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BIJ DE VOORPLAAT 

Het gaat goed met de activiteiten in en rond deze mooie en grote molen 
De LeZie te Eenrum . In de voormalige en gerestaureerde mulderswoning met grote 
kapschuur is een ambachtelijke mosterd/azijnmakerij met restaurant in gebruik 
genomen. Omdat de voordeuren van het restaurant en de molen op amper 10 meter 
staan, verwacht men een extra stimulans voor De LeZie in de vorm van meer 
bezoekers . Zo bracht er onlangs een groep van 50 à 60 Japanners, die iets 
met computers te maken hadden, na een zakendiner in het restaurant een bezoek 
aan de molen. Er wordt ook gemalen voor een plaatselijke warme bakker. 
Naast een goed koppel maalstenen staat er ook een bui l en behalve tarwemeel 
worden er ten behoeve van de z.g . pannekoekmix, haver en boekweit gemalen 
en verkocht. 

Op zaterdag 7 november j. 1. vonden er gezellige festiviteiten plaats op de 
molen, ter gelegenheid van het feit, dat De LeZie 125 jaar geleden is gebouwd. 
Ter opluistering van het feest trad de boerenkapel •ne Harrelzuikers" uit 
Eenrum op, op de stellingzolder. De molen trok ruim 200 bezoekers. 

De be ide vrijwilligers, de neven Tom en Freek Baars, konden een reus als 
DeLeZie (vlucht bijna 24 m, stellinghoogte 10,80 m) maar moeilijk aan, wat 
betreft vol doende bemanning en onderhoud. Via een advertentie zochten zij 
een derde kracht. Die werd gevonden in de persoon van Martin van Doornik, die 
na een blauwe maandag te Anjum heeft gedraaid, alweer vijf maanden zonder 
molen zat. 

De molenmaker is nog even geweest om de voorkeuvelens te vernieuwen en heeft 
de bovenas opgetempeld. Helaas ontbreekt er een metalen regenplaat boven de 
waterhol van de as op deze molen, zodat de windpeluw niet in beste staat ver
keert. En de voeghouten vertonen ouderdomsverschijnselen; daar moet ook wat 
aan gebeuren. Men denkt in de vorm van brugstangen boven de voeghouten. 
Het wachten is nog op de financiële middelen hiervoor, de molen kan zol ang 
nog wel draaien. Foto: Martin van Doornik - 7 nov. 1987. 
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REDAKTIONEEL 

Het Nederlandse l andschap wordt er niet fraaier op . Zie ook het art i kel 
"Nolenbiotoop - een probleem" van de heer Martin van Doornik in dit mmoner. 
Vergelijk eens foto 's van 1900, 1930, 1950 en 19nu, maar misschien is het wel 
juister te zeggen: de hele wereld wordt er niet mooier op. 
De l'iesteuropese mens uit krachtige kritiek op de handelswijze van de Derde 
Wereld-landen. Men verwijt ze vernietiging van oerwouden, dieren en planten, 
waardoor de woestijnen zich uitbreiden . 
~~ar wat doen wi j? En wat hebben wij vele eeuwen lang gedaan? Ook onze l age 
landen waren eens bedekt met wouden, waarin de meest indrukwekkende dieren 
voor~~wnen en wat hebben wij daarmee gedaan? U kent het antwoord. 
En nog steeds gaan wij (wellicht noodzakelij k) voort met de vervlakking van 
ons landschap. Denkt u maar eens aan de ruilverkavelingen, wegenboUI~ en stads
uitbreidingen. 
Toen ik zo'n twintig jaar geleden in het Oldambt kwam te wonen, was bijvoor
beeld de omgeving van Slochteren een bijzonder fraai l andschap met molens, 
kleine polders, motor- en stoomgemalen , bochtige s l oten met knotwilgen en 
prachtige rietkragen. Ivanneer wij daar nu kijken, is daar praktisch niets 
meer van .over! 0 ja, de molens staan er nog, maar het landschap, eens zo 
mooi, is veranderd in grote stukken land, doorsneden door kaarsrechte sloten . 
De dikwijls zo kenmerkende gemaaltjes zijn gesloopt of onherkenbaar verminkt. 
De molens hebben hun oorspronkelijke functie verloren. 
Een totaal verki ld landschap rest ons nog. 
En wat hebben wi j daar nu economisch mee bereikt? Er zijn te veel koeien, 
te veel melk, veel te veel boter, een overschot aan aardappelen en bieten, 
zodat nu alom naarst i g moet worden gezocht naar alternat ieven. 
De les hieruit? Een grootschalige economie maakt de mens niet gelukkiger. 
Integendeel , men vervlakt , ziet het niet meer zitten en wordt onverschilliger. 
~!en trekt zich terug in zijn eigen wereld , want de wereld om hem heen is t e 
koud geworden . 
Een somber beeld! 
Het is daarom een verheugend verschijnsel dat wij, vooral de laatste jaren , 
wakker worden geschud en dat er veel ten goede wordt gekeerd. Verenigingen 
als Natuurmonumenten, Wereld-Natuurfonds . Greenpeace bloeien al s nimmer te 
voren . Maar ook de wat meer gespecialiseerde verenigingen, zoals de onze, 
gaat het goed . 
Dat is een goede zaak. laat dat zo blij ven, opdat \vat wij nu nog hebben 
niet meer verl oren zal gaan! 

