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Bij de voorplaat : 

Dit is de pas gerestaureerde koren- en pelmolen 11 Dljkstra" te 
Winschoten, gefotografeerd tijdens onze excursie op 1 september 
1984 . Hij i s gebouwd in 1862 en behoort met z~n 25 meter tot één 
van de hoogste molens van Groningen; is uitgerust met maar liefst 
vier koppels maalstenen en twee pelstenen. Het wiekenkruis be

staat uit twee zeilroeden (vlucht 23 , 85 m. ) met fokwieken Ir. 
Fauël waarin remkleppen, die vi a de spin kunnen worden bediend . 
Op de voorgrond de in originele Oostgroninger stijl gebouwde 

mulderswoning van de oud- molenaar S . Westerhuis. Het huis en de 
molen vormen samen een fraai geheel. 

Foto: M. E. van Doornik . 
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Najaarsvergadering 1984 

te Sebaldeburen op donderdag 8 november 1984. 

Zoals beloofd in 'De Zelfzwichter• 2/84 , volgt hier de nadere 
aankondiging van de najaarsvergadering . Het is ~1 enige jaren ge
bruikelijk , dat de najaarsvergaderingen in de regio worden gehou
den . Zo waren we o.a. reeds in Winschoten , Usquert en Delfz~l . 
Je zou kunnen zeggen , dat we reeds drie windstreken van de 
provinc ie Groningen hebben gehad . Daarom ligt het voor de hand 
dat de komende najaarsvergadering in het westen van de provincie 
zal worden gehouden. 
Als vergaderplaats is hiervoor Sebaldeburen uitgekozen . Gemakkelljk 
te bereiken vanaf Rijksweg 43 (N 7) op afslag Boerakker en do 
Friesestraatweg (de weg Groningen- Leeuwarden): afslag Gr~pskerk 
of Zuidhorn. 
De happening wordt gehouden in het multifunctionele gebouw 
11 1 t Spectrum" , hetwelk geheel door vrijwilligers gerund wordt . 
De agenda voor deze vergadering wordt u op een later tijdstiP, toe
gezonden . We kunnen alvast verklappen, dat er na het officiële 
gedeel te dia's vertoond zullen worden van de restauratie van de 
poldermolen "De Eendracht". Mogelljk kunnen er nog. dia ' s van de 
laatst gehouden molenexcursie vertoond worden. 
We hopen op een goede opkomst . Tot ziens op donderdag 8 november 
1984 in Sebaldeburen . En neem vrienden, kennissen en andere 
belangstellenden mee ! 

Excursie 1984 
Vereniging Vrienden van de Groninger molens 

door Henk Berends . (foto's: Mtn'tin E. van Doornik) 

Het organiseren van deze excursie van zaterdag 1 september 1984 
is gemakkelljker gegaan dan het versturen van de uitnodigingen 
hiervoor . De PTT accepteerde onze gevouwen en genie te uitnodi
gingen niet en zo kon het gebeuren , dat u een brie f hebt ont
vangen met een dubbele adressering. Dat het tljdstip van verzen
ding hierdoor erg werd verlaat, laat zich raden . Toch heeft het 
de molenvrienden er niet van weerhouden om met deze excursie mee 
te gaan. In kort tijdbestek was er een bus volgeboekt en de aan
meldingen bleven maar binnen stromen . 
Zo gingen we op zaterdag 1 september met 88 mensen op reis. 
Onder ons bevond zich onze nestor en afgevaardigde van •oe Hol
landscha Molen •, de heer B. van der veen Czn. Na afloop van de 
excursie gaf hij te kennen erg van de reis te hebben genoten , 
ondanks het toch wel wisselvallige weer . En inderdaad, alle 
elementen voor he t sla~en van de excursie waren aanwezig1 zoals 
daar zljn: twee bussen,e~n voor de rokers (kuch kuch) en eén voor 
de niet- rokers, 88 opgewekte molenvrienden , een wat buiig weer
type (dus wind) en natuurlijk een leuk programma. 
Bij het vertrek vanaf het NS- hoofdstation in Groningen liet het 
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De in slechte staat ver
kerende standerdmolen 
van Ter Haar wordt 
aandachtig bekeken. .... 

Mol-en "Berg" te Winschoten . 
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weer zich niet van zijn beste kant zien . Een miezerig regentje , 
waarvan je de grauwsluier zó zou willen afrukken . B~ aankomst 
in Winschoten bij "Molen Berg11 was er nog niet veel wind, zodat 
we zonder gevaar voor kleerscheuren tot boven in de kap konden 
gaan . Vanaf de stelling heb je een prachtig uitzicht op Winscho
ten en zijn twee andere molens, te weten: "Molen Dijkstra11 en 
"Molen Edens", welke zonder kap stond. De pas gerestaureerde 11 Mo
len Dijkstra11 draaide wel , maar deze heeft dan ook fokwieken met 
remkl eppen, welke door vrijwilliger Bé Oomkens geregeld werden 
open getrokken, om de molen niet op hol te doen slaan . 
Rond half elf wakkerde ·de wind wat aan , waarbij 11Molen Berg" ook 
in beweging kwam. Van malen kon echter nog geen sprake zijn. Bij 
het spoorwiel van 11Molen Dijkstra" kun je maar liefst zes schijf
lopen waarnemen voor het aandrijven van de vier koppels maalstenen 
en twee pelstenen ! 
Het bezichtigen van de standerdmolen van Ter Haar is een ware af
knapper . Dit zou ook gebeuren met de molen, ware het niet dat deze 
vierzijdig is gestut . De houten roeden l ijken nog goed intakt, maar 
voor de rest is het huilen met de pet op. 
Toch konden we hier nog een enthousiaste molenvriend aantreffen, 
die alhier setjes pentekeningen verkocht voor de wederopbouw van 
de standerdmolen te Mussel à raison van f 5,-. Indien u nog niet 
in het bezit bent van deze mooie pentekeni ngen, die als ansicht
kaart te versturen zijn, kunt u deze alsnog bestellen. Zie voor 
het adres in de vorige Zelfzwichter, nr. 2/84. 
De molen van Ter Haar heeft zonder meer een mooie ligging, midden 
in het veld met koren rondom. 
In het restaurant Boschhuis te Ter Apel werd na het aperitiefje , 
het diner gerserveerd. Om de thuisblijvèrs lekker te maken volgt 
hier de opsomming: kippe-cr~mesoep, gebakken rollade, gebakken 
en/of gekookte aardappelen, bloemkool, sperziebonen, groente
salade en als toetje ijs met slagroom. 
Hierdoor kon het gebeuren dat we enigszins afweken van het tijd
schema. Maar de bus en zijn chauffeur hebben meer in hun mars dan 
menigeen denkt. In geen tijd belandden we in Bourtange. · 
Via een zandweg 
kwamen we zowaar 
midden op het 
dorpsplein terecht. 
Volgens een toe
ristische folder 
van de gemeente 
Winschoten is de 
vesting Bourtange 
een uniek open
luchtmuseum met 
echte bewoners . 
De plaatselijke 
middenstand deed 
goede zaken. 
De niet al te grote 
standerdmolen kreeg 
het zwaar te verduren. 
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De draaiende standerdmo~en van Bourtange. 

De horden molen- enthousiastelingen mochten echter met tien tege
lijk naar binnent dit vanwege de ruimte. Het malen werd tijdelijk 
stilgelegd. Deze nieuwe molent welke een getrouwe kopie van de 
molen van Ter Haar is, ziet er goed verzorgd uit. 
Standerdmolens in vestingplaatsen zoals Beurtanga en Heusden, 
staan altijd op een verhoging (meestal een stadswal) , om geen 
hinder te hebben van windbelemmering van de wallen rondom de 
vesting. Echter blJ de molen van Beurtanga bleek een extra ver
hoging noodzakelijk binnen de straal van de trap/staart. De 
trap/staart is nl . langer dan de roeden. Dit is erg lastig tij
dens het voorleggen van de zeilen. Om de opatap te vergemakke
lijken, is de belt met ongeveer een halve meter verhoogd. De 
rand van deze verhoging komt echter nêt onder de wieken, zodat 
haast bergschoenen nodig zijn tijdens het werken met zeilen . 
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Ylat ook opviel was het ontbreken 
van de steenkraan , mede ten 
gevolge hiervan was het bilsel 
van de maalstenen niet al te 
best meer . Hen wacht nu op de 
Hulk • • •• 
Het kruien van deze standerd 
gaat gesmeerd . Even de rug tegen 
de trapboom en hup, de molen 
staat zo met de kont in de wind. 
Om klokslag kwart voor 'vier 
reisden we af richting Balling
welde . Onderweg kwamen we door 
Veelerveen , waar 11Nieman 1 s 
~1olen 11 staat . Een molen met 
roeden zonder kikkers , zodat 
hierop geen zeilvoering moge
lijk is. In Vriescheloo reden we 
op enige afstand de molen 
11De Korenbloem" voorbij, met de 
blauwe OHM- wimpel op de kap, dit 
vanwege de vijfde molenzaterdag . 
Deze molen kan echter momenteel 
niet draaien, wegens een in 
slechte staat verkerend boven
wiel. 
In Ballingwelde werd 11Veldkamp's 
~leulen 11 bezichtigd. Molenaar 
D. Bos had het malen juist ge
daan . Derk Jan Tinga had op de 
stellingzolder over klandizie 
niet te klagen. Dat bij restau
raties wel eens iets door be
trokken instanties over het 
hoofd wordt gezien , hoeft geen 
betoog . Zo ook bij deze molen, 

De "VeZ.dkamp's MeuZ.en" te 
Be Hingwo Z.de. 

