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Bij de voorplaat: 

Sen rec en te afbeel~inG van de achtkante stellinckore~- en pel~olen 
"De Hoop" te Garsthuizen (gemeente Stedur::) . 
~c molen is gebou~ci in 1839 en heeft een vlucht van 21 , 70 neter. 
In he t Groninger ~olenboek va n 1981 ~ordt t erecht v er~e ld , dat z~ 
sauen net de ~ulders~oning en opzlagschuur een ~onu1.entaal com
plex vor11t . 
Je ei~enaar is de heer P. F . de Vries Robb& . Sa~en net vrij~illi~ 
~olenaar D. t~chgel staan ze er voor garant , dat de ~olen veel
vuldig in c abruik is . Op 15 november j . l . waren de ticuren nijd 
open sezet o~ een Groep Groninscr vrU~illige 1~olenaars te ont
van~en . U kunt zich voors t ell en dat he t geheel van top tol t een 
v:erd " bekel\en" . 
V!ist u dal ook deze r.;olen een z . g . " l esr.\Olen" is? Hier worden 
enthousiastelingen Op8eleid tot kundige rrolenaars , &&n en ander 
onder ae leiding van de h eer W~ch3el . Een goede zaak! 
U wordt op deze ::.alen als bezoel;er graag well<o:~ geheten . 

Foto: M. E. van Doornik . 
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Redaktioneel 

Voor u ligt alweer de laatste Zelfzwich ter van dit jaar. Het is , 
zoals u ziet , een afwisse l end nummer geworden en wij hopen dat 
het u weer wat leesgenot zal weten te verschaffen . 
Tot ons genoegen kunnen w~ u mededelen , dat de redaktie met in
gang van dit nummer i s uitgebreid van vier tot vUf leden . 
Toegetreden tot het team i s de heer W.O . Bakker uit Harkstede . 
De heer Bakker is in de Neder landse molenwereld geen onbeken de . 
Vele jarenlang is h~ b~voorbeeld a l archivaris van het omvang
rljke molenarchief van de Vereniging "De Hollandscha t·1olen 11 te 
Ams terdam. 
Ook verscheen in 1977 van zijn hand het boekje Molens in Groningen 
in oude ansichten", maar ook in onze e"igen Zelfzwichter verscheen 
al eens een artikel over de Oostfries e molens (Duitsland) . Een 
vervol g hierop vindt u i n dit nummer . 
Tenslot t e willen wu onze leden hierblj héél pret tige Kerstdagen 
toewensen en een voorspoedig 1987 ! 

De slui tingstermljn voor het i nzenden van UI'! kop~ zal z ijn op: 

~~~ I 23 februari 1987. 
C. E. H. 

Oostfriese molens 
door \'1 . 0 . Bakker . 

In 'De Zalfzwichter ' nr . 1/82 schreef ik een ar tikeltje over 
•Buitenlandse molens onder handbereik '. Nadien is het er s teeds 
bij gebleven , maar nu onze hoofdredakteur om kopij vraagt , wil ik 
di t eindelljk vervol gen . 
Er zijn meer molens hier over onze oostgrer.s , die maar enkel~n 
kennen en toch staan ze dichtblj . Al~ u bij Leer over de Eems r~dt , 
r ond de stad en dan richting Papenburg , moet u b~ Folmhusen af
slaan naar West- en Ost- Rhauderfehn . 
In West-Rhauderfehn staat zuidelljk richting Langhol t een mooie 
achtkant e ste l l ingmolen , echter verlat en , Wel is hJj hersteld , 
maar volkomen •dood•. 
Als u doorrljdt naar Idafehn en Str;.icklingen , staat in zuidelljk 
richting gaande voorblj Ramsloh , een achtkante stellingmole~ met 
stenen onderboul'! . Deze molen is beltleed met metalen platen en 
heeft nooit zelfzwichting en windroos gehad . Even verder in het 
dorpje Scharrel staat een fo r se met r iet gedekte s t el lingmolen 
met een f linke stenen onderbouw. Deze molen maa lde een aantal 
jar en terug nog , maar raakte in verval . 
Nu is hij o. a . van een nieuwe stelling (geheel hout) voorzien . 
De beide houten r oeden lijk en niet zo soliede , maar de molen 
draaide wel af en toe , vertelde ~en mlj . 
Terug naar StrÜcklingen en dan naar Barszel . Dit grote dorp aan 
de Soes t e , een klein riviertj e , ~aarvan het water via JÜmrne en 
Leda in de Eems komt , bezit een forse korenmolen , die in 196 1 al 
verlaten en met één roede stond . Deze forse achtkante molen is 
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De merla.laardige achtkante stel.l.ingmolen van 
Bars~ez met het s tenen bovenachtkant! 

tot de kap gemetseld . Onder de hoge s t elling normaal met steun
beren, maar boven mooi get ail leard , gel ijk houten achtkan t en . 
Verder oos t elijk in Duits l and ziet men wel dit veel meer , maar zo 
dicht bij ken ik geen twe ede . 
De molen is kortgeleden geheel gerestaureerd , met nieuwe stelling , 
voorzien van gekruiste stellinghek . De nieuwe kap heeft weer een 
werkende windroos , maar de geheel ijzeren borstroeden hebben geen 
kleppen meer gekregen . Toch een aanzienli~e verbetering bij dit 
mooie dorp . 
U rijdt r i chting Edewacht door een mooi1 gol vend landschap , met 
rechts het stroompje Nordlo~er Tief . Voór Westerschep§. staat een 
f orse achtkante rieten s tellingmolen, die wel in redelij~e staat 
is , maar niet meer d raai t . Let op de mer kwaardige overkapping 
boven de i ngang . 
Voorbij het dorpje staat vlak voor een boerderij een zeer merk
waardige korenmolen met lage belt met ingang . 
HIJ is tot de kap achtkant gemetseld, met op de acht hoeken forse 
beren . Ertussen zijn de acht vlakken beplei sterd en dus grijs van 
kleur , t erwijl de beren schoon metselwerk is . 
De kap i s bekleed met metalen platen . 
Verder heeft de molen nog een houten as en ook houten zeil r oeden . 
Op een f ot o enige jaren ter ug had de mol en nog zeilen . U kunt nu 
via Edewach t naar het bekende Bad Zwischenahn , waar u eventueel 
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"Goliath" in de Eemspolder 
door B. Jongsma . 

de bek end e molen aan 
het meer kun t bezoeken . 
Vandaar i s het ongeveer 
honderd kilometer naar 
Groningen , dus een 
grote rei s hoeft u niet 
t e maken voor deze 
mol ens . 

De achtkant e stenen beltmolen 
van Weeterschepe . 

We beginnen de ze bijdrage op de manier alsof er nu wat nieuws te 
llielden valt over de meest noordelijke mol en in de pr ovincie 
Groningen . 
Neen , geen opval lende ni e uwt j es . De mol en wordt ger egeld gedraaid 
door onze pl aatse l ijke vrijwilligers en daarbij voortreffelijk in 
s t and gehouden , dat is bekend . De molenaarswoning verkeert niet 
in dezelfde voortref felijke toestand , doch in samenwerking met :de 
bewoner wor dt ook aa11 het huis zo nu en dan onderhoudswer k ui t 
gevoerd . De ma t erialen worden gekocht op rekeni ng va n de Stich
t i ng Groninger Molenvrienden ; verder wordt ook hier het nodige 
ber eikt door eigen inbreng , in het bijzonder van mevrouw Ida Spl,Jk , 
vrijwilligster in opleiding , die soms met haar gezin de v:oning 
(bij afwezigheid van de graag meewerkende huurder) als vakan t ie
l'loning gebruikt . 
Je kunt hier zeker genieten va n rus t en ruimte . Vaak kom j e als 
l evende wezens all een schapen op de dijk t egen , zoal s de bijgaande 
fo t o in beel d br engt . 
Is het hier altijd rustig en vredig geweest? Daar ga je a:1der s 
over denken bij het lezen van een gedenks t een . Immers deze gedenk
s t een houdt een bewogen geschiedenis in herinnering . Deze ge
s chiedenis i s geschr e ven door de heer R. S .W. Wentzel , vroeger 
gemeentesecretaris va n Uithuizen . Wij nemen op de volgende pagina 
graag die geschiedschrijving over . 
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Het was op 10 juni 18?6 , dat het bestuur van het Waterschap "De 
Eemspolder" onder voorzitt erschap van de heer B. J. Was t erdijk een 
verga.dering hield. Na de behandeling van een vrij korte agenda 
werd gesproken over een inscriptie die zou worden aanP.'ebracht op 
een steen , die ge~etseld zou worden in de duikersluis va n het 
wat er schap, welke duikersluis zich bevindt nabU de huidige polder
molen "Goliath" (122) in de noord-oostelljke hoek van genoemde 
polder . In he t notulenboek dan vinden wij onder punt 4 vermeld: 

4. Werd nog medegedeeld dat de navolgende i nscriptie op een 
zerk aan de sluis zou worden geslagen van inhoud: 

1852 EE11SPOLDER 1876 

Het pleit werd dan beslecht! 
Na vier en twintig jaren 
verkreeg men eind'lijk 't recht 
op dezen grond der baren 
Zoo is dan ' t doel bereikt, ons Zang reeds voorgesteld 
En pronkt het golvend graan, dra op dit nieuwe veld. 

De inhoud van het vers en de beknopte vermelding i n de notulen 
van het feit zelf wekken nu niet direct hoog gespannen verwach
tingen, maar wie de geschiedenis van deze steen eens nagaat , komt 
a.l lezende t ot de ontdeklüng, dat hier in dit vers meer besloten 
ligt dan men zou verwachten . Hier werd inderdaad een strijd ge
voerd van vier en twintig lange jaren. Wel ke was deze strijd en 
hoe is deze ontstaan? 
De stukken die voorhanden zijn , geven hierover geen volledig ui t
sluitsel. Toch is in grote trekken de histor ie van de steen wel 
te achterhalen. 
Het eerste stuk op deze zaak betrekking hebbende is een proces
verbaal van een vergadering van 4 maart. 1853 , des namiddags 2 uur 
in het gemeentehuis te Uithuizen. In die vergadering wer d behan 
deld een plan van de heren U.A. Alberda Heer van Henkema te Uit
huizen enG . Reinder s te Warff um , tot inpoldering van kwelder
landen onder de gemeenten Uithuizen en Uit huizermeeden , een en 
ander aan de hand van een schetstekening , opgemaakt door de heer 
G. Dusseldorp te Onderdendam. De ve rgadering besloot me t grote 
meerderheid van stemmen het pl an van genoemde heren goed te 
keuren en werd "besloten tot daarstel ling van het. Wat erschap". 
Voorts werd op 12 augustus 1853, op grond va n de Wet va n 6 juni 
1840 (Staatsblad 17) , Zijne Hajesteit de Koning om een concessie 
tot inpoldering gevraagd . Ingepolderd zou worden 610 bunders, 55 
roeden en 52 ellen kweldergrond. Later is er sprake van 683 
bunders , 86 roeden en 91 ell en . 
