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Bij de voorplaat : 

Op de voorplaat ziet U de bovenkant van de molen 1 /\eolus ' te 
Adorp . Deze molen i s in 1851 voor B. G. Costerhuis door molen 
mal~er Kortholt van Huiscn erbru~ gebouwd . 
De vlucht is 22 meter en de werktuigen bestaan uit e~n kopoel 
maalstenen en Lwue pelstenen. 
neos tal wordt deze molen bemalen door molenaar/eigenaar t) . 1\ ruijer 
samen met vrijwilli ger- in- opleidine '·:artin van ·;)oornik . 
0artin hoopt binnenkort z ' n diplo~a als vrijwillig molenaar te 
behalen . \f arderop in oe za Zelfzwicn ter, in de rubrielt molennieuws , 
kunt U meer over deze molen lezen . 

l"oto : :: . ·· • van i)oornik . 
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Najaarsvergadering 10 november in Delfzijl 

Onze najaarsvergadering zal wor den gehouden o p donderdag 10 
november 1983 , te weten in de zaal •De Schans' van het ontmoetings
centrum ' De Molenberg'. 
Onze vereniging bes taat dan 10 jaar en we mogen aanname:, , dat 
de verschillende s prekers die avond dat heugelijke feit zullen 
memoreren . 
Ook komt het bestuur deze a vond met het voorstel de heer 
L. B. Buiskool ui t Blijham te benoemen in de t ussentijds ontstane 
vacature Derk Jan Tinga. 
Nadere bijzonderheden over deze avond zullen nog volgen. 
Noteert U de datum alvast in Uw agenda ! 

Kopij voor het laatste nummer van de Zelfzwich t er van dit jaar 

gaarne inleveren vóór ~~9yembeL ! 

P.O. Lindenbergh 

In verband met het bereiken van de vijf-en-zestigjarige leeftijd 

i s de heer P. O. Li ndenbergh te Nieuwol da met ingang van 1 juli 
1983 met pensioen gegaan. Onder voorzitterschap van de heer 
Lindenbergh deed h et Wa t ers chap Oldambt o.a. veel a an vertletering 
en modernis ering van de water staatkundige voorzieningen in het 

uitgestrekte üldambster gebied. 
Daa rbi j had men niettemin oog voor de his torisc he en monumentale 
waarde van windwatermolens . I n 1963 werd e en bijdrage aan de heer 
s. Gr aaf huis gegeven in de res tauratiekosten van De Noordermol en 
te Noordbroeksterhamrik (nr 82). De molens, die verder konden 
wor den behouden zijn: nr 93 .- De Westerse Watermolen te Nieuw

ScHeemda en nr 95 - - De Dellen te •t Waar. 
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Om de laatste molens met meer zekerheid te behouden nam de heer 
Lindenbergh in 1979 het initiatief voor de ?Prichting van de 
Molenstichting Oldambt. Het voorzitterschap van deze stichting 
heeft hij voorshands op aandrang aangehouden, hoewel hij vele 
andere 'bijbaantjes ' heeft beëindigd. 
Op 30 juni 1983 bezochten zeer veel mensen de afscheidsreceptie 
in het dorpshuis de EsbÖrg te Scheemda. 
Ingewijden weten , dat ze afscheid namen vaneen energieke water
schapsvoorzitter , die zich bovendien gesteund wist door bekwame 
medewerkers. In he t mooie waterschapshuis te Scheemda kan men 
rekenen op een pr ettige sfeer, Dat is een gunstig uitgangspunt 
voor de nieuwe voorzitter,de heer J . Slim, 

B. J • 

Mulder Rienks overleden 

Op 24 juni 1983 is overleden Hendrik A. Rienks , oud- molenaar van 
de Koningslaagte, in de ouderdom van 80 jaar. 
Voordat Rienks als watermulder aan de Koningslaagte was verbonden , 
zorgde hi j voo r de bemaling van het waterschap De Vereniging te 
Onderdendam, met de molen Zilvermeeuw. Later gingen de polders 
Koningslaagte en De Vereniging op in het waterschap Hunsingo, 
waarmede toen de watermolens, in het Groninger molenboek de nrs . 
13 en 10, in eigendom overgingen naar het grote waterschap , weer 
later aan de Molenstichting Hunsingo en Omstreken, , 
Het is dus niet verwonderlijk , dat de heer R. J . Clavering in zijn 
toespraak tijdens de c rematieplechtigheid een en ander over de 
levensgeschiedenis van de heer Rienks wist te vertellen . 
Doch ook vele anderen kennen de overledene als een toegewijde 
watermulder met veel technisch inzicht . Hij was bovendien een 
knutselaar van formaat . In de molen Koningslaag te s tonden 
diverse houtbewerkingsmachines opgesteld . Vele modelmolens zijn 
daar gemaakt . Als men daar met hem ove r sprak , bleek wel dat hij 
ook best molenmaker had willen worden. Zonder twijfel had hij 
daarvoor talent . Het echtpaar 1;, Dijk en 14 , ? ijk- •h enks (doch t er 
van de overledene) hadden hun · ~olus ' aan het Aduarderdiep l a nee 
tijd in de rouwstand , 
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Postrekening Stichting 

De Stichting Groninger Molenvrienden heeft sinds enige tijd een 
eigen postgirorekening gekregen, te weten nr. 4005957. 
Penningmeester is de heer J . van Di _jk, Naluslaan 100, 9741 LN 
Groningen. 
Het gironummer van de Vereniging van Vrienden van de Groninger 
Molens is onveranderd 3866034. Penningmeester is Lammert Groene
wold, watermolen Koningslaagte, Wolddijk 91 , 9785 TC Zuidwolde. 

Voorheen gold het laatst e nummer zowel voor de Vereniging als 
voor de Stichting . 