.. ' 

waarbij de zeilen maar 2/3 van het nieuwe hekwerk bedekken. Of 
zouden ze zo gekrompen zijn? In stromende regen namen we afscheid 
van Ballingwelde om de thuisreis te aanvaarden. 
Een enkeling werd afgezet in Winschoten, waarna we tegen zes uur 
weer bij het Hoofdstation in Groningen arriveerden. 
We kunnen terug zien op een zeer geslaagde molenreis, waarbij 
voor elk wat wils was . Alle hulde voor de organisator Lammert 
Groenewold en niet in het laatst aan de twee buschauffeurs, die 
ons weer veilig thuis brachten. H. B. 

Voor het volgende nummer van 'De Zelfzwichter • , dat in december 
1984 zal verschijnen , verzoeken wij u vriendelijk uw kopij in te 
leveren vóór: 

lleir 15 november 1984. 
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Molenmodellen 

door Martin E. van Doornik 

Al sinds enige tijd ergerde ik me blauw en groen aan de bekende 
(voor de molenliefhebbers beruchte) souvenirs-molentjes. 
Wandelend op het Amsterdamse Damrak zie je ze bij duizenden staan 
in de etalages . Ik heb me al afgevraagd waarom er niet over ge
schreven of gesproken is in onze eerlijke molenwereld . 
Het zUn lelijke ondingen (zie foto onder) in de gekste kleuren 
met hun superbrede wieken , de achtkantvelden afwisselend wit en 
groen , de raampjes in rood of geel , soms met een lamp of muziek 
erin ( in een ec hte molen is er maar één soort muziek: die van de 
gaande werken!), schorenloze stellingen met goudrandje en een 
motortje voor 10 d 20 enden in een op een vogelhokje lijkende kap. 
Aan dit alles een vaak slordige staart, waarvan het kruirad 
meestal half hoog boven de stelling hangt . 
Welke fabrikant kan zoiets durven maken, misbruik makend van de 
onwetendheid van de argeloze toeristen en niet-molenkenners? 
Het kleinste exemplaar van zo'n prul kost nu al gauw vijftig 
gulden. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden om molen
modellen •echter' te laten lijken. Het is eenvoudig mogelijk om al 
die lelijke molentjes in een vuur te gooien en te vervangen door 
authentiekere miniatuur-molentjes. 
Ook zijn bij diverse molenverenigingen voor de hobbyîst gelukkig 
bouwtekeningen verkrijgbaar, ook bij ons in Groningen. 
Tijdens de jaarvergadering van ' De Hollandscha Molen ' te Amster-
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dam in 1983 konden wij prachtige molenmodellen in allerlei typen 
in de foyer bewonderen. Voor echte molenliefhebbers om van te 
watertanden. Daar heb ik ook een ANWB-bouwpakket van de molen 
"De Zwaluw" in zuurdijk gekocht. Achteraf gebleken lijkt het hele
maal niet op onze Zuurdijkster molen. Ik had hierdoor de indruk 
datde tekenaar van het bouwpakket nog nooit in Zuurdijk is ge
weest. Het model heeft twee inplaats van drie zolders onder de 
stelling, de echte molen heeft vertikale planken op het achtkant. 
Verder heeft het kartonnen molentje een ultraplatte Rijss·en
achtige kap met verkeerde kleuren en zelfzwichting in de voor
zomen en maar één stellingdeur. Geen voeghouten en rooster
houtjes onder de kap. De ramen zijn eerder Oostfries dan Gronings. 
Gewoonlijk vindt men in Groningen vierkante ramen met negen ruiten 
op de molens en in het oosten van onze provincie vaak ijzeren 
ramen met een boog aan de bovenkant. 
De aanwezigheid van de vele staalbedrijven in die regio tijdens de 
glorietijd van de molenbouw zal wel daar debet aan zijn. 
Ook hebben de bovenassen van een groot aantal van onze Groninger 
molens hun afkomst daar aan te danken; te weten de gieterijen van 
H.J. Koning te Foxham en J.M. de Muinek Keizer te Martenshoek. 
Deze - thans niet meer bestaande - bedrijven waren gesitueerd te
midden van de scheepswerven aan het Winschoterdiep. 
De kap vanhet zuurdijkster model heb ik maar zelf gemaakt van 
hout naar voorbeeld van de 11 Aeolus" te Oldehove, omdat zijn mooie 
en hoge vorm mij wel aansprak, en weer in oorspronkelijke Groninger 
kleuren geverfd. Het kartonnen staartwerk is voor een deel benut 
voor de voeghouten, daarom heb ik een windroos aan de kap gemaakt. 
De roosterhoutjes kon ik van lucifers maken. 

Algemeen beschouwd is het wel een 
leuk molenmodel, al is het dan 
niet meer te herkennen als "De 
Zwaluw". 
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Over zulke modellen wil ik geen 
'zwartboek' schrijven, maar ik 
vond het wel nodig om voor een 
eerlijke molen-mening uit te 
komen. M. E.v.D. 

I/et 1 gewijzigde 1 mo Zenmode Z van 
Zuurdijk. 



Vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen 

door Derk Jan Tinga. 

