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Bij de voorplaat : 

Bij het zien van deze sfeervolle foto zullen de vele weggebrui
kers op de Friesestraatweg van Groningen naar Leeuwarden de 

poldermolen "De Jonge Held" bij Leegkerk herkend hebben . Hij is 

gebouwd in 1829 en de molenaar P. van der Veen verzorgt hier 
zijn poldergebied uitsluitend met windkracht . Zulke molens zijn 
er maar twee meer in Groningen. (foto: B. Jongsma) 
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Nationale Molendag 1983 

Als alle Jroni n6er vrjjwill i~e Molenaars ~en stuk ~e kopU ove r 
ltun ervaringen over de Mol<mdar; z.oude n s c .:.rijve n , zou dezE; 6e lî
zwlcnter een boe kwerk worden . Dat noef t natuurl jjK :1iel , 1lOC~':el 
- we herha l e n - i nzendins va n kopU op prUs wordt ~os told . 

Gelukkit wordt aan de Molendae; in ;;tee ds wi,idero ltrin~ aanuac!:t 
besteed . 
)e OroJün~er Gezi nsoode van 9 ,,ei wel dt , dat ec:1 l ange r'j deel
nen:ers b'j de Coendersborg een routebeschrjjvin<.) kochi..en . "c 
fiets tocht , waaraan 1600 ~en sen , l'iaaronder veel ::,ezinncr. dtJel
mu:tEm , voerde o . a . lan$S " De l~orenschoof" te :.oordlarer en 
" -::e Helper" aan het Paterswolder 14eer . ::et artil~el werd '"le :.:l!us
treerd 'oor een foto van 11 0e f' elper" me t veel fiet.sen op de 
voorgrond . !)e vrijwilliger van 11De i\orenschoof" , 'J . clc Jon~ , ver
telde ons lat er da t ongeveer 600 Mensen in de ~olen waren 
Jeweost . Meer was ook niet r10~cl ljlt . 

lie t h ieuwsblad v/h Roorden bracht ook h et vcrband LUs3en fie~s~n 
en mol ens tot uitdruk.k i ng door een foto va n de "KriMsturttiOlcn" 
te Zuidwol de me t twee fietsers op d e voo r c;rond . ,) f die tw c~e 
fie ~sers in de molen r;ewces t z ijn , wet en we n l e t . Jp het ,"omc~nt 
van do foto za t e n ze wel aan de verkeerde kant van het "1oterdi ep . 
Hot is trouwens j&l1t<ter da t de ANWB blij;{baar no~ul uitdrukl~c~l:jk 
van de gedachte uitgaat , dat het maken van routes in hel 0!1Cn 
•; ronin;ser land r.1aar achtcrwe~e r~oet bl!jven , in te.senstellir. :~ to1: 
!)ren thc . Alleen ti oordlaren ploeet elk jaar :nee tt) ~ellen . 

3e lukkicS oesta at er ook plaatselijk er. individucel ini tiaticf ! 
He l nieuwsblad v/h Noorden meldt dat er in "etierlan~ 31/ . 0~0 
deelnaDer s aan de f iets- en molendaa hebben deelJcno~en ; in 
:)rent he 2976. He t noordellJt.<.: beeld \'las dat 11r ::lincier fletsers 
1,'/ar(ln , ~~aar dat veel mensen er me t de auto op ui t trokken . 
Ook de Winschoter Couran~ ochrijft , da t er i n Oos t-1ronin~en 
nauwclljli.S werd gefietst : reden - er v;erde n daar ~oen Loc hten 
uiLe;czet . iüettemi n werden do mol ens t e Winschoten ( ·ler.:;) , de 
bu~de Pekela 1s , Bellinzwolde on Vriesc hel oo d ruk 0uzoci1t . ~a 
da15 w:~rd een croot succes , zo schr'jft de ·."inacilotur ;'ouran t . 

le Re:.:;ionale u!11roep !:oord in tervicwde op Je za terdetJOCi. ten :i r1i,! , 
zjjnde een oestuurslid , ~ie ~aan verplicnting aan een !•,:)! en :~ee!'t . 
•n de studio ko!'l ik ooi' l;ct weerpraatje van Jan <elleooer :;(;
luisteren . Z;.1idelijke wind met kracht 3 . 0n<ian:;s -:ct :::0•:roere weer 
zo<.~ 5uen regenjas nodi$ zljn , •:,isschic~ pas later o,.. te da,; . 
1r:üerdaad was :1et weer vrij on;;unstig . !·:iet ter in :wn <In atj.:.>na J.c 
··attonale t-lolenda.; , die voor de 98 kee r te,scli~; .. "t<3t cic '::.;:c~cl'j;~e 

.. iclodo.G \•Jord ;e!iouden , ~ls een succ ea ·:o/Jrden h:).Jc'lottw .:i . 
B. J . 

Voor het volgende nummer van ' De Zelfzwichter' van september 
1983 wordt u vriendelUk verzocht uw kopij in t e zenden v6ór: 

jf/~ l 15 augustus 1983. 
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Inspectierapporten 
.1\ls we t e maken he:iben met het opnemen van de onderhollds t oe
stand van molens , vull en we daar bU een i ns pec t i erapporL i n . 
I n do l ijst wor d t ruimt e'e;eboden o:n de punt en , waar op de i n
wendle;e en uitwendi ge inspec t i e be Lrekki ng hee f t , t e omsc hr Uven . 
In de praktijk blljKt zo ' n ' cnec:üijst ' goed te werken . 
Wij stellen de bedoelde forrnulier en , o:nva t ten de 8 pagina ' s , voor 
mol e ne i genaren of molenaars t er beschikking . Ons bestuurslid 
Bernar d Dijk , polderr~olen " De Eolus " , 1\dua r dcrtJ.iep 3 , 9833 TG 
Den llam (Gr . )' , hoeft ze in voorraad . 

Excursie 
Het is a l weer vijf jaar !];eleden , dat we onze jaarlij:<se mol en
excursie per boot door irlesland hiel den . 
')at zal nu weer geoeuren . ')e boot van de fa . Brouwer te Jour e 
zal ons weer voor en over de onvolprezen fries e Meren . 
Mede doordat vcrwar mi ng aanwezi g is , kan men biJ elk weer op ee n 
~eslaa5de rondvaar t r ekenen . Aan boor d zal een Fryske kof f i e 
t afel •orden aange boden . 1\an de bar tre f t men bovendien een keur 
van dran~en aan . De fa . BrouYter heeft door een goede samen
wer~ing met ~riese molenvrienden veel er varing met molen t ochten . 
De orsanisatie is nog niet in overl eg met onze Friese r elat i es 
na uwkeurig uitgesti ppeld . Vermoede l Uk ver Lr ekken we vanuit 
Sneek . Zeker is dat we o . a . de molens te Wouctsend een be zoek 
zull~n brengen . E~n of Meer bussen van he t reisbur eau Sli nger lj 
zal ons br engen e~ nalen . 

)e Ciatum van de excursie is bepaal d op zaterdag 
1 o:< t obor 1983 . 

Oe bus vertrekt vana f heL hoo fdsta L io~ t e Groningen s t ipt om 
8 . 00 uur . 
De ucelnarne is opengesteld voor leden en huis~enoten . De bij
dr age in de kosten bedr aaet tus sen f 45,- en 1 50,- per persoon , 
a f hankel Uk van de kos t en va n de bus of bussen . WU ve rzoeken u 
zi c h op te 8Bvc n t ot ui t erl Uk 1 au3us t us 1983 . 
f)at l<an s c hrift elljk met een brief of kaart naar ons pos t bus 
numr.Jer 213, 9700 AE Groaine;en ; of t elefonisch bij de organi sator : 
B. Dljlt 05905 - 17 2 2 . 

Het zal ook op prijs worden gesteld , dat u - ook vóór 1 a ugustus 
- !1et dee l nei'H:lrseeld Jireert op pos t (S i ronummer 386603!1 t en nae1e 
van de Ve r . Vrioaden van de Groni ne;cr t·lolens , Woldd l)l~ 9 1 t e 
Zui dwolde (Gr . ) . I n het andere geval vi ndt afrekenine in de bus 
plaats • 
.1\ls de komende excur sie net zo goed wordt als di e op de eer ste 
zaterdae; van oktooer 19'18 , zi tt en we b\izondur goed . 
iiij hopen op E.:en vl ott e opgave en e en goede medewer lünt; . 

B •. î 'jl' • • 
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Examen vrijwillige molenaars 

Op 26 en 27 mei 1983 was er weer een examen voor 
vrljwillige molenaars geor ganiseerd voor de 
Groningers , di e op twee plaatsen hun opleidin13 
hebben gehad , t . w. in Garsthuizen en Vierhuizen . 
8r hadden zich zeven personen aangemel d en werden 
er twee personen uit Drenthe toegevoegd . 

