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Bij de voorplaat 
U ziet hier de Westerse ~lolen bij Nieuw Scheemda. 
Deze achtkante bovenki·uier werd in 1862 gebouwd. ter vervanging 
van een dat jaar afgebrande molen uit 1 798 • op de oude funda.
menten door molenmaker Kamphuis te Nieuwolda . 
De vlucht bedraagt 21 .80 meter en de molen is uitgerust met 
twee vijzels . 
Sinds 1878 fungeerde de windmolen. die eigendom is van het 
waterschap Oldambt . als hulpkracht bij een in dienst gesteld 
stoomgemaal . Sinds 19b~ werd het gemaal aangedreven door een 
dieselmotor . In 1967 werd de gehele bemaling overgenomen door 
het nieuwe gemaal Rodetil . 
In 1969 werden ook de woning en het stoomgemaal afgebroke'n . 
De molen is nu een zgn . B. W. O. -molen . hetgeen betekent. dat de 
molen kan worden ingezet als het motor- gemaal door energie
schaarste of andere onverhoopte omstandigheden mocht uitvallen . 
De laatste molenaar was de heer Hassing . nu bemaalt vrijwillig 
molenaar G. S. J . ~urris de molen . 
Verderop in deze Zelfzwichter vindt U een interview met hem . 
Ook op deze molen hent U van ha!·te welkom . Maakt U vooraf wel 
even een afspraak met de molenaa'C' • dan komt U in elk geval niet 
voor een dichte deur . Z' n adres iB: Elzenlaan 11. 9674 BP Win
üChoten . Tel . : 05970- 14363. 
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Redaktioneel 
Gelukkig i s er gereageerd op de oproep in de vori ge Zelfzwichter 
waarin om verst erking van de redactie werd gevr aagd . 
We kunnen echt er nog steeds de kopij, gestuurd door l ezers, zeer 
goed gebruiken ! 
Wee t U iets over molens , molenaars of molenmakers te vertel len , 
schrijf het ons dan. Ook alf: U graag eens iets over een bepaald 
onderwerp zou willen lezen in onze Zelfzwichter of U heeft 
andere ideeën of voorstellen over zaken het molengebied be t ref
f ende , laat het ons weten! 
I n de volgende Zelfzwichter zult U waar schijnlijk de eerste 
resultaten van onze opr oe:(: al kunnen merken . Dan hopen we de 
nieuwe redac t i el eden ook aan U te kunnen voorstellen. 

Najaarsvergadering 
Op vel er ver zoek , wordt onze najaarsvergadering dit jaar in 
cultureel centrum • De Klinker ' in Winschoten gehouden. 
Dat gaat gebeur en op donderdagavond 12 november 1981, aanvang 
waarschijnlijk om 8 uur. 
We hopen U die avond een afwisselend pr ogramma te kunnen bie
den , met dia ' s , film en een verkoopstand. U kunt natuurlijk 
weer van alles kopen en ruilen . 
Hou die datum alvast vrij! U kri j g t nog bericht over de avond 
met na der e gegevens . Er worden pogingen in het werk gesteld , 
een film over Engelse molens te laten dr aaien , als de pr ijs 
daarvan tenminste niet te hoog is voor onze vere~iging. 
In elk geval krijgt U Groninger molens te zien! 
De gehele avond is trouwens vooral bedoeld om ook bij een 
breder publ iek enthous iasme voor he t molenbehoud te kweken . 
Komt allen en neemt ook vrienden en kenissen mee. Het beJoof t 
nu al een gezellige avond te worden . Koff i e wordt U natuurli jk 
ook door onze vereniging aangeboden! 

-- 0 --

In Memoriam watermolenaar Van der Veen 
Op 3 augustus 1981 is , na een ex'nstige ziekte , wat ermolenaar 
R. van der Veen overleden . 
Dhr . Van der Veen is me er dan 26 jaar l ang moleriaar geweest 
op de poldermolen ' De Meer vogel' van de Noorderhoeksmeerster
polder nabij Garrelsweer. Daarvoor was hij ook al als molenaar 
werkzaam , eigenli jk al van ki ndsbeen af , want ook zijn vader 
Hidde was molenaar . Die we.s eerst begonnen als moler;aarsknecht 
op de wipmol en van Den Horn en op l"liddelstu.m en Niebert. 
In ongeveer 1913 werd Hi dde molenaar op ' De Kriegsman ' te 
Hogemeeden. Daar heef t hij tot 1958 gewoond . I n 1921 werd z ' n 
zoon gebor er.. 
Toen z 'n zoon een j aar of tien was , mocht hij 'De Kriegsman' 
al wel. eer.s beè.ier;en van z 'n vader . 
Tot 1946 heeft de molen uitsluitend met twee zeilroeden gedraaid. 
Uit di e t ijd stamt nog het volgende verhaal. ' s Morgens was 
de molen opgezeild, er waren toen bui en ui t het noord- westen . 
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Pl otseling werd de lucht zwart als roet. De mole~ werd uitge
spannen , he~ onderste zeil zat er nog op . De bui trok echt er
verder , zonder dat er harde wind kwam. 
De molen werd toer. maar weer vol opgezeild omdat -er t och ge
malen moest worden . 
Ondertusse~ was de volgende bui genaderd , maar die ging wèl 
eepaard met harde windstoten , zodat na de bui de windborden 
bij de buren op het land lager.. 
In 1946 i s dhr . Van der Veen getrouwd . Een paar jaar later werd 
hij watermol enaar op watermolen ' De Ruimte • bij Tinallinge . 
Z' n zoon Pie t (nu watermolenaar op ' De Jonge Held ' bi j Sl apers 
til) wer d daar geboren . 
In de acht jaar dat l!tj daar molenaar was , is de bliksem wel 
eens ingeslagen , maar dat heeft ge}.ukkie; nooit brand tot gevolg 
gehad , al gaf het volgens zoon Piet wel een verschrikkelijke 
knal als de tltks em in sloeg . 
Ook z'n vrouw moest de melen natuurlijk wel eens bedienen , 
zoals vaak in ~olenaarsgezinnen 5ebeurt , 
Dat z ' n vr·ouw ook van wanten weet , blijkt nog wel uit de uit
roep van taar man , dj.e van ongeveer een halve kilometer af
s tand de molen zag draaien en uitriep : ' Duvel wj.cht , nait haar 
der Griet !' 
I n 1955 gi ng Van der Veen ve.n de molen in Tinallinga af . 
Daarna ging hij naar Garr elsweer , naar de molen van de Noorder-
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De Krlegsmen te Hogemeed•n 

hoeksmeerster polder , 
' De Meervoge! ', zoals 
hij later door zoon 
Pi et gedoopt werd . 
De molen van Tinal l i nga 
i s l a ter , op 28 f ebru
ari 1967 helaas afge
brand . 
Bij ' De t-:eervogel ' lag 
2 . 70 ha land , waarover 
de n.olenaa!' kon beschi k
ken . Van he t mul ders vak , 
dat bij hem een aa nge
boren iets was , vi el 
ni et te leven , daarom wac 
hij blij met dat stuk 
land . ' s Wi nt er s gi ng 
hij dan nog r iet snij
den . Vóór he t graven 
van het Eemskanaal was 
de polder (nu 600 ha) 
veel groter en werd 
dan ook ni et all een met 
die ene molen bema l en . 
Er stond nog eon tweede 
molen vlak naast , onge
veer op de plek , waar 
t egenwoor dig het elec
trisch gemaal s taat . 
Di e molen i s in 1911 
afgebroken . 
Als vervangende hulp
kracht is er toen ook 
nog gebruik gornaakt van 
een stoomgemaal er, een 
locomobiel. 