Conservering De Langelandster 

door T. de Jong . 

Deze molen staat aan de zuidoostzijde van het Kardingermaar 
tussen Garmerwolde en Thesinge . In het Groninger t1olenboek staat 
hi j vermeld als nummer 21. 

Al enkele jaren kijken we met grote zorg naar deze mooie ranke 
molen . De t oestand werd steeds slechter; het _riet was er voor 
een groot deel aîgewaaid en je keek dwars door de molen heen. 
De beide Pot- roeden waren erg slecht; de hoekijzers, die de 
r uggagraa t vormen,waren in belangrijke mate weggeroes t. 
De windpeluw was al voor de helft weggerot, de halssteen ~ 
weggezakt en de staande r oede s tond letterli jk op de grond. 
Dankzi j de as van de zelfzwichting , die door de molenas loopt 
en bij de s taart naar buiten komt , kwam het geheel niet naar 

beneden. 
I n overleg met de eigenaar, de Holenstichting Hunsingo heeft 
onze stichting ingegrepen. 
Nu restauratie steeds moeilijker wordt door de minderwordende 
f inanciën , zijn we tot conservering overgegaan . Eerder hadden 
we enige ervaring in deze geest opgedaan met de molen van de 
Zwakkenburger- en Ellertsvelderpolder , (nr 141 in het l<iolen
boek) . Door de onderhoudsplqeg , gevormd door enige vrijwi l ligers, 
werd het resterende · r iet eraf gehaald en verbrand , vermolmd 
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riet en s t of van 150 j aar . He t i s n i et moeil ijk t e raden , hoe 

we er na de ze klus ui t zagen ! 
Voor he t ver der e werk werd molenmaker :Jedenäor p uit Zuidlaren , 
geholpen door de onderhoudspl oeg , ingeschakeld , 
De liggende roede wer d met een s lijpschi j f doorgesl apen, 

Een beeld van de werkzaamheden 

waar na de beide helften naar beneden vi elen, D:i.t durfden we 
me t de s t aande r oede n i e t r iskeren. Een kraan werd er bi j gehaald , 
die de a s met roede en al uit de molen takelde . 
Boven het wei l and klapt e he t bovenste dee l naar beneden ; een 

/ 

raar gezich t de t wee hel f ten zo na a s t elkaar om de as te zi en 
hangen ! Na verwi jdering is de a s weer, s tevig ges t ut, boven i n 
tie mol en gel ep;d, !je mol enmaker he e f t het achtkan t bekl eed :net 
wa tervas t t ripl ex , Ook i s er een •noodka p ' op gemaak t en he t 

geheel is i n de ca rbolineum gezet . De s tenen vel dmur en war en ook 
ere; s lec ht. l)e ramen en oolt e en deur zijn helemaa l dich te;erne t s el d . 
!)e molen s t aat nu t e wach t en op be t er e t i j den ; ee!E per j aar er naar 
toe voor controle en om bi j t e verven en nu maar nopen , da t !'tij 

het niet t e l a ng zo hoeft vol t e houden, en missc hi en n o~ 
eens helemaal in de oude ~uis t er ka n wor den her stel d ! 

Voorlopig ka n hij er i n elk geva l weer tegen. 
Volgens het Gr oninger i;olen boek zou de mo.hen een r oeJ e l er.e ce 
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Na het werk 

hebben van 21 . 6 me t er, maar volgens onze scha t t ing haalt hij 
de 17 meter niet. 
Er zijn in de molen veel namen en data gesneden en het leek ons 
wel interessant er enkele van in ons blad te bes chr i j ven . 
In a chtien honderd en negentwintig is deze molen gezedt , 
G.D. van Dijl~ I CD 1829, I DV 1868 , E.D. v . Dijk 1860 , 

:i!: D v Dijk 1864 , D K Vink 1&32 , E D v Dijk 1856. 

De Van Dijk ' s waren eigenaar van de ze molen; nazaten wonen 
te Bovenrijge , op de boerderij waar ook onze houtzaagmolen 
vandaan komt . 
Ook s taa t er een gedicht in de korbelen gesneden : 
HAD HEN OOIT I NT LAGELAND 

WATJ.;RNOLEN'S BRACHT TOT S'rAim 

DAN ZOUDEN I N DI E WATERPLASSEN 

I'IEINIG BES'rl!': VRUCH'rl;;N WASS EN 

ZAAG8N NU DJ:~ BATAAS ZOONBN 

DH Vft:Ll!:ER DIT LAND BEWOOND.8N 
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ZAAGEN ZALLES I N T VBRSCH I E:T 
NEEN DIT LAND ZIJ KBNDEN T NIET 
ALLES WAS TOEN WILDERNIS 
WAAR NU BLOEI EN WELVAART IS 

D K VINK 1836 

Wie deze Vink geweest is , misschien de ee·r ste mulder of de 
molenmaker , mo~elijk kan de heer Van der Veen Czn daarover 
opheldering geven. 
Het is ons alleszins de moeite waard, om de molens die onze 
provincie nog bezit te behouden ; conservering zal in veel 
gevallen de enige mogelijkheid zijn , we zullen dit wapen dan ook 
aan moeten gri jpen waar ons geen andere mogelijkheden resten . 
Een nieuw geval voor toepassing van deze methode kan de Zuid
wendinger watermolen tP. Vierverlaten Hoogkerk zijn ; we zijn in 
onderhandeling om deze molen in ons bezit te krijgen. 

Stoomgemaal Winschoten 

Het oude stoomgemaal van het waterschap Raiderzijlvest aan het 
Oestereind in Winschoten moet museum worden. Dat i s het doel 
van de Stichting tot Behoud van Gr oninger Stoomwerktuigen . 
Door betaling van een symbol isch bedrag werd de Stichting deze 
zomer eigenares van het gemaal , dat in de jaren 70 bij Reider
zijlvest in onbruik raakte door de invoering van een nieuwe 
bemalingsindeling van het gebied. Het gemaal, gebouwd in 1895 , 
staat op de monumentenlijst. 

