
de ·zelfzwichter 2 2 

2 81 



..... 

Bij de voorplaat 
Dit is de achtkante korenmolen van het dorp Zandeweer op 
Nationale Molendag 1981 gefotografeerd. De molen is in 1818 
als grondzeiler gebouwd aan de oostzijde van het dorp . 
In 1886 is de molen omhooggebracht . Het achtkant is met riet 
bekleed op een houten tussenstuk en met een stenen onderstuk. 
De molen heeft twee zeilroeden met een vlucht van 18,50 m. 
In deze goed onderhouden molen vindt U een koppel stenen. 
Omstreeks 1945 zijn de daarvoor aanwezige pelstenen uit de 
molen gehaald en in 1946 zijn twee nieuwe houten roeden van 
de afgebroken zaagmolen van Ten Post op de molen aangebracht . 
In 1961 is de molen door molenmaker Chr . Bremer hersteld en 
later (in 1967) werd de kap van een nieuwe bedekking voorzien 
door molenmaker Schuitema . 
De grote restauratie kwam echter in 1975 - 76 , toen de molen 
opnieuw door molenmaker Bremer werd gerestaureerd voor 
f 130. 000 , - • 
Op 14 augustus 197b werd d,e molen officieel geopend met mee 
leven van de gehele bevolking en met medewerking van o . a . 
de Grunneger Daansers . 
Wilt U de molen eens bekijken? Dan kunt U informeren bij de 
eigenares, de gemeente Kantens , of bij vrijwillig molenaar 
R. Tuitman, Streeksterweg 6 ; Usquert. Tel . 05950- 3211 ~ 
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Redaktioneel 
'l'erugziend op nationale molendag 1981 , kunnen we wel spreken 
van een erg geslaagde dag : het weer was zowel aangenaam voor 
de fie tsers , die dan ool~ in grote ge t ale op pad waren getogen , 
als voor de molenaars . · 
Wilde de wind ' s morgens nog nie t helemaal doorzetten , •s mid
dags waaide er een aardig briesje uit oostelijke en zuid
oostelijke richtingen. 
Naar wat zo in het algemeen te bel ui s teren vi el , hebben er 
die dag dan ook een behoorlijk aantal molens gedraaid in or.ze 
provincie . 
Het bleek , dat als de molen i n een fietsro~te was opgenomen , 
he t bezoek aan de molen over het algarr.een hoger was als aan 
naburige molens , die dat niet waren . Hieruit blijkt , da t he t 
aanbeveling verdient, van tevorer, contact or t e nemen met 
fie t s verenigingen etc . over de te r i jden routes , en te pro
beren daarin zoveel mogelijk molens op te nemen. 
Volgend jaar dus even aan denken ! 

Redakteur{s) m/v gevraagd t .. \1 
Eén van Uw redacteur en , Derk Jan Tingn , teert ;1a de zomer
vakan tie niat vo ldoende tijd meer beschikbaar om de Zelf
zwich ter te kunnen bli jven verzorg8n . Het volgend jaar is 
voor hem namelijk een stagejaar, waarbij hij waarschijnlijk 
voor een ti jdje naar het buitenland vertrekt . 
Aangezi en dhr . Jongsma (de andere r edac teu r ) het werk on
mogelijk alleen kan doen, verzoeken we hierbij onze leden 
eens na te denken of het redacteurschap misschien iets voer 
hen is. 
Vereisten : eni gszins thuis in de molen-wereld , 

goede mondelinge en schrif t elijke uitdrukkings
vaardigheid in de Nederlandse taal , 
kennis van het Grunnegers strekt t ot aanbeveling , 
bereid eni ge dagen per kwartaal op te efferen 
voor het typen en lay- out en van ons blad , 
eigen initiatief t ot het gar en van nieuws , 
in het bezi t van e i gen f iets of auto , 
basi skenni s van het klein- offset procedé , 
het zelf kunnen ontwikkelen en afdrukken van 
zwart-wit fo t o ' s s t rekt eveneens tot aanbeveling . 

Wi j bi eden : goede secundaire a rbeidsvoorwaarden , o. a. het 
bezi t van een electrische typemachine , op verga
deringen koffie en keek, prettige werl~omgeving . 

Willen belangstellenden contact opnemen met dhr. Jongsma , 
tel. 050 - 1611809 of Derk Jan Tinga , tel .. o50 - 26,}821 . 

U kunt natuurlijk ook schrif t elijk reageren : schrijf aan 
B. Jongsma, St . Jansst raat I '?b , 97 12 JJV! Groningen . 

Wij zi en Uw r eacties vol spanning tegemoet ! 
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Toen Epernon molenstenen produceerde 
Het volgende stuk is overgenomen en vertaald uit het blad 
van ' La Fecteration Française des Amis des Moulins ', geheten 
' L;:s Noulins ' . 
Wilt U meer over deze Fr anse zus t er - organisatie wet en , of 
wilt U zi ch ook bij hen aanmelden als l i d: 
het adres is : Boite ~ostale 113-16 

75763 Paris Cedex 16. 
Prt!s ident var. è.eze organisatie is J uli en Verdier , 3 rue du 
Viaduc , 94130 Nogent- s ur-Marne , France . 

Epernon i s een klein dorpje in de regio Eure- et-Loi r , ongeveer 
aan de noordgrens van de Beauc e , t ussen Rambouillet en 
Maintenon , een dertigtal kilometers van Chartres , gesitueerd 
in een charmante vallei. Ze is onder andere beroemd om een 
belangr ijke laag steen voor mol enstenen , geëxploiteerd sinds 
de 19e eeuw. 
Het Parijse bekken , de Brie en de Beauc e bezitten belang
rijke l agen molenst een , die midden in de grote graangebieden 
gesit ueer d , pr a c t i sch al gebruikt zijn sinds het verschijnen 
van de molens . 
In elk geval heeft de molensteen van Eper non , die gedurende 
lange tijd ni et zo erg gewaardeerd werd , pas i n de tweede 
helft van de 19e eeuw een aanzienlijke economische opbloei 
gekregen , want de keuze i n de fabricage was t oen verplaatst 
van de por euze steensoorten naar de volle steen . 
Dat verklaard , dat men twee ondernemingen vindt in Epernon , 
Chevri es en Moulin , een fusie van negen bedrijven gespeci-

het transport van de stenen 
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aliseerd in molenstenen , s inds het ontstaan van de Sociéte' 
Générale Meulière (S.G.M.) in 1880 , i n de Fer té- sous -Jouarre . 
De bittere concurrentie die de fabrikanten opwekte tegenover 
elkaar te gaan s t aan , heeft in deze eeuw plaats gemaakt voor 
een onderlinge band om het beroep te behouden . 
Inderdaad was het gevaar reëel en behoorlijk groot . 
Een revolutionair en geperfectionneerd systeem voor he t malen 
van granen met behul p van cilinders stond o~ het punt door 
het maalbedrijf t e worden aangenomen. 
Het procédé werd geboren in Centraal Europa , te-rrein veroverend 
dankzij de economische en industriële opbloei van de 19e eeuw. 
Technisch gezien , stond de ver vanging van de eer ste porcelei
nen cilinders , köstbaar en ·breekbaar , door gegoten gegroefde 
ijzeren cilinders , met veel meer weerstand en industrieel 
geproduceer d t egen .. een lagere kostprijs , aan het maalbedrij f 
toe , haar industriele r evol utie in de ~rakti j k te brengen . 

In die context moeten de molens de rue de Cady . 
zich verdedigen en hun her"· Epernon was een groot een t rum 
groepering zou t ot doel hebben voor de s t eenwi nning en al · 
een f inancierings-ka pi taal te was de productie van mol en- · 
vormen, dat in de eerste ti jd stenen een belangrijke acti -
een comrr,erciele ontwikkeling vi te i t, het was zeker niet 
zou toestaan zond~r voorafgaand het enige produkt van de 
voorbeeld, voor al in de r icht ing s teengroeven . 
va n de e~port . De zandsteen gaf ook aanlei
He t i s dan ook in de tweede fase ding tot een belangri j ke ex
dat de wil om zich aan te passen ploitatie. 
aan de r ealiteit van een mecha- De beide mat erialen waren to-
nische wereld i n voll e vl uc ht taal v·erschil l end . De har·dheid 
een nieuwe sec t or van act i vitei- van de mol ens teen val t niet· 
t en doet opbl oei en 9 rondom het t e vergeli jken met de zandsteen 
moeder-bedrijf van de Ferté- die veel zacht er en brokkell.ger 
sous-Jouarre . i s . Ondanks vergelijkbare 
In Frankrijk bestaan nog maar werkroetheden waren .er slechts 
drie grote bedrijven , die mol en- weinig zandsteenhouwers die 
stenen houwen , fabri cer en en aan de exploitati e van molen-
verhand'elen . s t e11en begonnen , want het i $ 
Epernon zie t zo op haar grond de waar , dat de mol ènsteen uit 
filialen . van de rivaal - bedri jven de Epernon ·regio heel wat goed-
van de Ferté- sous- J ouarre ver- willenden heeft ontmoedigd : 
schijne·n, ·de ni euwe Société het is een helse steen, compac t 
Général e Meulière installeert en puur . 
zich dicht bi j het s ta t i on; om Het houwen geschiedde in groc
de mogelijkheden van het spoor ven i n de open l uc ht , de s teen-
te kunn•n benutt en . lagen bevonden zich op diepten 
De Société Dupety- Orse l , die vari ërend tussen 3 en 12 meter . 
ook een werkplaats · aan het spoor Ze hadden een gemiddelde dikte 
heef t, · ontpl ooit · t och de meest e van -3- à 2 meter . 
'van 'haar activiteiten ·aan dé uit- Het werk van de steenhouwers 
valsweg van het p],aats j e , aan de wa? erg hard , evenals het grond
rou~e . de Main t enon ( de zgn ~ Ver._ werk , want bijna alles · moest 
not werkplaat s ). Nog iet.s· l ater met de schop en het houwee l 
komt een · derde onder neming , die gebeuren. 
' s t enen uit gedéelten ' maakt, de Je moest er een ijzeren gezond-
1\.br.asienne·, zich· ves tigen aan de heid voor hebben en de aanblik 
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de groeven boden leek wel 
op een strafgevangenis . 
werk in de ateliers was 
zwaar , alles gebeurde er 
de hand. 
ho uwen , het samenkit ten 

