie heeft 
een grote rol gespeeld bij de tot
standkoming van het onderzoeks
rapport. 
De archiefcommissie, bestaande uit 
de heren H. Vos en L. Venema, is al 
jarenlang bezig met het verzamelen 
van gegevens over molens. Daar
naast besteedt zij een groot deel van 
de tijd aan de ordening van bestaand 
materiaal dat door diverse stichtin
gen en particulieren is verzameld. 

\K OE "FE~ VOO R bf; 
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Dankzij deze inventarisatie kon de 
archiefcommissie een overzicht ge
ven van molens die vroeger een pel
inrichting bezaten. 
Het was ook de bedoeling om te in
ventariseren welke pelwerktuigen er 
in de huidige molens aanwezig zijn. 
Uit geldgebrek is dit onderzoek voor
lopig uitgesteld. 
De gegevens uit het onderzoeks
rapport zijn opgestuurd naar de les
stofcommissie van het Landelijk 
Gilde voor Vrijwillige Molenaars. 
De afdeling Groningen van het Gilde 
ondersteunt en coördineert het stre
ven om de kennis van het pellen on
der te brengen bij de lesstof voor vrij
willig molenaars. 
Eind september zal duidelijk zijn in 
hoeverre belangstellenden kunnen 
profiteren van de vergaarde kennis 
rondom het pellen. 

In het speltproject komt ook weer 
het pellen naar voren. Dit project is 
een initiatief van de Vereniging 
Dorpsbelangen te Pieterburen. · 
De drijvende kracht achter dit pro
ject is mevrouw Hanny Hiddema, 

inwoonster van Pieterburen. 
Het doel is het geven van nieuwe 
impulsen aan de leefbaarheid in en 
om Pieterburen en het ontwikkelen 
va n streekeigen producten uit het 
oude tarweras Spelt. Deze producten 
gaan een rol spelen in de afzetketen: 
boer- molenaar- bakker- brouwer 
consument en toerist. 
De Stichting De Groninger Molen, 
eigenaar van de molen De Vier Win
den te Pieterburen, heeft zich bereid 
verklaart mee te werken aan het 
speltproject 
Dit houdt in dat de molen pelvaardig 
zal worden gemaakt, waardoor de 
mogelijkheid bestaat dat het "spelt" 
kan worden "geslepen". Deze han
deling vormt een onderdeel van het 
proces om het "spelt" gebruiksklaar 
te maken voor de bakker. 
Met behulp van dit project kunnen 
wij nogmaals de waarde van een 
molen inrichting (in dit geval de pel
inrichting) onder de aandacht bren
gen. 
De subsidie aanvraag die is inge
diend in het kader van het Vrij Bud
get (EU programma LEADER U
Lauwersland) heeft voorlopig groen 
licht gekregen door de diverse advies 
organen. 
Een definitieve toekenning ontstaat 
na een goedkeuring van het College 
van Gedeputeerde Staten van Gro
rtingen en Friesland. Uitsluitsel hier
over wordt in september a.s. ver
wacht. 

Het laatste project is een bakkerij 
tentoonstelling in de molen te Een
rum. 
Molenmaker Dunning B.V heeft in
middels de stelling hersteld zodat 
het publiek veilig vanaf de stelling 
het Groninger platteland kan aan
schouwen. De vorderingen ten aan
zien van de tentoonsteWng verlopen 
gestaag. Er wordt gestreefd om rond 
Pasen 1998 de ruimten toegankelijk 
te maken voor het publiek. ~ 



' Er gaat niets boven Groningen 

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 

speciaal voor molenaars 

SINDS 1873 SPECIALIST IN HET VERZEKEREN VAN WINDMOLENS 

Hoofdkantoor Deventer: Singel 19 - Postbus 448 - 7 400 AK Deventer 
Telefoon (0570) 61 23 53 



Wij hebben 
een grote col lectie 

geboortecadeaus, zoals: 

kindercouverfs, 
rammelqars, 
spaarpotten, 

servetbanden, 
paplepels en 

geboortebekers 
in zt'lver en pleet. 

GRAVEREN IS GRATIS! 

JUWELIER REPKO 
Herestraat 4 
Groningen 
tel. (050) 31 2 <? 1 31 

HUUR 
VERHUUR 
ADVIEZEN 

BEMIDDELING 

Beheer van Huizen, Kantoren 
en Bedrijfspanden. 
Gespecialiseerd in Kamerverhuur. 

Eendrachtskade N.Z. 25 
9718 BB Groningen 
~ (050) 313 34 16 
Geopend: 10-12 en 13-17.30 uur 

BAKKER de Rappe Schoenlapper 

Fa. DOORNBOS 
A-Kerkhof 33 - 9712 BC Groningen 

Telefoon : (050) 312 08 07 

P. REITSEMA 
AMBACHTELIJK MOLENAAR 

Schipvaart 36 
9883 PR OLDEHOVE 

Producent van diverse soorten meel, zoals: 

e VOLKOREN TARWEMEEL 
e MEERGRANENMEEL 
e GEPLETTE TARWE 
e ROGGEBLOEM 
e ROGGE 
e HAVER 
e LIJNZAAD 
e PANNENKOE~ffiEL 

De molen is voorzien van een pellerij, zodat we 
nog de OUDERWETSE GORT voor u hebben. 

Mole n "De Leeu'\:V" 
0 ldehove TeL (0594) 5916 28 



FIRMA EKKELKAMP 
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Rijksstraatweg 135 
~ (050) 535 02 15 
Haren (Gr) 

Molenmake rsbedrijf 

Molerna 
V.O.F. 

Provincialeweg 4 ' 9677 TW Heiligerlee 

telefoon (0597) 59 16 60 
telefax (0597) 59 11 76 
mobiel 06 53 22 48 91 

Al meer dan 25 iaar 
vakmanschap 

XBoerderijen XMolens 
XViila's . X Bungalows 
X Recreattebungalows 
X Tevens golfplaatbedekking 

Ook voor reparatie en onderhoud 

1 tel. (oso> 406 20 39 1 

Oude Boerenweg 11 -Glimmen 

I · 11 
geópend: I../ 
Di. t/m p r . 13 . 30-p.._c[o, uur 
zat.,. 09.~-12 ,. 00 en 13.30':17 . 00 uur. 