26 mei was er voor de molen "Oe Lelie" te F.enrum vier personen , 
waarvan ébn moest afhaken door z ' n werl{zaamheden en werd een 
we!'!k eerder op tnolen "De Kat" in Uitgeest met goed gevolg 
geexamineerd . De drie overgebleven kandidaten moesten onder 
barre omstandigheden hun examen a flege;en , maar allen met goed 
gevol [!; . 
Op 27 mei was de poldermolen " De Helper " aan he t Paters woldse 
Meer aan de be urt , waar de overgebleven kandidaten moesten 
aantreden . Hoewel het weer veel beter was , is het resultaat niet 
zo gunstig 9eweest en werden er drie personen te licht bevonden , 
maar voor éen ervan bleek het toch nog een vreugdevolle dag , 
want eon eer der afgelegde examen was wel gehaald en voor werk en 
toekoms t belangrijker . 
De geslaae;den zljn : F. Grael er (Zuidhorn) en w. Steenbrin k , 
T. Petri en E. de Vries (al le drie ui t Loppersum) voor Gronin~en 
en voor Drenthe J . Vleeshakker (Veenoord) en H. Valkenhoff 
( Zuidwolde - Dr . ) 
Al l e geslaagden van harte gefelicitee r d en goede molcodaJen 
toegewenst en de gezakten ' Kop ter veurholl en on deur goan '. 

B. !J~l(" . 

Excursie vrijwillige molenaars 
door Martin E. van Doornik . 

VRIJWILLIGE 
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De tocht , die wederom door onze ins trukteur 
Bernard Dijk is georganiseerd , ging op 9 april 198.5 
naar Noord- Hol land , waar we liefst 9 zeer vcr
scnillende molens hebben bezocht . We zaten midden 
i n het na t te seizoen , maar alleen die ene zaterdae 
was het gelukkig droog en vrij zonnig , al liet de 
medewerking van wind&od Aeolus het bijna afwe Len . 
Hieraan namen 11 personen deel , waaronder enkelen , 
die binnenkort examen moesten doen . 

OI:! kwart over 7 vertrokken we van de Martinihal te Gronin;sen 
richtin~ wes t , waar we onderweg een aantal Friese mol ens za~en , 
onder meer een nieuwe spinnel{op langs de autowee in .>ncel<. 
Bij de Monutlent op de Af s luitdijk hi elden we een kof f ics t op , 
waarna de reis werd voortgezet naar OBDAH, waar de <mlgu Vl .Lp
molen van Noord- Holland staat . Door zijn eenvoudige en !Jounr·" 
indruk onderscheidt hlj zich van de Zuidhollandse Vliprno Lcu:.; un 
is nai;;enoee geheel zwart geteerd. Hij is gebouwd in 1G52 en 
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bemaal de samen met een 
niet meer bestaande 
twe ede wipmolen de 76 ha 
grote Weel- en Braken
polder. Van de vijzel i s 
nu helaas niet meer over 
dan een vermol mde vijzel
balk. De molen kan echter 
nog wel 'voor de prins' 
draaien. Vluc h t 19,20 m. 
Als gevolg van een ruil
verkaveling is he t water 
peil verlaagd, waardoor 
de molen niet genoeg 
'tasting ' heeft. Daarom 
een vriendelijk verzoek 
aan alle waterschappen en 
polderbesturen: van de 
molens afblijven!! 
Langs pi t toreske Noord
hollandse stolpboerderijen 
en binnenkruiers reden 
we, na afscheid genomen 
te he bben van de Obdamroer 
vrijwilliger, naa r 
STOl'! PETOREN, waar we een 
bezoek brachten aan de 
bekende mol enaar Arie 
Butterman, die in de 
binnenkruier "t~olen E" 
woont. In de k a p i s het 
wat rokerig, omdat de 
kachelpijp hier uitmondt . 
De kap kan voorlopig 

Le wipmoZe>: [;i;} Obdam. ni e t gekruid worden, 
want een aan t a l van de 
iepenhouten rollen zijn 

gebroken . Vervanging is duur : één rol kan circa zeventig gulden 
kos ten en moet nog precies taps naar het hart van de molen toe 
gemaakt worden. En als je dan onze lesmolen " De Ondern eming" i n 
Vierhui zen of " De Helper" bij Haren (waar wlj momen teel tijdelijk 
les hadden) gewend bent , wat heb j e dan een ruimte in de kap van 
zo' n stoere binnenkruier, want we konden hier met z'n allen staan! 
We bekeken de 25 meter l ange binnenroede (fabrikaat Bremer, Adorp, 
nr . 112), die B. Dijk in 1965 heeft meegemaakt . 
t~ede doordat op diezelfde dag een vergadering van het Gi l de van 
Vrijwil l ige Mol enaars in Arnhem plaats vond, leek het net of bijna 
alle molenaars uit Noord-Holland zijn weggezogen, want van 
Wieringen tot aan de Zaanstreek hebben we nog geen draaiende 
molen kunnen zien. Alleen zagen we in de verte 11De molen van Piet" 
te Alkmaar langzaam dr aaien . 

Arie Butterman is een erg veelzijdige molenliefhebber. In 1972 
s laagde hij op "De Berkmeermolen" te Obdam en maalt dagelijks van 
maandag to t vrijdag op de papiermolen "De Schoolmeester" te West
zaan , woont i n de eerder genoemde molen te Stompetoren. Verde r 
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bedient h~ in het 
toeristenseizoen de binnen
kruier "C" te Schermerhorn, 
tevens was h~ eigenaar van 
de molen " De Jonge Dirk" en 
het wipmolentje "De Zwaan", 
beide gelegen in Westzaan. 
En of het nog niet genoeg 
is, geeft h~ bovendien les 
op de oliemolen " Het Pink" 
in Koog a/d Zaan. 

Voordat hJj ons naar "De 
Schoolmeester" brac ht, 
deden we eerst enkele molens 
in ALKI'lAAR aan. Een korte 
fotostop blj de Noordhollands 
enige ronde stenen polder
molen " De Eendracht", die 
jammer genoeg midden in een 
woonw~k is gelegen, en bij 
de molen met de lange naam 
" Monniken-, Ravens- en 
Robonbospoldermolen", die 
een haspelwiekenkruis heeft. 
Door de a fw ijkende stand van 
de roeden is da t ook aan de 
achterzljde van deze molen te 
zien (een binnenkruier uit 
1976 , wiens voorganger uit 
1781 is afgebrand). 
Enige tijd later brachten we 
onze voertuigen tot stil
stand bij de papiermolen 
"De Schoolmeester" in WEST

t e :;a1.· : Fü?l ho?.t J?·:::wr~e b.,> ·~· t?'ke nl:: >ï.f?:f• ~ 1 ~1·: 
11Mc.•nnika);-~ Fraven.·~._ e1'; HciJc.r:l t.· . ..,:·-:-: · ) ._·:l-
mo ~en '' te !~ ~kmaar . · · 

ZAAN, die een zeskante romp heeft. Doordat hier een vrijwilliger 
aan het werk was, werd er die dag ook gedraaid. Doordat de wind 
net te zwak was om werkelijk te malen, waren de walsen van de 
1hollanders 1 omhooggelicht, net zoals bij een koppel maalstenen 
het geval is. Het zou mij te ver voeren de unieke molen van 
binnen te beschrijven, we hadden twee uur voor nodig om de molen 
grondig te bekijken en luisteren naar de uitleg van Arie. En ook 
genoten we op de stelling van de warme voorjaarszon. 
In de penbalk in de kap konden we zien, waar vroeger een houten 
as heeft gedraaid. Tegenwoordig is er een gietljzeren 1Schrett len 
& Co' - as uit 1860. Enkele vellen 'Wit Zaanse borden' werden 
verkocht en we namen afscheid van onze gastheer Arie Butterman. 
Jammer genoeg is de omgeving van de molen door de Rands tadse 
verstedelijking landschappelijk bedorven. Wel is er een mooi 
silhouet van de pelmolen "De Prinsenhof", niet ver vandaan , t e 
zien. 

In de ZAANSCHE SCHANS gingen we lunchen met daarna een bezoek 
aan de mosterdmolen " De Huisman", waar sommigen van ons een 
potje scherp smakende mosterd kochten en ons groepje liep verder 
naar zljn buurman, de· pal trok-houtzaagmolen "De Gekroonde Poelen-
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burg" , een opvallende verschijning in de Zaanstreek. Een draai
ende paltrok bezoeken is voor iedere molenliefhebber een 
zeldzame belevenis , een reden waarom we erg in onze nopjes zijn. 
De wind is net te zwak om te kunnen zagen: de (wat roestige) 
zaagbladen gingen wel door ~en boomstam(metje) , maar het 
krabbelwerk was buiten werking . De molen heeft een stut- en een 
trekvang. Wat een immens hoge r uimte in het molenl!jf , waarin de 
kolderst okken op een magnifieke manier in beweging te zien zijn. 
Ook kropen w!j via de kot en na wat wringen tussen de paraplu
stokken in de donkere ruimte binnen de ringmuur , waarop de 
paltrok kruit . Op het schavot werd een wiek bekeken en betast . 
Eén roede heeft zeilen met drie , de andere met vier zwichtlijnen . 
Een paltrok bouwen is waarschijnlijk het knapste molenmakerswerk 
dat er bestaat , daarom is het zo betreurenswaardlg dat van de 
honderden paltrokken , die ons land heeft gekend , slechts vijf 
exemplaren zijn overgebleven, waarvan twee in bedr!jfsvaardige 
staat . Om veiligheidsredenen ia de molen voor toeristen dicht . 
Hierna bezochten wiJ de verfmolen "De Kat" , die vanbinnen wel 
zeer interessant is , maar geen haar op onze hoofden die eráán 
denkt om hiér als vrijwilliger te draaien ! Horden toeristen 

De moZen "Ee Cood", zoaZs ia af
gebeeld op de papieren meeZzakjes . 

