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BI J DE VOOR PLAAT : 

U ziet een iet wat gefl atteerde afbee lding van de "Oll e Wi dde " te Ten Pos t , 
een ronde stenen korenmol en (oorspronkelijk ook al s pelmolen gebouwd) met 
l age stelli ng, daterend vóór 1828 . 
Reizigers in de richting van Delfzijl weten dat de huidige si t uatie droevig, 
zoniet allerbelabberd is . Een uitlating van de gemeente Ten Boer in de pers: 

"Raad Ten Boer heeft geen cent meer over voor behoud molen Ten Post" 
deed in december 1986 de gelederen opschrikken . Gelukkig valt dit wat mee. 
Inmiddels heeft de ni euwbakken Stichting De Groninger Molen een overeen
komst met de particuliere eigenaar H.J. Doff gesloten, dat het jaarlijkse 
onderhoud en conser veringsmaatregelen door haar worden overgenomen onder 
verantwoording van de heer Doff. En dat zal worden gepoogd de molen hoger 
op de urgentielijst van de te subsidiëren mol ens te plaatsen. 
Toekomstige berichten over de "Olle Widde" zull en door ons worden gepubli -
ceerd. Foto: J.A. van Krimpen 1980. 



De Zelfzwichter - jaargang 12, 
nummer 45 -maart 1987. 

Redaktie: 
C.E. van der Horst, Scheemda 
W.O. Bakker, Harkstede 
Lammert Groenewold, Zuidwolde (Gr.) 
Henk Berends, Sebal deburen 
Lay-out en typewerk: 
Martin en Jeannette van Doorn ik , 
Westernieland 
Druk: 
Scholma Druk, Bedum 
Redaktie-adres: 
Postbus 213, 9700 AE Gron ingen 
Dit is het adres voor alle post, be
stemd voor de Ver. Vrienden van de 
Groninger Molens en voorlopig van de 
Stichting De Groninger Molen. 
'De Ze lfzwi chter' is het o,rgaan van 
de Vereniging en de Stichting en 
verschijnt in de maanden: 
maart, juni, september en december. 
Het li dmaatschap is minimaa l !20,- per 
jaar, incl . abonnement op 'De Zelf
zwichter' . Losse nummers kosten f 2,50 
excl. portokosten. 

IN DEZE ZE LFZWICHTER: 

Redaktienee Z !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nieuws van de penningmeester ..... 2 
Een nieuwe ZeZfzwiohter .......... 3 
De koren- en peLmoLen van Oudesahip 3 
JaarversZag Ver. Vrienden van de 
Groninger Molens . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nationale Molendag .... ...... . .... 9 
KLaas Komelia Stuivinga ......... JO 
JaarversZag Stichting Groninger 
No Zenvrienden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
MoZenniewJs .. .. . ...... .. ......... 21 
Jaarvergadering 21 maart 1987 .... 24 
Over een moLenverzameLing ........ 26 
Nieuwe verenigings-uitga!le . ...... 29 
Vraag en Aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ons Mo Ze=inke Z tj e . . . . . . . . . . . . . • • 31 

de zelfzwichter 
1187 



REDAKTIONEEL 

Een nieuw nwruner, een n ieuw jaar, een nieuw begin . ... 
Geen nieuw begin echte r zonder . afscheid . Naast het uitvoerige jaarversl ag 
van onze vereniging over 1986 vindt u in ditzelfde nwruner het laatste jaar
verslag van de Stichting Groninger ~1olenvri.enden . Zoals u als trouwe lezer 
van ons blad r eeds weet , is deze stichting in z'n geheel opgegaan i n de 
nieuwe Stichting De Groninger Molen. 
Hoewel er or ganisatorisch dus het een en ander i s ver anderd. zult u a l s lid 
van onze vereni ging daar niet zoveel van mer ken. De vereniging bl i j ft als 
nooit te voren zich aktief inzetten voor het molenbehoud in onze provincie 
en de nieu1ve st i cht ing zal zich volled ig inzetten voor een goed beheer van 
de verworven eigendommen . Het l igt in de bedoeling dat 'De Zelfzwichter ' 
ook de spreekbuis gaat 1vorden van de nieuwe stichting, evenal s di t het geval 
geweest i.s in het verleden. 

Vanuit de redaktie moeten 1dj ook melding maken van een afscheid. Na vele 
jaren trouw redaktielid te zijn ge1"eest , heeft mevrou1v E .H. Laan-Berghuis de 
wens t e kennen gegeven met dit werk te wilJ en st oppen . 
De redaktie neemt node afscheid van deze sympathieke kracht, maar heeft c · 
1vel alle begrip voor . Namens de lezers danken ,,•ij mevr . Laan voor haar · et 
en wi j wensen haar alle goeds voor de toekomst. 
Voor het behoud van een sterk redaktie -team is het nu zeer gewenst een 
nieuw lid aan te trekken. \>/ij doen gaarne een beroep op één van onze lezers ; 
als u het l euk l i jkt ons redaktie- t eam te versterken, dan horen wij dat 
graag van u. 
Ook i edere losse bijdrage voor ' De Zelfzwichter' juichen 1vij steeds toe. 

C.E . van der Horst. 

De sluiti ngstermij n voor het inzenden van uw kopij zal zij n op : 

18 mei 1987. 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER 

Evenals voorgaande jaren treft u in deze eerste Zelfz\\•ichter van het ni euwe 
jaar de acceptgirokaart aan , waarmee u de contributie kunt voldoen. 
Het i s mi j gebleken , dat het het beste voldoet als u 'm direkt invult en op 
de post doet. U vangt dan twee vliegen in één klap, namel ijk: 

1. Uw penningmees ter haalt opgelucht adem , want al deze vlotte bet a lingen 
stellen heill in staat de financ iële verplichtingen van de vereniging 
waar te nemen en hem wordt een hoop extra werk uit handen genomen . 

2 . U vergeet de betaling niet en/of u hoeft niet zolang tegen de betaling 
op te zien door hem steeds in het huishoudboekje t e plannen. 

Zoals u ziet, heeft inmiddel s ook onze verenig ing de nieuwe acceptgiro in 
gebrui k. De cbntributie is onveranderd gebleven op ~ per j aar. Eveneens 
onveranderd is de welwillendheid, waarmee u de veren iging met een extra gift 
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kunt verrassen. Het is door all erl ei publikaties wellicht duidel ijk ge
worden, dat al die nieuwe regelingen van het afgelopen jaar ni.et altijd 
gunst i g voor onze molens uitvallen. Uw vereniging probeert waar nodig, extra 
steun te verlenen. 
~tocht bi j het verschijnen van 'De Zelfzwichter nr . 2/87 in juni UI~ betaU ng 
niet binnen zjjn , zal er een herinneringskaar t worden meegezonden. 
Net dank voor uw medewerking . Uw penningmeester. 

Lammert Groenewold. 

EEN NIEUWE ZELFZWICHTER 

Net i ngang van heden heef t 'De Zelfzwichter' een verni euwing ondergaan. 
De heer Martin van Doorn ik - en ook later zi jn vrouw Jeannette - verzorgt 
sinds 1981 de lay-out en het typewerk voor ons orgaan . 
Hiervoor werd tot nu toe een gebruikte schri j fmachine van het mer k 
VENDEX 3 600 benut. ~leer dan twintig Zelfzwichters zagen op deze machine 
het l evenslicht. Onlangs meldde hij dat de machine nu zijn beste tijd 
heeft gehad en verzocht het bestuur om vervanging . De tekstweergave ~~as 
niet zo fraai meer . 
Om met de tijd mee te gaan, werd gekozen voor een moderne. el ektronische 
schri jfmachine met een z.g. margriet-lettersch i jL _ 
l~egens een voordeel aanbod van de leverancier Henk Carlier tti!Groningen kon 
het bestuur een nieuwe machine van het merk CANON AP 1 00 voordelig aan
kopen. Deze nieUI~e machine kan tevens als pr inter in combinat ie met onze 
computer 1vorden gebr uikt en is de aanschaf dus dubbel waard . 
Dank zij de margriet-schijven is er een grote keuze mogelijk van verschil 
l ende l ettersoorten. Voordien 1vas ~!artin voor de cursieve ondertüeling van 
foto's etc . op een andere machine el ders in de provincie aangewezen , wat 
bepaal de ongemakken met zich meebracht. 
Voor ' De Zelfzwichter ' is een prettig leesbare lettersoort gekozen en om 
het leesgemak t e bevorderen , zullen de meeste pagina's in twee kolommen 
Korden uitgevoerd. 

Aldus wensen wij de lezers veel plez ier met ' De Zelfzwichter' in nieuwe 
stijl! 

DE K O~EN- EN PELMOLEN VAN OUDESCHIP 

door W.O. Bakker. 

Oudeschip is het meest noord -oostelij k gelegen dorpje in de provincie Gro
ningen. Het lag tegen de z.g . ~! iddeldij k uit l7lï. die tot de inpoldering 
van de Oostpolder in 1840, zeedijk was. 
Oudeschip "as voor de oorlog een redel i jk bevolkt dorp . midden in uitge
strekte polders waarin boerderi jen stonden en langs de ~!iddeldij k stonden 
veel huizen. Even ten westen van Oudeschip was de dij k noordel i jk rondge
legd rond het z.g . Eilsgat , die duidel ijk ontstaan was door een d]jkdoor
braak in vroeger jaren. Ten westen van het Eilsgat lag l angs de dijk een 
ri j huizen , die Koningsoord genoemd werd. 
In die tijd had Oudeschip zelfs dr ie scholen, een café en enkele 1'inkels . 
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De kleine koren- en pelmolen van Oudeschip i n maart 1941. Let op de houten 
as en er was sLeeht s éé>r tussenzoomZat op de ver tika Ze wieken. Staande 
voor d e roede molenaar Jacob Bakker. Foto: W. O. Bakker. 
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In 1866 werd hier een koren- en pel
molen gebouwd. betrekkelijk klein 
van stuk . Vanuit onze boerderi j t en 
noorden van Spijk gelegen, lag Oude
schip betrekkel ijk dichtbi j en langs 
de Niddeldijk was je spoedig in het 
dorpje . 
Er l iep gedeeltelijk geen verharde 
weg l angs de di j k en je moest een 
aantal hekken passeren . 
Sinds voor jaar 19~9 bezocht i k de 
molen regelrnat ig en mi jn eerste foto 
dateert ook uit die t ijd. 
Nolenaar was t oen Jacob Bakker, die 
een aantal jaren terug molenaar 
Van der Pl oeg was opgevolgd . Hi j had 
daar bepaald geen royaal bestaan en 
had te zor gen voor een tamelij k groot 
gez in . 
Zoals op de complete foto is te zi en, 
genomen in maart 1941 , had de mol en 
een houten as en roeden met zeilhek
werk en ik schat de vlucht op ruim 18 
meter . In deze betrekkelijk kleine en 
smalle molen l agen toch nog twee pel 
stenen en tlvee koppels maalstenen . 
Onder in de mol en stond een oude auto
motor . die een koppel maal stenen op 
een maalstoel kon aandrijven . In 
tegenstelling tot de ~indmolen, heb 
i k die combinati e nooit in bedrijf 
gezien . 
Voorjaar 1939 heeft de Fa . Bremer de 
molen nog van een nieuwe stell ing 
voorzien , waartoe het dorp toen al in 
de kosten bijdroeg. 

