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Bij de voorplaat : 

Deze keer een (wij geven het toe) wel wat oudere foto van de 
koren- en pelmolen "Zeldenrust" te Westerwijtwerd, gemeente Hiddel
stum. Het is een uit 1845 daterende achtkante bovenkruier met 
stelling en heeft een vlucht van 20 meter . 
Het wiekenkruis is voorzien van zelfzwichting en de roeden zijn 
momenteel gemoderniseerd met de Van Bussel- stroomlijnneus, waarbij 
&in is voorzien van remkl eppen . 
De eigenaar van deze molen, de heer J.J . Bos te Bedum , probeert 
sinds enige tijd de molen met de mul derswoning (de vroegere sarries
hut) aan een belangstellende te verkopen . We hopen op een goede 
toeko'mst voor deze molen, die zeer fraai aan de zuidzijde van di t 
landelijk dorpje is gesitueerd, 
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Redaktioneel 

In dit nazomer-nummer 'De Zelfzwichter' vindt u een belangrljke 
bijdrage over de Westerwoldse molens van de hand van mevrouw 
Geeske Koeman - Poel, Zij is bij uitstek deskundige op het gebied 
van de historie van de Nederlandse molen. 
Van haar hand verschenen reeds diverse artikelen in verschillen
de tijdschriften, waaronder ook onze eigen 'Zelfzwichter ', Nog 
meer bekendheid kreeg mevr. Koeman met de uitgave van het boek 
•weesper Molens', een fraai boekwerk van 166 pag's en interessan
t e illustraties, dat uitgegeven werd in Hoogezand in 1982. 
Ook de andere artikelen en mededelingen zullen u, naar wij hopen , 
een genoegen doen, 
De redaktie gaat zich ondertussen beraden op alweer het laatste 
nummer van 1986, dat u in december zult kunnen tegemoet zien . 
Uw bijdrage hiervoor zullen wij gaarne accepteren. 
De sluitingstermijn voor het inzenden van uw kopij zal zijn op 

~~~ I 5 november 1986. 

Het bestuur op excursie door het Groningerland 
door En na Laan - Berghuis . 

Dat het Groningerland ons veel te bieden heeft op landschappelijk 
en vooral ook op molengebied, ervoeren we op zaterdag 14 juni •86. 
Op deze stralende dag ging uw bestuur op pad om de molens, die 
eigendom zijn van de Stichting Groninger Molenvrienden, te bezich
tigen . Door mutaties in het bestuur leek het een aantrekkelijk 
idee om deze r eis te ondernemen. 
Om 9 . 00 uur waren we bijeen op ons verzamelpunt bij de familie 
B. Dijk, Onder het genot van een heerlijk kopje koffie met eigen
gebakken cake werd de route doorgenomen. Deze zou ons via 
allerlei rustieke wegen langs de molens voeren, 
De eerste molen op de tocht is "De Zwaluw" te zuurdljk, De mole
naars waren er nog niet, maar geen nood, de sleutel hadden we in 
ons bezit. Natuurlijk zetten we onze namen in het daarvoor aan
wezige gastenboek. Op de verdere tocht zou dat diverse malen 
gedaan worden. In deze eerste molen troffen we een aardige ten
toonstelling van voorwerpen aan, alsmede verzamelde kaarten en 
meelzakken. Het gaf een leuke indruk . Op de stelling hadden we 
een prachtig uitzicht op diverse boerderijen in ~e omgeving. 
De volgende molen is de voor een aantal bestuursleden bekende 
lesmolen "De Onderneming" te Vierhuizen . Deze leden keken hun 
ogen uit pp de zolder, waar de theorie werd gegeven. Er waren 
n.l. in de loop der jaren een aantal verbeteringen ten goede aan
gebracht . Er werden ook herinneringen opgehaald uit de tijd van 
het lessen. Voor de bestuursleden uit het oosten van de provincie 
een molen, die voor het eerst werd betreden. 
Na dit bezoek ging de reis verder over de autoweg Zoutkamp
Groningen, om via Mensingeweer naar Eenrum te gaan. Er werd van 
de weg af een blik geworpen op de "Hollands Welvaart" met zijn 
fokwieken. Spoedig daarna beréikt en we onze volgende te bezoeken 
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molen,~, n.l. '1De Lel i e" te Eenrum. Bij de molen is een pa rkeerplaats 
gecreeerd , dus geen f ou t parkeerders. Voordat we de molen betraden 
liepen we eens even om het mooi gerestaureerde molenhui s heen. 
In een paar woorden samen te vatten: geweldig mooi ! 
I n de molen gekomen, zagen we allerlei schi l derijen staan en op een 
van de zolders stonden typisc he molenzaken . Op de s t e l ling kreeg 
je een beeld van Eenr um, die alleen vanaf hoog te t e zien i s . 
Nadat de deur weer was geslot en , wisselden enkele leden van pl aats . 
Zo kon er gepraat worden over het verzamelen van molenkaarten en 
was het mogelijk iet s van de omgeving te vertellen. Er werd n.l. 
over weggetjes getourd , die voor de bestuurder onbekend waren . 
Voordat de molen in Pi e terburen bezoch t werd, zochten we in he t 
Wadloopc entrum Pieterburen een gelegenheid op om onze ke l en te 
?meren met koffie . Dat l uk t e vrij snel , zodat we na een half uur 
onze weg konden vervolgen naar "De Vier Winden". De molen staat 
op een prachtige plek in Pieterburen vlakbij de haven . Tegenover 
de molen bevinden zich prachtig gerestaureerde behuizingen . 
Onder in de molen bevindt zich een permanente tentoonstelli ng 
van het EGD. Deze ver telt van het benutten van windenergie door 
middel van windmolens ( moderne uitvoering). Als mol enaars uit 
het bestuur spreekt het binnenwerk van 11 De Vier Winden" ons meer 
aan. Het is een erg charman t e molen , die landschappel ijk prachti g 
staat. 
Hierna gaan we naar onze pelmolen, "De Jonge Hendrik" te Den Andel. 
De molen waar Ti ddo Muda heel wat uren heeft door gebracht. Het 
geluid van de werkende pelmolen moeten we vandaag missen . 
Na nog wat gemijmer over die goede oude tijtl wordt he t t ijd om aan 
de inwendige mens te denken. In het Schathoes van de Henkemaborg 

Onze lesmolen "De Ondel"neming" te Vierhuizen tijdens onze excur>s ie. 
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eten we heerl~ke pannekoek en . Iedereen is het ermee eens dat daar 
gegeten wordt . De rozen staan nog wel niet in bloei , maar het is 
toch een mooie plek om te verpozen . De pauw laat zelfs voor ons 
z~n verenpracht zien. 
Na het eten z~n er twee leden die ons gaan verlaten , omdat andere 
plicht en hen roepen . De tocht is voor de anderen nog niet afge
lopen . Er wordt koers gezet naar de "Goliath" in de Eemspolder , 
Daar is eerst niemand aanwezig , maar het duurt niet lang of we 
zien de vrljwillig molenaar aan komen rijden, De molen wordt ook in 
werking gesteld en dat is dan de eerste werkende molen van deze 
reis . Na nog een praatje gaan we op weg naar de voorlaatste molen 
die we zullen bezoeken , n . l . de "Ceres" te~· Ons was verteld 
op de "Goliath", dat de stelling niet betreden mocht worden van
wege een carbolineumbeurt , Dat was jammer. Vooral ook omdat er 
die middag een braderie in het centrum van het dorp georganiseerd 
werd . Wij waren dan ooi< ni et de enigen , die onverrichter zake 
terug gingen naar de auto, 
We rijden dan via Loppersum , de molen aldaar draaiende zagen we, 
naar Ten Boer . Onderweg passeren we de molen van Ten Post met 
tranen in de ogen , maar in Ten Boer constateerden we dat de her
bouw van het molentje Bovenrijge gestaag vorderde . De schuren zijn 
wind- en waterdicht en met de romp zal het ook niet zo lang meer 
duren . 
Na dit bezoek is het nog een kwestie van terug naar het verzamel
punt en vanaf daar wordt door iedereen , na een welgemeend wel 
thuis , de reis naar huis aanvaard . Het was een geslaagde dag vol 
indrukken. 

Verdwenen molens in Westerwolde 
door G.S . Koeman - Poel. 

~eerdere door wind aangedreven maalbedr ijven sierden in het ver
leden de glooiende sebieden van Westerwolde. Ook bij Sellingen 
werd een dergelijk bedrijf gevonden . Het de plaatsaanduiding van 
deze molen was het evenwel ietwat wonderli,jk gesteld , 
Schrijvers uit het verleden namen Jipsinghuizen als standplaats, 
anderen boekstaafden Sellingen als juiste plaatsaanduiding . 
In alle gevallen gaat het wel om dezelfde molen , getuige afbeel
dingen . 
Een 'zegeling' voor de Richter van Wedde en V/esterwolde , ge
dateerd op 2 april 1800 laat het volgende weten: 
'De comparanten Frans Lodewijk van MartéZ, Heer Van Dankeren ter eenre, be
nevens Jan Detmel"s Meendering en Roelof Luikens, als gevolgmachtigen van een 
aantal Sellingel" inwoners ter andere zijde, ' 
hadden zich bij de Rich ter vervoegd , De volmachten golden vanaf de 
voorgaande datum 1 april en waren gegeven door Jacob Tees, Klaas 
Roelfs , Heene Jans , Jan Jans, Wubbe Detmers , Hindrik Tools , Harm 
Jans , Jan Harros en !·lans Berends; hun namen werden achtereen
volgens en stuk voor stuk door de Richter voorgelezen, De ver
klaring van volmachten en gevolmachtigen, betreft een conventie 
en akkoord aangegaan over het zetten van een Wind- koren-olij en 
tegelijk pelmolen , in of bij hun woonplaats , Hun vertegenwoordigers 
·in deze zaak, Jan Detmers ~1eendering en Roelof Luikens , verklaar-
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den b~ de Rich ter dat 
z~ allen een stuk 
grond gelegen in het 
'bore veld op de zoge
naamde ronde bergen' 
b~ Sellingen hadden af
gestaan aan de heer van 
Dankeren. De overdracht 
van he t bepaalde stuk 
zou nu op deze 2e april 
plaatsvinden en wel 
zonder dat voor het ge
noemde land betaling 
werd gevraagd . Op voor
waarde da t deze grond 
ge bruikt werd voor de 
bouw van genoemde molen 
en een ook nodig bevon
den molenhuis . 
De daarnaast nog over
bl~vende grond had men 
in gedachten als t uin 
voor de toekoms tige 
molenaar. Ver der wer d 
vastgelegd dat voor de 
eigenaar van de molen 
als verplichting gold , 
dat het op te r ichten 
bedr~f goed omheind dan 
wel door een sloot om
geven moest zijn. 