bezoeken de molen als bijen in 
een korf. Afschuwelijk massa
toeristisch, geen echte molen
sfeer . 
De laatste molen op onze excursi e 
is de stellingkorenmolen met de 
lugubere naam " De Dood", waar de 
enthousiaste vrijwilliger R. de 
Ruiter ons ontving. Op de grote 
stelling - op 40 schoren en 
nagenoeg ver over de s traat uit
stekend - viel het ons niet mee 
de vier zwichtlijnen in één zwaai 
om de achterzoom te slaan , dat 
was mooi oefenen geblazen. 
Het nu nutteloze grote kruirad 
heeft een uitsparing om een 
kruilier op de staart te plaatsen. 
De kap van de grote wiekendrager 
uit 1656 behoeft wel enige her
stel , want de achterwolf is wat 
ingezakt. Merkwaardig zijn de 
roeden van verschillende lengten . 
De molen is uitgerust met drie 
koppels maalstenen . 
Op de terugweg dineerden we 
heerlijk in 'Restaurant Friesland' 
in de Wieringermeerpolder . 
WIJ mogen wel concluderen , dat we 
veel hebben gezien en geleerd, 
het geen als een compliment aan 
onze instrukteur Bernard Dijk ge
zien kan worden . Moe , maar 
voldaan. M. E.v. D. 
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Weidepompmolentjes 

In de maand oktober 1982 ontving ik van een • vr~willige molen
aar •, zoals h~ zichzel f noemt , uit Emden (Duitsland) , die daar 
de hoge stellingmolen "Vrouw Johanna" bedient, namens Dietrich 
Janssen een foto van een kapot ~zeren windmolentje , staande i n 
een weide b~ \Yirdum , in de zgn . ' Kromme HÖrn ', dat is de streek 
tussen Emden en Greetsiel . 
Het was een zgn. Zweikolbenpumpe, dus een pomp met een tweetal 
zuigers en h~ vroeg m~ om b~zonderheden . 
Het mol entje diende bl~kbaar of had gediend voor het opmalen 
van drinkwater voor he t vee. Ik had een dergel~ke mol entje nog 
nooit gezien en inlichtingen hier en daar gaven ook niet veel 
ophelderingen . 
In een gesprek met de heer J ongsma , bleek m~ da t h~ op Ter
schelling ook iets dergel~ks had gezien. Dit bl ijkt een vertika le 
buis te z~n , bovenaan voorzien van een zestal molenbladen, maar 
wat er verder in de grond zit , weten wij niet. Wel ziet men een 
buisje, uitmondend in een tweetal grote tobben, zo te zeggen 
halve va ten. Men zou denken dat er een centrifugaalpompje in de 
grond zit , dat zorgt voor wateropvoer . 
Kent iemand nog meer van dergel~ke gevallen? 

B. van der Veen Czn . 

Links : het vervanen weidepompmo Lentje bij Wirdwn. Met een sti er erbij 
geeft u een goede indruk van de afmetingen van het moZentje . D2 as 
diende tevens aZs krukas voor de twee zuigers. 
Peahts : het weideporrrpmoientje op het eitand TersaheZZing . 
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Molennieuws 

18. "Ceres" te Spijk, 
eig. de Stichting Groninger Molenvrienden . De fa. Dunning 
J.s met het 'klein herstel - regeling 1 hier gereed gekomen. 
De molenvrienden gaan nu na welke aanvullende werkzaamheden 
nu het eerst aan bod komen. Een recent onderzoek heeft uit
gewezen~ dat de roeden nog wel een tijd mee kunnen. 
De aankleding ervan is echter voor verbetering vatbaar. 

70. "De Stormvogel" te Loppersum. 

De gemeenteraad van Loppersum stelde een krediet van 
f 16.050,- beschikbaar voor een grote onderhoudsbeurt voor 
de molen "De Stormvogel" in Loppersum. 
De gebreken kwamen vooral bij een onlangs gehouden uitge
breide controle aan het licht. Een zeer urgent onderdeel 
betrof het herstel van een gescheurde linker voeghout. 
Omdat de molen daardoor niet kon draaien, heeft het herstel 
ondertussen reeds plaatsgehad. 

93. "De Westerse Watermolen" te Nieuw-Scheemda, 
eig. Molenstichting Oldambt. Op deze restauratie is de Wet 
Bescherming Wat erstaatwerken in Oorlogstijd (BWO) van toe
passing (zie Groninger Molenhoek, pag. 82 e.v.). 
In dat geval gaat de opdracht uit van het provinciaal 
bestuur, dat tevens 20 % in de restauratiekosten bijdraagt. 
Via de Rijkswaterstaat is 75 % subsidie beschikbaar gesteld. 
De resterende 5 % werden opgebracht door het Waterschap 
Oldambt, de gemeente Scheemda en de Stichting Groninger 
Molenvrienden (ieder f 2.166,67). Knappe rekenmeesters 
kunnen hieraan al ontlenen, dat de restauratie op f 130.000,
werd begroot. Voor dat bedrag heeft de molenmakerij 
Roemeling & Molerna het karwei ook aangenomen. 
o.a. komen er nieuwe roeden in de molen, weer als voorheen 
met zelfzwichting en dwarse remkleppen aan het eind , doch 
de 1Van Bussel '-stroomlijnneus wordt nu oud-hollands. 
Verder wordt er heel wat aan de kap vernieuwd, o.a. een 
nieuwe windpeluw, vloerhout, deur, bestrating bij de molen, 
verf- en teerwerk, enz. Het werk is begin 1983 aangevangen. 

124. " Eva" te Usquert, 
eig. de gemeente Usquert. De molenmakerij Dunning, voorheen 
Bremer te Adorp, heeft al heel wat nieuw materiaal bij de 
molen l i ggen, o.a. nieuwe stalen roeden. 
Op 17 mei werd, onder grote publieke belangstelling de kap 
door een 55 meter hoge kraan uit DÜsseldorf naar beneden 
gehaald. De bijna twee uur durende operatie verliep voor
spoedig, ondanks de zorgen van de molenmaker over de zeer 
slechte staat van de kap die voor onaangename verrassingen 
had kunnen zorgen. Toen de wellicht grootste kap van 
Groningen eenmaal op de grond s tond, maakte het gevaarte 
een behoorlijk verrotte indruk. Voor de cameraploeg van 
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Hier wordt de kap, met 
horizontale roede en aZ, 
van de molen "Eva" te 
Usquert afgenomen. 

' Van Gewest tot Gewest ' werd er gedemons treerd hoe met 
simpele handkracht de windpeluw verpulverd werd en de 
oude , liggende roede eenvoudig werd omgebogen . V66r het 
hijswerk zijn de vertikale roede en de staartbalk reeds uit
genomen . 
In september 1983 zal de vernieuwde kap weer op de grote 
molen worden gehesen . 
O. a. het ' Ommelander Courant ' besteedde met liefst 8 foto's 
aandacht aan deze spectaculaire gebeurtenis . 

131 . Molen "Dljkstra" te Winschoten , 
eig . de gemeente Winschoten. Dit is de middelste van de 
Winschoter molentrio . 
De molenmakerij Roemaling & Molerna is hier volop aan de 
slag. Dat konden ook de deelnemers aan de excursie van de 
Provincial e Groninger Molencommissie op 28 april zien. 
Eén dag later werden de nieuwe roeden gestoken,, die als 
zeilroeden worden opgehakt met het systeem Fauel . 
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Le moZeH ''Eijkstr·a" 
te Winso!;oten 
tijdens de restau
rat ie . Zo te zien 
moet er nog veel 
aan gedaan worden . 

De bedoeling is dat het werk dit jaar klaar komt. H~ zal 
dan maalvaa r dig z~n, het geen zeker de vr~willige molenaar 
W. Oomkens zal toejuichen. Het bovenachtkant wordt met 
nieuw dakleer bekleed. Er is ook heel wat aan het muurwerk 
te restaureren. De stelling (12 meter hoog , hoogte mol en 
25 m, vlucht 23,80 m) i s ook grotendeels vernieuwd. 
De begroting bedraagt f 350.000,-. Het werk werd finan
cieel mogel~k dankz~ een versnelde uitvoering in het kader 
van het I ntegraal Struc tuurplan Noorden des Lands (I.S . P.). 

132. t-1olen " Edens" te Winscho ten , 
eig. de gemeente Winschoten . Dit is de oostel~ke va P- de 
Winschoter molentrio. Van deze molen z~n de roeden kaal 
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gemaakt in afwacht ing van een toekomstige restauratie . De 
gemeente Winschoten hoopt op eenzelfde financiering als 
met de molen "Dijkstra" is geschi ed. 

139. " Ebenhaezer" te Enumat i lt 
eig. de gemeente Zuidhorn. Helaas zijn er nog geen vooruit
zichten gekomen voor het probl eem van de restaurati e . 
Men had de klus zeer onvoldoende begroot_ waardoor 'de 
tweede helft' van de restauratie nog niet in zicht 
gekomen is. Nog steeds staat de half gerestaureerde molen 
met o.a. één roede met hekwerk . 

140. 11Fortuna" te Noordhornt 
eig . de gemeent e Zuidhorn. Ook hier was de Provinciale 
Groninger Molencommissie op bezoek. Ook wethouder Koopman 
en direckteur Gemeentewerken Kapinga waren aanwezig. Aan 
deze molen moet veel vernieuwd worden . Niettemin lukte het 
de molenmakerij Dunning de begroting en het werkschema aan 
te houden. 

Bijeenkomst vrijwillige molenaars 
door Derk Jan Tinga. 