voor verschillende lezers van •De Zelfzwichter' zal de naam van 
de Molenwerkgroep nie t onbekend in de oren klinken. 
Er zijn echter waarschijnlijk ook erg veel lezers, die niet zo be
kend zijn met het doen en laten van deze vereniging. 
Daarom heeft uw redakteur, die zelf een van de bes tuursleden van 
de Molenwerkgroep is , besloten er eens iets over te ver tellen . 
De Molenwerkgroep is ontstaan in 1974, toen enige leden van het 
I.V.N.'), afdeling Bellingwedde/Vlagtwedde-~oord , zich hadden 
voorgenomen , de alternati eve landbouw wat meer uit de theore
tische hoek naar de praktijk over te hevelen. 
Op 6 mei 1974, nu dus zo ' n tien jaar geleden, was in samenhang 
hiermee op een I . V. M.-vergadering besloten een molenwerkgroep op 
te richten, in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Mole
naars en die werkgroep later zelfstandig van het I.V.N. te laten 
functioneren . 
Op 19 oktober 1974 werd daartoe door de I.V . N,-leden , de heren 
Buiskool, Kuiper , Sterenborg, Veeman en enige donateurs , waar
onder de heren Bouma, Hoeksema en De Jonge een vergadering be
legd in restaurant ' Old Farm' in Bellingwolde , waarbij onder 
anderen ook de heren D.J . Abelskamp, T. de Jong , A. Ties en 
R. Wassens waren uitgenodigd . 
Er werd besloten met een cursus te starten voor de opleiding van 
vrijwillige molenaars. 
Als coördinator wordt de heer Starenborg aanges teld , De leiding 
van de cursus zullen Rolf Wassens en de heer Ties op zich nemen, 
terwijl de heren D. Bos en J . Bunk he t praktische gedeelte zullen 
verzorgen. 
Er zijn op dat moment ongeveer der tien cursis ten. 
In 1975 geven de heren Ties en Wassens de leiding van de op
leiding over aan de Groninger docenten Dijk en De Jong . 
De theorielessen worden in die tijd gegeven in het buurthuis t e 
Wedde . In 1976 worden deze verplaatst naar de molen van Noord
l aren, tegelijk met de praktijklessen . 
Nadat de eerste cursisten in het voorjaar van het volgende jaar 
hun diploma hebben behaald en er een nieuwe cursus is gestart , 
waar ook uw redakteur aan deelneemt , samen met de heren Groene
veld en Murris , gaan de l essen weer plaatsvinden in Bellingwolde 
en Vriescheloo. Docenten zijn dan de heren Bos, Buiskool, Bunk en 
Oomkens. Na ongeveer twe e jaar opleiding behalen ook van deze 
cursisten t wee kandidaten hun diploma , terwijl er onder tussen ook 
al weer met een nieuwe cursus is gestart.· 
De gemeen te Bellingwedde verleende in die jaren gelukkig ook al 
heel welwillend s ubsidie, misschien ook mede omdat de toenmal i ge 
burgemeester Hoeksema zelf een gedeel te van de opleiding had 
gevolgd , en de molens in zijn gemeente een warm hart toedroeg . 
In die tijd (1979) wordt ook de vraag opgeworpen , of de werk
groep op dezelfde voet zal doorgaan of zich eventueel als offi
ciële vereniging of stichti ng moet laten inschrijven . 
De coördinator, de heer Sterenborg , voelt er niet langer voor , 
de verantwoordelijkheid voor de financiën alléén te dragen en wil 
' ) I.V .N. =Instituut voor Natuurbescherroings educatie 
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graag de werkgroep gieten in de verenigingsvorm. De algemene 
vergadering besluit om een vereniging op te richten, ondanks het 
aandringen van de heren D~k en De Jong, om de werkgroep op te 
doen gaan in de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens . 
Nadat contact is gelegd met een notaris en een voorlopig bestuur 
is gekozen, met de heer De Haas als voorzitter en de heren 
Starenborg en de schrijver van dit stukje respectievelijk secre
taris en penningmeester, wordt een begin gemaakt met het op
stellen van de statuten. 
Ondertussen verneemt de werkgroep uit Bourtange, dat daar enige 
vrijwillige molenaars wo~den opgeleid, die met de daar nieuw 
gebouwde standerdmolen willen gaan draaien . 
Ze willen graag de rest van hun opleiding in Oost-Groningen 
volgen . Ook hebben enige andere cursisten zich aangemeld. 
Als bestuur van de nieuwe vereniging, opgericht op 16 januari 
1982, worden gekozen de heer L. E. Buiskool als voorzitter, G. E. 
Starenborg als secretaris en D.J. Tinga als penningmeester. 
Er wordt een nieuwe cursus gestart en de deelnemers worden ver
deeld over de molens van Ballingwalde en Vriescheloo. De theorie
lessen worden gedeeltelijk op de molen , maar voornamelijk in het 
buurthuis ' De Brug' in Ballingwalde gegeven. 
Er volgen excursies voor de cursisten naar Ost- Friesland, Noord
Groningen , Drenthe, de Zaanse Schans, Friesland en Gelderland, 
om ook andere typen molens eens met eigen ogen te kunnen zien. 
De gehele opleiding vindt deze keer plaats met Oostgroninger 
instructeurs en in Oost- Groningen, vooral omdat de cursisten niet 
zoveel zin hebben, steeds naar Noord-Groningen te moeten gaan, 
hetgeen elke zaterdag toch nog altijd zo'n 170 kilometer rijden 
zou hebben betekend. 
Het bl~kt, dat de inspanningen van de cursisten en de instruc
teurs niet voor niets zijn geweest, want op de voorjaarsexamens 
behalen van de acht kandidaten vier hun diploma, terwijl twee 
respectievelijk het theoretische en het praktische gedeelte nog 
eens over moesten doen. Twee kandidaten worden helaas afgewezen , 
waarvan er één na het examen voor langere tijd naar het buitèn
land wil gaan, zodat die op korte termijn ook geen mogel~kheid 
heeft, om herexamen te doen . Toch al met al een heel redelijk 
resultaat, vinden de werkgroep-leden . 
Op dit moment zijn we weer bezig een nieuwe cursus te organiseren. 
Iedereen uit Oost-Groningen en omstreken, die daadwerkelijk iets 
aan het molenbehoud wil doen, is welkom en kan zich aanmelden. 
We zijn ook van plan de molens in Oost-Groningen, die l~den onder 
verwaarlozing, onder de aandacht van de betreffende overheden 
en/of eigenaars te brengen, zodat er misschien op korte termijn 
iets aan gedaan kan worden . Z~lf kunnen we in elk geval zorgen 
voor adviezen en mensen om de molens te laten draaien . 
We denken daarbij onder anderen aan de eventueel nieuw te bouwen 
standerdmolen te Mussel, waarover u in de vorige Zelfzwichter 
iets kon lezen; de standerdmolen van Ter Haar, de poldermolen 
van Wedderbergen, het spinnekop-zaagmolentje te Wedderveer, de 
korenmolen van Veelerveen, de pas gerestaureerde molens van 
Winschoten en de molen van Ganzedijk . 
Het blijft een eeuwig vechten, niet tégen , maar vóór windmolens , 
ook in Oost-Groningen! 
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Een gedeeLte van de Leden van de MoLenwerkgroep op de steLLing van 
"De Korenbloem" te Vriescheloo. 
V. Z. n. r . : de heren KUjnstra, EeZman, Ván der Heide, Brandt, Bossen, 
Sterenborg, mevr. Heeres en de heren OLdenburger, Oomkens (op de wiek), 
BuiskooL, Annema, Bos (met pet) en Hofsteenge . 

Het adres van de Vereniging Molenwerkgr oep Oost-Groningen luidt: 
Postbus 47 , 9695 ZG Bellingwolde. D. J . T. 
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VRIJWILLIGE Examen vrijwillige molenaars 
z 3: 
: 0 ... 
Q .... 

; Op 4 juni 1984 behaalden twee kandidaten uit Oost-
z Groningen, opgeleid door de heren D. Bos, L.E. Buis
,.. kool en T. J . Tinga , op de korenmolen 11 Entreprise 11 

: te Kolham het examen voor vrijwillig molenaars • .... ... 
::1: "' Twee cursisten werden helaas afgewezen . De geslaag

den zljn: Gerda Koster-Westervaarder uit Finsterwalde 
en Willem Hoftljzer uit Bourtange. 

Ook op 27 juni werden examens afgenomen op dezelfde molen te Kol
ham . Tljdens dit examen slaagden Erik Geukes uit Bourtange en 
Alidus Hofstaenge uit Vriescheloo. 
Van de twee overige kandidaten moet één het theoretische gedeel
te , en één het praktische gedeelte nog eens over doen . 
Wlj feliciteren de gelukkigen met de behaalde resultaten en hopen , 
dat ze lange t!jd van hun bevoegdheid , om molens te laten draaien , 
gebruik zullen maken . 
Behalve dat er in Oost-Groningen kandidaten klaar waren voor het 
examen doen, waren er ook bij de heren B. Dijk en D. Wljghel kandi
daten. 
Voor deze kandidaten was er op de molen 11 De Meeuw" te Garnwerd 
op dinsdag 5 juni 1984 he t examen. De geslaagden hier zijn de heren 
J. Oosterheerd uit Groningen, T. Kalk uit Ruischerbrug, W.H. 
Huizenga uit Usquert en R. Bouwknegt uit Loppersum. Ook de heer 
A. W. Prins uit Marssum (Fr.) legde nu zijn theorie-examen met 
goed gevolg af . 
Voor al deze geslaagden geldt natuurlijk he t zelfde als voor de 
geslaagden hierboven: van harte gefeliciteerd met dit resultaat ! 
Vanzelfsprekend ook de instructeurs een pluim op de hoed voor dit 
goede resultaat. 

VRIJWILLIGE 
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sooe getuigschrift uitgereikt 

Z.K. H. Prins Claus heef t in functie van Bescherm
heer van de vereniging 1 De Hollandscha Molen' op 30 
augustus 1984 het 500e getuigschrift Vrljwillig 
Molenaar uitgereikt . Op die dag heeft de examen
kandidaat - de heer A. J. Keljzer uit Den Burg 
(Texel ) - in een tweetal onderdelen , nl. het voor-
leggen van de zeilen en het vangen van de molen , 

examen gedaan. Hierna overhandigde Prins Claus officieel het 
getuigschrift aan de heer Ke!jzer . 
Di t alles vond plaats in Molen no. 2 van de Molenviergang in de 
Twe emanspolder te Zevenhuizen (Z . H. ). 