Bescherming door een 
strook 'vergraven ' 
grond werd ook aanvaard
baar geacht . De zo ont

s tane omheining moest dienen om vee buiten · het bereik van i n vol 
bedr~f slaande wieken te houden en ook om datzelfde vee van he t 
molenerf te weren. Het ' schutten' ( = verweiden) van vee op het 
molenerf was even vanzelf niet toegestaan en liever nog l i et men 
de werf ongebruikt liggen dan dat men het daar groeiende gras 
onoordeelkundig ging maaien. Zou de molen door onverhoopte om
standigheden een prooi der vlammen worden, dan had de heer Van 
Dankeren het recht om op dezelfde plaats een nieuw bedrij f naar 
trant van het oude weer op te richten. 
Voor het geval er geen behoefte zou zijn aan een nieuw bedrijf, 
werd de bepaling gemaakt dat onder die omstandigheden het molen
huis binnen twee jaar moest zijn afgebroken, waarna de grond weer 
voor landbouwdoeleinden geschikt moest worden gemaakt. De 
condities waarop de mulder werkte, waren opmerkel~k . Hij moest 
voor drie stuivers per mud het koren van Sellinger ingezetenen 
zo 'klein' malen als op andere molens voor vier stuivers afge
leverd werd. Was builen vereist, dan kon de mulder vijf stuivers 
per mud berekenen. Het slaan van olie vergde een investering van 
de gebr uikers , die meer dan drie keer zo hoog lag dan bij het 
malen van koren, n.l. '18 st . per 17T'.Adde'. Voor het pellen van 
een mud werd twaalf stuivers in rekening gebracht. De akte ver-
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meld t verder de belofte dat de comparanten ter andere zijde aan 
niemand anders dan de eer ste comparant , in dit geval de heer Van 
Dankeren of diens erfgenamen een dergelijke plaats voor het op
zetten van een molen zou worden toegewezen. Er werd ver lof gege
ven voor he t graven van turf ' tot huires noodruft' 1 en voor zover 
nod ig voor het maalbedrlj f . Alle comparanten zowel ter eenre als 
t er andere zijde gingen de ver bindi ng tot stipt e naleving van de 
condities en bepalingen aan . zowel voor he t tegenwoordige als het 
toekomsti ge in hun goederen en dat a lles onder 'verband en 
submissie als na rechte 1 werd de Zegeli ng in Vlagtwedde voor de 
Richter ' be l eden • op 2 april 1800 (1) . 
De 13e mei 1815 kwam de ooievaar l angs om op de molen een dochter 
af te l ever en bij molenaar Fr ans Lubberman en zijn vrouw Grietje . 
Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook op het nieuwe bedrijf het 
leven :z. ijn gewone loop nam ( 2 ). 
Bij mol enaar/eigenaar Lubberman wel t e verstaan , want sinds 1808 
hadden zi ch verander i ngen voorgedaan . Op 26 oktober i n dat jaar 
verscheen voor Bal juw w. de Sitter , de comparant Geert Hui singh 
als speciaal gevolmachtigde van Fr ans Ladewijk van Mar tél, heer 
Van Danker en . De volmacht was notar ieel bekrachtigd bij datum van 
23 oktober en werd door de Baljuw met aandach t gelezen , zoals de 
akte hiervan opgemaakt laat weten . 
Geert Huisingh 'bekende en beleedt verkocht en ten t.laren eigendom op en 
overgedragen te hebben, zulks doende door dezen aan Jan Frans Lubberman en 
Annegreta WiUems Lohman, Ehelieden: woonachtig te SeUingen, de man meede 
naamens zijn Ehevrouw compareerende en zulks accepterende : een Koorn- Wind-
11olen met de werf waarop dezelve staande is, zoo goed en kLJaad als dezelve 
zien thans bevindt, Staande en gelegen bij Sellingen op de zoogenaamde 
ronde berGen geteekend met no. 166, voorts met derzelver regten en geregtig
heden, sorvituuten en Zt.1Garigheden daarop Zeggende of vallende, -mitsgaaders 
alle zoodaane conditieën en Stipulatieën als de Heer verkooper met de inge
;;etcne71 van het Karspel Sellingen omtrent het zetten dezer Moolen en aankoop 
v~1 de daartoe gebruikte Zap gronds inpcvolg verzegelde conventie van 2 april 
1800 enz ' . 

Kortom een ak t e van verkoop met alle off i ciële bewoordingen van 
dien . De akte laat ver der weten dat verzegeling van apri l 1800 
nog altijd berustte bij de Sellingers , die de grond onder de molen 
vrijwillig hadden afgestaan . Frans Lubber man , de aspirant- koper 
van het oedrijf, nam voetstoots aan dat alle bepalingen uit die 
verzegeling stipt waren nagekomen , Hij werd van aspirant gegadigde 
r~le koper van het nog jonge maalbedrijf voor de ronde s om vqn 
1000 Carolusguldens . r~eer dan de he lft van dit bedrag - f 635 , - -
werd door Frans Lubberman ineens voldaan , waa r voor hem een 
kwitanti e t er hand wer d gesteld . He t resterende bedrag werd ver
wacht op de eerste meidag van het jaar 1809 , t e betalen aan credi
teuren van de heer Van Dankeren , die eveneens in Sellingen r esi
deerden . Waarmee Frans Lubberman zich geplaatst zag voor de op
gave in nog geen jaar tijds een bedrag van "f 365 , - " over te houden 
teneinde zijn schuld te vol doen . Dat kan een optimistische kijk op 
:z.aken genoemd worden , waar hij toch ook nog zolang a l les nie t vol
ledig betaald was , zijn hele hebben en houden als onder pand s t elde 
(3) . Hij kon toch aan zijn verplicht ingen vol doen , getuige het f eit 
dat doc hter Grietj e op de molen t er wereld kwam • 
. I n he t br ievenboek van de gemeen t e Vlagtwedde, waartoe ook Se l 
lingen wordt gerekend , s t aat voor 19 december 1825 een vaststelling 
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van maalloon . De nieuwe tarieven golden voor wa t genoemd: ' niet 
geabonneerde molenaars ' en per ' Nederlandsch e Mudde ', als volg t 
(4) : Voor rogge grof gemalen f - 12t 

voor r ogge klein gemalen f - 25 
voor tarwe idem gemalen ~f - 40 
voor beestevoer eenmaal - 10 
voor beestevoer tweemaal - 20 
voor gerst en haver f - 12t 
voor rogge gemengd me t 

haver f - 50 
Iets later, in maart 1826 werden r10lens over ressorten verdeeld en 
viel de molen op de ronde bergen bij Sellingen in het 3e ressort 
(5) . Een volgende vermelding in de brievenboeken van de gemdente 
Vlagtwedde is van 27 februari 1827 met deze inhoud : 

' Ten gevo lge Uwer Exoeztcntie Missive va>l den 19dezer no. 1, heb ik de eer 
U Exce llentie mits dezen het navolgende op te geven. Bij College is ge
duurende den jaare 1826 volgens de belasting op het gemaal van de Ingezete
nen ontvangen in hoofdsom opcenten en Collectiefzegel; 

Hoofdsom f 800 - 79 
Opaenten f 142 - 92 
Zegel f 93 - 29 

Totaal f 103? - 00 

2e Suppletie door de molenaars van het eerste tot het vierde molenreesort 
een bedrag van f 225 - 50' . 

Naast veel bedragen laat burgemeester Hommes van Vlagtwedde in deze 
brief aan de gouverneur van de provincie Groningen ook andere zaken 
de r evue passeren . Over bUv . het feit dat de ve ldwachters en i n de 
gemeente gesta tioneerde rijksambtenaren de s urveillance op het 
midde l van het gemaal i n 1826 hadden waargenomen . Van vermeend e 
' sluikerijen' op de molens in zijn gebi ed had de burgemeester geen 

weet (6) . Zes jaar later vertolkte de burgemeester in een brief 
aan de gouverneur het gevoelen van z ijn gemeentebestuur ten aanzien 
van de belasting op het gemaal iet wa t gede tailleerder . Men was de 
mening toegedaan dat de ontvanger van deze belasting spreekuur 
diende te houden op de molens , die op meer dan een 'Nederlandsahe 
Mijl' ~afstand van het belastingkan toor stonden . Di t t en gerieve van 
de ingezetenen die om hun koren gemal en te krijgen accijns moesten 
neertellen . Op de Sellinger molen stelde men zich een zitting 
voor op maandag en vrljdag , telkens van één tot dri e uur in de 
middag (7) . 
De belasting op het gemaal werd Geheven op het bij de molenaar ter 
vermaling aangevoerde graan. De t arieven en de wijze van invordering 
waren bij ordonnantie van 12 juni 1623 geregeld bij de Staten van 
Stad en Ommelanden . Bij dezelfde ordonnantie waren de pachtvoor
waarden van de belasting op het gee1aal vastgesteld. De belasting 
werd aan de hoogstbiedende verpac ht , waarbij de pachter zich ver
plichtte wekelljks een evenredig deel van de pachtsom op het kan
toor van de ontvanger af te dragen . Zijn voordeel bestond i n het 
verschil tussen de door hem volgens het vastgestelde tarief inge
vorderde belasting en de pachtsom. 
Teneinde ontduiking van de belasting op het gemaal te vooritomen 
werd het nodig gevonden enige dwang uit te oefenen op de molenaars . 
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Dat gebeurde door een eed te vorderen van de mol enaars en hun 
knechten. 
Er werd een l ichte uitzondering inge voerd voor de Hennanieten en 
Doopgezinden onder de mulders en hun personeel. Van hen werd niet 
geëist het 'ick swee:r"e' uit te spreken, voor hen was ' ick neeme 
aen ' voldoende. Het slot van de eed luidde voor hen: 'Soo ick dit 
voot'segde achte:r"votge ende doe achte:r"VoLgen, soo wil my Godt Seegenen, Maer 
soo ick het niet doe ofte Zate doen soo wit my Codt straffen, hier tydttyck 
ende hier naemaeZs eeuwiglyck'. 
Er stond een boete van honderd gulden op overtreding van de eed, 
waarvan de provincie en de aanbrenger ieder de helft in hun even
t uele schatkist lieten verdwijnen. Naast de geldboete werd gese
ling en verbanning als strafmaatregel op overtreding van de eed 
uitgevoerd. ondanks deze straffe verordeningen waren de straf
maatregelen onvoldoende ; de Staten van Stad en Lande namen dan 
ook het besluit tot scherper toezicht op de eed. Aangeste lde 
ambtenaren werden belast met de controle op aangevoerd graan en 
verkregen meel op de molens. Het salaris van een dergelijke ambte
naar was vastgesteld op vrij wonen en 130 Carolusgulden per jaar, 
wat in de prak tijk neerkwam op 'eene RijksdaZer des weecks '. i 
Vanaf toen kon de mulder alleen graan ter vermaling aannemen als 
hem door deze ambtenaar een 1 cedul 1 getekend door de pachter was 
getoond, waaruit moest blijken da t de versc huldigde accijns waren 
betaald. De ambtenaren, die als 1 chercher' (=controleur) te boek 
stonden , werden in volksmond al gauw t ot •sarrie 1 verklaard. 
