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Bij de voorplaat 
Dit is de r·.:mde ~tenen korenmolen van Bellingwolde , in 1 855 
:gebouwd vcor R. H. ]'llulder als koren- en pelmolen ; later waren 
er ook r.og ee~ zaaginrictting en een kleine oliemolen in ge
ves tigd . 
Oms treeke de jaren ' 30 is de molen uitgerust met één zelfzwich 
tende roed.e 1 het hekVlerk vertoont hier nu nog de sporen van ) en 
~~r. :~i- ~.:; l$ ..4 ci . 
:ijaens de storm van 16-17 dec . 1864 is de kap er af gewaaid , 
waa,rdoor het muurwerk toen gedeeltelijk scheurde . 
De laatste rr.olenaar was de heer E: . Veldkamp; nu is de gemeente 
Bellingwedde eigenaar . In 1961-62 is de molen gerestaureerd en 
wit geverfd . Die witte kleur i s er twee jaar geleden weer af
~ehaald . In de molen zijn nog twee koppels maalst enen , waarvan 
eén intact en de resten van het pelwerk. Ook hebben er nog een 
poos je een ruw- oliemotor en een electrometor in. gestaan , waar
van de resten nog in de molen zichtbaar zijn . 
De heer D. Bos , waarover verderop in de Zelfzwichter meer, 
verzorgt hier de opleiding t.ot vrijwillig molenaar . Ook Uw !'e
dacteur i s geregeld op de mol en te vinden . 
Als U de molen niet open vindt , kunt U altijd bellen: 
05973 - 1292 , 05973 ~ 1513 of 050 - 263821 . U bent alti j d welkom! 
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Redactioneel 
Als reaktie op de nieuwe opzet van de Zelfzwichter hebben we 
enige nuttige wenken en opmerkingen ontvanger.. , waarmee we 
in de toekomst ons voordeel hopen te doen. 
Onder andere van dhr . Siegers uit SoeRt. ; di e ons heeft gcwe~en 
op het r uimteverlies , dat optreedt door he t werken met 
twee ko l ommen , dat met zich mee brengt , dat woorden vaker 
moeten worden afgebroken . 
Ook de omlijsting van de foto ' s was in deze eerste Zelfzwichter 
nieuwe stij l eni gs zins aan de zware kant, hetgeer.. ten dele 
werd veroorzaakt door het drukproc édé. 
U ziet dan ook in deze Zelfzwichter een lichtere omkadering , 
behalve op de voorplaat , waar de lijndikte is gehandhaafd . 

Watbetreft het twee kolommenstramien ; hierbij moet worden 
aangetekend , da t er behalve de ger..oemde nadelen, ook enkele 
voordelen zijn op te noemen , bijvoor beeld de eigenschap om 
een al te strakke lay- out enigszins t e doorbreker. , wat de 
leesbaarheid van ons blad bevorder t . 
Dit bete~ent , d~~ er in de toekomst een spaarzamer gebruik 
zal worden gemaakt van de toepa ssing van deze t wee kolommen . 

En dan nu even iets geheel anders : U wis t misschien al , dat 
National e ~1olendag di t jaar op zaterdag 9 mei wordt gehouden . 
Ook in de provinci e Groningen zullen er , Jlet als vorig jaar , 
weer vele molens en molenaars meedoer. . · 
Ook nu is de Nationale Moler..dag weer gecombineerd met de 
Landelijke Fietsdag van de ANWB. 

De affiche voor de Molendag is deze keer ontworpen door de 
heer J . Hutchinson uit Makkum. Het formaat van de affiche 
is 42 x 42. cm . De prijs van 1 affiche , ·J sticker en 1 folde r 
samen verpald i n een koker is f 5 , 50. Extra stickers kosten 
f 0 , 50 per stuk , extra affi.ches f 2 , -. Alles inclusief ver zend
kosten. Bestellingen door overschrijving op giro 2903693 , 
t . n . v. Werkgro ep Nationale 
t>lolendag t e Al kmaar , onder 
vermelding van het verlangde . 

:C: i er J . .aa.::. L .z int U een afbeel
ding van de ;;.f fiche , zoals 
die dit jaa~ .getruikt gaat 
worder. . 

Vlist U tro1..wens , dat onze 
vereniging bi nnenkort ook 
rr.et een niet .. ~:.(; stick~r gaat 
uitkomer.? 

• De s ticker kri j gt waarschijn..: :,·-.-:::;;::;;;;;;;;::~~ 
lijk weer een rond model , 
zoals ook de eerste , door 
ons uitgegeveh sticker had . 
E:n nu maar hoper. op mooi 
we er en voldoe~de wind ! 
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Jaarverslag van de vereniging 1980 
Het jaar 1980 is ook al weer voorbij en zoals W1J 1n het vori
ge jaarverslag hebben toegezegd , hebber. wij verenigings
nieuws en s tichtingsnieuws goed gescheiden weten te houden. 
Het bestuur was het overgrote gedeelte van het jaar kompleet , 
namelijk met 11 personen . 
Er zijn 8 bestuursvergaderingen gehouden en zoals gebruikelijk 
vonden deze vergaderingen plaats in ·•oe Loods' te Hoogkerk . 
Voor de leden waren wij, evenals vorige jaren , tweemaal bij
een en wel op 26 februari, met de grote voorjaarsvergadering 
en op 20 noverr.ber 1980 met de wat beknopter najaarsvergadering. 
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om op de voorjaarsver
gadering de lang verwachte film te vertonen van de verplaatsing 
en restauratie van •De Krimstermolen ' te Zuidwolde; een film 
vervaardigd door ons bestuurslid dhr . D. J. Tinga. · 
Door onvoorziene omstandigheden was deze film echter nog niet 
gereed , maar gelukkig vonden wij de heer w.o. Eakker bereid 
een diavoorstelling te verzorgen van Duitse molens uit zijn 
eigen collectie. 
Op de najaarsvergadering kon dhr . Tinga zijn film van de 
'Krimstermolen ' aan de leden laten zien. Het is een fraaie··
uitgebreide film geworden en een woord van lof kan in dit 
verslag dan ook niet gemist worden ! 

EXCURSIE : 

Hoogtepunt van het jaar in ons verenigingsleven vormt altijd 
weer de jaarlijkse excursie . Zaterdag 6 septerr.ber 1980 was 
hiervoor gereserveerd . 
De reis voerde ditmaal naar Noord Duitsland , waar ' s morgens 
de hoge museum- molen te Aurich werd bekeken en later op de 
middag de nog vol in bedrijf zijnde stelling korenmolen van 
de familie Steenbleek in Spetzerfehn . 
He t hart van iedere ware molenliefhebber ging bij het zien 
van deze fraaie molen luider slaan. 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN: 

Onze vereniging was in 1980 ook weer present bij een aantal 
tentoonstellingen en beurzen . Zo stonden wij van 14- 19 maart 
op de beurs ' Zon in •t groen ' te Groningen . Dit bracht ons 
niet minder dan 14 nieuwe leden op! 
Alle lof voor de heren Dijk en de Jong , die immer met groot 
enthousiasme en volle inzet deze beurzen ' bemannen •. Ook op 
de beurzen te Saasum en Usquert die beide op 31 mei plaats 
vonden , was de vereniging met een stand present . 
Op 10 t/m 14 september vond in Zuidlaren de beurs 'Allerhande 
Zelfdoen ' plaats en tenslo~te waren wij present op de hobby
beurs in ' De Y.linker• te Winschoten op 3 november. Deze beurs 
wordt ieder jaar georganiseerd geli jktijdig met de allerhei
ligenmarkt en het is daar altijd een drukte van belang. 

AN DERE ACTIVITEITEN : 

De vierde contactdag van de vereniging ' De Hollandse Molen ' 

3 



vond ditmaal plaats in Alkmaar en wel op 7 november j . l . 
De bestuursleden De Jong en Dijk hadden zich hiervoor opge
geven , maar zagen hiervan af wegens de zware sneeuwval. 

Wel bezocht dhr. Jongsma deze cont actdag , maar dan in zijn 
functie a ls lid van de Pr ovinciale Groninger r~olencommissie . 
In het ver slag j aar kwam de lesbrief 'Molens moeten Malen' , 
samenges tel d door ons bestuursli d dhr. Wal stra , gereed. Deze 
i nteressant e en l eerzame documentati e vooral bedoel d voor de 
hoogste klassen van het basis onderwij s , verlucht met vele 
tekeningen wer d all erwege enthousia s t ontvangen . Een duizend
tal vond r eeds hun weg naar de scholen . 
In december konden wij de uitgave aankondigen van de eerste 
serie van 12 stuks fotokaarten van Groninger molens . Deze 
foto ' s zullen in vier sarie ' s van e l k 12 stuks door onze 
vereniging worden uitgegeven . De bekende molen- fotograaf dhr . 
J . A. van Kri mpen heeft dartoe 46 Groni nger molens op de ge
voelige plaat vastgelegd . Het bestuur t wijfelt er niet aan , 
dat deze uitgave een succes zal worden . 

BESTUURSSAMENSTELLING : 

Op het einde van 1979 waren 2 vacatur es in he t bestuur ont staan . 
Bij acclama tie van onze leden werd hierin voor zien door aan
trekking van mevr. E. H. Berghuis en dhr. D. J . Tinga . Tot ver 
i n oktober was het bestuur hi er mede compleet met 11 personen . 
In laa tst genoemde maand vernamen wij , qat dhr . H. Epskamp ons 
bestuur moest verlaten in verband met zi jn verhuizing naar 
de provincie Gelderland. 
Wij danken dhr. Epekamp voor zijn goede i nzet en memoreren 
hierbij speciaa l het werk dat hij heeft verricht t . b. v . ons 
periodi ek ' De Zelfzwichter •. 

VRIJWILLIGE MOLENAARS : 

Zoals gewoonl ijk werd weer een nauw contact onderhouden met 
de Vrijwilli ge Molenaars in onze pr ovi ncie . 
Het aan t al vrijwil lige molenaars werd in 1980 met een viertal 
uitgebreid . Het eerste examen vond pl aat s op 14 mei op de 
stelling korenmol en te Noordlar en en hier s l aagden de heren 
H. Noo t uit Gr oni ngen en J . Hoogeveen ui t Aduard . In het na jaar 
op 1 oktober werd examen afgenomen op de stelling korenmolen 
te Thesinge en ook hier slaagden t wee leerlingen t . w. de 
heren c. Pik uit Hoogkerk en w. Tammanga uit Ten Post . 
Wij feliciter en hen van harte met he t behaalde cueees t 
Het is voor het molenbehoud van gr oot belang dat gerestau
reerde molens r egelmatig in werking wor den gezet en daarvoor 
zijn vrijwilli ge molenaars onmisbaar. 

Scheemda , februari 1981 . 
C. E. van der Hor st ( secretaris) 
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Jaarvergadering 1981 
Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden 
van de Groninger Molens , gehouden op donderdag 26 februari 
19e1 te 20 . 00 uur in het Buurthuis te Groningen . 

Aanwezig zijn tientallen leder. en nagenoeg het complete bestuur 
(de heer Brink i s wegens een bedri jfsverhuizing verhinderd) . 

1 . De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 
Hij spreekt zijn voldoening er over ui t , dat de vereniging 
groeiende is - inmiddP.ls naar een ledental van 600 - en 
dat de bereidheid zo nodig daadwerkelijk i n het belang van 
de molens te werken , toeneemt . 
Het laatste kan een tegenwicht zijn voor het temporiseren 
van het molenrestauratiewerk , dat misschien als gevolg van 
het bezuinigen op overheidsuitgaven niet zal uitblijven. 

2 . De secretaris leest de notulen van de najaarsvergadering 
van 20 november 1980 voor. Hierop worden geen aanmerkingen 
gemaakt . 
Naar aanleiding van de notulen merkt de heer J . van Di jk ·-· 
op , dat er niet op gerekend kan worden , dat de Krimstermo
len op iedere zaterdagochtend bezocht kan worden . Het beste 
is een telefonische afspraak te maken . 
De voorzitter merkt op , dat de volgende l edenvergadering 
zal worden gehouden in de Klinker te Wi nschoten . 