Het pl an tot 11 daarstelling van het waterschap" - dit bevatte dus 
waar schijnlijk onder o.eer een ontwerp-reglement - werd aan de 
Gedeputeerde Staten gezonden met ver zoek het t er goedkeuring aan 
de provinciale stat en aan te bieden. Reeds op 21 juli 1853 keur
den de prov . staten de plannen goed , zulks behoudens de hogere 
goedkeuring van Zijne Ma j esteit de Koning . De Koning moest dus én 
toes temming tot inpolder i ng verlenen én het zojuist genoemde be
sluit van de provinciale staten goedkeuren . 
De eerste reaktie uit Den Haag was een brief van de minj.ster van 

5 



Bee~d van de stoere po~ermo~en "Goliath" in de wijde EemspoZder rondom, 
met schapen op de dijk . Opname aprU 1986. 

De beide gedenkstenen op de muur van de duikersluis bij de moZen . 
De donkere streep boven is de schaduw van een baZk. 
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Binnenlandse Zaken van 13 april 1854 aan de Gedeput eerde Staten 
van Groningen , waarin deze mededeel de -dat de gronden , die men 
wi lde gaan inpolderen , wel eens het eigendom van de staat konden 
zijn(!), zulks naar analogie van een twee t al gedingen die de 
s t aat had gevoerd r espectievelijk tegen de gemeenten Kampen en 
Genemuiden, die be i den t en gunste van de staat waren besli st . 
Het was onder deze oms t andigheden niet te verwachten, dat de 
Koning concessie tot inpoldering zou verlenen . De reaktie van de 
kant v.~n de oevereigenaren was , dat zij e~n overeenkoms t aangingen 
om gezamenl ijk een proces tegen de staat te voeren, zo de staat 
"langs de weg van r egten de kwelderlanden zou betwis ten". 
He t proces zou worden gevoerd op "gemeene kosten" . Onder de over
eenkomst komen de namen voor van 26 personen . Het waren: 

A. Nanninga , D. Schill horn, R. Dojes, S.B. Elings , H. K. Welt, 
R. E. Huisman, H.K . Bruins , F .T. Amsing , S . R. Jeltsema , 
wed, B. P. Wiersum , D. P. Boukema , K.T. van Huizen , M.M. Nieveen, 
J , Rouaan , U.A . Alberda van Menkema , wed. M. Smedema, wed , 
C. N. Bonthuis , G. Reinders, A. Munt inghe Cleveringa, wed. 
c.E . Westerdijk , R.J. Westerdijk , J , D. Bos , P.J. van Veen , 
B.K. Westerdijk , J.S . Bennema en wed , T.D. Huizinga . 

Inmiddel s hadden - dit was vermoedelijk in 1853 al gebeurd - de 
procinciale staten hun besluit van 2 1 juni 1853 aan de Koning t er 
goedkeuring ingezonden. Nu besliste de Koning bij besluit van 15 
januari 1855 , no. 26 dat "hangende het rechtsgeding" omtrent de 
eigendom van de grond en gelet op het feit dat de Koning nog geen 
concessie tot inpoldering had verleend , het " onraadzaam schijnt" 
he t besluit van de provinciale s taten goed te keuren . 
Nu za t de hele zaak dus wel muurvast . De Koning verleende geen 
concessie tot indijking en keurde het besluit van de prov . staten 
van 21 juni 1853 niet goed. 
Van het koninklijke besluit zou gezegd kunnen worden, dat het 
juridisch vr\j zwak stond , want wat was het geval! De Koning ont
hield de goedkeuring aan het besluit van de prov. staten , omdat 
er een rechtsgeding over de eigendom van de grond aanhangig was. 
~laar , voor zover uit de aanwezige stukken kan worden afgelei-d , is 
eerst op 24 novernber 1855 een dagvaarding in deze zaak uitge
bracht. Deze dagvaarding werd door de staut uitgebracht tegen de 
heer G. Reinders , wonende op "Groot zeewijk" te Warf fum . De s taat 
( "compar eerde bij" l•lr . Johannes Potter van Loon) eiste de rechten 
als eigenaar van 82 bunders, 69 r oeden en 80 e llen kweldergrond , 
gelegen onder Uithuizen, waarvan de heer Reinders beweerde e ige
naar te zijn . 
De heer Reinders "compa r eer::le bij" Mr. R. T. ~lees , 

Op 18 j uni 1857 deed de Arrondissementsrechtbank te Appingedam 
uitspraal{ en besliste dat de rechtsvordering va n de s taat, voor 
zoverre daarbij opgevor derd werden gronden, die r eeds bestonden 
op 23 november 1825 (dus 30 jaren vóórdat de heer Reinders door 
de staat werd gedagvaard) is verjaard . De overige middelen tot 
verdediging werden verworpen. De recht bank erkende dus in fei t e 
niet het rech t van de oevereigenaren op de aanwas , behoudens het
geen daarvan door verjaring hun eigendom was geworden . De staat 
werd in de gelegenheid gesteld door getuigen te bewijzen welk deel 
van de kwelder na 23 november 1825 was ont staan . Di t getuigen
verhoor zou plaats vinden op 9 septembe r 1857 . 
Blijkbaar was des heren Reinders • rechtsgevoel ni et bevredigd , 
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want hij ging in beroep bij het provinciaal Gerechtshof te Gronin
gen . Als zijn procureur fungeerde Mr . H. van Giffen, de staat 
"compareerde bij" t4r . Antonius Modderman . Op dinsdag 14 september 
1858 deed het Hof uitspraak waarbij het vonnis van het echtbank 
te Appingedam wer:d vernietigd , de staat zijn oorspronkelijke eis 
werd ontzegci en in de kosten van de beide processen werd veroor
deeld . 
Nu was het weer de staat die zich verongelijkt voelde . De staat 
wendde zich op 3 januari 1859 tot de Hoge Raad en vroeg cassatie. 
Voor de heer Reinders compareerde Mr . Cornelis Joseph François , 
voor de s t aat Mr. J acob George Alexander Cl ant. Op 13 januari 
1860 deed ons hoogste rechtscollege uitspraak en bevestigde het 
arrest van het Hof te Groningen met veroordeling v~n de staat in 
de kosten . 
De heer Reinders en velen met hem zullen ongetwijfeld deze uit
spraak met vreugde hebben begroet . Ook uit een brief van de 
minister van Binnenlandse Zaken van 13 september 1860 aan de 
Gedeputeerde Staten van Groningen blljkt dat "in hoogste re;;sort 
is beslist , dat deze gronden niet tot het staatsdomein behoren" . 
Wie zou denken dat dit "alles" was wat zich rond de kwelders af
speelde in de jaren 1855 tot 1860 , vergiste zich deerlijk , want 
behalve de heer Reinders werden op 23 november 1857 nog 21 andere 
oevereigenaren gedagvaard door de staat . De 21 oevereigenaren -
••n hunner was de heer A. Nanninga te Uithui zen - verzoch ten de 
Koning op 8 januari 1858 "Uit hoofde van de vele kosten" de tegen 
hen ingestelde rechtsvorderingen te laten rusten totdat in de 
zaak tussen de staat en de heer Reinders zou zijn beslist . De 
minister van Financiën deelde hen bij brief dd . 27 februari 1858 , 
afdeling Domeinen , no . 19, mede dat hij wel daartoe bereid was , 
mits de 21 oevereigenaren zich onvoorwaardelijk zoudcu onderwerpen 
aan de beslissing in hoogste ressort in het proces-Reinders . 
De reaktie van de 21 eigenaren was lakoniek en scherpzinnig . 
Zlj vroegen n.l . de minister bij brief dd . 8 maart 1858 od deze ook 
"gelijkelljk gezind" was . En wat deed nu de minister? Bij brief van 
26 maart 1858, afd . Domeinen , no . 12, deelde hij de eigenaren mede , 
dat hlj hun vraag on t kennend moest beantwoorden ! 
Dit laat zich moeilijk rijmen met onze rechtsgevoelens . Toch z~n de 
zaken tegen de 2 1 oevereigenaren voor lopi g van de rol gelaten. 
Voorwaar een magere troost . 
Gesterkt door het arrest van de Hoge Raad van 13 j anuari 1860 
togen de oevereigenaren overnieuw aan het werk . Er werd een 
geheel ::1ieuw plan tot inpoldering gemaakt . 
Omvatte het oor spronkelijke plan slechts een oppervlakte van ruim 
683 bunders , het nieuwe plan dd . 20 oktober 1860, van de hand van 
de heren G. en \'l .K. Dusseldorp te Onderdendam, omvatte de kwelder
gronden achter de Noord- , de Uithuizer- en de oostpolder , groot 
totaal ruim 1065 bunders . Op 22 oktober 1860 vroegen de eigenaren 
overnieuw de Koning om een concessie tot inpoldering , nadat reeds 
op 17 juli 1860 onder no . 5 de provinciale s t aten overnieuw hun 
goedkeuring hadden gehecht aan het besluit van de inpolderings
commissie tot oprichting van het water s chap en dit aan de Koning 
t er goedkeuring was ingezonden . 
Bij koninlü ljk besluit dd. 8 september 1860 werd de beslissing om
t rent de goedkeuring va::1 genoemd s t atenbesl uit wéér verdaagd , 
omdat de Koning nog geen concessie t ot inpoldering had verleend . 
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Met de meeste spoed werd dus toen op 22 oktober 1860 de vereiste 
concessie aangevraagd . 
Hoe was nu de reaktie uit "Den Haag"? Wel zeer merltwaardig ! 
Op 30 oktober 1861 stuurde de heer R. Dojes te Uithuizen , aan de 
heer G. Reinders t e Warffum , een afschrif t van de brief van de 
minister van Binnenlandse Zaken dd . 9 okt ober 1861, no . 131, 
gericht aan de Gedep. Staten van Groningen , waarin Zijne Excellen
t ie mededeelde , dat de minister van Financiën de rijksadvocaat in 
Groningen opdracht had gegeven , tot het instellen van een rechts
vordering terzake van de eigendom van de staat op een gedeelte 
derkwelderl anden, waarvan door A. Nanninga c . s . de indijking was 
verzocht . 
Onder deze landen , groot ruim 1~65 bunders , was weliswaar een 
perceel van 82 bunders , 69 roeden en 80 ellen (dit was dus het 
perceel vanG . Reinders) , dat in rechten verklaard was eigendom 
te zijn van derden , maar ten aanzien van het overige deel van de 
bedijkbare grond hadden , volgens de minister van Financiën , de 
bezitters geen andere eigendomstitel dan hun bewering , dat hun 
door recht van ~anspoeling de eigendom toekwam . 
De minister van Financiën had dus de oevereigenaren overnieuw de 
handschoen toegeworpen . Oolt ditmaal werd de handschoen opgeraapt . 
Reeds op 12 december 1861 slo ten de oevereigenaren overnieuw een 
overeenkomst om , zo de staat hen hun rechten zou be t wisten , zich 
t e verweren . Overnieuw werd geprocedeerd . En andermaal moest de 
rechter uitspraak doen . 
Blijkens een artikel aan de hand van de heer H. O. Louwes in he t 
Groninger Landbouwblad van 3 mei 1930, besliste de Arrot~disseme!lts
rechtbank te Appingedam op 28 juni 1866 ten gunste van de oever
eigenaren , welke beslissing op 29 maart 1870 door het provinciaal 
Gerechtshof te Groningen werd bevestigd . 