Een eerste vermelding van een 'chercher• is te vinden in een ordon
nantie op het gemaal van 1650. De door deze cherchers bewoonde 
huizen of hutten kregen al snel de ietwat smalende aanwijzing 
1 sarrieshutten•. Heestal woonden de cherchers in het zicht van de 
molens. Een voor hen bijzonder goed uitgedachte woonstee, want van 
hieruit kon bij voortduring een waakzaam oog worden gehouden op het 
maalbedrijf. Ontduiken van de belasting op het gemaal werd zo vrij
wel onmogelijk gemaakt op de molens. 
De gewraakte belasting was vrij hoog , het malen van een mud tarwe 
of masteluin werd belast met 24 stuivers ; een mud r ogge was minder 
zwaar belast en vroeg 10 stuivers. Werd graan tot veevoeder ver
malen, dan was de aanslag lager, maar daar s tond tegenover dat 
het totaal ongeschikt werd gemaakt voor menselijke consumptie. De 
1 sarrie' schepte er met een houten l epel zand doorheen en wie 
wilde graag tandenknarsend zijn daaglijks brood eten? ( 8). 
De molen op de •ronde bergen' bij Sellingen en die in 1802 in ge
bruik was gesteld, was niet in alle onderdelen nagelnieuw. Zijn 
wieken hadden voordien de lucht in het Duits e Dankern doorkliefd 
(9). Hij vertoonde een voor de provincie Groningen afwijkend beeld 
in de mol enwereld. J~iet de slanke stenen onderbouw, die we nu nog 
aantreffen , met het kruirad op de stelling . De Sellinger molen zou 
naar zijn vorm niet ~isstaan hebben in de Hollandse polderwereld . 
Een rietgedekt zwaar lijf met een houten kap , in heel zijn voorkomen 
een for se grondluuier. Onder het rieten dal{ de maalzolder , waar in 
de maalstoel de 'loper• over de 'ligger ' ging, waar met andere 
woorden gezegd het graan tussen de s tenen gebroken werd. 
Klopt het wat de eerste documenten ons ver tellen dat de molen 
aanvankelijk ook als oliemolen werd opgezet, dan moet er zelfs een 
z.g. ' kollergang' in gestaan hebben. Daarover is helaas geen 
duidelljkheid. Heel zeker lagen er pelstenen in de ruimte onder het 
achtkant. Want toen H.J. Brouwer als molenaar/huurder in 1842 de 
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touwt jes op het bedr ijf in z ijn bekwame handen hield, kwam er een 
verzoek binnen bij het gemeen t elijk apparaat van Vlagtwedde. Een 
verzoek om te mogen pellen op de mol en en voor verdere uitbrei
ding van zaken wilde hij graag bergp~aats voor granen inrichten 
in het door hem bewoonde huis. Het graan waarvoor h ij bergruimte 
vroeg, was door hem zelf verbouwd , waarmee h ij de combinati e 
landbouwer/molenaa r verenigde . Het wach t en op antwoord viel hem 
kennelijk lang, want op 7 juli 1842 viel h ij bij de bur gemees ter 
binnen om t e vertellen wat hem die dag was wedervaren. Toch voor 
zaken in de stad z ijnde , was hij •en passant' het kantoor van de 
Gouverneur des Konings binnenges tapt voor nadere i nformatie. Of 
hier al gereageerd was op zijn ingediend verzoek dat via de bur ge
mees ter van Vlagtwedde binnengekomen moest zijn. 
!;le t antwoord l uidde negatief, men was daar onkundig en onv erri ch t er 
zake keerde Brouwer naar Sellingen terug . De verg i ssi ng zat in 
Groningen, de burgemeester t rof geen enkel verwijt, want al op 18 
juni was het verzoek van de molenaar aanhangig gemaakt. Een 
tweede brief volgde, waarin de burgemeester hoopte 'omwille var. den 
brave moo~enaar, een man waarvan ik om zijn recht schapenheid s teeds veel heb 
gehouden, dat deze opgaaven moogen strekken om den zo het schijnt in het on
ger eede gemaakte stukken te hervinden waaromtrent ik zeer gaarne spoedi g 
eenige berigten van Uwe Excellentie zoude ontvangen. Voora~ ook omdat de 
belanghebbende die zonder bergp~ats bij den zoo kort op handen zi,jnde oogst 
daade~ijk ver~eegen zoude raaken zeer gac.~e schie~ijk verneemen hoe het ~et 
de zaak geleegen zij '• 
Deze brief van de toenmal ige burgeme ester is te vinden in de 
brievenboeken de gemeente Vlagtwedde en gedagtekend in juli 1842 . 
Het antwoord liet niet lang op zich wachten, de •staa tsraad Gou
verneur 1 liet daarin weten dat de brief van 18 j uni inderdaad v:as 
binnengekomen en dat nu voor de 26e j uli de beschikking op he t 
ver zoek van de molenaar zou worder. genomen. Dat hield in een nog 
s t eeds afwachten voor Brouwer. Zijn verzoek moest n . l . ook voor
gelegd worden aan de minis ter van f inanciën ( 11) . 
Of de beschi kking voor molenaar Brouwer gunstig uitviel, valt nie~ 
meer na te gaan. Het gemeentearchief geeft daarover geen verdere 
informatie. Om belasting technisc he redenen was in het verl eden 
een verbod ui tgevaardigd tegen het pell en van gerst op koren
windmolens . Krachtens dat besluit mocht die bewerking alleen ge
daan worden op pelmolens . Een verordening, die later weer werd 
ingetrokken maar molenaar Brouwer had er in zijn tijd nog duidel ijk 
rekening mee te houden . Hoewel voorzien va n pelstenen, zijn bedrijf 
was niet anders dan een koren-windmolen. 
Na al deze verwikkelingen deden zich weer veranderingen voor ten 
aanzien van het maalbedrijf. Voor notaris Arnold Koning in Wedde 
passeerde een alüe op 4 december 1845 , waarbij Hinderk Fransen 
Lubberman de molen verkoopt aan Johan Bohse, een molenaar uit het 
Duitse schipper sdorp Rhede. Over Hinder k Lubberman laat he t be
volkingsregister we ten dat hij ook in Duitsland ter wereld kwam . 
Niet ver van de Eems in het dorp Wes uwe werden Frans en Grie tje 
Lubberman in 1802 verblijd door z ijn geboorte. In hetzelfde jaar 
werd de verhuizing naar Sel lingen een feit, waar hij in het molen
huis opgroeide en in de voetstappen van zijn vader ook molenaar 
werd . Waar h~ zijn beroep uitoefende toen Brouwer huurder was van het 
bedrijf, was niet duidelijk. Zijn adres in Sellingen was huisnr. 238 
waar hij ten tijde van de verkoop aan Johan Bohse woonde met zijn 
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vrouw Elizabeth Huisman. Als Johan Bohse het tijdelijke met het 
eeuwige heeft verwisseld, vindt er ten behoeve van zijn er fgenamen 
weer een verkoop plaats van de molen . Uit de akte van verkoop 
opgemaakt door notaris JOhannes Koning, wordt wel duidelijk dat de 
Bohse •s het molenaarsberoep zeker toegedaan waren. Daar was eerst 
Theedor Johan Bohse molenaar in Wedde, die optrad voor zichzelf 
maar ook voor zijn mede-erfgenamen van zijn vaders versterf. 
Hij was gevolmachtigd voor Gerd Bohse, eveneens molenaar, maar dan 
wel in Rhede (Dld,), de volmacht gold ook voor Johan Bohse 
molenaar in DÜ the (Koninkrijk Hannover), voor Swiebertus Bohse 
molenaar in t1ensl age (Koninkrijk Hannover), die ook de volmacht 
had ondertekend. Dan was er nog Anna Bohse , die met haar man 
Hendrikus Laurentius Remmers i n Sellingen woonde. Susanna Bohse 
woonde, zonder beroep, in Sellingen; in dezelfde hoedanigheid 
woonde daar eveneens Margaretha Bohse , daarnaast was er nog 
Elisabeth Bohse , die zonder aanwijsbaar beroep in Wedde woonde. 
Theodor Johan trad ook op voor zijn moeder Gesina Bohse-Blanckmans 
uit Rhede, voor zover zij dan volgens de Hannoverse wetten en uit 
hoofde van huwelijKsgemeenschap recht had op een deel van haar mans 
nalatenschap. De akte van machtiging werd in het bijzijn van de 
notaris op 15 en 17 december 1859 ondertekend, waarna op 21 decem
ber daaraanvolgend de akte van verkoop passeerde . De 'landgebrui ker 1 

Willem Pi eters Smeenk uit Zuidwending (gem. Veendam) was gegadigde 
voor: 

a. Een Wind- koren-pel en oliemolen, getekend nr . 126, met de daar
nevens staande behuizing ge t ekend nr. 238, de grond waarop die 
gebouwen staan en de daarbij gebrui kt wordende tui n en kampen 
bouwland; alles staande en gelegen te Sellingen, kadastraal be
kend onder Sektie F der gemeente Vlagtwedde onder de nummers 
833 , 841, 842 , 843, 844, 845 , samen groot twee bunders een-en
twintig roeden en vijf-en-zestig ellen, enz . enz. 

b . Onder b wordt i n de akte een stuk zand en veengrond verkocht 
aan W. P . Smeenk. Smeenl< verklaarde de in de al<te beschreven 
goederen op vervatte bepalingen en voorwaa rden in koop aan te 
nemen, Ten aanzien van de molen had hij zich verder te houden 
aan de bepalingen , die waren vastgelegd in de verzegeling voor 
de 'regter des Zandschaps Weste~o~e verteden den 2de april 1800' . 

Met lusten en lasten, rechten, erfdienstbaarheden en bezwaren 
daaraan ver bonden - gewone - en buitengewone lasten en belastingen 
zonder uitzondering en zonder vrijwaring ter zake van de opgegeven 
maat en zwetten, droegen de erfgenamen Bohse het verkochte over. 
Lasten en belastingen waren vanaf de 1e mei 1859 voor rekening van 
de koper, die zijn aankoop per 1' januari 1859 zou aanvaarden. 
Aanvankel ijk zonder de beschikking te krijgen over het molenhuis, 
dat zou pas te aanvaarden zijn op 15 maart a.s. Wilde Smeenk toch 
ove r de woning bes chikken per eerdere datum, dan moest hij genoegen 
nemen met inwoning en kon in dat geval met de 'over-ige bewooners 
den kost hebben' . 
De bijbehorende gereedschappen worden omschreven als 'instrumenten' 
bestaande uit: 'gewigten en verdere benoodigdheeden daarin of bij aanwezig, 
bestaande voor zoveel de verkoopers bleeten: in zes bitten, een kouwbeiteZ, een 
uithouwer, een moker, een NederZandsch kJJartmuddevat , een dito kop, de mooZen
zeiten, de touwen, de blokke11 en eenige zakken, te~ijZ meede in de koop zijn 
~egrepen aZ de brandstoffen en de aardappelen, die bij de aanvaarding der geheeZe 
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behuizing op den vijftiende maart a.s. in en bij het gekochte aar.weezig zullen 
zijn'. 
Willem Pieters Smeenk werd eigenaar van molen en alles wat er bij 
en toebehoorde voor de ronde som van 6000 gulden. Te betalen op 
de 1e mei 1859 in één termijn en zonder interest, terwijl daarnaast 
ook de kos ten van de akte van verkoop en de gevolgen van de daar
in vervatte bepalingen voor zijn rekening waren. 