Molenaa~.J. Pot 
telefoon (0598) 39 49 53 



Ra bobank 

OVERAl GEZIEN! 

Jonker Veendam is specialis t in transport. 
O ver de weg, per rail e n over zee. 

Bel voor meer informatie (0598) 65 79 11 

fi'JONKER Veendam 

De Kracht van Teamwork 

De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee heet 'samenwerken' . Met wortels in de plaat

selijke samenleving heeft de Rabobank als geen 

ander een lange traditie van samenwerken en bou

wen aan relaties. 

Van jong tot oud. Dat is meer dan een belofte. 

Het is onze mentaliteit. Met onze kennis en onze 

contacten kunnen we op financieel gebied elke 

vraag voor u oplossen. Wat u ook wilt aanpakken, 

we helpen u een handje. Met producten, diensten 

en handige adviezen. Dat is onze kracht: de kracht 

van teamwork. 

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. 

Naar windmolen 

te F eerwerd voor: 

./ tarwemeel 

./ tarwebloem ~~~~~ 

./ rijst 
,/ gort 
./ pannenkoekmeel 
./ gemengd graan 
,/ en andere molenproducten 

(ook voor zelfbakkers/sters) 

Dinsdag t/m zaterdag geopend van 
13.30 - 17.30 uur. 

Molenaar Rolf Wassens 
~ (0594) 62 15 45 I 62 19 45 



( W im van Rheen ) 

De Drentse molens bezocht 

Z a terdag 23 augustus. Drentse 
Molendag. Omstreeks 9.00 uur 

verzamelt een groep bestaande uit 11 
personen zich bij Molen Berg in Win
schoten. 
Nadat wij elkaar begroet hebben en 
er niemand meer bijkomt, rijden wij 
eerst naar de achtkante beltmolen De 
Vlijt in Zuidwolde. Niet zo'n mooi 
begin, want er ontbreken twee hek
ken op de molenroede. Er is heel 
weinig wind, maar wij mogen wel 
kijken en zien een groot bovenwiel 
in plaats van schijfloop of bonkelaar, 
een kroonwiel op de koningspil, een 
rollenkruiwerk en diverse niet meer 
in gebruik zijnde apparatuur. Het ge
vlucht is gestroomlijnd met Van 
Bussel neuzen. 

De tocht gaat verder naar De Wijk 
waar De Wieker Meule staat met vier 
volle zeilen naar het zuid westen. Er 
is nu wat meer wind kracht 2-3 en na 
het lichten van de vang, draait de 
molen. Ook ontmoeten wij de mole
naars van de Martinus in Beugen en 
De Heimolen in St. Hubert. 
Nadat de molen weer stilstaat, kun
nen wij de kap in en zien wij een 
neutenkruiwerk, een klink waar de 
vangbalk inhangt als de vang gelicht 
is. 
De kluften en borgveer zijn mooi 
rond afgewerkt en het luiwerk loopt 
over de velg van het spoorwieL 

In Nijeveen staats sinds 1977 de acht
kant stellingmolen De Sterrenberg die 

De Sterrenberg te Nijeveen met 
windroos is de enige molen in 
Nederland die een dergelijk 
kruisysteem heeft. Voorheen 
had de provincie Groningen 
een poldermolen te Pieterzij l 
met een dergelijk systeem. 
foto: collectie H. 6erends 

Een oude ansichtkaart van de 
vakantiemolen De Zaandplatte 
in een heel behoorlijke 
biotoop. Later stond de molen 
rondom in de begroeiing. 
Gelukkig keerde het tij ten 
gunste van de molen en werd 
weer een echte meelmaalmolen 
waarbij de bomen in de naaste 
omgeving het loodje legden. 
foto: collectie H. Berends 

met zelfkruiïng is uitgerust. Jammer 
genoeg draait de molen niet, maar de 
ontvangst is goed en de zelfkruiïng is 
goed te bekijken. 
De mulder vertelt veel over het wel 
en wee van de molen maar vooral 
over de omgang met de zelfkruiïng. 
De treklatten van de spin naar de 
kleppen zitten achter en niet voor 
zoals wij in Groningen gewend zijn. 
Dan is molen Van Pool in Havelte 
aan de beurt, die net als in 
Zuidwolde en De Wijk, de lange 
spruit voor in de kap heeft zitten, in 
plaats van in het midden. Men heeft 
net twee zeilen voorgehangen op het 
19 meter gevlucht dat van fokwieken 
is voorzien. Twee jaar geleden heeft 
Molerna uit Heiligerlee een nieuwe 
kap aangebracht. Men kruit met een 
kruihaspel de kap, dat op neuten 
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glijdt, naar het zuidwesten. Wij zien 
de molen nog even draaien, hoewel 
op korte afstand veel bomen staan. 
Genietend van een mooi stukje 
Drenthe, komen wij in Ruinen bij 
beltmolen De Zaandplatte, die met 4 
volle zeilen draait. 
Tot 1964 stond deze als poldermolen 
in Echten. Na verplaatsing naar de 
huidige locatie deed de molen, in ei
gendom van de gemeente, dienst als 
vakantiewoning. Dit kwam de toe
stand van de molen niet ten goede 
en de bomen groeiden bijna door het 
gevlucht. 
Voor een bedrag van f 550.000,-. 
werd de molen in 1996 maalvaardig 
gerestaureerd. Zolders, gaande werk, 
kap en grote delen van het achtkant 
zijn vernieuwd. 
De Vlijt in Diever is een fraaie 
achtkante stellingmolen met een 
vlucht van 18,5 meter en voorzien 
van fokwieken en remkleppen op de 
buitenroede, ri.et als in Havelte. Bij 
aankomst draait de molen 50 enden 
en werd voor ons een demonstratie 
malen gegeven. Naast de uitleg van 
molenaar/instructeur Meint Noord
hoek, stellen wij ook vragen. De stel
ling is op 4 meter hoogte aange
bracht en is ruim. Nada t wij in de 
kap het kleine bovenwiel en de keer
klossen bij de over ring bekeken heb
ben, drinken wij een kop koffie, kie
zen wij nog wat artikelen uit, praten 
nog wat na en intussen heeft een 
leerling-molenaar de molen afge
zeild. 
Nu keren wij terug naar Oost-Gro
ningen en bij Molen Berg stapt ieder
een uit en keert huiswaarts. 
Het is een gezellige mooie dag ge
weest. Alle deelnemers bedankt ! ~ 