Helaas verliep het de 18e okto\Jer 1941 
slecht voor de molen en zijn molenaar. 
~la lende rn"!t een harde Zl~-wind, dat 
bl i jkt _ het fe it dat er geen zeil en 
voorla~;~n. begaf de askop het en de 
roeden kwamen gedeel teli jk naar bene 
den , echter zonder veel verdere schade 
te veroorzaken. 
De foto van dit ongeluk is de volgende 
dag genomen en toont dit duidel i j k. 
Mal en was verder onmogeU jk en Bakker 
en zi.jn klanten waren aange11ezim op 
de malerij van S.A. de lveerdt te Oost
einde. 
Op advi es van molenaar L. Noordhof t e 
lünsum, vroeg ik de Fa . Bremer wat 
herstel zou moeten kosten en Chr . 
Bremer gaf op dat voor f 1. 000 ,- een 

andere as geleverd kon worden en de 
molen weer maa lvaardig gemaakt. De 
beide roeden konden weer gebruikt 
worden en in enig klein herstel was 
was ook voorzien . 
Helaas was dorp en omgeving niet be
reid andermaals de helpende hand t e 
bieden en toen werd in 1943 het ge
heel publiek ver kocht . 
Koper werd S .A. de l~eerdt , die zij n 
molen in Oosteinde op 18 oktober 
1932 (toevallig juist 9 jaar eerder) 
ook door het breken van de houten 
askop zi jn roeden zag verliezen. In 
1933 werd die molen t oen gesloopt 
en een elektrisch gemaal t j e gebouwd . 
De mol en van Oudeschip 1<erd in okto
ber 1943 geheel afgebroken en een 
aantal onderdelen ging naar molen 
"De ZwalUI~" te Uithuizerpolder van 
J . Start. Ook deze molen heb i k meer
malen bezocht en ik zal deze ook eens 
beschrijven. 
Oudeschip was zijn enig markante punt 
kwi j t en i s sinds de Eemshavenplannen 
min of meer opgegeven als dorp. 

De molen van Oudeschip met het veP
nieZde wiekenkruis, gefotogPafeePd 
één dag na het ongeluk, op 19 oktober 
1941 . Fot o: ~·. o. Bakker . 
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JAARVERSLAG VERENIGING VRIENDEN 

VAN DE GRONINGER MOLENS 

door C.E. van der Horst . 

Het jaar 1986 is geschiedenis ge
lvOrden , maar het is een jaar waar 1\i j 
als vereniging met vol doening op kun
nen terugzien. 
Schreven wij in het jaarverslag 1985 
nog over een begin van uitvoering van 
de herbouw van het zaag- en koren
molent j e Bovenrijge te Ten Boer. Jn 
het verslagjaar is dit werk enorm 
gevorderd zodat naar wordt verwacht 
in januari 1987 het achtkant met de 
kap op de onderbouw zal kunnen worden 
geplaatst. De nieuwe monumentenwet is 
inmiddels van kracht geworden, hetgeen • 
betekent dat monumentenbezitters zich I 
nu rechtstreeks tot de gemeente moeten I 
wenden. Of deze veranderingen in de 
praktijk zullen voldoen, moet de toe
komst uitmaken. 
Het aantal leden van onze vereniging 
bedroeg per ul timo december 1986, 
659 l eden (v .j. 641) . Een aantal , dat 
gelukkig nagenoegconstant bli jft. 
maar dat 1vij zo graag zouden zien uit
gebreid tot een basis van 1.000 leden. 
In een provi.ncie met nog 82 molens, 
verspreid over het gehele gebied en 
door het vlakke land bijna opvallend 
gelegen , moet dit toch meer mensen 
kunnen aanspreken dan de vaste kern, 
die ons nu onze steun geven . Niettem.in 
zi.jn I~ i .i zeer dankbaar voor de finan
ciële en dikw.ij l s ook morele hulp ,·an 
onze l eden, lvaarbij wij extra dank 
1"illen uitspreken voor die molen
vrienden, die óók nog daadwer kelijk 
mee helpen met de vaak drukke werk
zaamheden in onze vereniging . 

Voor onze leden organiseerden wij 
weer een tweetal vergaderingen . Onze 
voorjaars- en algemene l edenvergade 
r ing vond plaats op 20 maart 1986 in 
de Groningenhal aan de Santweg te 
Groningen . Er waren 55 leden aam~ezig. 
Als attractie 1~erden door dhr . G' ene
wold dia's uit eigen vereniginr zit 
vertoond , alsmede een film over de ver
plaatsing van de korenmolen AeoZus t e 
Fannsw11 (gem . Delfzij l) . Een gebeurte
nis , die destijds veel publiciteit 
trok, omdat de kraan die het achtkant 
op het onderstuk moest hi j sen , het 
begaf en de romp met donderend geraas 
ter aarde sloeg . 

De na jaarsvergadering werd ditmaal 
gehouden te \ünswn (ieder jaar wordt 
hiervoor een ander gedeelte van de 
provincie uitgezocht) in de zaal 
"Ons Centrum". Oe belangsteil i.ng voor 
deze bijeenkomst was bij zonder goed; 
er k-wamen 87 toebehoorders . Voor deze 
avond stond iets nieuws op het pro
gramma, namelij k de vertoning van 
videofilms op groot beel d van maar 
liefst 2 x 3,25 m met o .a . molenfilms 
uit Engeland en Duitsland. Hoewel het 
beeld door de enorme vergroting iets 
vervaagde, kan toch over een succes 
1vorden gesproken, dat zeker navolging 
verdient ! 
Excursie 

De jaarJijkse excurs ie t en behoeve 
van ]eden van onze vereniging vond in 
1986 plaats op 13 september . Er was 
een tocht georganiseerd naar Thrcnthc 
en ook dit jaar 1vas de beJangst elling In het versl agjaar werden zeven be

stuursvergaderingen gehouden , allen 
Hoogkerk in de Consistor iekamer van 
de Ned. Herv. kerk aldaar . 

te enorm: 90 personen in t wee bussen . 
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weer was stralend en de deelnemers 
enthousias t. Een geslaagde dag dus . 
waarvoor dank aan alle mede1•erkers en 
in het bijzonder aan de he ren Groene
IIIOld en Koster, die alles hadden voor
bereid. 
Propaganda op beurzen 
Evenals in het vorig verslagjaar 
heeft de tendens van minder beurs
aktivit eiten zich doorgezet. 
Toch is de vereniging aktief ge1veest 
me t de vertoning van dia- en f ilm
avonden om het molenbehoud te stimu
leren en aktiveren . Dit gebeurde op 
vrijdag 14 maart op een bij eenkomst 
van he t 'Algemeen Nut' te Opende en 
op vrijdag 11 april t i jdens een ver 
gadering van de 'Vereniging Dorps
bel angen' te Schouwerzi j l . Op dinsdag 
29 april tenslotte waren wi j akt ief 
bij de Ronde Tafel -commissie in 
'Boe i 12 ' aan het Schildmeer te Steen-. 
dam . 
Evenal s de vor ige jaren waren de 
heren L.H. Brink en c. Dijk de organ i 
satoren van deze bi jeenkomsten . 
Namens het bestuur heel harteli jk 
dank voor hun inzet. Het is zeker aan 
hun inzet te danken, dat het l eden
bestand van de vereniging zich 
stabiliseert en niet zoals bi j vel e 
andere verenigingen een te ruggang 
ve rtoont . 

Andere aktiviteiten 
De 14e National e ~lolendag op 10 mei 
1986 was een eclatant succes! Er 
draaiden maar liefst 570 molens 
(v . j . 526) . De l~erkgroep National e 
~lolend~~ c;treeft echte r nog steeds 
naar 6 ' draaiende molens en naar 
onze mening moet dat haalbaar z i jn . 
Wellicht in 1987?? 
De 9e ~lolencontactdag, op 30 oktober 
georganiseerd door Vereniging 'De 
Hollandsche ~lol en' • vond ditmaal 
pl aats in Hoofddorp (N.H.). Door om
standigheden l>~as het bestuur helaas 
niet in de gelegenhe id deze bi jeen
komst te bezoeken. In 1987 !Jopen l·lij 
weer een afgevaardigde (of meerdere) 
aan u· te kunnen melden . 
Zoals in ons verenigingsblad ' De 
Zelfz1~ichter' uitvoerig werd vermeld , 

is e1· in het verslagjaar naarstig ge
werkt door d~ 'Comrniss ie- Kruize '. om 
te komen tot een nieu1ve overkoepelen
de 'St icht ing De Groninger ~lolen ' dit 
mede naar a.mleiding van de opheffing 
van de Prov incial e Groninger ~lolen
commi ss ie op 13 maar t 1986 . 
Er werden in he t Provinciehuis een 
aantal vergatler ingen belegd, die door 
onze best uursleden 1verden bijge1•oond. 
Inmiddels i. s de nieu1ve stichting een 
fe it geworden en deze kan na notariële 
bekrachtig ing in 1987 haar werkzaam
heden aanv01ngen. 
Op 11 oktober organiseerde de vereni
ging voor a lle bel angstellende leden 
een excursie naar de i n aanbouw zijnde 
zaagmolen Boz·enrijge te Ten Boer . Het 
aantal deelnemers was nog gering , maar 
naarmate de bouw vordert , verwachten 
wi j meer bel nngste ll ing . De excursie 
zal zeker worden herhaal d . 
~lo len-open ingen 
Ondanks de benarde f inanciële perike
len van de Rijksdienst voor de Nonu
mentenzorg , konden we in het verslag
jaar toch getuige zijn van enkele 
vreugdevolle off iciële openingen van 
gerestaureerde mol ens. 
Het begon op 1 maart. een koude dag 
met krachtige oostemvind , waar de 
feeste l i j ke opening plaats vond van 
de tussen 1983 en ' 85 geheel gerestau
reerde korenmolen Aeo~us te Oldehove . 
Het was een moei l i jke reparatie , w1;1nt 
op 30 januar i 1984 stortte de stelling 
in en vier werknemers raakten hier
bij gewond. Het werk stagnee rde . maar 
eind 1985 vond t och de opl eve ring 
plaats. De opening werd verricht door 
burgemeester G. Bos , waarna er ook 
voor de bewoners van het dorp gel egen
heid werd gegeven de molen te bezich
tigen . Oldehove beschi kt nu samen met 
de koren- en pelmolen De Leeuw weer 
over twee prachtige monumenten. 
Op 19 j uni 1986 was het fees t in het 
Oldambt. De offic iële opening van de 
verplaatste poldermolen De De~~en te 
Nieuw-Scheemda a<:U1 de Pastorieweg . 
Het was mooi 1~eer en er was veel be
langstelling voor deze fraaie mol en , 
in eigendom van de ~lolensticht ing 
Oldambt. De opening werd verricht 
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door gedeputeerde lülpstra, die een 
bord aan de molen onthulde met de 
historische gegevens. Deze achtkante 
grondzeiler, die voorheen in ' t \~aar 
stond . is zeer fraai heropger icht en 
goed bereikbaar voor bezoekers en 
toeri sten. Het is een bijzondere 
molen, want hij i s in het bez it van 
twéé vijzels, die i.n ti jden van nood 
de polder van het over tollige water 
kan verlossen. Een prachtige molen 
herrees ! 
Film over de GrOJiinger mol em;ereld 
De film over de Groninger molenwereld 
anno nu, waarmee in het vor ige verslag
jaar was begonnen, vordert sl echts 
l angzaam . Noeilij kheclen binnen het 
film-team van de E.G.D. zijn hier mee 
de oorzaak van . Genoemde problemen 
zijn inmiddel s opgelost en gehoopt 
wordt dat in 1987 tot een voltootng 
van de film kan worden overgegaan. 
\~ij \vachten rust ig af, kwaliteit gaat 
in dit geval boven snelheid . 
De Zelfzwi chter 
Het aan onze l eden bekende t i jdschrift 
verscheen \veer vier maal per jaar. 
ln het begin van het verslagjaar ver
liet de heer D.J. Tinga de redaktie 
vanwege drukke werkzaamheden. De 
overige redakt iel eden bl even met hun 
vieren de zaak draaiende te houden. 
Dat l ukte prima , maar het werd wel 
noodzakelij k geacht om het team weer 
met een vij fde man aan te vullen . 
Gelukki g werd hierin eind 1986 voor
zien , doordat de heer \V .O. Bakker be
reid bl eek in de redaktie zitting te 
nemen . De heer Bakker is een bijzonder 
groot molendeskundige en bovendien 
heeft hij reeds een aantal boeken op 
zijn naam staan. Een prima aandnst 
dus voor de huidi ge redakt ie! 
De reelaktie bestaat momenteel uit: 
C.E . van der Horst - Scheemda 
Nevr. E.H. Laan-Berghuis - Groningen 
H. Berenels - Sebal deburen 
L. Groenewol d - Zuidwolde 
en 1~ . 0 . Bakker - llarkstede. 
De lay-out en het ty~e-klaar maken 
wordt verzorgd door dhr . en mevr . 
Van Doornik te lvesternieland en 
Scholma Druk te Bedum ver zorgt het 
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drukken . 
1n het verslagjaar mochten \vij weer 
veel medewerking ontvangen door het 
inzenden van kopij door de lezers. 
\~ij stellen di t zeer op prij s en wij 
hopen dan ook van harte, om ook in 
het komende·jaar weer het een en 
ander van u te mogen tegemoetz ien. 
Bestuurssamenstell ing 
In het versl agjaar waren aan de beurt 
van aftreden de heren L. E. Buiskool 
en F. Graeler . Laatstgenoemde stel de 
zich herkiesbaar , eerstgenoemde niet . 
Op de jaarvergadering van 20 maart '86 
werd met algemene stemmen in de 
vacature voorz ien door verkiezing: de 
heer G.J . de Vri es ui t Scheemda. 
Het huidige bestuur ziet er nu als 
volgt uit: 
T. de Jong - Hoogkerk, Voor? ter 
C.E. van der Horst - Scheemda, 