Op he t kantoor van de notaris werd de akte van verkoop niet alleen 
ondertekend door de belanghebbenden, maar ook door Hagen Le t ema , 
die als kan t oorbediende in het daaglijks onderhoud voorzag en door 
Jan Rouppe, die als arbeider werd aangemerkt . Beiden woonden in 
Wedde en tekenden als getuigen de gepasseerde akte (12) . 
Met de familie Srneenk als molenaars trad voor het maalbedrijf de 
laatste fase in , al zal men daar bij de aankoop in 1858 nie t direkt 
van zijn uitgegaan . Molenaar en bakker z ijn beroepen , die hun basis 
vinden in het blonde koren op de Hollandse landouwen. Willem 
Smeenk wist in ieder geval beide ambachten te verenigen, maal de 
als molenaar het koren waaruit hij nadien gewichtige broden bakte . 
Bakse l s die al naar vorm en grootte •zes, twaalf dan wel zestien
ponders ' werden genoemd . Waar zijn bakkerij gevestigd was is onbe
kend, het lijkt toch niet waarschijnlijk dat een dergelljk beroep 
uitgeoe fend werd in de direkte nabijheid van een rie tgedekte molen. 
Vlillem Smeenk moet een hardwerkende nijvere man zijn geweest, wan t 
naast molenaar en bakker was hij doende op zijn eigen akl(ers als 
landbouwer en verzorgde hij zijn bezit in paarden en koeien . 
Als de wind in de zeilen sloeg , was er op de molen graan om te 
malen, nie t in àe l aatste plaats door Smeenk zelf , die met eigen 
vervoer het koren bij de l andbouwers kwam halen. Verde r schudde 
het leven zelf hem a ls een boom in de wind, getrouwd a l s hij was 
met een vrouw die meestal bedlegerig was. Vanuit die liggende 
positie wist Harchien Smeenk- te Velde toch het huishouden, waar
in zeven kinderen ronddartelden, te besturen. Bij goed maalweer 
kreeg Marchien bezoek aan haar sponde , landbouwers die onder een 
gezellig babbel t je de tijd kortten die nodig was voor het malen 
van hun koren. 
Volgens de verhalen moeten deze landbouwers dat wat zich allemaal 
rond het maalbedr ijf afspeelde bijzonder prijzenswaardig hebben ge
vonden, waarschijnlijk indacht ig een daarop aansluitende traktatie. 
Want hoe gehandicapt ook door haar ziekte, Marchien toverde 
ergens een f les vandaan om haar bezoekers te laven me t een goed 
bekend staand merk. Niet zo gek, v:ant het molenhuis genoot ook 
bekendheid als zo niet een 1kroeg 1 , dan toch wel een gelegenhei d 
waar sterke drank te verkrijgen was. zo tegen nieuwjaar verkreeg 
molenaar Smeenk van smokkelaars ui t Duits l a nd vloeibaar vocht, 
dat beslist niet als water te boelt s tond. Het gegeven 'molenaar, 
bakker , geestrijk vocht• kraakte ietwat in de oren van beambten, 
belast me t het toezicht op gedis t illeerd. Inspektie volgde en de 
molenaar kroop ongeveer door de mazen van he t net. Ergens stond 
een vat, waarin oorspronkelijk krenten voor de broodbakkerij verpakt 
waren geweest, maar vervolgens was bevorderd tot opslagruimte voor 
de verboden vochtige smokltelwaren. Ter camouflage was boven op dat 
bijzondere vat een rek met pijpen gezet en wonder boven wonder zagen 
de beambten i n een vredig vat onder een genoeglijk pijpenrek geen 
drankopslagplaats. Ondernemend in meerdere opzichten, dat kon 
zeker gezegd worden van Willern Smeenk en zijn bijzondere vrouw. 
Menigeen zal dat trouwens me t goedmoedigheid hebben aangezien, 
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want het avontuurlijke lag toch zeker in Willem verankerd? Wat 
wilde men van een zoon, geboren uit een vader die het bestond om 
in he t hols t van de nacht een meisje te schaken? Pieter Willem 
Smeenk scharu,te om onbekende reden en en met behulp van enkele 
soldaten uit het garnizoen van Bourtange , Geertien Jans Luth, een 
boerendochter van Sellinger huize. Uit deze enigszins wonderlijk 
begonnen verbintenis sproten zes kloeke zonen en een dochter 
voort. Eén van de zes zonen was de latere molenaar Willem Smeenk 
die het avontuurlijke kennel~' ook ietwat aangeboren was. 
Onder alle omstandigheden draaiden bij gunstige wind de wieken en 
werd het gaande werk in gang gezet. Liepen de stenen over het 
graan en werd er meel van de molen gehaald. Willem Smeenk werd 
voor wat zijn gezondheid betrof, wat minder veerkrachtig en droeg 
he t werk van molenaar over aan weer een andere telg uit he t ge
slacht. Maar een grotere verandering deed zich voor in 191 1. 
kort voor men zich hier in het Noorden vergaapte aan het overkomen 
van de ' Graf Zeppelin', een luchtschip van Duitse makelij , vielen 
de wieken hier voorgoed stil. 
Een stilstaande molen sterft , zou men kunnen zeggen. Was dat ook 
het geval met onze vriend die eens gebouwd werd bij de 'ronde 
bergen• in Sellingen? In de loop van weinige jaren zakte hij van 
ouderdom in elkaar en verdween van de wereld na een doodsstr ijd 
die in verhouding slechts kort duurde, van vier jaar. 
De oude molenaar zag het aan, zelf ook al hoogbejaard. Vijf jaar 
na het verdwijnen van zijn molen verliet Viillem Smee:r:tk het land der 
l evenden en werd begraven op de stille hof gelegen in de direkte 
nabijheid van Sellingens mooie kerlr.. 
Aan de oude molen herinnert een gedicht in Groninger dialekt 
vervaardigd door Derk Koopman: 

11Ell' aine dei in Sellingen kwam, 
Vandoor de weg noar Vlagtwedde nam, 
En dan nait altied veur zok keek, 
Dei zag bes list de meulen van Smeenk , 
'n Hail oal ding, dat was te zain, 
Wanneer hai bouwd is wait gain ain, 
In Sellingen bin ook nogal veulen, 
Dei wat biezunders waiten van de oale meulen. 
Wat ik hier onder joe nou meld, 
Is mie deur d' meulenoar zulf verteld, 
En doar ken •men ook wel op aan, 
Want l aigen huil dei beslist nait van, 
Dei zee , já•t har al joar en verleden, 
Dou har hai boven in de meulen zeten, 
En a s hai dan gain las t har van wieken, 
Den kon hai over •t Prusische veen hên kieken . 
Zo har hai ook weer dei kaant op keken, 
En har hom •t aal zo roar tou leken, 
Hai har der, zee hai noar ik main, 
Wel tiendoezend mensen lopen zain , 
Ik keek zee meul'noar nog es weer wat beter, 
'k Zag duudlijk •n stuk van •t Pruusche leger, 
' k Soldoaten, werkliek, man bie man, 
En de knonnen dei \{wamen d'r achteraan, 
I k docht: O,o, wat zollen dei willen, 
Ik begon te zwaiten en te trill en, 
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De meulen of en volk bie ' nander, 
Den zellen wie zetegen hollen mit ' n kander , 
Ik r uip goud haard en doar kwam volk aanzetten, 
En bi e de meulen beg onnen ze gaauw te messen wetten , 
Den nog wa t vöken, hielen en zo mee r, 
Dei Duutsers kriegen vas t van l eer, 
En aal het volk dat bie mie was , 
Zag duudlijk ook soldcaten in de pas , 
En wie der op oaf mit f risse moud, 
Wie waarn nait baange veur dat goud, 
Moar och wat is •t toch wonderliek , 
Wie kennen dat veen ja oeter-kiek , 
En hou verder wie noar •t veen inkwammen, 
Hou minder s oldca ten wie vernammen , 
Vlie dochten ja, zie br engen ons in de woan, 
Za i binnen dei aal bi e liggen goan, 
Wie hebben der nog es •n stap bie doan , 
Dou zaggen wie niks meer as •••• wat törfhopen stoan , 
Da t was het woar wie t egen aankeken hadden , 
Doar kennen wie veur deur •t veen h~n wadden, 
Hor gelukkig zai hadden ze aalmoal lopen zain, 
En anders hadden ze mie sloagen kÖrt en klain , 
En Brouwer-oom, dei zee : Gel euft mie moar , 
Dat binnen veur taikens , zeker woar, 
Ie zellen es zai n noa verloop van tied, 
Komt •t ook in werkelijkhaid zo wied. 
En de oale meulen dei ston doar nog te beven, 
En docht: As ik dat nog mout beleven, 
Dan hoop · ilt dat ik mit aale gemak , 
Bie stil weer 'n keer in mekoar zalt , 
En werkelijk , hai he t noa hail wat kroaken en roazen, 
Verleden week de l este oadem oetbloazen, 
Dei is der west, zien t ied was om , 
En hai komt zeker nait weerom, 
Ai nmoal het hai de weg wezen an Graf Zeppelin , 
De dreikleur s t on der toen boven in , 
Ik kom doar om de a nder week, 
Noar denk nog laank aa n de meulen van Smeenk , 
Want ik zag hou hai der hén vol, van de vouten, 
En ik heur hou hai nog j ammerde: zien l este gr outen!" 

Een molensteen her i nner t i n Sellingen nog aan de molen van Smeenk . 
Voor aan in de Rassebergerweg wordt de tuin van de f amilie Smid 
ermee gesier d . 
Bronnen: 
RAGn = Rijksarchief provincie Groningen t e Groningen . 
GAVl = Gemeentearchief Vlagtwedde te Vlagtwedd e . 

1. RAGn - Rechtelijlt archief VIw dl. 15 
2. GAVl - Geboorten 1815 Vlagtwedde 
3 . RAGn - Rech tel ijk a r chief EE dl. 4 . 
4 . GAVl - Brievenboek gemeente Vl ag twedde 1825 
5. GAVl - Brievenboek gemeente Vlagtwedde 1826 
6. GAVl- Brievenboek gemeente Vlagtwedde 1827 
7. GAVl- Brievenboek gemeente Vlag twedde 27 april 1833 
8. Klaas ter Laan , Groninger Encyc l opedie dl. 2 ( lemma belasting 
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op het gemaal) (Groningen 1955); 
Groningsche Volksalmanak 1927, pag 168 e.v. De broodbezetting 
en de belasting op het gemaal 

9. Aantekeningen A. Bicker Gaar ten 
10. GAVl - Br i evenboek gemeente Vlagtwedde 1842 
11. GAVl - Ingekomen stukken 1842, 16 
12. RAGn - Notarieel archief: no t aris Joh . S . G. Koning, stand

plaats Wedde 21-12-1858 akte nr . 242 . 

Wie kent deze molens? 
Deze foto van het pomp
molent j e met staart i s 
gefotografeerd oms treeks 
1925 in onze provincie , 
evenals die van de 
eveneens hi ernaast op 
pag . 15 afgebeelde 
achtkante ste l lingmolen 
met zelfzwichting op 
één roede . 