Voorzitter van de.nieuwe Stichting is de heer M. van der Laan 
uit Muntendam, die technisch docent is bij het centrum voor 
Beroepsoriëntatie in Groningen •. 
Hij is de zoon van de oud- machin'st !~art en M. van der Laan , die 
op 1 augustus 1983 op zeventig-jarige leeftijd overleed. 
Laatstgenoemde was de derde in de familie: zi jn vaÇer en groot
vader gingen hem voor als watermulder , en later machinist op 
het gemaal . 
De heer · Marten van der Laan was een toegewijd lid van onze 
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vereniging . I n zijn tuin bij de dienstwoning , die bij het gemaal 
staat, had hij een zeer goede model- watermolen gemaakt. 

Mechanisch geheel i ntact en waterverplaat send. 

In Zelfzwichter 2 van 1981 kon U al een verhaal over hem , en 
over het a toomgemaal bij Winschoter Oestereind lezen . 

Zijn grootste wens was , dat het gemaal nog eens museum zou 
worden , zodat het op deze wijze behouden zou blijven , 

Als eerste moet waarschijnlijk de pijp van het gemaal onder 
handen worden genomen, want die is er het slechtst aan toe . 
De bijgaande fo t o is gemaakt omstreeks 1917. De molen staat 
hier nog bij het gemaal. Op het origineel , dat in de machine
kamer hangt, zijn de pers onen beter te zien , waaronder kleuter 

Mar ten op de arm van zijn moeder . 
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Excursie Friesland 

Voor de excursi e op za terdag 1 oktober 198.5 blijltt een eoede 

belangstelling te zijn . ~e zullen twee Gade- bussen vullen . 
ln de vorige Zelfzwichter schreven we abusieveli jk over bussen 
van een andere onderneming . ~r bleek echter al bekand te zijn , 
da t we over Ga de-bussen konden beschi kken , omdat enkele molen
vrienden , in dienst bij de Gado , hun t ijd gratis ter beschikking 
stellen . liiervoor natuurlijk onze hartelijke dank . 
De excursie zal verder gedeeltelijk per boot worden volbracht. 
Op he t moment van net ter perse gaan van dit nummer van de 
Zelfzwichter lag de excursie nog in het verschiet , zodat we de 
lezcrc er nog geen verdere mededelingen over konden doen . 
I n het vol~ende nummer krijgt U echt er ongetwijfeld een verslag . 

Nogmaals Lattrop 

door hartin r~ . van l)oornik. 

Oneetwijfeld zijn onze lezers benieuwd naar de gang van zaken oi .> 
de herbouw van de uit Tjarnaweer afkomstige 1 Oortman .1Öl ' , zoals 
die nu heet , t e Lattrop ( Ov . ) , waarover wij eerder enkele malen 

' i n de Zelfzwich ter melding hebb en gemaakt . De vroegere oliemolen 
van Tjamsweer staat afgebeeld in he t boek · ~olens van Groningen 
in oude ansich t en •. 
Daarom neem ik U even mee om ter plaatse een kijkje te nemen . 

Op 3 april en 12 augustus ben ik nog naar dit mooi geiegen 
Twents dorpje geweest . !::erst zag ik hier nog een halfnaakt 
achtkant in steigers , met ernaast op de grond een rietgedekte kap. 
Het betreft een geheel houten achtkante stel lingmolen , die , na 
achteraf bleek , erg sterk lijkt op ' De Vriendschap' in ~insum . 

Het onders tuk-is toen reeds dicht getimmerd . Door de 5 rote leng t e 
van de achtkantstijlen is het grenen acht kant horizontaal op5e
bouwd en met een grot e kraan recht gezet . 
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Voor een vrijwilliger- in- opleiding als ik, is het een ideaal 
object om de open achtkantconstructie te bestuderen. 

In tegenstelling tot de oude kap, heeft de nieuwe kap, die er 
veel te 'Overijssels' uit ziet, tot mijn teleurstelling de lange 
spruit vóór het bovenwiel, waardoor de herinnering aan zijn 
Groninger afkomst teniet is gedaan. Vanuit de toekomstige kap
zol der genoot i k van een vorstelijk uitzicht over het prachtige 
Twentse landschap en daarbij kon ik over een halve boog Duitsland 
met de stad Nordhorn zien. 

Op twaalf augustus kwam ik er weer terug en warempel, de molen zag 
er, op de afwerking na, gereed uit. De kap met staart en glij
kruiwerk, het oudhellands opgehakte wiekenkruis (Buurma-roeden, 
vlucht 25 meter) en de stelling met 'Groninger• gevorkte schoren 
zitten erop en eraan. Het achtkant is ;11ooi rietgedekt met daarin 
het jaartal 1983. Het onderachtkant is bruingeteerd, met een 

witgeverfd tussenstuk. 
Binnen was molenmaker Wintels met zeven man· (!) personeel aan het 
werk. Er heersten hier pittige houtgeuren, vermengd met de lucht 
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van ' a f haa l - chinees• en bier van de mannen . !..le liggers van de 
beide koppels blauwe Duits e stenen werden zojuis t geplaatst op 
de stellingzolder en niet , zoals gebruikelijk , een zolder hoger . 
!Iet spoorwiel hin3 wat sc hee f aan de koningspil en moest dus noz 
waterpas vastgewigd worden , Lui werl( on t br ak nog . De beide koppels 
stenen en hun bijbehorende steenspillen zijn de enige originele 
onderdelen , afkoms tig uit de gesloopte oude molen ; de r est van 
de mol en is he lemaa l nieuw . De kammen i n het bovenwiel hadden nog 
hoekige koppen , maar die van de bonk a l aa r waren a l mooi afgewerkt , 
!)e kapvloer was bedekt met houtkrullen , 
Het boek '!·lolenwielen ' va n Anton Sipman , dat op een voeghou t lag , 