Secretaris en hoofdredakteur 
van 'De Zelfzwichter' 

L.H. Br i nk - Haren, 2e secretaris 
L. Groenewold - Zuidwolde (Gr.), 

Penningmees ter 
B. Dijk - Den Ham, Technisch adviseur 
J. van Dijk - Groningen, Lid 
~!evr. E .H. Laan-Berghuis - Groningen, 

F. Graeler - Zuidhorn, 
L.H . Duym - Gron ingen , 
G. Koster - Peize (Dr .), 
G.J. de Vries - Scheemda , 

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Dus 11 personen , waarmee het bestuur 
nu vol tallig is . 
Vrijwill ige molenaars 
De door onze vereniging georganiseerde 
voorj aarsbi j eenkomst, bestemd voor de 
vrijwillige molenaars i n onze provin
cie vond plaats te Hoogkerk op 18 
april 1986. Dit 1vas een bij zondere 
bijeenkomst, omdat er t evens bestuurs
l eden aanwezig waren van het lande
l i jke Gi l.de van Vrijwill ige ~!ale
naar s . Er waren ruim 50 vrij\vill ige 
molenaars aanwezig . waaruit bleek dat 
deze ontmoeting een schot in de roos 
is geweest! 
Voor de vrij \~ill ige molenaars in op
leidi ng werd op 18 oktober een excur 
sie gehouden naar de provi nci e Gelder
land. Daar werden bezocht een stan-



derdmolen, twee torenmolens, een acht
kante stellingmolen, een spinnekop en 
een water (rad)molen. Er waren 20 
deelnemers . 
De najaars-bi jeenkomst werd gehouden 
op 15 november in de koren- en pel 
mol en De Hoop te Garst huizen. 
Voor 1987 zijn inmiddels de plannen 
gereed gemaakt voor een dagtocht naar 
l~estfalen (Dld . ), 1\aar tientallen 
molens in de afgel open jaren werden 
gerestaureerd. 
In het ver slagj aar waren er gelukkig 
ook weer een aantal gesl aagde vrij
wiJl i gers . Het doet ons genoegen u de 
volgende namen te kunnen doorgeven: 
Op 5 juni 1986 slaagden op de molen 
De Korenschoof te Noordl aren de heren 
J . L.~L Franssen uit Noordlaren en 
~I.A. Anct riessen uit Enumatil. 
Het na jaars-examen 1·ond pl aats op 1 
oktober 1986 op de molen Ebenhaëzer 
te Enumatil en op de mol en Edens t e 
lünschoten . Op de eerstgenoemde molen 
sl aagden de heren P .' Bethlehem uit 
Enumatil, R. Brons uit ~liddelstum, 
P. de Jong uit ~lenaldum (Fr.), O.S. 
Lesman uit Gr i jpskerk en J. Oost er
hoff uit Ezinge. Te \"inschoten ver 
wierf t enslotte de heer H. Bossen uit 
Vlagtwedde het zo begeerde diploma . 
Aan allen onze hartel ijke fel ic it a
t ies! 

NATIONALE MOLENDAG 1987 

Vooruitzichten 1987 
In 1987 zal de nieuwe Sti chting De 
Groninger Nolen met de werkzaamheden 
gaan beginnen. Hoe dit allemaal gaat 
l open , is niet te voorspellen en wij 
moeten dus afwachten. De opzet is in 
1986 grondig bestudeerd en deze li j kt 
goed te zi jn. 
Vamvege de bezuinigingsmaatregel en 
van de regering is nog steeds \veinig 
steun t e venvachten van de Rijksdienst 
voor de Nonumentenzorg . Provinciale 
hulp en veel particulier initiatief is 
dan ook nodig voor de molen-monwnenten . 
Ook gemeentelij k.e steun is van het 
allergrootste belang! Zeer gunstig 
voor het gehele Nederlandse molen
bestand is het feit , dat de laatste 
jaren het aantal molens niet meer 
daalt, doch constant bli j ft . Ondanks 
brand en/of andere rampen geen terug
gang, doordat hier en daar nog ~1el 
eens een nieuwe molen wordt gebouvld 
of een restant tot volledige molen 
~~ordt gerestaureerd . In onze eigen 
provinc ie is het zaagmol ent je 8oven
rijge hier een voorbeel d van. Al vele 
jaren de grot e wens van onze vereni
ging, die in 1987 wel heel di cht bi j 
het eindresultaat zal gaan komen. 
Onze vereniging ziet de nabije , maar 
ook de verre toekomst met alle ver
trouwen tegemoet. 

Op zaterdag 9 mei 1987 i s het weer de Nationale ~lolendag . Bij vel en van u 
reeds al s zodanig bekend. \'lel licht combineerde u deze dag met een f iets
tocht lP~~s molens. Het is i~ners tevens Landeli j ke Fietsdag. 
Bij va: Nnde wind zullen er in de provincie Groningen v.•eer tientallen 
molens ... raaien . In ieder geval zijn ze onder alle weersomstandigheden ge
opend voor het publiek . Laat deze mogelij kheid om een bezoek aan de mol ens 
te brengen daarom niet voorbi jgaan . Door de ANI~B is er dit jaar voor het 
eerst een f ietstocht uitgezet door het Westerk.wartier , waarbij de mogelij k
heid bestaat een vijftal molens te bezoeken . 
Gestart zal kunnen ~orden bij de korenmolen van Grijpskerk (~aarin t evens 
een VVV -kantoor is gevestigd). Het bij zondere aan deze route is dat het 
voor de poldermolen De Eendracht te Sebaldeburen deze dag extra feestel ij k 
zal zijn wegens haar 100-jarig bestaan . Om 11 uur zal de vang officieel ge
l icht worden door de voormalige poldervoorzitter, terwij l het tevens de 
bedoeling is dat er een muziekkorps komt. 
De gehele dag is er grat i s koff i e en van 12.00 t ot 13 .30 uur kunt u er 
gratis pannekoeken eten. 
Not eert u deze dat um alvast in uw agenda of op uw kal ender!! ! 
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KLAAS KORNELIS STUIVINGA, VAN MOLENAAR TOT 
BOOMKWEKER 

door H.A. Hachmer te Noordhorn. 

In het begin van de vorige eeuw ves
tigde zich ene Klaas Kornelis 
Stuivinga als molenaar te Leens. ~let 
behulp van archiefstukken was het 
mogelijk een deel. van zijn leven te 
reconstrueren. 
Klaas werd op 28 april 1793 te ~lid
delstum geboren. Zijn ouders waren 
Kornelis Klaassens en Grietje 
Berents . Op latere leeftij d kwam het 
gezin in Eenrum te wonen. Zijn vader 
werd daar molenaar . In deze pl aats 
leerde Klaas zijn eerste vrouw Jul ia 
kennen. Jul ia behoorde zeker niet 
tot de 'minsten' in het dorp. Zij 
was een op 13 november 1796 t e Lel 
lens geboren dochter van Jacobus 
Alber tus Uilkens en Gezina Havinga . 
Haar vader was, toen zij op 21 maart 
1816 het ja-woord aan Klaas Kornelis 
Stuivinga gaf, predikant te Eenrum. 
Op latere leeftijd werd Jacobus Al
bertus Uilkens zelfs professor t e 
Groningen. Klaas en Julia bleven i n 
het eerste jaar na hun huwel ijk te 
Eenrum wonen. Klaas heeft blijkbaar 
eerst bi j zijn vader gewerkt, want 
als op 10 oktober 1817 het eerste 
dochtertje Gezina geboren wordt, 
noemt hij zich 'rogmolenaar ' t e 
Eennun. 

Twaalf juni 1818 was voor hem een 
belangrijke dag. Op di e dag kocht hi j 
van lü bbe lübbes Kloosterhuis, 
wonende te De Klei onder Ulrum, een 
roggemol en met het daarbi j behorende 
huis en het voormal ige sarrieshuis 
plus een stuk onbehuisd heem . Dit 
alles gelegen aan de Molenrijge te 
Kl oosterburen. De verkooppri j s be
droeg f 3000, - . Klaas betaalde direkt 
f 470,50, de rest zou hij op 1 mei 
1819 betalen. In het verkoopcontract 
werd bedongen dat de verkoper in de 
gemeente Kloosterburen geen andere 
molen zou bouwen of kopen . In dienst 
treden bij een andere molenaar binnen 
deze gemeente werd eveneens verboden . 
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Kl aas vl oog zo onder de vleugels van 
zijn vader vandaan en kon zelfstandig 
beginnen. Het blijft natuurlijk de 
vraag of hij vooral molenaar/ eigenaar 
of aktief molenaar was. We kunnen hem 
in ieder geval een echte ondernemer 
noemen . 
Hij durfde risico's te nemen. Op 17 
februari 1819 kocht hij een tweede 
molen, nu te Leens. Klaas Kornelis 
Stuivinga mocht zich ltlet een koop
prijs van f 2130,- eigenaar van de 
mol en en het daarbi j behorende hui.s 
noemen. Verkoper van di t huis P." e 
mol en was weduwvrouw Grietje Iu. _. 1es 

Een in 1917 gemaakte foto van de 
koren- en peZmoZen "De Hoop" te Leens. 
Gebouwd omstreeks 1810 en afgebrand 
op 1 september 1918. 

Archief: C.E. van der Horst. 



Huizinga, geassisteerd door haar 
nieuwe "eheman" Fokke Jacobs· Tillema , 
molenaar te Leens. De huur voor de 
grond bedroeg f 6, - per jaar , te vol
doen aan de pastorie te Leens, benevens 
de last om voor de tijdelijke predikant 
zonder betaling t e malen. 
Het gezin Stuivinga verhuisde nu naar 
Leens. Hier zagen voor het eerst zoon 
Cornelius, geboren op 19 mei 1819 en 
dochter ~largaretha , geboren op 14 mei 
1821 het levenslicht . Hun vader mocht 
zich toen reeds mol enaar op een gloed
nieuwe molen noemen . Op 5 oktober 1821 
verkocht hij, waarschijnlijk om de 
lasten te verl ichten, alle eigendommen 
gelegen aan de ~lolenrijge te Klooster
buren. Het oude sarrieshuis verwissel
de voor f 75,- van eigenaar . Koper 
werd Geert Jans Oling. 
De overige bez ittingen te ~lolenrijge 
werden aan Luitjen Jans Barkhuis ver 
kocht. Hi j betaalde f 1600,-. 
Klaas schoot er zo, in drie jaar 
tijd, f 1325,- bij i~. Zeventien jaar 
later verkochten de voogden van de 
zeven minderjarige kinderen van 
Luitjen Jans Barkhuis en Maria Derks 
Groeneveld dezelfde molen opnieuw. 
De koper, Freerk Lubber t s van Dijken, 
betaalde voor de molen alléén al 
f 1825,- ! Een prijsvergelijking is 
natuurl i jk niet helemaal op zi jn 
pl aats. De op 31 mei 1838 verkochte 
molen zou een door Barkhuis nieuw ge
bouwde kunnen zijn, maar toch ...• 
De komende j aren brachten Klaas Kor
nelis Stuivinga niet veel geluk. Op 
25 juli 1823 overl eed, waarschijnlijk 
tengevol <>e van een miskraam, zijn 
vrouw .~a Johanna Uilkens. Een jaar 
daarna, op 21 september 1824, zijn 
dochtertje ~largaretha. Op 7 april 1827 
werd de inventaris opgemaakt van de 
boedel van Klaas Kornelis Stu ivinga 
en wijlen Julia Johanna Uilkens. \~e 
komen nogal wat bi jzondere dingen 
tegen in deze inventaris. \vat te 
denken van een camera obscura . een 
verrekijker, een kast met boeken, een 
dambord, vijf landkaarten en zelfs 
een zonnewijzer in de tuin. Klaas had 
blij kbaar een brede belangstelling. 
Zijn bezittingen waren overigens vrij 
groot. Het gouden oorij zer van zijn 