De redaktie zou graag 
meer geg evens over deze 
molens ontvangen, zoal s 
staanpl aats , eigenaar, 
bouwjaar , jaar van even
t ueel verdwijnen, enz. 
Wi e helpt ons? Uw an t
woord graag t.a.v. de 
r edakt i e via onze 
postbus . 

Wie weet waar deze pomp-
molen met staart heeft 
·gestaan? 
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Waar stond deze Groninger achtkante ste~~ingmo~en? 

Enige kenmerken: binnenroede met zel-fzuri.chting, buitenroede met zeilen, 
geasfalteerd bovenachtkant, wit stenen tussen- en onderstuk, geknikte 
baard onder de kap, lange stelZingschoren tot v~.kbij de grond. 
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In memoriam Tiddo K. Muda 

Op 16 augustus 1986 overleed Tiddo Klaas Muda , bekend als de 
molenaar van " De Jonge Hendrik" te Den Anctel (gemeente Baflo) , 
na een langdurige ziekte , in het Gr oninger ziekenhuis . Hij 
bereikte de leeftijd van 70 jaar. 
\'Ie schreven bekendheid a ls molenaar , nauwkeuriger is : peller . 
\','ant juis t als pelmolen heeft "De Jonge Hendrik" vele jaren ge
draaid . En het war en sinds mensenh eugenis Nuda ' s die dit voor 
Groninger molens zo bekende bedrijvigheid in stand hielden. To t 
voor ruim 20 jaar werKte Tiddo Muda samen met z~n vader . Toen 
nog was veel gort nodig voor een grote zuivelfabriek (gortepap) . 
En nog maar enkele jaren geleden gaf Tiddo Huda de bedrijfsvoering 
over aan een jongere. 
Al met al was geruime tijd "De Jonge Hendrilç 11 de laatste molen i n 
Nederland , waar met windkrach t de gerst werd ontbast tot gort • 
. (Tegenwoordig is al weer eni ge jaren geleden de wind!llolen "De 
Leeuw" te Oldehove ook weer als pelmolen in bedrijf gesteld) . 

16 



De Muda's oefenden met gro.ot vakmanschap hun zeer gespecialiseerd 
beroep uit. Alleen de beste kwaliteit wintergerst werd ingekocht. 
In het Groninger t1olenboek wordt een hoofdstuk gewijd aan de "Gl"Un
neger peZmeuZen". 1 Op de bijbehorende foto's ziet men Tiddo Muda in 
aktie met "schoot inZoaten", "schoot oetZoaten", "haLve schoot optrekken", 
"stain rauLJen", "koepschaarpen~'• bZiksZoagen", j enz . l 
Allemaal foto•s genomen in een tijd, dat het leek dat Muda de 
laatste windmolen-peller zou zijn. 
Zijn geliefde molen, tegenwoordig in het bezit van de Stichting 
Groninger ~1olenvrienden, werd onmiddellJ'k na zijn verscheiden door 
een vrijwillige molenaar in de rouwstand gezet. 
Moge het gerst pellen vooral een Groninger aangelegenheid zijn ge
weest en nog zijn, ook Muda was op en top een Groninger. Een man 
met weinig woorden , maar wat hij zei had des te meer draagkracht. 
Een man op wie men kon bouwen, die al tijd wel behulpzaam wilde zijn. 
Er zullen mensen zijn (waaronder onderduikers) die kunnen beamen, 
dat dit zeker in de oorlogstijd opging. Maar ook kinderen, die de 
molen kwamen beki,jken, konden zich geen vriendelijker en deskundiger 
gids wensen. 
De naam !1uda zal nog in lengte van jaren in de Groninger molen
wereld genoemd worden. 

B. J ongsma. 

Bezichtiging molen Bovenrijge 
U bent allen natuurlijk door de bericht geving in 'De Zelfzwichter' 
op de hoogte met de voortgang van de herbouw van de zaagmol en 
Bovenr ijge i n Ten Boer . 
Voor de geÏnteresseerden en andere belangstellenden onder de 
lezers , heeft het bestuur van onze vereniging gemeend de molen 
alvast een ke er te moeten openstellen, ook al is h ij dan nog niet 
geheel herbouwd . 
De datum is bepaald op zaterdagmiddag 11 oktober 1986. 
Vanaf 13.30 uur s t aan een paar medewerkers klaar om uw vragen en/ 
of opmerkingen te beantwoorden. 
Een mooie gelegenheid om u persoonlijk op de hoogte te stellen van 
de aard en kwaliteit van de werkzaamheden aan deze molen. 
U bent allen van harte welkom! 
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Molennieuws 

(De nummers bij deze molenni euwtjes verwijzen naar het molennummer 
in de t weede druk 1981 van het Groning er Mol enhoek ,) 

36 . Korenmol en "De Meeuw" t e Garnwerd . 
Wie op 9 of 10 augus t us ·in Garnwerd was , heeft zich er van 
kunnen overtuigen dat Garnwerd uit toeristisch oogpunt steeds 
belangrijker wordt . 
Op 10 augustus werd weer de bekende Reitdiepzwemtocht georga
niseerd , maar dat i s a l heel veel jar en zo. 
Maar deze zomer was er meer dat de aandacht waard i s , De 
recrea tieve voorzieni ngen worden steeds op hoger peil gebracht 
en een belangrijke mij l paal was nu de reconstructie van de aan
legkade t er plaatse van het bekende bruine café. De kade werd 
voor he t eerst nu i n ge bruik genomen door de Aquarius , het 
inspectieschip van de Provinciale \'la t erstaat . Ten aanschouwe 
van de vele aanwezigen ging een gezelschap , onder wie burge
meester en gedeputeer de G. Beukema, aan wal . Na een inleidend 
woord van burgemees ter H. Aukes ging de gedeputeerde de laat
s t e steen inmetselen . 
Later , i n de bovenzaal van het brui ne café , voerden verschil
lende sprekers het woord. 

In 19?? we~d Garnwe~d aangedaan doo~ een vloot van pZatbodemjacht en. 
De Sticht ing Ronde- en Plat bodemjachten zag in het honde~dja~ge 
bestaan van het Reitdi ep aanZeiding hie~ h~ vaargebied te kiezen. 
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Daarbij ging de heer B. Jongsma namens de Molenstichting 
"De Meeuw" en "Joeswert", gemeente Ezinge , een verband leggen 
met de korenmolen "De Meeuw", die hier zo domineert aan de 
Reitdiep- oever. 
Teruggeblikt werd op de tijd dat de mol en moest worden gered . 
Dat was in een tijd dat men nog niet sprak over bruine café •s, 
dat er nog geen vrijwillige molenaars bestonden , dat de 
Groninger vaarwegen nog moesten worden ontdekt, dat er in 
Garnwerd geen kanostation bestond, maar - het meest opvallend 
- dat niemand kon denken dat een groep huisvrouwen handwerk
artikelen zouden maken, om die in de molen t en bate van de 
mo~en te verkopen. 
Hiermee werd aangegeven dat er heel wat verbeterd werd , dat 
zelfs "De Meeuw" toeristisch de meest belangrijke molen in de 
provincie Groningen werd , uiteraard ook door de vrijwillige 
molenaars . Deze zomer zijn dat Harm E. van Huis , Bart Bosma en 
Harm Hilberdink . In de molen wordenvolkorenmeel en andere 
voedzame produkten verkocht. 

61 . Koren- en pelmolen 11VIindlus t" te Zandeweer . 
Het wiekenkrui s van deze molen bleek bij een inspektie niet in 
al te beste s t aat . De uiteinden van de buitenroede waren 
ronduit slecht en de voorzoom van de binnenroede was ook aan 
een opknapbeurt toe. Vooral de buitenroede baarde zorgen . 
Grote stukken roest vielen regelmatig naar beneden en er ont
stonden ga t en en scheuren in deze roede. De eigenaresse van 
de molen , de gemeente Kantens, besloot in september 1985 om 
de buitenroede te vervangen en de binnenroede te voorzien van 
een nieuwe voorzoom. 
Op woensdag 18 juni j . l . was het dan zover. Reeds om 7 . 30 uur 
in de ochtend was de kraan aanwezig en kon worden begonnen 
met het verwijderen van de slechte roede en het steken van de 
nieuwe Bremer- roede (nr . 230) . Het werk dat werd uitgevoerd 
door de firma Dunning v/h Bremer, was reeds op 20 juni gereed , 
zodat er zaterdag 21 juni weer kon worden gedraaid , echter de 
eerste weken zonder zeilen. Deze werden half juli weer aan
gebracht. 
Deze vrij kleine molen uit 1818 mag zich verheugen in een vrij 
groot aantal bezoekers . Dit komt niet in de l aatste plaat s 
door de ligging aan de doorgaande route Uithuizen- Groningen 
via de Eemshavenweg. De molen bes chikt over één j{oppel maal
stenen , een haverpletter en een lijnzaadplettertje, welke allen 
door de wind kunnen worden aangedreven. Verder lijkt er een 
complete gor tpellerij te zijn , maar alleen wanneer rr.en onder de 
pelluiken kijkt , valt op dat de pelstenen verwijderd zijn . De 
nog aanwezige pelkuipen zijn n.l. leeg. Onder in de molen be
vinden zich een tweetal pelstenen, welke afkomstig zijn van 
een andere molen . 

95 . Poldermolen "De Dellen" te Nieuw-Scheemda . 
Op 19 juni j.l. was het een drukte van belang bij de wind
watermolen " De Dellen" aan de Pas t orieweg te Nieuw-Scheemda . 
De molen was me t vlaggen versierd en gepavoiseerd, omdat op 
deze mooie zomerdag de officiël e ingebruikstelling plaa ts 
vond door gedeputeerde dhr . Wilpstra. 
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De moZen wordt gekruid. Links vrijwiZZig 
maZenaar A.S. Lemminga, reahts oud
maZenaar C. Jager . 

Voorzitter Slim van de Molen
stichting Oldambt , eigenaresse 
van de molen, heette de aan
wezigen welkom, waarna hij dhr. 
Wilpstra uitnodigde een bord 
te onthullen, waarop de ge
schiedenis van de molen wordt 
uiteengezet. Vervolgens zette 
vrijwillige molenaar Lemminga 
en oud-molenaar Geert Jager 
die vroeger de beroepsmolenaar 
was geweest op •t Waar, de 
vroegere standplaats van de 
molen, het windgemaal in wer
king. 
Tot genoegen van de aanwezigen 
begon de met vlaggen getooide 
molen te draaien. In de naast 
de molen gelegen voormalige 
boerderij werden de gas t en op 
koffie of een andere hart
versterking getrakteerd en 
werden er toespraken gehouden 
door burgemeester Post van 
Scheemda, door dhr. R. van de 
Waal, voorzitter van de lande
lijke vereniging "De Hollandscha 
Holen", door dhr. D. Slagman 
van de Slechter Kolenstichting 
door dhr. Mantingh namens de 
Dorpscommissie Nieuw- Scheemda 
en tenslotte door dhr. Koning 
direkteur van het aannemers
bedrijf Stijkel, die de funde
ring van de molen had aange 

Door zijn werk en dat van het molenmakersbedrijf Roemeling & 
Molerna uit Scheemda is een fraaie twee-vijzelmolen voor het 
nageslacht bewaard gebleven. 