3 . Als ingekomen stukken worden gemeld enkele verhinderingen 
voor de vergadering van deze avond . De heer Van Den Hombergh 
informeert tevens naar het uitkomen van het Nieuwe Groninger 
Molenboek en de mogelijkheden tot het afdrukken van extra 
kaartbladen van de Groninger molens . 
Het bestuurslid Jongsma antwoordt , dat het hem bekend is , 
dat de uitgeverij Welters Noordhoff I Beuma ' s Boekhuis 
alles in gereedheid heeft om het boek nog deze zomer te 
laten ver schi jnen. Over het idee van ext ra kaartdrukken 
(dat ook werd gedaan bij de eerste druk) wi l hij met de 
uitgever overleggen . · 

3a . Als extra i n te lassen agendapunt wor dt - na goedkeuren door 
de vergaderi ng - ingelas t de wijziging van de statuten van 
de Stichting Groninger Moler.vrienden . 
Welke die wijzigingen zijn , wordt in de brief d. d. 26 feb . 
1981 , nr . 269 , van het bes tuur aan de l eden uiteengezet . 
De aanwezigen worden allen van een exempl aar van de brief 
voorzien . De voorzitter l eest bovendien de voor gestelde 
wijzigingen voor . 
Bij art . 8 , waarmede het mo~olijk wordt gemaakt dat het 
dagelijks bestuur de stiel, t .Lng vertegenwoordigt , tekent de 
heer Pik aan , da t deze wijziging ongunstig kan zijn , a ls 
er wrijvingen i n het bes tuur zouden komen . 
Het bestuur bevestigt deze mogelijkheid , doch vermoedt , dat 
dit bezwaar zich niet zal o}.>enbar en. De huidige situatie is 
overigens in overeensterr.ming me t de nieuwe tekst van art . 8 . 
Daarbi j komen ook de praktische overwegingen , waarop de 
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Kamer va.'l Koophandel heeft ge1vezen . 
Het opgeven van mutaties in het bestuur van de Stichting , 
zoals deze bij de K. v . K. is ingeschreven , kan zich be
perken tot de leden van het dagelijks bestuur. 

De heer Schreuder constateert , dat de inkorting van art. 
19 , als voorgesteld, s~atutair een lossera band doet 
ontstaan tussen de Vereniging van Vrienden van de Gronin
ger t"lolens en de Stichting Groninger Molenvrienden . 
Het bestuur bevestigt dit . Met de voorgestelde inkorting 
van art . 19 wordt de stichting statutair zelfstandiger 
ten opzichte van de vereniging . 

Nadat bli jkt dat geen bezwaren naar voren worden gebracht 
worder. de wijzigingen van de statuten goedgekeurd. De 
nieuwe statuten zullen in de volgende Zelfzwichter worden 
opgenomen . 

4 . Alle aanwezigen worden voorzien van een exemplaar van het 
jaarverslag 1980 van de secretaris. Omtrent de inhoud 
wo~den geen opmerkingen naar vor en gebrach ~ . Het verslag 
zal in de vol gende Zelfzwichter wor den opgenomen . 

6. 

7. 

8 . 

10 . 

De heer Bakker treedt af als lid van de kascommissie . 
De vergadering benoemt nu als nieuw lid de heer W. Tartmanga 
uit Ten Post , die samen met de heer Broekerna de boekhouding 
over 1981 zal nakijken . 

De vergadering stemt in met het bestuursvoorstel de con
tributie over 1981 onverhoogd vast te stellen op f 15,-. 

SaMe~Eé~1 ling van het bestuur . 
~-= - - ~: _:.;1 _:_,. ::-ir.g ~t. ::: t in met het herbenoemen van de heer 
~chra~1er als bestuurslid . Ook stemt men in met de benoe
ming van de heer c. Pik , die daarmede de vacature vervult 
die o~tstond door het vertrek van de heer Epskamp. 

Het jaarverslag 1980 van de secretaris van de Sticr.ting 
Groninger Molenvrienden is in de zaal verspreid . 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen; het zal 
in de volgende Zelfzwichter worden gepubliceerd . 
De dia ' s van Friese windmolens van de heer w.o. Bakker 
uit Har kstede worden - weger,s verhindering van de heer 
Bakker - toegelicht door de heer Tinga . Hij maakt daarbij 
gebrui k van de door de heer Bakker meegeleverde schrif
telijke t oelichting . Bovendien worden vanuit de zaal 
aanvullende opmerkingen gemaakt . De selektie van dia ' s 
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slaat overigens ni~t alleen op Fries e molens . Ook wor den 
beelden geprojecteerd van nolen2 ui t Dr enthe , Overijssel 
en Gelderland , t otaal 72 stuks . Als pr ojectietoestel wor dt 
gebruikt de door de vereniging zeer onlangs aangekochte 
Leitz Pradovit A, bij deze voerstel ling voorzien van de 
projectiel ens Elmaron 1 :3 ,6 I 200mm . Dit l eidde inderdaad 
tot een zeer ges laagde zaalpro j ectie op een scherm van 
2 x 2 meter . Het appar aat is - met toepassing van een 
groot hoekl ens en een daelichtpr ojectiebox - t evens zeer 
geschi kt o~ te wor den gebruikt op t ent oonstel lingen en 
beur zen , waa r bij zor.der menseli jk i ngr ijpen de dia 1 s bij 
herhaling kunr.en worden vertoond . 

11 . Rondvr·aag 

Voor de beurzen , en roegelijk ook voor de Zelfzwichter , 
wordt om meer menskracht gevraagd . De heer Rubingh geeft 
zich op voer het mede bemannen var. beurzen . Tever,s wordt 
er op gewezen dat van de leden graag kopi j voor de Zelf
zwichter wordt ingewacht . 
De komer.de beur s - Zon in ' t Gr oen - wordt gehouden van 
6 - 11 maart . 

Bij bespr eki ng van een volgende excur s ie bli j kt dat het 
meest e wordt gevoel d voor een molenexcurs i e i n de omge
ving van Alkmaar . De Alkmaarse Molensticht ing werkt graag 
mee aan dergel ijke excursies . Vanuit Gr oningen zit men 
al spoedig met het bezwaar van lange a fstanden met daar bi j 
veel rei sti jd en hoge koeten . Voor de Kinderdijk er. de 
Zaanstreek wordt minder gevoeld . 

12. De voorzitter dar.~t de aan~ezigen en sluit de vergadering . 

Balans per 31 !12 11980 

Activa 

~iqulde middelen 
film Kri mster mol en 
!t.olenmaker sger eedscha(: 
1'/anrrolen 
Beursartikel en 
Fotoseries 
Showrnalens 

.!0?54 , 20 

1250 ,-
15C,

(.0 ,-
1265 ,-
6f0 , -

1·0 ,-

Totaal f 239?9 , 20 
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Passiva 

Vermcgen 
S t .Gr . ~ol envrienden 

To t aal 

22675 ,06 
1254 , llf 

f 23929,20 



Ontvangsten 

Saldi : 
Ka s f 18 ,21 
Postgiro 886 ,05 
Rek . Crt . 467 ,92 
Spaarrek . 81!1,8 , 28 + 

Con t ril::utie 
Beurzen 
Verkopen 
Di ens tverleni ng 
Giften 
Lesbrieven 
Exc ur sie 
Rent e 
St . Gr . Molenvrienden 

Tot aal 

Ontvangsten 

Contrib:..t:.es 

Rente 
LesbrieveL 

Totaal 

Jaarrekening 1980 
Ui tgaven 

Subs . St . Gr . Molenvr . 
Porti 
Propaganda 
I nkopen 

. 9520 , 46 Kant . benh . &drukwerk 
8670 ,- Film 
6861 , 49 Abonnement 
908 ,80 Vergaderingen 

250 ' 15 Teruggaaf exc . 1979 
100,- Att entles 

1155,20 Kamer v. Koophandel 
147, 10 Sal di : 
575 ,22 Kas 226,98 
419 ,14 Postgi ro 5551,94 

Rek . Crt . 1086 , 18 
Spaaz:rek . 1 }662, 10 + 

28607,56 Totaal 

Begroting 1981 

9000 , -
7000, -

600 ,-
1200 ,-

17800 ,-
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Uitgaven 

Port i 
Propaganda 
Projectieapp. 
Inkopen 
Kant . benh . &drukwerk 
Abonnement 
Vergaderingen 
Kamer v . Koophandel 
Diverse kost en 
Onderhoud molens 

Totaal 

• 

2500,-
1196 ,23 
1354 ,26 
1770 , 17 
263,92 
350,-

52 ,-
378,28 
105,-

53, 50 
50 ,-

20534, 20 

28607 1~6 

130C ,-
1500,-
3500,-
3000 ,-

300 ,-
52 ,-

450,-
50 ,-

200 ,-
7448,-

17800,-



De Meeuw en zijn recepten 
Na d(~ re :; t aurati e var. d.e korenmol en 'De 1·1eeuw ' i n Garnwerd in 
1970 heeH de ze een ilele t ijd a lleen •voor de ~rin s ' gedraaj.d , 
Harm van Huis was de eerste vrijwi l lig molenaar die me t een na 
de r estaurati e i s begonnen . In 1977 volgden twee vri jwillig 
molenaa:-n , He rman Wildenberg en Harm Hilberdink. De laat s t e 
i s een t i jd de jongste vrijwi l lig mol enaar van Nederland gewee ~. l.. 
I n de zomer van 1978 werd begonnen m~ t het mal en van t a rwe . 
Door de mooi e l igging van ' De Neeuw' i n de nabijheid van de 
stad en van café Hatnmingh , bleek de mol en een goede trekpleis
ter t e zijn . 
Lang zamerhand ontwikkelde zich een eigen vaste kl antenkring ; 
aanvankelijk vooral voor de huiswerkar t ikel en , die door Garn
werder dames worden gemaakt en in het toeristische s eizoen in 
de melen worden verkocht . Voor de vaste afnemers van tar wemeel 
is het bel angrijk da t de mo len elke za t erdag geopend i s en in 
de zomermaanden ook elke zondag , men komt op zaterdag dus nooit 
voor een dichte deur . 

Om de verkoop van windmelenmee l 
te bevorderen , werd een. recep
tenbo ekje samengest eld . van dit 
goedverzorgde boekwerkje zijn 
al ettelijke honderden de t oon
bank ever gegaan . 
Soms werden er naast meel ook 
een aar.tal peulvruchten ve r 
kocht en het bleek , dat daar 
een reielijke vraag naar was . 
Ok'.;ober 1980 tracht twee nieuwe 
vrijwilli ger.; naar de molen , 
Bart Eosma en Herman Schtppers . 
~oawe l ze nog in opleiding zijn 
~elpen ze t och al mee op de mo
len . De sfeer bevalt hun erg 
1:\Jed en he t i:'> een goede aan
vulli ng voor !•·m cursus . 
lo zijn er nu vier molenaars or 
de molen , waardoor een roulatie 
t .;~. v. het open zijn gemakka-
L jk gehandhaafd kan worden. 
~eerdere melenaars werden lang
z.at:~erhand ook wel een noodzaak ; 
de klantenkr ing werd steeds 
~roter . De mond cp mond r eclame 
begon zijn werk te doen en om 
J.~;t groeiend aan t al bezoekers 
t~ kunnen rondleiden en bedie-

11<?1! zijn minimaal twee mole
n~~rs per keer nJdig . Langza
~a rhand s tegen d~ ver kopen en 
i·· liggen nu ge~üddeld bij 

<.:·P(<:veer 400 kg me·el per week . 
L\r.; aan de vraag n:;;ar peul vrucl:
icJ te kunnen voL;·oen , wer d b&-
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slot en dat Bart Bosma zich met 
de inkoop hiervan zou bezig~ 
houden . Tevens werd het aasar
t iwent uitgebreid , waardoor 
we nu naast volkorenmeel ook 
bruine en wi tte bonen , groene
spli t - en rozi jne erwten , gort 
van f'~uda uit Den Andel, pronker!:' , 
capttci j ners , rode- en groene 
l inzer- , mos t erd , biclogisch 
dynwdsche ri jzë en tahin ver
ko:;:;en. 
Dit uitgebreide pakket wordt 
door de klantcll op :t:-rij s ge
steld , gezi en de verkopen. 
De bereiding ·ran het één en 
andbr , of een keer een nieuw 
:i.dee , blc,~k echte r weJ eenE 
een probleem. Daarom werd het 
ide& door :rer11an Schipper s 
geopperd , om een receptenboek
je v.;cr p~:ulvruc hten sa.men te 
ste l lun . Dsar zouden den cok 
de vc·lkoren produkten l :i.j i n 
kunne i koa"•>n , 
Hoofd~ulder Harm van Huis 
vond he t idee uitstekend en 
zo werden een zestig- t al r e
cepten verzameld. Ook klanten 
s tuurd0n soms r ecepten o~. 
Een groot deel van de recep
ten werd uitgeprobeerd en aan 
eigen f'maak aang<:pas t . Naa1:t 
de vi et· mole; .. 9.at'S met aanhug , 
hielpen OOl{ K~,1,~S en Stien ':e 
van de. 'laL 
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ZinJ februari l s er over de ; ·ecepten vergaderd en beElDten 
welke we uiteindelijk gaan bundelen . 
De Stichting ' ~1olen de Meeuw• zou eventueel nog bezwaar k .u.nero 
maken in verband met de kosten , maar gezien de opbrengst ~ie 
de verkoop van meel en peulvruchten oplevert , zal er wel geen 
bezwaar gemaakt worden . 
Een n::cëptt:uuOekjë ltt:tt f L e"'u l-wt:l:l t.a l VOûl'<.it:leu: 
1 . het wordt verkocht met winst , 
2 . de verkOOF van peulvruch~en s tijgt . 