Volgens de heer Louwes komt in het archief van het waterschap 
"De Westpolder11 een brief voor, gedateerd 30 juni 1870, van de 
minister van Binnenlandse Zaken aan Gedep . Staten van Groningen , 
waarin de minister onder meer ::~ededeelt : "Mijn ambtgenoot (van 
Financiën) deelt mij thans mede , dat ook naar zijn gevoelen de staat 
van alle rech tsvorderingen op grond van het Fransche recht tot 
revinducatie van kwelders in Groningen moet afzien . De uit dien 
hoofde geopperde bezwaren tegen de voorgenomen indijking kunnen 
dus als opgeheven worden beschouwd". 
Deze brief van de minister van Binnenlandse Zaken ·.vas het ant
woord op de brief van Gedeputeerde Staten aan genoemde minis t er 
van 1 april 1870 , dus twee dagen nadat het Groninger Gerechtshof 
arrest had gewezen . 
De oevereigenaren , geruggesteund door de gebeurtenissen van 1870 , 
hielden op 19 oktober 1874 ove:-nieuw een vergadering en besloten 
tot "daarstelling van het wate:-schap" confor.'ll het schetsplan van 
de heer G. Wind te Groningen (het derde plan dus) en tot het 
vragen van een conceusie tot indijking . 
Op 12 februar i 1875 schreven do Gedep . Stat en aan de heer R. Dojes 
te Uithui zen, dat de minister van Binn~nlandse ~aken , na raad
pleging van zljn ambtgenoot van fj.nancien , bereid was Zijne l"lajes
teit de Koning een voordrac ht te doen toekomen de concessie tot 
indijking t e verlenen . Een heugelijke tijding voorwaur ! 
Deze keer werd de concessie bij koninklijk beslui t van 19 maar t 
1875 , no . 12 dan ook inderdaad verleend . 
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Nu ging alles verder vr~ vlot . De provinciale staten hechtten b~ 
besluit van 22 juli 1875 (dit was dus voor de derde keer) hun 
goedkeuring aan het plan van 19 oktober 1874 t ot "daarstelli ng 
van het waterscha~' met de bijbehorende reglementen . 
Bij koninklljk besluit van 16 oktober 1875 , no. 25 werd dit stat en
bes luit goedgekeurd. De concessie tot indijking was dus verl eend 
en de reglementen waren tot in hoogs te instantie goedeekeurd . 
Nu was de baan dus inderdaad geheel vr~ en kon met het werk 
worden begonnen . 
Reeds op 2 februari 1876 werd het leggen van de dijk en het bouwen 
van de duikersluis opgedragen aan de heer J . Blokland c.s. te 
Hardinxveld, voor f 715 . 900, - (de begr oting van de heer Wind gaf 
aan een cijfer van f 654 . 200,-). . 
In he t jaar , dat dus met de aanleg van de dijk werd begonnen, werd 
dan op de 10e juni de bewuste vergadering gehouden, waar de t ekst 
van de steen werd besproken. Dan z ijn er nog twee vergeelde foto ' s, 
die op 15 juni 1876 werden gemaakt . Waarschijnlljk hebben deze be
trekking op de eerste steenlegging van de duikersluis, waarin 
later de bewuste steen zou worden gemetsel d . Het zal voor de 
initiatiefnemers , voor de oevereigenaren en voor vele anderen on
getwijfeld een heugelijke dag zljn geweest na een lange en moeilijke 
strijd van vier en twintig jaren . 
Nog in hetzelfde jaar kwamen de dljk en de duikersluis geheel ge
reed . Er was een groot werk verrich t. 
Maar toch •• •• één tegenstander zou nog nader van zich doen horen . 
Dat was de zee . Nauwelijks nog was de dijk voltooid , of een zware 
storm brak l os . Op 30 januari 1877 werd de dijk op 9 plaatsen 
doorbroken en liep de polder geheel :mder water . Het werk van 
lange jaren was een prooi der golven geworden . Lang echter zou de 
zee haar prooi niet houden , want reeds op 31 januari 1877 werd 
besloten tot herstel van de dijk . 
De her stelwe rkzaamheden, die in eigen beheer werden ui t gevoerd , 
zijn blijkens de aanwezige l oonstaten op 2 februari 1877 begonnen 
en werden reeds op 18 augustus van hetzelfde jaar beëindigd . 
Zij hadden een bedrag vnn rond f 245 . 000,- gekost . Maar hiermed e 
was dan ook defin i tief een einde gekomen aan de wel zeer bew'ogen 
geboor tegesc hiedenis van onze huidige Eemspolder . 
Noot : Tot goed begrip diene dat destijds de waters taatszaken res

sorteerden onder het ministerie van Binnenlandse Zake~ en 
dat toen - evenals thans nog het geval is - aa~gelegenheden 
betreffende de eigendommen van de staat ressorteerden onder 
he t minist erie van Financiën . 

Voor zovei geen andere br onnen zijn vermel d , zUn de gegevens me L 
instemming van he t waterschap 11 De Eemspoldcr" ontleend aan he t 
archief van genoemd waterschap , het "Bijvoegsel tot de Provinciale 
Groninger Courant" van 6 november 1869 , no . 187 en een aantal 
documenten uit het archief van de heer P. H. Stoffel te Uithuizen . 
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Wie kent deze molens? 
door C. E. van der Horst en Piet van Dijken . 

In het vorige nummer van •De Zelfzwichter • (3/86) plaatsten wij 
op pag . 14 en 15 een tweetal molenfo t o •s , waarvan wij graag zou
den weten om welke mol ens het gaat . 
Naar aanleidi ng van ons verzoek ontv i ngen wij een drietal reakt i es 
waaruit bleek dat de plaat s en geschiedenis van het pompmolentje 
op pag . 14 tot nu toe nog nie t kon worden t hui sgebracht. 
Wel is dat het geval met de achtkant e s tellingmolen op pag . 15 , 
alle inzenders ko~en t ot de conclusie , dat di t de molen te 
Leermens (gem. • t Zandt) moet zijn . 
Dit schreef ons de heer G.L. Nienhuis uit Ni euwleusei (Ov . ) , als 
ook de heer Harry D. van Hoorn uit Leens . Een heel uitvoerig 
schrijven ontvingen v:ij van de heer Piet van Dijken uit Uithuizen . 
Hij schreef ons : 
Deze molen is de koren- en vroeger tevens pelmolen de "Leermenster
molen" te •t Zandt , staande 0 ,9 km ten zuidoosten van de kerk van 
• t Zandt , aan de westzijde van de weg naar Leer~ens (de Terhornse
weg) . Het huisje l i nks van de molen op de f oto is de nog bestaan~e 
sarrieshut , we l ke men wil restaureren . De molen zelf is al ge-
sloopt . · 
Geschiedenis van de molen: 
Bij de sarrieshut stond oorspronkelijk een s t anderdmole n op dezelfde 
plek als de s tellingmolen . Deze was a l vóór 1628 gebouwd en mocht 
in dat jaar vanwege :ie Provinciale Holenresolutie op de belasting 
blijven staan . I n 1853 werd deze molen , welke uitgerust was met 
twee koppels maalstenen en een vlucht had van 70 voet , gesloopt 
en vervangen door de achtkante molen . 
Laats te eigenaar der standerdmolen was J . K. ter Veer , deze was 
tevens de eerste eigenaar van de stellingmolen . Na Ter Veer 
waren eigenaar: s . Hi enhuis , sinds 1931 : J . Kruizinga, na 1938: 
R. Bolhuis en de laa t ste sinds 1951: E. T. Moedt . 
De bouwwijze was a l s volgt : geheel hout en molen , staande op stie
pen , boven- en onderach tkant hout bekleed met asfalt (dakleer) , 
dus geen wit stenen onder- en t ussens t uk . Bijzonderheid : de 
s t ellingschoren , welke t ot vlakbij de grond doorliepen . Had verder 
een ~zeren as en volgens de foto : ~ ~n houten zeilroede (bui ten
roede) en een ijzeren Wieringa-roede me t zelfzwichting (binnen
roede) , vlucht ca . 20 me t er . 
Inrichting van de molen : één koppel maalstenen , voorheen tevens 
pellerij ; als hulpkracht onderin : een kleine elektromotor rnet een 
maalstoel, 0 ,90 m. doorsnee . 
Verdere bijzonderheden : in 1940 kwam er gedeeltelijl~ nieuw kleed
hout op de kap , in 19~1 gerestaureerd door u. Holman te Stroobos 
voor f 5. 400 ,-. In de her fst van 1945 ging de zeilroede eruit , 
waardoor de molen i n 19!j6 stilstond ; zomer 1946 werd een hout en 
roede uit Godlinze aangekocht met nia11v1e l a t ten en oude ltleppen , 
t er vervanging van de oude zeilroede , welke eer st bleef liggen . 
In 1947 was er een hers t elaktie voor een begroting van f 5. 400 ,
van Bre mer . Voor jaar 1949 werd een Dekkerroede ui t Roedeschool 
aangekocht , verder ~oesten kap , s te lling , k l eedhout hersteld 
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worden en een lange schoor vernieuwd worden . In 1950 voerde de 
fa . Bremer te Adorp ~~n en ander uit voor f 5 . 400,- als volgt : 

Roede van Godlinze opgehekt enz . f 1.500 ,-
St elling + diversen - 2 . 950 ,-
Roede Roedeschool + strooml~n Dekker - 250 ,
verf- en teerwerk 700 , -

tezamen f 5 . 400, -
In 1951 kwam de molen weer stil te staan wegens een verrotte wind
peluw. In 1955 was de molen grenzeloos verwaarloosd, waarna op 
8 maart 1956 een sloopvergunning werd a fgegeven en de molen in 
de herfst werd onttakeld . In het voorjaar van 1957 werd de gehele 
molen afgebroken , waarb~ de stalen bandvang naar binn'enkruier 
" De Havik" te Groot- Schermer (N-H) ging. 
Tot zover m~n ~egevens . Aanvullingen en/of verbeteringen gaarne 
sturen aan P . van Dijken , Schoolstraat 41 , 9981 AL Uithuizen . 

Die Westfälische MühlenstraBe 
door Grie to de Vries . 

In de Kreis Minden-Llibbecke in West-Duitsland heeft de daar wer
kende molenvereniging een rout e uitgezet l angs 37 wind ,- water
en rosmolens onder de naam "Die Westfälische MÜhlenstraf?>e" . 
Van deze r out e is een leuke folder verkr~gbaar blJ de Hlihlenkreis 
Minden-LÜbbecke , Postfach 2580, 4950 t1inden (D. ) en op diverse 
molens . Tevens is een programma op de molens te verkrijgen van de 
"1-lahl- und Backtage an der \'lestfälische MÜhlenstra~e" . 

In het midckn de achthoekige rosmoLen (een koren- en v~asbeukmole11) van 
ObeJ'bauerschaft uit 1797. Ook kon men met deze molen een dorsmachine 
aandz>ijven; aan de geval van de boerderij links ziet men nog het aandrijfrad. 
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Ronde stenen steLLingmolen 
met windroos "KlmigsmühLe" 
te EiLhausen . Anno 1748. 