( G.j. de Vri es ) 

Molenarchief 

Het molenarchief in het water 
schapshuis aan de Westersingel 

66 te Appingedam groeit gestaag. De 
heren Vos en Yenerna zijn vrijwel 
elke dinsdag aan het werk om d e 
molengegevens te bewerken. Er is 
inmiddels een nieuwe nummering 
ingevoerd van alle molenlocaties die 
in de provincie Groningen zijn of 
zijn geweest. Zoals wellicht bekend 
zijn er omstreeks 1100 molenlocaties 
bekend. Hiervan zijn er nu nog 83 
molens en ongeveer 30 molen
restanten overgebleven. De 
molenlocaties zijn in regio's en ver
volgens in gemeenten ingedeeld. De 
molengegevens worden per plaats 
binnen een gemeente opgeborgen. 
Dit omvangrijke werk kan nu na veel 
voorbereiding beginnen. Van alle 
molens zijn echter nog niet alle gege
vens bekend. H et gaat ondermeer 
om de volgende soorten gegevens: 
boeken, tijdschriften, molenfoto' s, 
dia's, ansichtkaarten, kranten
artikelen, artikelen uit boeken, 
molenaarsboeken, gegevens over de 
diverse achtereenvolgende mole
naars, koopcontracten, foto's en 
gegevens van molenaarshuizen, enz. 
Als er mensen zijn die wellicht nog 
molengegevens h ebben en deze wil
len lenen om te worden gekopieerd 
of willen afstaan aan het molenar
chief kunnen zij contact opnemen 
met H. Vos, Parallelweg 7, 9695 CT 
Bellingwedde, tel. (0597) 53 29 44. 
Ook fotokopieën van allerlei molen
gegevens zijn welkom. ~ 

Vrijwilligers gevraagd 
voor het 
molenmuseum 

A an de molenromp van de Widde 
fl.Meulen aan het Damsterdiep te 
Ten Boer wordt al enkele jaren ge
staag gewerkt. De heren De Jong, 
Kosmeier, Rubingh en Van Tongeren 
zijn vrijwel elke donderdagmiddag 
aan het werk om de molen en de er
naast staande paardenschuur op te 
knappen. De m uren zijn inmiddels 
gestukadoord en geschilderd, de 
vloeren en de trappen zijn vervan
gen en de paardenstal is weer opge
knapt. 
Het is de bedoeling dat er in de 
molenromp een molenmuseum 
wordt ingericht. Hiervoor moet er 
nog veel werk gebeuren, waarvoor 
nog veel mensen nodig zijn. Er moe
ten elektriciteitsleidingen worden 
aangelegd, de muur moet aan de 
binnenzijde worden schoongemaakt 
en geschilderd, de naden in de vloer
delen moeten worden gedicht en de 
vloerdelen moeten worden ge
schuurd. Voorts moet het museum 
worden ingericht. De planning voor 
de opening is medio 1998. Voor al 
deze werkzaamheden is hulp 
noodzakelijk. Indien u hulp kunt ge
ven, kunt u op een donderdag
middag langskomen of contact opne
men met één van de heren: 
T. de Jong, Barkstraat 15 te Hoogkerk, 
tel. (050) 556 59 53 of J.R. Rubingh, 
Roggeneed 11 te Ten Boer, tel. (050) 
3022533.1( 



( G.J. d e Vries ) 

Onderhoudssubsidie voor molens 

V an de vereniging De Hollandsche 
Molen werd informatie over het 

onderhoud van de molens ontvangen. 
De informatie is aangepast aan de si
tuatie in de provincie Groningen. 

Begin juli maakte het Kabinet be
kend dat de onderhoudsregeling 
voor monumenten (de zgn. Brom) 
aangepast is. Deze wijziging heeft in
grijpende gevolgen voor de molen
eigenaren. De belangrijkste wijzigi ng 
is een verhoging (na 15 jaar) van de 
onderhoudssubsidie. In de oude re
geling werd onderscheid gemaakt 
tussen maalvaardige en draai
vaardige molens. Voor beide catego-

rieën gold een rijkssubsidie-percen
tage van 40 % en een maximaal 
subsidiebedrag van f 2.000,- resp. 
f 1.200,- met een minimum van 
f 100,-. In de nieuwe Brom is het 
subsidiepercentage opgetrokken tot 
50 %. Daarnaast zijn de maximale 
subsidiebedragen verhoogd tot resp. 
f 3.750,- en f 2.250,-. Het minimum 
subsidiebedrag is verhoogd tot f 300,-

De aangepaste Brom treedt formeel 
op 23 september 1997 in werking. 
Dat betekent dat alle aanvragen voor 
een onderhoudssubsidje die na deze 
datum ingediend worden onder de 
nieuwe regeling vallen. Aangezien 
de moleneigenaren in de regel pas 
begin 1998 hun aanvraag voor een 
onderhoudssubsidie voor het boek
jaar 1997 in zullen sturen, betekent 
dit practisch dat de moleneigenaar 
reeds voor dit jaar kan rekenen op 
het verhoogde subsidiepercentage 
van 50 % en de verhoogde maximale 
bedragen als het om de rijkssubsidie 
gaat. 
De nu vastgestelde bedragen zijn he
laas nog veel te Jaag om de stilstand 
van de afgelopen jaren in te halen en 
het onderhoud op een verantwoord 
niveau te brengen. Hopelijk zullen 
over enkele jaren bij de aangekon
digde integratie van restauratie- en 
onderhoudsregeling de beschikbare 
middelen voor het molenonderhoud 
verder stijgen. 
Naast een onderhoudssubsidie van 
het Rijk ontvangt de moleneigenaar 