C.E. van der Horst. 

Voor het volgende nummer van ' De Zelfzwichter' van maart 1988 wordt u 
vriendel i jk verzocht uw kopij in te zenden vóór: 

llff!r"" 15 februari 1988. 
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3e HERINNERING CONTRIBUTIE 1987 

Een paar leden zullen in deze Zelfzwichter een acceptgirokaart aantreffen. 
Dit betekent dat u of de contributie voor 1987 nog niet betaald hebt (om 
wat voor reden dan ook) , Of dat per abuis uw betaling niet of niet goed is 
geregistreerd. 
Wilt u in het eerste geval per omgaande met gebruikmaking van bijgevoegde 
acceptgirokaart uw contributie voldoen. 
In het tweede geval graag even contact opnemen met mij, om één en ander te 
corrigeren. 
Leden, die in 1988 nog openstaan over 1987, lopen de kans een bericht van 
royement in huis te krijgen. 
\Hj rekenen erop, dat dit niet nodig zal zijn. 

Lammert Groenewold, penningmeester. 
Telefoon 05909 - 18 40. 

3 



WINDMOLENS OP PORTO SANTO BIJ · MAD EIRA 

door C.E. van der Horst 

Deze zomer was onze vakantie gepland 
naar Madeira, een Portugees eiland in 
de Atlantische Oceaan ten westen van 
Marokko, maar nog benoorden de Cana
rische Eilanden. 
~~deira is een vulkanisch eiland, ge
lijkend op een grote bergpunt uit de 
grote zee. Het is .slechts 57 km. lang 
en 22 km. breed . Het heeft een opper
vlakte van 740 km 2 . Op dit kleine 
gebied wonen maar liefst 300.000 
mensen, waarbij dan nog niet gerekend 
i s met de duizenden toeristen, die 
het gehele jaar door (onze winter is 
hoog-seizoen) het eiland met zijn 
vele hotels bevolken. 
Het moederland Portugal kent veel 