Tegenwoordig i s er het electri sch gemaal. Dat was echter eigen
lijk niets voor Van der Veen , die een windmolenaar in hart en 
nieren wa s . De kn op omzetten en draaien kan i edereen . 
Daarom ging het hem ook zo aan het hart , dat de molen zo 
achteruitging , nadat vooral de storm van 1976 zware s chade 
had toegetr acht aan de kleppen van de zelfzwi chting. 
De molen is toen nog twee jaar aan het ' landmeten ' gewees t 
(met 1 roe draai en) en j.s in 1978 definitief s tilgezet . 
I n di e laatste s t orm vlogen de kleppen over het huis heen , dat 
naast de molen s taat , door de geweldige kracht van de wind . 
De heer Van der Veen heeft steeds bij het waterschap Fivelingo 
aangedrongen op onder houd en herstel van de Meervogel, die 
vanaf 1801 het water in de polder op peil moes t houden . 
De polder ligt bovendien nogal laag , zoda t er als het land 
al eer, beetje nat was , maar enkele tienta llen millimeters 
regen hoefden te val len of de zaak liep onder . 
Van der Veen heeft eens ui tgerekend , dat herr. dat hoogstens 
een keer of vi jftien in die hel e tijd , dat hij de polder be
malen heeft , overkomen is . 
Voor de rest was peil bij hem peil . Een eis , waaraan hij 
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Oe Meervogel, Hoeksmeer 

s teeds naar vermogen heeft voldaan , 
Voor de vader moet het wel een grote voldoening zijn geweest , 
toen één van z ' n zoons besloot om ook molenaar te worden , 
Di e was ongeveer 22 jaar , toen de oude molenaar Zijlema , die 
toen 75 jaar was , besloot van de watermol en bij Leegkerk te 
vertrekken , en hij het werk ken overnemen. 
De heren Bos , De Groot en Bol huis van het waterE>chap Wester
kwartier, toer: ' Jonge Held ' , hebben Piet toen als watermolenaar 
aangenomen in café Noordhof . 
Voor z. ' n vnk als molenaar heeft z ' n vader , de heer R. van der 
Veen zich z ' n hele l evsn :i.ngezet en er zou voor hen: , aie zó 
van een draaiende molen genoot dan ook geen groter eerbetoon 
kunnen zijn , dan een geheel i n de oude glorie herstelde 
1 Meervogel 1 , die weer zoals vanouds z ' n water in de Oude 
Wijroers jaagt , 
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Tentoonstellingsnieuws 
Onze vereniging presenteerde zich van 9 t/m 13 september op 
de beurs 'Allerhande' te Zuidlaren . Een beeld van die beurs 
en van onze stand daar , ziet U hieronder . . 
Ook nemen wij deel met een stand aan de Allerheiligenmarkt 
t e Winschoten op 2 november aanstaande. Onze bestuursleden 
De Jong en Dijk, die zelden op de tentoonstellingen ontbreken , 
zijn altijd vol lof over de markt in Winschoten , niet in het 
minste over de sfeer en de organisatie aldaar . 
In het waterschapshuis van Duurswold te Siddeburen zal op 
29 september 1981 een open dag worden gehouden . Dan zal ook 
iets worden getoond op het gebied van molens . 
Onze . vereniging verleent daaraan haar medewerking . 

Zo nu en dan is het nodig wat vernieuwingen in onze stand 
door te voeren . Wie heeft daarvoor iets . We denken vooral aan 
een geslaagde , draaibare model-molen. Uw kosten worden vergoed . 
Over model- molens gesproken, weet U, dat onze vereniging daar
voor tekeningen kan leveren. Te bevragen bij B. Dijk , tel . 
05903 - 1722. 

Onz.• atand op d• beu ra 
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Excursie naar de Zaan 
Op za te rdag 12 s eptember vertrokken we (vcor de · t weede ko;;er 
i n ons bes t aar. a ls molenvereniging) naar de Zaanstreek. 
De t ocht was geor ganis eerd door de heer B. Dijk . 
He t vert r ek was 1 s mor gens om kwa r t over a cht vana f t:e t hoo fd
sta t i on i n Groningen me t 53 deel nemers verdeel d over een 
touringcar en een VW- bus j e . Het wa s eer s t nog we.t heiJ:g , maar 
de vooruitzi cht en van he t KNMI lui dden gunst ig : OZO - wind 
en zonnige peri oden . 
En i nd er daad begor. t er roogt e van l"la rum de zon een beet j e door 
de mist t e breken . 
De eerste ( z i ch tbare ) poldermol er, pa s seerden we aan or. :r.e ::.inker 
ha nd t er hoogt e van Wartena . Er zouden er die dag nog vel e vol gen . 
(We t elden die dag ongeveer 45 ä 50 mol ens ) . 
Bij r·r.a r r um zagen we bi jvoorbeeld een spinnekop j e en een pol der 
molen vanuit de bus . Het is jammer , da t he t eer ste t ype i n Gr o
ningen ni et meer voor komt (ui tgezonderd na t uur l ijk i n Wedder
vee r , waar e r nog eent j e s t aat , een l a ttenzager op een schuur , 
die misschien nog eens wee r i n de oude g l orie zal worden he r 
s teld . ) 
In Franeker pa sseerden we recht s van de weg , vlak voor een kruis
punt he t spinnekop j e , dat vooral bekendheid geniet , doordat bet 
dwa.rsgetuigd i s , d . w. z . hekwerk aan weerszi j den van de roe . 
Op de a f s l ui t di j k kon j e aan het I J sselmeer zien , da t hel t och 
wel waai de . Er za t en kl eine gr oepj es grote mant el~e e u wen op 
de dijk met de kop in de wi nd . 
In Den Oever , waa,r· we mvl en 1 de Hoop 1 zagen , een grondzeil er , 
namen we kof f i e in Hot e l Zomerdijk . 
De mi s t wa s ondertussen opgetrok};.en en he t werd mooi weer . 
Vanui t de bus zagen we aan weerskanten van de weg vele bi nnen
kruiers , waarvan er ook verscheidene draa i den. 
De huizen en boerderi j en in Noor d Holland z i jn ook van een spe
ciaal type : mi n of meer vie rkant gebouwd me t een piramide
vormig dak , gedeel t elijk met r i et en pannen gedekt , het zgn . 
s t olp- t ype . 
Om kwart voor t waa lf kwamen we bi j de papier molen ' De School
meester • aan , die draaide met vier vol le ze~len , ongevee r 
dert i g ä veertig enden . 
De mol enaaJ: , Arie But t er·man, s t ond a l op ons te wac ht en . Er was 
ni.et zo gewel di g vee l wind , zoda t twe e van de vier kapsta mpers 
geschort waren . De stamperbak dr aaide rond vi a een kra bbel wer k . 
He t oude ambacht van papi e r maker , dat hi er beoefend wordt , i s 
een lust voor oog en oor . 
De School mees ter is in 1692 gebouwd en inger icht voor he t 
vervaardigen van pakpa pl eren uit vodden . Sirels 1965 wordt er 
ui tsluitend Wit Zaans Bor d gemaakt 1 gebruikt voor het maken 
van aquare l l en en tekeni ngen e . d . \Het f ormaat bedraag t 62 x 
72 cm , t e best ellen bij de St icht ing Wi ndmolen Compagn i e , 
Lagedijk 39 , 1544 BB zaandijl{. ) 
ll oe komt i emand ale. Ar ie Butterman er tee n:olenaar t e worden? 
Puur· t oeva l : destijds was hij l eerling van de bedr i. jfs school 
van een gr o t e pa pj erfabriek . Hij de ed t oen stage gedurende 
vier weken in de Schoo-l meester bij de t oenmalige molenaar- Kl aas 
Knaa p. I n die tijd werd hij ent housiast voor de mel en . 
~a af l oop van de stage bes l oo t hi j het ~olenaarsdiploma te 
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De Sehoolmeo•tor (op do achtergrond) 