De vereniging Molenwerkgroep Oost- Groningen heeft op zaterdag 30 
augustus j . l . met 11 personen een excursie gemaakt naar enkele 
molens van deze bekende molenstraat , die jaarl~ks door duizenden 
mensen wor den gemaakt . 
Na twee uur r~den en een kop koffie in Bad Essen werd de Guts
wassermÜhle Hudenbeck- Holzhauzen van 1888 bezichtigd. Het is een 
middenslagmolen, die twee koppels stenen kan aandrljven . De molen 
werd tljdens ons bezoek gedemonstreerd . Deze molen is vanaf 1977 
weer geheel ingericht door de eigenaresse , de stBd PreuPisch 
Oldendorf . In september 1985 is de molen ernstig door brand be
schadigd , maar werd reeds in april van dit jaar weer in bedrljf 
genomen . 
De tweede molen die werd bezichtigd , was de Rof.,mÜhle Meyer in 
Oberbauerschaft. Deze rosmolen , bestaande uit een achthoekige 
met stro gedekte vakwerkschuur , is gebouwd in 1797 naast een boer 
derjj met prachti ge opschriften op de achter gevel. De vrouw van de 
eigenaar gaf ons een rondleiding op de molen . Het grote rad heeft 
een omvang van 32 meter en telt 320 karnr.Jen ( ! ) , die pas vernieuwd 
waren . Het rad kan getrokken worden door zes paarden , die in he t 
rad moeten lopen . Door het srote rad kan een koppel s tenen en een 
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BokemÜhle worden aangedreven . Een BokemÜhle bestaat uit een aan
tal stampers die vlas kunnen kloppen om er linnen van te maken •. 
Bij een dergelijk werktuig waren zeven mannen en/of vrouwen nodig 
om het voll edig te laten werken. Er was dus heel wat personeel 
werkzaam op deze ~oerderij . 

De derde mol en was de "KÖnigsmÜhle" van 1748 in Eilhausen . Deze 
ronde stenen molen met s tel l ing heeft twee koppels stenen en is 
nog regelmatig in bedrijf . 
De vierde molen op onze reis was de "Sterks t·IÜhle" in Eickhorst 
van 1848. Dit is een ronde stenen beltmolen , waarvan de belt met 
een stenen muur is omgeven . We kregen hier een uitgebreide uitleg 
van een 84- jarige man over de geschiedenis en de werking van de 
molen . De mol en is uitger ust met een tandkrans en een wi ndroos , 
zoals in die streek erg gebruikelijk is . Naast de molen i s een 
bakkerij , waar af en toe pl aat koek wordt gebakken . 
Ook is er een ontvangstruimte in een apart gebouwtje, waar we met 
onze gas t heer nog een paar glazen Korn hebben gedronken . 
De 11PottmÜhle" in Petershagen van 1938 was ons volgende reisdoel. 
Deze molen heeft helaas geen gevlucht meer en is ook grotendeels 

"Storcks Müh~e" in 
Eickhorst uit 1848 op een 
ommuurde bett en voorzien 
van een windroos . 
Links een spijker (graan
schuur) uit 1858 . 
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voorzien van een silo. Het bijzondere aan deze molen is echter het 
gietijzeren aandrijfwerk, dat heel weinig voorkomt. De molen mag 
echter wel een keer worden schoongemaakt. 
De volgende molen was de WindmÜhle Hesslingen van 1843 . Het is 
ook een ronde stenen molen, waarvan een r oede met zelfzwichting 
is uitgerus t, die met een veersysteem wordt ger egeld . Deze molen 
is voorzien van een dubbele windroos . Voor ons vertrek kregen we 
van de molenvrouw ook we er een drank j e aangeboden . 
De laats t e ( zevende) mol en op onze reis staat in het openlucht
museum van Rahden. Het i s een r osmol en van 1860, bes taande uit 
een vierkante vakwerkschuur , voorzien van een Schrot- en een 
BokemÜhle . Het geheel wordt i n beweging gebracht door een paard 
dat rond de mol·en moet lopen in een trekboom, die ver.bonden is 
met een uit het midden van het dak stekende aandrijfspindeL 
Een dag nadat wij er waren , zou de molen weer in werking zijn. In 
een ernaast staande schuur werd aangegeven hoe vl as tot linnen 
werd verwerkt en geweven tot een l ap stof. 
Het was een lange , maar welbestede mol endag. Er draai den helaas 
weinig molens t~dens onze excursie. 

Molennieuws 

( De nummers bij deze molennieuwtJes verwijzen naar de molennummers 
i n de tweede druk 1981 van h·et Groninger J•iolenboek.) 

Op de jaarvergadering mel dde de voorzitter reeds, dat het 
aktuele molenni euws de overname van de poldermolens van het 
Waterschap Westerkwartier is door onze Stichting. Daarvoor 
is het nodi ge geregeld ; ook de goedkeuring van het Provinciaal 
Bestuur is inmi ddels verkregen . Notaris Ten Have te Middelsturn 
zal binnenkort de koopakte passeren . 
Vijf molens zijn bij de transaktie betrokken : "De Jor.ge Held" 
(+ molenaarswoning ) te Leegkerk (57), de "Zuidwendinger We.ter
rr.olen" t e Vierverlaten (55 ), " De Zwakke:Jburger" (nummer 1 Lf1, 
l aatst i:1 het Gror,inger Holen boe\{) te Niezij1, de 11Westerhorner'1 

te Grijpskerk (44) en "De Eolus" (+ mulderswoning) aan het 
Aduarderdiep (3). 
De l aat s t e twee molens vereisen vo~rshands de meeste aandacht . 
De "iVesterhorner" kan als B. W. 0 . -molen ger est aur eerd worden . 
En het zal niet l ang duren, d~t de aanpcl{ van deze res t a urat ie 
een aanvang zal nemen. Einde1\jk, mag rr.en gerus t zeggen . Want 
i n de eerste druk van het Groninge1· Molenboek ( 1958) staat 
deze mole;·, er al wat haveloos bij . En sindsdien is er aan de 
buitenkant niets verbeterd; integendeel: de molen is gaande
weg havelozer geworden . I n de molen is wel het een en ander 
gebeurd! Daar heeft molenmakerij Bremer reeds diverse vernieu
wingen aangebrac~lt , zodani g dat de molen binnenkort niet 
alleen el ektrisch kan malen, maar ook van de windkracht ge
bruik kan maken . 
"De Eolus" kr eeg he t vorige jaar een roede weer aangekleed . 
Datzelfde moe t oolç voor de tweede roede gebeuren. Hiervoor 
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zal zo spoedig mogelijk opdrach t worden gegeven . We we ten hoe 
droevig het hier gesteld i s me t de ~olenaarswoning . Het was 
voor de Stichting erop of ero~der . Ander s gezegd : kan hier 
een molenaarsfamil ie bl ijven wonen met alle voorde l en voor de 
molen en de bema ling , of moesten we komen tot een verworden 
toestand , waarbij men mag wanhopen ook t en aanzien va n de mol en . 
Gelukkig is het antwoord positief. Er l ag al eerder een bouw
plan voor de renovatie gereed . Fi nancieel bleek het mogel Uk 
althans een goed begi n met de woningv erbeter i ng te maken . 
En dat beg:i.n l aat niet meer l ang op zich wad.ten . Dan kan 
ieder , die over het Aduarder di ep rijd t , akt iviteiten van 
aannemer ?ostema ui t Harkst ede waarnemen. Rijdende l a ngs het 
Aduarderdiep zal men well icht ook een andere verb~ tering op
merken. De dieselnoodbemaling , een paar honderd meter t en 
zui den van de woning, i s ver dwenen . Ervoor in de pl aats is 
gekomen een propel lerpomp. Zeker ee:~ l andschappel ijke verbet 
ring ! 

1 . Koren- en pelmolen te Wetsinge . 
Hog steeds gaat de res tauratie van deze mol en gestaag voor t . 
Aan het eind van het voorjaar kwam een aantal gebreken aan 
het licht in het houten achtkan t . Deze tegenvallers waren 
niet in de begroting voorzien , waardoor het werk gedurende de 
zomer stil kwam te liggen. Vier nieuwe achtkantstijlen , drie 
nieuwe lasstukken aan de bestaande achtkantstijlen , een aantal 
nieuwe veldkruisen en ui ttrel(er s, waren noodzake l ijk geworden , 
zodat de total e r estauratiekosten op ongeveer vier ton kwamen 
te liggen . In september is het werk aan het achtkant i nmiddels 
geklaard en daarna keurig bekl eed. Het betr&ft voorl opig eer s t 
een binne nbekleding, want bij de tegenwoordige molenrest a ura 
ties is het de mode geworden , dat de achtkant en nieuw dubbel 
worden bekleed met daartussen een waterdi cht e plasticlaag. 
Deze plasti c l aag i s i n Wetsinge ook aangebracht . Zo blijft de 
gedurende de komende wintermaanden s t aan , t erwijl de molen 
maker aan de andere onderdelen van de molen kan vlerken in zijn 
werkplaats . · 
De fel - blauwe kleur van het kleedplastic vormt een merkwaar dige 
schouwspel en dat zullen de vele weggebruikers en de trein
r e i zi ger s langs Wetsine;e wel niet ontgaan zijn . 
De oplevering zal eind 1987 worden verwacht. 

25 . Korenmol en "Germania" te Thesinge . 
Het gaat goed me t deze molen , niet i n de laatste plaats door 
he t al(tieve molenbeleid van de gemeen t e Ten Boer. zo werd in 
het afgel open jaar he t t ouwwerk van de zeilen ver ni euwd , 
a l s ook het v1olfsdak , enkele heklatten en het versl eten buik
s t uk van de vang. Met he t schilderen van de molen wer d een 
aanvang gemaakt . De zol derplanken onde r he t takrad ( spoor 
wie l) en de steenschijf werden ver wijderd , zodat het publi ek 
het gaande werk nu goed en veil ig kan bewonderen . Het koppel 
stenen ligt hier overigens op de stel lingzolder. 
In augus tus vond een NCRV-Kerkepadrout e pl aat s , die ook door 
Thesinge l iep . De molen , get ooi d me t v l aggen aan de wi eken, 
trok op de twee bezoekdagen in t otaal een kleine dui zend 
bezoekers . In de mol en werden art ikelen verkocht , zoals 
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De korenmoLen "Gennania" te Thesinge . 

zakjes meel , foto ' s , lepel
tjes , waarvan de opbrengst 
bestemd was voor onze vere
niging . 
De penningmeester mocht in
mi ddels een bedrag van 
f 234,75 ontvangen , een bij
zonder welkome aanwinst voor 
de kas ! 
Aan organisator Germ Geersing , 
vrijwillig molenaar van de 
"Germania 11 en de medewerking 
van diverse andere molen
vrienden, namens. het bestuur, 
hartelijk dank ! 

66. Koren- en pelmolen "De Zwaluw" te Zuurdijk . 
Gedur ende de zomermaanden is de molen door vrijwilliger Martin 
van Doorni k en zijn vrouw geschilderd , waardoor hij een frisse 
aanblik gaf, op de staart en de wieken na . 
De staartbalk i s momenteel hard aan vervanging toe . 