Over de gehele lijn stijgt ons bezoek ersaantal, onze kopers Hn 
onze omzet , drie di ngen waaL'etee elke me len gebaat zaJ zij:t . 
Misschien een idee voor a~~ere molenaars ? 
Eventuele vragen worden gr aag bear.twoord op za ter dag OJ: de 
molen 1 De :-ieeuw 1 van Garrw..,rd . 

De molenaars van Garnwerà , 

Harm van Huis ( 1 e molenaar·) 
Harm Hilberdink (molenaar) 
Bart Bosma ( ,, in opleiding) 

N~mens deze: Herman Schipper s ( ,, ,, 

Molenaar D. Bos vertelt 
In deze rubriek laten we i n C;;lk volgend nummer van ' De Zelf 
zwichter • een andere molenaar aan het woord , die over z ' n oe
lcven iss en op molengebied vertelt . 
Om de rij te openen , in de l:euze gevallen op de heer 0 . BoE 
uit Pellingwolde , die ala3.ar de opleiding van vrij•:;i:lig !!.ole
naars verzorgt. . Jw redacteur !leeft bi j hem hel grootste deel 
van z ' n opleiding tct vt·Ljvlllig molenaar mogen on tvangen, ~odar 
de keuze in diL g eval ~ogal voo r de hand lag . 
Hier volgt lan het verhaal VMn de heer Bos . 

iils jonge:; :u ?.even j "'a:- v.as ik al zeer gel:r,tercsset:rd i.r; 1~olc •·-· · 
Dat l i..x1: JJ • • 1 voer .L •,ar.d, als je hel~ Ja!~.:.ll~ vanaf 
:;rov1.. .. a.ó.e" , 1 enaar \'la.~ . Zr,lf had ik 1:oen al een i Lnncc. 1 -

tuinrnol e:l ··." c. , dO r .. otur vlucJJt , met echle tandwielen (alJ ::e·· 
zelf l _,. . ' ·:d€r ·· ·'1 r-tj , die eon pepermolen (eer. soort 
grot'" .-::o:' i_ r.vl-t:_ aanc;.;;" f , net ook een door de r~olen aange
drev,;n z.;ver· j r.tet bulz.,: ·c , zodat ik ook. D'•oo.:. t.;L·vte!teel -:-on 
mak1..n . Zo : r "'et. val: .. w .r.et. e paplepel ingegev~:n . 
Vaal: I'. as i " ' .. za terctar; ce v _nJen op de molen , d.if l"e n ,(.i.lo
met or· var. ons huis stond. j \i: ),{)J,de daarom het klar-r•ou Vall ov 
zweep al een beetje . 
Ik had op elf en nalf- jarige leE>f tijd de lagere school d,"·:-:-lo
pen en zou grao.g dir~:c l. molenaar zi jn geworden, mö<~.r da: . ·,." 
e r natuurlijk niet bij , il~ noest eers t naar de i.J . j • • , li.'l3 · 

ik het drie jaD.- vol hr,b '' ''ouu~.;~J• , maar ik wa E. er t.. .. J• ._ :t~<l 
van , dat he t t"~t he l l.r'll'CJl: 1'~1 r;chocn gebeurd wu::: . 
Ik wllde zelf aan ")K roOf fJ t.:::ed:.; molenaar worden , ~ ·•1' 'l> -. c .·q 
j k 1r.i jn va der vour mij ee11 plaa~ te zoeken o~ een ol<;J , l::.k 
oij O!'lS (de m<- !.en v'l.n !OLt~! bloch' . 
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Dit lukte snel, daar de rr.olenaar m' n vader goed ke~de en de a n
dere knecht op dat moment z i ek was . Zo kon ik dan mijn loopbaan 
als mol enaar sknecht beginnen . 
To en maakten we eens het volgehde mee . 
Het was begin august us, de hele dag hadden we bi jna geen wind 
gehad en het was erg warm. Dan zit er ook hel emaal geen kracht 
in de wind en we konden weinig beginnen . 
Die deg ( he t was een vri jdag) begon als de vorige dagen met 
warme , zacr.te zuid- oostenwind. We konden ongeveer 3 hl. pe r uur 
malen , zodat we steeds meer achterstand kregen. 
Dat kun ;:e niet gebrui k er. a l s je een zeer drukke rr.o l en hebt . 
We hadden een 35 pk diesel- metor als hulpkracht , maar he t in
schakelen daar·van kc·stte g<..ld , de.arot:I werd daarmee steeds tot 
het l~~t st geuacht. 
iiange2..:.en :'Gt die dag weer eun S!< ' t. t erstand zou wor den, werd 
door d'" ,y,olena:1r besloten , or.. r, .:;. de middag t och met de mot or 
t e g:a;~., .. ,,. l.,n . 
Zo g·~:;-•.cl ..• ~ iaan , de motor U .c. :.. :practt ig; het was een lig
gende ; c;-, ~ 7, ;:ii ·;,;el-motor. éle mul.or trok een steen van 1 , 50 m, 
zodaL ~~flink ~ee gemalen kon worden . Alles liep a ls gesmeer I , 
maar •) 1 · ·.:n ?.elqH' moment maal<te IÜj een soor t s tappend gelul.:.\ 
en -;:i t? • ' r: -.r· ~ kic.racht weg . '\/e ûori:en beide tegelijk (molenaar 
t:n ü. e r. <'\c' ,jnt:=kamer in en cons t ateerden dat het dri jfs t ang
l ager I,- t r·ad l• egoven. 
I k kor ·.\Cl unn de baas vernemen , dat dit niet t e best was me t. 
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zo ' n achterstand en windst i l weer . 
Zo ' n lager best aat uit twee halve schal en , met aan de binnen
kan t wit met aal ; di t was weggeslagen en moest opnieuw bijge
go t en en gedraaid worden en dus terug naar de fabriek. 
Dit kon wel vier of vijf dagen durer .• Want het ging toen nog 
niet zo snel als tegenwoordig , met al die auto ' s , die waren 
er toen nog niet zo veel. 
Daar zaten we dan : windstil weer en een kapotte motor. 
De baas was onrustig en liep heen en weer en keek naar de luc ht ; 
de situatie zat hem duidelijk niet lekker . 
Plo tseling kwam er zeer snel een onweersbui op zett en. De eerste 
bui kregen we om ongeveer vier i vijf uur , ncod~eer met een 
windhoos , die een s tuk verderop een watermolen !:e t hekwerk met 
kleppen deed verliezen van de bovenste wiek. 
Daarna werd het weer doodst il en dr'lkkend weer . 
Totdat er weer buien op kwamen zet ten , die om o:1s h.een gingen 
maar waar wij wind van kregen en daar moesten we dan ook ge
bruik van maken . 

Op de zeilroede legden we t wee 
halve zei len , op de andere wiek 
hadden we kleppen , zodat er wel 
wat te regelen vie l als de wind 
pl otseling ,; ·~:.erker mocht wor den . 
We hebben de hel e nacht gedr aaid 
de baas boven op de steenzclder , 
di e geli jk n:e t de s telling was , 
en ik een zol der lager , op de 
maalzolder . 
Iedere keer als t et onweer e r 
ger wer d , se .~ok jk me tijna 
een aap , al :3 !:et .<>J weerl i ch t1.e . 
Op een zoker ~0~0n t werd he ~ zo 
erg , da t de mo lm::<ursvrouw n.:.ar 
boven kw3m en 1~3 - man vr oeg , 
of h:ij •.- i g;enl ·i j~- ::1 goed b j :) 
z ' n ' !.lof,; was , e t zo 'n'"; ,·-· -
weer te ~a<'.n r!r·· ,ç : .n . 
Als ant~our~ :.1 , ze , dat hij 
het wel zou ~· ·:_;..: ! • en dat e :· 
geen andere , . .; it, ' J. · :l<hei d was . 
V.J e bebber1 tie 1. : - è L<) nacht t e. :· 
zes uur ' s m,rc e~d gemalen , 
waarna i k naa.~· huis mocht . 
De. wlnd p;in;<· r·ui men naar Noo! ; 
west en i·linctkracht 8 en de ,;,; i 
l en ·Neruen 6Bklampt , waar na 
afreisde naa r buis . 
:-:eestal wor:i .o; het weer wat ' - ':<· 
1 s zom<?.r~ _ + · -- ~ n :-<?nöopkomst , -
stre~? k.a "v ~· _, ë~ : 13 f uur . 
~Jn ~de~ ~J ~ teede gaan kijken 
en als het ~ = ~eerlichtte , kon 
hij zien , dç;. · 'lre r.og draaiden . 
Hi j zei la~er tegfn me , dat het 
"li jna onver ar' t ·voor è. was geweest. 
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We hadden .!.n die onvergetelijke 
nacht ongEve er 70 hl. gemal en , 
tot grote l •:·: redenheid van de 
baas . Als ,i ~ ~' sen van 15 jaar 
is het voor ~tj een onverge
telijke na c• ,t geworden en ik 
.:ienk er r:: ·.•; 1aak aan terug , 
!1oe bang l '~ .vas als het zo 
weerlichtt8 en donderde . 
Maar 1 s za t•~rdags maakte de 
baas he t weer goed , door mijn 
portemonnee wat meer te spekken . 
Zo zie .J"' maar , wat er in die 
t ijd van mo lens en molenaars 
verlangd werd . 
Het gi ng s teeds zo, aan zwich
t en wern niet gauw gedacht, 
de mole:: ,·;e rd gewoon wat zwaar
:le r bel.:· :.:. , door een steen of 
.3en peL . "'en bij te ze t ten. 
l'ie hn do-··: t.wee maals tenen met 
~en !" ~ :1 • .. ·lli jn van 1 , 50m, 
· •:>l .!.c · .;, en} en één Jtleinere 
•nt oen ··iddel lijn van 1 , 20 m, 
,i::.e rnee ;c. al gebruikt werd bij 
,;:inde!· wi nd . 
,:~ war·en <)Ok twee pelsteren 
:lanwezig, want er n:oes:: nog 
~ el worden gepeld voor de 

' oer en ui t de omgeving , die 
•Jel dienstboden en knecht en 
~adden . Er wer d veel gorte
r'HP gegeten want het waren 
m~rendeels veeboeren en er 
1:e rd natuurlijk deer hen 
gel~;ar-nd . 

l lt ben daar drie jaar geweest, 
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waarna ik mijn gezellen- examen heb gedaan , me.t zeer goede cijfers. 
Ik ben daarna nog op verscheidene molens geweest i n Duisland , 
o . a. bij Starenborg van Stapelmoor (de vader van Starenborg uit 
Weende , die de molen verkocht naar Nijeveen) . 
Bij mijn eerste baas heb ik nog vrij veel •s nachts moeten malen . 
Dat is een hele gewaarwording , zo ' n eerste keer , vooral , als 
je een jongen van vijftien jaar bent . Je krijgt echt de kriebels 
al s zo tegen t ien- elf uur alle lampen uit zijn en de mensen 
slapen en je bent zo heel alleen in· zo ' n grote molen aan het 
werk , met alle verantwoording . Dat werd vroeger allemaal van 
molenaar en molen verwacht . 
Later in Nederland heb ik gewerkt met zelfzwich~ing op alle 
vier einden , dat was wel een stuk gemakkelijker . Deze molens 
stonden te Siddeburen , Noordbroek en Winschoten . 