van de stukken en vooral de 
afwerking , het aanbrengen van 
de bodemsels (of groeven) , het 
geli jkmaken van de oppervlakte 
en vooral het billen , hande
lingen die verplichtten om het 
hoofd dicht bij de steen te 
houden , waarbij allerlei stof 
werd ingeademd , dat de ver
schr i kkeli jke ziekte s ilicose 
veroorzaakte . 
De gevallen van s ilicose wa
ren talri jk en het recruter en 
van gegadigden voor het werk 
was moeilijk . 
De aanwe zige candidaten waren 
zeldzaam on om aan het werk 
het hoofd t e kunnen bieden , 
probeerde men werknemers van 
de concurrent te krijgen , 
soms moest men zelfs nog ver 
der gaan om arbeiders te kri j 
gen en in het geniep probeer
de men arbeiders van Brisgault
Garnier uit Cinq- 1-lars-la Pile 
aan te trekken , van 20km 
beneden de stad Tours • .__ ________________ __. Men wach ~t e ook bij de uit gang-

tn een werkplaats gen van do werkplaats en van 
Sa int - Hilai rc van Arcouët, in de Manche , in de hoop daar enige 
graniet- houwers te recruteren . 
Sjouwers , vooral stukwerkers , gehard door de inspanning en het 
zware werk waren het , je kunt wel zeggen van het soort , dat jo 
beter nie t voor de voeten kan lopen . Evenwel , evenals de mijn
werkers , waren ze t r ot s op hun beroep. Zoals a lle corporaties 
had de molensteenhouwerij tradi ties nog stammend uit de tijd 
van de gilden . · 
St . Léger , de schutspatroon van de molensteenhouwers , was vaak 
de aanleidi ng van fees ten . Bij Dupety- Orsel vcrzamelde het per
soneel zich na de ochtendmis en werd er een gewel dige maalti jd 
met wijn door de dir ectie aangeboden , zoals he t hoort . 
He t ging heel ande rs bi j de Socié té Généralc Meul ière , een jonge 
onderneming , die gebroken had met de oude gewoonten . 
Met de dood van de oude tradities , drongen de nieuwe denkbeelden 
van de 19e eeuw in alle corporaties door . 
Die woeste en geharde mannen , gewend aan slechte arb eidsomstan
digheden , die nauwelijks droog brood verdienden , zonder hul p 
of bijstand ingeval van ziekte , waren bezield door een vrije 
geest gemengd met een soort anarchie . 
Het beroep bleef er door behe·er st en de steenhouwer s deden mee 
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aan a lle arbeidersstrijd en eisen vari het begin van deze eeuw. 
Toch moet men constat eren , dat , uitgezonderd de momenten van 
grote arbeidersstrijd , vooral tijdens de social e strijd in 1909 
en 1910 , de vakbeweging er nooit i n geslaagd is zich een plaats 
t e veroveren t ussen de arbei der s van Ferté- sous- Jouarre , vnl . 
door het individualistische denken va n dezen. 
In 1938 wordt er bij de S. G. M. een nieuwe directeur benoemd, 
de heer Colmont, als opvolger van de heer Trocha . Z' n hele 
leven heeft hi j verder J.n dienst gestaan van de S. G.H ., waarvan 
z' n oom , de heer Nollin , burgemees t er van Jouarre , steeds hoofd 
van de afdeling beheer is gewees t. . 
Begonnen in de onderneming als account ant , gaf de heer Colment 
al gauw bl ijk van een groot dynamj_sme . 
Ondanks de malaise in de molenst een- industrie heeft hij de on
derneming meer dan 20 jaar gel ei d , gesteund door z ' n vrouw. 
Ze wis ten beide he t vert rouwen van het personeel t e wj_nnen , 
perfect gerntegreerd als ze waren indat beroep , dat ze al l a ng 
lief hadden en kenden . 

De S. G. M. expl oiteerde 5 steengroeven , die de werkplaatsen van 
Epernon voor zagen van steen , en ook die van Ferté- sous- Jouarre . 
Er bestonden ook relaties met Ital i ë en stenen werden naar de 
werkplaatsen van Baldeschi-Sandr eani in Cantiano gestuurd . 
Op initiatief van z ' n directeur werd sinds 1935 voor de S. G. N. 
van Epernon mechanisch materieel voor het graven en het trans
port aangeschaft; een graafmachine , een locomobiel en een plat 
te wagen . 
In Epernon produceerde men molenstenen van verschillende door
snee1 van zgn . ' franse steen ' (met afmaallaag) en zelfs steen 
uit eén stuk , tot aan de ' engelse s t een ', kleiner en met een 
compl exer e bouw. 
De te chnol ogi e van de montage en de textuur van de steen hingen 
af van het gebruik van de s t een . r··1en hield vooral rekening met 
de eisen van de molenaars. 
E:pernon produceerde vooral s tenen voor he t mal en van graan , 
maar ook voor het malen van cacao- bonen , mosterdzaad , kruiden , 
minerale produkten en chemische produkten . 
Een export- politiek werd van vitaal belang , na de overwinning 
door de cilinder aan het begin van de eeuw op de molenst een . 
De definiti eve adoptie door de grote maal derij en van die nieuwe 
te chniek , die hen in staa t s t elde grote hoeveelh eden bl ank mee l 
t e produceren en vooral een grot er rendemen t gaf , verplicht te 
om nieuwe markten te zoeken : de molensteenhouwerijen verkoch
ten ongeveer 80% van hun productie in den vreemde . 
Het station van Epernon was van groo t belang en vele wagons 
werden bevracht met lading voor veraf gelegen gebieden . 
De molenstenen werden beschouwd als ballast bij het laden van 
s chepen . 

De ondernemi ng Dupety- Orsel had een bloeiende handel met 
tsaristisch Rusl and . Na de eerste wer el doorlog werd de econo
mi sc he blokkade tegen Rusl and haar fat aal , want ze beroofde 
haar v.an een belangrijke mar kt . Ze bleef echter ondanks alles 
traditioneel , tot aan het einde alleen maar molenstenen produ
ceren. Toch kreeg he t dorp Epernon nooit z ' n erkenning : alle 
mol enstenen zi j n gemel~kt m_e-t het merk van Fert é- s ous- J ouarre . 
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In 1940 dr ongen de dui tse troepen Epernon binnen en beze t ten 
de molensteen- fabri eken en installeerden zich daar . Ze ver
woestten de onderneming Dupety- Orsel , verni elden in de l oop 
ook he t gr ootst e gedeel te van de molenstenen , o.a . door he t 
gat in de mol enst enen als haar d te gebruiken . De war mte van 
het vuur deed de s teen spr ingen , waardoor a l le arbeid uit de 
werkplaat s en werd verni eld . 
(Laat di t trouwens een waar schuwing zi j n voor alle doe- het
zeivers en ander e mensen , di e hetzel f de van pl an zi j n met 
molenstenen ! De beste pl aat s . ·,;oor een molens teen is nog alti jd 
in een molen . Red. ) 
De s . G. t-1. , die stra t egisch gezien ni e t van bel ang was , door 
s t ond de bombardement en zonder a l te veel s chade. In die kri 
tieke per i ode wer d de directeur , de heer Colmont , gemobilis eerd 
en l i e t hi j al l es aan z ' n vrouw over . Die zag kans , onda nks 
gr ote moeili jkheden de werkplaa t sen te ver plaat s en . Ze reor
ganis eerde de acti viteiten van de onder neming , wel dr a door 
haar echt genoot, die ondertussen gedemobi lis eerd was , a fgelost . 
De binnenlandse markt is dan ger educeerd , de export t erugge~ 
br acht , een zeker aant al s tenen wordt nog naar Duits l and 
ge ëxport eer d . De oorlog was fa taal voor de Dupet y- Or sel onder 
neming uit Epernon , de S . G. t"' . gaat verder , maar haar s ituat i e 
wordt steeds moeilijker . 
I n 1951 maakt de S . G. M. z 'n balans op: het personeel van de 
Fert~-sous-Jouarre wordt bi j na i n z ' n geheel naar hui s gestuurd . 
Toch wil de de mol ensteen- indus trie in Er er non nog ni e t s ter ven : 
ze overl eeft nog enige j aren a l s Soci é t e de Cons t ruction 
d ' Appareils de fvleunerie (SOCAl"' ) . 
De laat ste opdrac ht en wor den ·in 1958 uitgevoer d , dan i s de s l ui-
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ting definitief. Het is dan echt afgelopen . Nooit zal Epernon 
het vertrouwde geluid van de hamers meer horen , die alle uren 
van de dag begel eidden. De werkplaatsen van Dupety- Orsel zijn 
al ontwricht , verkocht in kleine s t uk jes bouwterrein . 
Nu zijn er al leen nog flarden van het bedrijf over , treuri ge 
overblijfselen van wat eens een grote werkplaats was , met z ' n 
smidse , z ' n oven , z 'n depOt en z ' n laadperron •• • 
De werkplaatsen van de S. G. M. en de directeurs woning best aan 
op de hui dige dag nog steeds . E~n van de portalen is nog ver
sierd met molenstenen , een l aat s te blijk, van wat eens een 
welvarende tak van aktiviteiten was . 

Ik bedank vooral mevrouw Colment voor haar hulp bij de reali~ 
satie van dit artikel . Ook heb ik gebruik gemaakt van de zeld
zame berichten , die de heer Colment ons heeft nagelaten , ver
schenen in de regionale editie van de •Par isien Libéré • . 
Dit verhaaltje is maar een bescheiden poging , iets van vroeger 
weer te geven . We zouden blij zijn , onze kennis op dit gebi ed 
te kunnen vergroten en we zullen dan ook met veel interesse 
nieuwe getuigenissen , die een beter begrip van die indust r ie 
teweeg kunn en brengen , ontvangen . 