.•. veelal ook een onderhoudssubsidie •·. 
• F. "'van de gemeente waar binnen de 
l·~ ·•'' I . I D . . mo en IS ge egen. e provmoe 

Groningen verstrekt helaas geen 
onderhoudssubsidie meer, dit in 

tegenstelling tot vele andere provin
cies. Het is van groot belang dat de 
gemeenten hun subsidies eveneens 
verhogen en op zijn mmst dezelfde 
maximale bedragen van f 7.500,-. en 
f 4.500,-. hanteren. De Hollandsche 
Molen zal dit de landelijke Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten 
vragen. De gemeenten zullen echter 
afzonderlijk beslissen over een mo
gelijke verhoging van hun aandeel in 
het onderhoud. Het is echter aan te 
raden op korte termijn de wijziging 
van de onderhoudsregeling onder 
de aandacht van de desbetreffende 
gemeente te brengen. In veel ge
meenten wordt momenteel de be
groting voor 1998 voorbereid en be
handeld en het is nu de juiste tijd om 
stappen te ondernemen. 
Mocht u nog vragen hebben over de 
aanpassing van de Brom zelf, dan 
kunt u contact opnemen met me
vrouw drs. S. Richel-Bottinga, voor
lichter regelgeving van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg 
(tel. 030-6973382). Voor andere vra
gen en opmerkingen kunt u altijd 
een beroep doen op het bureau van 
de Stichting De Groninger Molen, 
(tel. 050-3121694). Î 
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( A.M. van Dop ) 

Merkwaardige gevluchten 

I n het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haa·g trof onze lezer A.M. van 

Dop bijgaande afbeelding van een 
"tjasker" aan. Aangezien het noor
den van ons land vooral veel tjaskers 
heeft gekend en de provincie Gro
ningen sinds enige tijd weer een 
ljasker bezit, past dit plaaqe in De 
Nieuwe Zelfzwichter prima in de 
berichtgeving over dit molen type. 

De tekening behoort bij het octrooi 
voor een door Cornelis Dirksz Muys 
ontworpen windwatermolen, geda
teerd 31-10-1589. Typische wieken uit 
die periode, maar wel zes. De per
soon eronder staat aan de vang. Mo
gelijk konden ze ook zeilen voeren. 
Zo te zien kon de molen worden ge
kruid door deze rond te duwen via 
glijstukken? om de zaak op de wind 
te zetten. Het water wordt door een 
uit acht schoepen bestaand rad 
opgepompt. De aandrijving ge
schiedt haaks uit het gebouwtje via 
de klassieke spillen, bonkeiaar enz. 
uit het torenlje waarvan zo te zien 
de bovenzijde draaibaar is op rollen 
of klossen, glijdend in een ring. 
We weten dat de oudste 
ljaskervermelding dateert van 1596: 
de 11 diaskerll werd in oude archieven 
over de Friese boerderij aangetroffen 
door dr. Obe Postma. In Groningen 
schijnen rond het jaar 1400 al 
11 tjasken" bestaan te hebben waarbij 
men een watermolenlje zonder kap 
bedoelde. Professor R.J. Forbes had 
de hier geplaatste afbeelding al opge
nomen in zijn boek "Studies in 
ancient technologie". Qua stand lijkt 
deze wiekendrager inderdaad op 

Tekening behorend bij het 
octrooi voor een door Cornelis 
Oirksz. Muys ontworpen 
windwatermolen, 1589. 
Bron: Algemeen Rijksarchief, Oen Haag 

een monsterljasker, maar als water
opvoerwerktuig beschikt de molen 
niet over een ton. Het kenmerkende 
van een tjasker is dat wiekenas en 
schroefas één geheel vormen. De 
door Muys ontworpen molen lijkt 
dan wel op de thans nog bekende 
ljasker, maar hij kan ons inziens niet 
als zodanig worden geïnterpreteerd. 
L.H. Blom schrijft trouwens in zijn 
boek over de ljasker 11 dat over de 
herkomst van de tjasker niets met 
stelligheid kan worden beweerd 
maar het lijkt verantwoord de oor
sprong van dit zo typische molenlje 
in het Friesland van de 16de eeuw te 
plaatsen. Ook het feit dat juist in de 
Friese taaJ woorden bestaan welke 
op de ljasker betrekking hebben, 
wijst in deze richting''. 
Waarschijnlijk duurde het nog vrij 
lang voor de wiekenas-schroef een 
feit werd. De vijzel op zich is immers 
van veellatere datum. Dus men 
heeft nog heel wat jaren (zo'n 40 tot 
50 jaar) 11 doorgemodderd' vóór de 
vijzel ingang vond, want in 1634 
krijgt Sijmen Jacobsz, te Leiden een 
U-jarig octrooi op 'waterwerck' de 
zgn. uitvinding van de vijzel 
(schroef van Archimedes) ten be-

hoeve van polderbemaling. 
In 1624 had hij al een octrooi op het 
scheefliggend scheprad, geen groot 
succes werd. 
In 1582 (dus zo'n 7 jaar voor 1589 
het jaar van Muys' octrooi) was er de 
eerste draaibare kap te Alkmaar op 
het N.O.Bolwerk door Lieven Jansz, 
van Moerbeke. 1607: (13-11) octrooi 
Pieter Claesz en Pieter Pietersz (van 
de Eylande van Graft en de Rijp) 
dubbele schepraderen en stutvang. 
Ook eerste toepassing van wind
borden in plaats van zeilen aan de 
roedezoom (dus vandaar het wiek
systeem op de tekening van Muys). 