had kennelijk a l s handleiding gediend . Be t ij zerwerk van de 
Vlaamse vang is rood geverfd en de maani jzers lopen uit in twee 
schijven met daarin een ~at voor de bouten . Ze l i jken daar om 
wel wat op platte gebo(Jen hal t ers en zijn verzonken in de va ng
stukken gezet • 
De molen heeft een zware vangbalk (zonder kist) en een achter
ezel met ijzeren duim, De as is nieuw gegoten ; behalve de l e tter 
W op de askop kon ik verder geen naam van de gieterij vinden, 
!··ie r kwaardig genoeg zi t er geen scho t tussen de openi ngen , waarin 
de beide r oeden door de askop zijn ges t oken , Op de groene baard 
met wiLte rand staat in witte gothische letters : 
ANNO 1779 
OOR'rt-: Ar' J.JÖL 
Dat jaar t a l slaat op de bouw van de oliemolen van Abel Hakken in 
Tjamsweer ; voor mi j nad het eigenlijk 1983 moet en zijn . 
Van de oude molen i s t och vrij wel niet s meer over? Je geeft een 
in 1985 eekech t e auto toch geen bouwjaar va n de vorige? 
Boven de dubbele ingaossdeur een inscriptie in he t Twents : 
' de Heer dè gef 
wel vaank dè haf ' 
t•' ijn pet af voor he t knappe molenr.lakerswerk van Win tel~:; en de 
1 molen - minded 1 gemeente Denekamp voor het totsta nd komen van 
deze mooie stellingmolen , Daarna wil de gemeent e de romp van de 
achtkante ee ltmolen t e ·rill i g t e (2 km verdero!J ) aanpal<ken . 
De her bouw van de ' Oortman ~Bl• heeft totaal zes ton gekost en 
zal in oktober 1983 opgeleverd worden , waardoor het J verijsselse 
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mol enbestand op 45 is gekomen, 
liet dorp Denekamp zelf heeft nog twee molenrompen • • • hoe lang nog? 

Een tuinmolen 

Eén tuinmolentje, zegt U misschien , ik weet er meer . 
I nderdaad zijn er heel wat, maar het exemplaar, dat ons lid 
Jos van der Bruggen te Ubach over Worms in zijn tuin heeft, is 
wel wat anders dan men gewoonlijk ziet . 

In Ubach over Worms ... l 

De heer Van der Bruggen wilde ook wat anders. Hij plaatste een 
advertentie in 1 De ~!olenaar 1 , waarin de vraag werd gesteld , wie 
een mooie tuinmolen voor hem wilde maken . 
Daarop reageerde de Groninger Holenmakerij Doornbosch te Adorp. 
Aldus kwam met veel vakmanschap een verkleinde 'Groninger molen 
tot stand, ook in de Groninger kleuren , hoewel de zwart-wit 
foto , die wij hierbij vanaf een kleurenfoto rêproduceren, daarvan 
niet1 kan getuigen. 
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De volledi g op schaa l gebouwde achtkante stellingmolen hee f t een 
vlucht van 2 , 5 meter , Hij is Oudhollands opgehakt en heeft aan 
de binnenroede t wee automatische remkleppen vol gens he t sys t eem , 
dat de fa. Doornbosch ook aan De Zwaluw in Zuurdijk toepaste. 
Op de foto zien we ook vijanden van de molen : bomen ! 
Ten aanzi en van de populieren rondom de korenmolen Wilhelmina 
t e Noorderhoogebrug bereiken ons gunsti ge berichten. Steeds 
duidelijker wordt , dat ook de bewoners van Noorder hoogebrug va n 
al die bomen met he t vele blad ~f willen . Samen met het mol en
belang zal de gemeente hier toch wel eens met da den op moe ten 
r eageren . De populieren hebben i nmiddels een l eeftijd bereikt, 
dat ze kaprij p zijn. 

Molendocumentatie 

Ons lid J . Vosman , Pyrietstraat 65 te Groningen , is een verwoed 
verzamelaar van publikaties en dergelijke op het gebied van 
stads- en landschapsbeelden en historie. 
Onlangs s chonk hij daarvan he t •molengedeelte • , zijnde 9 grote 
plakboeken , aan onze vereniging . Onze hartelijke dank ! 
Zo gaan wij voort met het bouwen aan een molen- dccumentatie , 
waarbij ook antieke voorwerpen belangri jk zijn . 

Oude begroting Pewsum 

De heer B. van der Veen Czn . kreeg onlangs enige gegevens toe
gestuurd door de heer Oietrich Janssen , vrijwillig molenaar op 
de molen ' De Vrouw Johanna ' te F.mden . Deze handelden over de 

eventuele herbouw van de molen t e Pewsum, ten noor dwesten van 
Emden , in de zogenaamde ' Kromh~r~ • . 

Aan de begroting van dat werk ging het volgende verhaal vooraf ; 
Hoogedelagtbare Heeren van het Hoog Gaafelijk (?) Ampt 

gerigt te Pewsum . 
Volgens afspraak met den Heer Refertering (?) zende ik U ;.,d . 

agtbare een bestek van een niewe Agtkan te Pel en '.<eel en Ol y:r.oOll·r. 
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voor de Koningli jke Handmoelen in plaats te Pewsum, dog ik heb 
de Teken daarvan nog niet klaar , dog ik zal die in Korte zenden 
Ik had het al een gestuurd Maar ik heb het nog al wat Druk gehad . 
Ik zende ook bij het bestek de Kostenanslag en die beloopt in 
alles f 10. 184 g 2t st Holland of 5657 B (?) 45 3/4 st Pruis en 
volgens het bestek wort het een Goede Moolen, en de oude stend 
Moolen kan daarin gebruikt worden en dan is die waard Vier tot 
vijfhonderd Rijcksdaalders . 