vrouw werd toenderti jd op f 103,40 ge-
schat. Klaas had daartegen ook forse 

schulden. Er stonden twee leningen 
van f 1300, - , twee van f 500, - . één 
van f 591,- en nog één van f 100,
uit. Deze schulden zijn wel te ver
kl aren. De aankoop van twee molens, 
het opnieuw opbouwen van de ene , en 
het met verlies verkopen van de 
andere, zal hier zeker debet aan zijn 
geweest . De molen te Leens komen we 
eveneens in de inventaris tegen. 
Hierin l ag vier mud gort met een 
waarde van f 28, - opgeslagen. Op zol 
der van zijn eigen huis bewaarde hij 
nog eens tien mud gerst met een waarde 
van f 35, - . Klaas hield zich , naast 
het werk op de molen , bezig met het 
houden van bij en en varkens . Hij be
zat vier korven met bijen en hield 
twee varkens in een schuur . Er lag 
zelfs een siertuintje voor zijn huis. 
Hi.er bevonden zich twintig bloem
stokken, een bankje en de reeds ge
noemde zonnewij zer met pedest al. 
Bovengenoemde inventaris was nodig , 
omdat Klaas op 30 april 1827 opnieuw 
in het huwelijksbootje stapte . De 
gelukkige was nu Kornel i ske Pieters 
Abbring, een 20-jarige dochter van 
Hilje Jacobs Vonk, "landbouwerse" te 
Zuurdijk en de toen reeds overleden 
Pieter Jeltes Abbring. Korneliske 
verschilde maar liefst dertien jaar 
in leefti jd met Klaas. Zulke grote 
l eeftijdsverschi llen ~iamen vroeger 
meer voor dan nu. Heel wat huiVel ij ken 
werden van te voren door de ouders 
geregeld . Leefti jdsverschil speelde 
dan niet zo'n grote rol , afkomst wel . 
Uit dit huwelijk werden zeven kinderen 
geboren, te weten: Hillegien, Pieter , 
Bernhard, Helke, Gr ietje en Barbara . 
Toen Klaas overl eed, was zijn vrouw 
nog in verwachting van hem. 
Ten tijde van dit hUlvelijk besloot 
Klaas zijn oude baan vaarwel te zeggen. 
Op 18 maart 1843 kocht hij van jonk
heer Edzard Tj arda van Starkenborgh 
Stachouwer tot \~ehe-den Hoorn, de 
borgstede en tuin van de voonnalige , 
thans geaJnoveerde \~eerborg" te \~ehe
den Hoorn. De koopsom bedroeg f 600 , - . 
Op deze grond liet hij een nieuwe 
boerderij bouwen, "Borgweer" genaamd . 
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De door Klaas Stuivi.nga in 184 3 gebouwde boerderij "Borgweer" te Wehe-den 
Hoorn. Foto: H.A. Hachmer. 

Bij deze boerderij behoorde in totaal 
1 bunder , 16 roeden en 20 ellen land. 
Hierop begon hij een boomk-wekerij. 
Lang is hij niet boomkweker geweest. 
Op 18 november 1847 overleed hi j te 
Hehe-den Hoorn. Zijn laatste dagen 
had hij op het ziekbed gesleten. Zijn 
erfgenamen moesten aan medicum Beek
huis te Leens f 86,50 betalen voor 
geleverde medicamenten . Veel hebben 
deze medicamenten niet geholpen .... 
De notaris stelde de dato 1 februari 
1848 een nieuwe inventarislijst smnen. 
Deze lij st is aanzienlijk kleiner dan 
die van 7 april 1827. Er komen ook 
minder dure stukken op voor . Daar 
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staat echter tegenover dat de schulden
last was teruggelopen. Er stond nog 
maar één hypotheek à raison de f 1300 , 
uit. De \~eer borg werd op 15 februari 
1848 verkocht aan Freek de Vries , deur
waarder en landeigenaar te Obergum. 
Hij betaalde f 1450,-. 
De door Klaas Kornelis Stuivinga ge
bouwde \Veerborg, nu "Borgweer" geheten, 
bestaat nog steeds. \~e kunnen hem 
vinden aan de oude weg van Leens naar 
\~ehe-den Hoorn. De bouwstij 1 getuigt 
zeker van rijkdom. Als de muren van 
dit .. uis konden spreken , dan kwmnen 
we heel wat meer te weten. Bronnen 
vertellen veel, maar niet alles! 



JAARVERSLAG 

STICHTING GRONINGER MOLENVRIENDEN 

door 8. Jongsma . 

Bestuurssamenstelling: 
De samenstelling van het bestuur 
bleef als volgt: 

T. de Jong , Hoogkerk: Voorzitter 
B. Jongsma, Groningen: 1e secretaris 
J. van Dijk, Groningen:Penningmeester 
B. Dijk, Aduard: Technisch adviseur 
L.H. Brink, Haren : 2e secretaris 
W.O. Bakker, liarkstede : Lid 
R.J. Cl evering , Eenrum: Lid 

De vier eerstgenoemden vormen het dage-
lijks bestuur. 

Financiêle steun : 

\~at de financi!!le steun aan ons be
treft, kan worden opgemerkt dat die 
van het Provinciaal bestuur van door
slaggevend belang is . Gewerkt werd op 
basis van het beleidsplan 1982-1986. 
Verder zijn wij erkentelijk voor de 
steun, die wij van gemeenten onder
vinden, in het bijzonder van die ge
meenten , waar wij een molen in bezit 
hebben · ., j prijzen ons gelukkig met 
het fe • dat wij bij het overnemen 
van eelt molen steeds bedachtzaam 
waren op het treffen van een regeling 
voor het zoveel mogel ijk zeker stellen 
van een goede onderhoudstoastand van 
de desbetreffende molens . Dat die re
geling in de praktijk goed werkt , 
bl i jkt uit het feit dat de instanties , 
die molens aan ons overdroegen , als
ook de molenaars op die molens , tevens 
ingenomen zijn. 
Voor nadere gegevens betreffende de 
inkomsten en uitgaven per molen ver
wijzen wi j naar ons financieel verslag 
over 1986. 

Samenwerking met de plaatselijke 
molenstichtingen: 

In de provincie Groningen bestaan de 
volgende meer plaatselijk werkende 
molenstichtingen: 
De SZochter MoZenstichting, 
MaZenstichting De Meeuw en Joeswert, 

gemeente E,'ainge, 
Molenstichting Hinsingo en Omstreken 
en 
de MaZenstichting OZdambt . 

Met alle stichtingen bestaat een goed 
contact . Vanuit de aan ons toegekende 
overkoepelende functie keerden wij op 
aanvraag bijdragen uit van gewoonlijk 
f 2000, - ter zake van aktuel e molen
verbeter ingen . Dit kan ook een parti
culiere molen betreffen. 

Verhouding met diverse molen
instanties: 

Onze twee vertegenwoordigers in de 
Provinciale Groninger ~lolencommissie 
maakten op 13 maart 1986 de laatste 
vergadering van die commissie mee . 
Het opheffen van de Provinciale Gro
ninger ~lolencommissie past in de uiL
werking van het vormen van een nieuwe 
structuur voor het molenbehoud in de 
provinc ie Groningen. Hieraan is in 
hetvoorgaande jaarverslag onder het 
kopje 'De Commissie Kruize' aandacht 
best eed . Voor het verloop van zaken 
in dit jaar verwijzen we naar hetgeen 
hier volgt onder de aanhef 'Stichting 
De Groninger ~lol en ' . 
We hadden meermalen contact met molen
eigenaren, bijv. wanneer het ging orn 
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het aanstellen van vrijwillige mole
naars. 
De overdracht van een vijftal polder
molens door het Waterschap Wester
kwartier - reeds in het vorige verslag 
aangekondigd - kreeg haar beslag op 23 
december in het waterschapshuis te 
Briltil. De akte van overdracht, waar
in in het belang van het jaarlijkse 
onderhoud bepalingen zijn opgenomen , 
werd bij onze notaris T.H. ten Have 
gepasseerd. 
Het gaat om de volgende molens; de 
nummering is die van het Groninger 
~lo lenboek: 

· 3. De Eo lus aan het Aduarderdiep + 
mulderswoning , 

44. De ~'es terhomer Watermolen te 
Grijpskerk, 

SS. De Zuidwendinger Watermolen te 
Vierverlaten, 

57 . De Jonge Held te Leegkerk + 
mulderswoning en 

141. De Zwakkenburger te Niezijl. 

De overdracht kon niet meer geschie
den aan de Stichting Groninger ~lolen
vrienden, omdat die kort tevoren (op 
10 december) was opgegaan in de nieuwe 
Stichting De Groninger ~lolen. 
Onze stichting zette haar samenwerking 
voort met de vereniging 'De Holland
sche Molen', waar het ging om het zo 
goed mogelijk in functie houden van de 
koren- en pelmolen De Zwalw..J te Zuur
dijk. Deze molen is eigendom van deze 
en bij ons in beheer. Helaas is De 
Zwaluw een zorgenkind wat het onder
houd betreft, vooral als gevolg van 
het feit dat de restauratie van 1978 
ver beneden de maat is gebleken. Dit 
geldt o.a. voor de aankleding van de 
wieken . Wij gaan in dit verband na 
hoe - ook terwille van andere molens 
- tot duurzamere oplossingen kan wor
den gekomen. Zeker is dat voor zelf
zwichtingskleppen een betere en ook 
wel dikkere l·:waliteit multiplex kan 
_worden gekozen als gewoonlijk ge
schiedt. 
\ve volgen daarom ook met veel belang
stelling het initiatief van molenaar 
E.D. Pot op de korenmolen De Hoop te 
Kropswolde , die voor de situatie kwam 
te staan dat de kleppen van de restau-
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ratie van 1981 moest en worden vervang
en. Hij koos voor nieuwe kleppen van 
kunststof; een experiment dat onze 
steun en aandacht heeft. 
Op de 14e 'Nationale ~lolendag op 10 mei 
1986 draaiden ongeveer 50 van de 82 
Groninger windmolens. Zoals bekend 
draaien de vrijwillige molenaars ge
woonlijk ook wel op andere weekenden, 
vooral op de eerste zaterdagen van 
mei tot en met september. Laatst
genoemde dagen worden molendraai
zaterdagen genoemd; een initiatief 
van 'De Hollandsche Molen'. 
In het voorgaande jaarverslag besteed
den we aandacht aan de 'Commissie
~taks'. Op basis van het rapport van 
die commissie wordt gewerkt aan een 
gezamenlijk beheersapparaat voor 
organisaties, die op het terrein 'l.ll 

monumentenzorg in de provincie .nin-
gen aktief zijn. 
De eerste fase is een gemeenschappe
lijke huisvesting voor - zoals het nu 
staat - de Groninger Borgenstichting, 
de Nonumentenwacht Groningen, de 
Stichting Oude Groninger Kerken en 
onze stichting , waarvoor nu in de 
plaats is getreden de Stichting De 
Groninger ~lolen . De eerste fase is nog 
niet gerealiseerd; ook wordt nog ge
werkt aan de statuten voor de over
koepelende organisatie. 
De vergaderingen werden gewoonlijk 
bijgewoond door de heer B. Jongsma, 
later tevens door mevroUI~ I na Martens. 
Bij het geregelde overleg met de ge
deputeerde B .S . \Hlpstra of met de af
deling 1'/elzijn van de Provinciale 
Griffie werden we onder meer inge
schakeld terzake van de besteding van 
een onverwachte subsidiebron. Gedepu
teerde lvilpstra had namelijk met suc
ces bij de Europese Economische Ge
meenschap aangekl opt . Via het Europees 
Sociaal Fonds werd - zo luidde het 
bericht aanvankelijk - f 500.000,
beschikbaar gesteld voor het 'Behoud 
Vakbekwaamheid ~lolenmakerij'. Hierbij 
werd uitgegaan van (bij )scholing van 
molenmakersknechten, die ten hoogste 
25 jaar zijn. 
De aanvankelijke hoop van ons, dat we 
onveniacht zouden kunnen komen tot 
restauratie van de eerder genoemde 



.POldermolen De ZwakkenbuPgeP (mede 
door zijn kleinschaligheid in dit ver
band een gunstig object), moesten we 
laten varen toen dit· bedrag later twee 
ton bleek te zijn. In die situatie 
kwam de aktie enkele molens in de ge
meenten lünschoten en Slochteren ten 
goede. Twee Groninger molenmakerijen, 
die aan de gestelde voorwaarden vol
deden, voerden daar groot onderhoud 
uit . 
Op 1 oktober 1986 organiseerden Ge
deputeerde Staten een provinciale 
monumentendag te Appingedam . Wij be
hoorden tot de 19 deelnemende organi
saties op het terrein van monumenten
zorg en toerisme. 
In vergel i jkbaar verband namen we deel 
aan de totstandkomi ng van het 'Naat
regelenplan Cultuurhistorisch Erfgoed 
en Toerisme in de provincie Groningen'. 
Dit is de naam van het rapport van het 
Adviesbureau van de Nederlandse Heide
mij, dat daartoe opdracht had ontvan
gen van het Provinciaal Bestuur van 
Groningen . 
Een teleurstellende ervaring , soort
gelijk aan die van de hiervoren ge
noemde ZwakkenbuPgeP, deden we op 
met de ZuidwendingeP lvatei'moZen (55). 
In het verslagjaar k-wam het er (nog?) 
niet van deze molen met een speci al e 
subsidie in het kader van de nieuwe 
ringweg rond de stad Groningen te 
restaureren. 