Zo, dat was dan het verhaal van een molenaar , thans instructeur 
en je ziet , dat wat tegenwoordig met molens gedaan wordt, maar 
eigenlijk een beetje spelen is . Korenmolenaars hadden het vroe
ger niet gemakkelijk . Een korenmolenaar moest bijvb . veel meer 
vakkennis hebben dan een watermolenaar . 
De baas zei altijd:"Bij een watermolen wordt de kar nooit . J,~eg 
en do zal< nooi t vol !" 
Dat was he t dan , misschien tot een v.olgende keer . 

D. Bos, Bellingwolde . 

S t ic hting Groninger molenvrienden 
GRONINGEN9700AE 
PCST!!US 213 
Gl~O N2 3866034 

· Jaarverslag 1980 
Statuten 
Het bestuur besloot tot wijziging van 
de statuten. De belangrijkst e wijzi
ging gee f t de Vereniging de bevoegd
hei d drie leden in het bestuur te 
benoemen en ook diezelfde leden te 
ontslaan. 
Oorspronkelijk bestond het Stichtings
bestuur louter uit best uursleden van 
de Vereniging . De statutenwijziging 

maakt beperking hiervan mogelijk , ten gunste van een grotere 
zelfstandighei d. van de Sti chting. In de jaarvergadering van 
de Vereniging van 26 feb r uari 1980 werden de wijzigingen van 
de statuten bekend gemaakt . 

Bestuurssamenstelling 
De heer J . F. Wal stra maak t e op 18 september 1980 bekend , zich 
t e willen terugtrekken ui t het sticht ingsbestuur. Ook de heer 
J . Stuiver is uit het bestuur getreden . Wel blijft het moge
lijk bij hem adviezen in te winnen vanuit zijn functie bij de 
afdeling welzijnszaken van de provinciale griffie . Toegetreden 
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als l i d van het bestuur i s de heer W. O. Bakker uit Harkst ede , 
als vertegenwoordiger van de Slechter Molenstichting. De bestuurs
samenst elli ng van de Stichting Groni nger Molenvrienden is nu 
als volgt: 
T. de Jong te Hoogl1 erl1, voorzitter; 
B. Jongsma t e Groni ngen , 1- ste secretaris; 
L. Ho Eri nk te lié.;.rer. ; 2-- ~~~ .. ., :;; Ç.;et~'.l i t;. , 
J . van DijK r.e Groningen , penningmeester; 
B. Dijk te Aduard , technisch adviseur 
en W.O . Bakker t e Harkstede , als vertegenwoordiger van de 
Slachter Molene tichting , 
Het vervuller. van de best uursfunc ties vraagt een toenemende 
inspanning weeens toenemer.de a c tiviteiten. De secretarj.s had 
voor he~ t ehandelen van molenzaken (secretariaat Provinciale 
Gr oninger f•ioler,commi s s i e , bes tuurslid of adviseur van alle rno
lenstichtingen in deze provincie) een halv.e dag ter beschikking; 
de andere helft was voor het volbrengen van s.ecret ariaatswerk
zaaml:eden tij de Provinciale Planologische Dienst . Bi j brief 
va,n 8 septerr,ber 1980 maakten -Gedeputeerde .s1;àten onder me.er aan· 
onze Stichting bekend , dat de heer Jongsma voor het . beh~ndeler, 
van mo.~er,zaken nagenoeg een voll edige dagtaa~ ter beschikking 
heeft gekr egen . 
Ons sticht i ngsbestuur houdt nog in beraad of voor de financîë~e 
administrat i e gesalarieerde bijstand zal worden aangetrokken . 

Financiile Dteun 

Voor he t jaar 1980 kende het proviJ?.ciaai bestujlr van Groningen 
een s ubsidie toe van f 15.000,- die t egen het einde v-an het 
jaar werd ui tbetaald, 
Veel tijdiger was de t oewijzing voor 1981. Op 18 november 1980 
namen de I·rcvinciale St aten de voordracht van Gedeput eerde 
Saten aan , waarbi j voor het jaar 1981 een exploitatiesubsidie 

·werd t oegekend van f 32. 500 ,-, waarmee ruimte wordt geboden 
voor de tc·er·eming van ons melenbezit en onze activiteiten. 
Het wordt binnen de begroting nt:. ook mogelijk i n voorkomende 
e;evallen hulp te bieden aan de plaatselijk werker,de molenstich
tingen , te weten de Sl echter Mol enst i chting, de Molenstichting 
Huns i nco ~< Or1streken , de Garnv;erder Molensticht ing en de !1olen
s tich ling Olda mb t , De hulp zal zijn gericht op het directe 
ffiblenbelang , bi jvb . een restaurati e o: een hers tel mogelijk 
me.ken of 02n bedreiging afwenden . Deze hulp , die zie l: niet be
perkt. tot stich tingsmcl ens , kan ook best aan in een ac tief op
treden van de door de Vereniging van Vrienden gevormde Onder
houdsploeg . 
De provi ntie i s onze belangrijkste steun , doch niet de enige . 
De nH:;este Groninger gemeenten ver s trekken ook een jaarlijkse 
bi jdrage , t erwijl ook de Vereniging van Vrienden bereid bl ijkt 
on:1..e f i ne.nc iën t e verEterker, , 

Samenwerki ng met de plaatseliike ffiOlenstichtingen 
In de tu~lichting opde in de vorige paragraaf bedoelde v-,:·ordr&.cht 
wordt r ·. i!r•c aandacht geschonken aan 1 de overkoepelende func t ie 1 • 

Bedcelo wordt daarmee è.e steun , die o:ok in de vorige paragraaf 
reeds 1.. Luegeli ch t . Net een r uime verbetering van de provi n
ciale r;uu:.:.iJ i e voor· 1981 wordt deze zaak actueel, 
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----Wij hadden echter de gelegenheid het bedoelde functioneren voolr-
te bereiden . 
Reeds i n het voorgaande jaarverslag werd aangekondigd, dat wij 
de plaats elijk werkende s tichtingen zouden uitnodigen voor 
rechtstreekse gedachtenwisselingen. Inmiddels hebben op één na 
de s t i chtingen een gestructureerde band met ons gekregen ; de 
Slv~h t~r Molens t ich ting zelfs , door het leveren van een nieuw 
bestuurslid, de heer w.o. Bakker. 
In goede eensgezindheid is het bestu~r begonnen met het ontwik
kelen van een model voor 1 de overkoepelende functie '. 

Verhouding met de Provinciale Groninger Molencommissie 
De band met de Provinciale Groninger Molencommissie is inder
tijd gelegd door de secr etaris van die commissie in ons be
stuur te doen opnemen, terwijl omgekeerd de voorzitter van onze 
Stichting lid is van de Provinciale Groninger Molencommissie. 
Een minqerheid in de Molencommissie bleek van opvatting t e zijn 
dat de provinciè haar subsidiebeleid over de bestaande molen
s tichtingen had moeten spreiden. 

Het Gilde van VrijWillige Molenaars 
De subsidieverlening heeft ook tot strekking de opleiding van 
vrijwillig molenaars te steunen. De opleiding in Groningen 
hEJe ft ·landelijk een goede naam. Onze s-tichting bepaalde de 
bijdrage in de kosten van de opleiding op f 50, - per leerling 
per jaar, te voldoen aan de penningmeester. Overigens liggen 
de uitvoerende w.erkza<~-mheden van de opleiding bij de vereniging . 

De Vereniging van Vrie~den van de Groninger Molens 
Het is niet nodig de innige band met deze vereniging , die in 
1980 een ledental van meer dan 500 kreeg, nader toe te lichten. 
Wel kan worden toegelicht hoe de activiteiten van de vereniging 
en de stichting zijn verdeeld. 
De vereniging houdt zich bezig met de propaganda voor de molens 
en het onderhouden van de band met de leden, waaronder de vrij 
willig molenaars . Hieronder val t onder meer: het houden van 
een molenstand op tentoonstellingen en beurzen, het meewerken 
aan het uitkomen van fotoseries van de Groninger molens, het 
geven van 1 molenavonden 1 aan andere verenigingen of groepen , 
het verspreiden van de lesbrief Holens moeten Malen (een zeer 
gesl aagd produkt van een der bes t uursleden), excursies, mee
werken aan het welslagen van Nationale Molendag , enz. 
I n 1980 kwam de Vereniging in het bezit van een film van de 
verplaatsing en restauratie van de Krimstermol en te Zuidwolde . 
De f ilm werd in haar opdracht door een van de leden gemaakt 
De Zelfzwicht er, het mededeljngenoz·gaan van zowel de vereniging 
als de s tichting, verscheen i n 1980 vier keer, waarvan één 
keer in de vorm van een dubbelnummer. 
De stichting richt haar activitAiten meer rechtstreeks op het 
welzijn van de molens , soms oo~- !!'Ol enaarswoningen bij de water
'llOl ens . Dit blijkt nader j,n de volgende paragraaf, waarbij ook 
r.mze contacten met gemeenteberr~uren en andere moleneigenaren 
verduidelijkt worden. 
De nummers voor de molens ( OJtl. aan te duiden om welke ntolens 
het gaat) zijn dezelfde als die van het Groninger Molenhoek. 
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2. Koren- en pelmolen te Wetsinge 
Voor deze molen werd tegen het eind van het jaar een sloop
vergunning aangevraagd . Het bestuur beoloot zich met de eige
naars te verstaan . 

18. Korenmolen te Spijk 
Om erger te voorkomen ging de stichting herstel van de riet
bekleding f inancieren . Ook gingen wij deze molen voorzien van 
een nieuwe vangbalk . 

20. Houtzaagmolen· van Bovenriige 
In de loop van het jaar versterkte onze hoop dat herbouw op de 
beoogde plaats in de nabije t oekomst zal kunnen plaatsvinden . 

27 . Hout zaagmolen Fram te Woltersum 
Onze stichting was op de feestelijke openingsdag van deze mo
len (3 mei 1980) vertegenwoordigd . 

32. en . 34. De Lelie te Eenrum bn De Vier Winden te Pi sterburen 
Het gemeentebestuur nodigde ons uit voor een bespreking over 
de mogeli jkheid tot het overnemen i n eigendom van deze beide 
dorpskorenmolens. Het gesprek had een zeer positief vez·loop. 

43 . Korenmolen van Grii psker k 
Op verzoek en in samenwerking met de gemeente inspecteerden 
wij de molen om aante geven welke verbeteringen de molen moet 
ondergaan om een goede maalvaardigheid te bereiken. 

Go. Grote Geert te Kantens 
Onze stichting was op de feestelijke openingsdag (4 oktober 
1980) van deze korenmolen vertegenwoordigd. 

66 . De Zwaluw te ~uurdijk 

Deze korenmolen is eigendom van de Verenigi ng De Hollandscha 
Mol en en wordt aoor ons beheerd . De molen is geregeld in 
bedrijf . De dorpsgemeenschap bood een electrischeverlichting 
in de molen aan . 

87 . Wilhelmina te Noorderhoogebrug 
M~t de Molenstichting Hunsinga & Omstreken is schrifteli jk een 
overleg geopend over het toekomstige functioneren van deze 
korenmolen. 