halen . Hij was toen 18 jaar en kwam met het diploma op zak weer 
terug op De Schoolmeester , om door molenaar Knaap te worden 
ingewerkt als diens opvolger . 
Het papier wordt gemaakt van 2/3 deel wi t katoen en 1/3 deel 
vlas of hennep. De lompen die de molen binnenkomen, worden eerst 
in een soort snijkamer van knopen etc . ontdaan . Met behulp 
van een gebogen mes worden ze daarna aan kleine flarden gesne
den . Dit werd vroeger meestal door vrouwen en kinde1·en gedaan , 
nu doet de molenaar het zelf . 
Vervolgens worden de lompen met de hennep of het vlas gemengd . 
Dan komt het mengsel in de kuipen met de kapstampers (een soort 
lange beitels) die het , met windkracht , langzaam fijnstampen . 
Als het fijn genoeg is, dan komt het mengsel in een Hollander , 
een ovale bak met scherpe messen en een ongelijke bodem , waar 
het mengsel met water t ot een soort pap gemaakt wordt . 
Vroeger werd dan het mengsel uit de bak geschept met een zee f 
met een losse lijst . Door de zeef te 'koetsen ', d·. w. z . t e 
schudden , zakte het water weg , en hield j e papier over , dat 
vervolgens op de koetsstoel werd gelegd en afgedekt met een 
laag vilt . Dit handgeschepte papier wordt echter niet meer 
gemaakt . 
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Het pittoreske Molenmuseum 

Tegenwoordig wordt de papiermassa via een transportgoot naar 
een machin e geleid waar een s oort rondgaande band van gaas 
de natte papiermassa van het overt ollige water ontdoet. 
Vervolgens komt het op een houten rol , waar het met de hand 
op maat wordt gesneden en na een paar omwentelingen, waarbij 
het papier iedere keer een laagje dikker wordt, uiteindelijk 
wordt afgenomen en op de koetsstoel wordt gelegd. 
Hier na komen de nog nat te vellen onder een droogpers, die 
met de hand wordt aangedraai d. Eventueel kan het papier nog 
van een gladde laag worden voorzien door het door de ' kalander' 
te hal en (een soort mangel) . 
Vervolgens worden de vell en papier te drogen gehangen in een 
dr oogschuur. Er i s daar plaats voor dertig- à veertigduizend 
vellen, die opgehangen kunnen worden op drooglijnen . 
Lui ken in de zijwanden kunnen tegen elkaar worden opengezet , 
om de wind vrije doorgang te verlenen. 
Omstreeks één uur ' s middags verlieter. we het met riet gedekte 
zeskant van De Schoolmeester om een goed verzorgde koffie
maalti j d te gaan genieten i n Hotel De Prins te Westzaan . 
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Van daar gi ngen we naar het molenmuseum, waar van alles te 
zien is : op het voorplein een afgebroken askop , stamperpot
ten (appelmodel) en binnen veel modelmolens , sommige in mes
sing en andere op uiterst precieze wijze in hout uitgevoerd . 
Voor de rest natuur lijk veel afbeeldingen van molens in vroe
ger tijden. De verzameling ansichten met molenafbeeldingen , 
die er te koop waren , werd door de Groni nger bezoekers aardig 
gedecimeerd. 
Daarna volgde een bezoek aan het ruolencomplex van de Zaanse 
Schans , waar ieder naar eigen inzicht het geheel anderhalf 
uur kon bekijken. Ondanks dat niet alle molens. draaiden , was 
er zoveel te zien , dat anderhalf uur maar krap bemeten bleek. 
De molens die draaiden , waren ' De Kat ', ' De Bonte Hen ' en 
' De Bleeke Dood ' benevens enige weidemolentjes in de weilanden 
rondom . Eigenlijk was alleen verfmolen ' De Kat • maar voor 
publiek toegankelijk , maar enkele ondernemende Groningers 
kregen het ook voor elkaar , toegang te verkrijgen t ot Olie
molen •De Bonte Hen ', dankzij de vriendelijke molenaar . 
Deze mol en i s gebouwd met onderdelen van de vroegere molen 
' De Kopersl ager ' en was in vol bedrijf . 
De verwarmde en fijngewreven (d . m. v . kantstenen) zaadmassa 
wor dt in een soort zakjes gedaan , waarna d . m. v . heien en 
wiggen de olie er uit wordt geperst . 
He t is wel t e begrijpen, dat b~jna all e vroegere olieslagers 

10 



langzamerhand doof werden van het ge!;tamp in de molen . 
Het was erg jammer, dat ' De Gekroonde Poelenburg ', ~~n van 
de weini ge paltrok- hout zaagmolens , die nog bestaan , niet draaide . 
Ook De Zoeker en De Ooievaar lieten de wi nd door de hekken 
gaan , zonder haar te benutten . 
Molen 1 De Os 1 heeft geen kar) meer , maar zal in de toekomst mil:l
schien nog eens hersteld worden . 
De meeste molens hebben een riet gedekte kap en achtkant en een 
gepotdekselde onderbouw , ofwel lichtgroerr geverfd , ofwel zo 
dik met teer ingesmeerd , dat die er als het ware met dikke 
klodders op zit . Ook geen wonder na zoveel jaren . 
Verfmolen ' De Kat • maakt pigmenten uit mineralen en verfhouten . 
Dit is é~n van de oudst e indus trieën , welke langs de Zaan 
beoefend wer den vanaf ongeveer 1600. 
Do aangevoer de verfhout- soorten worden eer s t door de ~olenaars 
met bi j l en kapmessen tot grove spanen gehakt . Daarna nam de 
molen met de ' kapperij ' het zwaardere werk over . De kapperij 
was een zeer zware houten kuip met tandring , die langzaam 
ronddraaide . Drie of vier stampers met kapmessen hakten de 
spaander s fijn . Onder de drie à vier ton zware kantstenen werd 
hei verfhout dan verder tot poeder vermalen . 
Oliemolen Oe Bonte Hen 
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Via een schuif komt het poeder onder de vloer t erecht , waar een 
t ransportvijzel het . poeder naar de ' schepperij ' vervoert , dit 
is een l ange kett ing met s chepbakjes. Vervol gens wordt het 
omtooggebracht en in een pr ismavor mige draaiende zeef gegooid , 
de zogenaamde ' buul '. 
Het verfpoeder werd vervolgens in witte houten vaten verpakt 
en verkocht om o. a . stoffen mee te verven . 
Later kwamen er ook nog de zgn . ' mineraal mol ens ' bij , die alleen 
s t offen a l s oker , kri j t, amari l en loodwi t vermaal den. Die 
hadden dan ook geen kapperij . De kleine hout en •stenen ', werden 
vroeger in ' De Ri e t vink ' te Worroer gebrui kt om blauwsel mee 
te malen (voor de wi tte was ! ) 
Molen 1 De Bleeke Dood' hee f t onder de s t el ling een bor d , met 
daarop afgebee l d een skelet op een molensteen, me t daar bij 
als macaber opschrif t: 1 Ik ben het einde van he t leven , een 
ieder zij t ot mi j bereid , door volop arbeid hier te geven , we et 
dat ik werk te allen t i j d '. 
Langs de kleine straatjes s t aan houten huisj es met mooi aange
legde t uinen . Er waren winkeltjes , een klokkenmuseum , een 
kl ompenmakeri j met een sleephel ling en een Malle Jan , zodat 
er eigenlijk voor i eder een wel iets t e zien was . 
Bij mosterdmolen ' De Hui sman ' (ook a l weer met een fraai op
s chrift : 'Hier kreeg een kippenvrijer een hui sman tot berijder ' 
me t als afbeelding een haan , die bereden wordt door een 
' huisman •) Kon j e event ueel een pot je echte ' molen- mosterd ' 
kopen , de molen zel f was echter ni e t te bezichtigen i.v.m. 
de voorschrif ten van de Keuringsdienst van Waren . 
Na dat diverse mensen hun foto, die bi j aankomst was gemaakt 
door een meisje , tegen beta ling in ontvangst hadden genomen , 
ging de tocht via Hoor n- Enkhuizen over de nieuwe: dijk van de 
11arkervraard naar Lelys tad . In Nagele (NOP) hebben we voor de 
l aatste keer gestopt , om nog een drank je te gebruiken . 
Om precies 8 uur •s avonds kwamen we weer te Gr oningen aan. 
We kunnen ook deze keer weer terugzien op een zeer geslaagde 
molentocht en we verheugen ons alvas t weer op de volgende! 