Onze sticht ing vervolgde haar inbreng 
in het bestuurscommissie voor de 
korenmolens FoPtuna te Noordhorn (140) 
en Eber>' ·aeP te Enumatil (139). 
Onze ai ~vaardigde B. Jongsma werd 
voor een nieuwe periode van vier j aar 
herbenoemd. Die periode valt samen 
met die van het nieuw gevormde ge
meentebestuur van Zuidhorn. 
Onze stichting is een van de instel
lingen, die het Samenwerkingsverband 
Lauwerszee vormen. De voorzitter is 
daarbij onze contactpersoon . Uiteraard 
zijn onze molens nabij het Lauwersmeer· 
gebied in ruime zin (De Jonge HendPik 
te Den Andel (7), De OndePneming te 
Vierhuizen (123), De VieP ~'inden te 
Pieterburen (34) en De Lelie te Eenrum 

(32)) uit toeristisch en landschappe
lijk oogpunt belangrijk en dus voor 
het Samenwerkingsverband van betekenis. 
De bijeenkomst van Nederlandse molen
instanties, die door 'De Hollandsche 
~lolen' jaarlijks wordt georganiseerd. 
werd op 30 oktober gehouden in 
Hoofddorp, de woonplaats van de heer 
A.J. de Koning , direkteur van de 
vereniging 'De Hollandsche ~lol en' • 
De molencontactdag stond deze keer 
vooral in het teken van de viering 
van het 40- jarige ambtsjubileum vru1 
de heer De Koning . De bestuursleden 
T. de Jong en B. Jongsma waren daar
bij onze afgevaardigden. 
Ons bestuurslid L.H . Brink verzorgde 
met behulp van dia's en films diverse 
propagandistische molenavonden. 

Aktiviteiten betreffende diverse 
molens: 

a. Eigen molens 
Het lijkt op zijn plaats ons molen
bezit hier op een rijtje te zetten; 
de volgorde is de datum van aankoop: 

20 . Zaagmolen BovenPijge te Ten Boer, 
123. Korenmolen De OndePneming te 

Vierhuizen, onze lesmolen, 
32. Korenmolen De Lelie te Eenrum, 

vr ijwi 11 ig molenaar T. Baars , 
34 . Koren- en pelmol en De V ieP l•'inden 

te Pieterburen, vrijwillig mole
naar P. van Dijken. 

122. Poldermolen Goliath +mulders
woning in de Eemspolder, vrij
willig molenaar momenteel nog 
vacature, 

18. Koren- en pelmolen CePes te Spi j k, 
ambachtelijk molenaar R. Ke izer, 

7. Koren- en pelmolen De Jonge 
HendPik te Den Andel, vrijwillige 
molenaars: aanvankelijk L. Kooi
stra, later H. F. de liaan. · 

3. Poldermolen De Eo lus aan het 
Aduarderdiep + mulderswoning, 
watermulder B. Dijk, 

44. WestePhoPneP WatePmo len t e Grijps
kerk, 
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De muLderswoning van de fam. B. Dijk bij de poLdermolen "De Eolus" aan het 
Aduarderdiep tijdens de omvangrijke renovatie. Foto : B. Jongsma. 

De voorzitter van het l{aterschap Westerkwartier, de heer R. de Groot, 
.feUciteert in het waterschapshuis te Briltil mevrouw Ina Martens met het 
in eigendom overnemen van de Westerkwartierse poldermolens met mulders-
woningen . Foto: B. Jongsma. 
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SS. Zuid~endinger Watermolen te Vier
verlaten, 

S7 . Poldermolen De Jonge Held+ mul
derswoning te Leegkerk, water 
mulder P. van der Veen , 

141. Poldermolen De Zwakkenburger te 
Niez ijl. 

Totaal S Koren(pel)molens, 1 zaagmol en , 
6 poldermolens en 3 mulderswoningen. 
Aan alle molens werd onderhoud gepleegd 
od restauratiewerk uitgevoerd , behalve 
aan de nrs . 44. SS en 141. die er ge
conserveerd bij staan. De onderstaande 
mol ens verdienden meer dan gewone aan
dacht . 

20 . Zaagmolen Bovenr ijge te Ten Boer . 
De tweede fase van de herbouw kon wor
den aangepakt , zodat de molen zich nu 
al met een stelling presenteert. Deze 
fase spitst zich meer toe op het am
bachtel ijke molenmakerswerk, waarvoor 
molenmaker J.D . Nedendorp is ingescha
keld . 
Verrassend was dat we al snog een rijks
subsidie tot een maximum van 
f 184 .000 , - voor dit object kregen 
toegekend . Dit geschiedde nog met toe
passing van de 'Tijdelijke Bijdrage
regeling Restauratie ~~numenten'. 
Zoals bekend is per 1 januar i 1986 de 
Rijkssubsidie- regeling Restauratie 
~lonumenten (R . R . ~I.) in werking ge
treden . Op 11 oktober werd een open 
dag voor molenvrienden georganiseerd. 

122 . Co liath + mul derswoning in de 
Eemspolder . 

De woni ng werd op het aardgasnet aan
gesloten . Onderhoudswerkzaamheden aan 
de woning komen vooral door eigen in
breng van plaatselij ke molenvrienden 
tot stand . 

7. De Jonge Hendrik te Den Andel . 

3. De Eolus + mulderswoning. 
Voor het aankleden van de tweede roede 
werd opdracht gegeven. Zoals eerder 
vermeld , willen we tot kwaliteits
vergel ijking komen wat de duurzaamheid 
van zelfzv.•ichtingskleppen betreft. 
Mede dank zij een r eparat ie aan de 
lagering van de oude stalen vijzel 
bleef de molen bij voldoende wind op 
één aangeklede roede dapper zijn fun 
ctie volharden . dit overeenkomstig de 
bepalingen bij de overdracht . 
Het waterschap laat de Fransummerpolder 
tevens bemalen door een nieuw ge
plaatst modern propellerpompje, waar
door het lelijke noodgemaal kon ver
dwi jnen. 
\~at de mulderswoning betreft . mag ge
steld worden dat tenauwernood het on
bewoond worden van het krot kon worden 
voorkomen. Dit zou in allerlei opzichten 
een zeer nadelige zaak zijn geweest. 
Het geduld en lijdzaamheid van het 
mulder sechtpaar i s niet voor niets ge
weest , want nog in het verslagjaar 
gaven wij aan aannemer H. Postema te 
Harkstede opdracht tot een veelomvat
tende renovatie en uitbreiding . 
Financieel kon hiervoor een basis 
worden gevonden , onder meer dank zij 
de ' bruidsschat' van het ll'aterschap 
l~esterkwartier bij de overdracht . 
44 . De Westerltorner I/a termolen te 

Grijpskerk. 
Aan het eind van het jaar kl.•am de 
restauratie van deze B. \~ .0.-molen 
financieel rond (begroLi ng molen
makerij Dunning/Bremer f 217 .972,30) . 
SS . De Zui~endingar Watermolen te 

Vierver laten. 
Voor deze molen verwijzen we naar 
pagina lS. 
66 . De Z~aluw t e Zuurdijk . 
Ook over deze molen , eigendom van 'De 
Hollandsche ~lol en' en bij ons in be
heer , deden we in het voorgaande mede

De eerste fase tot het inhalen van de delingen . 
achterstand in de onderhoud i s ingeluid . Verder is vermeldenswaard. dat de vrij-
Die omvat ruim f 30.000,-. willig mol enaar ~!artin van Doornik 
De vrijwill ige molenaars deden - met en zijn vrouw De Zwaluw hebben geschil-
medewerking van de gemeente Baflo - derd. 
veel werk voor het netjes en opgeruimd ·Tijdens de storm van 1 november 1986 
maken in en om de molen . werd één roede kaal geblazen. 
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b. Overige molens 
Uiteraard zijn wi j ook in het welzijn 
van niet-eigen mol ens gelnteresseerd . 
l~e meldden reeds dat wij op aanvraag 
ook financiêle bijstand gaven, waar het 
ging om een grotere beurt . In het fi
nancieel jaarverslag bl i j kt dit nader . 
Overigens plaatsen wij bij de onder
staande molens enige aantekeningen . 

21. De Langelarzdster h1atermolen te 
Garmerwol de. 

Eigenares Nolenst ichting Hunsinga en 
Omstreken. 
Even verrassend als bij Bovenrijge 
k1vam ook voor deze molen nog een rijks
subsidie l os , eveneens met toepassing 
van de 'Tijdel i j ke Bijdrage-regeling 
Restauratie Nonurnenten'. 
De eigenares gaf - ondanks een aan\'an
kelijk financier ingstekort - opdracht 
tot restauratie . 
\üj kunnen naar t evredenheid vast
stellen dat de conservering van 1983 
zinvol is gebleken. 
23 . one Widde te Ten Post . 
Eigenaar H.J. Doff . l~e troffen met de 
eigenaar een overeenkomst , dat wij 
jaarlij ks onderhoud en conserverings
maatregelen zullen verzorgen . 

87. lhlheZmina te Noorder hoogebrug. 
Eigenares ~1olenst ichting Hunsinga en 
Omstreken . 
De restauratie van 1981 heeft niet ge
le id tot een goed werkende en voor
hands weinig onderhoud vragende molen. 
Integendeel , de eigenares en de vrij
wi ll ige molenaar dr. C. Pieck stonden 
voor talrijke problemen. Van rijkszijde 
1verd geen medewerking voor een aan
vullende restauratie verleend; de f i 
nanciële problemen zijn dus ook niet 
gering . Getracht wordt om l angs andere 
\vegen middelen te verkrijgen. 
Interessant was daarbij een bijdrage 
(v ia onze stichting) van de heer 
H. K. Gl as te Bussum. Hi j stelde bi j 
zijn zeventigste verjaardag geen 
cadeaus van zijn uitgebreide relat ies 
op prij s , maar wel financi/He bijdragen 
voor de h1ilhelmina. 
\Vij steunen 'Hunsinga ' ook metterdaad. 
in haar streven. 
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121. De Jonge Jan te Uithuizen. 

Eigenaar J. Smid. Di t was een van de 
laatste particuliere korenmol ens met 
slechte perspect ieven . Het bestuursl id 
R.J. Clevering bemiddelde tussen eige
naar en de gemeente Hefshuizen. Dit 
l eidde tot aankoop van de mol en met 
bijbehorende mulderswoning (een in 
stand gebleven sarrieshut) en ruim erf 
door de gemeente . 

Romp van De Widde MeuZen te Ten Boer. 
Eigenaar J .R. Rubingh. 
Voor gegevens over deze belangrijke 
molenromp, die op de monwnentenlij st 
staat, verwijzen we naar de pagina's 
80 en 81 van het Groninger Molenbeek . 
In samenwerking met de ~!onumentenwacht 
Groningen werd een inspectie naar de 
toestand van het muurwerk uitgevoerd. 
De bevinding ,.,as gunst ig . \~ij gaven 
het gemeentebestuur van Ten Boer in 
overweging dit object te pl aatsen op 
de l i jst van te restaureren monumen
ten. 