VR IJWILLI GE 
z 3': 
~ 0 ... 
0 ... 

.... 
m 
z 
Jo> 
Jo> 

Op woensdag 30 maart vergaderden de vrijwilligers 
in het Verenigingsgebouw te Hoogkerk. 
Er waren ongeveer 27 vrijwilligers uit de provincie 
Groningen op komen dagen. Dat was ni et zo geweldig. 
Vrijwilligers - waar bleven jul lie? Of is de plek of 
de tijd misschien verkeerd gekozen? ·Schrijf ons anders .... ... 

:z: 
~ eens en maak ons jullie wensen kenbaar! 
~ We dachten eigenlijkt dat er zo vlak voor de Nationale 

Molendag best wat te bespreken viel; daar komt nog 
bijt dat er dit jaar voor het eerst 1Molenzater dagen 1 georganiseerd 
worden. Ook iets om eens over te praten met elkaar. 
De vergadering begont na koffie te hebben gedronken- met de 
vertoning van enige korte fi l mpjes van de heer C. Pik van molens 
in de omgeving van Groningen. 
Daarna werd verteld- wat de contactcommissie precies is en wat 
ze doet. 
Van de contactcommissie in onze regio is T. de Jong de voor
zitter _ J . van Dijk verzorgt de organisatie van vrijwilligers
bijeenkomsten , B. Dijk de opleiding tot vrijwillige molenaar en 
Chr. Bremer neemt o.a. proefexamens af . Nu Hans Walstra er geen 
deel meer van uitmaakt t is die f unctie gedeeltelijk overgenomen 
door c. Pik. 
Na deze uitleg vroeg Bé Oomkenst hoe het nou precies zit met al 
die organisaties. Voor veel bezitters en eigenaars van molens 
heerst onduidelijkheid over naar wie je nou moet toestappen met 
bepaalde concrete problemen . De heer Pik zou het toejuichent a l s 
er eens een 1 Zelfzwichter 1 zou koment waarin dit eens uit de doe-
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ken zou worden gedaan . Als je hiermee probl emen he bt, kun je na
tuurlijk ook even bellen met 1 De Hollandscha Molen 1 ( 020-23 87 03) . 
Dan wordt er een f ormuliertje doorgegeven , waarop de vrljwilligers 
die willen leren malen met een koppel s tenen , hun naam kunt 
schrijven . · 
Verder kent bljna iedereen wel het verwijt van: 1 Die molen draait 
ook nooit .• Om dit probleem kwljt te raken , kun je het beste een 
soort ' logboek ' bijhouden . De heer B. Jongsma zal bovendien een 
lijst vermenigvuldigen, gemaakt naar voorbeeld van een lijst van 
' De Gelderse ,î'lolen' , waarop de eventuele gebreken van de molen 
kunnen worden i ngevuld . He t is heel goed , dit elk jaar bij te 
houden . (zie pag . 3 in deze Zelfzwichter - red . ) 
Dan volgt een oproep, om meer reclame te maken en leden te 
werven. Benader ook eens plaatselijke en regionale bladen . 
c. Pik wil ernaar streven , een getal van minstens 3.000 leden te 
bereiken . (Ook hier heeft kennelijk de inflatie toegeslagen : 
herinner ik mij niet een ge tal van 6 . 000 tijdens de vergadering 
van de Vrienden van de Groninger Molens?). 
Na deze oproep volgt een bespreking van het voorstel van het 
Gilde , om de geldigheid van het molenaarsdiploma te beperken tot 
5 jaar na de l aatste draaidag , aangezien het volgens hen onver
antwoord is iemand , die meer dan 5 jaar niet gedraaid heeft met 
een molen , nog op een molen los te laten . 
En hoe staat het met het organiseren van fietstochten? Vooral in 
het noordelijk gedeelte van onze provincie zitten we wachten op 
aktievelingen , die daar een tocht van ongeveer 30 km kunnen 
uitzetten. 
Dan brengt het gesprek op de Nationale Molendag : er zal die dag 
op fiet sgebied in onze provinc ie niet zoveel te doen zijn, aan
gezien de ANWB het standpunt huldigt, dat een fie tstocht door 
bosrijke streken hoort te lopen en zo geweldig bosrijk is Groningen 
nou ook weer niet . Wêl f ijn om er te fietsen en molens te bekijken, 
maar goed , dat gebeurt dit jaar op molendag naar verwach t ing niet . 
Anders is het een week later , als de ' Toeriade ' van start gaat. 
Dat zet veel mensen aan het fietsen . Ook worden dan meestal 
molens in de rout e opgenomen . 
Aan het eind van de vergadering vertoont c. Pik nog een film 
me t daarin stukjes van molenrestauraties rondom Groningen . 
Bij de rondvraag volgt er nog een vraag , waarom bepaalde mensen 
geen uitnodiging hebben ontvangen voor deze bljeenkomst van het 
Gilde . Het blijkt , dat er twee computerlijsten in omloop zijn , 
één van het Gilde met daarop de Gilde- leden in onze provincie, 
en één van onze eigen Vereniging Vrienden van de Groninger 
Molens . Deze wor den met elkaar vergeleken en alleen de bekende 
mensen worden eruit geselecteerd . Ondergetekende vond dit een 
rare gang van zaken en tekende dan ook protest aan . 
Het gaat toch niet, dat alléén Gilde- leden, die tevens lid zijn 
van onze Vereniging, bericht krijgen . 
De hele lijst van het Gilde hoort integraal_gebruikt te worden ! 
He t Gi lde heeft ongetwijfeld een code om donateurs van vrijwilli
gers te onderscheiden en bezit onge twijfeld ook eigen brie f papi er 
en enveloppen, zodat we in het vervolg geen envelop van de Ver
eniging meer toegestuurd krijgen met daarop een frankeerstempel 
van de Analistenschool in Groningen! D. J . T. 
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"Stel's Meulen" te Harkstede draait weer! 

door B. J ongsma . 

In de eerste druk van het Groninger Molenboek (1958) staat de 
molen er nog prima b~. De firma Stel had de molen toen nog in 
bedr~f . H~ was toen nog in 1949 hersteld door de molenmakers 
Roemaling en Hassing te Eexta (een dorpsnaam die is vervallen en 

·' 

·' i 

.' 

' I 

' ' 

nu onder Scheemda wordt gerekend) voor f 6. 300,-. Tegen en b~ de 
molen stonden schur en, waarin ook heel wat werk is verzet . Hier 
stond een r uwoli emotor van 18 pk, die .een koppel stenen aandr eef. 
In 1971 kocht de Slocht er Molenstichting de molen aan voor f 1 , - . 
Door het verdw~nen van de schuren is een veel beter e aanblik op 
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de molen tot stand gekomen. 
Van de zes molens, die in het bezit van de Slachter ~lolenstich
ting kwamen, was dit de laatste die voor een restauratie aan bod 
kwam. Lange tijd heeft d~ molen op lotsverbetering gewacht . De 
gebroeders Stel werkten a l lang niet meer met windkracht. z~ 
overleden inmiddels op middelbare leeftijd. 
Een begroting werd opgesteld en op 9 september 1980 dienden drie 
Groninger molenmakerijen hun inschr~ving in. De laagste - de fa. 
Doornbosch te Adorp - kwam uit op 1 330. 000, -. Daarvoor moest 
het heel wat 'gebeuren en is ook heel wat gebeurd. Heel veel is 
vernieuwd: de kap, het wiekenkruis, aan het achtkant nieuwe 
bekleding , nieuwe kroonlijst, nieuwe veldkruisen of laseinden 
eraan, stellingdeuren met kozijnen , ondertafelment, dakkisten , 
ramen, vloeren, trappen, balklagen, luikoker , inr~deuren, nieuw 
staartwerk, vernieuwi ngen aan het gaande werk, nieuwe stelling, 
metselwerk , enz. 
De Buurma-roeden met een vlucht van 20,50 m en een kropzwaarte 
van 30 x 34 cm, werden zelfzwichtend aangekleed, met Oudhollandse 
windborden op het voorhek. 
Na de inschrijving kwam het pas later tot een gunning, in verband 
met financiële onzekerheden . 
Nu is dan de molen weer een pronkstuk geworden . De heer w.o. 
Bakker, bestuurslid van de Slachter Holenstichting en van ' De 
Hollandscha Molen ', heeft reeds naar tevredenheid met de molen 
gedraaid . 
Van dat draaien kwam weinig terecht op de feestelijke heropening 
op zaterdagmiddag 30 april. Er was weinig wind op deze fraaie 
voorjaarsdag, een van de weinige mooi e dagen die we gehad hebben. 
Echter na ongeveer half v ijf stak er een noordoostenwind op , 
zodat er toch nog gedraaid kon worden en wel tot half negen 
's avonds. De vreugde was er niet minder om. De burgemeester van 
de gemeente Slochteren en voorzitter van de Slachter t;Jolen
s t icht ing, de heer drs. o. van Diepen, constateerde dat alle 
stichtingsmolens nu een restauratiebeurt gehad hebben. 
Tijdens de feestelijke heropening in Harl<stede was de publieke 
belangstelling zeer groot; er konden geen mensen méér b~ op het 
molen terrein. 
De nieuwe naam "Stel's Meulen" - te zien op de baard - s luit aan 
bij het bestaande gebruik. De weduwe Stel is ingenomen met deze 
naamgeving, zoals bleek uit haar toespraak. 