Gesprek met Gerard Murris 

L. H. Brink 
D. J . Tinga 

Op de voorpagina heeft U a l een beetje kennis kunnen maken met 
vrijwillig molenaar Ger a rd Murris . Daar s taat hij voor z ' n 
molen in de Wester se Molenpolder bij Scheemda , kroos en water
planten voor de vijzel weg te trekken . 
Hoe i s Murris e i genlijk in het molenaarswerel dje verzeild. ge
raakt ? 
Bij z'n zwager, Henk Muda zag hij de cursus van Den Besten , over 
de opleiding t ot wat ermolenaar , en aangezien hij ze l f een t ech
nische opleiding had genoten (hts) , was hij onmiddel ijk erg 
gernteresseerd i n die oplei ding . Hi j hoorde toen ook , dat er 
een opl eiding werd gegeven bi j Dhr. Dijk Ü l Aduard . 
In die zelfde t ijd l as hi j heel toevallig , dat er bij hem in 
de buur t (hij woont in Wi nschoten) ock een opl eiding werd 
gegeven . Er s t ond nl. eer. advert en tie i n het Nieuwsblad van 
he t Noorden van de Molenwer kgroep Oost - Gr oningen , waarin nieuwe 
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cursist en werden opgeroepen . 
Zo kwam hij bi j de heer Bos in Bell ingwolde in opl eiding . Dat 
was i n 1976 . Op da.t moment waren er ook al ande.re vrijwi lligers 
in opleiding, nl. dhr. en mevr . San t ema , Roelf Groeneveld en 
~rik Krijger . I n die tijd werd er theorie l es in Onstwedde ge
geven . De lessen op de mol en waren één keer per veer tien dagen . 
De melen van Bal l i ngwalde had i n die tijd nog maar twee zei l en 
vn nog geen fokwieken, zoal s tegenwoordig . 
~r werden voor de vrijwi lligers ook kleine exccrsies in de om
gc.:ving gemaakt , om ook met andere molentypes kennis te kunnen 
ma~en . Zo wer d er onder andere eens een excurs ie naar Ost 
rri~~land gemaakt , naar Spet zerfehn , de standerd van Papenburg 
Cmc.:t zgn . t immermansroe , wi eken di e met de wi jzers van de klok 
rr,ee rlr·a<:>.;;.c.:n) , en de grote korenmolen van Hi t lingmark , die op 
dat ~c~ent net onder handen zou worden genomen voor een hers t el
beurt . 
In "/r:!.e:o.c!,eloo draaide toen molenaar Bunk en ook daar werd een 
gedeelte van èe opl e i ding gevolgd . Ook maakte Gerard samen met 
andere vrij·::illigers eens een excursie naar de West erse l~olen 
bij sc:-:eer~.da , de r..olen , waar hij nu zelf op draait. In die 
ti jd 'oerr.aalde vrijwilliger Bui skool uit Blijham de moler.. nog . 
Langzamernand ha d hij zoveel kennis van de molen gekregen , - . 
dat hij erover begon t e denken , aan te vragen voor het examen. 
Om de r-untjes op de i te zetten ging hij daarna naar dhr . Dijk 
in Vi erhuizen . Dat was e ind 1978 . Z' n eer s t e examen deed hij 
in Noor dlaren op de korenmolen a ldaar, maar door te veel zeil 
en daa r door t e l e.ng vangen , zakte hij helaas . Bovendien i s he t 
zo , dat als j e als vrijwil liger enigs zins onzeker ber.t , de 
examencommissie j e nog harder aan de t and gaat voelen , zodat 
het geheel een eni gszi ns onaangename indruk op j e a chterlaat . 
Gerard ging echter geenszins bi j de pakken neer zi tten en ver
volgde z ' n opleidi ng bij de heer Dijk in Vi erhuizen . 
I n die tijd was er met de Verenigi ng een excursie naar Friesl and 
waar ook weer enige ervaring met versc hi llende molentypes kon 
worden opgedaan . 
Z' n hele vakant i e dat jaar heeft hij gebruikt 9m allerlei ver
schillende molens in Nederland t e bezoeken . 
Zo zag hij voor het eerst een trommelvang , de t orenmol ens van 
Lienden en Zeddam en stander-dmol ens in de Betuwe . De wi pmol ens 
in Zuid Hol land waren over het algemeen moeili jk bereikbaar , 
dat vari eer de nl. van een afgelegen l igging , t ot tordjes , met 
daar op 1Wacht U voor de hond ' . Ook heef t hij toen voor he t 
ee r s t een paltrok- molen gezien, nl . in Haarlem- Schalkwijk , 
' De Eenhoorn ', met de bekende r ingmuur en roll en en de 
parapl u- stokken . In het nat uurmonument De Weerribben bekeek 
hij een tjasker . De rr.useummolen in De Schermer was de eerste 
keer , dat hij voe t zett e binnen een grote Hollandse binnen
kruier . Vooral de grote ruimte onder de kap valt je dan op. 
Op die ~olen mocht hi j ook een zeil voorleggen. 
Eind 1979 de ed hij weer examen , nu op ' De Enterprise •te Kolham . 
Daarvoor ha d hij al enkele proeflessen gevolgd van vrijwilliger 
Hans Wals tra. Die k.eer lukte r.e t wel , en het voorjaar daarna 
(in 1980) kon hi j z ' n dipl oma in on tvangst nemen in Hote l Kras
napolski i n Amsterdam op een algemene vergadering van ' De 
Hollandscha Molen . 
Ten tijde van het examen had hi .i a l van vr ijwilliger Buiskool 
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Gerard voor z 'n molen 