121 . De Liefde te Uithuizer. 
Ten behoeve van de toekomstige resta uratie bemiddelden wij 
tussen de particulier e eigenaar van deze korenmoleu en de ge
meente Hefshuizen . 

122. Goliath in de 1-~e n,spolder 

Op 19 september 1980 heeft de s tichting de molenaarswoning bij 
deze watermolen aangekocht voor f 1 , - k . k . van het Waters chap 
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Hunsingo. Met medewerking van de onderhoudspl oeg werden verlt..
teringen en beveiligingen (tegen vorder vandaliE:me) ui tgevoenl . 
Ook de waterleiding wer d weer aat:geslot en . Twee plaatselijke 
vri jwillig molenaars verzorgen nv verder de woning en de molen . 
Omtrent het overnemen van de molen werd mondeling en schrif te
li j k overleg met het gemeentebest11ur van Hefshuizen gevoerd . 
Dit pvnt wordt weer opgenomen na sen klein herstel aan de molen . 

123. De Onderneming te Vierhuizen 
De achterstand i n het onderhoud. vail onze l esmolen werd en wordt 
verder ingelopen , waarbij gebruik wordt gemaakt van de financ'io
le regeling Klein Herstel aan Monunenten . 

126. Standerdmolen te Ter Haar 
Van de zijde van de eigenaresse , de gemeente Groningen , werrl er 
blijk van gegeven dat aan het overdragen van deze molen aan 
onze s tichting wordt gedacht . o, Yerzoek hebben wij een schrif
telijke toelichting op de mogel i jkheden gegeven. 

141 . Molen van de Zwakkenburger- en Ellersvelderpolder ·en 
44 . de molen van de Westerhornerpolder 
Met het waterschap hebben wi j overleg gevoerd over het mogelijk 
weer in functie brengen van deze watermolens , waarbi~ gedacht 
wordt aan een reserve- bemalingsfunctie met een gecornbir.eerde 
aandrijvi ng (windkracht I motor ische aandrijvinl:)') . 

Bes tuursvergaderingen 
ln het vers~agjaar hield het testuur z~jr1 16- de tot en met 23-
ste vergadering . Deze acht v~rgadaringen werden gehouden in 
De Looas t e Hougkerk. 
Oe vergaderingen kenmerktau z::..ch aoor een goede narwonie met 
het besef dat voor het behar~igen van molenbelange~ ten gesta
dige inzet nodig i s . 

De 1- ste secretaris , 

Statutenwijzigingen 
De oude statuten werden ter goedkeuring aa.ugeboden in de 1.:·: 
vergadering van de Vereniging van V.:- ienden vqn de Groni Q?;e!· 
molens op 27 okt. 1972. 
Die statut en werden - samen met de agenda 11anr de genoemde l e
den vergadering -. opgenomen in De Zel fzwic in<= J ;. • • : ·: ; ' , 
ber 1978 . Op de jaarv~:rgadering van 26 februa.r .... 1 ~óv werde,· 
opnieuw enige wijzigingen goedgekeurd . 
De jongste wij ziging zal waarschijnlijk de l aa'tote zi jr. , Vla:H· 
mee we ft ]~ ~tig vallen . (Zie art. 19) 

Er volgt nu een overzicht van de wi jziginge11 . 
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Artikel 1 t/m 7 zijn ongewi j zigd . 
Artikel 8, luidende : 
' Het a l gemeen bestuur vertegenwoor digt de stichting in en bui
ten rechte , doch kan handelingen opdragen aan het dagelijks 
bestuur. De7.e ondrachten moeten s teeds i n de notulen worden 
vermeld ' , -
te wijzigen in die zin , dat het dagelijks oeatuur de stichti ng 
de sti chting vertegenwoor digt . 
Art ikel 9 t/m 12 zijn ongewijzigd . 
Artikel 13 , luidende: 
' De secretaris no:tuleert alle vergaderingen of laat dit ;1amens 
hem doen . Tevens beheert hij a lle correspondentie en archief
stUkken en· zo::-gt voor de corres pondentie namens de vereniging , ' 
te. wijzigen door het woord 1 vereniging ' te vervangen door 
•.sj;ich ting ' • 
Ar.t.ikel 14, luidende: 
' Dé penni ngr1eester beheert de gelden van de s tichting en gee.ft 
hiervan jaarlijks een over zi cht . Hij dient een te benoemen 
kascommissi e inzage in alle bescheiden t e geven . De kescon:
m:i.ssie doe t bij het indienen van de jaarrelçenirig door de pen
ningmeester verslag van haar bevindingen•, 
aan t e v..:llen door achter het woord •kascommissie ' toe te voe
gen ' of een door het bestuur aan te wijzen accountant • . Hier
uit vloeit voort , dat aan het eind van het artikel moet wvrden 
geschreven : 1 van zijn of haar bevindingen' . · 
De l aatste zin van artikel lLf: ' Wanneer de vergadering van het 
algemeen bestuur de jaarrekening heeft goedgekeurd i s de pen
ningmeest er gedéchargeerd ' , blijft ongewijz~gd . 

Artike l 15 , lui dende : 
•De penningmeester mag niet over grotere toedragen beschikken 
dan door he t algemeen bestuur zijn vastgesteld. Voor grotere 
bedragen is mede de handtekening var. ie v _,:; ·zi ': 1:er of de 
s ecretaris vereist •, 
verval t . 
Door he t ve.cv;,; l::..•·. l• V<;l_ dit artikel wordt de nummering van 
de volgl:lnde .:n· t ii-;elen aangepast. Van die volgende artikelen 
wordt er nor &&n ~ewi jzigd: 

Artikel 19 ot. d ~:; nu~unering , ht:i.cl.ende : 
' De statuten 1wnr.en all çen gewijzigd 110rden VJan:1e t,r· e.:· be
sluitvorming .•)J o.a t :;;vind t als genoemd in arti.kel 18 t'ln :li t 
besluit daarna. wor.:~ t goedgekeurd door het bestuur van de 
Ver eniging 1 Vrienè€n van de Groninger Holens• , 
in te korten d :1ur 11et schrappen van de woord.en ' eu dit bes luit 
daarna go ·~dt:;P.k"" r.r\ •;0r-clt door het best.u·.tr van de 'Je --er.igi ng 
' Vrienden var.dl' ·~ ro:. i:,ge1· Molens 1 • 

Deze statuteu-wijzi~ingen werden op de vergadering goedge
keurd . De rlieLtWG rrdactie van de s tatuten volgt lliel'l:a . 

(Zie rle volgende ~l1az i.~de) 
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Statuten van de stichting 
l>'l'Al'U'L,J~ VA.t' Ji s-rrc;_n:.,; t, <voHNCER 1-'lQLENVRIENDEN 
zoals .~. eze zijn gewi. jz.igd in de jaarvere;aderiug van de Verf,rti 
ging van vrienien va.n de Groninger t1olens o::: 26 febz·•1ari 1981. 

NAI'\H ~N VE:STIGING : 
Artikel 1. De s tichting draagt de naam: Stichti.~ Groninger 
Hole:wrienden , en is gevesti5d te Gr onin<..;<m . 
DO:SL : 
AL·tikel 2 . De s tichting stelt zich ten doel molens , die met 
verval worden bedreigd , aan te kopen of om ni e t.. te ue.nvaar den 
en deze met alle ::nogelijke wettelijke middelen weer maalvaar
dig te (doen) rnaken of wanneer de mogelijkhed'·!l hiervoor on t 
breken deze molen( a ) te conserve1·en en op late.t· t1 jcistip 
maalvaardig te doen maken . 
Vervol gens om op te treden in het belar..g van de ondernoudsl.oe
s tand en de maalvaardigheid van Groninger molens die niet tot 
haar bezit b horen , zo nodi0 door de:;o,e in beheer te r.emen . 
VSRI.J.OGEN: 
Artikel 3. He t vermogen van de stichting zal gevormd wor:len 
door : 
a) . het stichtingskapitaal; 
b) . s ubsidies en donat ies; 
c) . hetgee,t dt~ s tichting door erfstelltng , legaat , schenking 

of op enigerlei a.'ldere wijze '!crkr tjgt . 
AT.GEl<!EEN BESTUUR : 
Artikel 4. 
Lid 1 . De stichting wordt beheerd door een algemeen bestuur 
bestaande uit een voorzitter , een eerste secretaris , een 
tweede secretaris , ee~ penningmeester en andP.re leden . 
Het algemeen bestuur bestaat uit ten~inste zeven leden . 
Lid 2 . De voorzitter, de eers te- en tweede secretaris worden 
door het algemeen testuur uit haar leden gekozen . 
Lid 3. De func t ie van eerste secretari s en penningmeester 
kunnen in één per soon worden verenisd . 
Ar·tik.el r.eden van het algemeen bestuur worden benoemd door : 

De verenigin~ van Vrienden Vr•n de Groninger Molens , maxi
maal drie ledf:::J ; 

b) . Gedeputeerde Staten van Gron~ngen , één lid; 
c) . De Rijksd:Lenst 'Joor de Menumen tenzorg , één lid ; 
d) . De pr ovinciale Groni ::1ger Molencommissie , één lid; 
e ) . Regi onale , binner de yrovinc~e Groningen werkende molen

stichtingen of veren i gingen met ver gelijkbare doelstel 
lingen , in to taal maximaal drie leden . 

Arti kel 6. Het a l geme"'n bestuur kan z:Lch uitbreiden door ande
re colleges en instellingen lli t te nodi gen een lid , r uop•!ktie
veli~k leden in het bestuur te ber.oemen , dan wel door belang
stellendr:: derden uit te nod:\gen ;-Als lid i n het alg•~meen be
stuur ~itting te nemen . 
Ar-eikel 'i' . Het al6e:neen bestuur kan ten all e tijde een be
stuurslid schc•rsen , 0::1tslaan of vervangen , indien van toe
passing na overleg met de instantie die he t betl·okken lid 
heeft benoemd. De in dit art ikel bedoeld~ bes lissiY1gen kunnen 
I.LitsluiLend geschieden met een meerderheid van s t emmen van 
tenminste twee/derde van het aantal zit tende bestum·sleden . 
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Artikel 8 . Het dagel ijks bestuur vertegenwoordigt de stichting 
in en buiten recht e , 
Artikel 9 , 
Lid 1 • .Set a l gemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van 

overeenkomsten t ot het kopen , vervreemden of bezwa
ren van registergoederen , 

Li u 2 , net algemeen bestuur is bevoegd tot het slui ten van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van -een derde verbi ndt , mits het besl ui t daartoe 
wor·dt genomen met algemene stemmen in een vergadering 
waarj_n alle bestuurders aanwezig of door een schr:i.fte 
lijko gevolmachtigde ver t egenwoordigd zi jn. 