Foto ' s : ~la dame Colment 
Tekst : J . Deauvois 
(Vert . D. J . Tinga) 

Den Helder: Snelle Ambtelijke Molen Prijs 
De gemeente Den Heider heeft tijdens de zgn . Windwerkdag in 
de Veemarkthallen in Utrecht de Snelle Ambtelijke Molen 
prlj ~ uit gereikt gekregen . De organisator van deze dag , de 
Orga lsatie voor Duurzame Energie (ODE) vond nl . dat Den Helder 
de gemaente i s , die tot nu toe het meest e voor windenergie heef t 
gedaan . 
De prijs werd overhandtgd aan wethouder C. Out . Voor he t opwek
ken van elektriciteit voor he t zwembad ' De Schots ' heeft Den 
Helder nl . een windmolen gekocht met een wiekdi ameter van 10 m. 
Het geheel is gemonteerd op een mas t van 12 meter hoog en 
levert een vermogen van 22 Kw met een verwachte jaaropbrengst 
van 60 . 000 Kwh . De Kwh is berekend op 15 cent . De gemeente 
vond niet alleen het besparen van energie belangrijk , maar ook 
dat ze een voorbeeld moest stellen voor particulieren , om aan 
te tonen , dat besparingen wel mogelijk zijn . 
Tijdens deze ' Windwerkdag ' werd ook een nieuw boekje over 
windenergie gepresenteerd getiteld ' Laa t maar draaien ', ge
schreven door Chri s Westra . Dit boekj e is o . a . te bestel l en 
bij ODE , Postbus 801, 1000 AV Amsterdam .• De prijs bedraagt 
f 2,-. 
Het is een boekje van 20 blz . dat informatie gee f t over .: de 
werking van de windmolen, b elangrijkste moleneigenschappen, 
over wat het allemaal gaat kosten , over i n Nederland verkrijg
bare molens , subsidiemogelijkheden , benodigde vergunningen etc . 
Alleszins aanbevelenswaardig voor mensen, die met plannen voor 
het bouwen van een molen rondlopen ! 
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Excursie van de vrijw. molenaars 
Zaterdag 21 maart j.l. , zeven uur 1 s ochtends was het aantre- . 
den geblazen voor de excursie naar Noord- Holland, onder leiding 
van onze instructeur B. Dijk. We waren in totaal met 13 mensen , 
~.aaronder 4 die binnenkort examen moeten doen . 
Vooral voor de laatsten was dit min of meer verpl ichte kost , 
gezien de molentypes die we gingen bezoeken. 
Onze eerste stopplaats was hotel Friesland, waar we 4 cursis
ten oppikten die op eigen gel egenheid gekomen waren. Na de 
oversteek naar het westen was onze eerst e aanlegpl aats een 
achtkante binnenkruier in de Schermer . We werden hier verwel
komd door Ari e Buttermans , die ons tekst en uitleg gaf over 
'zijn ' molen , waarin hij druk aan •t werk was om er zijn woning 
in te maken . En a l s je dan 1 De Onderneming' in Vierhuizen ge
wend bent , wat heb je dan een ruimte in zo ' n poldermolen . We 
konden met z' n allen ruimschoots onder de kap rondlopen ! 
Na dit bezoek loodste onze gastheer ons door het drukke verkeer 
naar de westkant van Alkmaar , waar we een haspelkruis konden 
aanschouwen. Het was het haspelkruis van de molen van de J"'ion
nike-, Ravens- en Robonsbospolder . 

Verder ging onze tocht naar de ' Schoolmeester' , een zeskante 
papiermolen , die bemand wordt door onze gastheer Arie Butter
mans . Dankzij een stevi ge maalwind waren we in de gelegenheid 
deze unieke molen aan het werk te zi en . De molen had pas nieuwe 
kunststof zeilen, die zeer l icht waren en goed bevielen. 
De cursisten mochten vier volle voorleggen, nadat ze de molen 
d.m.v. de voor ons ongebruikeli j ke kruihaspel op de wind hadden 
gezet . 
We kregen een zeer uitgebreide rondleiding , waarbi j ons uit 
gelegd werd, hoe van lompen papier wordt gemaakt . Te veel in
formatie om in het kort te vertellen , maar zo interessant en 
doorspekt met anecdotes vertel d , dat een bezoek aan de 'School
meester' zeer aan te bevelen is . Nadat we de stutvang zo vaak 
hadden opgelegd, dat we he t beneden konden ruiken , werden de 
zeilen geklampt en de windborden weggehaald , waarna we op weg 
gingen naar de Zaanse Schans, waar we een bezoek brachten aan 
1 De Gekroonde Poelenburg ', een paltrokmolen. 
Vanwege het gevaar van het gaande werk i s hij niet open toe
gankelijk voor het publiek. Als cursis t en mochten we echter 
van boven , onder de kap, tot beneden, in de 1 hel 1 , deze prach
tige molen bezichtigen. 
Vooral het gaande werk van deze molen is zeer leerzaam , vooral 
voor de examenkandidat en . 
Nadat een aantal cur sisten een potje mosterd van de mosterd
mol en 1 De Huisman ' hadden aangeschaft, vertrokken we naar de 
laatste bezienswaardighei d: een wipmolen in Obdam. Ook dit 
was erg mooi, maar vooral interessant. 
De molenaar maalde er wel mee , maar de vijzel .was buiten 
bedrijf. Hier na gingen we weer op weg naar Groningen, waar we 
rond half negen aankwamen. 

· we mogen mijns inzi ens wel concluderen , dat we veel hebben 
gehoord en gezien, en dat zo ' n excursie zeker ·voor herhaling 
vatbaar is , hetgeen als een compliment voor onze cursusleider 
Di j k kan worden gezien. · 

Namens de cursi sten: B. Bosma. 
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Poldergemaal bij Winschoter Oostereinde 
Aan de weg naar Beerta t e Winschoter Oostereinde werden in 1803 
twee grote poldermolens gebouwd om het Zesde Onderdeel van het 
waterschap Reiderl and te bemalen. 
I n 1 877 gingen beide molens door brand verloren en. de zuidelijke 
werd door een stoomgemaal vervangen . 
De grootvader van de huidige machini st , Marten van der Laan , 
bediende dat gemaal en eers t ook de molen. Ook diens zoon was 
machinist . 
De noordelijke molen werd echter weer door een stellingmolen 
vervangen, zoals de voorganger ook was geweest. 
In 1895 werd het stoomgemaal verdubbeld en U ziet op de foto 
de gezamenlijke bemalingsinstallaties . 

In 1917 werd de windmolen echt er gesloopt en in 1929 kwam er 
een elektrisch gerr,aal , dat tot 1977 di enst heeft gedaccn . 
Eén s toomgemaal bl eef echter bewaard t ot op de ht;.idige dag . 
Dit stoomgemaal is thans op de monumentenlij s t geplaatst als 
l aatste complete stoomgemaal in onze provincie . 
De polder die vroeger bemal en moest worden , was 2000 ha groet 
en werd bemalen met drie vij zel s . 
Het stoomgemaal heeft in 1971 voor het laatst geciraaid , het 
complete mechaniscl:e gedeelte is echter nog aanwe:?oig , zodat 
er eigenlijk elk moment mee zou kunnen worden gedraaid. 
Er is zelfs een gloednieuwe. vijzel in 1962 aangetracht . 
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Het probleem doet ziel: echter voor, dat de ketel van het stoom
gemaal , ever.al s elke (stoom- ) ketel in Nederl a nd, geregeld ge
keurd moet worden door de Dienst voor het Stoomwezen. Nu is dat 
op zich genomen natuur l ijk geen enkel ~robleem , maar de ketel 
v~n nu dateert van 1935 . Om de 2 jaar vindt herkeuring pl aats 
en de grote keuring (waarbij de ketel ontmant eld moet worden) 
na de eerste 25 jaar en daarna na 40 jaar nog eens weer. 
Dit beteker.t, dat de ketel eigenlijk eerst opnieuw gekeurd moet 
worden, voordat de stoommacl::ine weer in bedrijf g-est eld kan 
worden . Er bestaat echter een gegronde vrees , dat de ket el bij 
herk euri ng zal worden afgekeur d voor z ' n volle atmosfeer- druk , 
zodat de stoommachine niet zal mogen draai en . 
Er bestaat echter waarschijnli jk wel een mogelijkhej_d ·om de 
ketel af te stellen op een lagere atmosfeer- druk , zodat de ketel 
misschien toch dienst zou kunnen doen . 
In dat geval zou de stoommachine misschien gedurig eens kunnen 
draaien, wat de algehele onderhoudsteestand van de machine 
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waarschijnlijk ten goede zou komen . -
Eventueel zouden er dan één of meerdere •vrijwillige machinis
ten • kunnen worden opgeleidi evenals dat dit bijvoorbeeld nu 
het geval is met de vrijwil ige molenaars-, zodat er in de toe
komst tenminst e nog enige mensen zulJen zijn , die het gemaal 
weten te bedienen . 
Watbetreft de t oevoer van water; deze kan zeer eenvoudig worden 

gerege ld , zodat in elk geval het zogenaamde •rondmaler. • 
mogeli jk is . 
De tegenwoordige machinist , Marten van der Laan (lid van onze 
vereniging) , is gaarne bereid z ' n medeVJerking te vcrlenen aan 
het weer maalvaardi g maken van dit werktuig . Het beste zou het 
oude stoomgemaal dan onder gebracht kunnen worden in een stich
ting , die dan zorg zou kunner. dragen voor het behot.d van dit , 
voor onze provincie zo unieke instrument . 
Wist U trouwens , dat het gemaal te bezichtigen is? Een tochtje 
naar Winschoten •s Oostereinde (langs de weg naar Beerta zi.et U 
de hoge pijp rechts van U) is zeker de moei te waard , want deze 
stoommachine, eens een geduchte conct:rrent van de windmolens , 
boezemt nog ste·eds on tzag in , ook al door de hel e s feer , die 
de massieve metalen constructie ui t straalt . 
En wilt U van tevoren een afspraak maken : het tel efoonnummer 
van de heer Van der Laan is : 05970 - 13862 . 
Hij zal U graag door zijn domein rondleiden en U alJes over 
het prachtige mechaniek k~nnen vertellen . 
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De Koevorder water-en oliemolen 
Va n ons lid de heer R. Repko uit Groni ngen kregen we het vol
gende verhaal toegestuurd , opgesteld door diens schoonvader , 
è~ heer W. T. van der Leij ui t Zuidla r en . 