B.J. 

Ervaringen op een Duitse molen 
door l>lartin E. van Doornik . 

Het fe i t dat de opleiding t ot vr~willige molenaar niet compleet 
is (er wordt alleen maar opgeleid om een korenmolen te laten 
dr aaien, maar met de maalstenen omgaan, hó maar), heeft me al 
lang aan het denken gezet en de bes t e mogelijkheid is erva~ing 
opdoen bij een beroepsmolenaar. De keuze viel op de molen van 

15 



Theodor Steenbleek te Spetzerfehn in Qatfriesland ( Duitsland) . 
Tevens was ik erg benieuwd hoe het is om te malen op een molen , 
die voorzien is van een windroos (zelfkruiing) . 
Een brief aan Steenbleek was voldoende en ik fie tste op donder
dag 12 mei erheen ; de molen ligt slechts 45 km. van de grens . 
Holinologisch gezien vormt Qatfriesland met z'n 73 molens een 
geheel met provincie Groningen wat betreft uitwendige molen
kenmerken , afgezien van het kruisysteem en andere soorten 
roeden. Bovendien bestaan er voor de molenliefhebber~ geen 
landsgrenzen . Van Nieuweschans naar Spetzerfehn (fehn = veen) 
voerde de weg langs nog v~f fraaie wiekendragers. 
Bij aankomst werd ik hartelijk verwelkomd door de familie Steen
bleek , die ik overigens al een hele tijd ken . Theodor veront
schuldigde me , omdat h~ met zljn vrouw zometeen naar een zieken
huis in Qldenburg moest, waar hun oudste dochter lag voor een 
oor- operatie . 

16 

De molen van Stee~tblo<'k. 
te Spet3erfehn, naar• 
het westen gezien . /lij 
dateert uit 1886. 



De (naamloze) molen is een mooie a chtkante bovenkrui er van het 
Groninger type, stellinghoogte 10 meter, kaphoogte 22,50 met er, 
vlucht 22 meter met zelfzwichting en zeven zolders groot. 
Inrichting: een koppel kunststenen en één pelsteen , waaier, 
schoner, graanbunker, mengketel en een buil. Van de tweede 
koppel stenen rest nu nog alleen de ligger op de stellingzolder. 
Buiten staan er nog vier silo 's. Rietgedekte achtkant, de kap is 
bekleed met rood dakleer. 'Vlucht' windroos 5 meter. Om het 
bovenwiel zit een Vlaamse vang. Wel bijzonder is de plaatsing van 
de zwichts t ok rechts van de vangstok. Houten as met ijzeren askop 
en pen . 

Onder genot van t hee met gebak maakten we met elkaar kennis. 
Theedor (54) stamt uit een zeer oud molenaarsgeslacht. Al 
omstreeks 1700 was een standerdmolen in Rhaude bekend op naam 
van de Steenblocks. Dus al bijna 300 jaar van-vader-op-zoon 
molenaars! Bij de thee waren er ook twee mensen van de Engelse 
BBC , die hier voorbereidingen troffen voor TV-opnamen i n de 
molen in de maand juli , en verder enkele kennissen uit Hessen. 
1s Avonds bekeken we allemaal een molenfilm op video, die op de 
molen is opgenomen. Deze is ook als film (van 70 minuten) te 
huur. Zeer de moeite waard! 

Vrijdag 13 mei 1 983. De dag begon met "Um fünf Minuten vor sieben Uhr 
friihstücken und dann sofor>t mahZen". De molenaar gebaarde mij , 
dat i k de molen in werking moest stellen. De vang lichten en de 
kleppen s luiten. Het bovenwiel heeft geen stutten en de pal 
wordt alleen bij stormgevaar gebruikt. Zo eenvoudig ging dat. 
De kuip met de koppel kunststenen bevindt zich op de tweede 
zolder, dus met de meelpijp op de begane grond. De molen is zo 
prruttisch gebouwd, je hoeft dank zij het wieksysteem en de 
windroos nauwelijks op de stelling te komen (met een eenvoudige 
houten lift in 18 seconden); tevens kun je hier gemakkelijk de 
klanten bedienen . Hier wordt gemálen en verder geen gezeur! 
Theedor zei tegen me, toen ik bij de meelpijp stond: 

"Beim mahZen muj3t du die Säcke gut stampfen! Darum: ein Sack 
muj3t unten immer gut voU sein) dagegen rrruj3t ein Geneverglas 
oben immer> aut voZZ sein". 

Hij voegde daad bij deze woorden en nam ~~n teug , hoewel hij ge
woonlijk nooit drinkt •••• 
I n de loop van de morgen is door het vanzelf opengaan van een 
klep de graanbunker gedeeltelijk leeggestroomd. Snel met een 
soort draaibare kieft op de maalbak de schudschee vrijgezet , de 
zelfzwichting openen en dan veel zakken volscheppen met het 
leeggestroomde graan, luien en weer storten in de bunker. 
Ik wil niet bijgelovig zijn, maar het was vrijdag de dertiende •••• 
Weer verder malen , eerst gerst en dan maïs, die gaan samen naar 
de mengketel en wordt als veevoer verkocht. 

Het was hier mooi hard werken en je werd er niet eens moe van. 
1s Hiddags kon ik door de open deuren de schaduwen van de 
zwaaiende wieken op het gras voor de molen zien. Kan het nog 
mooier? En dan het muziek van het gaande werk en de klapspaan? 
Zelfs in de cementen vloer zijn de trillingen nog te voelen . 
De klant en kon ik moeilijk te woord staan, hen verwees ik naar 
de familie Steenblock. Leuk is tijdens het luien op de vierde 
(stelling)zolder , als er opeens 'n briefje aan een zak hangt met: 
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"Xorrrn bei uns Tee t rinken", Als er gegeten wor dt , bleef de molen g~
woon door draaien , zij het met vrijgezette schudschee en geopende 
zelf zwi ch t ing . 
Pas om 8 uur •s avonds werd er met he t malen gestopt . In Duits
land wordt bij korte rusts tand het wiekenkruis in overhekstand 
gezet en bij lange duur een roede voor de borst . De rouw- en 
vreugdestanden zijn gelijk als bij ons . 
Die avond moest de vrachtauto van de molenaar weggebracht 
worden voor reparatie aan de remmen; wij maakten gebruik van deze 
gelegenheid om in de buurt van de garage twee windenergi emolens 
te bek~ken , die door de mensen aldaar zelf gebouwd zijn. Geen 
kleine, fragiele dingen zoals men ze wel eens ziet op woonboten , 
maar ware reuzen . Daarvoor gebruikten ze oude hoogspannings
masten . Knap werk. 
Op zaterdag 14 mei hetzelf de werk als gisteren en het begon me 
steeds meer te bevallen als 1 beroepsmolenaar' . •s Middags ben i k 
al zover met de molen gewend , dat Theodor Steenblock me alleen 
kon laten , zodat hij met zijn tweede vrachtwagen bij de boeren 
langs moest . Zijn beide zoons Hajo en Johann gingen per auto ook 
elders zakken afleveren . Voor de klanten op de molen roep i k 
mevrouw wel. 
Ik ben wel doof, maar een gehoortoestel kan wonderen doen. Zo 
ook hoorde ik op straat de windroos 'quiet sahen '. 
De vang erop gelegd en met een vaatje vet naar de windroosstoel 
toe , en wat bleek daar? De tandwie len zijn reeds roestbruin 
geworden . I k gaf de windroos een zet j e en met een spatel bracht 

Hoog te vl"ees? Nee hoor) gewóón doen . Smeeruel"kzaamheden aan de 
windroos . 
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ik de vet aan de tandwielen en ook de staufferpotten kregen een 
beurt . Drie van de staufferpotten waren stukgevroren en nieuwe 
zijn haast niet meer te kr~gen ! 
Een molenaar hoort geen hoogtevrees te hebben , maar gewóón doen . 
Ik stond hier op 24 meter hoogte op zo'n wiebelende windroosstoel 
b~ stevige wind; één misstap en je krijgt een mooie tuin boven je 
buik, maar veiligheidshalve droeg ik een brede gordel om mijn 
middel met een s t erke haak eraan . 
Na dit ' hoogstandje ' viel de wind weg en er werd met de motor, 
die de bolspil aandreef , verder gemalen . De kaar moest leeg , 
want diezelfde avond gingen we de kuip uit elkaar nemen en de 
zeer zware , 11 meter lange( ! ) steenspi l , die duor liefst vier 
zolders heen l iep, uit de rijn hijsen door middel van twee 
vierschijfsblokken op de zesde zolder en een lier op de derde 
zolder , bevestigd tegen een veldkruis . De schijfloop moet goed 
tegen het achtkant vastgemaakt worden, want het spoorwiel is 
dank zij de zelfkruiing altijd in beweging en als de steenspil 
onverhoeds mocht loskomen, kunnen daar brokken van komen! 
De steen heeft een drietaksrijn met vast werk. In een schuur 
heeft Theodor stapels Engelse balanceer- r ijnen in diverse maten 
staan , maar hij vond dat een steen met •vast werk' minder kan 
hobbelen. Met een moker werd de bolspil voorzichtig uit de r ijn 
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geslagen. 
Door de geweldige om
vang van de loper 
(1 , 80 m. diameter !) 
is de steenkraan zeer 
solide, van 30 cm . 
dikke eiken balken . 
De loper werd om
gekieperd (nóóit 
omlaag drukken ! ) en 
op drie oude auto
banden op de ligger 
gelegd. 
t-1aandag zal er 
gebild worden . 
Na van onze zweet
druppels ontdaan te 
hebben, reden we na 
een maaltijd met z ' n 
allen naar Theodor 
z'n ouders, die een 
kleine boerderij even 
ten oosten van Remels 
hadden . Oma Steenbleek 
vierde die dag haar 
aae verjaardag en er 
was een groot familie -