gehoor d , dat die waarschi jnlijk -van de Westerse Molen a f zou 
gaan (dhr . Buiskool verzor gt nu de opleiding van vr ijwilligers 
te Vr i es cheloo) . 
Er vol gde een gesprek met voorzitter P. O. Lindenbergh en secr . 
C. G. Wa genaar en de heer Schuur van het waterschap Ol ctambt . 
Daar werd Gerard aangenomen als nieuwe Vrijwillig t1olenaar op 
De Westerse Molen . · 
In z'n dé<gelijkse werk is Gerard in dienst van Prov . Vlaterstaat 
botrokken bij het beheer en het onderhoud van de prov . wegen . 
Z' n mol en staat aan het Buiter. Nieuwediep , dat van Rodetil naar 
•t Waar loopt , en ui t komt i n het Termunt erzijldiep. 
De molen l igt aan de vroegere Noord Oos t er Lokaal Spoorbaan, 
waarvan alleen een gedeelte van de spoordijk nog rest. 
Het is een B. W. O. - molen , doordat de mol en niet de enige bema
ling op de polder is , maar er ook een gr oot gemaal bi j Rodetil 
s taat . 
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De molen is voorzien van· zelfzwichting en da t heeft zo z ' n 
voordelen , vi ndt Gerar d . 
De molen is eetter uitermate slecht bereikbaar .· Alleen via het 
terrein van landbouwer Knottnerus aan de Hamrikkerweg leidt 
er een r edeli jk berijdbare weg naar de molen . Je gaat dan over 
een betonnen weg dwars door he t vel d , de laats t e t weehonderd 
met er moe t je via het maaipad . 
Die slechte bereikbaarheid en a fgelegen liggi ng zorgen er ook 
voor , dat de jeugd de molen kennelijk een uits t ekend clubhuis 
vi ndt , he t geen vroeger nogal te merken vi el aan de vernielingen 
die er werden aangericht . Tegenwoordig i s dat ech t er een heel 
s tuk moei l i jker geworden , aangezien er nu zware bouten voor 
de deuren zijn aangebr acht en ook de vijzelbakken en de water 
uitloop van hekken en luiken zijn voorzi en , die het binnen
dringen van ongewens te mensen moet en zien te voor komen . Dit 
schi jnt inder daa d aar dig t e l ukken . 
De a f gelegen ligging kwam o. a . op de a f gelopen Nationale Molen
dag goed tot uiti ng : Murris kreeg slecht s vijf bezoekers . 
Er zijn echter ook wel eens t wee keer dertig kinderen op bezoek 
gewees t , die samen met een onderwijzer een bezoek aan het 
waters chap bracbten . Ondanks de weinige bezoekers merkt Gerard 
t och , dat de mens en waarderen , dat ze de molen zien dr aai én-; 
Zo doen s ommige mens en , die met hun auto in de vert e over de 
weg ri jden , de l ampen wel eens aan en uit , t en t eken van 
sympat hie. Die eenzaamhei d vi ndt Gerard toch ei genlj. j k nie t 
zo heel er g , want , zegt hi j , de mens en , die toch komen , heb
ben er iet s voor over en zijn dus ook veel gel:nteresseer der . 
De molen zal waarschijnlijk in de toekomst i n de Molens tich
t ing Oldambt wor den opgenor.~en . De onder l:oudstoes tand van de 
mol en binnen is goed , de maalvaardighei d ook , maar de Van 
Bussel neus is er zo goed al s af , er. ook zou de colen een 
kwast :i e verf goed kunnen gebruiken . 
Gerard kan echt van z ' n molen genieten ; soms l oopt hij , a ls 
de mol en draait een eind j e het land in , om van een afs tand 
naar de molen t e kijken . 
Wat vi ndt hij van een korenmolen? Tja , een korenmolen brengt 
er ger,s veel meer werk met zich mee , bovendîen is er tegen
woordig voor een vrijwill.iger mees tal nie t veel meer t e malen . 
Een korenmol en geeft veel rr.cer stof en rompslomp. Daar staat 
dan nat~.: urlijk wel tegenover , dat een water molen meeot al lr.oei
lijker bereikbaar is , vooral i n zijn geval. 
In de teekomst l i jkt het hem nog wel eens i nteressant om i n 
Wins chot en op een van de dan waarschijnlijk herstelde !toren
molens te gaan draaien . 
Haar toch trekt z ' n poldermolen hem eigenli jk meer. 
Wilt U eer. enthousiaste rr.olenliefhebber t i jdens het uitoefenen 
van z ' n hobby ontmoeten? Op de o~slag sta an adres en telefoon
nummer van Ger a r d ! 

D • .:r . Tinga 
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Internationales MUhlenmuseum te Gifhorn /BRD 
Tijdens een kort e vakantie i n de Harz werd me vertel d , da t er 
in Gifhorn , boven Br aunschweig , een mol enmuseum moes t zijn . 
Di t ~aakte mij erg nieu~sgierig en - alhoewel niet zo dichtbij -
ging i k er direct een bezoek br engen . Onderweg war en diverse 
molenbouwval len te zien , echter niet één comple t e molen . 
En in Gif horn vonden we dan het •Internationa l es MÜhl enmuseum ' 
aan de Bremer Stra sse . Het eers te wat je opvalt is de ingang : 
een s oort houten poort met daaracht er de bergkorenmolen (in 
Dui tsland een 1Bergholla nder ' ) , de ' I mmanuel '. 
Deze molen heef t borstroeden , die opgehekt zijn voor zeilen . 
(Borstroeden zijn houten roeden , die bestaan uit een midder.
stuk , met daaraan vast twee hout en ui t einden . Di t werd vroeger 
veel gedaan , omdat de meeste bomen niet lang genoeg waren voor 
de comple t e wiek , red . ) 
De in Duitsland zo bel',ende windroos on tbreekt ook hier niet . 
Verder zijn aanwezig twee koppelo stenen , beide ni et compleet 
en dus ook nie t maalvaardi g . Het l>ouwjaar is 1848. 
Deze molen was aangekocht door Axel Springer , die hem ten dele 
liet restaureren , maar hem l a ter weer t e koop aanbood , waarbij 
ook bel angst el l ing uit Nederl and moet zi j n geweest . 
Gelukki g - zo s taat t e l ezen - ulee r hij voor Dui t s land gespaard 
en werd hij hi er weer opgebouwd. 
De andere molen is een open s t anderdmolen met zelf zwi chtende 
roeden en een s taart . Deze ~olen is ui tgerust met een koppel 
stenen en geheel maalvaardig . De molen heet 1 Vik.toria ', gebouwd 
in 1882 door molenaar Schoof in Osloss i n de buurt van Gifhorn . 
Hij wer d in 1980 overgeplaatst naar het museum . 
De derde mol en is een waterradmolen . Het terrein is nogal golvend , 
waardoor er een pl as aangel egd kon wor den om de molen aan Le 
dr ijven . 
Deze molen stond aan de 1'/al dbach in het Lesachtal i n Oost
Tirol; de leeftijd was ni et bekend , maar wordt gescha t op 
driehonder·d jaar . Hij is uitgerus t met een maalstoel en een 
kollergang voor het gr of malen van gerst , haver en boekwei t . 
Deze molen werd i n 1979 in het mus eum opgebouwd door Os wald 
Greer uit I delsberg , Oost Tirol. 
Het mus eumgebouw i s een mooi gebouw , opgetrokken in boeren
s tijl en a cht honderd vierkante meter groot . 
Het staat vol met molenmodellen van alle soo~t~n mol ens van 
over de gehele wereld; verder staan er een kollergang en molen
onderdelen en toebetoren als s t enen , bi lhamers , mol enboeken etc. 
Het is werkelijk de moeite waard . 
De eigenaar die dit alles heeft gemaakt of verzameld - de heer 
Horst l'lrobel - vertelde mij , dat de volgende molen een kopie 
zal zijn van de grote Gallariehollander (stellingmolen) van de 
in de oorlog verwoes te •sans Souci ' in Berlijn . 
De grote moeilijkhei d is , da t in deze hoek van Duitsland geen 
molenmaker meer t e vinden is . 
Gifhorn ligt te ver voor een dagtocht , maar aan hen, die hun 
vakantie in de Harz of op de LÜneburgerheide doorbrengen , kan 
i k dit mus eum warm aanbevelen . 