Ik ben en Blijf U Ed . agtbaren getrouwen onderdanige Dienaar 

Nieuwe Schans , den 5 April 1824 G. P. Yliertzema. 

Hieronder zes regels, zeer klein geschreven, in gothisch schrift 
en daardoor voor Dietrich Janssen zeer moeilijk te ontcijferen , 
(het heeft hem een half uur gekos t): 
Der rep . Auftrag nebst Besteek ist dem Wiertzema mit Unterlagen 
am 6. May 1824 zurÜck gegeben , dagegen ein Antrag in wegen die 
Ersteren meinen Unterlagen gageben zum Contract ist 10576 Gulden 
2l StÜber holl . lautend, nebst den Resk . zugeliefert . 
Aurich den 6. May 1824. 
(rep. = Reperatur, Besteek = Kostenschätzung, Reskript = amt
licher Bescheid . ) 

Dan volgt de begroting in het bekende oude, krullige handschrift 
geschreven: 

Kosten Anslag. 

Het Hout tot de Onderhaijung beloopt 
Het greinen hout tot de geheele molen beloopt 
2435 vt (?) à 18 Strs maakt 

Het eiken Hout in alles bedraagt 793 vt à 1gl 
Het Ypern Hout bedraagt 350 vt ad 
Het beuken Hout 211 vt à 1gl 
2405 vierk . vt.lt d à 1t Str 
496 vierk . vt . 1 d à 1 Str 
540 vierk . v. t d à 3/4 Str 
5 Cub vt . Richel 

14 

f 175,-

2193,-
793,-
650,-
211,-
180, 7t 

2Lf, 16 
20, 5 
3,-



1 Vangstok 
1 Wilgen Vang 
68000 Steenen à 1000 - 10gl 
172 Tonnen Kalk à 20 Str 
2 Vragten Zand 
alle IJzerwerk, Spijkers, Rongen tezamen · 
genomen berekend op 
vier meelateenen 
een Pelsteen 
Drie Olysteenen 
het Riet, Dektau en Dekken 
De Zeils en het Touw 
het glas en Verven 
voor de Hals en Pen-steen 
voor de Zinken plaat 
voor Transport 
voor alle Kleinigheden 
voor Arbeidsloon 

1 ' 4 
20,-

680, -
172,-

18,-

1470,-
450,-
125,-
650,-
175,-
150,-
75,-
36,-
3, 10 

400, -
200,-

1200*-
Summa j10576 ,2t Str 

Opgemaakt te Nieuw Schanz 
in de maand April 1824, G.P. Yliertzema. 

holländisch. 

Di t geheel geeft een goede indruk van de kosten, die in die 
tijd nodig waren om een molen te bouwen . 
Behalve dit s tuk je, stuurde de heer Van der Veen Czn ook nog een 
fotocopie van een te bouwen •kokermolen• te Velge, of Vellage , 
in de Landkreis Leer. Dat is volgens hem in zoverre een merk
waardigheid, dat hier een spinnekop direct gebouwd werd als 
korenmolen. De molen van Overschild, van Klimp, was in 1900 
gebouwd van een spinnekop-watermolen uit Steenwijkerwold, 

terwijl de stenen uit Weenarmoor kwamen. De schets voor deze 
molen bevindt zich in het nederd. Staatsarchief in Aurich onder 
Rep. 6, 3343, de kleine molen bij Velge in het amt Leer, 1783. 
Bijgevoegd had de heer Van der Veen de originele, kennelijk 
niet door een bouwkundig tekenaar gemaakte bouwtekening. 
Ondanks het feit, dat deze tekening ook z'n charmes had, volgt 
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hieronder een hertekende versie , waarbi j de bouw ietwat 
schematischer is weergegeven • 

Links onder de tekening stond geschreven: 10 Fusz Groniger oder 
h i eszige Maas . Rechts van de tekeni ng stond een heel verhaal 
ter verklaring toegevoegd: 
Nr. 1. Unterste Werck und Gehäusse worinnen ein paar kleine Steine 
zum Rocken Mahlen, ein paar Steine zum Pelden und 2 solcher kleine 
St eine die Grütze zu brechen nebst ein Beutel Kiste. 
Nr . 2. Das Kokerhaus worin ein zack Rad mit 3 Schife Läufer. 
Nr. 3. Der Rumpf worin ein Kam Radt und Bunkler oder Brust Radt 
so urn den KÖnig lieget und von oben die Kraft nach vorm 2x 
ableitet . der KÖnig wird mit einem Kocher bedekt und daher eine 
Koker oder Sardammer MÜhle genannt , das inwendige Worck ist nicht 
nach den bernergt en Maasstabe sondern kan auf der Brust des 

gantzen abgenommen werden. 
Di ese MÜhle wovon ich selbst Eaumeister sein wolte , wird mjr 
in allem gerechnet etwa auf 800 Rt hl, ( Reichsthaler) zustehen 
kannen. Ondertekend met Jan Christoffers. 
Di t geheel is natuurlijk geen feilloos Hoogduits, maar zeer 
begrijpelijk. 
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Voor een volgende aflevering van de Zelfzwichter s telt de heer 
Van der Veen ons nog een artikel over molens in het vooruitzicht , 
waaronder over een paltrokmolen in Oost Friesland. 

Het betreft hier waarschijnlijk een artikel over paltrok
zaagmolen 1 De Naarstigheid' ( = vlijt , i j ver ) ten oosten van 
~mden , aan de noordzijde van het Fentjer Tief . 