Beursaktiviteiten 
Ieder jaar proberen we onze Vereniging Vrienden van de Groninger 
Molens in de publiciteit op beurzen, braderies en andere feest 
dagen . Ook zljn er dan altijd nog weer vrijwilligers te vinden om 
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de artikelen aan d.e man te brengen . Hiervoor hulde. 
Dit jaar kregen we een uitnodiging van de Handelsvereniging te 
Zoutkamp. Van 30 juni t/m 18 augustus 1984 waren er zomer
feesten . Deze feesten werden georganiseerd op zaterdagen en of 
wij ook belangstelling hadden voor een stand. In eerste instantie 
voor ~~n zaterdag , maar toch zijn we er twee zaterdagen geweest. 
Op de eerste dag viel het weer en de publieke belangstelling wat 
tegen. Voor het eerst stonden we onder een tentdoek en dat leek 
erg s feervol . Omdat ook de tweede zaterdag qua verdiensten te
gen viel, zijn we de volgende dagen niet meer geweest . 
Behalve in zoutkamp waren we op 4 en 5 augustus op Landgoed 
Mienoord te Leek te vinden. Dit in het kader van een Groninger 
Markt. Alhoewel er niet zoveel kraampjes waren, was dit een erg 
gezellige markt. Vooral het weer werkte op de eers te dag erg 
mee . 1s Middags konden de aanwezigen genie ten van de Grunneger 
Daansers uit Zandeweer. Wat erg opviel was de grote belangstel
ling voor ons borduurpatroon met molens . Binnen 2 à 3 uur was 
onze meegenomen voorraad uitverkocht . 
Voor degenen onder u, die niet bekend zijn met de uitgaana
mogelijkheden van het landgoed: er is een prachtig jeugdpark en 
een kinderboerderij, waar de kinderen zich uitstekend kunnen 
amuseren. Ook is er de mogelijkheid om een ritje te maken op het 
modeltreintje. 
Op het allerlaatste moment kregen we nog een uitnodiging voor de 
jaarbeurs in de Martinihal te Groningen . Op het buitenterrein 
deze keer. Onze stand had de vorm van een huisje. Jammer genoeg 
viel het plekje tegen, waardoor de meeste mensen ons niet hebben 
kunnen vinden. Wel viel de weidemolen van de heer B. Dijk meteen 
op , dus reclame voor onze Vereniging was er . 
Voor degenen die het nog niet weten: onze Vereniging heeft 
prachtige bouwtekeningen te koop voor een tuinmolen op schaal 
getekend. U heeft dan een sieraad in de tuin . Het geheel is voor
zien van een duidelijke beschrijving. 
Tot slot willen we nog eens iedereen die meegewerkt heeft aan de 
beursaktiviteiten erg bedanken voor hun inzet en we hopen , dat 
er een volgende keer weer een beroep gedaan kan worden op de 
bereidwilligheid • Enna H. Laan - Berghuis. 

Inlichting gevraagd 

Wie kan ons inlichtingen geven over het verloop van de vroegere 
firma W. J . Wieringa te Vierverlaten? . 
Deze firma leverde geklonken stalen roeden voor windmolens . 
De zaak heeft niet lang bestaan en na beëindigen kwam de heer 
Wieringa in dienst bij de fa . Gorter in Hoogezand. 
Weet iemand hoeveel roeden er ongeveer zijn gemaakt en z ijn daar 
nu nog van in gebruik? 
Alle gegevens zijn welkom , waarvoor bij voorbaat onze dank. 

13 

C. E. van der Horst 
(secretaris) 
Langeweg 10 
9679 HP Scheemda. 



Verbetering van subsidie -regeling 
voor het jaarl~kse molen-onderhoud 

door B. Jongsma. 

Verbetering van de onderhoudssubsidieregeling - daar was de 
molenwereld aan toe ! Vooral nu we niet meer er van kunnen uit
gaan dat alles wel met een komende restauratie in orde zal komen , 
moeten we met het jaarl ijkse onderhoud zo veel mogelijk in het 
molenbelang doen als mogelijk is. Bovendien: geregeld onderhoud 
maakt de kosten voor instandhouding lager en •• • • je blijft zo 
lang mogelijk doorgaan met een molen die er redelijk uitziet en 
die kan draaien ! 
Dit zijn de geluiden die al jarenlang in de molenwereld klinken, 
o.a. op de Contactdagen voor moleninstanties, georganiseerd door 
de vereni.ging ' De Hollandscha Molen•. Deze liet een rapport ver
schijnen, getiteld "De toekomst van het onderhoud van molens", 
waarin het belang en het voordeel van jaarlijks onderhoud met veel 
statistische gegevens worden onderbouwd. 
Daarenboven pleitten en pleiten diverse moleninstanties voor een 
versoepeling van de subsidieregeling , o .a. door de regeling ook 
per molenbezit te laten gelden in plaats van streng per afzonder
lijke molen. Ook de gedachte van het aanwijzen van •proefmolens •, 
die in het eerdergenoemde rapport naar voren wordt gebracht, 
sloeg in de molenwereld wel aan, met de Provinciale Groninger 
Molencommissie voorop. Doel is dan het voordeel van een goed en 
volledig onderhoud nog meer aanwijsbaar te maken. Overigens is 
dat ook niet een eenvoudige zaak als men ~ zo is aangetoond -
weet dat de instandhouding van een molen per jaar ongeveer 
f 11.000,- vergt . 
Tot nu toe is niet gebleken dat de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg veel voelt voor veranderingen in de toepassing van de 
subsidieregeling, eerder is het tegendeel . 
Des te verheugender is dat het rijk de maximum- bedragen van de 
subsidieregeling heeft verhoogd! Het bedrag voor een niet
werkende molen is opgetrokken van f 2 . 000, - naar f 3 . 000,- . Het 
bedrag voor een malende molen gaat van f 3.000 , - naar f 5.000 ,-. 
De subsidie- percentages plegen te bedragen: rijk 40 %, provincie 
15% en gemeente 25 %. 
Voorbeeld: voor een malende molen is in 1984 (de regeling is al 
dit jaar ingegaan!) f 12.300, - aan onderhoudskosten besteed. 
Daarvan komt terug van het rijk 40 % van f 5. 000,- = f 2. 000,- , 
van de provincie f 750, - en van de gemeente f 1. 250,-, totaal 
80 %. 
Het provinciaal bestuur van Groningen heeft reeds in een rond
schrijven laten blijken de verbetering van de regeling te steunen. 
Moleneigenaren , l et op uw zaak ! Benut de verbeterde regeling. 
In het begin van 1985 zullen de formulier en u weer door de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg worden t oegestuurd. 
Het bovenstaande geldt voor korenmolens en de meeste polder
mo.lens. Voor sommige poldermolens is de wet B .w . 0 . (Bescher
~ng Watersta~swerken in Oorlogstijd) van toepassing. 
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Voor B.W.O.-molens werd en wordt een maximum als bovenbedoeld 
niet aangehouden, hoewel de gedeclareerde kosten uiteraard wel 
op jaarlljks onderhoud moeten slaan. 
Eigenaars van B.W.O.-molens kunnen hun declaratie aan het eind 
van het kalenderjaar insturen aan Gedeputeerde Stataan der 
provincie Groningen . Ook op enkele overige punten wijkt de B. W. O.
regeling iets af; zij is gunstiger . B. J • 

Molennieuws 

Het is een goede zaak als we vanuit het •veld ' kopij krijgen. In 
de vorige Zelfzwichter konden we met medewerking van de vrij
williger Pie t van Dijken uit Uithuizen een kleine reportage (met 
foto's) over de verbeteringen aan de poldermolen 11Goliath 11 

(nr . 122) plaatsen. 
Ook nu kunnen we in onderstaand nieuws gebruik maken van diverse 
bijdragen. Wij sporen de vrijwilligers en verder iedereen, die iets 
te verhalen heeft over molens, op bijdragen op te sturen naar de 
redaktie van dit blad . Kopij is altijd welkom op postbus 213 , 
9700 AE Groningen. 