Over al ' het oude •, dat geheel of gedeel telijk i n de loop der 
eeuwen is verdwenen , wordt toch nog veel vert eld en veel ge
s chreven en op deze manier kan niet enkel •t nu l evende geslacht 
doch ook de na ons komende ges l achten , zic h toch nog een beeld 
vor men over de vroegere ti j den . 
Ook de tijd van de molens i s zo goed als voorbij en de leden 
van de in alle provincies zetelende verenigingen van ' molen
vr i enden ' doen hun uiterste best ook van hun vroeger vak i ets 
vast t e leggen . 
Ofschoon niet tot he t gilde van de molenaars behor end , wil ik 
t racht en iets van een vroeger bestaand hebbende mol en op papier 
te zetten en ik voel mij hier voor te meer geroepen , omdat he t 
hier m. i. om een unieke mol en gaat , want ik durf met vrij gr ote 
zekerheid te beweren dat er in ons hele land maar één olie-
en watermolen i s geweest en deze was i n de provinci e Fr iesland 
te vinden . 
I n de Ency clopedi e voor Fries land l ees t men , dat er in deze 
provi ncie re eds vana f 1550 molens in gebr ui k waren en hun aan
tal had begin 19e ee uw haar maximum bereikt : ruim 2400 ! 
Hoe di t aantal is terug gelopen leren ons de volgende getallen : 
in 1957 waren er nog 11 industrie- en 69 watermolens in bedri jf . 
Eén van die 2400 molens heef t men zeker kunnen vi nden in de 
buurt van he t dorp Lan~weer . Al he t l and gelegen tussen dit 
dorp en de s tad Sneek (ca . 8 km) s tond •s winters onder water 
of was Mn grote ijsspi egel, met ui tzondering van een opper
vl a kt e van ca . 50 ha ; de ze kavel was ingepolderd en daarop was 
een boerderij met stelling- foldermolen gebouwd. 
Dit dateert zeker al van voor 1710 , want toen is de boerderij 
verkocr.t . Nog heel vaak i s dit in de loop der ti j den gebeurd 
en in de oude ver koopadvertent ies werd vermeld dat het hi er 
het ' Coevoet shui s ' betrof en dat dit hui s berechtigd was met 
een ' vrije tap •. 
Deze oude boerder ij is in 1843 afgebroken en er wer d op dezelfde 
plaats een nieuwe boerderi j ' Het Koevorderhuis ' gebouwd ; blijk
bàar was de •t a p ' toen ni e t meer in het gebouw , want er werd 
aan de westkant hiervan een ' kroegje ' gebouwd. 
Op het kaartje op de volgende bladzij de is de boerderij met 
een 1 aangedui d , de olie- en wa t ermol en met een 2 en de latere 
molen met een 3 . 
I k meen dat de ' t ap ' en he t 1 kroeg je ' nog wel · enige uit l eg no
dig hebben . De boerderi j , he t kroeg je en de wat er molen stonden 
aan het vaarwater 1 de nieuwe weg ' of het 1 Koevorderrak ' en di t 
water liep vana f de Jeltesl oot tot in het meertj e ' Het Oudhof '. 
Al deze genoemde vaarwa ters waren een onderdeel van de vaar
route Holl and- Staveren- Groningen en deze x·oute werd druk bevaren . 
Nu deed he t feit zich voor , dat de s chi pper s uit Holland , wan
neer ze de J elt esloot waren gepasseerd , hun verder e rout e 'in 
de win d ' kregen en de s chi ppers vanaf Groningen , na de passage 
van de Nieuwe Weg , daar ook ' in de wind ' kregen en i eder moest 
dus juist daar wachten op een draaiende wind en hieruit kan 
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men constateren dat een •tap • of een ' kro.egje ' hi er toch een 
goede plaats had . · 
Omstreeks 1848 werd ~et Koeverderehui s weer v erkoc~t en de nieu
we eigenaar werd T. S. van der · Leij, notari s te Langweer en 
tevens secretaris van de Grietenije (ge~eente) Doniawerst al . 
Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk , 'l' . W. van der Lej_j kwam hier 
in 1850 a l s boer wonen . De totale oppervl akte was t oen 50. 87 . 55 ha . 
Het is bekend dat de notaris in die tijd ook graanhandelaar waa 
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en het duurde dan ook niet lang of hi j liet in de wat ermolen 
een pletterij aanbrengen. Dat deze man over veel initiatief 
beschikte , blijkt wel uit het feit, dat hi j in 1850 de bekende 
Worl<umer n:olenbouwer Johs . A. Bokma de opdracht gaf in de mole'n 
'een olijwerk ' op te s tellen en zo bleef de molen niet enkel 
een watermolen on: het overtollige water uit de pol der te malen, 
maar werd toen tegelijk ' een industriemolen ', het werd een 
oliemolen! 
En het is deze binding van functies welke de Koevorder olie
en watermolen voor ons land uniek heeft gemaakt . 
In 1882 i s de notaris overleden ; zijn zoon T.W. werd de eige
nae.r van de boerderij en een zoon uit zijn tweede huweli j k, 
W. T. van der Leij kreeg de molen in zijn bezit. 
Hoelang deze dubbele molen- functie toen nog heef t bestaan , is 
niet precies na t e gaan . Waarschijnl ijk is er tussen beide 
erfgenamen enige onenigheid gerezen , want de boerderijeigenaar 
heeft een nieuwe watermolen met een huis voor de molenaar aan 
de Hoites l oot l aten bouwen. 
De functie van de oliemolen bleef bestendigd tot 1893. 
Toen werd een s toommachine met een stoomketel achter de mol en 
geplaatst en ook deze windmolen was toen buiter, funct i e. 
De stoom-olieslagerij bleef tot 1907 hier draaien en toen werd 
besloten een nieuwe olieslagerij te Langweer te bouwen. 
De toerderij en de molen waren enkel via het water te bereiken, 
en dit is zo gebleven tot 1940. 
De zeer fraaie tekening, ' Profil van de Koevorder Olie- en 
Waterm)len' is te bezichtigen in de Workumer Oudheidskamer . 



De .. Aurora • 

De later gebouwde poldermolen werd 1 Aurora 1 genoan.d; het huisje 
voor de molenaar , Evert. Freex·ks Bokma , is eer. specifiek veen
gravershuisje , zoals men deze nog in oude veengebiaden kan vin
den ; dit hoeft geen vex·wonderine,_ te wekken , wan l ook hier werd 
in vroegere tijden de veengraverij uitgeoefend . 

Nationale Molendag 1981 

W. T. van der Leij , 
Zuidlaren . 

Ook in de provincie Groningen 'te Lekent de Na tienale i4olendag 
het zo veel mogelijk doen draaien van de molen cn/oi' het open 
stellen voor bezoekers . De werkgroep Nationale Molendag stimu
leert deze jaarlijkse activiLeit ; dit jaar voor de negende 
keer . Vele aangeschreven moleneigenaren en molenaars plegen 
graag mee te werken aan het welslagen van de molar.dae; . 

Deze keer - op zaterdag 9 mei - werd in Groningen op een spe
ciale wijze de molendag bee;onnen . Het Provinciaal Bestuur gaf 
weer acti ef blijk van zijn rnec l even met deze dag . Dat was 
overigens ook in 1978 he L geval , toen de opleider van vrij
willige molenaar s , de heer B. Di j k t e Aduard en de een;t.e Gro
ninger· gedi plomeer de vrijwj.lli ger , de heer H. E. van Huis te 
Garnwerd , in cafe llammine;h te Garnwerd door gedeputeerde Halbe 
Kuipers in het zonne t je werden gezet . 

Nu begon de molendag te Zuidwolde , bij 1 t Wit Meulent.je , ook 
wel 1 t Witte Lam genoemd , .maar dat is eigenl i jk de naam van 
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het vroegere pol der tje . Na negen uur begonnen zich menseh bij 
deze poldermolen te verzamel en , onder meer van de t4ol enst i ch
ting Hunsingo en Omst reken , de Provinc i a l e Voorljchtingsdi enst , 
de Provi nciale Groninger l"lol encommissi e en de pers . 
Maar toen gedeputeerde Ina Hartens , gekleed in een ' mol en
overall ' was aangekomen , werd spoedig. bevestigd dat deze keer 
vooral aandacht werd gevraagd voor de rol van de vrouw in de 
molenwerel d. Mevrouw f'lartens bet rok i n haar t oespraak de aan
wezige dames H. Dijk - Rienks en Enna Berghuis. 
De eerste is mol enaarster van de watermolen •De Eolus' aan het 
Aduarderdiep . Terecht werd gesteld dat vrouwen hun rol in de 
rr.olenwerel d even goed kunnen volbrengen als mannen . Genoemde 
vrouwen hebben dat ook wel bewezen . 
r~evrouw Dijk - een molenaarsdoch ter - heeft de Eolus volledig 
in haar macht. Dat toonde zij ook a l eens aan tijdens een ui t
zonderlijke storm , terwijl haar man door ziekte nie t van zijn 
bed kon . Zij wist toen de woest draaiende molen t e bedwingen , 
Het geen voor de Vereniging De Hollandscha Molen aanl eiding 
wer d tot het toekennen van een oorkonde . 

~-
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Enna Berghuis is tot nu toe de enige vrouwelijke gediplomeer
de vrijwillig molenaar in deze provincie . De ~olenstichting 
Hunsinga en Omstreken , die onder meer 1 t Wit Meulentje bezit , 
is met Enna •s werk ingenomen, want het gezegde •stilstand is 
achteruitgang ' geldt zeker ook voor mclens . 
Enna •s voorbeeld verdient navolging . Mevrouw Martens overhan
digde als bli j k van waardering een ingelijste constructieteke
ning van 1 t Wit l"'ieulentje en een tweede exemplaar om in de mo
len ten·toon te stellen . 
Vervolgens ging de vrijwilligster om half tien de vang lichten . 
Het was op deze prachtige , maar wat windstille morgen nog even 
spannend of de molen zou gaan draaien . t-Iaar met wat aanduwen 
van de wieken met handkracht ging het lukken . 

Mevr. Dllk en Enna 

Andere rr.olenaars waren 
door schriftelijke ken
nisgeving van de Pro
vinciale Grcninger Ho
lenccmmissie er van op 
de hoogte gesteld , dat 
dit het sLarLsein voor 
de Groninger tv1alendag 
was . Bovendien had de 
pers hier aandacht aan 
besteed. Inderdaad ging
en tientallen molens 
toen draaien en ze kon
den er de gehele dag 
mee door gaan , want de 
wind ~akkerde wat aan . 
Het werd hier in Gro
ningen een zeer geslaag
de molendag . In vele 
dorpen of in het polder
land gaven de zwaaiende 
wieken een tintolend 
effect in het wijde Gro
ninger land . Bovendien 
werd op vele molens ge
vlagd , of waren ze fees 
teli jk versierd . Meer dan 
tevoren gingen de belang
stellenden de molens be
zoeken , zeker dutbel 
zoveel als voorheen . 
De dorpskorenmolens trok
ken vaak zo ' n vier- á 

':'ijfhonderd bezoekers . Onder hen waren vele fietsers Het was 
~mmers weer een molen- ên fietsdag ! De Provinciale Sportraad had
in overleg met de Vereniging van Vrienden van de Groninger Molens
de fietstochten zo georganiseerd , dat mol ens als controle- posten 
fungeerden. , Zo zagen we bij de ' Grote Geert ' in Kantens , dat 
wethouder De Boer he t drUk had met het st~mpelen van de kaarten. 