~!olenkantoor . 

Ondanks de benedenmaatse huisvesting 
is er vaak levendigheid genoeg in het 
molenkantoor (dat tevens het kantoor 
is voor de Stichting Monumentenwacht 
Groningen) op de derde etage van het 
pand Sint-Walburgstraat 6 i n Groningen. 
Aldaar stelt de Provincie ons ter be
schikking een werkkamertje en een aan
grenzende , mandelig vergaderzaaltje. 
Tot in het voorjaar was de technische 
en administratieve kracht, mevr . ing . 
H. van der \~al hier werkzaam . Zij 
aanvaardde echter de functie van 
stedebouwkundige bij de gemeente 
Groningen . 
In overleg met de ~lonumentenwacht en 
met het oog op de inpassing van per
soneel voor het op de pagina 14 be
doelde beheersapparaat , werd besloten 
een administratieve kracht aan te 
trekken . Aldus trad - na een gezamen
lijke selectie -mevr . G. ten Broek 
op 1 maart 1986 bij ons en de ~!onu
mentenwacht in dienst . Haar voorgang
ster was gedurende enige weken in de 
gelegenheid haar in te werken. 



Vergaderingen . 
Het bestuur hield zijn 56e tot en met 
63e vergadering, die weer werden ge
houden in de boerderij 'Huninga ' van 
het bestuurslid R.J. Clevering . 
Gewoonlijk waren alle bestuursleden 
aanwezig; bovendien werden de laatste 
drie vergaderingen tevens bijgewoond 
door mevr . Ina ~~rtens . 

De landschappelijk fraai gelegen 
~Huninga' neemt rechtlijnig een positie 
1n tussen onze molens De Lelie te Een
rum en De Vier Winden te Pieterburen . 
Het was hier , dat op 10 december 1986 
een g~denkwaardige en feestelijke ver
gaderlog werd gehouden , waarbij een 
'molentaart' werd aangesneden. Niet 
zonder weemoed werd beseft, dat dit de 
l aatste vergadering van de Stichting 
Groninger ~!olenvrienden was . 
Aldus is dit ook ons laatste jaar
verslag . Niettemin waren de positieve 
gevoelens o~erheersend . Immers ging 
o~ze opheff1ng gepaard met de oprich
t lng van de Stichting De Groninger 
~folen. De zeven bestuursleden werden 
de oprichters van de nieuwe stichting 
zoals ook uit de akte van onze notari~ 
T.H. ten Have uit ~fiddelstum blijkt. 
Opheffing van de Stichting Groninger 
Molenvrienden ; oprichting van de 
Stichting De Groninger ~lolen. 
Uit het zojuist vermelde blijkt dus 
dat 10 december 1986 voor ons een 
sluitingsdatum betekende, zij het dat 
om prahische redenen voor sommige 
werkzaamheden het einde van het kalen
derjaar werd aangehouden . 
~ aanloop tot de reorganisatie werd 
1n het voorgaande jaarverslag onder 
· ~ommissie Kruize ' toegelicht. 
U1teraard werd in onze vergaderingen 
d~.re?rganisatie meermalen besproken . 
l'llJ h1elden ons bezig met de doel
stellingen van de nieuwe stichting. 
Ingrijpende besluiten werden soms 
genomen. O.a. werd bepaald dat de be
zittingen aan de nieuwe stichting 
zouden overgaan. Toch werden de be
sl uiten unaniem genomen. 
Op 17 april 1986 vond in het Provin
ciehuis de oprichtingsvergadering 
plaats onder voorzitterschap van ge
deputeerde drs. B.S. IHlpstra. 

Opgeroepen waren daartoe onze stich
ting, de Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens, de plaatselijke 
molenstichtingen in de provincie, de 
~lolenwerkgroep Oost-Groningen en 
moleneigenaren als gemeenten, water
schappen, particulieren en 'De Hol
landscha Molen'. 
De opkomst was zeer bevredigend. Onder 
meer werd aandacht besteed aan de 
ontw~rp-statuten en het concept
beleldsplan. De voorlopige vorming 
van een algemeen bestuur leverde geen 
moeilijkheden op. 

Op 15 mei vond onder voorzitterschap 
van de heer R.J . Clevering een bijeen
k?mst plaats van het voorlopige dage
lljks bestuur van de nieuwe stichting . 
Samen met een voorbereidingscommissie 
heeft de heer Clevering veel werk ~en 
behoeve van de reorganisatie verricht. 
In deze vergadering werd unaniem be
sloten aan Gedep. Staten te verzoeken 
mevr. Ina Har tens , reeds genoemd , als 
voorzitster te benoemen . Gedeputeerde 
Staten hadden bepaald dat zij die be
~levr. !na Martens heeft als voormalige 
gedeputeerde veel bestuurlijke erva
ring . Doordat zij o.a. molenzaken in 
portefeuille had, was zij in de Gro
ninger molenwereld bekend geworden 
door haar zeer positieve en enthou
siaste instelling. 

Bij brief dd. 1 oktober kon zij aan 
de desbetreffenden hun benoeming tot 
bestuurslid van de nieu"·e stichting 
bevestigen . De adressenlijst vermeldt 
een dagelijks bestuur met voorzitster 
mevr . !na ~~rtens en secretaris de 
heer R. ~lantingh. Verder zijn vier 
commissies ingesteld: 
1. Commissie Eigen ~lolenbezit , 
2. Propaganda-Commissie, 
3. Commiss ie B.\~.0. en 
4. Commi ss ie ~lolenbehoud Algemeen. 
De vroegere bestuursleden van de 
Stichting Groninger ~lolenvrienden 
vinden zich voor een deel weer terug 
in eerstgenoemde couunissie. 
Aan uitbreiding van het algemeen be
stuur wordt nog gewerkt . De nieuwe 
stichting werd bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven onder nr. 
s 011111. 
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Samenvattend met de komst van talrijke 
nieuwe mensen in de Groninger molen
wereld trok zich één persoon op grond 
van zijn leeftijd terug: de hiervoor 
meermalen genoemde heer R.J. Clever ing. 
Ook nam hij op 11 november 1986 af
scheid van de Hol enstichting Hunsinga 
en Omstreken, waarvan hij vanaf de op
richting 15 jaar voorzitter i s geweest. 

De Vereniging Vrienden van de Groninger 
~lolens. 

Overeenkomst ig de statuten van de 
Stichting Groninger ~lolenvrienden kon 
opheffing alleen geschieden met goed
keuring van genoemde vereniging. 
Die opheffing en de oprichting van de 
nieuwe stichting ~~aren dan ook het be
langrij ks t e onderwerp op de najaars
vergadering van 6 november 1986 te 
Winsum. Het onderwerp was t evoren toe
gelicht in 'De Zelf zwichter' , het 
].:wartaal -tijdschrift van de vereniging 
en de st ichting. Bovendien was aan de 
agenda een toelichting gevoegd . 
Met bijna de volledige instemming van 
de vele opgekomen molenvrienden werd 
een positief besl uit genomen. 
Op die avond gaf ook het bestuur slid 
J. van Dijk een mondel inge toelichting 
met histori sche bijzonderheden, waar
van wi j in de volgende paragraaf ge
bruik maken. 

St ichting Groninger Molenvrienden 
1977-1986 : een stukje Groninger molen
geschiedenis . 

De oprichting van de Vereniging Vrien
den van de Groninger Mol ens vond 
plaats op 4 oktober 1973 . Die vereni
ging kocht één mol en aan: de nu in 
wederopbouw zijnde zaa~nolen 8ovenrijge. 

Op 14 jul i 1977 werd de oprichting 
van de Stichting Groninger Holenvrien
den een feit; die stichting k~run uit 
de vereniging voort. Aanvankeli jk wa
ren de bestuur sleden dezelfden als 
van de vereniging. 
Bij de opr ichting werd bewust niet ge
kozen voor een benaming als bijv. De 
Groninger Nol en, omdat die wel eens 
zou kunnen worden toebedeeld aan een 
nieuwe stichting van wat ruimere opzet. 
Deze profetie is nu bewaarheid. 
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Op 19 oktober 1978 k-wam de stichting 
in het bezit van een tweede molen: 
De Ondernemi ng te Vierhuizen, de 
tegenwoordige l esmolen voor de op
leiding van vrijwillige molenaars. 
Daarna volgden er nog tien molens. 
Op 12 maart 1981 werden de statuten 
gewi j zigd. Dat hield verband met de 
'paraplu-functie' (aankoop-beleid over 
de gehele provincie). De invloed van 
de vereniging werd geringer. De ~lol en 
stichting Hunsinga e.o. en de Slachter 
~lolenstichting kregen vertegemwordi
ging in het bestuur van de st ichting. 
Toen de eerste secretaris van de 
sticht ing per 1 januari 1984 als pro
vinciaal ambtenaar van de VUT -rege
ling gebruik maakte , dreigde een hoop 
service van de zijde van de provincie 
verloren te gaan . Gelukkig werd hier
voor van de zijde van het provinciaal 
bestuur begrip getoond, hetgeen leidde 
tot de instelling van het molenkantoor . 
Als de aanbevelingen van de 'Commissie 
Kruize ' worden verwezenl i jkt, zal de 

Deze mooie 'molentaart' moest eraan 
geloven bij de officiële oprichting 
van de Stichting De Groninger Molen, 
tevens opheffing van de Stichting 
Groninger Molenvrienden. 



De heer T. de Jong tekent onder het toeziend oog van notaris T. H. ten Havo 
uit ~tiddelstum de oprichtingsakte van de niew.Je Stichting De Groninger Molen . 

Foto : B. Jongsma. 

personeelssterkte van het kantoor 
worden opgevoerd , wellicht ook met 
halve technische kracht. 

Nu - begin 1987 - staan we dus aan 
een het begin van de geschiedenis van een 

nieuwe Groninger molenstichting. waar
in we vele molenvrienden aantreffen. 
Naar we mogen verwachten zal de Stich
ting De Groninger ~!olen veel l':erk doen 
in het belang van de Groninger wind-

Een venneerdering van het werk vloeit 
ook voort uit de opheffing van de 
Provincial e Groninger Nolencommissie , 
die op 13 maart 1986 haar laatste 
vergadering hield. molens . 

MOLENNIEUWS 

De nummers bij deze molennieuwtjes vel'W~Jzen naar de molennummers in de 
tweede druk van het Groninger Molenboek 1981 . 

9, 10, 12 en 21. Peldennolens van de ~!olenstichting llunsingo e.o . 
Deze molenst ichting kent een aantal dynamische veranderingen binnen de be
zetting van haar molens . Probeert u het eens te volgen : 
Allereerst verhuist de heer H. Noot wegens een privé-verhuizing van de 
molen ZHvermeeuw te Onderdendam (10) naar de Kr imste1>rnolen te Zuidwolde 
(9). Hi j heeft t evens aangeboden door te stromen (leuke beeldspraak trou
wens) naar de Langelandster Wa termolen t e Garmerwolde (21) , als deze eind 
1987 wordt opgeleverd. 
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~levr . E .H. Laan neemt afscheid als molenares van 't Witte Lam te Zuidwolde 
(12) . De heer L. Kooistra, oorspronkelijk via mevr. Laan gelntroduceerd en 
een blauwe maandag gewerkt te hebben bij de heer J . van Dijk, verhuist van 
de Krimstermolen naar 't 1.1i.tte Lam. De heer G. Koster , oorspronkelijk 
zittende hebbende op nr . 12 , verplaatst zijn werkzaamheden grotendeels naar 
de Krimstermolen . 
De heren Van Dijk (nr . 9) en Zuidhof (nr . 10) doen pogingen zich buiten deze 
wervelstorm te houden . 
En , ergens halverwege, heeft u het juist gelezen : de Langelandster Wat er 
molen t e Gannerwolde wordt inmiddel s onderhanden genomen door de molenmakers
f irma Dunni.ng/Bremer te Adorp . Zit alles mee, dan zien we deze molen eind 
1987 weer met de vertrouwde zelfzwichting draaien . 