T. de Jong 
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De Zwakkenburger water & winddicht 

De geondulineerde 
Zwikkenburger 

Onze verer,iging i e de zeshonderd- leden- grens ruim gepasseerd, 
waarvoor we erg dankbaar zijn . We stomen - of moet ik zeggen 
we waaien - lanc:;zaam maar zeker naar de duizend leden . Om dat 
te halen hebben we ~1 cnze leden nodig . Probeert U alle molen
l iefhebbers in l!w on,geving warm te maken voor onze verenigin g ! 
Een sterke vereniging komt onze n1olens ten goede . De huidige 
economische teruggang zal ook zijn weerslag op onze molens heb
ben . Sommige molens zullen langer op hun restauratie moeten 
wachten dan •eerst werd gede.ch.t . Evenwel kunnen we door conser
vering veel behouden . 
Onlangs hetben wij de poldermolen van de vroegere Zwakken
bul·ger- en Ellersvel derpolder geconserveerd düor het acht kant 

en de kap met onduli Pe- pla.ten te beleggen . Ondulineplaten , 
die een zekere buigzaamheid bezitten , lenen zich daar goed 
voor . De pol dermolen (nr . 141 in het Gr oninger Molenbeek) is 
teger.woordig eigendom van het waterschap Westerk.wartier , waar
mee we in goede ver-standhouding samenwerken . 
U ziet op de bijgaande foto onze cnderhoudsploeg druk in actie . 
Persoonlijke ir.?.et kan veel geld bespar en . Wil~ U hiervoor 
ook iets van Uw vrije tijd afstaan , rreld U zich dan bij de heer 
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13 . D::;. jk , t echni.sch adviseur en j_n s t ructeur van vrijwillige 
molenaar·s in opleiding , Aduarderdiep 3 , 9833 TG Den llam . 
Het tel.efoonnurrur.cr van de heer Di jk j_s 05903 - 1722. 

T . de Jong 

Onze handmolen 
I n de vori ge Zelfzwicht er besteedden we enige aandacht 
aan de ligger van een handmolen , die in ons bezit is gekomell 
(blz . 26 en 27) . Na een tip van ons lid P. van Dijken te 
Uithuizen bleek , dat de heer c. Wierenga , Wierds traat 15 t e 
Uit huizen , op wiens erf de steen wer d gevonden , onze vereniging 
de geschikste instantie vond orr. de steen gratis aan over te 
dragen . 

Onze handmolen 
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Voorz.e>ver we kunnen nagaan j.s deze handmol er. uit 1707 de oudst e 
molen i n onz.e provincie. De vor.dst van deze steen me.g voor dit 
gebied als ur.iek wor den beschouwd . De bijgaande . f oto toont hem 
op de stelling van onze lesmolen •De Onderne~ing ' te Vierhuizen . 
Het vermoeden bestaat , dat het een mosterdmolen is geweest . 
De loper, di e tussen. de opst aande rand draaide, had twee r·i ngen 
om hem er uit te tillen , plus een handvat om l:em rond te draaien . 
(Blijkens een foto uit het boek Niedersächsische MÜhlengeschichte) 
Teneinde de handmolen op beurzen , tentoonstellingen e . d. instruc
t i ever te laten overkomen , hebben wij aan een duitse vakman 
opdracht gegeven eer. kopie van de l oper te vervaardi gen. 

T. de Jong 

Najaarsvergadering Gilde 
Het Gil de van Vrijwi llige Molenaars zal Zl Jn na jaarsvergadering 
houden op 10 oktober 1981 in de Buitensociiteit te Zwol le . 
Het oct t endgedeelte van de vergadering zal om 11.00 uur begin
r,en. Het grootste gedeelte van de middag zal in beslag worden 
genomen door de vertoning van de H· uur durende geluidsfil:m··· 
over de verplaat sing van de Krimstermolen in de provincie 
Groni ngen . 
Een aantal Groninger Molenvrienden zag deze film, gemaakt 
door Derk Jan Tinga, op onze najaarsvergadering van 20 nov. j l. 

Rapport molenonderhoud 
Tijdens de vierde cor.t ac t dag voor molenorganisaties , get ouden 
op 7 november 1980 te Al kmaar, hield ir . Hans de Nie uit Wel
ters urn een voordracht over de voorlopige resultat en van een 
door hem ingeste l d onderzoek inzake het onderhoud van molens 
in ons l and . Bi j di e ge l egenheid werd verdere ui t werking t oe
gezegd . 
Thans is het rapport •De teekoms t van het onder houd van molens • 
gereedgekomen . 
De Vereniging De Ho l landscha J·~olen heeft nu een aantal deskun
digen ~itgenodigd om he t rapport te bespreken . Deze bespreking 
zal plaatsvinden op 22 september t e Utrecht. 
De heer De Nie maakt e voor het samenstellen van het rapvort 
onder meer een uitvoerige studie van de gegevens , die beschik
baar konden worden gesteld door de Provinciale Groninger Holen
commi ssie . Ook de secretaris van die commissie is tot voren 
bedoelde bes!'reking uitgenodigd. 