In zijn speurtocht naar andere merk
waardige wieksystemen vraag de 
heer van Dop ons of er onder de le
zers kennis is van afwijkende 
gevluchten in de provincie Gronin
gen, bijvoorbeeld Zelfzwichting met 
ring bediening. Hij stelt reacties zeer 
op prijs. Adres: A.M. van Dop
Sweelinckstraat 28- 2671 TR Naald
wijk. (redactie)~ 



( E.J. ten Cate ) 

1 0 jaar Stichting Koren- en 
Oliemolen De Wachter 

Op vrijdag 27 juni jl. is het 10-ja 
rig jubileum gevierd van bo

vengenoemde Stichting. Hier is alle 
reden toe omdat dan eigenlijk alle 
onderdelen van het molenmuseum 
complex zijn gerealiseerd. Nier alleen 
is de molen weer helemaal bedrijfs
klaar, d.w.z. in de staat van voor 1900 
en de periode na de modernisering 
van rond de eeuwwisseling, maar 
ook de invulling van het bijgebouw 
waarin een oude ambachtelijke bak
kerij alsmede een smederij zijn on
dergebracht, die de bezoekers laten 
zien hoe vroeger deze ambachten 
werden uitgeoefend. 

Op de bovenverdieping van het bij
gebouw is een tentoonstelling inge
richt van een grote collectie oude 
molenmakersgereedschappen. 
Het pad hierheen gaat door het krui
denierswinkel~e "De Vier Geslach
ten" anno 1920 van de Familie Tim
mer uit Noordlaren. Talloze artikelen 
al of niet in originele verpakking roe
pen herinneringen aan vervlogen tij
den op. 

Mevr. Marga Kool, lid van Gedepu
teerde Staten, opende door het lui
den van de winkelbel deze ouder
wetse supermarkt als laatst gereed
gekomen onderdeel van het mu
seum. En passant wordt de vierde 
stoommachine in gebruik gesteld 
door de schenker, de heer Holthuis 
uit Veendam. Deze in 1925 ge
bouwde stoommachine is uit zijn fa
briek afkomstig. 

Een erg belangrijk feit op deze dag 
was de in gebruikstelling door bur
gemeester Wilpstra van Zuidlaren 
van de nieuwe parkeerplaats voor± 
50 auto's achter het museum
complex. Hiervoor onthulde hij het 
straatnaambord "Dieks' loantje" dat 
aan de weg staat, die museum en 
parkeerplaats verbindt. 

Het bericht van GS van Drenthe dat 
het gewijzigd bestemmingsplan 
buitengebied, waaronder molen De 
Wachter en de poldermolen Boezem
vriend vallen, is goedgekeurd en ons 
via de gemeente Zuidlaren bereikte, 
maakt het feestelijk gevoel van deze 
dag compleet. 
In dit bestemmingsplan zijn de richt
lijnen molenbiotoop van De 
Hollandsche Molen integraal overge
nomen. Niet dat er niet direct van 
een goede molenbiotoop gesproken 
kan worden, maar er is een juridisch 
instrument dat verslechtering tegen 
kan houden. Zover mij bekend, is de 

gemeente Zuidlaren een van de eer
ste gemeenten in noord Nederland 
die dit op deze wijze heeft geregeld. 

Kortom er is voor het stichtings
bestuur en alle vrijwilligersi-sters (± 
70 mensen) voldoende aanleiding 
om feestelijk uiting te geven aan dat 
wat bereikt is tot nu toe. 

Een en ander betekent niet dat er nu 
met de armen over elkaar uitgerust 
kan worden. Onderhoud, verande
ringen en perfectionering van het 
geheel blijven energie en tijd vragen. 
Financieel vraagt dit de nodige of
fers, waar degenen die de zorg voor 
de exploitatie van het molenmuseum 
dragen, zich over zullen blijven bui
gen. 
Echter het schenkt de vrijwilligers 
veel voldoening en plezier en zij ho
pen hun molenmuseum door hun 
inzet aantrekkelijk te maken en te 
houden voor de bezoekers.~ 

Koren- en stoomoliemolen Oe 
Wachter Zuidlaren. De 
postempel op de ansichkaart is 
van 14-07-1902. De kaart is 
gefrankeerd met een postzegel 
van 1 cent. 
foto: collcaie H. Westers • Nieuwe Pekela 
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( H. Blaauw ) 

Es ruschen die Mühlflügel 
Ostfriesischen Winde 

• 1m 

Er gaat geen dag voorbij, of ik kijk 
enkele keren naar het nieuws

overzicht op de TY. EigenUjk kan je 
beter niet kijken, want soms huiver 
je, wanneer je ziet wat er allemaal in 
de wereld gebeurt. Aan de andere 
kant prijs je je gelukkig, dat je leeft 
op een plek waar het nog rustig is. 
Vandaag echt nieuws! 
Vergoeding Nederlandse Dwang
arbeiders. Na 52 jaar een schadever
goeding. Ambtelijke molens draaien, 
maar langzaam. Wat zal het worden? 
Geld voor een nieuwe auto of een 
feestavondje met je vrienden en dan 
nog fUnk bijbetalen? Twee jaar was 
ik werkzaam op de "Bremer Vul
kaan" in Bremen Vegesack. De warft 
is failliet en flinke verwijten naar be
drijfsleider Hannemann. 

Wij Groningers kunnen nu zingen: 
Hannemann, Hannemann, eentje 
Brijpot staat in teentje 
0 wat is dei Hannemann dom: 
Schopt de hele brijpot om. 

Een herinnering aan het verleden: je 
hoort weer het gehate woord 
't\usländer". 
Tot dusver nooit strafbaar geweest. 
Maar wij vergeten het niet. Ik herin
ner me de tijd dat ik elke week naar 
Bremen reisde met de trein. Iedere 
keer een paar straten plat gebombar
deerd, maar " die Mühle am Wald" 
bleef rechtop en hij staat er nog! Zij 
bleef behouden net als de molen op 
het Oostplein in Rotterdam, die later 
alsnog door brand verloren ging. 
Tien dagen waren we lopende on-

derweg. Vrouwen stonden op straat 
en keken uit naar de terugkeer van 
hun zonen. Wij spraken met hen en 
kregen eten. Hier en daar een mo
len, soms platgebrand, soms door
zeefd door projectielen. 
Na vijftig jaar nog de herinnering. Je 
gaat weer over de grens, je spreekt 
met de mensen, ze doen weer ge
woon. "Wir haben den Krieg nicht 
gewollt". Wij ook niet, maar het is 
gebeurd. 
Regelmatig gaan de mensen weer 
over de grens. Wij ook. Het is een 
land om nog van te genieten. 
Nog "ruschen die Mühlflügel im 
Ostfriesischen Winde", maar het zijn 
er wel minder geworden. 
Draaiende molens in Jemgum, 
Ditzum, Möhlenwarf en Stapelmoor 
aan deze kant van de Ems. Wie kent 
ze niet in Greetsiel, Aurich, Emden 
en in het museum in Cloppenburg 
en de museummolen Bad 
Zwischenahn. 
Ostfriesland bUjft in trek om: zijn 
Dollardroute, zijn molens, zijn su
permarkten met grote parkeerplaat
sen en zijn benzinepompen ... Men 
wil wel eens een dagje uit! ~ 