22 . Korenmolen liindlust te Overschild . 
In december is een nieuwe tweede roede (fabrikaat Buurma te Oudeschans) 
gestoken , waarmee deze molen nu weer met nieuwe zelfzwichting kan gaan malen . 
Eveneens is in het kader van het werkgelcgenheidsprojekt Bchoud Vakbekwaam
heid ~lolenmakerij een nieuwe korte spruit en een nieuwe penbalk geplaatst 
en is het kleedhout van de kap vervangen. Aannemer Teeninga uit Sauwerd 
heeft een aanvang gemaakt met het opnieu"' voegen van al het muurwerk . Deze 
molen is in eigendom van de Slechter ~lolenstichting. 

38 . Koren- en pelmolen .t e Ganzedijk (Finsterwolde). 
Na een voorbereiding van vele jaren is nu dan de opdracht verstrekt voor 
de algehele restaurati e van deze molen (zie foto). 

83 . Koren- en pelmolen De Noordstar te Noordbroek. 
De restauratie van deze molen laat nog even op zich wachten . De restaura
tieplannen zijn opgenomen op de reservelijst 1987 voor de versnelde uitvoe
ring van de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolo
niiln. Oe eigenaar , de heer O.B. Overdijk , verwacht dat de molen in 1988 
hersteld kan worden. 

92 . Koren- en pelmolen De 0•1r~.< st te Oude Pekela . 
Deze mol en wordt di t j aar voorzien van een nieuwe stell ing. Ook wordt een 
koppel blauwe maalstenen vervangen . 

93 . Poldermol en Westerse Watermolen te Nieuw-Scheemda . 
In de werk-plaats van molcnmakersbedr ijf Roemeling en ~lolema te Scheemda 
wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe houten vijzel voor deze 8 .11'.0 .-molen 
liet is de moeite ,,•aard om eens te zien hoe zo'n vijzel wordt gemaakt! 

97 . Korenmol en Stel 's Ne u Zen te lia rks te de . 
Ooor de Fa . Van Hees uit Geldern (Dld.) i s een nieu''' koppel kunststenen 
geleverd met een diameter van 1,50 m, dus een 17-der. 
Zij \•'Orden uitsluitend toegepast voor het malen van t arwe . Vrijwillig mo
l enaar J.B. Janssens mocht deze rnolen gaan schildereu . Al met Al '~eer be
l angrijke verbeteringen aan deze molen , die een goed seizoen tegemoet kan 
zien . 

22 



De koren- en pelmoLen van Ganzedijk in de gemeent e Pinsterwolde, gefoto
grafeerd in maart 1984. Deze vervallen molen, di e gerestaureerd zal worden, 
heeft voor Groningen afwijkende kenmerken: vang met korte sabelijzer, een 
sleepluiwerk en lange spruit vóór het bovenwiel. Foto: M.E. van Doornik. 

98.Korenmolen Entreprise te Kolham. 
Er i s al eerder meld ing gemaakt van wer kzaamheden aan het heklverk van het 
gevlucht van deze grote en hoge mol en . Gebl eken i s dat de Fa. Doornbosch 
uit Adorp inmidedels al het heh~erk heeft moeten vernieuwen. 't Spul hing 
er nog maar ± 10 j aar , meer het blijkt vaker voor te komen, dat je dan al 
aan verni euwing toe bent , vol gens een woordvoerder van vereniging 'De 
Hollandsche Hol en ' . Hen heeft nu hout gebruikt met de proza i sche naam 
banki rai. 
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109, 111 en 113. De drie poldermol ens te Sl ochteren. 
De al eerder genoemde vrijwilliger Janssens heeft aan de drie pol dermolens 
Fr aeyZemamoZen (109) , GrootepoüiermoZen (111) en De Ruiten (113) het 
schilderswerk eveneens grotendeels uitgevoerd . 
Alle genoemde voorz ieningen aan de zes molens van de Slochter ~lolenstichting 
worden mogelijk gemaakt door r uim één ton subsidie vru1 de Provinci e Gronin
gen . met hulp van het Europees Sociaal Fonds. 

126 . Standerdmol en te Ter Haar. 
Deze standerdmolen is inmi ddels nagenoeg gerestaureerd. De nieuwe vri jwill ige 
molenaar H. Bossen hoopt, dat de mol en binnenkort kan malen. 

127. Poldermolen te \~edderbergen. 
De molen wordt nog dit j aar gerestaureerd door het mol enmakersbedrijf 
Roemel ing en Molerna ui t Scheemda . Hierbij krijgt de mol en een nieuw gevlucht, 
een nieuwe staart , nieuwe schoren en nieuw riet op het achtkant . 
Na de restauratie zal de molen door het Wat erschap Reiderzi j lvest worden 
overgedragen aan de gemeente Bell ingwedde. 

130. Koren- en pelmolen Berg te \Hnschoten. 
~le t subsidie uit het Europees Sociaal Fonds heef t de mol en nieuw hek\.1erk, 
kleppen en een lange spruit gekregen . De werkzaamheden werden uitgevoerd 
door leerling-molenmakers onder l eiding van een l eermeester van het molen
makersbedrijf Roemeling en Nolerna uit Scheemda. 

JAARVERGA DER ING 12 MAART 1987 VERENIGING 
VRIEN DEN VAN DE GRONING ER MOLENS door H. Berends. 

op 12 maart 1987 in de Groningenhal van de Veemarktcomplex aru1 de Sontweg 7 
t e Groningen. 
Voorzitter T. de Jong kon een honderdtal l eden welkom heten op deze jaar
vergadering i n de grote zaal van de Groningenhal . 

~lolenbez i t 
In het openingswoord deelde de voor
zi t t er mede , dat de vereniging 1-'eer 
een mol en in haar bezit heeft ge
kregen. Het betreft hier geen typi sche 
Hollandse mol en, zoal s destijds het 
houtzaagmol entj e te Bovenrijge, maar 
een Amerikaanse windmotor . Deze 
i j zeren molen heeft tussen Ten Boer 
en Ten Post gestaan en l igt t hans in 
onderdelen opgeslagen op herbouw t e 
wacht en . U kunt hem zien op de foto 
op pag. 31 in 'De Zelfzwichter ' 1/86. 
De vereniging heeft op dit moment 
daar de financiele middelen niet voor . 
Subsidie-mogelijkheden en mi ddelen 
zijn nog niet beschikbaar . 
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' De Zelfz,dchter ' 
Er is een onderzoek gaande om de kos
t en van ' De Zel fzwichter ' te verlagen 
door middel van het opnemen van bijv. 
advertenties. Dit is al eens eerder 
ter sprake geweest op de jaarvergade
ring van 29 maart 1984 . Toen stemde 
een meerder heid vru1 de l eden tegen 
het opnemen van advertenties i n 'De 
Zel fzwichter' en voor een contr ibutie
verhoging van f 5,- waarmee het con
tribut iebedrag vru1 f 15, - (na 10 jaar) 
werd verhoogd tot f 20,-. 
Bovenri j ge 
Op donderdag 7 mei 1987 zal, indien 
alles meezit, het achtkant en de kap 



Voorzitter T. de Jong spreekt de aan~ezigen in de zaaL toe tijdens de jaar
vergadering van 12 maart j.L. in de CroningenhaL. Foto: M.E. van Doornik. 

op de zaagmolen Bovenrijge te Ten Boer 
geplaatst worden. 
Op zaterdag 9 mei (de Nationale ~!alen
dag) zal deze molen voor de tweede 
maal voor bezichtiging worden open
gesteld . Eind september moet de molen 
maalvaardig zijn opgeleverd , dus met 
werkende zaagraam en maalstoel . 
De Langelandster l11atennolen 
Door molenmakerij Dunning/Bremer wordt 
op dit moment druk gewerkt aan het 
herstel van deze fraaie poldermolen. 
Het was het bestuur eveneens ter ore 
gekomen, dat de standerdmolen van 
Ter Haar reeds gedraaid heeft . Hij 
is echter nog niet maalvaardig . 

Notulen 

Na deze mededelingen . "·aaronder tevens 
enige berichten van verhindering 
waren, las de tweede secretar is 
L.H. Brink de notulen voor van de ge
houden najaarsvergadering te l~insum 
op 6 november 1986. Door zijn wijze 
van vast l egging konden de aanwezigen 
deze vergadering nog eens meebeleven . 
Het jaarverslag werd eveneens door 
hem voorgelezen. De eerste secretaris 

C.E . van der Horst moest wegens een 
gebroken been verstek laten gaan . 
Het verslag van de kascommissie (de 
heren Groot en Leutscher) had een 
gunstige afloop voor onze penning
meester . De begroting toonde gelukkig 
niet al teveel verschil met de werke
lijke uitgaven . Wel werd het bestuur 
geadviseerd de inkomsten en uitgaven 
in het komende jaar goed in het oog 
te houden . 

Bestuursverk iezingen 
Doordat er geen tegen-kandidaten voor 
een bestuursfunctie door de vergadering 
waren aangemeld, werd bij acclamatie 
mevr . ~1. Heidema uit Scheemda gekozen 
en de heer F. Graeler uit Zuidhorn 
herkozen in het bestuur. Door de voor 
zitter werd het scheidende bestuurslid 
mevr. E.H. Laan-Berghuis bedankt 
namens alle leden voor de jarenlange 
inzet voor onze vereniging. 
In de pauze brengt de heer C. Pieck 
kleurenposters van zijn molen aan de 
man voor f 5. - per stuk , ten bate van 
zijn korenmolen WiZheZmina te Noorder
hogebrug. 

25 



De Limburgse molenliefhebber Van der 
Bruggen uit HeerZen bij zijn film-
projektor. Foto: M.E. van Doornik . 

Filmvertoning 
Na de pauze volgt er een film, welke 
ongeveer anderhalf uur duurde. Deze 
8 mm -film met geluid werd geheel door 
de heer Jos van der Bruggen uit 
Heerlen, vrijwilliger op de beltmolen 
Van Tienhovenmo Zen te \vol fshu is-Bemelen, 
gemaakt. 
Deze op en top Limburgse molenlief
hebber volgde zeer minutieus de res
tauratie, eigenlijk herbouw van de 
beltkorenmolen De Grauwe Beer t e 
Beesel . Oorspronkelijk stond deze 
molen als houtzaagmolen van 1604 tot 
1891 in Zaandam. Nu staat ze prachtig 
aan de oevers van de ~laas in de buurt 
van Beesel (L.). ~lolenmaker H. Be ijk 
uit Afferden begon in 1982 met de 
werkzaamheden. Op 7 mei 1983 kon de 
molen voor het eerst deelnemen aan 
de Nationale ~lolendag. lveliswaar nog 
zonder zeilen en voorzomers. Op zater
dag 8 oktober 1983 vond de officiêle 
opening plaats . Eigenaar Joop Derckx 
verwelkomde o.a. de pastoor, welke in 
een rondgang om de molen , deze zegende. 
Na de rondvraag was het bijna 11 uur , 
toen de voorzitter alle aanwezigen 
een goede thuisreis toewenste. 

OVER EEN MOLEN - VERZAMELING 

4t 1. In het Vlaamse tijdschrift 'Bachten de 
Kupe', 28e jaargang, nr. 4 (juli/aug. 1986) 
verscheen deel 4 over de Noordfranse molens. 
De schrijver John Verpaaien behandelt in dit 
artikel de molens in Hondschoote,een tweetal 
standerdmolens en een ronde stenen stelling
molen, e.e.a. met illustraties . 
Het tijdschrift is verkrijgbaar bij de 
Vereniging voor Natuurbehoud, Vincentlusstraat 7, 4701 LN Roosendaal (NL) 
en de prijs is f 5,60 excl. porto. Het laatste en Se deel van deze serie 
zal In één der komende nummers gaan verschijnen. Wij houden u daarvan op 
de hoogte . (zie foto) 

4t 2. Onze zuiderburen blijven aktief , want ook uit de provincie Luik 
ontvingen wij een speciaal Molennummer van het tijdschrift 'Ons Landens 
Erfdeel', een uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen . 
Kwarto formaat, gedrukt in offset, 128 pagina's, getllustreerd. ~let be
schrijvingen van de bestaande en verdwenen water(rad)molens . Een gedegen 
en interessant nummer. 
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E~n van de stande~dmolens van Hondschoote in Noo~d-F~ankrijk. F~ai gele
gen temidden van de ko~envelden. Momenteel in ~estauratie. 