(De nummers bij deze molennieuwtjes verwijzen naar het molennummer 
in de tweede druk 1981 van het Groninger Holenboek . ) 

2. Koren- en pelmolen 11Aeolus" te Adorp 
In de eerste drie weken van september 1 84 onderging deze 
prachtige molen een verf- en teerbeurt, in opdracht van 
molenaar/eigenaar D. Kruijer en uitgevoerd door molenmaker 
K. Doornbosch. Daar o.a. de vangstok binnengehaald was om 
gemenied te worden, kon de vrijwilliger Martin van Doornik 
een maand lang de molen niet draaien . 
Zodra de bomen hun bladeren gaan verliezen, zullen een aan
tal bomen in de onmid~~Ke omgeving van de molen tot 
stelli nghoogte worden gesnoeid. 
Getracht zal worden of de zuidelijke pelsteen na ruim 40 jaar 
stilstand door de vrijwilliger weer draaibaar gemaakt kan 
worden, om als ballast te kunnen dienen , wanneer de molen 
bij sterke wind •voor de Prins • gaat draaien. De andere pel
steen mist helaas ~n brugbalk. 
De boerderij Molenweg 11 , links naast de molen , zal binnen
kort vanwege het best emmingsplan voor Adorp worden gesloopt , 
waardoor de grote stellingmolen aan de noor dkant geheel vrij 
wordt . Er zullen een aantal woningen worden gebouwd , zij het 
veel verder van de Molenweg af gelegen . Deze boerderij diende 
tot 1938 als mulderswoning, zodat een stukje herinnering 
gaat verdwijnen . 

3. Poldermolen 11De Eolus " en mulderswoning aan het Aduarderdiep 
Deze watermolen is aan een vrij omvangrijke verbeteringabeurt 
toe. Het is al langer bekend dat sommige verbeteringen aan 
de orde waren. Onze Stichting Groninger Holenvrienden heeft 
al enkele jaren geleden geadviseerd gebruik te maken van de 
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toen nog bestaande 'Klein herstel-regeling'. Sommige molen
bezitters zagen kans tot twee keer toe van die regeling 
gebruik te maken. Als dan werd 2 x f 25.000,- = f 50. 000,
beFteed, waarvan 70 % werd gesubsidieerd. Ook het waterschap 
Wee terkwartier vroeg in die tijd aan zijn molenmaker~ een 
offe~ te voor mogelijk uit te voeren verbeteringen. Het totaal
bedrag ontmoedigde het waterschap, hoewel het natuurl~k 
moge~Jk was vooreerst een deel van dat werk (tot z f 25 . 000,- ) 
in het kader van genoemde regeling te laten uitvoeren . 
Het waterschapsbestuur steunt meer op de gedachte tot mecha
nische bemaling van de Fransumerpolder over te gaan . 
Van de verschillende mogelijkheden valt de keuze waarschijnlijk 
op een dieselmotor in de molen . 
Tevens zal dan de windkrachtbenutting in principe mogelijk 
blijven . Vooreerst is een tijdelijke oplossing gevonden in het 
plaatsen van een noodgemaal . Het was bij de plaatsing voor de 
familie Dijk een wrange zaak , vanuit hun woonkamertje de op
bouw van dat gemaal te zien; het verraste hun totaal . 
Al meer dan 33 jaar hadden zij de bemaling op de oorspronke
lijke manier verzorgd. En nog draait de molen; zijn capaciteit 
is ongeveer acht keer zo groot als die van het noodgemaal . 
Dat draaien kan dus nog, hoewel het noodzakelijk was de door 
verrotting zeer onveilig geworden vangstok te vervangen. 
Nartin E. van Doornik heeft toen maar een helpende hand toe
gestoken en geheel eigenhandig een nieuwe eiken vangstok 
gemaakt (zie foto•s onder) . Deze is op 4 augustus j . l . in de 
molen aangebracht . 
In de verdere toekomst zal de Stichting Groninger Molen
vrienden een rol moeten spelen . Het wa terschap Weeterkwartier 
acht het ook meer op de weg van een molenstichting liggen 

BeeLd van de oude vangstok van 
"])e EoZ.us": comnentaar Ol)erbodig! 

Bernard Dijk bij de nieuu;e 
vangstok, die 5,30 m Zang is. ~ 
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voor de molen zorg te dragen . 
Ten aanzien van de mulderswoning z~n de problemen groter . 
De opvatting van de Groninger Molenvrienden ten aanzien van 
de twee- eenheid poldermolen/mulderswoning is bekend. 
Zoveel mogelijk behouden! Uit historische en uit landschappe
lijke betekenis (zie foto onder). Sinds een aantal jaren is 
er een nieuw motief b~gekomen. 
Poldermolens , die toch al eenzaam plegen te staan, hebben bij 
het ontbreken van een bewoonde mulderswoning te l~den onder 
vandalisme. 

De wee-eenheid van poldermolen "De Eolus" en de mulderswoning, gezien 
vanaf het Aduarderdiep. 

Het is niet zo , dat het waterschap Westerkwar tier niets voelt 
voor het instandhouden van dienstwoningen: zie de gerenoveerde 
woning b~ "De Jonge Held" (57) , die door de familie Van der 
Veen wordt bewoond . Piet van der Veen heeft een dubbele 
functie: vakman/schilder bij het waterschap Weeterkwartier en 
water·mulder op "De Jonge Held" . Een andere , vroegere mole
naarswoning wordt het waterschap goed in stand gehouden: die 
van de verdwenen poldermolen "De Kriegsman" te Hoogemeeden 
(zie nr. 4, pag . 150 Groninger Molenbeek) • 
Helaas kwam er voor de woning van de familie D~ geen lots
verbetering . We treffen daar een wonen aan als in de vorige 
eeuw. Velen hebben zich daarover kunnen verwonderen . Veel 
mensen uit de molenwereld vooral , ui t Groningen maar ook 
elders uit Nederland. Dat vloeit voort uit de aktiviteiten 
van het echtpaar . Bernard Dijk staat alom bekend als promi
nente molenkenner en als opleider van vr~willige molenaars. 
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t<tevrouw Dijk - Rienks is met haar hele leven al met molens ver
bonden . Ze kreeg al eens een oorkonde van 'De Hollandscha 
Molen• voor haar molenwerk . 
DaarbiJ mag ook genoemd worden haar weergaloos handwerken, 
vaak met molenmotief . Veel van dit werk wordt voor molen
belang ter beschikking gesteld , o.a. voor de Molenstichting 
"De Meeuw" en "Joeswert", gemeente Ezinge . 
In het kleine , knusse kamertje ziet men molenafbeeldingen 
en dergelijke rondom. Verzorgd en knus is het er inderdaad . 
Maar als een bezoeker vraagt naar het toilet valt er een 
poosje een pijnl ijk stilzwijgen. En ' s winters is het merkbaar 
dat de verwarmi ng niet is opgewassen tegen de tocht en de 
kou, o. a . doorgelaten door pover muurwerk . 
Het is dus duidelijk dat menigeen bov.enbedoelde bouwvalligheid 
is opgevallen . Op 14 juni 1984 werd in de 1Leekster Courant • 
en het 'Nieuwsblad van het Noorden ' er aandacht aan besteed . 
Twee vrijwilligers hadden aan die kranten een brief geschreven . 
Met de journalistieke bewerking , die daarop volgde, was niet 
iedereen even gelukkig . 
Oe gemeente Aduard lie t een rapport uitbrengen over de kwa
liteit van de woning. De conclusie was: sloop of renovatie . 
Uiteraard heeft de Stichting Groninger Molenvrienden in meer
voudig overleg met het bestuur van het waterschap steeds voor 
het laatste gepleit. Zelfs werd door de stichting een bouw
kundig plan ter beschikking ges teld. Inderdaad liet het water
schap dat plan door architekt Bakerna t~ Zuidhorn nader bewer
ken en werd aan de gemeente Aduard een bouwvergunning voor de 
renovatie aangevraagd. De begroting van augustus 1983 komt 
uit op f 80. 000,-. Enige subsidiëring op een dergelijke reno
vatie is mogelijk. Bovendien waren diverse molenvrienden be
reid daadwerkelijk een biJdrage te leveren. 
De gemeente verstrekte de vergunning. De ·hoopvolle verwach
ting , die aldus ontstond , is misschien ten onrechte geweest. 
Uit recent overleg tussen het waterschap en onze Stichting 
is gebleken dat het waterschap besloten heeft de renovatie 
niet door te zetten . 
t4et het vorenstaande hebben wij de lezers van het wel en wee 
omtrent "De Eolus" en de mulderswoning op de hoogte willen 
stellen , ook al omdat hier meermalen naar geÏnformeerd 
wordt . Toch zullen er vragen over blijven als: 
a . Bestaat hier niet de verplichting van de verhuurder (het 

waterschap) tot onderhoud? 
b . Heeft Westerkwartier biJ het overnemen van de 451 ha grote 

Fransummerpolder verplichtingen op zich genomen? 
Bij a. tekenen we aan dat er inderdaad gesproken moet worden 
van een huurovereenkomst . Hieruit vloeit een onderhoudsplich t 
van de verhuurder voort . Maar is onderhoud nog wel aan de 
orde? Slechts een renovatie kan de woning redden en zelfs 
dan zijn er nog bedenkingen , bijv . ten aanzien van de fundering . 
Alleen volledige nieuwbouw zou afdoende zijn. 