Molennieuws 

2 . 1 Aeolus ' te !\dorp. 
De molenaar/eigenaar , de heer D. Kr uijer en vri jwilli ger 
Marti n van Door nik , die sinds april 1983 hier regelmati g 
enthousiast meedraai t , he bben nogal wat tegenslagen me t deze 
fraai in het dorp dominer ende mol en , die in 1981 gerestaureerd 
is . ~i j herinneren de woorden van mevrouw !na ·~rtens , die ae 
opening van de stelling- koren;- en peJ.molen op 4 uecemoer 
1981 heeft verricht , ' dat het verval al gaa t intrede~ op de 
dag na,~e res taurati~ ' . 

Naast de f_';eon: ii{elijke onuerhoudswerkzaa!r.Leden , z-:>:üs :.et 
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opnieuw teren van achtkant en kap , aanslaan van diverse wiggen , 
s meerwerkzaamheden van de 5aande werken , de zel f zwichtins 
nakijken enz . , hebben wij maar a l te goed kunnen ondervinden , 
hoe haar woorden werkelijkheid zijn geworden . De diameter 
van de rollenwagen onder de kap klopt niet meer met die van 
de rolvloer, die bovendien nog op enkele plaatsen is gebroken . 
Vooral aan de kant van de windpeluw liepen de rollen naast 
de rolvloer. Tijdens het kruien maakte de kruilier dan ook 
protesterende geluiden . En het bovenwiel en de bonka l aar 
liepen ook nog tegen elkaar aan . Om die reden is àe molen 
op 6 augus tus stilgezet . I nmiddels is aan molenmaker Doorn
bosch opdracht verleend voor het herstel . 

Ondertussen is de rolvloer geheel vernieuwd . Op 27 augustus 
j.l. kon de ' Aeolus ' het silhouet van het dorp Adorp weer mede 
bepalen door de wieken doOr de lucht te laten klieven . 

42 . •De Eendracht ' te Sebaldeburen. 
Na de restauratie van déze molen , die in 1982 voltooid ·wérd 
kwam een zwakke plek al snel aan het licht . Na een 20- tal 
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maaluren was de vijzel volkomen kaalgeslar,en . 
~ro e t goedkeuring van de inge l anden van de Sebal debuurster
molenpol der werd op 27 december 1 ~82 opdracht verleend aan 
mol enmal<erij Dunning (voorheen Bremer ) tot he t maken van een 
nieuwe vi~zcl. Op j februari 1983 werd de oude vij ze l gelicht 
en ontdaan van z:i. j n lagers , well<e opnieuw gebr uikt zijn voor 
de nieuwe vijzel. I n maart werd in de werkplaats een nieuwe 
vijzel gemaakt en op 14/15 april werd deze gepl aatst en 
a f gestel d , Door verschuiven van de potbalk moest op 5 mei 
a l snog een damwand voor de vijzelbak $epl aatst worden , om 
zo de bal' droog te kunnen krijgen en de potbalk goed te 
kunnen verankeren . Na deze aanloopperikelen is de mol en nu 
geheel maalwaardig en is als zodani g weer in gebruik . 

71 . 'Zeskante korenmolen ' t e Niebert. 
Reed·::; in de Ze l f zwichter 1/83 maakten we mel ding va n het fe i t , 
dat in deze molen een t weede koppel stenen i s geplaatst, 
complee t met regulateur • 
.Lle vrijwilli ge molenaar F:. C. Broekerna uit i·.arum heeft nu 
een koppel stenen voor veevoer en een koppel voor bakkers
meel. De gemeen t e , die er zeker geen spijt van heeft de 
molen in 1973 aarreeKOch t ce hebben, waarna zij hem liet 
restaureren , heeft op zaterdag 2 juli gezor gd voor een 
feestelijke ingebruiknemi ng . Vele molenvrienden war en ge tuige 
van het fees t met muzi ek , kor enkoeken , volkorenbr ood en 
gr aanjenever . Ool' gaven , heel toepassel ijk , De !~Ölnc\aansers 

uit Nieber t f olkl oristische dansen t en beste. 
De wethouder H. H. ~~iel<s tra zwaaide lof toe aan de Ve reni ~ing 
va n ~laatselijk Belang en de ~iebert er bevolking , die gul 
heeft geof ferd voor het behoud van de molen . Ve onlangs 
opgerichte llieberte r :·!ol encommissie gaat voor taan ieder e 
eerst e za t0rda1.1: vc;.E .io :?taand· activiteiten orgäniseren ror.•\ 
de Molen, Zonder twi jfel zal de vrijwilli ge molenaar dan in 
de hoofdrol zij n • • ~gb ert broekema , die van beroep chef
radiotechnicus is , komt ' al met al in de wcekenuen in ~e t 

voorvaderl ijk beroep teru~ . Zijn vade r was ct• wolena~r 

c. Groel~er•a op de molen te i' ornllorn (r.r Ljü in de l·ijJi v<:~ :. 
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verdwenen molens i n het Gronj.nger t-·iolenboelt) . 

broekerna Sr . gaf ook leidi ng bij o . m. het billen van de s tenen . 

Molenaar Garst uit Winschoten 

Dit stukje i s l;!r weer een in de serie gesprekken met molenaars 
en molenmakers . Het interview werd enige tijd geleden afgenomen. 

Oe heer Garst uit Winschoten is in 1926 a ls 15- jarige jongen 
begonnen bij molenaar Flouwman in Westerlee , Daar we r d toen 
echt er al geen windkrach t rneer benut, maar een tl pk Br onsmo t or . 
Het gebouwtje waar hij toen werkte , s t aat er nog . 
In augustus 1928 , hij was toen 17 jaar, kwam hij in dienst bij 
mol enaar Luth , op de wi ndmolen van Wes t erlee , Di e molen had een 

vluch t van 70 voet en was uitgerust met vier zeil en . 