In het. algemeen is duidelijk dat de laatste jaren de belangstel
.ling voor molens groter is geworden . Ook het beroep van ambachte
lijk korenmolenaar zit weer in de lift . In. Nederland wordt op 
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ruim 50 molens gr aan gemal en. Toch Z:LJn het vooral de vri j wil - . 
ligers di e de molens verzorger. en doen draaien, vooral op week
einden. Op de molendag waren in Groninge n. ruim dert ig gediplo
meerde vrijwi llige molenaa r s in actie. 
Er z i jn in deze provincié drie stellingmolens , waar tot vrijwil
lig(st)er wordt opgeleid : de korenmolen te Bellingwolde , ' De 
Korenbloem ' te Vriescheloo , beide eigendom vac de gemeent e Bel
lingwedde en •De Onder neming ' t e Vierhuizen , eigendom van de 
Stichting Groninger l"'olenvrienden . Ook andere molens worden 
veel in de opleidi ng betr okken , om de vrijwilligers zoveel mo
geli jk met verschillende molen t ypes vertrouwd te ~aken. 
De vrijwilliger. : zijn allen lid van onze verer,iging . 
Nu al tientall en hun opleiding met een diploma , uitgereikt op 

Oe heer Clavering overhandigt En na de traditionele groninger koek 

een jaarvergadering van De Hollandscha Molen, a fslo ten, en bij 
een molen werden aangesteld , zijn vel e molens op weekeinden 
vaak t oegankeli jk. 
De vrijwilliger is daar dan aan te t r effen. 

B. Jongsma . 
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Lijst van draaiende en werkende molens op 9 mei 

Aduard I Fransurn 
Bellingwolde 
Bour tange 
Den Andel 
Feerwerd 
Garnwerd 
Garsthuizen 
Glimmen 
Haren 
Kant ens 
Kolham 
Kropswolde 
Loppersum 
t1ensingeweer 
~1iddelstum 
Niebert 
Nieuw Scheemda 
Nieuwe Pekela 
Noordlaren 
Onderdendam 
Onnen 
Ovex·schild 
Pa terswoldse Mee::· 
Pi eterburen 
Slochteren 
Slochteren 
Sl ochteren 
Spijk 
Thesinge 
Vierhuizen 
Vi svliét 
Vri escheloo 
Ylinschot .en 

· wi nsum 
Winsum 
Welt ersurn 
Zandeweer 
.Zui dwolde 
Zui dwolde 
Zuidwolde 
Zuurdijk 

Poldermolen 
Korenmol en 
Koren- pelmolen 
Koren- pelmolen 
Koren- pe l molen 
Korenmolen 
Koren- pelmolen 
Pol dermolen 
Korenmolen 
Koren- pelmolen 
Korenmolen 
Korenmolen 
Koren- pelmolen 
Koren- pelmolen 
Korenmolen 
Koren- pel molen 
Poldermolen 
Korenmolen 
Korenmolen 
Poldermolen 
Poldermolen. 
Korenmolen 
Poldermolen 
Koren- pel molen 
Poldermolen 
Poldermolen 
Poldermolen 
Koren- pel molen 
Korenmolen 

· Korenmolen 
Poldermolen 
Korenmol en 
Koren- pelmolen 
Korenmolen 
Koren- pelmolen 
Zaagmolen 
Korenmolen 
Poldermolen 
Poldermolen 
Poldermolen 
Koren- pelmolen 

Eolus 
Veldkamp ' s molen 
(niecwe s t anderd) 
De J onge Hendrik 
Joeswert 
De !>leeuw 
De Hoop 
De Glimmer 
De Hoop 
Groot e Geert 
En-cerprise 
De Hoop 
Stormvogel 
Hollands Welvaart 
De Hoop 
(zeskant) 
De Westerse Molen 
De Zwaluw 
De Korenschoof 
De Zilvermeeuw 
De Biks 
Windl ust 
De Helper 
De Vier Winden 
De Grote Polder 
De Ruit en 
Meneersmeulen 
Ceres 
Germania 
De Onderneming 
Hil mahuistermolen 
De Korenbloem 
Molen Berg 
De Vriendschap 
De Ster 
Fram 
Windlust 
Koningslaagte 
Phoenix of Kr:i.ms'Lermol er 
•t Witte Meulentje 
De Zwaluw 

We weten n'iet of deze lijst van draaiende en werkende molens 
i n onze provincie op niüi~nale molendag 1981 hel emaal volledig 
is, wilt U ons eventuele aanvullingen laten weten? En stuur t 
U deze a~nvulling ook even aan De Werkgroep Nat . Molendag , 

Nic. Beet skade 40 , 
1817 EB Alkmaar. 
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Gesprek met molenaar Of.feringa 
I1: onze serie over molenaars , PlOlenmakers en andere mensen , 
die met molens t e maken .hehben , l aten we deze keer de heer 
Offeringa aan het woord. 
Om alvas t een tipje van de sluier op te lichten: de heer Of fe
ringa is begonnen als molenaar in Warf fmr. . Hij s t amt uit een 
echt molenaarsge~lacht . Z'n vader was molenaar in Westernieland 
en later in Warffum er, z 1 n grootvader was molenaar in Bier um, 
dat was ongeveer omst reeks 1885. 
Een broer van z ' n vader was o. a . molenaar i n Oosterwijtwerd. 
Op dit moment is. de heer Offeringa met zijn zoon directeur
eigenaar van Offeringa ' s gortprodukten fabriel-:en , een bedrijf 
aan de Ule;er s maweg in Grotüngen , dat z 'n :produkten over de ge
hele wereld ve rkoopt . 

ll.ls kleine jongen raakte de heer Offeringa a l eau'll ver t rouwd 
met het molenaarsvak . De molen in Warffum bediende ongeveer 
25 boeren uit de buurt, die daar hun boerengemaal brachten. 
Behalve hel molenaar- zijn , had de heer Offeringa ook een kl eine 
boerder ij met zo ' n 200 varkens en enkel e koeien. 

De molen te Warffum 

De produktie van gort was er eigenlijk maar een bee t je bij. 
In Nederland consumeerde mell niet zo geweldig veel. 
Z0als de heer Of feringa ook i n ons gesprek. opmerkte , wordt er 
in de zgn . rijke landen niet veel gort geconsumeerd . Eigenlijk 
.i.s da t l~eel_jammer, omdat bijvb. op het laboratorium van z ' n 
t egenwoordig bedrijf i s ui tgezocht, dat gort het beste graan
pr odukt is , dat :je kunt krijgen. En dan gaat het natuurli jk 
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minder om de zgn . parelgort, a l s om de ouderwett>e ' blauwe 
gort• , die je eerst een nacht i n het water moet laten staan , 
voordat je h e~ kan bereiden. Die l aatste soort wordt o. a . in 
MÜsl i vP.rwerkt. 
De o~d ere lezers zullen zich ongetwi j feld de ouderwetse gort 
met rozijnen kunnen herinneren en natuurlijk gortepap en 
karnemelkse pap. 
Gort wordt gemaakt van gerst , dat gepeld wordt . 
Op de windmolen gaat dat door middel van een snel ronddraaiende 
steen·~ meestal gemaakt var: zandsteen (o.a . ook de zgn. Engelse 
steenf, die de gerstkorrels met kracht tegen het 1 pelblik 1 

snij~ . De korrels worden dus niêt gemalen . 
Het pelblik kunt U zich het best voorstellen a l s een soort 
kuip rondom de steen, gemaakt van stor t , met daarin kleine 
gaatjes geslagen, van de buitenkant naar binnen , zodat de 
s cherpe, omkrull ende randjes van he t bli k aan de bi nnenkant 
zitten en dit a l s een soort ka asrasp werkt, die de gersl Véln 
z ' n buitenste huid ontdoet. 
Onder deze steen van on2;eveer 30 à 35 cm dikte zat vroeger 
nog een ( dunnere) steen, het zgn . •doodbed 1 • later werd dit 
meest.s.l een dikke metalen plaat. 
Gort pell en kan alleen met een f ikse , liefst consta.nte wind . 
Men werkt op een molen meest al met twee pelstenen. Met een 
schuif werd de gerst i ngelaten bij ~~n steen , als hi j gepeld 
was, werd de gort opgevanger, j.n het zgn . •schcotvat•, een 
soort l:outen emrr.er , (la. ter m. l:>. v. een el eva ter) naar de émdere 
s teen gebracht , d.aar ingelaten en nog eens aan een behandeling 
onderworpen , totdat het mooie gort was geworden, die daarna 
op gewicht en korrelgrootte werd uitgesorteerd in verschillen
de kv1ali te i ten. De dikke blauvJe gort was de beste f:wali te i t. 