Ansichtkaa~t, a~chief N. E. van Doornik. 

Verkrijgbaar door ovennaking van B.fr . 200,- (ca. j 10,90) op girorekening 
001-0367073-04 t.n.v . G.H.K. Landen (BelgH!) , met vermelding van 'Molennwmner'. 
• 3 . ' Op Hoop van Beter ' 1986 i s een fotoboekje van de restaurati e van de 
molenromp t e Ingen (Gld.) tot volwaardige ronde stenen stellingmolen. Niet 
minder dan 18 jaar is men bezig geweest tot dit schitterende resultaat te 
komen . De prijs van het boekje is f 10.- en het is verkrijgbaar door over
making van dit bedrag op gironr. 88.23.76 onder vermelding van 'Boekje Op 
Hoop van Beter' en ten name van de Stichting Vrienden van de lngense molen 
te lngen . 
• 4. In mei 1986 verdween door sloop de overgebl even stenen romp van de 
molen Het Fo~tuin in Breda. Deze molen had een lange en bewogen gesch iedenis 
achter de rug. 350 jaar bedrijf en techniek van watergct.i jdemolen tot wind 
molen en stoommaalderij . Dit alles wordt boeiend beschreven door H. ~luntje
werff in een artikel van bijna 70 pag's met ill . in het Jaarboek van de Ge
schied- en Oudheidkundige Kr ing van Stad en Lande van Breda 'De Oranjeboom', 
deel XXXVIII 1985 . U kunt dit jaarboekje aanvragen bij genoemde Kring, 
p/a Stadserf 2, 4811 XS Breda. De prijs is f 35,50 (incl . portokosten) . 
• 5. Voor f 4,20 (incl . porto) kwamen wij in het bezit van een gestencilde 
brochure , geschreven door Robbert Verkerk met als titel ·~tolens en Nolenres
tanten in het Land van Cuijk' . Een korte beschrijving en historie van 21 
molens en voormalige molens in dit gebied . 8 pag ' s . Verkrijgbaar door over 
schrijving van genoemd bedrag op bankrek.nr . 11.05. 56.194 t .n.v. Vereniging 
~1olenvrienden Land van Cuijk te Cuijk o.v.v. ·~tolens en restanten'. 
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4t 6. Via Gysbers & Van Loon uit Arnhem ontvingen wij 'Windmills in Hert
fordshire' van Arthur C. Smith. een A 4 uitgave, geniet in omslag, 43 pag's 
en ge1llustreerd in zw/w van molens en hun overblijfsels in deze Engelse 
graafschap . De pr ijs van di t boekje i s f 22 ,80 f~anco huis. 
4t 7. ' Historische ~lolenvermeldingen in en om Antwerpen' is een boek in 
omslag , geschreven door G.K. Kockelberg. Het geeft een blik op de 1000-jarige 
geschiedenis van de Antwerpse mol ens . Het heeft 155 pag's en is vol op gelll. 
Alle molens die ooit in en om deze stad hebben gestaan, worden behandeld en 
van de laatst overgeblevene zijn vaak héél oude opnamen bijgevoegd . 
Bij vóór -intekening betaalden wij f 39 , - voor dit boek en wij kregen er 
bovendien een singletje bij met als titel: ' ~lolen van Toen' door de arties 
ten LucPhilipsen Linda de Ridder . De afmetingen van dit geplastificeerde 
boek is 22 x 29 on . 
\'li j wi jzen er onze lezers op dat de prijs dus nà verschijnen hoger zal zijn. 
4t 8. In 'De Zelfzwichter' 3/86 schreven wij onder nr. 10 van deze rubriek 
over het boekje 'Molens in Nederland' vru1 D.J. Braay. In aansluiting hierop 
kunnen wij nu mededel en, dat de Franse vers ie inmiddels ook is verschenen: 
'Les moulins de la Hollru1de' . Zeer geschikt voor uw Frans-sprekende relaties! 
Prijs f 10.- franko door ovennaking van di t bedrag op bankrek. 68.21.12.569 
t .n.v. Klomperunakeri j J. Kooi jman te Landsmeer . Met vermelding Franse uitgave. 
Leden van 'De Hollru1dsche ~lol en' betalen f 9. - franko. 
4t 9. De Heemkundige Kring Fijnaar t en Heijningen geeft een vierdelige 
serie uit over de verdwenen molens van Fi jnaart . Deel I is zojuist verschenen 
'De \ündwatermol en aan de Mooie Keene 1802-1893' , 56 pag' s in omslag met 
schetsjes van landkaarten . vpl age 250 stuks. Pr ijs f 5,- (excl.porto) . 
In een nog kleinere oplage is ook het bestek van deze molen verkrijgbaar. 
De pri j s hiet~an is f 19,75 (eveneens excl.porto). 
Het adres van de Kring is Oude Heijningsdi jk 227 - 4794 AK Heijningen. 
4t 10. De korenmolen te 's-Heer Arenctskerke (zie foto) is dringend aan 
restauratie toe . De gel ijknami ge sticht i ng in deze pl aats heeft om aru1 de 
benodigde gelden te komen, een brochure uitgegeven over de geschiedenis van 
deze mol en met als titel: ' De molen Nooit Gedacht - 's-I-leer Arendskerke'. 
Uitgave 1986, 28 pag' s met zw/w illustraties . Prijs f 10,- . Bestellen bij 
De Stichting Nooit Gedacht. Lru1ge Achterweg 11. 4458 AA 's-Heer Arendskerke. 

4t 11. 'Schiedams ~1olennieuws', het regelmatig verschijnende periodiek 
heeft in november 1986 (3e j rg. nr . 6) een speciaal nummer uitgegeven over 
de bekende hoge stenen walmolen De WaLvisch te Schiedam. Het geeft een 
schat van gegevens over deze altijd in werking gebleven koren- en moutmol en . 
die behoor t tot de hoogste molens van ons land. ~~oie uitgave met veel 
foto 's . Prijs per nummer f 5,75, abonnees .f 10. - per jaar (2 m.mnners). 
Adres : Stichting De Schiedamse ~lolens . postbus 3182, 3101 ED Schiedam. 

4t 12. In het kader van De eeuw van de Beeldenstonn zijn in ons land een 
aantal belangrijke tentoonstellingen in diverse musea gehouden. Zo was er 
in 1986 in het Rotterdronse museum Boymans-Vru1 Beuningen een expositie van 
gebruiksvoon~erpen uit een lóe-eeuwse boedel inventar is . Deze tentoonstel
ling werd aangekondigd als 'Huisraad van een molenaarsweduwe' . Een fraai 
uitgevoerde catalogus met dezelfde titel verscheen met daarin als inleiding 
de geschiedenis van een 16-eeUI>'Se standerdkorenmolen buiten de Hogewoerds
poort te Leiden met zijn molenaar Barent Lambrechtszoon. Verder veel af
beeldingen van de getoonde gebruiksvoorwerpen. De catalogus is 126 pag's 
dik en fraai ge!llustreerd. Formaat 21 x 29 cm. Uitgave De Bat aafsche 
Leem\' - Amsterdam, ISBN 90.670.7124.2 en de pri js is f 35,25. 
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De ko:renmoLen "Nooit Gedacht" te 
' s-Hee:r A:rendske:rke (gem. Goes), 
op 26 juni 1983. Op de horizontale 
roede systeem Van Ri et . 

Foto: M.E. van Doo:rnik . 

NIEUWE VERENIGINGS-UITGAVE! 

Het doet ons een genoegen onze lezers opmerkzaam te 

ma ken op de uit gave van een nieuwe serie 

KLEUR - ANSICHTKAARTEN 
VAN GRONINGER WINDMOLENS. 

De serie bestaat uit 12 st uks verschillende nog bestaande 
molens uit onze provincie . 
Oe prijs bed r aagt f 10,- per serie plus [ 1,25 verzend
kosten. U kunt deze aantrekkelijke foto's in uw bezit 
kr ijgen door overmaking van het totaalbedrag op ons giro
nummer 38 . 66 .034 t . n .v. Ver. Vrienden v . d . Gronin ge r Molens 
te Groningen o . v . v . serie kl eurkaar t en . 
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VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden (nieuw) : boekje 

DIE MUS EUMM ÜH LE IN ST. JULJAN 

door F.W. Weber, Otterbach 1985, 
44 pagina's- gelllustreerd. Het gaat over de koren- en oliemolen 
aan de Glan in Rheinland-Pfalz. \~est-Duitsland. Prijs~· 

En het charmante gekartonneerde boekje 

MULO ERSVERSJES 

door P. Terlouw enD . v . d. Pol, Ede 1981 , 
32 pagina's met gekleurde tekeningetjes. Prijs~-

Te bevragen bij C.E. van der Horst - Langeweg 10 - Scheemda, 
telefoon 05957-1346. 

NIEUWE LEDEN 

S.H. Achterop 
J. Bontserna 
H. Fokkens 

Assen I.J. de Kramer Leidschendam 

J. T. Gerkes 
L.C.J. Hardus 
G.A. Katsma 
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Harkstede 
Ter Apel 

Groningen 
Noord laren 
Groningen 

H. Postema · Harkstede 
J. L. Stamhuis Loppersum 
J.C. van der Veen Amsterdam 
J. Wester Appingedam 



ONS MOLENWINKELTJ E 
Onderstaande artikelen zijn bij onze veren1g1ng op aanvraag verkrijgbaar . 
De prijzen gelden afgehaald bij de heer en mevrouw Dijk , Aduarderdiep 3, 
g9s3 TG Den Ham {Gr.), telefoon 05903-1722 . 
Bij toezending moeteR wij portokosten in rekening brengen. Aangezien deze 
kosten sterk afhankelijk zijn van het bestelde artikel, worden zij niet 
hi er, maar alleen op de factuur vermeld. 

MOLEN-ANSICHTKAARTEN (per seri e 12 stuks, zwart/wit) 
Serie A f 10,-
Serie B f 10,-
Serie C f 10,-
Serie D f 10,-

(Serie A is inmiddels heel schaars geworden, de rest is nog wel leverbaar) . 

THEELEPELTJES 
Molenafbeelding in diverse typen op steel f 3,
Molenafbeelding met draaibare wi eken op 
steel en molenafbeelding in blad f 4,-

STI CKERS 
Met embleem Ver. Vrienden van de Groninger Molens f 1,
Met afbeel ding van een Groninger molen f 1,-

KLEURENPOSTERS 
Molen "Hollands Welvaart " te Mensingeweer 
staand formaat 40 x 60 cm . f 5,-
Molen "Wilhelmina" te Noorderhoogebrug 
luchtfoto , liggend formaat 45 x 63 cm . f 5, -

De laatstgenoemde poster is uitsluitend verkrijgbaar bij de heer C. Pieck, 
Julianastraat 39 , 9744 CS Gron1ngen , telefoon 050-565658, giro 937236 . 
Ver zendkosten per koker f 3,50, voor 2 posters f 4,-, voor 3 posters f 4,50 
etc. Of af te halen op de mol en "Wilhelmina". 

KLEUREN-ANSICHTKAARTEN 
Van diverse Groninger mol ens, 12 stuks f 12,-

MOLENBOUWTEKENINGEN voor schaalmodel l en SMEERMIDDELEN voor uw molen 
Standerdmolen 
Wipmolen 
Koren/poldermol en 
Spinnemolentje 

f 10, 
f 10,
J 10, 
f 5,-

Blokvet per 2! kilo , 
zacht vet per 10 kilo. 
Prijs per kilo I 3,50 

BORDUURPATRONEN (met diverse molenafbeeldingen) f 10,-

LESBRIEVEN OVER MOLENS {voor de jeugd) I 1,-

MOL ENTEGELTJES en MOLENKAARSEN (Gouda) f 5,-

VE RZIL VERDE THEELEPELTJES met afbeeldingen van de molens: 
"De Eo1us" te Fransum, "De Lelie" te Eenrum, "De Vier Winden" te 
Pi eterburen , '" t Witte Lam" te Zui dwo 1 de, "Wil he lmi na" te Noordehogebrug 
en "Wind lust" te Zandeweer. Te koop op deze molens f g,- per stuk . 
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Uit: Nieuwsblad v.h. Noorden 1 0-3-'87 
Wordt vervolgd 





De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1987 
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