De molens bij het kustplaatsje 
Greetsiel in Ostfriesland BRD 
foto: collectie H. Berends 



( H.A. Hachme r ) 

Verstild verleden (22) 

I edereen kent het Rijnland als de 
streek waar vele stenen polder

molens stonden. Slechts weinigen 
weten dat er ook in de Groninger 
Veenkoloniën diverse ronde stenen 
poldermolens te vinden waren. De 
ondergrond was blijkbaar stevig ge
noeg om molens met deze relatief 
zware constructie te bouwen. 
Op de foto zien we de ronde stenen 
poldermolen van waterschap De 
Verbetering te Veendam. De molen 
stond zo'n 2 kilometer te noordoos
ten van Veendam en lag tegen het 
buurtschap Korte Akkers aan. De 
molen werd daar in 1870 gebouwd. 
In hetzelfde jaar werd een identieke 
stenen poldermolen voor het water
schap Boven-Ooster gebouwd. 
Tijdens de bouw van De Verbetering 
werd een grote steen ingemetseld 
met als inscriptie :"Het voorlopig be
stuur -1870- Nanno M. Huizing Vz., 
Geert J. Smith, Jan A. van Linge, 
Pieter B. Drenth, Jan G. Oterdoom." 
De molen bezat een vlucht van 
20.50m. en was uitgerust met twee 
vijzels met een diameter van respec
tievelijk 1.25 en 1.05m. Bij lage water
stand kon ook water uit omliggende 
wijken worden ingelaten. Het water
peil was nogal eens laag omdat om
liggende fabrieken water uit deze 
polder betrokken. Aan het einde van 
de 19e eeuw werd de molen uitge
rust met zelfzwichting. 
In 1936 werd de molen afgebroken 
en vervangen door een electrisch ge
maal. Het zou best eens kunnen zijn 
dat de stichtingssteen nog ergens in 
een schuur staat. Het was zoals uit 
de foto blijkt een forse plaat. Wie 
weet, misschien komt hij nog eens 
boven water. 

Een on-Cronings 
poldermolentype uit vervlogen 
tijden. Oe Verbetering te 
Veendam. De foto dateert ui t 
ongeveer 1930. 
foto: ooileetie W.O. Bakker 
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( C . E . van der Horst ) 

Over een molenverzameling 

1 'Vierhonderd jaar houtzagen 
met de wind' 

Ter gelegenheid van de verlening 
van een octrooi in 1593 aan Cornelis 
Cornelisz. van Uitgeest voor de uit
vinding van een omgebouwde wip
molen tot houtzaagmolen om 'aller
hande houdt' mee te zagen, is er in 
1993 een studiebijeenkomst geweest 
in Wouctsend (Fr.). In 1997 is het 400 
jaar geleden dat ook weer aan 
Cornelis Cornelisz. een octrooi werd 
verleend voor de uitvinding van 'een 
besandere Creckwerk van Yser of 
Hout met één, twee, drie ende meer 
bochten'. 
De gehouden voordrachten zijn tot 
een boekwerk gebundeld van 92 
bladzijden (A4-formaat) en 4 bijlagen 
met tekeningen (A3). 
Het boek geeft een zeer goed over
zicht van de ontwikkelingen in de 
17de en 18de eeuw op het gebied 
van houttransport en houtzagen in 
Nederland, onder andere: 
• De uitvinding van houtzagen 

met wind; 
• De verspreiding van houtzaag

molens over Nederland; 
• Houtvlotterij op de Rijn in de 

17de en 18de eeuw; 
• De techniek van het zagen op 

een houtzaagmolen; 
• Hangende zaagramen, zwevende 

krukassen; 
• De vierslags-krukas. 

Het boek is te bestellen door f 29,50 
+ f 5,50 verzendkosten over te ma
ken op Postbank rek.nr. 6104927 t.n.v. 
TIMS - Nederland te Maartensdijk, 
o.v.v. "Creckwerk". 

2 Alom verkrijgbaar bij de boek 
handel: Molenkaart Nederland 

(Map of Dutch Windmills) een re
creatieve kaart met de locaties van 
200 wind- en watermolens. Schaal1: 
500.000 met korte beschrijvingen in 
het Nederlands, Engels, Duits en 
Frans. Uitgave: Suurland-Falk Plan 
B.V- Eindhoven- Vrije tijdserie prijs 
f 7,95. Op deze aardige landkaart 
staan tweehonderd van de duizend 
molens aangegeven. Dit is een moei
lijke keuze waar dan ook gemakke
lijk kritiek op is te geven. En die kri
tiek is er dan ook: de beroemde 
groep molens aan de Kinderdijk 
wordt niet op de kaart aangegeven, 
slechts de bijgaande tekst vestigt er 
de aandacht op! Ook onze eigen pro
vincie wordt maar heel matig toebe
deeld. In Oost-Groningen bijvoor
beeld vinden wij alleen molens in 
Delfzijl en Vlagtwedde. Dus geen 
Winschoten (3 molens), Scheemda (2 
molens), Noordbroek, Oude Pekela, 
Ganzedijk, Bellingwolde enz. Wat op 
deze kaart ook onduidelijk wordt 
aangegeven zijn de diverse typen 
molens. Er wordt hiervoor slechts 
één symbool gebruikt, namelijk een 
bovenkruier in diverse kleuren. Deze 
kleuren, rood, donkerrood, lichtrood 
en bruin zijn echter heel moeilijk te 
onderscheiden, duidelijker ware het 
geweest als de symbolen levensech
ter waren getekend. Kortom een leuk 
initiatief deze kaart, maar nog voor 
veel verbetering vatbaar! 