Nadat hij een poos op de mo len van Warfft;.m gedraajd had , kocht 
de heer Offerj.nga de (nu noe; bestaande) molen van t"liddelstu.m . 
Ook Oosterwijtwer·d werd van z'n oom overgenomen (nu 'Terdwenen) 
en nog later de molen van Wetslne;e . 
Aan deze laatste molen wordt nu gewerkt : hij zal op korte t er
mijn geheel in oude glorie worden hersteld, zodat hij opnieuw 
een s ieraad voor het l andschap zal zijn. 
Die J.e.a tste molen had ook het meest ingenieuze systeem voor 
het pellen . Het is de enigste windmolen met een koningspil, 
die teneden de pelzol der gaat en dan via' een laag gelegen 
spoorwiel omhoog de pelstenen aandrjjft . 
In de oorlog warer, alle zolders er uit. Die zijn er toen m.b . v. 
hout uit een kerk in gemaakt . 
De man die er toen aan werkte, heeft z ' n werk echter wegens 
gel dgebrek niet af kunnen maken . Offeringa heeft de molen toen 
gekocht en het werk ~f gemaakt. 
De bijzondere zaken aan deze pelmolen zijn , behalve de van on
deren aangedr even stenen , ook de elevatoren onder de pel!'itener, . 
Deze molen heeft dus geen schootvaten, maar silo ' s boven de 
stenen met automatische schuiven. 
De molen draai de maar· ru-stig door·, terwi jl de ene silo leeg
liep en de gerst werd i ngelaten en na bewerking weer naar de 
andere ~;>ilo werd getransporteerd. 
Zo werd de gerst ongeveer drie of vier keer rondgepeld . 
De elevator voerde ook naar een zeef , een zolder lager, waar 
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he t zeefhok stond. Daar werd de gort dan in kwaliteiter, in
gedeeld . De tlauwe gort is de beste ; deu t e meer je afpelt, 
des te mooier de gort li jkt qua kleur; ze verliest echter 
in voedingswaarde . 
Toen de molens van Oos terwij twerd en Middelsturn werden over
genomen , meteen na de oorlog, draaiden die beide al el ektr i sch . 
In ongeveer 1930 was er voor de mol er.. in Warffurr, een 60 pk 
tweecilinder Brons- motor gekocht. Zo 'n ster·ke motor was in die 
tijd voor een molenaar geen gewone aanschaf . De motor heeft 
echt er z ' n dienst we l bewezen . 
Er kon zowel het pelwerk, als de maalsteen mee worden aan
gedreven . 
Het pellen werd ook gedaan door a nder e pel lel' ijer:, waarvan 
verscr.eidene voor Offeringa draai den , in de 1 bonnen t ijd', vlak 
na de oorlog. Op dat moment waren er or.geveer· 28 peller ijen . 
De molen van Den Andel is daarvan o. a. nog een voorbeeld . 
Deze molen is trouwens doc-r Van derVeen van een oom van de 
heer Of f eringa gekocr..t , die l ater naar Kommer zij l is gegaan 
er, i s later aan Tiddo Huda verkocl:t. 
!-let de molen van Wetsinge is ongeveer een t i ental jaren ge
draaid . 
Vanaf 1957 i s het bedrijf van de heer Offeringa geves t igd aan 
de Ulgersmaweg te Gr onj.nger.. . 

De mol en van tUddeleturn is aan de gemeent e verkoch t en de molen 
van Oos t erwijtwerd i s la t er gesl oopt . 
Doordat de heer Offeringa steeds meer klanten kr eeg , ging het 
erg goed met z 'n bedri jf . Ook handelt hi j iri graan , zodat 7'• 
bedr ijf tegenwoordig een bebouwde oppervl akte van 3 , 5 ha g~~u· 
i s . Er is plaat s voor zo ' n 4.0 . 000 Lon gr aan . llei.. weesta V'lt 
dat gr aan, best emd voor de gor·tpelJ er·ij, wor·dt lr. l1et buil 
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land gekocht en daarvan wordt weer zo'n 90% geëxporteerd . 
Ook aan de heer Offeringa vroeg ik (evenals in de vorige Zelf
zwichter aan de heer Koning uit Peize) wat hij vindt van de 
Nederlandse tarwe , Volgens hem is daarvan 01·~geveer 65% 'bak
t arwe ', bij een goede oogst . 
I n de provincie Grontngen vindt hij verschiller. aanwezig in 
de tarwe , afhankelijk van de plaats waar ze gegroeid is , bijvb . 
tussen Zoutkamp en Roodeschool , het Oldambt , de Veenkoloniën 
of de Wol den . 
Het pellen van gerst vindt t egenwoordig natuurl ijk nie t meer· 
met een steen pl aats , alles gaat machinaal . 
De gort wordt over de Gehele wer eld geëxporteerd, ter wijl de 
meest e grondstoffen ge1mporteerd worden . 
Eén van de nieuwste produkten van de heer Offer i nga zi j n de 
t-~Üsli-produkten (MÜsli is een van oorspr ong Zwitsers ontbij t 
bestaande uit vl ugkokende granen (5 soorten) met noten en 
vruch ten) . De graanprodukten daarvoor maakt de heer Offeringa 
en hi j was zo vriendelijk , daarvan een zakje aan Uw r edacteur 
mee te geven , die de MÜsli nat uurli jk onmiddelijk geprobeerd 
heeft . Het smaakte voort re ffeli jk en is daarbij nog erg gezond 
ook ! Het is ongetwijfeld een goede vervanger voor brood , dat 
we in Nederland naar verhouding toch al (te) veel eten. 

(red. D. J . Tinga) 

Molennieuws . 
. De molenmakerijen, gevest igd in de provi ncie Groningen , zit
t en tegenwoordig niet meer om werk verlegen , dat is zonder meer 
al een verheugende toestand. Een van de f irma ' s , het bouwbe
drijf Alserda te Doezum , dat een afdeling molenbouw heef t, 
werkt aan de zuide l ijke molen , aan de Asser s t r aat in Nor g . 
De fa. · Bremer heeft de r estauratie van de korenmolen 'De Lelie ' 
te Eenr um nagenoeg voltooid •. Nu is het karwei aan korenmolen 
1 Eb enhaëzer 1 te Enumatil s inds enige ti jd t er hand genorr.en . 
Ook zal het begin van de rest a ura tie van de poldermolen ' De 
Eendrach t' niet lang meer op zich laten wachten. De fa . Doorn
bosch werkt momenteel aan twee Groninger molens: 'Aeol us' te 
Adorp en 'Wilhel mina' te Noorderhoogebr ug . De fa , Roemeling & 
Molerna heeft als karwei de restauratie van de poldermolen ' De 
Dellen ' te •t W~ar . 
We mogen zeggen , dat de _provincie Groningen goed van molenma
kers is voorzien, beter dan sommige andere provinc i es . 
Het is dan ook niet ver wonderlijk dat sommige Groninger molen
makerijen buiten hun eigen provincie aan het restaureren zijn. 

Dat er tegenwoordig ook in Groningen goed aan molens wordt ge
werkt danken wij ook aan he t I.S . P. (Interprovinciaal Struc
tuurplan Noorden des Lands), Dankzij dit plan worden ook mid
delen ter beschikking gesteld voor de werkgel egenhei d in de 
molenbouw. Dat gel dt voor-sommige restauraties en dat geldt 
ook voor een beperkt herstel . 
In het laatste geval wordt eenvoudig gesproken van de Klein
H-erstel-regeling . We schreven hier al eerder over . Omdat de 
gewone subsidieregeling voor het jaarli jkse onder houd niet 
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toereil{ end is kan die Klein- Herstel-regeling soms uitkomst 
bieden . De subsidieregeling gaat tot een maximum-besteding van 
f 25 . 000 , - . Dat betekont dat een melen b .v. van een nieuwe 
spruit en/of staart kan worden voorzien . Je kunt zelfs een te 
oud geworden roede door·een nieuwe vervangen , aangekleed en wel . 
Dat heeft de gerr.eente Baflo o1ilangs laten doen aan De Jone;e 
HendriJi ' te Den Andel . Daar kwam onlangs een nieuwe roede in , 
compleet met zelfzwichting , verdekkering en remkl eppen . De mole
naars uan deze molen , Tiddo Muda er. 'T'h eo Asoclman , zijn er mee 
i ngenomen . 
Een dergelijke gang van zaken mogen we ook verwachten met de 
koren- en pelmolen •oe Leeuw • te Oldehove . De melenaar Reitsema 
kon voor deze molen door bemiddeling van onze ver·eniging een 
pelcontract krijgen . Nu is er sindsdien al veel en druk gepeld . 
Door dit zware werk zijn inmiddels de s t aven en kammen aan ver
vanging toe gekomen . Ze waren niet van azi.jnhout ; nu zullen er 
weer azijnhouten kamrren in komen . Soms bl eek te kunnen worden 
geput uiL bestaande voorraad , maar de meeste molenmakers zi tten 
of zaten zonder azijnhout . Vervangende houtsoorten zijn bijvb . 
steenbeuk , acacia en groen~art . Die soorten zijn echter bij 
pelmolens geen duurzame vervanging van azijnhout . 
De andere korenmolen in Oldehove is de ' Aeclus • . Helaas is deze 
molen ernctig in aanzien achteruit gegaan . Een van de r oede n 
gl ng tijdens s torm aan het begin van dit jaar knikken . Deze 
roede en ook de andere , was al waardeloos geworden . Ze bestaan 
uiL een middenstuk van een o~,;.do Potroede , welke zijn verlengd 
met aangelast plaatijzer. Al in 1976 adviseerde de Provinciale 
Groninger Molencommissie tot vervanging . Er zijn meer gebreken 
aan de 1Aeolus • . Vochtinwerking is hier niet vreemd aan. 
Het achtkanL is enkelvoudig gepotdekseld . Aan een dutbale be
kledinu , eventueel me t bijvoorbeeld ademend pl astic t ussen de 
beide lagen , moet verre de voorkeur worden gegeven . De gemeent e 
heeft een restauratieplan aanhangig gemaakt . 
Van de molens die dankzij de Klein- lierstel-regeling ook worden 
verbeterd , noemen wij de korenmolen ' Veldkamps !·1olen ' te Belli ng
wolde , die een nieuwe roede zal krijgen , ook al .ter vervanging · 
van een oude Po tx·oedo rr.et aangelaste einden; de zeskan te koren
mol en te Niebert (uitvoerige verfbeurt) , •oe Onder nemine ' te 
Vierhuizen en 1de Helper • aan het Paterswoldse Meer . 

\'Ie ho~en dat we met de Groninger molens nog eens zo ver komen , 
dat je moet spreken van onderhoudsbeurten en niet van het 
aanpakken van krepeergevallen . Bij het uitblijven van kleiner 
of gr oter onderhoud kom je tot een krepeerge val . 
Daarom raden we de moleneigenaren wederom aan , gebrui k t e maken 
van de bestaande onderhoudsregelingen . 
Voor de Klein- Herstel- regeling kan men zich verstaan met de 
eerste afdeling van de Provinciale Griffie (tel . 050 - 164798) . 
De formaliteiten verlopen vlot en gemakkelijk; op aanvraag 
wordt U een fo r mulier toegezonden . 

nekende l~repeergevallen zi j n mornon teel ' Eva ' t e Usquert en 
' Fortuna • te Noordhorn . Gelukkig zijn beide dorpen zich er van 
bewust dat de toestand onverteerbaar is . Er werd en wordt actie 
gevoerd en krantenberichten daarover zullen U wel niet zijn 
ontgaan . De betrokken gemeentebestuurders en de actievoerders 
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vinden een goed oor bij de gedeputeerde Ina Hartens , voorzit
Lor van de Provinciale Groninger f·lolencommissie . Schoolkinderen 
in Usqucrt hiel~en een leuke optocht met borden met onder meer 
de leuzen : ' I na red L Eva ' on ' t1aak van Adam geen weduwnaar ' • 
•Eva ' stond op de nominatic om met I . S. P.-geld gerestaureerd 
Le worden . 
Tot groo t ongenoegen van de gemeente en van het provinciaal 
bostuur wer d de best emming van dit I . S. P.-geld door C. R. M. 
plols~ling z.onder opgave van redenen gericht op een ander doel , 
Lc weten de ni euwbouw van ' s Lands Huis t e Bourtange . Naa1· 
verlui-dt zal deze ingreep niet noodlottig worden voor Eva , want 
naar allo waarschijnlijkheid mag alsnog een subsj.dietoekenning 
tegemoet worden gezien . 