Bij b. Bij besluit van G'edeputeerde Staten d.d. 23 april 1975 
werden een veertiental kleine waterschappen , waaronder de 
Fransummerpolder, opgeheven . De bezittingen, schulden, rech-

ten 
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en verplichtingen kwamen ten bate en ten laste van het water
schap Westerkwartier. Daarbij werden ook afkoopsommen geregeld . 
Die kwam onder meer aan de orde bij het overnemen van: 

"Het onderhoud van de bemalingsinrichting met bijbehoorende 
werken en van een dienstwoning met aanhoerigheden op 
perceel Gemeente Aduard, sectie H, na. 630, alsmede de 
kosten van bemaling en bediening." 

De aandachtige lezer zal begrijpen, welke perceeltje wordt 
bedoeld, Een klein perceeltje maar bij velen goed bekend, 
Een lapje grond met een molen, een huisje, met schapen en 
kippen, een authentieke weidemolen en tuinmolentjes, 
Die overdragen onderhoudsplicht is omschreven in het besluit 
van Gedeputeerde Staten dd. 17 oktober 1935, na. 80. 
Toen werd het reglement tot oprichting van het waterschap 
"Fransumerpolder" opgesteld, Ook voor het onderhoud van de 
woning werd een geldsbedrag toeberekend, 
Hiermede zijn enkele feiten genoemd waaraan bij verder overleg 
met het waterschap Westerkwartier niet voorbij kan worden 
gegaan , 

13, Poldermolen 11Koningslaagte11 bij Zuidwolde 
Zoals was beloofd, komen we in dit nummer terug op de restau
ratie van deze watermolen, 
Op het moment, dat dit stukje geschreven is, bevond de uit
voering van de restauratie zich in de laatste fase, 
De nieuwe spruitbalken zijn gestoken en de staartbalk gezet, 
De eveneens nieuwe roeden zijn opgehekt en de kleppen voor 
zelfzwichting aangebracht, 

Het steken. van de nieuwe roeden. op de molen. "Kon.ingslaagte" 
op 10 augustus 1984. 
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Resteert nog het optempelen van de bovenas, het uitvoeren 
van wat timmerwerk en de klus voor de rietdekker . 
Ondanks dit laatste staat de molen alweer te pronken in het 
zonlicht . Wat is het toch een schitterend gezicht , als zo'n 
oude molen weer wordt opgeknapt en door wat schilderwerk 
weer een frisse aanblik kr~gt . 

Vrijwillige molenaar Lammert Groenewold heeft in de afgelopen 
periode he t oude muldershuis opgeknapt. Het plan is om in de 
nazomer het gehele erf op t e s chonen, zodat het geheel weer 
een verzorgde indruk gaat maken. 
Dat Lammert met zoveel enthousiasme te werk gaat, komt 
misschien doordat in het verleden familie van hem de molen 
geruime tijd heeft bediend. 
Jan Rienks (Lammert ' s overgrootvader) had de molen van 
191 5 - 1927 bediend en Hendrik Rienks (zoon van voornoemde en 
oud- oom van Lammert) woonde er van 1952 - 1980, maar liefst 
28 jaar . 
We zullen zien hoe lang onze vrijwilliger het hier uithoudt ! 

42. Poldermolen "De Eendracht" te Sebaldeburen 
Deze molen heeft zojuist een verfbeurt ondergaan. Het werk 
werd geheel door de vrijwillige molenaar uitgevoerd, ge
assisteerd door een molenenthousiast. Het hele karwei nam 
ongeveer 140 manuren in beslag . 
U zult zich misschien afvragen: nu alweer een verfbeurt? 
De molen is pas ger estaureerd ! En inderdaad, u heeft gel~k . 
In 1982 werd de r estauratie aan deze molen voltooid. Het is 
echter erg belangrijk om nieuw houtwerk binnen niet al te 
lange tijd nog eens te behandelen . Zo vertoont de nieuwe 
eiken staart na enige tijd , tientallen droog- scheurtjes . Door 
tijdige behandeling kan dan verrotting worden voorkomen. Zo 
ook met de kleppen van z.elfzwichting . De huidige kleppen 
bestaan uit een grenen draailat met daarop watervast verlijmd 
triplex , Het zijn juist de kopse kanten van dit houtwerk , dat 
extra aandacht verdient . Bij onvoldoende dekking wil dit . 
nogal snel gaan rotten, De verzinkte klepbeugels zijn reeds 
een hele verbetering bij de vroegere gemeniede klepbeugels , 
Feitelijk zou al he t ijzerwerk aan een molen van verzinkte 
kwaliteit moeten zijn. Dat geeft dan minder onderhoud aan een 
molen en per saldo lagere onderhoudskosten . 
In het spoorwiel worden thans nog enige kammen vervangen door 
molenmakerij Dunning , voorheen Bremer. 

95 . Poldermolen "De Dellen" te •t Waar 
Oe uit 1855 daterende watermolen "De Dellen" te •t Waar 
(gemeente Scheemda) zal binnenkort in zijn geheel worden ver
plaatst naar een andere standplaats binnen de gemeente 
Scheemda , 
Als gevolg van de jongste ruilverkaveling is de functie als 
wateropvoer-werktuig verloren gegaan en is door een gerechte
lijke uitspraak de toegang tot de molen onmogelijk geworden. 
He t bestuur van de Holenstichting Oldambt, eigenares van de 
molen heeft nu toestemming en de benodigde subsidies ver
kregen om tot verplaatsing over te gaan. 
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132. 

De nieuwe plaats van deze grote achtkante grondzeiler 
(vlucht 23 , 50 m) me t twee v~zels en zelfzwichting op beide 
roeden, zal Nieuw- Scheemda worden aan het Termunterzijldiep. 
Een mooie plaats en goed bereikbaar per boot , auto en fiets . 
W~ houden u van het verloop van de gang van zaken op de 
hoogte. 

Korenmolen 11Edens" te Winschoten 
De gemeente Winschoten is erin geslaagd deze molen in res
tauratie te krijgen. 
De 88 molenvrienden, die deelnamen aan de excursie van 1 
september j.l. , hebben dat to t hun vreugde kunnen vast
stellen . Als ook deze restauratie volbracht zal zijn, is het 
Winschoter molentrio weer helemaal op peil! 
Deze molen i s een zeer merkwaardige en interessante molen. 
Hij is wellicht de oudste molen van onze provincie, gebouwd 
in 1763 en is verhoogd in 1870, wat men nog aan het muur- · 
werk kan zien . H~ was zo te zien een lage s tellingmolen en 
het achtkant is 
biJ de verhoging 
blijven staan. 
De veldkruisen 
zijn echter ver
wijderd tot aan 
de huidige 
stelling. De 
aldus kale 
achtkants tijlen 
zijn in het toen 
verhoogde muur
werk opgenomen, 
terwijl de acht
kantstiJlen 
bovenaan zijn 
verlengd tot de 
huidige kap . 
Dat verklaart 
waarom het 
bovenstuk zo ' n 
s lanke vorm 
heeft. In de 
loop van de 
jaren zijn de 
ingemetselde 
achtkantstijlen 
echter verro t 
door het in
wateren in het 