3 "Windmühlen in Schleswig 
Holstein in alten Ansichten" 

Band 8 - Zaltbommel1996 door Wal
ter Heesch- 153 pagina's en 119 illus
traties- Prijs inclusief portof 41,27. 
Met dit achtste deel heeft Walter 
Heesch de reeks voltooid van de ver
melding van alle bekende windmo
lens in SJeeswijk Holstein sinds 1854 
(opheffing van de molendwang). 
In 1882 telde men in deze Duitse 
deelstaat niet minder dan 1.135 
windmolens! In dit laatste deeltje 
zijn nogal wat afbeeldingen gewijd 
aan herbouwde molens in bijvoor
beeld openluchtmusea (Molfsee 100 
t/m 109). Ook een groot aantal mo
lens kunnen alleen topografisch wor
den aangegeven doordat er geen fo
to's van bestaan. 
Het boek wordt besloten met een 
zeer uitvoerige register. Naast de in
houd van dit deel is opgenomen de 
inhoud van alle (1-8) banden 
tesamen. Vervolgens een lijst van alle 
plaatsen perKreis (district). Dan 
volgt een lijstje van alle nog be
staande windmolens in SJeeswijk 
Holstein, gevolgd door de diverse ty
pen molens (13 verschillende vor
men!!) Ook de functies van de mo
lens worden vermeld. Het register 
vervolgt dan met alle molennamen. 
Tevens molenaars/eigenaren kunt U 
er vinden, gevolgd door een 
literatuuropgave. Met de aanschaf 
van dit laatste boekje uit de reeks 
heeft U een compleet beeld van alle 
windmolens in dit Duitse gebied. 

4 "Met de stroom mee of tegen de 
wind in?- Molens in Limburg'' 

Een uitgave van de Provincie Lim
burg- Provinciaal Centrum voor Cul
tureel Erfgoed- D. van Leeuwen
straat 32B - 3840 Borgloon (België) 55 
pagina's.- geïllustreerd, losse kaart 
met vermelding van de molens van 
de provincie. Prijs inclusief verzend
kosten 230 BEE Een aardige bro
chure over de molenrijkste provincie 
van Vlaanderen. Een opgave van 16 
wind- en 80 watermolens, veelal met 
afbeelding. Een nuttig naslagwerk 



De Sinte-Odamolen in 
Overpelt Eén van de molens 
vermeld in het boekje "Molens 
in Limburg". 
foto: ooileetie C.E. van der Horst 

voor ieder verzamelaar. Van elke mo
len worden de meest belangrijke bij
zonderheden vermeld. De bijge
voegde kaart vergemakkelijkt het 
maken van tochtjes naar de betref
fende molens. Zeer aanbevolen ! 

5 Zelden verschijnt er een molen 
boek voor kinderen, laat staan 

een prentenboek voor kleuters. Het 
is dan ook inmiddels al weer heel 
wat jaren terug (1991) dat een dusda
nig werkje het licht zag. We hebben 
het hier over 'De Molen' - 71e deel 
van de kijkdoos. Het is een prenten
boekje met de korenmolen De Roode 
Leeuw te Gouda als middelpunt. Een 
nog echt als bedrijf in werking zijnde 
graanmaalderij. Tegenover elke pa
gina met simpele tekst, met grote let
ters, staat een pagina afbeelding in 
kleur van goede kwaliteit. Het boekje 
(dat nog steeds verkrijgbaar is) telt 18 
pagina's. ISBN 90.05.1581.66 en de 
uitgeverij is De Ruiter B.V te 
Gorinchem. De prijs bedraagt f. 28,75 
en dat vinden wij tamelijk aan de 
hoge kant. 

6 De Provincie Oost-Vlaanderen 
(België) - afd. Kunst en Cultuur

W Wilsonplein 2 - 9000 Gent heeft in 
1993 uitgegeven de paperback "Mo
lens in veelvuldig perspectief" - een 
verzameling molinologische opstel
len door Dr. Paul Huys. Een keurig 
verzorgde uitgave van 274 pagina's 
en voorzien van tekeningen, repro
dukties van prenten en een enkele 
fotografische reproduktie. Het boek 
bestaat uit 5 hoofdstukken: molen
symboliek, molenikonografie, molen
techniek, middeleeuwse 
molenarchivalia en molenarchivalia 
nieuwe tijden. Elk hoofdstuk bevat 
een groot aantal bijdragen. De bijdra
gen zijn niet eenvoudig, het zijn we
tenschappelijke opstellen, belangrijk 
voor historici, navorsers e.d. alsmede 
natuurlijk zij die hiervoor in oplei
ding zijn. Moeilijke kost dus maar 
voor de molinoloog belangrijk voor 
verdieping van z'n onderwerp! De 
prijs bedraagt 360 BEF. (dit is onge
veer f 19,00) exclusief verzendkosten. 

Oe Roode Leeuw (ao. 1680) te 
Gouda is middelpunt in het 
prentenboekje 'De Molen' 
foto: collectie C.E. van der 
Horst 

7 Kalender 1998. Bij verschijning 
van De Nieuwe Zelfzwichter 

nr. 3, wordt het langzamerhand weer 
tijd om aan 1998 te gaan denken. 
Wij attenderen u daarom op een 
kalender 1998 met afbeeldingen in 
kleur van Duitse wind- en watermo
lens. Twaalf-bladig, afm. 290x295 mm. 
De kalender heeft afbeeldingen van 
8 windmolens en 4 watermolens. 
Verkrijgbaar bij Verlag Moritz Schafer 
- Paulinenstrasse 43 - 32756 Detmold 
(BRD). Prijs DM 26,50 excl. verzend
kosten. Deze firma is gespecialiseerd 
in molen uitgaven. 