La ten \'IC eindigen met de melding van een nagenoeg vol Looide 
restauratie , die van ' De Hoop ' te Kropswolde . ~olcr.aar ~ . ::> . rot 
van Nieuwe Pekela zal deze grondzeiler als produktiemolen laten 
draaien . Dat deed deze molen dan ook al op Na tionalc t1olenda:>; . 
Wel een totaal andere kij~ voor de omgevi ng en voor de vele 
voorbijgangers en bezoel~ers na al die jaren van verwaarl0zing 1 

Jp deze fo l o is 
Molenmakeri j Roema
ling & Mol erna nog 
bezig met schilder
werk . U ziet , dat 
de molen nu is uit
gerust met fok- wieken . 

een kort beri cht: we· konden de hand leggen op de ligger van 
'-'-11 ha ndmolen , in gave t oestand , voorzien van het jaart al 1707. 
te. enker i s de heer C. Wieringa uit Ui t hui zen . Ons lid P. van Di j 
k"ll at tendeerde ons op de steen , di e vele j aren als plaveidsel 
heeft gedi end . Gelukkig lag daarbij de onderkant naar boven ! 
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De steen zal voorshands worden opgeslagen en opgesteld .i.n onze 
lesmolen ' De Ühder neming ' t e Vier huizen. 

Wie meer weet ons met oude molenspullen t e verrijken? 

Ode aan een instructeur 

/1 . I 
~I 

Over molenverzamelingen 

Een fo t o van Dijk , 
instr ucteur en molen
liefhebber . 
Het lijkt ~env oudig , 
maar achter het instruc
teurschap en he t lief
hebberen gaat veel meer 
sc huil. Er zullen niet 
veel molenaars in den 
lande zijn , die hem 
niet kennen . 
Gezien zijn enorme 
praktische kennis Vd 
molens is dat ook ni · 
verwonderlijk. De CUL 
s usgroep van vrijdag
mi ddag vond dan ook , 
dat er wel eens 3en 
fo to van Dijk in ,' <;) 
Zelfzwi chter kon . Jeel 
mensen zullen de hou
ding herkennen: none 
lant zittend LJ de 
balie , zonder daar bij 
de vei l igheid uit he t 
oog te verliezen , een 
sigaret is he t enige · 
wat nog ontbreekt . 
Een ode aan de man die 
zich voor 110% inzJ t 
voor het beho ud van 
de molens . 

De vrijdagmiddag cur
susgroep , namens deze , 
Herman Schippers . 

In deze vast e r ubriek behandel t de heer C. E. van der Horst 
recentelijk verschenen publicaties op molehgebied . 

1 . De Werkgroep Nationale Mol endag van de Vereniging De Holland
s cha t~olen heef t uitgegeven een computerlijst van het Neder.land
se windmolenbest and per provincie en alphabetisch op pl aatsnaam. 
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Men begint met het nr . en de blz. van het laatst uitgegeven 
molenbeek , dan volgt de eventuele naam van de molen , vervolgens 
de plaats , dan de gemeent.e , het. bouwjaar en het type , daarna 
de funct i e , waarbij het opvalt. dat men niet het woord polder
molen gebruikt , maar het oude watermolen , dan volgt de vlucht 
van het wiekenkruis en tenslotte de naam va n do eigenaar . 
ln he t voorwoord wordt de lezer er op gewezen , da L do nu ver
zamelde computer - gegevens ook in andere volgor de kunnen worden 
opges~hreven . De prijs wordt in dat geva l echter wel hoger . 
Het boekje iets kleiner dan Ay formaat kost f 12 , 50 franko huis 
en kan worden besteld door overmaking van dit bedrag op giro 
29C369.5 t . n . v. Werkgroep Nat.lonale Molendag te Alkmaar . 

2 . Een fraaie pentekening van de illustrator J . Yartog voor
stellende de paltrok houtzaagmolen ' De Gekroonde Poelenburg ' 
aan de zaar.se Schans te zaar.dam verscheen in een oplage van 
500 stuks . De tekening is gedrukt op lompenpaplor dat werd 
vervaardigd in de pa piermolen •De Schoolmeester ' te Westzaan . 
De afmetingen zijn 62 x 72 cm en het di kke papier heeft vier 
schepranden . Het geheel is heel fraa i . Aanbevolen ! 
Verl~rijgbaar door te bellen met de Ver . De Zaan:.;che r'lolen te 
Zaandijk (tel . 075 - 215148 , Dhr . Jaap de Vries) . 
Een accept girokaart wordt bij de . zending j_ngesl oten . De pr ijs 
is f 29 , 50 exc l usief verzendl~ostep . 

3. Ook een heel mooie poster is uitgegeven i n België . Het 
gaat hier om een driekleuren zee f druk i n een oplage van slechts 
150 exemlaren . Iedere druk is genumffierd . De poster (afficne 
zeggen de Belgen) bevat een tekening van een met vier halve 
zeilen malende standerdmolen te Huise (Oost Vlaanderen) met 
daaronder de tekst : ' Levende molens , werktuigen van een klein
schalige economie '. 
Franko thuis is de prijs f 10 ,-. t·1en kan dit bedrag overmaken 
op giro 1918320 t . n .v. secr . penn . m. Ver . voor Natuurbehoud t e 
Roosendaal. De opbr engst van de zee fdrukken komt t,en goede aan 
een nog nader te bepalen r eetauratie- object i n Nederland of 
Vlaanderen . 

4 . Uit Limburg ontvingen wij de brochure' •eaumerbeek - Ol ie
molen ' een uitgave ter gel egenheid van de schone eaumerbeek -
Heerlen , 5 oktober 1979 . Het bestaat uit 27 pag. •s . met teke
ningen van J . Driessen . Op de eaumerbeek staan nog twee water 
molens waarvan alleen de Oliemolen in maalvaardi~e toestand is 
gerestaureerd . Tot 1905 was deze molen inderdaad een oliemolen 
maar nadien alleen nog korenmolen . De beschrijving in het boek
werkje is goed leesbaar en is vooral aardig uit milieu- oogpunt . 
Voor wat betreft de ~olens geeft het echter weinig informatie . 
Als U toch bent ge1nt er esseerd : U kunt het bestellen door over 
making van f 6 , 45 naar pos tgiro 24 05 038 t . n . v . de VVV , 
Stationspl ein 4 t e Heerlen met vermel ding op het s trookje : 
•Boek j e eaumerbeek ' • . 

5. ' Wind Water Ros Molens te 'I'ienen ' een Belgische uitgave sa 
mengesteld door H. Holemans en w. smet . Er wordt een kort over
zîcht gegeven van alle soorten molens in Ti enen in 1832 (32 
molens) . Van de molens die nu nog in Ti enen staan , wordt even -
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eens een kort hi s t orisch overzicht gegeven . Er blijkt uit , dat 
er nu nog oliemolens in werking zijn ! Het boekje telt. 32 pag ' s 
en is scha ar s ge1l l ust reerd . Het is verkr ijgbaar door overmaking 
van f 9,50 op de Bel gi sche girorekening 000-0639509- 85 van •ons 
Molenheem' , Pastori js t raat 1 , 2770 Nieuwke rken/:~in t Nikl aas . 

6. Voel aandach t is besteed in de Nederlands e media aan de her
opbouw van de nagenoeg verdwenen gr ondze.iler korenmolen ' De 
Oude Kn egt 1 in Akers loot . De molen kan nu al weer draaien maar 
voor de inrich t ing als korenmolen is nog geld nodig . 
In navolg:!ng van wat de Ver . De Zaans cha l'·lol en voor de oli e
molen De Bonte Hen heeft gedaan , heeft men ook hier Cert i f i caten 
van Deelnem~schap ui tgegeven . Voor mi ni maal f 25 , - kan men zo ' n 
aandeel in eigendom verkrijgen . Ze zi jn genummerd en op naam 
gesteld . Het telt 14 pagina ' s met bi jzonder fraaie foto ' s . 
Als ruggesteun voor de enthousiaste Noord Hollanders aanbevolen ! 
Verkrijgbaar door overmaking op giro 2503181 t . n . v . de Stich
ting Uitgaester en Akersloter Molens t e Uitgeest . 

Oproep1 

c.E. van der llor st 
Juni 1981 

Van Mevr ouw F . Ba zuin - Haring ontvi ngen wi j he L navol gende 
schrijven . 
' Ik weet niet of het mogelijk is , maar misschien wilt U voor 
mij in de Zelfzwichter wel een oproepje doen . Door het beroep 
van mijn tnan (hij is bloemkweker) , kunnen wij nooit met vakantie . 
En als wij ' s zondags eens met de kinderen uit. rijden gaan , kun
nen wij nergens ansichtkaarten van molens en kerken eLc . kopen , 
en bijvb . ook geen stickers van de plaats waar we zijn . 
Nu zou ik willen vrage n wie van Uw lezers kaar ten voor mijn 
verzameling van Nederlandse molens en Nederlandse kerken , of 
otickcrs hiervan , heeft en deze zou willen s turen . 
Ilopuli jk l<un t U wat voor mij en mijn hobby doen . Zelf heb ik 
ook een ful l - time baan om dr kinderen (wij hebb en er drie ) t e 
kunnen lat en leren . Er bli j f t dus nie t veel t i j d over om 
uit te gaa n . 
llij voorbáa t mijn har t elijke dank voor de moei t e . 
Ook wens ik U veel s t erkte met Uw vereniging .• 

Oproep2 

Hoogachtend , 

F. Ba zui n - Haring 
Esweg 58 
9761 ES Eelde . 

Dit i::; het vervo lg van de lange lijst met molen- en plaat snamen , 
zoals die ook al in de vorige Zelfzwichter ~tond . 
De bedoeling is , dat , .noch t U meer wet .en over onder s taande mo
lens , U deze gegevens kunt s turen aan de hee r P . van Dijken t e 
Ui lhuizen . Z'n a dres s t aat onder di t ·artikel. Wa r en we vorige 
keer gèëindigd met de molen van Noor dwolde , ·we beginnen nu met : 
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Okswerd - gem. Zui dhorn Poldermolen van polder Eldersveld , 