DAGELIJ;(S BF5TUUR: 
Artikel 10 . Het dagelijks bestuur wor dt gevormd door de 
voor zit tP.r , de eerste secretaris en de penningmeester, even
tueel aa~sevuld met een door het algemeen bestuur aan te 
wijzen deskundige op molenge.Jied , 
Artikel 11 , Het algemeen bostuur kan één of meer leden van het 
dagelijkc bestuur met een opdracht belasten, Deze opdrachten 
dienen behoorlijk genotuleerd te worden , 
'I'AAK VAN DE VOORZI'rTER 
Artikel 12 . ~e veer zitter leidt de ver gaderingen , 
TAAK VAN DE: SECRETARIS 
Artikel 13. De secretaris notuleert alle vergaderingen of laat 
dit namen s hem doen , Tevens beheert hi~ alle correspondentie 
en archiefstukken en zorgt voor de. cörrespondentie namens de 
stichting. 
TAAK VAN DE PENNINGMEESTER 
Artikel 14, De penningmeester beheert de gelden van de stich-

. ting en geeft hi ervan jaarlijks een over zicht , Hij dient een 
te benoemen kascommissie of een door he t bestuur aan te wijzen 
account ant inzage i n all e bescheiden te geven , 
De kascommissie doet bij het indienen van de jaar rekening door 
de penningmeester verslag van haar of zijn bevindi ngen . 
Wanneer de verg~dering van het algemeen bestuur, de jaarrekening 
heeft goedgekeurd is de penningmeester ged~chargee~d. 
BESTUURSVERGADERINGEN 
Arti kel 15. Set algemeen bestuur vergadert minimaal twee maal 
per jaar, 
Arti kel 16, De leden van het algemeen bestuur worden s teeds 
benoemd voor een periode van t wee j aar en zijn direkt herkies
b~ar . Het eerste j aar t reden af de voorzitter , èe penni ng
meester en de helf t van de overige l eden , het t weede jaar de 
s ecretaris en de andere helft van de overige leden . 
Bij tussentijdse benoemingen treedt men af , wanneer diegene 
waarvoor men ~~ benoemd, had moeten aftreden. 
Artikel 17. Wanneer twee/derde van het aantal benoemde leden 

,aanwezig is kan het algemeen bestuur steeds tot besluitvorming 
komen mits twee/derde van de aanwezige leden me t di t besluit 
ins temmen . Zijn er minder dan t wee/derde van he t benoemde 
aan tal leden aanwezig of heeft !!!en nie t tot besl uitvorming kun
nen komen , dan wordt een tweede ver gadering uitgesc hreven waar 
het besluit aangenomen kan worden , wanneer de helft plus é~n 
van de aanwezigen hiermede akkoord gaat . Deze tweede vergade-
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r ing dient ten rr.inste tien 1agen van t evoren aan de leden 
medegedeel d te worden . 
STATUTENWI.J ZIGING : 
Arti kel 13, De etat uten kunn~n all een gewijzigd worden w~nneer 
er oeslui tvvrwing pla:~.t ,.;vindt als genoemd in a.ctikel 17 . 
ONT3INDING 
Artike l 1 't • Liqtti daLle vaa de stie l! ting geE:;chiedt ~ls in <>.r tj.r,e J 
18. De eig tmdomrnen dienen aan de vereni.ging •Vr i enden van de 
Sroning"'r l'':o.Ler.s ' aangeboden te word-en opdat deze de bestemrr: t;;,~ 
bena] en . · 
HUÏSHOU::;.BJ :i:JK HEGLEMEN'l 
Artikel 20, Het a l e;eme,; r; bestv.ur dient een huishoudè.ijk r r:r; l a
ment op te Gtellen, zi j i s t evens t ot wijzigi ngen van dit 
reè;; l er.1er, t èJevoegd . 
SL:JTBZ.:.>AL :::~;G 

Arti kel 2.1. In a l le geval l en waarin d~1ze s t atut en n;Let. voorz~_en , 
beslis t het algemeen bestuur . 

Bakker I molenaar Koning uit Peize 
Pei ze i 8 een i nteressant dorp , dat zeker niet in de laatst e--· 
plaat s door de molen van bakker/molenaar Koning . 
Er had vroeger a l eens een standerdmol en i n Peize ges taan , die 
l ater naar de t weede Exloërmond gegaan is en vandaar in 1869 
naar Mussel. Deze s t ond tweehonderd meter ten zuid- westen van 
de kerk aan de Roderweg z . z . Hij is lat er vervangen door een 
achtkant e b011enkrui er met stelling , gedek t met r iet op acht
kant en kap , 
Deze molen was van F. Ebbi nge, l a ter van J . K. Meekma . Hel aas 
brandde de ffiOlen i n 1916 af . 
Op de plek van de tegenwoordi ge molen stond eerder ook al een 
molen , nl . een achtkant e bovenkruier , een kor en- en oliemolall 
van E'loris Staal , die a f brandde op 7 januari 1 881 . 
De molen is herbouwd met de oude ol iemolen van Hofman uit 
Enumatil in ongeveer 1900 door mol enmaker C. Bremer. 
De molen werd toen ine;er:i.cht met twee koppel s stenen. 
De eigenaar in di e t.ijd was Bron Muld3r , die eerst een molen 
in Eelde t ad gehad . Si nds 1936 de CoÖ:J. Zuivelfabriek en 
Graanmaalderi j ' De Goede Verwacht ing ' . 
In 1936 is de molen ui tgerust met Dek~er-roeden ook aangebracht 
door molenbouwer Br emer . Ook is er toen een elevator in aan
gebr acht . Eniee jaren geleden , tijdens de restaur atie hebben 
enige bes tuurs l eden van onze verenigin.'5 op uitnodigi ng een 
bezoekje aan de melen gebracht, waarb: .. ; a l lerlei gebreken 
werden gecons t ateerd en dhr . Luinge , t oen raa dslid , dit in 
de raad heeft gebracht en tevens heef t geijverd voor he t op
nieuw aanbrengen van zel fzwi chting , zoal s dit vroeger ook op 
de molen had gezeten . I n die tijd was er ec hter nog niets 
over bekend, dat de molen nog ooit eens weer in gebrui k zou 
komen . De kosten van zelfzwicht ing warer: nogal hoog en omdat 
de molen waarschi j nlijk niet meer echt produc t ie zou gaan 
dr aai en , had ook dhr. Koning erop gewezt:in , dat hekwerk minder 
onderhoud zou vergen . Dhr . Heijdr a van monumentenzorg was in 
die tijd cok nogal een ·1oorstander van hekwerk en het feest 
ging dus niet door , ou .lanks het aandringen van dhr. Luinge . 
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de molen omstreeks1900 bij 
het hijsen van de as 

Toen de molen gerestaureerd was en er zeil en waren , war·en de !~. c 
len-make r ;, ondertussen bij Bakker Koni ng ock ki nd aan t.uis ge 
werden , Ze v0nden , dat nu de molen geres taureerd was er eigenlij.: 
ook best weer een::; mee gemalen ke:r. wor d en . Ba kker Ko:r.. ing heeft 
t oen een paar zakjes t arwe g ehaald, die vermalen er, er brood Vé'l.n 
ge takken, 
D~r . Koning zag het na dit eerste experiment wel zitten . 3ov en 
d:".e n Wû., he-L n~l d~ tijd , dat , zoals hij zegt , het r;ubli ek wat 
voedincabenu~ ter werd en g ing vragen om volkorenbr ood . 
Koning i n t o~n gaan overlegg en met de g emeen te, over boe de ~ . o
l en we e r wat in g:ebr uik kon worden genomen . Dhr. Schokker en 
..\ !.r , Koni.n1 t•0oben toen 0verlegd over het malen met , en het 
'•.i. lli.:n van de sl.::!Hm , Uit di e tijd , toer, hij nog maar pas begon , 
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heeft K<·n .i.J•b V'Jlgen~ :l. .l Jn zeggen een heel • :-&n,;ri~~ àlng ge
l eerd , nl. dut je met ~olenaars nooit moet ~~~cuss1eren ever 
het billen (:,et. scherper.) van de s teen , ~.~n~ daarover heeft 
zo ongeveer c::lKe molenaar z 'n eie,en menillf: . 
Bovendien v1ndt. hij zienzelf eigenli j k geen echte •molengek' . 
Wel heeft hJ.j in de l oop van de jaren zolnngzamerhand heel 
wat oude be r oepsmol enaars als vriend of kennis gekregen , zoalH 
bijvoorbeeld àe heer Brasser uit Zeeland . 
Zo ' n twee jaar geleden ve1anderde z ' n ir. zL~.t op het gebied 
van de <.C:lfzwichting en ls hij weer naar- 1~.; heer Luinge gegaan , 
di e o~dd~t.ussen wethouder was geworden , uru nog eens over het 
evt. ~an brenge~ van ze lf zwichting te gaa r r r a ten . 
Toen ging he t wel door en molenmaker Dcc. nt c,osch r eert dit toen 
aangebracht . De relatie met de eigenaar , ct~ gemeente , is tegen
woordig ere goed en e r wordt regelmatig goed o•-erleg ge pleegd . 
' Als je nog zaken met een molen doen kan , kun je ook de ex
ploitatiekosten wel aardig opbrengen ,' ald us de heer Kor.ing , 
' maar ho t ts wel zo , dat als je er de kcst mee zou moeten ver
dien en , je wel moei lijk zou komen te zit ten '. 
Voor heF ligt de situatie duidelijk anders, als bij de gewone 
rr.olenaar . Hij koopt tarwe , dat uiteindelijk verkocht wordt 
als brood en het tussenliggende stuk is natuurlijk heel belang
rijk . 

Molenaar Koning en d hr. De Jong In de molen 
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1n ie -=-a .. e:nstelling van b..et- meel z.:..t nog tehocrlijk veel onder
_,cnei!. ·;!. :-~t. bagi~ heeft de t.eer Kor.tng hec L~eel OOK nog 
z., • ·• _ :.~.;;:.lct (er i.;;c een buil aanl'l' :<.ig) maar de.t ging niet zo 
va.·1 e"n l 3:i.an dak je , omdat de klunt.·~n het. #it ·ran de melen 
niet wit geno(;)g v.mden . Het is waar , dat dit brood er iels 
gr.:tuwer van klet.r uitziet , a l s ht?t 'l!i ':. van de !'abrjek . !:a<~.r
er.tege>·, i"' "let meestal wel veel ... ekkerder . 
::akhel i':v!.i.J6 iu~tt rn<: I. Neàerlaná.;e tarwe , me. t gE-bruik van 
eil'litpcedo.-r (ook een tarwepr oduct) best goed br'Jcd bakken on 
heL id du~ niet 70 , wat wel een. beweerd ~crdt , dat dit geenA
zin s n•cgeJ _jk js , Hj.j maalt op heL ogenblik dan ook all<:e1: '11aar 
inlandse oar-we , '-let zgn . ' g l uten - 'icrmend vermogf·n ' var b•.tJ "on
landse tar•''' is ~>oger als van de lnlandse , door klimat:-~.~·- ·che 
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om~ tandigheden , maar ook door het overvloedige gebruik van 
kunstmeststoffen door de Nederlandse boeren . 
In het malen met de molen gaat toch nog erg veel tijd zitten 
en naarmate je ouder wordt , gaat het steeds moeilijker , aldus 
de heer Koning , die nu vijftig is . 
8en volwaardige hulp is toch nog eigenlijk te duur voer hem . 
1!en parttimer biedt eigenlijk ook geen oplossing , omdat de wind 
n~. eenmaal niet te bestellen is met de parttimer . 
Bove~dien zijn er niet zo gek veel vrijwilligers t e vinden voor 
dit werk: s lecht ~eer en vloeren aanvegen hoort er nu eenmaal 
ock bij e~ dat i n aanmerking genomen, zi jn er volgens de heer 
Koning nj.et zó veel die overbli jven. Rolf Wassens , een vrij
williger en nu mol enaar , die het grootste gedeelte van z ' n 
opleiding op de ~olen van Peize gehad heeft , wordt door de heer 
Koning nog even aangehaald als zijnde een voerbeeld van een 
wel uit het goede ho~,;t gesneden molenliefhebber en zo weet hij 
nog wel een paar op te fiOemen . 
Helaas taalt z'n zoon niet naar de molen , zodat er eigenlijk 
geen opvolger is . 

Watbetreft het builen (zeven van het meel) heeft de he~r Koning 
nog een paar opmerkingen aangaande de manier van malen . De ·t·arwe 
me. e t eigenlijk eerst geplet worden , dan goed fijn gemalen met 
een flinke grove zemel, zodat je niet te veel 1s tip ' hebt . 
De zemel moet natuurlijk ook zoveel mogelijk vrij van het meel
lichaam komen . 
En z ' n wensen betreffende de toekomst? Er zou eventueel nog 
iets verbeterd kunnen worden aan de windbelemmering van de mo
len , gevormd door enkele hoge bomen in de nabije omtrek. 
Tevens misschien neg aan de voorzomers van de molen (voorkant 
van de wiek) , dan trekt de molen wat beter . 

Voor onze lezers, die geinteresseerd zijn in produkten , die 
bakker/molenaar Koning met de molen maakt , en die misschien 
eens een bezoekje aan hem zouden willen brengen , of iets van 
hem willen kopen, volgt hier een lijstje. 
Dhr . Koning maakt o. a . volkoren tarwemeel fijn en grof , gebro
ken tarwe , tarweblo em , tarwezemelen , tarwegriesmeel , biolo
gisch tarwemeel , volkoren roggemeel en gebr oken rogge . 