Blj het openen van de pelluil~en is eronder een grote partjj 
bedorven graan ontdekt, wat vermoedelijk de oorzaalt kan zijn 
van de muffe lucht en de grote muizenpl aag in de molen tijdens 
de afgelopen jaren . 
Deze ruimte - de dustgroep genaamd - is inmiddels schoon
gemaakt . Daarbij is geconstateerd , dat het doodbed van de weste
lijke pelsteen is gebroken . Het gaat om een oude kunststenen 
maal loper . 
In oktober zijn de wieken eindelijlt weer compleet hersteld met 
een aantal nieuwe heklatten en kleppen van de zelfzwichting . 
Van de opluchting dat de molen weer in orde leek te zijn , kon
den wij maar twee weken genie ten , t oen tijdens de storm van 
1 november ~~n wiek voor een gr oot deel werd schoongeveegd en 
een andere wiek licht is bes chadigd . Voor de vrijwilliger en 
"De Hollandsc he Molen" een grot e teleurstelling . 
De oude hek- en zoomlatten van 1978 waren niet meer t egen het 
natuurgeweld opgewassen . Wat er nu verde r gaat gebeuren , 
wachten wij nog a f . 
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Inmiddel s is Martin van 
Doornik verhuisd . Zijn · 
oude woning was veel t e 
klein . 
Het nieuwe adres is : 
Kaakhornsterweg 9 , 
9969 PN Westernieland , 
tel. 05952 - 650 . 

Vrijwilliger Van Doornik 
verft de askop. 
Voor zo'n karvei is een 
reddingsgordeL beslist 
vereist! Op de achterg~d 
de later door storm 
vernielde !.riek . 
Opname 18 oktober 1986 . 

121. Kor en- en pelmolen " De Jonge J an" t e Uithuizen . 
Deze voor het dorp Uithuizen beel dbepalende monument ver 
keert t hans i n slech te s t aat . De zelfzwichting is reeds van 
de wiek en verwijderd ; een deel van de korte spruit viel naa r 
beneden en nam een schoor van de s taa r t i n zijn val mee . 
B. en W. van de gemeente Hefshui zen , wa aronder Uithuizen valt, 
heeft al eens meerdere malen over dit probleem gebuigd en 
hebben nu besloten de molen van de oud- molenaar J . Smid in 
eigendom over t e nemen . Bij deze overname behoren ook het 
muldershuis (een z . g . sarrieshut uit de 17e eeuw) en het 
10 are grote mol enerf . De woning heef t een renovatiebeurt 
nodig en een r estauratie van de molen i s ur gent gewor den . 
W!j zijn benieuwd naar de verdere gang van zal{en rond de mol en . 

126 . S t ander dmolen t e Ter Haar . 
De res taurati e gaat nu goed vl ot aan deze mol en . De kas t i s 
weer in elkaar gezet; begin december zijn de roeden opgehekt 
en over enkele maanden zal de mooi e s t anderdmolen weer draaien . 
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NAJAARSVERGADERING 1986 

Vereniging Vrienden van de Groninger molens 

op donder dag 6 november 1986 in het gebouw 
"Ons Cen trum" te Wins um (Gr . ) . 

door Henk Berends . 

De in grote getale gekomen leden konden bij hun aankomst in Win
sum genieten van de draaiende molen "De Vriendschap" in schijn
werperslicht . De najaarsver gadering , welke ditmaal in . het gebouw 
" Ons Centrum'' werd gehouden, stond namelijk dichtbij deze molen . 
Deze vergadering mocht zich verheugen in een grote opkomst . 
De voorzitter, de heer T. de Jong , hee tte alle aanwezigen om acht 
uur welkom. Hij gaf tevens een inleiding met betrekking tot agenda
punt 4 , waarbij de liquitatie van de "Stichting Groninger Holen
vrienden" ter sprake komt . 
De heer L. H. Brink leest de not ulen voor van de vergadering van 
20 maart 1986. zaal- geluictsversterking is bij onze tweede secre
taris niet nodig . De kracht van zijn stem en de verhaal trant van 
zijn not ulen vinden een aandachtig gehoor. 
De heer J, van Dijk geeft vervolgens een toelichting op agen dapun t 
q , waar wordt voorges teld om tot liquitatie van de "Stich ting 
Groninge r Holenvrienden" over te gaan . Hij schetst in het kort het 
verloop van de Sticht ing , onder de titel "Van verleden tot het 
heden en hoe nu verder ?" 
Nadat de Vereniging Vrienden van de Groninger 11olens" was opge
richt in 1973 , kwam de Vereniging al snel in het bezit van een 
eigen mol entje, te weten i n Bovenrijge . Dit eerste bezit verander
de voor f 1000 , - van eigenaar . Na enige t ijd werd de r eeds als 
lesmol en in gebruik zijnde korenmolen "De Onder neming" te Vier
huizen overgen omen met een schuldenl ast van f 15 . 000 ,-. Door 
sc henkingen van de Rabobank , gemeente Ulr um en provincie werd deze 
schuld vereffend . Er werden meer molens ter overname aangeboden 
aan onze Vereniging , sommigen als wrak , anderen met een schulden
last . 
De vraag werd gesteld of de Vereniging wel de juiste rechtspers oon 
voor he t verworven en te verwerven molenbezit zou z!jn . Immers, 
als vereniging zijn alle leden verantwoordelijk voor, het reilen en 
zeilen van de Vereniging . Dus ook van het financiele ! 
Gezien de kosten welke gemaakt moeten worden om restauraties e . d . 
voor t e financ ieren , zouden wel eens in een f inancieel debacle 
t . a . v . de Vereniging kunnen eindigen . Besloten werd dan ook om 
een stichting in het leven te roepen (1977 ) . Hierin werd het r eeds 
verworven bezit in onder gebracht . Het bestuur van de Stichting 
bestond uit leden van de Vereniging . In 1981 vond er een statuten
wijziging plaats , waarbij de bestuursvorm wer d veranderd . Er zaten 
voortaan ook afgevaardigden van andere molenstichtingen in de 
"Sticht ing Groninger Mol envrienden" . Hierdoor werd een begin ge
maakt met een nieuwe opzet van de Stichting . De Stichting ging 
meer en meer een paraplu-functie vervullen, ze fungeerde a l s een 
overlegs-ergaan t ussen de Groni nger Molencommissie en de andere 
molens t ichtingen in de provincie Groningen . 
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In opdracht van Gedeputeerde Staten van Groningen zijn de molen
s t ichtingen doorgelicht met betrekking tot hun functioneren door 
een commissie o.l . v. de heer Krui ze. Mede vanwege de reorganisatie 
bij de Honument enzorg , is ook de Groninger Molencommissie opgeheven. 
Door Gedep. St ate·n wordt aan de hand van het 'rapport Kruize ' aan
gestuurd op een nieuwe provi nciale molensti chting, waarin alle 
mo l eneigenaren zitting mogen hebben . De nieuwe stichting zal een 
verbinding vormen tussen de Rijksdienst voor 11onumentenzorg, het 
provinciaal bestuur en de moleneigenaren. Deze stichting zal te
vens kunnen rekenen op voldoende faciliteiten en betaalde man/ 
vrouw-kracht . Nu drijft de Stich ting nog vrijwel volledig op vrij
willigers. Dit is voor het stichtingsbestuur soms een te grote 
belasting. Hiermee is tevens de reden aangegeven om tot liqui 
tatie van de huidi ge stichting over te gaan . · 
Op een vraag van één der leden of de molens, welke dan niet meer 
in het bezit van de "Stichting Groning er Nol envrienden" zijn , 
toegankelijk zullen blijven voor de leden van onze Vereniging, 
antwoordt de voorzitter, dat dit uiteraard het geval is , daar deze 

molen;s zonder vrijwilliger s immers dode monument en zullen zijn . 

Op de Duitse molenfilm van Fröde was 
ook te zien de Belgische standerdmolen 
van Paul Bauters, hier op de foto als 
sahaaZmodeZ uitgevoerd. 

Op de Engelse moZenfûm van Rex Wailes 
zagen wij o.a. de achtwiekige (!)moten 
van Heakington. Deze heeft jarenZang 
met Zege wieken gestaan en is na een 
restauratie in 1985 eindeZijk van 
zelfzwichting voorz1:en en in bedrijf 
genomen. Heel mooi! 
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Door handopsteken wordt de mening van de aanwezigen gepeild, 
Een overgrot e meerderheid van de aanwezigen stemde voor liquitatie 
en oprich t i ng van een nieuwe stichting, waar het bezit van onze 
Stichting i n onder gebracht zal worden . In het algemeen vindt men 
dat de molens in de nieuwe stichtingavorm beter te beheren zijn. 
Door de voorzitter wordt de nieuwe serie kleurenansichtkaarten 
aangeprezen , Een serie van 12 mol enkaarten kost f 10 ,- en er 
worden verscheidene setjes i n de pauze verkoc ht. 
Na de pauze wordt er een ni euwe dimensie aan de na jaarsvergadering 
toegevoegd . Werd er in eerdere najaarsvergaderingen f ilms en/ of 
di a ' s vertoond , thans blijkt het video-tijdperk binnen onze Vereni
ging te z ijn binnen getreden. Hi ddels speciale video-afspeelappara
tuur en een groot beeldscherm van 2 bij 3 meter konden de aanwezi 
gen genieten van een Duitse en een Engelse mol enfilm. In de Duitse 
videofilm van FrÖde werden beelden vert oond van diverse werkende 
mol entypen , waarvan een groot aantal in ons eigen land , o . a . bij 
Schermerhorn , de Zaanse Schans en de Kinderdijk , 
I n de Engel se f i lm, gemaakt door Rex Wail es , zagen we bee lden van 
typische Engelse molens . 
Om 11 uur wenste de voorzi tter een ieder wel thuis en werd de ver
gadering gesloten. 

Hartelijk gefeliciteerd! 
Het beheer en de uitvoering van mutaties e.d. met betrekking tot 
het l edenbestand wor dt , zoals u wellich t bekend zal z ijn , ver zorgd 
door ons l id Henk Berencts , vrijwilliger op de polde rmolen "De Een
dr a cht" te Sebaldeburen, 
Hij heeft voor onze Ver eniging een eigengemaakt ledenadmini str atie
pakket ont l'!ikkeld op de computer van de Vereniging , welke een 
aantal jaren geleden voor di t doel werd aangekocht, 
Door software-leverancier ASHTON TATE te Ams terdam wordt jaarlijks 
een l'leds t rijd georganiseerd , genaamd " De Gouden Floppy", voor· de 
beste toepassing van ~~n van hun software- produkten. 
Het ledenadministratie-palilie t is geschreven i n clBASE II . Dit is 
een database-pakket, welke door genoemde firma geleverd wordt . 
De heer Berencts heeft dit Leden Administratie Systeem- pakke t 
opgestuur d ter beoorde ling in het kader van deze wedstrijd, 
Tegen alle verwachtingen in werd het door Henk Berends i ngezonden 
pakket als de beste beoordeeld in de ca t egor ie Hobby . De j ury 
was voor al te sprel~:en over de presen tatie van het programma en 
het bedieningsgemak. Ook de gebruikers handleiding werd ze er posi
tief beoordeeld. 