Op de foto ie (loed te 
zien, hoe aroot àe te 
biL Len 6taen is . Links 
mo Lenaar SteenbZook . 



bijeenkomst , waarbij ik ook uitgenodigd was. Aan de sfeer in hun 
huis en de kleding van de mensen te zien , leek het net of ik in 
de jaren vijftig was terechtgekomen . Heel gezellig. 
Ondanks hun hoge ouderdom werkten zij nog steeds op hun boerderij
tje met 17 koeien. Opa was vroeger molenaar, maar nu runt 
Theodor sinds 1955 het familiebedrijf in Spetzerfehn. 
Naast het boerderijtje stond vroeger een standerdmolen. In 1952 
ging de molen achteruit op hol door een vliegende storm, zodat 
de pen los werd geduwd en de kast vernield door het voorover 
vallende, snel draaiende wiekenkruis. De brokstukken werden over 
honderd meter voor de molen verspreid . Van de standerdmolen is 
nu niets meer terug te vinden. 
Zondag 15 mei. Ik werd meegevraagd voor een katholieke dienst in 
de fraaie romaanse kerk te Bagband, waarna we naar Ostgro~efehn 
reden voor ' n bezoek aan de windroos- stellingmolen, die als 
museum is ingericht, zoiets dergelijks als molen "De Valk" te 
Leiden, waar ik de zondag eerder heb gedraaid. Ook hier mocht i k 
de vang lichten. Er was voldoende wind om de Oudhollands op
gehakte wieken (of moet ik oudduits zeggen?) zonder zeilen in 
beweging te kunnen 
zetten, zij het 1voor 
de prins • . 
Een bezoek aan deze 
molenmuseum kan ik 
warm aanbevelen, voor 
wie Leiden te ver is. 
Deze ligt twee kilo
meter noordelijker dan 
Spetzerfehn. Nadat 
on ze magen waren 
gevuld , besloot Theo
dor vanmiddag met z'n 
vrouw , Nancy (de 
jongste dochter) en 
ikzelf enkele molens 
in het oosten van 
Catfriesland te be
kijken en eventueel 
draaien . 
Na een autorit door 
het prachtige Twenthe
achtige landschap 
bekeken we bij 
Friedeburg_ de ruïne 
van Qatfrieslands 
enige beltmolen, die 
vorig jaar was ge
sloopt wegens ernstige 
verval. Het was een 
achtkante , rietgedekte 
bovenkruier met staart. 

De draaiende koren- en 
houtzaagmolen te RutteZ . 
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Een vierkante askop , afkomsti~ van een houten as , siert nu als 
herinnering de gevel van de mulderswoning. 
BJJ Rut t el staat een stellingkoren- en houtzaagmolen , v:aarvan de 
romp me sterk deed denken aan "De Noordstar " in Noordbroek . 
De kleppen van de zelfzwichting draaien hier andersom , omdat de 
treklatten achter de stalen borstroeden langs liepen . Ook hier 
moch t ik de vang losgooien . Bij de molen lag een oude Pot- roede 
(hoe kwam die hiér?) en er stonden vier molenmodellen te 
bewonderen op schaal 1 : 4 , waaronder een Zuidhollandse wipmolen ! 
Zelf s het gaande werk in alle vier de modellen waren tot en met 
de kammen toe fraai nagebootst , allemaal zelf gemaakt door onze 
jonge gastheer- molenaa r Peter 8genhoff ! In zijn werkplaats was 
hij bezig met een nieuwe schijfloop , over igens voor de ech t e 
molen bestemd. 
De koren- en houtzaagmolen (ann o 1865) heeft ook een stelling 
rondom de kap ( ! ) en een windroos . 
Na een maaltijd in Wiesmoor gingen we wat wandelen in de bossen . 
Haandag 16 mei. Terug in Spetzerfehn wer d er die dag druk gebild ; 
Hajo moest vandaag in dienst en werd door Johann naar het station 
in Leer gebracht , dus waren Theodor en ik alleen in de mol en. 
Billen i s zo ' n mooi werk , eerst in de entree beginnen, dan het 
t ussens t uk , maar he t maal vlak dient zeer zorgvuldig behandeld te 
worden , wil de molenaar mooi meel krijgen. Even bij de ' Schmiederei ' 
een s t el bilhamers gehaald , die geslepen en s peciaal gehard 
waren . Theodor heeft er nog t ien in de molen liggen . Niet billen 
met de tanden op elkaar en zo'n stijve houding nemen, zoals ik 
dat wel eens onervaren deed in Zandeweer en Garsthuizen. 
Hij is het , die me heeft geleerd hoe ik precies moest doen , ont
spannen en in je eigen tempo werken en hoe de kerven er ui t 
moesten zien . Na een tijdje begon ik al aan te wennen en had al 
zin om de hele steen te bewerken . Nat uur lijk kon Theodor met z ' n 
35 jaar e rvaring veel sneller dan ik billen . 
Hierna werd er met een roodgestreken rij over de steen getrokken, 
zodat je kunt controleren of de s teen wel mooi gebild is . Zoniet , 
dan even met de kneushamer bijwerken. Het was werkelijk een 
prachtige steen geworden (anno 1932) om met je hand erover te 
strelen . Zo kan Steenblock weer een jaar mee malen. 
' s Middags moest ik even onderbreken , zó van de steen af nog wit 
bestoven op m'n fiets naar de in restauratie zijnde stellingmolen 
met s t aart te Vlrisse- Felde , waar de jonge molenaar He i ko 
Swieykowski me uitnodigde om •n kijkje te nemen . Evena l s ' n 
nieuwe stelling kreeg de molen zeilroeden , maar Heiko wis t niet 
hoe • t met zeilen moest, terwijl er daarover geen informatie meer 
bestond in deze 1gezelfzwichteerde ' s treken . Geen nood , ik vraag 
wel om een offerte bij een Nederlandse molenzeilmakerij en enthou
siast was hij . Natuurlijk moet Heiko nog leren voorleggen en klam
pen , enzovoorts! Ook bestelde hij een Den Besten- boek . 
Op de roeden zaten niet eens kikkers . Die maak ik wel even zelf . 
Na 18. 00 uur was de t ijd aangebroken om naar huis te gaan en de 
afscheid van de Steenbleeks viel me wa t t e zwaar , hier in 
Spetzerfehn heb ik 33 uur gemalen en veel geleerd en i k voelde 
me ze er voldaan . 
Van de familie Steenbleek kreeg ik een bijbel in de Oostfriese 
taal cadeau en 1 n mooi getuigschrift . 
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Door het slechte weer nam i k de trein van Leer naar Groningen en 
Baflo . Het was een erg fijne tijd op zo ' n zelfkruier en ik zal nog 
lang aan denken . 

Benodigde papieren: internationale Gilde-verzekering , 
'Zingende Stenen ' van D. J. Abelskamp , 
cursusboek Den Besten en 
het maalboekje . 

M. E.v.D. 

Nieuws van molenstichtingen 
door B. Jongsma. 

Meermalen bemerken we dat men al bijzonder goed moet zijn ingewijd 
om te weten , hoe de Groninger molenwereld georganiseerd is . 
In het Groninger Molenbeek , dat uitkwam in november 1981 , wordt 
er wel iets uiteengezet. Echter blijkt daarbij niet duidallijk dat 
de Groninger moleninstanties een samenhangende structuur hebben . 
Die samenhang is goed voor de belangenbehartiging. 
Ons lid de heer D. J . M. de Boer, Ailbertuslaan 384 te Kerkrade, 
toonde onlangs in zijn aan ons gerichte brief een warm meeleven 
en - denken in het molenbelang . Hij stelde de vraag of een over
koepeling of een centralisatie wenselijk zou zijn. Zo'n instantie 
zou de naam 'Groninger Molencompagnie ' kunnen krijgen . 
Wij geloven , dat de Stichting Groninger Molenvrienden met haar 
gestructueerde relaties met de andere stichtingen en met haar 
door het provinciaal bestuur toegekende overkoepelende functie 
ongeveer de positie heeft , die door de heer De Boer wordt be
doeld. In ons antwoord hebben we de volgende gegevens naar 
voren gebracht . 
De in de provincie Groningen werkende moleninstanties zijn: 
a. De Provinciale Groninger Molencommissie, opgericht 1949 . 
b. De Vereniging Vrienden van de Groninger Molens , u voldoende 