126. RECTIFICATIE - Standerdmolen te Ter Haar. 
In •De Zelfzwichter' van 2/86 was bij ons nieuwtje over de 
standerdmolen van Ter Haa:r: als slotzin opgenomen: 
"Het omvangrijke werk wordt uitgevoerd door het molenmakers
bedrijf Dunning v/h Bremer te Adorp". 
Dit is echter onjuis t. De firma Dunning houdt wel toezicht 
op deze restauratie en doet mee aan bouwbesprekingen, dit 
alles op uitnodiging van Monumentenzorg. 
Zij profiteert op afroep van de vakkennis van dit bedrijf. 
De firma Dunning levert wêl een nieuwe kuip en schuddebak 
met kaar etc . en heeft opdracht gekregen de maalinrichting 
te plaatsen. 

135. Koren- en pelmolen 11De Ster" te Winsum. 
Op 6 augustus j.l. heeft· de kap van deze in vol bedrijf zijnde 
molen een nieuwe korte spruit met achterkeuvelene gekregen . 
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Ontstaan van de molenkolonies 
POLDERMOLEN 11 DE DELLEN" 

door Ing. H. Boer (waterbouwkundige te Sch eemda) . 

Nu de geheel geres t aureerde poldermolen 11De Dellen" op zijn nieuwe 
standpl aats aan het 'rermunterzljl diep nablj het gemaal Tichelwaark 
officieel i n gebruik is gesteld , is he t wellicht i nteressani over 
de geschiedeni s van de pol dermol ens in het Ol dambt te vertellen. 
Reeds in de 17e eeuw waren er in on ze provincie poldermolens ge
sticht voor het bemal en van laag gelegen gronden. Groot is hun 
aantal in die tijd niet geweest, in t egens t elling t ot Noord- en 
Zuid-Holl a nd , waar de poldermolen t oen reeds algemeen gebruikt 
werd i n pol ders en dr oogmakerijen. I n ons gebied was in de 17e 
eeuw afstroming langs natuurlijke weg naar zee mogel ijk. Blj de zijl 
in Termunterzijl wer d van de ebstand gebruik gemaakt om water te 
lozen. 
De tengevol ge van kl ink optredende bodemdaling en de zeespiegel
rijzing waren oorzaak dat de afvoer door de zijl steeds minder moge
lijk was, waardoor laaggelegen l anden s t eeds vaker onder water 
kwamen t e s t aan. Zo omstreeks 1750 kwam daar nog een f ac t or bij , 
die aan l eiding was de grondwat ers t and verder te verlagen. Deze 
fac t or was de runder pest. 
In de 18e eeuw werd er in het Ol dambt op vrij grote s chaal veet eelt 
bedreven . Toen echter de runderpes t tot drie !teer toe in het ge
bied vrijwel de gehele veestapel tiitr oei de , had di t voor het bodem
gebr uik grote gevol gen. De runderpest kwam in 1713 voor het eer st 
voor en vervolgens i n 1745 en vol gende j a ren en nog weer in de 
periode van 1766 - 1773 . De runderpest heeft in ons gebi ed ver
schr ikkelijk huisgehouden . Er waren bedrijven waar 40- 50 koeien 
stierven. Voor sommige bedrijven betekende di t dat de hele stal 
uitsti erf . 
Soms verloren de boeren tot vier keer toe a l hun vee . In uiterste 
noodzaak en veelal met een bloedend hart ging men over tot het 
s cheuren van het gr asland. Het kwam tot een br euk met de traditie. 
Maar wat eerst een ramp bl eek te zijn zette daarmee een bel angrijke 
ont wikkeling in gang. Hen ging tot een ander bedrijfs t ype over , 
n. l . de akl{erbouw. De h i er aanwezige kl eigronden war en daar uiter
mate geschikt voor. Jar en later kwam de akker bouw in dit gebied 
t ot grote bloei. 
Het gebruik van de grond voor de akker bouw bracht met zich mee , 
dat de ontwateringsdi epte moest wor den aangepast . I n de laag
gelegen Dollarà- randgeb i eden me t veel veen in de onder gr ond was 
een verlaging van de gr ondwaterstand alleen door bemaling te 
bereiken . De gronden van de oude "zeeklei gebieden en de jonger e 
Dollarà- inpol deringen hadden een hoger e ligging , waardoor in deze 
gronden een grotere drooglegging zonder bemaling mogelijk was. 
Bovengenoemde ont wi kkeling heef t omstr eeks 1800 in het lagere ge
bied t ot het onts t aan van z.g. molenkol onies gel eid . 
Deze mol enkolonies ontstonden middels een z.g . molencontract , 
waarbij samenwer kende i ngel anden zich verplicht ten de onderhouds
en bedieningskasten van de molen , a lsmede vaak ook om de onder
houdskostenvan de wat ering naar de molen toe , gezamenl ijk voor 
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hun rekening te nemen. B~ de invoering van het grondreglement 
voor de waterschappen z~n deze molenkolonies gereglementeerde 
waterschappen geworden. De door de molens te bemalen grond
oppervlakte was al naar gelang van de grootte van de molen ver
schillend. De grootste te bemalen oppervlakte bedroeg ongeveer 
300 ha. Omstreeks 1850 waren er in het gebied van het waterschap 
Oldambt 32 poldermolens (zoals uit een kaartje mag blijken). 
\'lat de bemalingswerktuigen betreft z~n de molens in ons gebied 
vr~wel steeds voorzien van vijzels; een op het principe van de 
'schroef van Archimedes• berustend opvoerwerktuig. Een ander 
bekend opvoerwerktuig, n.l. het scheprad is in de provincie Gro
ningen s l echts bij enkele molens toegepast, dit in tegenstelling 
tot de molens in de Hollanden, waar veel molens zijn uitgerust met 
schepraderen. 
Toen later nieuwe aandr~vingsmethoden hun intrede deden , zoals de 
stoommachine en nog later de dieselmotor en de electromotor, zijn 
veel molens afgebroken en zijn er andere bemalingsgebouwen gesticht. 
Van de eerder genoemde 32 poldermolens in het gebied van het water
schap Oldambt zijn er slechts drie overgebleven, n.l. de molen van 
de Wes terse Molenpolder onder Nieuw-Scheemda, de molen van de 
Noor dermolenkolonie te Noordbroeksterhamrik en de molen " De Dellen" 
bij 1 t Waar, die nu dus verpl aatst is. 
Deze molen is in 1855 gebouwd, nadat de vorige kleinere molen, 
welke dateerde uit 1793, was afgebrand. De molen werd genoemd naar 
het gebied, waar h ij stond, n.l. de laaggelegen gronden tussen 
't Waar en \'lagen borgen. 
De molen is uitgerust 
met twee v~zels. Bij 
weinig wind kan met éên 
vijzel en bij meer wind 
kan met twee vijzels 
uitgemalen worden. 
De vlucht van de molen 
is 23,50 meter en daar~ 
mee behoort h ij tot de 
grotere molens. 
Ter plaatse van z~n 
vorige standplaats was 
de molen een z.g . 
pege lmolen, hetgeen 
be tekende dat de molen 
overdag door de stand 
van z~n wieken aangaf 
dat uitmalen op de 
boezem van het water
schap, wegens het be
reiken van het maalpeil 
(= hoogst mogelijke 
waterstand= pegel), 
verboden was. •s Nachts 

"De Dellen" tijdens de 
offiaiël-e opening op 
19 juni 1986. 
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werd een dergelijk sei n aangegeven door middel van een lantaren in 
een hoge mast. Wanneer er geen wind was, lag het bedrijf stil, van
daar dat in 1907 de molen werd uitgerust met een stoommachine als 
hulpkracht . I n 1926 is de stoommachine vervangen door een elec tra
motor, welke één van de beide vijzels aandreef . 
De molen is bjj daverbetering van de waterbeheersing in het kader 
van de werken van de ruilverkaveling Nieuw-Scheemda, buiten bedrijf 
gesteld. De polder "De Dellen" is t hans opgenomen i n een veel 
groter bemalingsgebied (:!:. 4. 000 ha). Het nieuwe vijzelgemaal dat 
dit gebied bemaalt, staat i ets t en noorden van de plek , waar de 
poldermolen gestaan heeft en draagt ook de naam "De Dellen" . 
Aanvankelijk lag het in de bedoel ing de molen ter plaatse te res t au
reren, maar aangezien hij daar geen werkelljke functie meer kon 
hebben, i s h ij verplaatst naar de huidige locat ie aan het Termunter
zijldi ep, alwaar hij ook in noodgevallen di enst kan doen als hulp
gemaal bij de bemaling van het bemali ngsgebied Tichelwaarl{ . 
De molenaar, die de pol dermolen 11De Dellen" vrijwel t ot het laatst 
toe hee f t bediend en met zijn gezi n in een bij de molen staande 
woning heef t gewoond, was de heer G. J ager, thans wonende te 
Nieuw-Scheemda. 

Tips voor verzamelaars: 
De kleine maar aktieve Vereniging voor Natuurbehoud te Roosendaal 
bezit een zo mogelijk nog aktiever onderafdeling : de molenwerk
groep. Deze afdeling be)jvert zich voor de inst andhouding van wind
en watermolens in Belgie en Zuid- Nederland. 
In onze rubri ek •over een molenverzameling•, samengesteld door 
onze r edakteur dhr . c .E. van der Hors t, is al verschillende malen 
naar het adres in Roosendaal verwezen, Akt ief bestuurslid aldaar 
is dhr . John Ver paalen die ook al divers e publ ikaties (o . a. over 
de Noordfranse molens) op zijn naam heeft staan . 
Genoemde vereniging heeft nu een ui t gebreide prospectus van 22 
pagina's sameng es teld van boeken, brochures, stickers, ansicht
kaarten , affiches , tijdschriften e.d. over het thema molens, die 
bij hen te beste l len zijn. 
De baten van deze verkopen zullen ter beschikking komen aan ini 
tiatieven op het gebied van molenzorg. 
Het is voor de verzamelaars onder u een goede kans om voor meren
deels redelijke prijzen een mooie collectie aan te kopen . 
De catalogus ( derde drul{ - juni 1986) is ver krijgbaar bij De Molen
werkgroep van de Vereniging voor Natuurbehoud, Vincentiusstraat 7 , 
4701 LM Roosendaal. 

Molens in Turkije 
door C. E. van der Hor st . 

Turkije is in de molenliteratuur s t i efmoeder lijk bedeeld. Al leen in 
Nootebaart 1 s 1 Forschung der WindmÜhlen' wordt aan dit grote land 
een klein stukje gewljd. Dit is merkwaardig , omdat omringende lan
den wêl aan bod komen. Zo is er geschreven ov er Griekenland , 
Egypte en zelfs Israël. 
I n de a f gelopen winter namen wij (mijn gezin en ik) de besli ssing 
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om onze zomervakantie in Turküe door te brengen. 