Vereniging van molenmakersbedrijven 
l n 1980 i s door de werkcommissie van de Provinciale Molen
commissie v&n Zuid- Holland aandacht besteed - en heeft overleg 
plaatsgevonden met de opleidingspromotor van het Hoofdbedrijf
schap Ambachten en het Jünist eri e van Economische Zaken - aan 
he'~ t ot s tand brengen van een vereniging van mol enmakers. 
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Overwegi ngen die pleiten voor het oprichten van zo ' n veren1g1ng 
gelden voor geheel ·Neder l and. Pun t en zijn : de werkgel egenheid 
in het molenmakersvak , bedr ijfsopvolging , he t op peil houden 
van vakkenni s , enz . 
De Hol l andscha Moler.. heeft nu een oproep gericht tot de molen
maker ijen i n Nederland en moleninstant ies om te prober en of 
het opri chten van zo ' n vereniging wil s l agen , 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 28. oktober 1981 te 
13.30 uur in motel Maarsbergen te Maarsbergen , 

Molennieuws 
Er i s wein i g aanleiding deze keer veel r ui mte op te nemen vcor 
nteuwt j~s over molenrestauraties . 
Aanvullend op de vorige Zelfzwichter kunnen we meedelen , dat 
aan de molenmakerij Bremer inmiddels opdracht is gegeven de 
watermolen De Eendracht te Sebaldeburen te herstellen . 
Ten onrechte deelden we vorige keer mee , dat ook de opdracht 
voor het herstel van de poldermoler. De Dellen te •t Waar aan 
molenmakerij Roemaling & Molerna zou zi jn vers trekt , 
Ec ht er i s wel de medewerkj.ng van de Di er. st Landinrichti ng , 
gemeent e en provincie ver zekerd , maar op een gegeven momeet 
werd duidelijk , dat er ook nog een officiële beschikking van 
het mini sterie van CR!-1 noodzakelijk was . De Molenstiet ting 
Oldambt we,rkt nu aan he t wegnemer. van dit laalele belet sel , 
Uiteraard naderen andere op gang zijnde restauraties hun 
voltooiing . De Aeolus te Adorp heeft nu weer een volledig 
wiekenkruis , uitgerust met zclfzwichting . Vele voerbij-
gangers van de molen Wil helmina te Noorderhogebrug zien 
t ers t ond dat deze molen nu een Qfwerki ng van hot muurwer k heef ~ 
gekregen , die vergelijkbaar i s met die van de korenmol en De 
Hoop van de erven Ekkel kamp te Haren . 
De gemeente Zuidr.orn staat , wat de verdere restauratie van de 
korenmolen Ebenhaëze~ te Enumatil betreft , voer financiële 
problemen . Het is helaas duidelijk geworden , dat de cpname van 
herstelposten , die vooraf werd verricht docr de Rijksdienst 
voor de Monur~entenzorg en de Provinciale Groninger Molencommis
sie , vollediger had moet en zijn . 
Het mees t nabij s t aat de voltooiing van de restauratie van de 
korenmol en De Lelie te Eenrum . De oplevering zal zijn op 
23 sept emb er , De Stichting Groninger Molenvrienden zal deze 
molen - en ook de korenmolen van Pieterburen , van de gemeente 
Eenrum in eigendom overnemen , 
Wij vermoeden , dat de opening en overdracht van de Lelie ftiet 
ger~isloos zal verlopen . Om onzerzijds aan de fleur een bij
drage te geven , hebben wij voor De Lelie ser. nieuwe baard 
(oftewel bef) laten maken . We vonden molenmak• r Chr . Bremer 
berei d eer. gebeel dhouwde baard te v-er vaardigen (zie actiefoto!) , 
De heer Br emer is vrijetijds- houtbewerker geworden , Hij 
draait mee in een club van houtbewerkers te Eelde . 
Hun werkstukken werden i n de eerste helft van september t entoon
ges teld in de bibliotheek te Eelde . Daarbij trok de grote -
3 , 80 meter lange , f raai gebeeldhouwde en geverfde - baard veel 
belangstel ling , Tegeli jk wa s daar ook enige verdere docuaen-
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Molenmaker Chr. Bremer bij het 
vervaardige'! van de baard 

tatie aanwezig over De Lelie en over onze verenlglng . 
In de volgende Zelfzwichter zullee wij ook een art ikel van de 
heer B. van der Veer. Czn. opnemen over de vroegere molens in 
de gemeente Eenrum . 

Over molenverzamelingen 
In deze vaste rubriek behandelt de heer C. E. van der Horst 
recentelijk ver schenen publicaties op mol engebied. 

1. In het personeelsbla d van de Provincie Groningen, ' Proat
boudel ', 5e jrg . nr 6 van 1981 verscheen ve.n de hand van ons 
bestuurslid dhr, B. Jongsma een tweet~l artikelen met als 
titel ' Na t i onale 1·1olendag 1981' en ' Groninger Hol enboek 1981 '. 
Eers t genoemd artikel is verlucht igd met 2 fo to-afbeeldingen . 
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2 . Van de bekende molenboekenschrijver dhr . A. Bicker Caarten 
verscheen weer een· fraaj gebonden boekje ' Stenen poldermolens 
in Rijnland ' - Bijdrage to~ de kennts van de windwatermolens 
in het Hoogheemraadschap van Ri jnland ' . Zaltbommel 1981, 
afm : 15 x 21 cm , voorzien van vele , vaak heel mooie afbeeldingen . 
Het aar.tal pag ' s bedraagt 11 1 stuks . De prijs van dit boek js 
hoog , o. i . zelfs te toog , nl . f 46 , 50 incl . portp-kosten . 
3. Ook ui t Duitsla;c\ is weer molennieuws t e me.lden . Hier ver
sc heen in 1980 het boek : •Windmlihlen am Niederrhein ' door 
H. U. Kress und H. Wenzel . 
Gebonden boek in het formaat 23 x 32 cm , een fors boek dus 
met veel en vaak grote , afbeeldineen , maar ook van kale , ont
takelde rompen (peperbus) . In Duitsland wordt nog maar weinig 
aan molenbehoud gedaan . 
Een onvergetelijke fout van het boek vinden wij , dat de omslag
foto verkeerd om is afgedrukt , een hinderlijk gegeven dat 
zeker in een molenboek niet thuis hoort ! Voor lieflebbars van 
buitenlandse molenboeken is het een begerenswaardig bezit. 
Het is verkrijgbaar bij o. a . de Fa . G.ijsbers en Van Loon , 
Bakkerstl·e.at 7- 7a te Arnhem voor de prijs van f 52,- franko . 
Het aantal pagina ' s bedr~gt 160 s t uks . 
1.1 . Jacques Vandewat tyne , een Waalse Belg , heeft eon er·e: aardig 
boekje Beschreven , getiteld : 'Les Moulins t ournent encore ••• • 
Uitgegeven te Mons , septembre 1980 , 83 pag •s met vele ill ustrs
ties , waaronder foto •s en vlotte schetsjes . De prijs is Bfr . 
195 , en het is te bestellen door overmaking van dit bedrag 
naar gironr . 370. 0890147- 65 t . n . v . de balik Brussel Lambert , 
te Mons (Be1·gen) met vermelding van de titel van dit boekje . 
5 . Het houdt niet op met nieuwe uitgaven op molen- gebied: 
voor ons ligt een gebonden platenboek met als titel 'Molens ' 
en als toevoeging ' Mtlls - I-1Ühlen - Moulins '- een eerste ken
nismaking met een boeiend fenomeen ', geschreven er. samengesteld 
door de zaankant er Klaas Woudt . Uitgegeven bij Bekking BV te 
Amersfoort in dit jaar . De druk werd verzorgd door Kunstdruk
kerij Merc~rius te Wormerveer en dit komt het veernamelijk 
plat enboek , zeer ten goede . Het boek , de t itel zegt het al , 
is bedoeld voor de l eek op molengebied , de tekst is bondig 
en eenvoudi g gebl even . De grote charme van het boek zijn dan 
ook de bijzonder fraaie afbeeldingen waarvan vele in prach
tige kleuren . Ook de afbeeldingen en reproducties van schil
derijenzijn heel mooi . Met genoegen zal men dit boek doorbla
deren . Het toek besluit met een 25- tal molentochten door 
ons land , terwijl ooi<: een bo\Awtekening voor een tuinmolen is 
ope;enomen. 
Jammer is , dat tij veel afbeeldingen niet vermeld wordt om 
welke molen het gaat . Voorts doet de titel vermoeden , dat de 
tekst in alle moderne talen vermeld wordt , dit is echter geens
zins het geval ! Achter in het boek is in deze talen een kort e 
samenvatting van slechts 2 pagina ' s per taal opgenomen . 
Dit boek met een formaat van 25 x 23 cr.1 er. 11 2 paglna 1 s is 
verkrijgbaar bij de boekhandel , de pr ijs is redelijk t.w . 
f 29 , 50. 