Fiscale aftrek molenonderhoud 
Het volgende stuk is overgenomen uit ' Hee~schut 1 van november , 
nr . 11/12, 1980, omdat het wellicht van belang kan zijn voor 
moleneigenaren . Het gaat hier met na~e om molen ' De Hoop ' • uit 
Garsthuizen , "laarover U in de vorige Zelfzwichter ook al iets 
kon lezen . 

' De eigenaar van een boerderij , de korenmolen ' De Hoop ' ~a een 
losstaande bijschuur te Garsthuizen , heeft met succes bij het 
gerechtshof te Leeuwarden bezwaar aangetekend tegen een te
s lissing van de inspecteur der direc t e belastingen te Delfzijl , 
die geweigerd had het belastbare inkomen van de eigenaar - een 
~rts - te verminderen met eer, bedrag van f 1825 , 85 zijnde on-
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utn·nouuo.·wsten van de u.~..l<~n . Je veiastinginspecteur was van 
oordeel , dat die cnderhoudskosten niet aftrekbaar waren . 
Van belang in deze zaak was , dat boerderij , molen en bijschuur 
beschermd monument zijn , en dat de arts voor de res tauratie 
subsidie was verleend en dat hij op grond van de subsidievoor
waarden ve.r:pJir. ht i.s tot onderhoud van de molen . 
Het hof overwoog o. m. dat de arts uit recreatief-, cultureel
en landschappelijk oogpunt doch ook rret het oog op dat onder
houd de molen ongeveer twaalf maal per jaar laat draaien , 
hetgeen veel tijd en deskundigheid vergt , welke deskundigheid 
de arts zic h heeft eigen gemaakt . 
Voort s overwoog het gerechtshof , dat de eigenaar de molen niet 
voor zakelijke doeleinden exploiteert en dat de molen een aan
horigheid van de woning (boerderij) is (art . 2 van de \'iet op 
de ~ersor:ele belasting) . In 7.ijn overwegingen stelde het :i of 
verder o. m. , dat de opstallen kennelijk als zijnde één geheel 
een beschermd landschapsgezicht vormen en dat de molen bij 
de woning behoort en in gebruik is . •waaraan ni e t afdoet dat 
de molen niet meer overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestem
ming als koren~clen wordt gebruikt ' . Het hof bestreed overigens 
de mening van de belastinginspecteur , dat de molen daadwer
kelijk (mede) gebruj.kt zou moeten wor den voor het wonen in 
engere zin . 
Het hof vernietigde op grond van de ze en andere overwegingen , 
de uitspraak van de inspecteur en verminderde opgelegde aan
slag in de inkomstenbelasting met het bedrag van de onder
houdskosten . 
We maken van deze uitspraak melding opdat andere eigenaren 
van monumenten i n vergelijkbare geva llen , er hun voordeel 
mee zull en kunnen doen . De uitspraak van he t gerechtshof 
te Leeuwarden dateert van 1 ~ cktd,e r 1979 . 1 

Molennieuws 
32. De Lelje ie Eenrum en 3i; . De Vier Winden te Pieterburen . 

Sen goedgestemd en vruchtbaar ovecleg tussen het gemeente
bestuur van Eenrum en ons stichtingsbestuur heeft er toe ge
leid dat de Raad der gemeente Eenrum op 29 janua r i 1981 heeft 
beslot en tot overdracht van genoemde molens aan de s tichting • 
. Je koopsom bedraagt f 1 ,- kosten verkoper . Ver der zijn vocr
\':aarden bepaald , die het on ze stichting in principe mogelijk 
n.oé ten maken de !!!Olens te onderhouden . Belanu:·:::. jk is in dit 
verband , dat de gemeente voor het onderhoud een bijdrage be
schikbaa r zal stellen. van f 5000 , - per molen per jaar . 
De gemeen te ziet duidelijk positieve kanten in het overdragen 
van de n:clens aan een s tichting. Zij ziet heil in een meer 
rechtstreekse bemoeÏng door een molenstichting , waaruit een 
intensiever en meer daadwerkelijk onderhoud voortvloeit . 
'•I i t:3chien heeft de gemeen te onder meer gekeken naar De Onder
:")'n i.ng te Vierhui zen , die sinds ons overnemen er wel op 
vooz·ui t is gegaan. In ieder geval is het s tichtingsbes tuur 
lngenomen met het gestelde vertrouwen . 
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35. Joeswert te Feerwerd. 

Deze molen werd in 1978 gerestaureerd. Bij dle restauratie 
behoorde ook het leveren van een koppel kunststenen , aan te 
drijven door de windkracht (in deze mol en staat op de begane 
grond ook een elektrisch aangedreven ~aalstoel). Toen de 
kunststenen werden o.fgeleve.::-d kwamen ze - zoals achteraf 
~uidelijk is geworden - in ongunstige omstandi ghedeen. 
Weliswaar werden ze onder in de molen neergelegd, maar in 
di e t ijd kwam er nog veel regenwater de molen in . Dat i s 
uiteindelijk fataal gebleken. De bouwdirec tie, die de res 
tauratie begele i dde , maakte in die tijd bekend dat ze de s t e
nen slechts onder voorbehoud kon aanvaarden . 

Inmiddels is nu . weer eens bevest igd : kunststenen kunnen niet 
tegen vocht , zelfs niet tegen een vocht ige omgeving •. 
Aan het èegin van dit jaar maakte de ambachtelijke mole
naar Rolf Wassens bekend , dat het nie t langer ging met de 
sten en . Het vergruizen werd te erg . 
De stenen werden a f gedankt en de eigenares - de Molenstich
t ing De Neeuw en Joeswert- gaf hi er aan bi j betrokkenen de 
nodige bekendheid . 
Inmiddel s kon het bedrijf van Rolf Wassens niet s t i l worden 
gelegd . De molenaar kon de hand l eggen op een koppel 
blauwe stenen. 

Al het voorgaande is geen opvallend nieuws, maar het uit
hijsen op 9 februari van de stenen haalde de krant . 
Rolf Wassens werd hierbij bijgest aan door de ons bekende 
molenvrienden en bestuurs1eden De Jong en Dijk. Hierbi j 
werd gebruik gemaakt van een nieuw hijs werktui g, aangekocht 
door de Stichting Gr oninger Molenvrienden. Met de eerste steen 
van ongeveer 900 kg verliep a l les naar wens . 
Maar toen de tweede s teen van ongeveer 1250 kg zo ' n 3 meter 
gezakt wa s, liet de takel een knal klinken en viel de s te en 
naar beneden . Hij viel daarbi j door drie molenzolders en 
versplinterde balken, vloerhout en een trap. Ook raakten een 
tweetal si lo' s lek , waardoor ongeveer acht ton graan naar 
beneden stroomde. De grote opluchting bij dit alles was, dat 
niemand werd gedeerd. De gevallen steen bleef, wonder boven 
wonder, onbeschadigd. 
Inmiddels is erkend dat de fout in de takel heeft gelegen. 
De verzekering dekt de schade. 
Uiteraard was voor de molenaar van groo t belang, dat de rava
ge zo snel mogelijk werd over wonnen . Dat gebeurde inderdaad 
met medewerking van de molenmakeri j Bremer zeer vlot . Deze 
fi r ma bracht ook de nieuwe blauwe stenen op de gewenste plaats . 

66. Korenmolen De Zwaluw te Zuurdijk . 

Het s t ukadoorsbedrijf Chr. Elt ing te Groningen heeft van De 
Hollandscha Molen opdracht gekregen het metsel werk water
dicht t e maken. 
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97 ~ Aorenmclen te Harkstede. 

I n tegenstelling tot de verwachting kwam het tot nu toe niet 
tot een opdracht tot herstel van deze molen. Om veiligheids
redenen heeft de Slachter Molensticht ing aan de fa. Doorn
bosch opdracht gegeven tot het naar beneden brengen van de 
kap en daarvoor in de plaats een noodkap aan te orengen. 
De Stichting Groninger Molenvrienden heeft aan de Slechter 
Molenstichti ng desgevraagd t oegezegd de kosten van deze maat
regel te willen voorfinancieren. 

141. De molen van de Zwakkenburger Polder . 

Het .zal een moeilijke zaak zijn deze molen voor de toekomst 
vei lig te stellen . Dat bleek wel uit het onderhoud dat ons 
bestuur onlangs met de voorzitter en de waterbouwkundige van 
het Waterschap Westerkwartier voerde. 
Toch zijn er lichtpunten. Het water schap wil de molen blijven 
gebruiken als hûisvesting voor het electrische gemaal . Di t 
gemaal van een zeer beperkte capaciteit, zal zelfs worden 
verbeterd, om tegemoet te komen aan klachten over de water
beheersing . De mogeli jkheid, dat het gemaal ook van dienst 
zou kunnen zijn voor aanliggend poldergebied is onder ogen 
gezi en . Dit houdt de kans in , dat de windmolen een reserve
bemalingsfunct ie voor zijn rekening zou kunnen nemen. 
Al met al redenen om de molen nog niet op te geven, ondanks 
het f eit , dat hij niet op de monumentenlijst staat . 
Onze onderhoudsploeg zal - zodra weersomstandigheden dat toe
la.ten - conserveringsmaa tragel en treffer.. 

Over molenverzamelingen 
In deze vast e rubriek behandelt de heer C.E. van der Horst 
recenteli jk verschenen publikaties op molengebied. 

Aan het einde van het jaar 1980 kwamen wij in het bezit van 
nog enkel e artikelen over molens: 
1. Pe t er E. M. Hammann schreef ' De geschiedenis van de molen 
De Veer en omgeving'. Het verscheen in het augustus-nummer 
van het Regionaal- historisch tijdschrift 'Holland' - pag. 203 -
214 - Ge111 . 
Vele jaren lang is de molen De Veer bij Penningsveer onder 
Haarlem een bouwval geweest , maar volgens de schrijver (een 
vrijwill ig molenaar) zou dan eindelijk eind 1980 de restau
ratie een feit worden. 
Het tijdschrif t •Holland ' kan besteld worden door betaling van 
f 5, - + f 2 , 50 administratiekost en op postrekeningnummer 
3593767 t.n . v. de penningmeester van de Historische Vereniging 
Holland, afd. verk. publikaties te •s Gravenhage , onder ver
melding van het gewenste . 

2 . In het vorige nummer van 1 De Zelfzwichter 1 schreven wij 
over het Belgische t ijdschrift 'Molenecho ' s . In de eerste da
gen van het nieuwe jaar ontvingen wij jaargang 8 nr . 12. 
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Hierin wordt een pr~jsverhoging aangekondigd . In ons vorige 
nummer gaven wij op dat de abonnementsprijs 250 Bfrs . per Jaar 
zou zijn . :>it wordt nu echter m. i.v. 1981 350 Bfrs . per jaar . 
Wij verzoeken onze lezers hiermede rekening te houden. 

3 . Bijna 4 jaar (vanaf maart 1977) ver zor g i k nu de rubriek 
•Over Molenverzamelingen ' voor U in de Zelfzwichter en in al 
die jaren heb ik nog nooit gewezen op het weekblad ' De Mole
naar ' een t ijdschrift voor de graanverwerkende industrie, maar 
iedere week ui t komend met tal van berichten of artikelen over 
onze molens . Het weekblad verschijn t r eeds vanaf 1898 en t ot 
na de tweede wereldoorlog werden de molens beschouwd als indus
trieële projekten . Langzamerhand ver vi el ui teraard die functie 
en is de redactie zich , wat de molens be t r of , bewust gaan rich
ten op de vele molenliefhebbers in ons l and. De hoofdmoot van 
de inhoud van het weekblad is dus nog a ltijd bestemd voor de 
vakman molenaar , maar daarnaast kan de liefhebber veel van z~n 
gading vinden en dan niet alleen tekst, maar ook uitstekend 
illustratie materiaal . 
Het tijdschrif t ' De Mol enaar ' wordt uitgegeven bij Eshuis B. v., 
Raadhui sstraat 2 , 7721 AX Dalfsen , Tel : 05293 - 1122 . 
De a bonnement s pri j s voor 1981 is f 55 ,12. 
Onmisbaar voor e l ke molenverzamelaar ! 