He t land begint toeristisch in de belangstelling te komen en als 
wij dan daar nu heen gaan, dan zijn we de grote stroom voor en 
kunnen wij het land nog in pure staat bewonderen. 
Gezien de zuidelijke ligging besloten wij de tocht in mei te gaan 
maken, dit om de grote hit te in de zomer te ontlopen. Wij hadden 
gekozen voor een geheel verzorgde reis met excursies e.d. van 15 
dagen. Daarna zouden wij langs de Egeïsche kust nog een week aan 
zee verblijven om alle indrukken rustig te kunnen verwerken. 
De tocht werd gemaakt per touringcar (air-conditioned) van Is t an
bul naar de nieuwe regeringsstact Ankara en vanaf hier langs de 
westkust van Turkije. 
Turkije is een land van contrasten, er zijn uitgestrekte vlakke ge
deelten, maar er zijn ook bergen met eeuwige sneeuw bedekt. Het is 
een hee l mooi land met een uitermate vriendelijke en gastvrije be
volking, De wegen zijn nog smal en er is veel verlteer van meestal 
oude auto's, boerenkarren (vaak fraai beschilderd) getrokken door 
paarden , ezels of trak toren. Verdere eerste indruk: de mann·elijke 
helft van de bevolking zit in •t café en de vrouwen werken op 
•t land van •s morgens zeer vroeg tot •s avon ds l aat (maar dat 
bleek slechts schijn}. 
Het reisgezelschap in onze bus bestond uit een Turks/Nederlands 
sprekende gids, een Turkse chauffeur en dertien Nederlande rs uit 
alle streken van ons land. 13 Nan in een bus voor zo 'n 50 personen 
is werkelijk ideaal, want je hebt alle ruimte . 
Direkt had ik al mijn zinnen gezet op •t ontdekken van molens. ze 
moesten er immers wel zijn in zo'n groot land, helaas honderden 
kilometers trokken voorbij, zonder maar iets op dit gebied te 
ontdekken. Onze Turkse gids hiernaar gevraagd , trok deze een be
denkelijk gezicht, dacht na en zei dat er wel molens waren, maar 
dat wij deze op onze tocht niet zouden tegenkomen. Ik had hier zo 
mijn twijfels over en bleef vol aandacht het landschap aan mijn ogen 
voorbij trekken . 
Hijn mede-passagiers had ik intussen over mijn hobby verteld en men 
was dus voorbereid. Op een moment bij de stad Beysehir (midden-
zuid Turkije) in het nabijgelegen dorpje Bekderoir (prov. Konya) zag 
als eerste onze gids langs de kant van de weg een watermolen staan. 
"Stop", zei ik, "even kijken als•tublieft 11 • Dit gebeurde en de gids 
gaf een i eder gelegenheid tot het maken van f oto's. 
Mijn mede-passagiers waren door mijn enthousiaste verhalen al bijna 
net zo verrast als ikzelf. 
En zo s tond ik dan voor mijn eerste Turkse watermolen: een fraaie 
bovenslagmolen, helaas nu zonder water, want de beek bleek te zijn 
or.tge legd . .. 
De vriendelijke molenaar met de welluidende naam Abdullah Gulfidan 
bleek direkt bereid het gebouw voor ons te openen en een ieder de 
gelegenheid te geven het romantische interieur te bezichtigen. 
De molen was voorzien van drie koppels maalstenen, enige meng
machines en een buil . Een elektromotor gaf aan , dat de hydrau
lische kracht noodgedwongen vervangen was. 
De molen werd nog wel gebruikt, maar was op het moment van ons 
bezoek niet in werking. De molen met z ' n houten rad, ver weerde 
balken moet ongetwijfeld van hoge ouderdom zijn geweest, Dit exem
plaar terug brengen in werkende staat, een theehuis in de mole
naars-woning en je hebt een interessante toeristische t rekpleister ! 
Enige dagen later kwam de Turkse buschauffeur naar mij toe en ver-
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korenmo~en te Bekdemir (gem. Beysehir, provincie Konya) met de omgeLegde 
waterloop - foto mei 1986. 

De drie koppets maatstenen met de steenkraan van de watermoten te Bekdemir. 
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telde dat hij ook een molen wist te staan en dat wij , als de gids 
•t goed vond, daar wel even l angs konden r ijden . 
De gids was direkt voor het plan te vinden en deelde het reis
gezelschap mee dat onze eerste stop die dag bij een molen zou zijn , 
met gelegenheid tot fotografe ren. De tocht ging naar het plaats j e 
Esen Gay Degirmeni in de gemeente Karacasu (prov. Aydin). 

De in bedrijf zijnde maalstenen van de molen te Esen Gay Deginneni. 

Dit was bepaald geen fraaie molen , maar een fabrieksachtig laag 
gebouwtje , dat het water kreeg aangevoerd door een tweetal grote 
buizen boven de molen , die een horizontaal groot rad onder in de 
molen met grote snelheid deed rondwentelen . De korenmolen was in 
vol bedrijf en twee man hadden er druk werk ! 
De twee koppels maalstenen maakten heel wat toeren en er werd 
maïs gemalen . Deze molen had een naam , n .l. " De vijfmolens" en blj 
bezichtiging van het interieur werd mij duidelijk hoe men aan deze 
naam was gekomen . Naas t de twee koppels malende s tenen waren tot 
mijn gro te verrassing nog een drietal handsten en (kweernen) opge
steld. Geheel compleet zoals dat vele eeuwen geleden in gebruik 
moet zijn geweest . Werkelijk ware museumstukken en dat zomaar te 
vinden in een werkend bedrijf! 
Tenslotte nog iets over de windmolens. Bij de kustplaats Bodrum 
aan de Egelsche Zee schijnen nog enkele in gebruik zijnde wind
molens van het bekende Middellandse Zee - type (ronde stenen toren
molens ) te staan . 
He t was mij niet mogelijk om daar deze vakantie nog een tocht je 
naar toe te maken . Wel on twaarde ik in de vert e op een berg langs 
ae kust een zes - of zevental vervallen rompen . Het zal daar in 
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Turkije wel niet gaan zoals dat nu 
steeds meer in ons land gebeurt, 
dat een 'peperbus• weer tot vol
waardige windmol en wordt omgeto
verd . Maar ja, • t zou natuurlljk 
altijd kunnen •••• 
En zo eindigde uok deze vakantie 
in dat schitterende zonnige land 
toch weer met een molen- ervaring . 

De weinig fraaie molen te Esen Gay Degirmeni . Onder het molengebouw 
aangedreven door een horizontaal rad, waarvan het water door de buizen 
(linksboven) wordt aangevoerd. 
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Over een molen-verzameling 
e 1. Het nu hier besproken boek is nog 
verkrijgbaar bij de firma Gysbers & Van 
Loon te Arnhem en het heet ' Les Moulins 
à Eau de la Vallée du Saint-Laurant' en 
is geschreven door de dames Francine 
Adam - Villeneuv e en Cyril le Fel teau. Het 
handelt over de watermolens rond Québec 
in Canada . Het is een dik boek met slappe 
kaft (afm. 15 x 22 cm.) met een prettig 
l eesbare letter. Maar het is wel in •t 
Frans geschreven, dus lang niet voor een 
ieder van ons toegankelijk. Er zijn Lf76 pagina' s met een fli nk aan
tal vrij slechte illustraties en de prijs is ook niet mis : zo rond 
de 55 gulden. Onze mening : laat maar liggen dit boek. 
e 2. Heel wat interessanter en net van de pers is het Duitse 
boek van Paul Kuff , me t als titel •SchneidrnÜhlen irn Frankenwa ld' 
1985 ISBN 3-925162-12-7, afm. 22 x 30 cm. Frankenwald ligt i n 
Z.O.-Duitsland tegen de D.D.R. aan en het beschrijft de water
houtzaagmolens in dit gebergte; het heeft 376 pagina's en talrijke 
fraaie illustraties , tekeningen, schetsen, enz. Het boek is hard 
geplastificeerd en de prijs is ca. f 56 ,. franko. Ook dit boek i s 
te bestellen bij Gysbers & Van Loon te Arnhem. Aanbevolen! 
e 3. Ook uit Duitsland en schitt erend geill ustreerd is •schwarz
waldmÜhlen' van Herhert JÜttemann, 120 pag•s . Afm. 22 x 23 cm., 
harde geplastificeerde kaf t. Het is (uiteraard ) een watermolen
boek, i n de bergen vindt men nu eenmaal geen windmolens. 
Wist u dat de eerste skilift in 1906 in gebruik wer d genomen en 
dat deze werd aangedreven door waterkracht? Er worden in dit boek, 
gedrukt met een prettige lett er, zo' n 20-tal watermolens uitvoerig 
beschreven en me t detailfoto's verduidelijkt . 
Uitgave G. Braun te Karlsruhe 1985, ISBN 3-7650-9022- 0. De prijs 
is ca. f 56,- . 
e 4. Een Frans boek (paper back) verscheen in 1980 onder de t itel 
' Marcel Barbier Meunier ä Moutiers-en-Beauce. Moutiers-en- Beauce 
is een plaatsje in het gebied Beauce, zuidelijk van Parijs tussen 
Tours en Orléans gelegen. Een zeer vlak l andbouwgebied , waar vroe
ger veel molens hebben gestaan, maar waarvan nu nog maar bitter 
weinig is overgebleven. Marcel Barbier bemaalde een oude open 
standerdmolen en beschrijft z'n leven geheel verweven met da t van 
de windmolen . Er staan een veertigtal foto's in dit boel{, Voor 
hen die de Franse taal machtig zijn, aanbevolen. Afm. 15 x 23 cm. 
ISBN 2-902920, prijs f 34,50 en verkrijgbaar bij de firma Gysbers & 
Van Loon te Arnhem. 
e 5. v:at laat ontvingen wij het boekje '1'·1olens i n de gemeente 
Huls t 11 80- 1980' , het dateert van 1981 , maar het is nog steeds 
verkrijgbaar . De schrijver is F.D.M. Weemaes, die na vijf jaar 
archiefwerk 143 pag's wee t te vullen over 800 jaar molens i n Hulst 
en de kerkdorpen. Het boekje met slappe ka f t (15 x 21 cm.) i s wel 
geillustreerd; maar de foto's zijn bijna zonder uitzondering slecht 
te noemen. Véel te zwart , zodat de details niet meer ui t komen. 
Jammer voor dit overigens int~ressante werk je. De prijs is f 27,50, 
·maar daar komt dan nog wel de porto bovenop. 

28 



e 6. Bij de Vereniging "De Hollandscha Holen'' verscheen weer een 
herdruk, de vijfde reeds van het bekende rode boekje met het vol
ledige Nederlands Molenbestand, ingedeeld naar de provincies en 
met de volgende gegevens, plaats, gemeente, naam, bouwjaar, type 
funktie, eigenaar, vluchtdiameter en wieksysteem. Nederland heeft 
981 windmolens en 83 watermolens, dus 1064 in totaal. Dit nuttige 
boel<je is verkrijgbaar bij "De Holl. t1olen" te Amsterdam en kost 
voor leden f 12, 50 (incl. porto). 
e 7 . Aan de uitgebreide reeks boeken over de molens in Engeland 
werd er in 1985 wederom een toegevoegd, n.l. 1 East Yorkshire wind
mills' door Roy Gregory. Deze Engelse provincie, gelegen boven de 
stad Hull, bezat in de 19e eeuw tientallen windmolens, waarvan er 
heden ten dage nog een negental min of meer overgebleven zijn. 