Later , omstreeks 1935 , kr eeg de mo~en e en roe met zelfzwichting . 
Die r oe was afkomstig u.it Schildwolde , wa a r hij als .binnenr oe 
gedi end had . 

In augustus 1933 ging dh r . Garst naar Oude ~ekela , waar hij ging 
wer ken op de hoge pel- en korenmolen van Kos ter , 
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Het bijzondere aan deze molen was , dat de pelstenen gelijk met 
de stelling lagen en de maalstenen een zolder lager. 
Deze molen werd later verkocht aan J.W. Bakker in Groningen. 
Op deze molen heeft de heer Garst ook de beginselen van het 
pellen geleerd . Hij is trouwens maar kort op de molen in Oude 
Pekela geweest. 
Later is deze mooie grote molen helaas opgebrand. 
Na in 1935 nog een half jaar in Wasterlee gedraaid te hebben, 
ging de heer Garst op 4 november 1935 naar de molen van Edens 
in Winschoten . Daar werd hij de opvolger van D. Bos uit Belling
wolde, waarover U in Zelfzwichter 1/81 een verhaal kon lezen. 
In het bijgebouw van deze molen, dat in 1870 gebouwd was, 
tezamen met de verhoging van de molen, was ook een maalderij 
voor zgn. 'kousjer meel' , ook wel koosjer , of in Winschoten 
zelfs 'kousjes meel', genoemd. Dit was meel, dat volgens de 
godsdienstige gebruiken van de joden gemalen werd. Er was dan 
altijd een rabbi, of een man van de joodse gemeenschap aanwezig. 
•s Avonds ging dan het gehele gebouw op slot, weet de heer 
Garst zich nog te herinneren, zodat er niemand meer in kon. 
Winschoten had tot in de oorlog een aanzienlijke joodse gemeen
schap, die natuurlijk behoeft e had aan volgens de oude gebruiken 

gemalen meel. Winschoten werd in die tijd wel eens de tweede 
joden- stad van Nederland genoemd, want na Amsterdam, woonden 
er percentagegewijs de meeste joodse burgers. Tegenwoordig is 
dat nog steeds merkbaar aan de vele uitdrukkingen, eigen aan 
Winschoters, die meestal rechtstreeks op het Hebreeuws of het 
Jiddisch zijn terug te voeren. 

De molenaars in Winschoten, als bi j vb. ook Dijkstra en Berg , 
maalden en pelden gedurende de oorlog veel clandestien. 
Als er bijvb. een vergunning voor het pellen van 5 ton gerst 
werd gegeven, werd er veel meer gepeld en dat werd dan gewoon 
bij het zgn. •regeringsmeel' gezet in het pakhuis. De controleurs 
gingen het toch niet allemaal staan nawegen. 
Op die manier hebben de molenaars nog veel voor Winschoten en in 
het bijzonder v.oor onderduikers, die immers geen bonkaarten 
kregen, kunnen doen. 

Ook in oorlogstijd heeft dhr. Garst haver-mouten geleerd. In 
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Blijham woonde dhr. Dekker , die een molentje voor het maken van 
havermout had. Dus daarheen getogen. Dhr. Dekker wilde echter 
het geheim van z'n apparaat , dat door een motor werd aangedreven , 
niet verklappen. 'Kijk, zei hij, hier gaat het er in, en hier 
komt het er maar zo weer uit•. Daar schoot je dus ook niet erg 
mee op. Bij molenaar Doddema in Nieuwolda werd toen gedraaid 
met een dieselmotor. Deze molenaar had ook een havermout- molen. 
Met een meetlat heeft Garst toen de verschillende maten van de 
schijven opgenomen en van de peller. Volgens een klein reken
sommetje kwam hij toen achter het aantal toeren. Vervolgens 
ging hij naar smid Havinga, die hem daarna een 'hoaver-meulntje' 
heeft gebouwd, dat prima functionneerde. Molenaar Edens was 
voor z ' n tijd zeer vooruitstrevend op het gebied van sociale 
voorzieningen en zelfs vakanties, die in die tijd voor molenaars
knechten nog niet bestonden. In 1954, toen de graanhandel een 
beetje in het slop raakte, en de meelfabrieken opkwamen, is de 
heer Garst overgestapt naar de Aankoopcentrale . Daar is hi j 
gebleven tot z'n pensioen in 1976. Hij was toen in totaal 49 
jaar in de granen werkzaam geweest. 
Hij wist ook nog een leuke anecdot& te vertellen over Abeling 
Lemminga, de vroegere molenaar van Scheemda. Van hem werd 
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verteld, dat hij , als er 's avonds geen wind wa s , maar er wel 
veel gemalen moest worden, zic h te rusten legde onder de meelpij p , 
zodat het meel op z'n hoo f d zou vallen, als de molen door aan
wakkerende wind wat zou gaan draaien. Behalve een leuk verhaal , 
vertelt dit na tuurlijk wel iets over de omstandi gheden , waaronder 
de vroeger e molenaars moesten werken! 
Ook had de heer Garst nog e en aant al tips, berustend op z' n jaren
lange praktijkervaring als molenaar, die we misschien nog eens 
in de Zelfzwichter zullen afdrukken . Het artikeltje over het 

scherpen van maalstenen nemen we zeker nog eens op. 

D.J . T . 

Over een molenverzameling 

In daze vaste rubriak behand el t de hee r C. 8 . van der Korst 
recenteli jk verschenen publikaties op molengebied . 