Mo Zen "Edens " te 
Winschoten, nog met de 
oude kap en oude 
steHing. 
Foto 6 augustus 1984 . 
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muurwerk. Men heeft toen getracht dit te voorkomen door de 
steunberen aan de buitenkant te bepleisteren. Zeven van de 
acht stijlen zUn echter volkomen weggerot en hun plaatsen 
werden ingenomen door ingestort beton. De molen heeft daar
door een heel slappe achtkant en draaien zou onverantwoord 
zijn. Er is zelfs geen ondertafelment aanwezig. 
Aldus de rapporten van de heer A.J. de Koning, technisch 
adviseur van ' De Hollandscha Molen •. · 
Hisschien z ijn bij de restauratie van 1960- 1 62 daarom alle 
zoomlatten van de wieken met opzet op de voorkant van de 
heklatten aangebracht, zodat het gebruik van de zeilen niet 
mogelijk is. Op de foto in het Groninger Molenboek 1981 
(pag . 264) is dat te zien aan het witte lijnenspel op de 
onderste wiek. Ook waren er geen kikkers op de roeden aan
wezig. Wel gerestaureerd, maar onbruikbaar! 
DergeliJke wieken vindt men ook op de "Jantine Hellingmolen'1 

in Drenthe. Zie de omslagfoto van het Drents molenbeek. 
Molen "Edens" heeft ook een merkwaardig interi.eur: hij heeft 
een afwijkende zolder-indeling. De vloer van de steenzolder, 
waarin het noordwestelijke koppel maalstenen zich bevindt, 
ligt op halve hoogte van de stellingdeuren. Vanuit de 
stelling komend kan men dus door de deuren twee zolders 
tegelijk zien. Via een gammele trap van ongeveer anderhalve 
meter daalt men af in de meelzolder, waarin het (andere) 
westelijke koppel maalstenen in de dubbele vloer is inge
bouwd. Alleen de kaar met de schudschee steken boven de 
vloer uit. De vloerplanken zijn hier tevens kuipdeksels. 
Een bijzonder onhandige molen, zeker als je dat koppel 

fie t Winschoter molentrio in apriZ 1945, met Molen "Edens" op de voorgrond. 
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stenen voor het billen moet openhalen, want op deze zolder 
is er geen steenkraan aanwezig . 
Op de bovenste zolders kan men thans zien, dat de duiven 
hier behoorlijk huisgehouden hebben: het hout van de vloeren 
is haast niet meer te zien en de hier heersende geuren 
zijn verre van aangenaam. 
Naast ."De Jonge Jan" te Uithuizen (121) is Molen "Edens" de 
enige molen van Groningen met een schijfloop aan het boven
wiel, onze beide standerdmolens natuurlijk niet meegerekend. 
Het is nu nog niet bekend wat voor wieksysteem deze molen 
na de restauratie zal krijgen; hij had vroeger wel zelfzwich
ting. Dat is op de fraaie foto (vorige pagina) te zien, 
genomen in april 1945. Met de neergelaten vangstok draaide 
hij , evenals Molen 11 Dijkstra11 (rechts) , terwijl Molen "Berg" 
stil stond (midden) . 
Het moest vroeger een prachtig gezicht zijn geweest, toen het 
Oude Winschoterdiep nog water was . Om weemoedig van te 
worden ! 
Inmiddels is de stelling vernieuwd en midden augustus ' 84 
is de kap van de molen afgenomen . In de molenmakerswerk
plaats van Roemaling te Scheemda werkt men aan de nieuwe 
kap voor Molen 11Edens " . 

Excursie Molenstichting Hunsinga 

door B. Jongsma. 

De Molenstichting Hunsingo hield op maandagmiddag 13 augustus 
j . l . een excursie. 
De bestuursleden begonnen hun tocht bij de korenmolen 11Wilhelmina" 
te Noorderhoogebrug (87) . Onder het meenemen van de vrijwilliger 
van bovengenoemde molen, de heer dr . c. Pik , werden vervolgens 
bezocht: 
Het poldermolentje "' t Witte Lam" (12) , alwaar de vrijwilligster 
En na Laan - Berghuis aanwezig was; de "Krims termolen 11 ( 9) , beide 
gelegen te Zuidwolde; "De Palen" te Westerwljtwerd (77) en de 
"Koningslaagte" tussen Zuidwolde en Adorp ( 13) . 
Bij de laatste molen kon·de vrijwillige molenaar Lammert Groene
wold de onderhanden zijnde B. W. O.-restauratie toelichten . 
Tijdens de excursie hield men nog een theepauze in Hotel 
•t Gemeentehuis te Bedum. 

Te koop aangeboden 
Mevrouw Van Mourik te Leek, telefoon 05945- 1 48 32, biedt enkele 
boekwerken aan, die voor molenliefhebber s van belang zijn: 
- 'Molenbouw • door Anton Sipman; 
- ' Molens van het Noordererf t door S.J. van der ~1olen en 

Paul Vogt; 
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- •zes eeuwen molens in stad Utrecht ' door W.A . G. Perks; 
- •oe mens en het weer• door Chriet Titulaer; 
- 1Wij en het weer • van cursus Teleac en 
- 1Het K. N. M. I. in de weer•, tweede druk 1977, 
De boeken zijn als nieuw en gaan voor de halve prijs weg . 

Over een molen-verzameling 

e 1. Uit Engeland ontvingen wij de 
brochure (museum- gids) , geschreven door 
R.A . Barron met als titel 1The Finch 
Foundry Trust and Sticklepath Museum of 
Rural Industry •. Beschrijving van de ge
schiedenis en de wederopbouw tot museum 
van het door waterkracht gedreven bedrijf 
van de fa. Finch van 1814 - 1960. Het 
bestond uit smederij voor het maken van 
mijn-gereedschap en houtzaagmolen . 
In 1 9L~O werkten er nog 25 man in dit bedrijf . Thans is het voor 
een deel behouden en in museum veranderd , 
De gids kost f 7,35 (~ 1,65), maar in Engeland kan men hem uit
sluitend betalen met een internationale postwissel en dit kost 
nog een f 6,25 extra. Wlj achten dan ook de prijs voor dit boekje 
te hoog voor het gebodene . 
Verkrijgbaar bij bovengenoemd Faundry te Okehampton , Devon -
Engeland. 
e 2. In de lange reeks •In oude ansichten ' verscheen reeds in 
1980, doch wij waren niet eerder in staat het boekje aan te 
schaffen , 'Molens in Zeeland , deel 2' . 
Als zoveel van deze serie is dit boekje weer samengesteld door 
Drs. H. A. Visser uit Papendrecht. 
76 afbeeldingen , meest vanaf foto ' s en niet van ansichten, ver
luchtigen het boek met kort e maar goede beschrijving. Voor molen
verzamelaars die beschrijving wensen van hun eigen ansichten en 
foto's zljn deze boekjes van nut en kunnen ze regelmatig als 
naslagwerk worden geraadpleegd. Het nu beschreven boekje brengt 
het totaal op 33 Nederlandse en 6 Belgische molenboekjes , Een 
respectabel aantal dus. 
't1olens in Zeeland i.o.a. deel 2' is biJ de uitgever uitverkocht 
maar is hier en daar nog wel in de boekhandel verkriJgbaar. Ons 
exemplaar ontvingen wlj van boekhandel Fanoy te Middelburg , 
De prijs is f 34 ,75 incl. verpakking en porto. 
e 3. Het twee- maandeliJks verschijnende Belgische ' Molenecho's ' 
begint het jaar 1984 met een speciaal thema-nummer van maar 
liefst 124 pag•s dik! Het is een zeer gespecialiseerd artikel 
geworden met als titel: 1 Ges~hiedenis , Techniek en Terminologie 
van de poldermol ens in Belgie 1 van de hand van de molen
historicus de heer Lieven Oenewet. 
Hen kan dit werk beschouwen als een wetenschappelijke dissertatie 
over een boeiend onderwerp. Het is zeker ook voor Nederlandse 
molen- historici van groot belang. Het boek is rijkelijk geYllus-
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treerd. Een jaarabonnement (zes nummers) kost voor de Neder
landers f 30,- . 0Egave bij Dr. Luc Goeminne , Oeselgemstraat 76 , 
9780 Zulte (Belgie) . 
e 4 . Meer nieuws uit Engeland . Onze overzeese buren blijven 
schrijven over hun molens, waarvan ze er helaas nog maar zo heel 
weinig hebben . 50 behouden exemplaren tegenover de 10.000 die er 
eens stonden . De industr iële revolutie is daar uiteraard debet 
aan. In een tijd dat er in Nederland nog molens werden gebouwd , 
werden deze in Engeland al afgebroken of verstoomd. 
Hug Howes , met illustraties van Sarah Garner, schreef ' Bedford
shire Mills •, een aardig boekje met beschrijvingen van wind- en 
waterradmolens in dit gebied in de South Midlands . Veel foto
materiaal van voor of rond 1900. 
Formaat 18 x 23 cm , ingenaaid en gecartonneerd , 88 pag •s . Ver
kr ijgbaar bij The County Planni ng Department, Bedfordshire 
County Council , County Hall, Bedford MK42 9AP , Engeland . 
De prijs is ~ 4 ,50 . Betaling per internationale pos twissel, dus 
nog eens f 6,25 extra . I SBN (1983) 0 907041 06 X. 
e 5. Heerlijk genieten kunt u weer van het zojuis t verschenen 
boekje ' De molens van Amsterdam in oude ansich ten , deel 3 ' van 
Mr . J . H. van den Hoek Oàtende . Uitgave 1983 met 152 prenten van 
de molens in de randdorpen van onze hoofdstad. Wel blijkt duide
lijk het gebrek aan goede foto ' s ; er z ijn nl. gereproduceerde 
krantefoto•s gebruikt en foto•s van stoomgemalen en dergelijke . 
Verkrijgbaar bij de boekhandel, prijs f 37, 50 . 
e 6. In de 51e bundel 1984 van het Historisch Genootschap 
•Oud West- Friesland ' een tweetal molenartikelen: ' De Westfriese 
windmolens in 1924 ' door Dr . A. J . KÖlker . Een geïl l us treerde 
opgave van het bijna verdwijnen van 128 molens in di t gebied. 
V. J . Nobel schreef: 1 1884 - Nico Timmerman 14aalderij - 1984 1 , 