Fijn boekje! Geheel linnen gebonden met goudopdruk , afm . 15 x 22 
cm. met véél illustraties. Prijs ca. f 40,-. 
e 8 . '"De Vlieger" Vlieringerwaard van Water- naar korengemaal 1 

is een beknopt boekje door A.M. van Dop uit Naaldwijk. Om dit 
boekje goedkoop te houden is in offset gedrukt en zijn de feiten 
van deze in 1934 gesloopte molen zo beknopt mogelijk gehouden. !·laar 
boordevol interessante gegevens over dit graanbedrijf, dat ook na 
de sloop van de molen als mechanisch bedrijf werd voortgezet. VÓÓr 
1759 deed de molen dienst als poldermolen en ook dit wordt in het 
boekje beschreven . Afm. 15 x 21 cm., 66 pag ' s. met illustraties 
prijs f 15,- . Verkrijgbaar door overschrijving van dit bedrag op 
postgiro 6515 79 t.n.v. A.M . van Dop- \'iieringerwaard, met vermel
ding "voor boekje De Vlieger". 
e 9. Molenliteratuur uit Oostenrijk is een bijzonderheid en daar-
om is het ons een genoegen u de uitgave te kunnen melden van 
' M~hlen in Weinviertel ' door A.R . Bodenstein en C.P . Hohenb~hel 
Wien 1985 , !SBH 3-85447- 172-6 , formaat 21 x 26 cm., linnen gebon
den, 143 bladzijden met 117 afb., waarvan 32 in kleur. Prijs ca. 
f 65, - incl. porto . Een goed verzorgd boek over de streek in 
Neder-Oostenrijk benoorden de Donau en beoosten het Manhartsgebergte. 
Er lagen hier veel watermolens en zelfs ook een enkele windmolen. 
Het betreft een algemene beschrijving en aan het eind van het boek 
komen de molens individueel aan de beurt. Het boek is fraai geil
lustreerd , maar molinologisch van bijna geen belang (deuren , gevel
stenen, details van molengebouwen, enz. enz. Het boek eindigt met 
een opsomming van een groot aantal molens per plaats met vermel
ding: nog in bedrijf, als gebouw nog aanwezig, in verval of ver
dVJenen. 
Een tip: vóór u dit boek gaat !~open , l<ijl<t u het eens in en neem 
dan uw beslissing! 
e 10. Voor uw -vrienden en gasten of lünderen verscheen een een
voudig fraai gerllustreerd boekje 'Molens in Nederland' door 
e.P . Braay, verlucht met foto's van J.L.J. Tersteeg (de bekende 
molenfotograaf). In dit boekje van 32 pag•s. vindt u beknopt alle 
zaken, die voor een leek interessant zijn. Het i s een uitgave van 
de Zaanse Klompenmakerij in de Zaanse Schans en het is aldaar 
ll:rijgbaar voor f 7,95, maar het is ook per bank. te bestellen ad 
f 10,- door overmaking op bankrek. 68.21.12.569 t .n.v. Klompen
makerij J . Kooijman te Landsmeer. Voor uw Engelse gasten verscheen 
hetzelfde boekje ook onder de t itel ' Windmills of Holland'. 
Schrij ft u even op het strookje of u de Neder landse of de Engelse 
uitgave wenst. Het plan is om dit boekje ook uit te geven in het 
Frans, Dui ts , Japans , Italiaans en Spaans ! 
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e 11. In het tijdschrift ' Ons Rotterdam' verscheen in de Be jaar
gang no. 2 - 1986 een speciaal molennummer met als titel ' Molen
stad Rotterdam ' . Het is een kostelijk nummer geworden van zo'n 35 
pag ' s . met afbeeldingen uit lang vervlogen tijden en van de heden
daagse jaren . Met artikelen van L. van Lambalgen, Meyer de Wolf 
e.a . Het nummer kost f 4 ,- (excl. porto) en het adres is Ruigen
hoek 92, 3085 EP Rotterdam. Zeer Aanbevolen! 
e 12 . 'Hoorns laatste windmolen werd in 1 950 prooi van het vuur ' 
is een geÏllus treerd artikel van de hand van Dr . A. J . KÖll\er , 
voorkomend in het jaarboek 1986 van het Historisch Genootschap 
Oud West-Friesland. Het beschrijft de martelgang om het behoud van 
de eens zo prachtige molen aan het Keern t e Hoorn, Een trieste 
gang van zaken , die voortsleepte van 1926 to t 1950 en nà de brand 
van de molen nog tot 1981 , in welk jaar het doodvonnis voorgoed 
werd voltrokken . E. e . a . is fraai geillustreerd vanaf pag . 128-145. 
Het adres van het Genootschap is postbus 2125, 1620 EC Hoorn . 
e 13 . De oudst bekende standerdmolen in Nederland is de "Does
bur germolen" te Ede . Hij wordt bemalen door vrijwillig molenaar 
A. Wijnia . Deze heeft nu een boekje geschreven over deze bekende 
molen om bezoekers wegwijs te maken met de namen van de verschil
lende onderdelen van de molen . Tekeningen en foto's verduidelijken 
deze doelstelling . Het boekje van 32 pag 's . dik heet ' De Does
burgermolen te Ede'. De prijs is j' 6 , - franko huis . Te bestellen 
door overmaking van dit bedrag op girorek. 42 30 747 t . n .v. 
A. Wijnia te Barneveld, met vermelding op het strookje ' Doesburger
molen'. 
e 14. Bij Gysbers & Van Loon , Bakkerstraat 7- ?a te Arnhem , is 
nog verkrijgbaar het in 1984 verschenen Oostenrijkse molenboek 
' Das Buch der alten fJ!Ühlen' door Alois Brandstatter enGerhard 
Trumler . Het bevat een romantische beschrijving van watermolens in 
dat land , ver luchtigd met zeer fraaie afbeeldingen 1n kleur en 
zw/w. In de bergachtige streken vindt men soms nog een vijftal 
kleinere watermolens direkt achter elkaar , meestal geheel van hout 
opgetrokken. Een enkele is gerestaureerd en ingericht als museum
molen . Veel is echter ten dode opgeschreven en het boek nodigt uit 
tot redden wat er te redden valt . Het boek is goed verzorgd in 
linnen band , afm. 22 x 27 cm . ISBN 3-85447- 039-8 , 127 pag •s groot 

. en de prijs bedraagt f 68,25 franko huis. Of enkele guldens lager 
als u het te Arnhem ophaalt. c . E. van der Hor st . 

Vraag en aanbod 

Te koop aangeboden wegens aanschaf groter 
exemplaar , een 2- ladige stalen 

ARCHIEFKAST. 
Nog in s taat van nieuw (1 981), best emd 
voor "Atlanta"-mappen van folio-formaat . 
Iets voor molen-verzamelaars ! Prijs f 250,-
Martin van Doornik, tel. 05.950 - 47 52 • 
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Aangeboden: 
linn.geb. boek ~ 

"MÜhlenkul tur -
Gevraagd: 
11 GRONINGER MOLENS" 
1e druk Groningen 1958 

in Schleswig-Holstein11 

door 

H.D. van Hoorn 
Wierde 31, 9965 TA Leens. 
Tel. 05957 - 27 06 • 

Wolfganl$ Scheffler - 1982 . 
Afm, 17t x 23 cm , 280 pag's 
geÏll. Prijs f 55,50 afgehaald 
bij C. E. van der Horst. 
Langeweg 10- 9679 HP Scheemda 
Tel. 05979 - 13 46 • 

Ons molenwinkeltje 

onderstaande artikelen zijn bij onze vereniging op aanvraag ver
krijgbaar . De prijzen gelden afgehaald bij de heer en mevrouw 
Dijk aan het Aduarderdiep 3 , 9983 TG Den Ham (Gr.) , tel. 05903-
1722. Bij toezending moeten wij portokosten in rekening brengen. 
Aangezien deze kosten sterk afhankelijk zijn van het bestelde 
artikel , worden zij niet hier, maar alleen op de factuur ver
meld, 
Orgaan 'De Zelfzwichter•, losse nummers à 
Serie ansichtkaarten B ( 12 stuks, z.wart-wit) 

11 11 c 11 

" " D " 
Lepeltjes (molenafbeelding in blad) 
Lepeltjes (molenafbeelding op steel) 
Stickers 
Kleurenposter molen Mensingeweer 40 x 60 cm 
1-lolentegeltjes 
Bouwtekening standerdmolen 

" wipmolen 
" koren/poldermolen 
11 spinnemolentje 

Borduurpatronen (met diverse molenafbeeldingen) 
Lesbrieven 
zwaar verzilverde lepeltjes 
afbeelding "De Eolus" 

11De Lelie" 

met: 
- Fransurn 
- Eenrum 
- Pieterburen 

f 2 , 50 
- 10,-
- 10,-
- 10,-
- 4 ,-
- 3 ,-

1 ,-
5,-
5,-

- 10,-
- 10,-
- 10,-

5,
- 10,-

1 ,-

9 , -
9 ,-
9 , -"De Vier Winden" 

(Tip voor de consument; 
in deze serie is op eigen initiatief inmiddels ook verschenen 

'" t Vii tte Lam" te Zuidwolde, 11\Yilbelrnina" te Noorderhogebrug en 
"i'lindlust 11 te zandeweer, naar we hopen tegen dezelfde prijs; 
Deze lepeltjes worden aan de molen verkochtJ 
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Nieuwe leden 

H.A. Hackmer - Noordhorn 
A.A . Hamming - Wirdum (Gr.) 
R. Hazenberg - Grijpskerk 
T.G . van Hoorn - Pieterburen 
J.H.L.M. Krijne - Eindhoven 
A.A.C. Swagerman-Krasper - Scheemda 
H. v . d . Velde - Groningen 
B. S . Wilpstra - Groning en 

ILlustraties en foto's in deze ZeZfzw-~chter : 

Voorplaat: oude ansichtkaart, archief L. Groenewold 

pag. 3: L. GroenewoZd 

pag. 5: archief G.S. Koeman-Poe"L 

pag. 14 en 15 : archief C.E. van der Horst 

pag. 16, 18, 20 en 22: B. Jongsma 

pag. 25 , 26 en 27: C.E. van der HÓ1•st 
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De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1986 


	App0001
	App0002
	App0003
	App0004
	App0005
	App0006
	App0007
	App0009
	App0010
	App0011
	App0012
	App0013
	App0014
	App0015
	App0016
	App0017
	App0018
	App0019
	App0021
	App0022
	App0023
	App0024
	App0025
	App0026
	App0027
	App0028
	App0029
	App0030
	App0031
	App0032
	App0033
	App0035
	App0036
	App0037
	App0038
	App0040