Oldehove 
Ol dekerk 
Onderden dam 
Oostwedde 

Oesterwi jtwerd 
Oostwol d/ gem . Midwolda 
Oostwold/ gem . Leek 

Oos twolderpolder 
(gem. Nieuwolda) 
Opende 
Olerdum 
Oude Pekela 
Oude Schans 
Over s child 
Pieter buren 
Pieterzijl 

Ten Post 
Roedeschool 
Schaaphok 

Schar mar 
Scheemda 

Scheemder zwaag 
Schildwalde 

Slochter en 

later verenigd met polder Zwakkenburg 
en en Graene polder van Okswerd 
Alle molens 
Idem 
I dem 
Kor enmolen aan de Huttenstreek 
Poldermolen Achterhalte n . o .-zi jde 
Poldermolen 
Poldermolen 
Poldermol en 0 , 8 km t en nrd . van de 
kerk 
Poldermolen van polder de lage Heeden 
Koren- en poldermolen van de Oos t 
wolderpolder . 
Alle molens 
Poldermolens 
Al le molens 
Korenmolen 
Spinnekop- polder molen ( 1931 ver dwenen) 
voorgangers van de huidige molen 
Korenmolen en poldermolen va n pol der 
de Lauwer s 
Spinnokop Huisbuur t ster- polder 
Tweede korenmol en 
Pol dermolens van van de 
Land 

Jer Het Lage 

Voorm . oude mol en van de Rijpmapoldc•· 
en de Veentesehaar 
Poldern oleos polders a t/m f . 
Oliemol~o (nu in Vr icscheloo) en 
Pol dermolens polder ct PM Oosterse 
Nol en pol der 
Pol dermolen ' De Verloren Zoon ' 
Pol dermolens van Overschildjer -polder 

,, ,, Schildjer- polder 
,, ,, ~~ Bovenvennen 
, , , 1erafd. v . Zandwar f -

polder en de Ui L-rbuurtstermolenpolder 
Korenmolen in buurtschap de Zanden 
Pol dermolens v. Noor~er- en Zui der 
Siddebuurts t erpoJ .-lr,, , Grote Oos twoldor 
pol der , Zuider - p A~r in de Oas t er meren 
Korenmolen en Pol dertnolens 2 ,1 km 
w. z . w. van de kerk 
Langewijk 0 , 15 km ten z . kruispunt 
3 ,6 km w. n . w. Hooge Huis 
molentje , herbouwd op de DocterspJl
der te Stadurn 
Kor enmolen 
Poldermol en van de Stadspvl der 

Stadskanaal 
Statenzi j l 
St edum 
Stroobos 
Termunten 
Thesinge 
Ti. .nallinge 

-- · Voorganger van de Zilvermeeuw 
Alle molens 
Zaagmolen en Poldermolens 
Al le molens 
Poldermolen v . polder 7 
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TjUC!1em 
Tolbart 
Uithuizen 

Ul rum 

Usquert 

Veendam 
Vierhuizen 

Visvliet 
Vlagtwedde 
•t Waar 
Wagenborgen 

Warffum 
Wedde 
Wedder bergen 

Weiwer d 
Weeterbroek 
Wes t ereroden 
Wasterlee 
We t stnge 
Wildervank 
de Wilp 
Winschoten 

Woldendorp 
i'lolfsbarge 
Wolters um 

1 t Zandt 
Zevenhuizen 
Zomerdijk/ gem. 
Zuidwolde 
Zuidhorn 

Zuidwol de 

Pol cterm0len van de T jncr,emerpolde~· 
Alle molens 
Korenmolen 1 ,3 km ten w. van de kerk 
aan de z . - zij , q van de Usquerderweg 
Poldermolen ~~~~ de Noorderreitdiepe
polder 
Koren molen 1 , 8 km t en w. s tation , 
n . - zi jde van de Hoofdweg 
Molen ' Apollo' , (later n . Noord ~leen 
Alle molens 
Pol del·"lolcns van de Wes tpolder , 
de VitÁn L~ è erpolder en Polrler 18 
Alle molens 
Twee korenmolens (niet diL ·1n Houwen) 
Alle molens 
Korenmolen en Polder molen 1 , 5 km ten 
n. o. van het dorp 
Poldermolens 
Idem 
Poldermolens , onderdelen v . polder 
Weddermarke 
Poldermol en van ·polder Weiwerd 
P...~ldermo lens 
Poldermolen polder Pleizie r 
Standerd- en Poldermolens 
Poldermolen van de Wetsinger Meeden 
Alle molens 
Poldermolen polder 9 
Al le mol ens te W.- diep , w.-zi jl , en 
Winschoten zel f 
Voorm. Spinnekop 
Polctermol ~'>ns 
KorenmoleLi o . - zijde Lustige Haar 
Poldermolen polder 8 
Korenmolen v . Van Dijk 
Alle t-lol ens . 

Delfzij l Twee poldermolens 
Po ldermolen polder Het Paal t j e 
Koren- of pelmol en , 0 , 2 km o. z.o . 
van de kerk 
Poldermolen Fanerpolder 
Korenmolen 
Pol dermolens Westpol de r 

Het adres waar U Uw reacties aan kan s turen is : 

P. van Dijken 
Sc hool s t raat 41 
9981 AL Ui t huizen . 
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Tipvane 
·•oe laatste jaren richt het windenergie onderzoek in Nederland 

zich naast de technjsche optimalisatie , vooral O!J het. ontwikke
len van fundamen t ele ver~jeuwingen cm he t vermogen van wii•dmol ens 
te 11 et·gro t en en de zgn . thecretiscl":e l i.üet waarde van Eetz (waar
bij er van wordt uitgegaan , dat.. onder de meest ideale omstandig
heder, r1iet meer da n or;geveer 6C% van de in de wind aanwezige 
ener.gle daaraan kan worden on Lt.rokken d . m. v . con ver.tionele wind
molens) te dcox·breken . 

Eén der meest veel belovende projee t er: daarbij is het ' tipvane
projekt ' , getaseerd op een vinding van dr . i r- Th . van Holten van 
de afdeling der Luchtvaart- en Ruimtevaa rttechniek van de 1H Delft . 
Vermcgensvergroting zou kunnen door 1) per tijdoeenheid rr.eer lucht 
door de molen te laten stromen , 2) de aanwezige energie beter af 
te tappen . 
In hel door dr . Van Holten ontwikkelde tipvane- systeem worden 
beide genoemde vermogensvergrotende effecten met één enkele 
kunstgreep gereali seerd . Tipvanes zijn kleine vaantjes , die aan 
het einde van de turbinebladen van een moderne windmolen , dwa rs 
daarop zi j n aang ebr acht . Deze vaant jes hebb en de vorm van een 
vl jegtuigvleugel en wekken een s tabi ele ring van ' l uch twervel s ' 
achter de bl a den op . llierdoor s troom t meer l uch L door· ûc molen . 
Op de TH i n Delf t hee f t men in de windtunnel aangetoond , dat de 
hoeveelhei d lucht , die door de mol en str oomt , hiermee vier keer 
zo groot kan worden als op een conventionele molen . 
Het vermogen in theorie dus ook , echter , door de wrijvingsweer
stand neemt. het vermogen slechts met een factor 2 , 5 toe . 
Eon tweede vermogensvergroting treedt op , door het uitwaaieren 
van de lucht achter de turbine . 
Binnen dat ' zog ' heeft de lucht nog slechts een kleine snelheid , 
terl'.rijl daarbui ten lucht. stroomt , waaraan geen energie door de 
turbine is onttrokken . 
Deze beide l uc hts t r omen mengen zich eni gszi ns rneL elkaar in het 
gebied achter de turbine , met als r es ultaa t , daL heL ~os door 
de bui t enstroming wordt meegesleept . 
Di t werk t. a l s een pomp , die de l ucht nog eens extra door de 
molen zuig t . Volgens de Lheorie over het ver schi j nsel kan het 
ef f ect een zeer grot e bl jurage aan de vergroting van het vermo
gen leveren , met name wanneer de men5ing van de twee luchtstro
men d . m. v . kun-s t grepen kan worden gei ntensiveerd . 
Ruwe schattingen voorspellen , dat bij intensieve menging het 
vermogen met een factor 8 à 10 kan worden vergroe L. 
De ontdekking van het • ejector-versch~sel ' kan dan ook mel. 
recht als een doorbraak bij het wind- energie onderzoek wo1·den 
beschouwd.' 
Dit stukje is gedeel t elijk overgenomen uit de Nederlandse 
Staatscourant van woensdag 20 mei j . l. 
Deze Staa t s courant i s zeker lezenswaardig voor iedereen die in 
de t oepassing van w-indenergie geJ:nteres seerd ir.; , omda L er be
halve het hi erboven aange haal de· a x·tikel , ook enige andere ar ti
kelen over de toepassing van windenergie -i n staan . 
Het is in elk geval een t eken van de verni euwde belangstelling , 
die er voor de t oepassing van windenergi e bestaat . Wie weet 
brengt dit ook e en hernieuwde belangstelling voor het gebruik 
van de oude windmolens (bijvb. voor polderbemaling) met -zichmee ! 
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I ., 

ondergetekende, 

naam: 

adres: 

postcode: 

woonplaats: 

meldt zi ch aan als l id van de verenig ing 
vrienden van de groninger molens 
tegen een jaarlijkse contributie van f 15,-

handtekening.: 

wordt ook lid! 

iranketen 
als 

broeikaan 

vereniging vrienden van 
de groninger molens 

postbus 213 

9700 AE groningen 

- - ---- -x-

U ln.t t Uw b.Ljdra.ge voldoer. op gil·oreker.i ng nummer .3566034 t .n . v . 
penlt . mJ· . van de vereni&lng vrienden van de groninger mo l ecs , 
dh1 . J . ·:an Dijk , ~1aluslaan 100 , Qr01üng en . 

!;n vindt U het jar.Ter , deze Ze~fz.wichter te verknipper, l" n iE 
een telefcontje ooJ. voldoende . U kunt onE bereiken op de •.-.tmmers: 
05')0)- 172.2 , (U kr:'.;!gl dan dhr . Dijk aan de lijr1) , 050-7'1ö633 , 
(het telefocnnur:.r e1· van de permjngmeester van de vereniging , 
dtr . J . van Dijk) . 
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