De hieraan ver bonden hoofdprijs van f 10 .000,- te besteden aan hard
en/of sof t\'. are , wer.d hem samen met de hoofdprijsv:innaar i n de 
categorie Commerciele Toepassingen , op donderdag 13 november in 
Amsterdam overhandigd , 
Van harte proficiat! 
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Excursie 1986 

van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens , 13 september . 

door Enna H. Laan- Berghuis . 

Op onze uitnodiging voor de "Twenth e Tocht" reageerden dit jaar 
weer plm. 90 mensen . De organisatie zorgde dan ook dat er twee 
bussen op de afgesproken tljd op het N. S.-Hoofdsta t ion in Groningen 
waren . Het weer l eek erop. Droog en de zon kwam ook om het hoekje 
kljken . 
Nadat de deelnemers afgetekend waren op de lljs t , ging de reis om 
half 9 van start . We reden richting Assen/Hoogeveen . · 
Een route- beschrljving onderweg bleef niet achterwege . In de ene 
bus was het Lammert Groenewold , die de passagiers iets over de 
omgeving vertelde aan de hand van een beschrljving; in de andere 
bus was Enna Laan aan het woord . De beschrijving van Gerard Koster 
werd· nog aangevuld door één van de chauffeurs . Het leek wel of we 
nog sneller bij ons eerste reisdoel kwamen . Vanaf de weg konden we 
reeds een blik werpen op de molen " De Star" te Balkbrug . 
Het was niet mogelijk om met de bus vlakbij de molen te ko:nen. De 
benenwagen werd dus ingeschakeld . We hadden er geen moeite mee. 
De molenaar had de molen reeds ma lende en dat bl eek een extra 
stimul ans om de molen van dichtblj te bekljken . Binnen in de molen 
was zoveel t e zien , dat het geruime t ijd duurde dat iedereen alles 
had bekeken en gekocht . In de molen bleken kaarten van de molen 
t e koop te zijn en meerdere gasten maakten van deze gelegenheid 
gebruik . Na dit bezoek werd de inwendige mens voor de eers te keer 
verzorgd , in de vorm van een kop koffie en een plak cake . Heerlljk ! 
Een tweede kop koff i e gleed daarna ook nog lekker naar binnen . 
Het werd intussen tljd voor onze tweede molen . Via een toeristische 
rou te gingen \':e op weg naar Geesteren . "De Grote Geesterenee 
~lolen" draait als we er aankomen . In de bus van Enna Laan wordt 
erop dat de molen te betreden is via de belt . De molenaars zijn 
zuinig op hun erf , dus laten we zien dat we als bezoekers dat ook 
waarderen . Wat s chets t onze verbazing, als de bus stopt'? Er is 
reeds iemand bezi g om omhoog te klauter en . Ook gaat er i emand via 
het •dal< ' naar beneden . Gelukkig s tond er een auto geparkeerd , 
anders was er een duikeling ontstaan . Hilarite i t onder de overige 
aanwezigen was het resultaat . Het bleek dat er aan de overkant 
van de 1·:eg een kalverenkeuring was . Na het bezoek aan de molen , 
waren er ook r:1ensen die dat eens even van dicht bij gingen bekljken . 
Van Geesteren gaan v:e via de Noord-Twenthe- route naar Vasse . Hier 
staan tv:ee bovenslagmolens in een heuvelachtig landschap verscho
len . Beide zijn te bezoeken . Voordat we dat gaan doen , dineren we 
in het restaurant bij één va~ de molens . Een warme hap bekoort 
ieder ~el cm deze tijd . Het is ondertussen een uur of één geworden . 
Na de rr.aaltljó. is er tijd voor een rondwandeling . Nolen "Bels" 
wordt door de molenaar/restauranthouder in werkine; gesteld . 
Jo.mmer dat er geer. graan was . Nu zien we alleen eel' voor de prins 
draaiende muleu . !~olen "Frar. s " is een museum/expositie- r.tolen . 
Deze kl:ln Jiiet dra.ai en . Toet is he t een l euke wandeling tirheen. 
Even de bener• s trekken en om half 4 stappen we weer in de .. bus . 
Het gac.t nu naar de geheel nieuw herbouwde "Westervelds r·t,ol" in 
Tillig te . De reisleiders blljl~en he t een moeilijk te vinder. n,olen te 
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vinden. Ook b~ het voorrijden van deze tocht we d dezelfde fout 
gerr.e.akt. Alleen is net rr.et een luxe wagen gemal~kelijker om een 
fout te herstellen dan met een bus . De draaicirkel op de weg is 
kleiner, hê . Haar het was een fo~t die niet erg bleek, Er werd nu 
een extra molen in de route opgenomen. Nog eer: werkende ook nog, 
n.l. de 110ortman HÖ111 te Lattrop. Ook zagen diverse b1.4spassagiers 
de was buiten hangen en een aantal er ebogen ter gelegenheid van 
een heugelijk feit , zoals een jubileum, trouwdag of een pas ge
trouwd stel , Ook in Twer.the laten de mer.sen de voorbijgangers 
zulke dingen weten , Na deze 'wegomleiding ' kwamen we toch bij onze 
1 uitstap 1 -molen, Aan de oprijweg staat aan weerskantan een hui s , 
Een al wat oudere en een net nieuwe. In de muur van het nieuwe 
mol enaarshuis was door de metselaar s een gestileerde molen gemet
seld, Veel van onze molenvrienden hadden dit nog nooit gezien . 
Er werden dan ook nogal ~laatjes van geschot en, 
De molen bleek door een timmerman helemaal herbouwd te zijn . De 
boutver bindingen, die we allemaal konden bewonderen , werden door 
de aanwezigen erg geprezen. Menigeen hoorde ; 11 E.n dó.t heef t i emand 
gedaan die niet .oorspronkelijk molenmaker is? Gewe ldig zeg !" 
Ook in deze molen waren de artikelen uit de krant te bezichtigen, 
die aan de herbouw gewijd waren geweest . ~e mol enaar had er ook 
s te eds f oto ' s var. gemaal~t en à ie hingen ook in de v:i trines. 
Zo kreeg je een mooi overzicht van de werkzaamheden. De kaarten , 
die werden verkocht, vonden gretig aftrek. De opbrengst was voor 
het in s t andhouden van deze erg mooie molen, 
De l;;.at s t e s toppl aats is bij Fleringen . We gaan eerst in het res
t aurant vlakt~ de molen nog een kopje koffie of thee nuttigen. 
Daarna i s er gelege:ü1eid om de molen "De GrÖbbemolen" te bezoeker.. 
Het i s een b~zonder bouwsel . Ee~ ronde s tenen grondzeile r op 
n.ol enoerg met eer: apo.rte knik in het molenlijf . Ook hier is de 
moler..aar o:,; ons uitleg te geven . 
Na di t alles stappen we voldaan weer in de bussen om de terugreis 
te aanvaarden . In de bus blUkt dat iereand het boekje van de Over
ijsselse Molsr.vrienden hee f t gekocht . Het wordt natuurl \ik met een 
ingel~el·:en , Dan bl \ikt er ook nog iets erg leuks aan de hand te zijn 
op deze dag in Ov erijssel. We hadden r, .l. steeds kunr.en genieten 
van malende mole~s. :)ok de molens , die we niet bezochten , waren 
in bedrijf . Wel , dat de 13e saptemter een gelukkige keuze voor 
onze reis 1•:as, bleel~: wel. He t was vandaag de Overijsselse Holendag . 
Een erg ge·.~aardeerde bijkomstigheid . Onder weg zagen \':e nog de 
molenromp van Lut ten en de molen van Hardenberg. OoK. ;o;erden we nog 
atten t gezr.c..akt op de ro1r.p nabij Pesse . 
We waren om 7 uur terug op de plaats van vertrek. Door he t stra
lende weer was het een heerlijke dag geworden, We wer.sten el){ aar 
wel t huis en tot het volgende j aar. 
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SPET Z EI< l'EH N. 

Wij wensen onze molenvrienden 
Prettige Kerstdagen 
en een 
Windkrachtig 1987 I 
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Open dag Bovenrijge 
door Lammert Groenewold . 

De eerste bezoekers van 
deze nog niet geheel her
bouwde molen hebben op 
11 oktober 1986 hun haná
tel>enint; in het nieuwe 
gastenboek gezet . 
Een aant~l van onze leden 
hebben üanl<baar gebruik 
gerr.aakt van de mogelljk
heid dit molen tje van de 
binnenzUde te bewonderen . 
Zoals u aan de foto kunt 
zien , meenten we zelfs 
een blik vanaf de stelling 
ner~en . 

Als extra verrassins lagen 
er een paar kar:~wielen op 
de zaacvloer . Een pracht
stukje vakl~answerk ! 
•t Spul zal straks wal 
e;oed werlten . Eon foto
albuM van de heer Rubineh 
uit Ten Boer (de ~olen 
sta<:.t pra!<tisch olj he: .. in 
de achtertuin) toonde ons 
een aantal plaatjes var. 
de horbouw van de nolen 
in verschillende stadia. 
Zo'n foto- album wordt een 
kostbaar :deinood . 
Alle uede1·1er;<crs aan deze 
middag ~orden no~rnaals 
bedankt voor hun inzet . 
Zo ' n onen midda~ zal vast 
en zekêr nog l'lel word~:~ 
her:;aalè . \'ie houden u op 
de hoogte . 

De belangstellenden op de 
stelling van de zaagmolen 
Bovenrijge te Ten Boer. 
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Contactcommissie Groningen 
door B. Oomkens . 

VRIJWILLIGE 
z 3:: 
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Samens t e l l ing contactcommi ssie : 

voorzi t ter : J . 
s ec retaris : B. 
penni ngmeester: F. 
c oördinator examenaangifte : T . 

Excursie l eden- in- opleidi ng : 

va n Dijk , 
Oomkens , 
Gr a eler, 
de Jong , 

Gr oninc en 
\':ins chot en 
Zuidhor n 
Hoogkerl~ 

Op 18 oktober j.l . werd voor de l eden-in- opl eiding 
en de instrukteur s e en exc ursi e gehouden naar 

Gelderland . Totale deelname 20 personen . Bezocht werden de geslo
ten standerdr~olen "Den Olden Fl or us " te Terschuur, de t orenmol en 
" !:le 13ui t enmolen" te Zevenaar , de tor enrr.olen van Zeddam , de koren
~:~ olen "Hooit Gedacht" te \'!arnsveld en de spinn ekopmalen en de 
waterraumolen te Laag- Keppel. 
Het was voor de ·dee l nemers een z eer interessante da~ . 

Na j aarsbijeenkomst : 

De gebruikellj}~ e najaarsbijeenl~or:Jst op één van de molens \'lerd dit 
jaar op 15 november j .1. gehouden te Garsthuizen . J:a een 1-;:opje 
l~offie in het dorpo:'1uis werd de kor en- en pelmol en 11 De Hoop" be
keken . De 1~olen was brandschoon en goed inger icil. t voor bezoel~ers . 

Besnro:{en werd onder meer : 
a . de nieu\':e VI.A.-ver zel{erine; voor schade aan de mol en . In de 

Gildebrief komt nog nadere infor:natie o . a . over produkt-aan
spr alo:elljkheid . Eet eigen risic o ad f 200, - komt t en laste van 
een bij i1et Gil de te vorr.,en f onös . Aanr;eraden v1orci t over de 
verzehering contac t op te nemen met de eigenaar. 