zeer lezenswaardig artikel over deze middelgrote Alkmaarse 
meelfabriek en de start met de molens in Sint- Pancras (pag. 176 
-1 89 , geÏllustreerd) . 
Deze bundel kan worden besteld bij het Genootschap, postbus 2125 , 
1620 EC Hoorn. 
e 7. Bij dezelfde uitgeverij (zie •Molens van Amsterdam') ver
scheen in 1983 'Molens in West- Brabant in oude ansichten •. 
Auteurs zijn H. P.J. Loos en A. Meesters; een mager boekje voor 
een dikke prijs! Slechts 76 foto ' s voor f 34,90 en dan komen er 
de por tokos ten nog bij . De beschrijvingen bij de a f beeldingen z ijn 
dor en droog. Dit boekje moet u echt doorwor stelen . 
Twaalf (sic ! ) afbeeldingen z ijn zo slecht dat een verzamelaa r die 
zichzelf res pecteer t deze niet eens in zijn eigen collectie zou 
opnemen ! 
Het boekje i s verkrijgbaar bij uw eigen boekhandel en nog een tip: 
koop het ni e t bij de ui t geverij Europese Bibliotheek te Zal tbommel , 
wan t dan bent u gul dens duurder ui t! 
e 8. Een heel mooi fotoboek voor een schappelijke prijs is het 
vorig jaar verschenen boek 'De Schermeer en zijn randdorpen', 
fraai linnen gebonden, afmetingen 21 x 30 cm me t o.a. veel molen
foto's van de Schermer molens . Het boek werd uitgeg even t.g.v. 
het 350 - jarig bestaan van de Schermer. Het i s een echt kijkboek 
van 180 pag •s. Te bestellen door overmaking van f 39 , - t.n .v. de 
fotocommissie Schermer , op nr . 35 . 79 .13. 345 Ra bobank Schermerhorn . 
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e 9. Vanuit België ontvingen wij een viertal brochuren uit 1983 
met de volgende titels: 
- •watermolens Zuid-Limburg •, 42 pag •s; 
- ' Ho lens in Sint Truiden - Gi ngal om - Borgloon 1 , 40 pag • s; 
- ' Molenhistoriek - Techniek Zuid-Limburg ', 40 pag ' s en 
- 'Molenboekje Voerstreek en omliggende ' , 24 pag•s . 
Alles eenvoudig geÏllustreerd, prijs per stuk 50 B.fr. plus een 
weinig porto . Uitgave van en verkr~gbaar bij Werkgroep Molenzorg 
Zuid-Limburg (niet t e verwarren met onze ei~en Zuid- Limburg -
rad.), Sta t ionslaan 3 , 3700 Tongeren , Belgia . Afm . 14 x 21 cm . 
Deze leuke boekjes behandelen bijna uitsluitend waterradmolens . 
e 10. Van het Gilde van Vrijwillige Molenaars ontvingen wij 
•Informatie XIX' - ' Molenaars- ervaringen • door Jb . Kaal , oud
molenaar van de oliemolen "De Zoeker" uit Zaandam. 12 pag ' s met 
fraaie tekeningen van Gerrit Pouw. · 
Net handige tips voor de vrijwillige molenaars. Gratis voor leden. 
e 11 . In Engeland verschijnt momenteel een standaardwerk in vier 
aparte delen met als titel ' Essex windmills , millers & mill
wrighters• door Kenneth G. Farries . 
Het eerste deel verscheen in 1981 en heeft als ondertitel: 
'A Ristorical Review• heeft 112 pag •s en is rijkelijk geÏllustreerd 
met zwart/wit- foto•s. Hard geplastificeerd, afm . 23 x 28 cm. 
ISBN 0 284 98641 o, prijs ca. f 60 ,-. 
Het tweede deel met als ondertitel 'A Technical Review• verscheen 
in 1982 heeft 128 pag •s , is geÏllustreerd , vooral met technische 
tekeningen en details . Het heeft dezelfde prijs , ISBN 0 284 98637 2. 
Deel drie (nog niet verschenen) geeft een overzicht per gemeen te 
van A tot en met K en het laatste deel zal de gemeent es L tot en 
met z behandelen . 

C. E. van der Hors t . 

Uit de oude doos 
Zoals gewoonlijk publiceren Wlj ~n •oe Zelfzwichter • een tweetal 
oude foto ' s van de v66r 1949 verdwenen molens in de provincie 
Groningen, om de molenverzamelaars in de gelegenheid te stellen 
hun arc hieven aan te vullen . In de beide vorige nummers konden 
wij wegens plaatsgebrek helaas geen oude foto' s plaatsen, waar
voor onze excuses. M. E. v. D. 

VIERVERL ATEN 
Dit is de oliemolen 11De Hoop" van Helder te Vierverlaten , iets 
ten zuiden van de spoorwegovergang in de weg naar Enumatil , bij 
het Aduarderdiep. Het achtkant ervan zit nu in de korenmolen
grondzeiler "De Hoop" te Kropswolde van molenaar E.D. Pot . 
Het huis rechts staat er nog , is echter geen mulderswoning. 

GRON ING EN - HELPMAN 
Dit is de houtzaa gmolen "De Haan" aan het Hoornsediep w.z., ter 
hoogte van het tegenwoordige Julianaplein, toen nog in de 
gemeente Haren gelegen. Hij is gebouwd in 1858 door F. Kamerlingh 
en verloor door een zware storm in 1916 zijn kap , waarna sloop 
volgde in 1925 . Van 1780 tot 1827 stond hier een paltrok- molen . 
Poststempel ansichtkaart 20- 9- 1904. 
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Nieuwe leden 

t4. A. Andriessen 
P. Bethlehem 
F. de Haan 
R. Heidema 
Mevr . K. H. Huizenga 
e.o. Jellerna 
G. G.I . Koster 
H. J . Rozema 

Adreswijzigingen : 

Enumat11 
Enumatil 
Groningen 
Buitenpost 
Usquert 
Zuidhorn 
Finsterwelde 
Bedum 

De heer S. Graafhuis , eigenaar van de "Noordermolen" te Noord
broeksterhamrik, is verhuisd van Noordbroek naar Eernakanaal 
z.z. 72 , 9936 AP Farmsum , tel. 05960 - 10986. 
Herman Schippers , voorheen te Tilburg , is molenaar geworden op 
de torenmolen "De Zwaan" te Lienden. 
Nieuw adres : Holenhof 2 a , 4031 JV Ingen (Gld.). 
De heer Ir. J . A. M. de Nie, bestuurslid van ' De Hollandscha 
t~olen' en vrijwilliger op de houtzaagmolen "Fram" te \Yol tersum , 
woont nu op : Schoolstraat 13 , 3311 XT Dordrecht. 
A. Venema , van Huis ter Heide (Utr . ) naar Zeist . 
Guus van Doorn is verhuisd naar Visscha rstraat 9 a , 9712 CR 
Groningen. 
Ook verhuisd is Hans Punter naar Lildenhorst 9 a , 3085 VN 
Rotterdam. 

Opzeggingen : 
J.L . van der Pers, Oldehove . 
Joh . Westers, Appingedam. 
C. G. van der Kooij , Groningen . 
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De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1984 
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