Door Uitgeverij La Rivière & Voor
hoeve wordt eveneens een kalender 
voor 1998 uitgegeven met 12 afbeel
dingen in kleur van Nederlandse 
molens. Formaat 31x43 cm. 
De kalender kost f 18,95. (Leden van 
De Hollandsche Molen f 15,50). 
Te bestellen door overmaking van 
het bedrag op gironummer 939515 
t.n.v. Distributiecentrum Inter
medium in Kampen, o.v.v. Molen
kalender 1998 en evt. lidnummer 

DHM.~ 
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Een nieuw molenblad 

M olens fascineren. Veel mensen 
zijn geboeid geraakt door de 

molen. Ze willen ervan genieten en 
ze zijn geïnteresseerd in hun 
lotgevallen, hun geschiedenis, hun 
techniek, hun cu ltuur én hun toe
komst. Wellicht wilt u ook nog meer 
weten over molens en er regelmatig 
over geïnformeerd worden. 

Goed nieuws 
Dan is er goed nieuws voor u! Met 
ingang van januari 1998 verschijnt er 
een nieuw tijdschrift over molens: de 
'Molenwereld', een blad boordevol 
molens. De 'Molenwereld' wil u 
informeren over molens in de ac
tualiteit. Daarnaast treft u er reporta
ges en artikelen in aan over allerlei 
denkbare facetten van het molen
gebeuren in verleden, heden en toe
komst. Er is ruimte voor meningsvor
ming en meningsuiting. De 'Molen
wereld' wil ook een verbinding zijn 
tussen mensen en organisaties die 
zich bij molens betrokken weten. Be
paalde specialiteiten krijgen eigen 
rubrieken. U en de molens verdienen 
niet alleen een tekst van niveau, 
maar ook beeld in de vorm van geva
rieerd afbeeldingenmateriaal, zowel 
van nu als van heel erg toen. 
Kortom, de 'Molen wereld' wil een 
boeiend lees- en kijkblad zijn over 
molens en alles wat ermee samen
hangt. 

Achter de 'Mo l enwereld' 
De 'Molen wereld' mag dan een 
spiksplinternieuw blad zijn, maar dat 
betekent niet dat het een beginnelin
getje is. Achter het blad staat tiental
len jaren ervaring. Die ervaring is 
voor een groot deel opgedaan bij 'de 
Molenaar', het vakblad voor de 
mengvoederindustrie. De basis voor 
deze industrie werd gelegd met mo
lens. Molens die hun plaats in dit 
blad bleven houden. Maar de molens 

en de industrie raakten zover van el
kaar verwijderd dat de uitgever van 
'de Molenaar' eind 1996 aankondig
de met de molens te gaan stoppen. 
Daarop staken redacteuren van 'de 
Molenaar' de hoofden bij elkaar en 
besloten een maandblad over molens 
uit te geven via de Stichting Molen
wereld. Het dagelijks bestuur van 
deze stichting wordt gevormd door: 
M.G. Coops, voorzitter en telg uit 
een van de oudste mole
naarsgeslachten van Nederland; ver
der J.S. Bakker, secretaris/penning
meester, een man van wie eens ge
zegd is dat zijn kennis van molens 
encyclopedisch is; en tot slot W 
Roose, beroepsmolenaar op de 
korenmolen 'De Roode Leeuw' in 
Gouda. Zij vormen met hun grote er
varing ook de redactie van de 
'Molen wereld'. 

Omvang en priJS 
Het is de bedoeling dat de 'Molen
wereld' elf maal per jaar uitkomt in 
een omvang van minimaal24 pagi
na's. De definitieve uitvoering, en ei
genlijk ook de prijs, is natuurlijk 
sterk afhankelijk van factoren als het 
aantal abonnees. De Stichting hoopt 
u dan ook in de toekomst nog aange
naam te kunnen verrassen, wanneer 
de 'Molen wereld' er' de gang in 
krijgt'. 
De Stichting Molenwereld wil de 
prijs voor het blad zo scherp moge
lijk stellen en bovendien de betaling 
zo soepel mogelijk regelen voor ie
dere molenliefhebber. De 
abonnementsprijs voor het jaar 1998 
is daarom voor Nederland vastge
steld op f 97,50. Maar wij hebben ook 
nog enige interessante kortings
mogelijkheden: wanneer u al lid 
bent van 'De Hollandsche Molen', 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
of het Ambachtelijk Korenmolenaars
gilde dan mag u f 5,- aftrekken van 

deze abonnementsprijs. Als u er eige
ner beweging voor zorgt dat uw 
abonnementsgeld voor 
1 januari 1998 voldaan is, dan betaalt 
u nog minder: f 87,50. Mensen die 
donateur worden van de Stichting 
Molenwereld tegen een mini
mumbedrag van f 125,- ontvangen 
het blad geheel gratis! Mocht u des
ondanks een betaling ineens een te 
groot bedrag vinden dan mag u ook 
volstaan met het insturen van twee 
betaalkaarten of eurocheques elk ter 
waarde van de helft van het 
abonnementsgeld of donatie. De ene 
kaart wordt dan door ons direct 
geïnd, de andere op een door u aan 
te geven datum, maar niet later dan 
1 juni 1998. Als u achteraf een nota 
voor uw abonnement wilt ontvan
gen, vermeerder dan het bedrag met 
f 2,50. U kunt uw abonnementsgeld 
of donatie overmaken op giro
rekening 4506935 of bankrekening 
3750.30.867 t.n.v. Stichting Molen
wereld te Moerkapelle onder vermel
ding van uw naam en adres en ge
bruik maken van de antwoordkaart 
in dit tijdschrift). Tarieven buiten Ne
derland worden op aanvraag ver
strekt. 
Als u nog meer informatie wilt heb
ben, bijvoorbeeld over advertenties 
of advertentietarieven, neem dan 
(schriftelijk) contact op met de 
Stichting Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 
2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303 of 
(telefonisch) met de voorzitter van 
de stichting, de heer M.G. Coops 
(tel. 0566-621086). ~ 
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