b . een Groninr;er l·,iolendag. ~.raast de l·Iationale 1-lol endac l\OJ:J t er 
op 12 september 1 987 nog een open dog voor alle r:1onumen t cn . 
Aan de hand van de erva ringen van het sei zoen 1987 het v ole end 
jaar opnieuv1 te bespreken. 

c. een dagtocht naar äe Westfäli sche t1Ühl enstra e in de r rei s 
lünden-LÜbb ecke in 198'? . 

d . ó.e Y:enscl!jkheid ~r:eer vr 5jwillir;ers te werven. De bemanni ns op 
de ;~:olens i s noe; onvol doende . De opl eidi ngen hebben nog 1·;el 
ruinte voor nieuwe leerlingen. 

Stalen molenroeden 
door 3 . Jonesma. 

De Rij!:sdienst voor de lo1onu:~Jen ten zorG heeft een rappor t uitgebracht , 
Getit clci : 

\'!ind:nol ens I Ri cht lijnen v oor !1et vervaa r digen van stal en !holen
roeden ( UDC 621 . 548 .3) . 

Aal! o. a . loolenma!>ers en roedenbouwer s heeft c; enoemde diens t in of 
oms t reeks j u l i 1986 pe r bri e f bek end c;ema akt , dat ex em:9laren 
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kunnen worden bes teld b~ het Distributiecen trum Overheidspubli
katies van de Staatsuitr;everij te Den Haag met vermeldinG: 
A 190 windmolens . De prljs bedraagt f 29,50 . Op het t itelbl a d 
ko~1t h e t jaar 1985 voor. 

He t di t r apport lijkt eindelijk een einde te kunnen lWt:1en aan de 
onzekerhei d 01~tren t het teg emoet 1'01:1en a an e i sen, die aan h e t 
rnaken van stalen molenroeden moeten worden gesteld . 
Einde lij!~ l e es t u, l'lant het rappor t had tien jaar eerder l~unnen 
uit!:Ol:.en , Toen reeds had e en staalcons tructeur van de Provin
cia le \'la t erstaat tevens l id van de Provincial e GroninGer Holen
com:'lissie , de h eer J.H . Knol, voor een g oed conc ept-rapport ge
zorGd , voll e di g toeg esneden op ge brui!·~ in e;eheel Nederland en 
op naat~ g es teld van de Rijksdienst voor de l·~ OnUJaentenzorc; . 
De bi\ d e Rijksdi enst op dit terrein meest deslmndi ge man - ir . 
P . K. ' va n der Schuit , thans coördinator bij de s areenstelling van 
het n u uitgel~:ot~en rapport - was het volledig me t à.it concept 
eens en sprak (op 22 juni 1976) krach t i G z !jn l':a<:rdering uit. 

Mo'Lerunakerij Doornbosch in aktie bij het steken van 
Bremer-roeden tijdens de restauratie van de molen 
"Joeswert" te Feerwerd in maart 1977. 
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Wuaror:1 daarna nog veel gel d en t ijd verloren g i ns ou het , met 
o . a . ins chalceling van het ingenieursbur eau Wassenaar t e Haren . 
( Gr, ) (dat danl~baar gebruik maakte van de leenn i s en de cegev ens 
van de heer Knol) nog eens dunnetjes ov er te doen, is een r aad
s e l dat vermoedeli j k binnen de muren van h et rijksöienste;ebour: 
zal blijven. 

In het voorwoord van het r apport staat onder J;,ee r : "Onze waar
dering gaat uit naar al diegenen , die meeg~erkt hebben aan de 
tots t a ndkoming van deze rich t lijn en . Het na111e de Provinciale 
Groni nger KolencomMissie hee f t zich intensief voor dit onder
werp ingezet , zowel in de voor bereidende fase als in de co~men
t aal- fase". 
Er is dus meer aan de orde geweest . 
Los van de vorenaangetip te geschiedenis mogen v:e thans spreken 
van een v:aardevol rapport . 
De opges t elde richt lijnen z i j n goed . De inGebrachte gegevens 
zi j n redeli j k verwerkt, zij het dat wel eens een onduidelijk
heid is blijven hangen . Zo zou men aan de hand van de t ekst l·;un
nen denken dat roeden , vervaardigd uit de in par. 7 aangebeven 
staalsoorten als Patinax en Cor-t en ook geconserveerd zouden 
kunnen worden door ze vol te schui~en (omschr even in 12. 6 . 6 . ) . 
Dat zou onjuist zijn , volscl:ui men is alleen te overv:ecen bij 
staal soort 37- 3, dat als eerste wordt genoemd. \)nzes inziens ha.ci 
men deze beter het laat st kunnen noemen . De iets hosere asnschaf
!{Osten van Cor-ten en Patinax worden door de betere duurzaa!~heid 
en besparing op conserveringsl~os ten meer dan ~oedge:.Jaakt. 
8 . 3 . luid t: De biljoening heeft een v loeiend beloop . (Biljouninc 
is de afschuining van de l':iel,en , \'iaardoor d i e eniGszins een pro
pellervorm krijgen . Dat 1•:as vroer;er r.1et houten wieken een nogal 
vanzelfs]Jrell:ende zaak , ZO\? el aan de voor- als aan de acilterl;ant . 
Ket gelaste stalen roeden is het een wat cekunstelde zaak; als
dan beperk t men zic h t ot de voorkant) . 
Beter had c;es teld 1:unn <H! n>r-•.:eJ• : C:e eventuele bi ljoening , want 
op grond van sterl~e overl"le[ingen Y:ordt v:el eens de voorkeur ce
geven aan het weglaten van de biljoening . 

Nu dit waardevolle rapport is uitgekomen hopen v;e na t uurlij l·:" dat 
het zi jn volledige nut zal tebben . Ook dus dat er een antwoord 
zal komen op de vraag : 
Well~e deslmndige persoon of instantie z i e t er op toe , dat àe on
derhavic;e richtlijnen daad1·:erkeli jl" worden nac;eleefd? 

Over een molen-verzameling 
e 1 . 2 en 3. De Belgi sche geschiedkundi
ge Ka rel Lcmmens schreef een drietal in 
o ffset gedrulüe boel~jes als nr . 1, 2 en 3 
uit de serie Hist oric he Mutsaerts . Deel I 
hee ft a l s tite l " Ruzie tussen het J:.clders
a mbacht , de brou~ers en de beeker s t' 
An twerpen ten jare 1720-1 75.3". Deel !I 
11 Eindelijl' kreeg Waarloos zijn molen" en 
dee l III " In Reet leefden è e r.1olenaars 
van de l'linè.". Procesvoer ineen , testa:·,:en
ten , star:Jtafels e . d. ko1:1en vee l voor, voor 
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de liefhebbers van de oude tijd! De pr1 JS van de 3 boekjes te- . 
samen is 500 B.Fr. en men kan e . e.a. bes tell en bij de Heer L. 
Ver~eulen, Laars traat 24 te Reet (Beleië) . 

e 4 . Van de Stichting De Oosthoe!~ , afd . Vrienden van de k o
renmolen 11 Windlust 11 t e Hoordwolde ( Fr .) ontving en wi j een !dein 
informati eboe!cje over de molen 11Windlust11 , 1 sticker en een 
recente a nsichtl:aart van d e malende mol en in k leur . Dit mapje 
is te verkrijgen v oor f Lr, ?5 inc l usief porto, door overmaking 
van dit bedrag op g iro 22. 82 . 302 t.n.v. de Heer H. Hachmer -
8391 KH Noordwol de o .v.v . "Hapje Wi ndlus t" . De molen 11\'lindl ust " 
r~oet een behandelinG ondergaan t egen houtwor::J en boktor . 
Steun is daarom hard nodig! 

e 5. Ook het jaar lijks Molenaars rapport van de Stichting 
hout zaagmolen De Rat te IJlst i s weer vers chenen . Het behelst 
he t tijdva!;. 1984/1985 - 36 pag . 's- geill. Er staat veel wetens 
waardige in over het houtzagen verluchtigd me t uits tek ende 
technische t ekeningen. 
De prijs van het rapport is f 12 , 10 incl. porto en he t is v er
l~rij.;baar door overschri jving van cii t bedrag op bankrel~ . nr . 
32 . 61. 14.785 t . n . v . de Stichting h outzaag::wlen De Rat te IJlst 
n . v . v . l~olenaarsrapport 1984-85 . Op de toezendinc; moesten i'lij 
na be t aling rui~ een maand wachten ! Vellicht berust di t o p een 
vergissing •.• 

e 6 . De war i-cgroep Be::.alinc HolenvierGang Aarlanderveen heef t 
in deceuber 1985 een ral~port doen ve rsci',i jnen v;aarin wordt ge
!)Oogd tot een oplossing te kor:1en tot een s oede \'laterhuishoudin[]; 
tegen het c ultuur-historisch b el ang van cie benaling door deze 
unieke Molenviergang. He t i s een lijvig ~erk gei'lor den van 78 
_pa.; ' s . met gra f ie!: en , l ar!dkaarten en te;:eningen . Alleen geschil~t 
voor de z~•r geïnteresseerden als bijvoorbeeld waterstaat 
bea:r.bt en en of pol derbesturen . De pri js is f 8 , 50 inc l. porto . 
Bestellen bi j de Chef 2e a fd. Prov . Griffie van Zuid-Holland , 
Koningsl<:ad e 1 - 2596 AA 1 s-Grav enhage . Voor èe en).g over.::;etle
ven in bedr i jf zijnde EOlen -v ier gang in ons land vor~ t deze . 
studie echter een ernstige bedr ei gi ng ! 

e 7 . Een onderwerp ,·.aarover nog niet veel studie bes taat is 
dat van de geti j molens c~us water molens wer:,end op de kracht 
van eb en vl oed . Hierin is nu veran dering gekomen door de uit
gave van het boeltje "Getymolens" - De r;a t en::ol en van Goes door 
Bert Boonman . Di t is een e r g t echnisch boek j e geuorden over de 
g etijbeueg ing , het ver~ ogen en het stroo~beeld bijvoorbeeld. 
Het aar di gst zijn de hoof dstukken over de opkOEst en ondergang 
van de g e t ij1:;olens en è.at over de historie van de v:ater!·:.olcn 
van Goes . To taal 72 pa.:; ' s . - geÏll. e;etart . or.1slag a f :>J . i6 , 5 x 
23 c!,: . Goes - 1986 . Ver~srijcbaar bij Uitgever i j Pitnan B.V. -
Pos tbus 93 - 4460 AB Goes . Prijs f 21 , - incl . porto . 

e 8 . ''Hollandse rr,ole!:s in aquarel " is een eenvoucii e; boe~·~ j e 
g esc hreven door Jaa !J Hartag . 54 ::;,as ' s met 48 natuurg e tr ou\';e 
Geideurde te~~enin.:;en va:1 voor al Zaans e :~. olens uit de Zaanse 
Schans. De korte eenvoudige teks t bij deze tek eningen is in het 
Nccierlands, Fr a ns , Dui ts , Engels en Spaans. He t is s e s cilil't 
voor de buitenlandse leek en voor kinderen . Gepl. kaft af~ . 17x 
22 c :~ . Uitg; . !1uusses Pur::~erend 1986 ISBI·: :1r. 90 69'70 020 I:. 