bekend. 
c. De Stichting Groninger Molenvrienden , die voortgekomen is 

uit b . 
d . De Slechter Molenstichting . 
e. De Molenstichting De toleeuw en Joeswert, gemeente Ezinge . 
f . De Molenstichting Hunsinga en Omstreken . 
g. De Molenstichting Oldambt . 
a. Is een door het provinciaal bestuur ingestelde advies
commissie voor Groninger Molens. In deze commissie zijn ambte
lijke instanties , werkend op molenterrein , werkzaam o.a. de 
Rijks- en Provinciale Waterstaat , de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg , de Dienst Landinrichting. 
Verder is geregeld dat de Vrienden (b. en c . ) zijn vertegenwoordigd 
in de Provinciale Groninger Molencommissie , terwijl omgekeerd de 
secretaris van genoemde Molencommissie deel uitmaakt van het 
bestuur van de Molenvrienden. 
b. Ontstond door particulier initiatief, telt ongeveer 700 leden . 
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c, De Stichting ging ~ich meer in he t bijzonder richten op de 
aankoop en het beheer van molens. 
Zij is de enige Groninger molenstichting , die door het provinciaal 
bestuur wordt gesubsidieerd , waarbij de provincie haar de taak 
oplegde een overkoepelende funktie jegens de regionale stichtin
gen (d , t/m g , ) te vervullen en zonodig tot enige onderverdeling 
van de provinciale subsidie over te gaan, 
Ben bestuurslid van d . en een bestuursl id van f, z~n tevens 
bestuurslid van de S tichting Groninger Molenvrienden . Tevens 
fungeert de secretaris van de Sticht ing Groninger Molenvrienden 
als contactman voor alle plaatselijke stichtingen , waarbij hij de 
funktie van voorzitter van e, vervult , vice-voorzitter is van f ., 
adviseur van d,, en bestuurslid vang . 
d , t/m g , De plaatsel~ke molenstichtingen danken hun ontstaan en 
bestaansrecht aan het ijveren voor het belang van de molens in 
hun streek. Dat zijn dan de molens , die de bevolking aldaar het 
meest aanspreken . e . is daarvan een sterk voorbeeld. 
Inwoners/woonsters van vooral Garnwerd bemannen/vrouwen in het 
toeristisch seizoen in weekeinden de molen "De Meeuw" te Garnwerd 
om dan o . a. in een eigen atelier gemaakte handwerk- artikelen ten 
bate van de molen te verkopen , Het hele jaar door wordt 1 stich
t ingsmeel ' verkocht door vrijwillige molenaars en ook door de 
ambachtel t)ke molenaar van de "Joeswert " te F'eerwerd. Dergelljke 
aktiviteiten zouden niet aan bod komen voor molens in het 
algemeen. 
Bij het voorgaande zal het misschien zijn opgevallen , dat één 
persoon steeds meedraait in alle gen oemde besturen , te weten de 
schrijver van dit overzichtje . Hij werd i n de Groninger molen
were l d als provinciaal ambtenaar min of meer de 'provinciale 
molenman '. Vooral doorda t er meer meeleven in het wel en wee van 
de Groninger molens kwam , ook van de zijde van het provinciaal 
bestuur, besloten Gedeputeerde Staten in 1980, dat ondergetekende 
zijn diensttijd volledig mag benutten voor molenzaken en voor he t 
secretariaat van de Monumentenwacht. 
Inmiddels heb ik al ruimschoo ts de leeft ijd bereikt, dat ik met 
toepassing van de VUT-regeling de provinciale dienst kan ver
l aten. Dat voornemen heb ik bekend gemaakt. Naar ik hoop zal de 
provincie onver minderd de vorenbedoelde belangen willen blijven 
dienen , Evenwel is dat in deze tijd van bezuinigingen niet een 
ge~akkelijk te regelen zaak . 

B.J . 

Oproep 1 
Wil iedereen z ' n adresband controleren en willen de leden , die 
tevens (vrijwillige) molenaar zijn , dat even op een briefkaartje 
of ansicht doorgeven aan postbus 213 , 9700 AE Groningen? 
Di t i , v . m, het doorgeven van aparte berichten aan deze mensen . 

Oproep 2 
Via het Ierseneels Donatie Plan kunnen werknemers van SH!::LL 
bUdragen aanvragen voor verenigingen en instellingen, waarvan 
z U zelf dan wel hun echtgenoten of kinderen actief deel uit-
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maken . Iedere Shell-medewerker , die lid is van vereniging of 
instelling, kan daarvoor een donatie, garantie , overtollige 
bedrijfsmiddelen of geschenkartikelen aanvragen . 
De maximaal t oe te kennen bijdrage is f 1. 000,- afhankelijk van 
tekor t , hetgeen moet blijken uit het financiële verslag van het 
voorgaande jaar. Daarnaast bestaat alternatief de mogelijkheid 
tot het aanvragen van een bijdrage in de kost en van een bepaald 
projekt . Hierbij dient een begroting van kost en en baten te 
worden overlegd. 
Hebben wij leden , die werknemers van Shell zijn? Zo ja, dan kunnen 
die mooi dief 1. 000,- voor het zaagmolentje van Bovenr ijge 
bijeenbrengen! 

Molenfietstocht 

Zaterdag 4 juni 1983 gingen we op een viertal molens in het 
zuidelijk Weeterkwartier de vlaggen uit . Op deze dag kon er nl. 
deelgenomen worden aan een tocht langs de molens van Visvliet , 
Gr ijpskerk , Sebaldeburen en Niebert . De afstand van ongeveer 40 
km . kon door een ieder gemakkelijk op de fie ts worden afgelegd. 
Iedere mol enaar had in zijn omgeving reclame gemaakt voor de 
molenfietstocht, d . m. v. affi ches en een bericht in de plaatselijke 
krant . Alleen in Grijpskerk was dit niet geheel uit de verf 
gekomen , zodat vanuit Grijpskerk niet veel mensen gestart zijn . 
Het weer werkte beter mee dan op de Nationale Molendag van 
7 mei j . l . Het was een beetje windstil en wat bewolkt bij een 
aangename temperatuur . 
De eerste deelnemers meldden zic h al om 9 uur aan bij de z&skant 
van Broekerna in Niebert. Vanaf deze molen zijn de meest e mensen 
gestart . Het totale aantal deelnemers bedroeg ongeveer 80 
personen , zowel jong als oud vertegenwoordigd . Wellicht waren er 
meer deelnemers geweest , i ndien het na 12 uur niet zo hard was 
gaan waaien . De wind draaide van oost langzaam naar het zuid
westen en nam in kracht toe. In Niebert kon zelfs zonder 
zeilen worden gemalen, terwijl in Visvliet en Sebaldeburen voort
durend getemperd moest worden , daar anders de vijzel droog zou 
lopen . Grijpskerk kan momenteel niet draaien, zodat hier wat de 
wind betreft, geen probl emen ontstonden •••• 
Er was veel animo voor de koffie met koek , die op de molens in 
Niebert en Sebaldeburen t e krijgen was . De 75 broden, die een 
bakker uit Marum, van het meel door de molen van Niebert ge
malen , gebakken had , gingen ook vlot van de hand. Gezien de ge
ringe deelnamekosten had deze molenfie tstocht een sterk propa
gandisch karakter . Zo werden er in ruime mat e folders uitgedeeld, 
wat hopeltlk re sul teert in een toename van het aantel leden voor 
onze vereniging . 

Henk Berends . 
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Over een molen-verzameling 

e Eerst zeer onlangs vernamen wij over de 
uitgave van een t weetal "Duit se molen
boeken. Beide verschenen in 1981, maar 
zijn nog volop in de boekhandel verkrijg
baar . 
Het eerste boek is van Edelgard und 
Wolfgang FrÖde en heef t als titel : 
1WindmÜhlen in Deutschland, Holland und 
Belgien 1 • Uitgever DuMont Buchverlag te 
KÖln, 1981. ISBN 3- 7701 - 1222- 9 . Prljs (dagkoers) f 51 , 28 incl. 
porto . Het is een fraai , helaas niet in linnen gebonden, boek 
van 240 pag 1 s . met veel mooie illustraties zowel in kleur als 
in zwart/wit . Afmetingen 20 x 25 cm. 
Veel Nederlandse molens door het gehele land heen zijn opgenomen 
en het valt daarbij op dat er in onze buurlanden heel wat meer 
wrakken staan dan (gelukkig) blj ons . Zéér aanbevolen dit boek! 
e Het andere boek is Ei~ Bildba nd von A. und R. Braunburg en 
heeft als titel 1 Wassermuhlen•. Uitgever Franz Schneekluth 
Verlag, t1Ünchen 1981. ISBN 3- 7951-0668- 0. Prijs (dagkoers) 
f 176 , 70 incl. porto. 
Het is een prachtig linnen gebonden album van 190 pag ' s . met 
fraaie illustraties, bijna allen in kleur . Af m. 25 x 30 cm. 
Het handelt over uitsluitend Duitse waterradmolens . Poëtisch 
beschreven met gedichten door de tekst heen e . d . Van de vele 
beschreven molens i s slechts een klein aantal in beeld gebracht. 
Jammer voor dit wel héél hoog geprijsde boek I 