1. Het vaalbelovende tweeluik van Drs • .1:-' . Nijhof, waarvan reeds 

eerder versc heen •wat ermol ens in Nederland ' is nu ook uitgegeven • 
.0i t boek , ' ~'!indmolens i n l·iederl and ', is eveneens schit terend uit
gevoe rd met meer dan 200 illustraties in kleur en zwart-wit. 
Alle aspec t en van onze molens worden er i n besc hreven: 
molens in volle glorie, maar ook de rompen en peperbussen zijn 

ni e t vergeten , stormscha de, br and , maar ook het leven en werken 
van molenaar , molenbouwer en mol ensloper . Alles komt aan de orde. 
Zéér aanbevolen ! Ui t gave mei 1983 bij ui tgeverij Waanders in 
Zwoll e, verkrijgbaar bij uitgever en boekhandel . 

Het fo rmaat is 21 x 28 cm, 176 pagina' s , linnen gebonden . 
ISBN : 90 66300 027 . De pri,js is f 49,50. 

2 . Uit Belgi~ ontvingen wij weer 80 zw/w fo to' s van wa termol ens 
en windmolenrestanten. Te weten 50 watermolens waarvan enkele 

nog i n werkende staat en 30 molenrompen . Van deze laa t s t en gaat 
nauweli j ks nog enige charme uit •• • , maar het hoor t er we l bij ! 
Wanneer gaan wij in i~ederland serie's uitgeven van onze pepe r 

bussen, rompen en stompen? De voor ons li~gende foto' s zi j n 
s cherp en van een goede kwal itei t, de ·erbi j horer.de oesci1ri ,j v in;~r;: . 

zijn , zoal s ook in ' t verleden , te beknopt en onvol doer.de . ,J a~ te : · ' 
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Deze sarie's zijn verkrijgbaar bij dhr. A. Carré, Roy de Blicquy

laan 37 , 39'70 Leopolds burg , België . 
De prijs is 125 Fr., plus verzendkosten van 25 Fr . 
Te bestellen op postrekening 000- 1171737- 74 . In de tokorost staan 
ons nog foto ' s te wachten van molens in de provincies Na men , 
l.uik en Luxembur 8 • 

3. Reeds in 1979 verscheen een f rans molenboek met als titel 
' Les i·loulins• door Jean Orsatelli . Dit boek van 196 pagina ' s 

is volop geillustreerd met uitsluitend tekeningen en tekenschetsen . 
Hoewel voor de meeste lezers van ueze rubriek de !<'ranse tekst 
wel niet zo eenvoudig te lezen zal zijn , is het werk door het 
grote aantal illustraties toch zeer interessan t geworden . 
Het boek is uitgevoerd in slap kaft en heeft als afmetine;en 
22 x 30 cm . He t behandelt wind- en watermolens en dit wordt niet 
beperkt tot Frankrijk alleen . Nog steeds uit voorraad leverbaar 
bij Gi.jsbers 8.: Van Loon, Hakkerstraat 7- ?a, !'octbus 396, 6800 1\J 
Arnhem. De prijs is ca . J, 60,- excl . 4:J<; B'I~!! en port:. . 

4 . Uit Duitsland ontvingen wij het vorie jaar uitgeeeven boekje 
van r.R. Nisse~ , 1 Gl~ck zu !' , verschenen ter gelegenheid van 

het 20- jarig bestaan van de Vereins zur Er haltung der \ïind- und 
WassermÜn len in Schleswig- Holstein und ~famburg . Het bestaat uit 
9'1 pagina ' s , is geillustreerd en heeft als armetingen 1.) x 2 1 cm. 
Ook in dit boekje worüen wind- en watermolens bescnrevçn , op de 
omslag een kleurenafbeelding van een grondzeiler in vuur en vlan: . 
Ook deze uitgave is uit voorraad verkrij&baar bij Gysbers ~ 
Van Loon (zie adres hierboven) , De prj_js bedraagt ca . i 20 ,
excl. porto en Bl'W . 

5, ~~ gemeente ~inschoten neeft deze zomer een fraaie ge~eente-

l. i jke molen f older uitgeeevon , waarin naar drie e;r ote stellinti
nolens wor den beschreven en waarin ook aandacht wordt s;eschonl-en 
aan on ze eigen vereniging . Ue fol~er is ~ratis verkrijgbaar oij 
cie afdeling voorlich t inc; , Postbus 175 , 9o'/\J ALl ·:, inacnoten . 

t; , •. :, van der Horst 
juli- augustus 198j . 
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Nieuwe leden 

\/er . vrienden van de bolwerksmelen 
J . J . van Bruggen 
J . ï1 . Heringa 
Lothar Hoekstra 
J . Tl . Janssens 
H. Kimken 
Li.obe ~: ooistr-a 

t: r amer 
A. ·:aas 
!: . J . .eyers- bakker 
r. . i;oed 
F. rleiter 
t<. van Hink- La r; ro 
P. /lest 

ûeventer 
:;edurr. 
ti ronin!';en 
Goniogen 
Harkstede 
Rcdutn 
Schouwerzijl 
Bedum 
Zuurdijk 
Hoogezand 
Groningen 
Groninr,en 
Gronine;en 
:-.ipijk 

Tevens ontvingen wij oericr.t van he t overlijden van ons lid 
1. . van der Laan te ,:;inschoten . 

Expositie 

In Slochteren wordt, n . a.v. het 200- jarig bestaan van de 
' Groote Poldermolen ', Groenedijk 22 , een expositie gehouden 
over de geschiedenis van de watermolens rond Slochteren, 
met foto's, kaarten, documenten, modellen, etc . 
Bovendien vindt er een tentoonstelling plaats van eigen
tijdse kunst , met als thema: water. U kunt er aquarellen, 
foto's, keramiek en gemengde technieken zien van Connie 
Brouwer, Ellie Smidt, Peter Hoogandoorn en Arien de Groot . 
De tentoonstelling word t gehouden van 1 okt . tot 1 nov. 1983. 
De openingstijden zijn : elk weekend en verder na overleg . 
'rel . 05982- 1 587 . 
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c. 

De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1983 
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