Prijs f 14 , 9 5 - bij de ooel,handel ver~;rij0 ·oaar. 
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e 9. Van een heel ander geha lte, e r kan hie r van een fraaie 
bi blograf i sche uiteav e \ïOr den ge sprolçen is "The windmi lls of 
Le i ces t ershire and Rutland" by Nigel Hoon . Ver s cheen i n 1981 in 
een opl age va n 500 genum~erde exe~plaren in har de kuns tler en 
band , g oud op snee en houtvr ij dik gegl ansd papier- 2 14 pag • s 
1~et v eel Z\'iart/l'lit a f beeldingen, noc verlcrije;baar bij Gysbers & 
Van Loon te Arniîe1:1 v oor è.e prijs van f 11 4 , 55. Al l e be!~oende mo
lens in dit gebi ed worden beschr ev en . Een he e l mooi boek! 

e 10. Van Engeland , bli jvende in h et Engels taalgebi ed v:agen 
wij de grote overste~~ naar Amerika . In 1978 ve rscheen daar 
"Wind::till s on Cape Cod & t h e Is l anè.s" by F . A. Burr or1s r:tet een 
beschrijvi ng van alle wi!ldr:.olens in dit laatste stukje van de 
U. S .A. waar nog molens te vinden zijn. Hard gepl as t ifi ceerde 
ui t gave van 16x23 cm. 11 7 pag ' s ~e t zwar t/wit illustraties . 
Ook dit boekje i s noG v e r l,r i j <;baar bi j Gysbers & Van Loon te 
Arnher:; , de pri js is f 22 ,- a f g ehaald . 

e 1 1 . Van veel recenter e datu~n is h e t Duitse "\'lassermür,len , 
35000 Kleir.:<:rafti'Jerlçe zu1:1 Wohnen und Arbeiten" door Friedrich 
Kur und Heinz GeorG Wolf, Een boek da.t n i et all een de ro::1an tiek 
van v;aterrad~.olens onder de loupe neemt 1:1aa.r ool' de hedendaagse 
praktische benutting van goedkope energiebronnen . Slap gepl ast i 
ficee r de band , 112 paG ' s :net zr<art/rlit i llustra ties . Af!] , 20x23 
cm. ISBN nr . 3 - 8218-1 030- 6- Frankfurt a r,! liain , h · ijs J 25 ,- e:1 
ook t e Arnhe:.1 (zie boven ) te k oop . 

e 12 . Drs . H.A. Visser , bekend &ls s chrijver van het ver~aarde 
molenboek "Z·::aaiende I'.Jiel·:en" scl!r ee f een artik el in h et je.a r boel·: 
1986 "Albl asse rv1aard en Vijfhee2·enla .nden" . Dit artil~el heeft als 
naac1 :~eegckretsen : "De pol der S t ree f kerk en zijn r"olens ", het 
be~i:'!t Ol1 p?.g . G8 en eindigt O:? pag . 7 5 . Het is f raai zl'lart/.-:it 
g eillus t reerd . De ~ri j s van h e t geh ele jaarboe~ is f 19 ,-. 
Inlichtinge~ hierover bj, j l·~atrijs- Pos tbus 670- 35'JO AR Utrecht . 

e 13, I n "De Zelfzl':ichter" nr. 2 van dit jaar ·oeschreven \'li j 
onder nr. 6 in deze rubriek over het Vlaamse He e~tijdschrift 
11Bach t en de !~upe" . Hierin zijn artil~elen ver s chenen over de .Noord
f ranse l'lind~olens . Het 3 e deel i s i nmiddels verschenen in de 28e 
jrg . nr . 2- !:·;aar t/april 1 906 en het hande l t over de f r aaie stan 
derd1:10len !,;ct lw::·,buizcn te VJorr.ihout ( ê pag 1 s - (;eill.) De serie 
l':ordt verveld . Voor bes telling z i e bovengenoeJ~de Ze l f Z\'.'ichter 
op pacina 23. 

e 14. \'lij bli j ven in Vlaa n deren l':ant ool;. de Ziüdelijl:e ïleder
l~:..nden zijn zeer actief o:l h et DOl engebj_ed , !:1 i1et driema<.u:cie
l i jkse ti jdsc~ri ft jaarcang 3 , n r . 1 maart 1985 van de He e~:un
dice l<.rj.ne; Over:::er e vonden \':i j een artil,el r;,et als t i tel "De 
laa ts te vijf l'!il:d:.:o lens ve,n Over:-:ere" door Danny De Bloc !·; . Vana f 
pag . 3 t /1:·. 27 L~e t :~ooie illus t r a ties (al le t:1olens zijn venü·;enen) . 
Het artil;el eindir;t net een aanta l spreul,en en c ezegden over 
molens \'laarui t \?ij ::et niet kunnen nalat en er een t1·:cct~l uit t e 
cj.ter en : 

Kri~pcnde ~inden en uitgaande vrou~en 
zijn in itet t;etleel niet te vcrtrou\'lon 
e :::l 
Een jonse vrou\'1 en een l':':Olenr ad 
Han!,eert ger:oonli jk wat 
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De pr~J S van dit tijdschr if t is f 5 , 60 en het is verltrijgbaar 
bi j de Verenigi ng voor Natuurbehoud - Vincentiusstraat 7 -
4701 LH Roosendaal. 
e 15. De in deze rubri ek reeds eerder verschenen zeer f raaie 
molenboeken van de bekende Vlaamse malinol oog Paul Baut ers , we 
bedoelen "De Oostvlaamse wa t err.;olens " (1 980) en "Eeuwen onder 
wind en wolk~n '' ( 1983 ) , zijn nu teeamengevoegd in beknopte vorm. 
Het ingenaai de r.tet slap ka f t ui t gevoerde boel' heet "Oostvlaams 
r.tolenbestand 1986" . Formaat 24x1 6 er.: . he t on:vat 176 bladzijden 
en het heeft 40 zwart/wit afbeeldin&en en 4 overzichtsltaarten . 
De prij s is heel laag gehouden nl . J 25 ,- (excl . porto) . I n dit 
boelt vindt men dus de water- en windr~olens (ook r o!':lpen) van 
Oostvlaanderen in één band . Voor hen die de t wee eerder ver
s chenen boeken nog nie t bezi tten een uniel{e ){ans om dit verzuim 
goed te maken, maar ooi' hierbi j geldt haast U, want de t ot ale 
oplage i s slechts 2 . 000 exe:npl aren . He t boek is verkri jgbaar 
bij Gysber s & Van Loon te Arnher.t of oij de Provincia le Kul t ure
le Dienst van de Provincie Oost-Vlaanderen , Bisdomplein 3 , 9000 
Gent . Het ISBN nr . is d21986/0914/3 . Zéér aanbevolen ! 

C. E. van der Horst'. 

Zojuist verschenen 
In 1987 zal het honderd j aa r c;eleden Z~ Jn , dat de r.1olen "De 
Eendrach t" te Sebaldeburen wer d gebouwd . Bovendien zal de pol der 
als zelfst andig wat erschap dan zijn opgeheven en in het ~ater
schap Weeterkwartier worden opgenoMen . 
Deze gegevens vor~den voor de vrijwilliger op deze ~olen een 
aanleiding or.; een onderzoek te doen naar de historie van de 
Schaldebuurster Molenpolder en molen "De Eendracht" . Bij het 
polderbestuur waren nog enl~ele oucie notulen- en kasboeken aan
wezic . Gegevens hieruit, aangevuld met segevens uit diverse 
in terviews vorr~ten de inhoud van het pas ver senenen boe:~ je . 
In dit 54 pagina ' s tell end boe~werkje met 6 f otos en 4 t eke
ningen , wor dt het ontstaan en de geschiedeni s van de Sebalde~ 
buurster Holenpolder en in het bijzonder de molen "De Eendracht" 
uit de doeken c;edaan . In de bijlagen wor<it een overzicht gegeven 
van de molenaars , l'leU~e dienst op <ie molen hebben gedaan . 
Tevens vindt men hier "een i nstructie voor den molenaar" uit 
1894 . Voor geinteresseerden in molenhistorie en polder geschi e
denis is het een aanbevel enswaardig boekje , De prijs is laab 
gehouden en bedraa3t f 6,- excl . verzendkosten . 
Bestelli ng en kunnen als volg t worden gedaa n : 
~:aal' • • x f 6 ,- + f ... , - ( zie hierna voor verzend;, os ten) 
over op GI RO 2257057 of BANKREKENINGNR . 32.37 . 20 . 692 t . r. . v . 
H. Berencts , Provinciale1·:eg 7 , 9862 PA Se baldeburen, onder 
ver:nelding van : ••• • x !!!Olennistorie "De Eendracht" . 
De verzendkosten bedragen bij verzending van : 

1 exe~plaar f 1 , 75 
2-3 exempl . - 2 , 50 
4-6 " - 4 , 5::J 

(Grot ere aanta l l en op aanvr aac) 
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Nieuwe leden 
J . Dljkstra 
F . J .H. Dresen 
Fa . Gysbers & Van Loon 
f . J . Haaks1~a 

A.H. P .M. Heesters 
L. Moeskar 
A.M. Ottjes- Molenkamp 
D. B. Overdijk 
K. Paapst 
P. Smith 

Vraag en aanbod 

TE KOOP 

Gronine;en 
Zuidlaren 
Arnhe1~ 

Kollum 
Roosendaal 
Bed UI'! 

Appingedan· 
Noordbroel~ 

Delfzjjl 
Stadsltanaal 

bij àe heer C. Piec l~ : een KLEURENPOSTER 
(45 x 63 cu . ) van de l~or eni:'.Olen "V!ilhelminu" 
te Noorderhoogebrug (luchtfoto) . 
De poster kost f 5,- per s tuk ; verzHndkosten 
per kol~er f 3 , 50 , voor 2 posters f 4 ,-, voor 
3 posters f 4 , 50 etc . 
Of natuurl ij~ afhalHn op de =olen . 
Bes tell en bij C. Pieck 

Julianastraat 59 
9744 CB Groninsen . 

N. B. Voor ons 11 11inkeltje" is er deze ke er geen pla:.. ts meer over. 
We verwijzen u naar onze vorige uitgaven . 
Nieuw is onze serie van 12 kleurenansichtkaar ten ( f10 ,00) 
Inlichtingen bU de heer en mevrou~ Dijk . Tlf : 05903-1722 

Foto ' s en ilLustraties in deze Zel.f;;wichter: 

Voorplaat, pag. 18 en 20 (2 x): M. E. van Doornik 

pag. 3 en 4: ~·. o. Bakker 

pag. 6 (2 x) en 28: 8 . Jongsma 

pag . 12 en 13: C. E. van der Horst 

pag. 14 : ansichtkaart archief C. E. van der Horst 

pag. 17: G. Geer•sing 

pag. 23 (6 x) en 26: L. G2•oenewol.d 
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De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1986 
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