e De derde nieuwe aanwinst van deze keer komt uit België . Het 
is de derde en tevens laatste deel over de verdwenen en be
staande molens in de provincie Antwerpen. 
De schrijvers zijn weer de heren H. Holemans en P.J. Lemmens. 
De titel is ' Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen' , 
uitgave van de Studiekring 'Ons Molenheem' uit Nieuwkerken . 
De uitgeverij is de fa . Ten Bos , Drielinden 2, 2770 Nieuwkerken , 
België . ISBN D/1983/3287/02. Prljs f 37,37 geplas tificeerd 
kartonnen band. Afm . 21 x 30 cm. 
Het beschrijft met veel zwart/wit afbeeldingen alle molens, die 
ooit in dit gebied hebben bestaan, zowel dus windmolens als 
waterradmolens . De beschrijvingen zijn o . i . soms te kort , bljv. 
"Tijdens de wereldtentoonstel ling te Antwerpen in 1930 werd op 
het domein van die tentoonstelling een stenen windmolen opge
richt, die na de expositie weer werd afgebroken . De wieken 
waren echter verkeerd aangebracht . " Einde citaat . 
Een bijbehorende foto toont ons een hoge stenen stellingmolen met 
verkeerd- om draaiende wieken. 
Wij hadden graag wat meer over deze molen willen weten, bijv . kon 
hij ook draaien , was er gaande werk in aangebracht , wie bouwde 
hem , e . d . ? Verder is het boek interessant en beslist aanbevolen! 
Ook de prijs is o.i . niet te hoog. 
e Voor de volgende aankondiging blijven we nog even in België . 
Ons werd toegezonden het Klubblad van de Hobbyklub •De Ver
zamelaarsvriendent - 16e jrg. no . 1 (maart 1983) . Dit tljd-
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schriftje van 30 pag 1 s ., waaronder veel advertenties, behandelt 
allerlei onderwerpen over het verzamelen in het algemeen, maar 
een tiental pag's. is gereserveerd als driemaandelijks Mededelin
genblad van de Studiekring ' Ons Molenheem'. Hierin vonden wij een 
aardig artikel ' Op bezoek bij De Schoolmeester ' met veel foto ' s 
en een beschr ijving van het papier maken op deze Zaanse molen . 
Inlichtingen verkrij~baar bij dhr . w. Smet, Venlosesteenweg 133, 
3688 Kinrooi (Belgie) . 
e Een heel l ezenswaardig boekje over plaatselijke molengeschie
denis verscheen al in 1978 bij de uitgeverij De Mandarijn te 
Gorinchem. Schr ijver is A. J . Busch en de titel is ' Molens in 
Gorinchem ', we tenswaardigheden over de plaatselijke molens in de 
loop der eeuwen . 64 pag 1s . en goed geÏll. in zwart/wit , afm. 
20 x 20 cm. Prijs f 15,-. 
e Vrijwillig molenaar Peter E.M. Hammann schreef het zeer fraai 
ui tgevoerde ( linnen gebonden) boekje met als titel ' Molen 
De Veer •. Deze in 1982 opgeleverde, gerestaureerde poldermolen 
staat te Peoningaveer bij Haarlem. 
Tien jaar heeft men verbe ten strijd gevoerd om deze Noordhollandse 
grondzeiler van de ondergang te redden en Hammann heeft dat zó 
boeiend beschreven, dat men het in één ruk uitleest. 
Het is het eerste molenboek van de vele, die wij nu hebben be
schreven waar aandacht wordt geschonken aan het sexleven van 
molenaars op de zo eenzaam gelegen poldermolens. 
Bij de officiële opening werd een ondeugende klucht opgevoerd 
van de oud- Hollandse volksschrijven Bredero . Ook deze klucht is 
in het boekje opgenomen. 
94 pag ' s . volop zwart/wit geÏll., a fm. 16 x 23 cm . Prijs f 19 ,90 . 
e Van geheel andere aard maar niettemin bijzonder boeiend en ook 
als het ware in ~én adem uit te lezen is het boekje ' Molens en 
hun Milieu •, geschreven door Godfried C. M. Egelie , verbonden aan 
het Bichis torisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht . 
Hij beschrijft hierin het verband tussen de molen· en het landscha p 
dat haar omgeeft. Erg aanbevelenswaardig! 
83 pa~ • s ., geÏll . zwart/wit, afm. 14 x 22 cm . ingenaaid . 
Prijs j 12 , 50. 
N.B. De beschreven boeken 5, 6 en 7 bestelden wij bij Boekhandel 
Zwaan, Nieuwesloot 1 05 - 1 09 , 1 811 KR Alkmaar . Tel. 072 - 111 427 . 
Bij de bovengenoemde prijzen komt de porto er nog bovenop . 
e Ons buurland België kreeg er in 1982 een geheel nieuwe ronde 
stenen stellingmolen bij , nl.: "De Bakker smolen" te Wildert . In 
dit land moeten wij terug gaan naar 1935 voor het bouwen van een 
nieuwe molen en dat was toen al een hele bijzonderheid. De molen 
toen t e Alveringem werd gebouwd , is nu al onttakeld. 
Over de laatste gebeurtenis schreef John Verpaalen het boekje 
' De Bakkersmolen van graan tot brood ' , een boeiende verhandeling 
waar o . m. aandacht wordt besteed aan de toekomst van het klein
schalige bedrijf in deze wereld van ongebreidelde economische 
gr oei en waarvan we allen merken , dat deze giganten het vaak 
heel wat moeilijker krijgen dan de kleinere bedrijven ! 
44 pag 1s . , geÏll. zw/w. afm. 16 x 23 cm. geniet. Verkrijgbaar 
door overschrijving van f 12 , 30 naar postgiro 30. 60. 410 t . n . v. 
J . Verpaalen te Roosendaal , met vermelding op het strookje 
"De Bakkersmolen" . 
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e 2en belangrUke uitgave voor Vrijwill ige Molenaars verscheen 
vorig jaar bij de vereniging Gild Fryske Mounders door H, J.C, 
van der Woude uit IJlst , Het is een gestencilde eerste bundel 
van 143 pag ' s, met i llustraties , Afm , van deze ingenaaide 
bundel is 2 1 x 28 cm, en de inhoud bestaat voor namelijk uit 
examenstof voor toekomstige molenaars, 
De prijs van deze (beperkte) uitgave i s f 35,-. Te bestellen 
door overmaking van genoemd bedr ag op bankrekeningnummer 
29 .80 . 24 . 934 t .n.v. Gild Fryske Mounders, Joure, 
e Het tijdschrift ' Nederlandse Historiin• , 16e jrg, no, 4/5 , 
oktober 1982 heeft een gedenkboek uitgegeven met als titel: 
'De Horst er meer 100 j aar droog ' door E, J , Rinsma en J, Snel, 
De Horstermeerpolder is één van de vijf polders onder Nederhorst 
den Berg. Nadat men in 1629 had getracht om de polder droog te 
leggen , is dat eerst in 1882 gelukt , 
Het nummer kost f 7,50 i ncl . port o en men kan he t bestellen per 
giro nr . 1633117 t . n. v . Ned. Hist, te Berkel en Rodenrijs. 

C.E. van der Horst, 

Uit de oude doos 

Net als in het vorige nummer van ' De Zelfzwichter ' publiceren 
we nu ook een t weetal oude foto's van verdwenen molens in de 
provincie Groningen, om de molenverzamelaars in de gelegenheid 
te stellen hun archieven aan te vullen. (volgende pagina) 

Bovenste fo t o : 
Hier ziet u de kor enmolen van Wed, G. Veldman te Beerta, ge
fotografeerd op een zonnige dag op 6 juni 1936. Toen verkeerde 
de arme molen al i n slechte staat. HIJ had een rietgedekte 
achtkant en was voorzien van zelfzwichtende wieken met Oud
hollandse voorborden , Gebouwd in 1818 en gesloopt in 1937. 

Onderste foto : 

Dit fraaie tafereel troffen wij aan i n Houwerzijl, in de gemeente 
Ulrum, Wat is compl e t er dan een molenfoto met de molenaar en 
z'n gezin voor hun woning en een knecht voor een paardewagen 
met meelzakken ? Het is de koren- en pelmolen van Zuidhof, na 
brand herbouwd in 1870 of ' 71 en afgebroken in de t winti ger 
jaren van onze eeuw , Net als op de voorgaande f ot o is de molen 
voorzi en van zelfzwichting met oud- hollandse voorbor den , 
Let op de opvallend korte schrankschoren onder de stelli ng. 
(archief w.o. Bakker) 
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Nieuwe leden 

K.J • Beu.ltema Wetsinge 
R. Bierman Groningen 
P.H. Fekkes Delfzijl 
J. Gast Warffum 
K.B. v.d. Gro'nde Kantens 
I. Heidmeij~r - Woltjer Groningen 
A. Hilberdink Nieuwolda 
J.H. l'lunting Zuurdijk 
D. Nienhuis Haarzuilens ( Utr. ) 
J. Nienhuis Groningen 
C.H. Noordhuis Zuurdijk 
Th . Steenblock Spetzerfehn (Dld.) 
Joh. 'l'eeninga Sa u werd 
G. Tjoelker Groningen 
G.E. Veenkamp Groningen 
H.R. Veltman Groningen 
P. van der Woude Ulrum 

Contributie 1983 
Een groot aantal van onze leden heeft gehoor gegeven aan onze 
oproep, de contributie zo spoedig over te maken . Hiervoor onze 
hartelijke dank. 
Dit geldt in het bijzonder voor die leden, die besloten hebben 
hun contributie met een vrijwillige bijdrage te verhogen. 
Ook bij ons past de - zij het wat aangepaste - slagzin: 

' Meulns moalen nait van wiend allain' 
En in deze tijd van bezuinigingen heeft de vereniging het geld 
broodnodig. Dit laatste is bovendien één van de redenen geweest, 
u te verzoeken niet te lang met betalen wachten. 
De vereniging is er nl. bij gebaat , dat de contributie zoveel 
mogelijk in één keer binnenkomen . 
In dit kader verzoeken wij hen, die nog niet hebben betaald 
(zij treffen een herinneringaacceptgirokaart ingesloten aan) , dit 
alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

Namens het bestuur, 
L. Groenewold, penningmeester . 
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De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1983 
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