6. Onder dezelfde ti t.el ' 11oler.s ' ontvingen wij ter recensie 
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de 5e geheel her ziene druk van het ondert~ssen wel zeer bekende 
boek van de in 1976 overleden oud-voor z,it ter van de Ver . De 
Hollandscha Molen , I r. F. Stokhuyzen. 
Voor zover ons bekend heeft nog nimmer eerder een mol enboek 
een 5e druk beleefd, Wij spreken dan ook over een heel bijzon
der mol enbeek , dat practisch alle gewnste gegevens over molens 
weergeef t, Nie t voor· ni ets i s het verplic hte literatuur voor 
vrijwillige molenaar s in opleiding ! Wij hebben deze 5e druk 
eens vergeleken me t de eer s te druk uit 1962 en dan valt direc t 
op , dat deze j ongs te uitgave is verrijkt met aanzienlijk meer 
foto' s , Recente foto ' s ook met veel malende (dus i n de zeilen 
s t aande) molens . Ook de teks t is aangepast , zo wordt el' in de 
eerste druk geschreven over een 70- tal molens dat is ui tge
r us t met f okwi ek en, in de l aatste dr uk zijn dat er a l r uim 
100! 
Over de hout zaagmolen is belangrijk meer verteld en verder 
is er eer. geheel nieuw hoofdstuk over water(rad)molens toe
gevoegd , De pr oefnemingen met nieuwe wieksystemen zijn tot 
de jongste tijd bijgewerkt , 
Kortom: dit i s een boek , dat el ke molenvriend in bezit moet 
hebben. He t boek heeft een f or maat van 17 x 25 cm, i s helaas 
niet gebonden , heef t 200 pagina ' s op fraai papier, 
Uit gave Fibula-Van Dishoeck te Haarlem. 
Verkrijgbaar bi j de boekhandel . Prijs f 22 , 50, Aardig t e ver
melden i s nog , dat de prij s van uitgave 1 voor leden van de 
Hollandscha Molen f 3,50 bedroeg . 
0 , die gulden van ons t och! 
7, Na een lange r ustpoze is bij •He t Gilde van Vrijwillige 
t<lolenaars 1 weer een nieuwe uitgave verschenen 1 In forma tie 
nr. XV '. Het behandelt •De Fokwiek' van Ir. P.L. Fauël. 
Het is verluchtigd met technische tekeningen en enige f ot o 's 
Verkrijgbaar voor l eden en donateurs van het Gilde, maar 
waar s chijnlijk ook wel los te koop. Het secretariaat is on
dergeb~acht bij dhr . D. J . Braay , H. Gerhardstraat 203 , 
1 502 CE Zaandam. 
8 . Vrceg in he t voorjaar verscheen een fraai gebonden boek 
van de hand van I ng. P.W.E. A. van Bussel : ' Korenmol ens van 
Ambacht tot Industrie •. Dit boek behandeld voor namelijk de 
t echniek van het malen van k oren vanaf de windmolen tot en 
met de moderne maaltechniek, Het is bes temd voor de vakman 
en de. vri j willige molenaar die ook daadwerkelijk met zijn 
molen wil gaan malen . Zeer f raai verzorgd boek met een 
afm . van 18 x 25 cm . 
457 pagina ' s dik en met vele illustraties , Pri js f 75, 
en verkrijgbaar bij Bura Boeken te Eindhoven, 

Fietstochten langs molens 

C. E. van der Hors t 
September 1981 

Het bes tuur van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens 
heeft besloten , de mol en in al zijn verschei denheid en schoon
heid ook door het organi seren van fietstoch t en onder de aan
dac ht te brengen . 
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De eer s t e fiets t ocht zal worden gehouden op zaterdag 3 oktober 
aans t aande . 
De sta rt zal - naar keuze van de deelnemer - bij één van de 
contröleposten zijn . Bij één van de molens langs de route dus . 
Het inschrijfgeld bedraagt f 2 , 50. Start vanaf 10. 00 uur . 
De tocht voert langs de korenmolen ' Germania ' te Thesinge , de 
wat er molen 1 De Noordermolen 1 te Noul·ddi j k , de korenmolen 
' De Stormvogel ' te Loppersum en de houtzaagmolen ' Fr am' te 
Wol t ersum . De fietsers kr ijgen een beschrijving en een kaart j e 
mee . 
Behalve op de molens langs de route , vestigt de orga nisator 
van de fietstocht - het bestuurslid dr . C. Pik - ook de aan 
dacht op andere objecten . 
De r oute is bovendien landschappelijk gezien erg fraai . 
Bi j de genoemde molens kan men zijn kaart bij de (vr ijwillige ) 
molenaar lat en a fstempelen . 
Zij die de tocht volbrengen ontvangen een l epeltje met een 
molen- afbeelding . 
Als deze tocht naaL wens verloopt , zullen ook volgende toch
ten (ook in andere delen van de provincie) worden georgani
seer d. 
He t bestuur heeft aan de plaatseli j ke per s en aan de VVV-kan
t oren gevraagd , aandacht aan de molen t ocht t e best eden . 

Bijeenkomst vrijwilligers 

Op zaterdagmi ddag 31 okt ober 1981 t e 14 . 00 uur zullen de vrij -
willige molenaars weer een bijee~komst hebben , deze keer te Wol t ersum. 
In een plaatselijke gelegenheid begint op dat tijdstip de ont
moeting . 
Naast deze bijeenkomst vindt ook een bezoek aan de houtzaag
molen ' Fram • plaats . 
Voor al voor de vri jwilliger s- in- opleidi ng is deze bijeenkomst 
aan t e raden , maar ook voor de reeds ges l aagden en de ins ~ruc
te urs vormen de bi jeenkomsten a ltijd een goede gelegenheid , 
eens met elkaar van gedachten te wissel en over a llerlei zaken . 
De middag zal weer worden georganiseerd door Hans Walstra , 
vrijwilliger op de 1Enterpri se 1 te Kolham . 
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ondergetekende, 

naam: 

adres: 

postcode: 

woonplaats: 

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

handtekening: 

frankeren 
als 

briefkaart 

vereniging vrienden van 
de groninger molens 

postbus 213 

9700 AE groningen 

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

wordt ook lid! 
U kunt Uw bijdrage voldoer. op girorekeni ng nummer 3866034 t.n. v . 
penn . mr . van de verenie,ing vrienden van de groninger moler.s , 
dhr . J . 'tan Dijk, Maluslaan 100 , Groningen. 

En vindt U het jalll!"er , deze ZeHzwichter te verknippen , dan is 
een telefoontje ook voldoende . U kunt ons bereiken op de nummers : 
05903- 1722 , (U kr::. jgt dan dhr . Dijk aan de lijn), 050- 778633 , 
(het telefoonnur..r •. er van de penningmeester van de vex·eniging , 
dhr . J . van Dijk) . 



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