4. Uit de Zaanstr eek ontvingen wij het boek ' Onvoltooi d verle
den - Geschiedeni s van de Zaanstreek ' een ingenaaid boek door 
Henk Roever s en Pi e t Hein Zijl . Afm. 22 x 25 cm , fraai gedrukt 
met vele schetsen (dus geen foto ' s) . In dit boek van 120 pag . •s 
vinden het hoofdstuk 1 De Zaanse Molenni j verheid ' pag . 36 - 53 
in twee delen . 
Summier wordt de Zaanse molengeschiedeni s behandeld ver lucht 
met minut i euze tekeningen van het staande en gaande wer k van 
de Zaanse industr iemolens . Naar onze mening gel oven wij dat 
onze lezer s in ander e boeken meer van hun ga ding kunnen vinden 
over de Zaanse molens . 
Uitgegeven in 1980 bij Fa . Kl aa s Woudt te Zaandi jk. Pri js ca.f 25,-

Oproep 

C. E. van der Horst 
Maart 1981 

De redactie van de Zelfzwichter kreeg van de heer P. van Dijken 
uit Uithuizen een zeer lange -lijst toegestuurd , met daarop vele 
plaatsnamen en molenna men . 
Het verzoek aan de r edactie hierbi j luidde om het geheel of 
gedeeltelijk i n de eerstvolgende Zelfzwicht er te willen plaa tsen 
omdat de onderge t ekende graag meer gegevens zou ont vangen ·over 
de onder s taande verdwenen en soms nog best aande mol ens . 
De redactie heef t bes l oten de l i j s t te plaat sen , omdat ook onze 
andere lezers met deze lijst een aar di ge indruk kunnen krijgen 
van het grote aantal molens dat hier eens. heeft ges t aan . 

Adorp : Polder molen polder 18 (Kl eine Kr imp) , onder 
deel v . polder Koni ngslaagte verdwenen 1878 
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Aduard: 

Aduarderzijl 
Amsweer 

St. Annen 

Appingedam 

Beersterhoog"Em/ 
gem. Beerta 
BedUJ!J 
Beerta 

Bellingwolde 

Bierum 
Biessum 

Blijham 

Ten Boer 

Bourtange 
Borgercompagnie 

Borgsweer 
Briltil 

Delfzijl 

Standerdmolen i ngestort 1771 
Korenmolen dorp z. zijde 250 m ten z.w. kerk 
Korenmolen van Corn. Bakker 
Poldermolen polder de Eendracht 
Idem ,, de Kleine Eendracht 
Idem , , 10 
Idem , , i 1 
Idem " 13 
,, Wierumerpolder 
,, polder Alberda 

Zaagmolen van Reinders 
Poldermolen Amsweersterpolder Anno 1868 
Idem polder Gommelberg 
Korenmolen van Berend Ridder 
Poldermolen Kloostermolenpolder 
Idem Pompsterpolder Oost-zijde 
Idem Lichtenvoortsterpolder , voorganger van de 
in 1936 gesloopte molen 
De koren en industriemolens , tevens de polder
molen van de Leeghwaterpolder 
Voorm. koren- of pelmolen 
Poldermolen.De Tjamme v/d polder De Herstelling 
Alle gegevens over de hier verdwenen molens 
Korenmolen van wed. G. Veldman , gesloopt 1936 
Poldermolen polder De Goede Trouw 
Idem ,, De Noorder Zandhoogte 

, , , , De Eendracht 
, , , , Hèt Bui tenland 
, , , , De Bovenlanden 
,, ,, De Vereeniging 
,, ,, De Costermolenpolder 
, , , , De Unie 

Korenmol en van Trenning 
Korenmolen van Remkes 
Standerdmolen 
Standerdmolen 
Poldermolen polder 17 
Twee watermolens v/d polder Bli j ham 3,2 km 
ten Noord w. kerk aan en bij de Pekel Aa 
Lutjeloo poldermolen polder de Lut jeloosche 
Mede 
Molenhorn standerdmolen 
Korenmolen De Hoop 
Korenmolen Thomas van Slooten 
Zaagmolen 
Spinnekopmolen polder 1, en van polder 2 
Poldermolen Boltjerpolder 
St anderdmolen (nu Ter Haar) 
Korenmolen a/d Oos tzi j de v/d Vaart 

,, E. Rienmeyer 
Poldermolen Borgercompagnie W.-zijde 
Poldermolen De Groetenpolder 
Drie industriemolens en poldermolen Hanckema
polder. 
Voorgangers huidige molen, een olie- en een 
zaagmolen 
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Dijkshorn 
Engelbart 
Enumat il 

Farmsurn 

Feerwerd 
Finsterwelde 

Foxhol 
Fransurn 
Ganzedijk 
Garmerwolde 
Garrels weer 
Garreweer 
Godlinze 
Grootegast 
Grijpskerk 
Den Ham 
Haren 
Harkstede 
Heeroen (gem 
munten) 
Heiligerlee 
Heveskes 
Hoeksmeer 

Ter-

Poldermol en spinnekop polder 21 Zuidwenni ng 
Noordelijk deel 
Pol der molens 
Pol dermolens 
De koren-, indus trie-, en de poldermol en 
van pol der 19 
Koren- pelmolen van Van Sloeten 
Poldermolen polder Borghof 
Korenmolen ten 0 • . en vlakbij de kerk. 
De molens die hier vroeger gestaan hebben 
en de molens van Pins t erwolder Hamrik 
Molens die hier vroeger stonden 
De molens van de t<leden til sterpolder 
korenmolen De Zuidelijke Molen 
Alle vroegere molens 
Alle poldermolens 
Poldermolen Garreweerster polder· 
Voorgangers v/d korenmolen 
Voorm. molens 
Poldermolens 
Standerd en grondzeiler-korenmolens 
Evt. vroegere molens 
Poldermol ens 
Vroegere molen 

Poldermolen Zes Boerenpolder 
Spinnekop polder Heveskes 
Poldermolèns polders M. L. en Noorder Dijkama ' s 
polder 

De Hole Poldermolen De Hole- polder 
Hoogezand-Sappemeer Alle voorm. molens 
Hoogkerk Pelmolen 0,3 km ten w. kerk n. zijde Hoendiep 

De Zuiderwatermolen v/d Middenpolder 

Den Horn 
Hornhuizen 
Kielwindeweer 
Kolham 

Kr opswolde 
La skwer d/gem. 
Appingedam 
Leegkerk 
Leek 
Leens 
Lel 1ens 
Lettel bart 
Loppersum 
Losdorp 
Lucaswel de 
Lut j egast 
Ter t<laars ch/gem 
Stads kanaa l 
r~arum 
Needen 

Poldermolen polder Triplum 
Holen nabij de voorm. s poorweghal te N.zijde 
Koren- pelmolen en polder molen Hornhuisterpolde~ 
Poldermolen pol der 8 , 9 , 10 en 11 
Poldermolens a/d Slecht er Ae Z,Zijde 
J dem Waster Kolhamsterpolder 
Foldermolen polder de Leine 
Alle voormalige poldermolens 

Polde rmolens polders 5 en 7 
Voorm. molen 
Kor enmolen 0 , 2 km ten z. o. v/d k erk 
Poldermolen pol der 24 vermoedelijk s pinnekop 

" " 18 
r~oren-en pelmol en zgn Muda ' s Mol en 
r en p.el - en een kor enmolen 
Foldermo.lens polder Verdenius en A4 
Voor mal i ge molens hier 
Jpinnekoppen polder 1 ,2,3 , 4 ,en 5 

F·older molens 
Z<:cagmolen & drie polder mol ens o.a. polder 
Wes ter vliesche Veen en de Munte 
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t•.ensingeweer 

thdèelstum 
Midwolda 
Midwolde 
t~olenrijge · 
r~untenàam 
t-;usselkanaal 
Niehove 
Iiiekerk 

l.U .. auw Beerta 
Nieuwe Pekela 
Nieuwe Schans 
Nieuwo"!.da 

Pelmolen n. Winsum (Vrjendschap) en twee 
oliemol ens 
Poldermolen polder D~ Andere Wereld 
Alle Molens 
Standerd en spinnekop van de Nienoordspolder 
Korer.molen gesl . 1901 en voorganger van Windlust 
Alle Holens 
Poldermolen polder 6 
Korenmolen 
Standerdmolen en molen verplaatst naar Don f.njel 
en poldermolens 
KOl't.mmol en van A. Poel 
All e t4ol ens 
Alle Molens 
Alle Molens 

Nieuw Scheemda 
Nieuw Stadskanas.l 

Korenmolen 
Drie molens, waarva11 i n elk geval 1 polder
en 1 korenmolen 

Niezijl 
Noordhorn 
Noord·Holde 

zo , dat was 
de rest van 
s t1.1.cen is: 

Vroegere molen hi er 
?ol=ermolens 
Poldermolens 2 kin ten W. van de kerk 

he t dan voorl::.Jpig . In de volgende Zelfzwichter volgt 
de lijs t . Het adres , waar U Uw reacties aa11 kan 

P. ·1an Dijken 
Schoolstraat 41 
9981 AL Uithuizen Tel . 05953 3028 

Fotoseries 
U wist het waarschijnlijk al wel: er zijn weer fotoseries 
uitgegeven van de Groninger windmolens; deze fotoseries 
worden uitgegeven door onze Vereniging Vrienden van de Gro
ninger Molens; de prijs per serie van 12 foto 's bedraagt 
f 11 , 95 (incl. porto) 
In opdracht van bovengenoemde vereniging heeft de bekende 
molenfotograaf J . A. van Krimpen in 1980 een geheel nieuwe reeks 
zwart/wit fot o •s van Groninger windmolens gemaakt , welke in 
een viertal ser ies zullen worden uit gegeven . De eerste daarvan 
vers cheen eind november 1980. De volgende series verschijnen 
ook binnenkort, of zijn er reeds bij het versturen van deze 
Zelfzwichter . 
Ze zijn te bestellen door overmaking van f 1 I ,95 op giro 
3866034 t . n . v . de penn . mr . Ver . Vrienden v . d. Groninger Molens 
te Groningen onder vermelding van het gewenste . 

Bi j het ter perse gaan van deze Zelfzwichter vlerd ook be~:end , 
dat de nieuwe st i cker van de vereniging naar alle waarschijn
lijkheid op Nationale Molendag 9 mei a . s . verkrijgbaar zal 
zijn op divers e molens . 
Wi j wensen alle medewerkers op die dag een goede maalwind , 
veel zon en veel bezoek ! 
Schrij f t U de redactie van De Zelfzwichter Ow ervaringen op 
die dag? Dan kunnen die geplaatst worden in de volgende uit
gave van ons blad , waarin waarschijnlijk ook iets te lezen 
zal zijn over de fabricage van Franse molenstenen . (Red . ) 
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ondergetekende, 

naam: 

adres: 

postcode: 

woonplaats: 

meldt zich aan als lld van de vereniging 
vrienden van de groninger molens 
tegen een jaarlijkse contributie van f 15,-

handtekening: 

frankeren 
als 

briefkaan 

vereniging vrienden van 
de groningermolens 

postbus 213 

9700 AE groningen 

------ - ------- - -~- -

wordt ook lid! 
U kur. t Uw l;ijdre.ge voldoer. op girorel-:er..ing nummer 3866034 t.n.v . 
penn . n:r. van de vereniging vrienden van de groninger moler.s , 
dhr . J . "T.s.n Dijk , Maluslaan 100, Groningen . 

En vindt U het jaru .. er , deze ZeJfzwichter te verknippen , dan is 
een telefcontje ook voldoende . U kunt ons bereiken op de nummers : 
05903-1 722, (IJ krijgt dan dhr . Dijk. aan de lijr1) , 050- 778633 , 
(he t telefoo.nnurr.rc.er van de pennj_ngmeester van de vereniging , 
dhr . J . van Dijk) . 



De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1981 
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