. wind- en watermolens en wij waren 

De gave moZen op Porto Santo, compleet 
voor gebruik met 6 opgeroUie zeilen op 
8 wieken. Onder de zeer lange as één 
der vier houten wieZen waarop de molen 
kruit. De wind is van aZZe zijden be
schikbaar op dit vZakke eiland. 
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zeer benieuwd of wij op ~~deira ook 
rnalinologisch gezien aan onze trekken 
zouden komen. 
Nu, dit bleek niet het geval, wij 
hebben ze op onze tochten over dit 
eiland niet kunnen ontdekken. \'later
molens zullen er ongetwijfeld nog wel 
staan; het eiland is zeer waterrijk, 
maar langs de schaarse wegen die wi j 
per auto bereden, hebben wij ook deze 
niet kunnen ontdekken. 
Madeira is omgeven door een aantal 
kleine eilandjes, hiervan is er één 
bewoond en dat is PORTO Sk~. naar 
dit ei l andje worden vanuit ~~deira 
dagelijks dagtochten georganiseerd. 
Dit kleine eiland (het i s slechts 
enkele kilometers groter dan ons 

Een rood geverfde molen met haantje 
op de kap. Om een indruk te geven van 
de afmetingen van dit molentje, de 
schrijver van dit artikel naast het 
molenlijf. (3 foto's van C.E. van der 
Horst en 2 ansichtkaarten). 



Nog een goed e:cempZaar. Wit geschilderd met rode geaefaUeerde kap en 
haantje at.e windLJijzer. Duidetijk zijn de kruiwielen onder de molen 
zichtbaar. Op de achtergrond (zie pijl) een zwart geteerd e:cBmpl.aar. 

Nog een goed geconeerveerde molen met een prachtige biotoop op dit 
dorre eiLandJe. Deze molen ie gBheel wit geverfd. 
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Een draaiende molen met 6 fokzeilen. 
De molens zijn ca. 2,50 m. hoog en de 
vlucht is 5 à 5,50 m. Afgebeeld op 
een ansichtkaart. 

Schiermonnikoog) ligt 40 km. N.O. 
van Madeira en het is een vlak land 
met een lichte beheuveling, droog 
met weinig begroeiing en met 9 km. 
lang zandstrand. Er wonen 3.000 
mensen. 
Als men een dag het drukke ~ladeira 
wenst te ontvluchten dan komt men op 
Porto Santo weer volledig tot rust. 
Men kan genieten van het heerlijke 
rustige strand met een schitterende 

EXCURSIE 

heldere en schone zeè. Men kan er 
prima eten. . 
~laar en dat is de intentie van dit 
artikel, het is ook een dorado voor 
de molen-liefhebber. In de paar uur
tjes die wij hier vertoefden hebben 
wij er toch zo al een tiental kunnen 
ontdekken en ik denk dat er dus nog 
wel meer te vinden zul len zijn. Het 
zijn boerenmolentjes, klein, zeskan
tig en van een totaal ander type dan 
wij hier gewend zijn, maar ook ver
schillend aan het zo bekende Middel
landse Zee-type. 
Het zijn houten molens geplaatst op 
een ronde stenen voet. De kap is ook 
van hout, doch soms bedekt met riet, 
blik of koper. Het inwendige bestaat 
uit één koppel maalstenen en het is 
zo smal dat men er nauwelijks omheen 
kan lopen. 
Het gevlucht met zeilfokken op 8 wie
ken is dan weer gelijk aan het ~lid
dellandse Zee-type. De toestand is 
nog in goede staat, terwijl één exem
plaar (afb. 1) kennelijk uit toeris
tische overweging geheel is gerestau
reerd. 
\Hj bezochten Porto Santo in de maand 
augustus van dit jaar en geen enkele 
molen was op dat moment in werking, 
wellicht was dit echter een seizoens
verschijnsel. Graag had ik wat langer 
op dit eiland verbleven om een en 
ander eens grondig te bestuderen, 
maar misschien komt dat nog eens een 
volgende keer •.•..• 

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GRONINGER · MOLENS 

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

Vanwege de verschi jningsdatum van 
Zelfzwichter 3/87 was het niet meer 
mogelijk een verslag van de gehouden 
excursie in di e Zelfwichter te 
plaatsen, zodat u hieronder alsnog 
een kort verslag kunt lezen van deze 
tocht. Zowel als een herbeleving bij 
de deelnemers, alsook voor de thuis
blijvers onder onze leden. l~ellicht 
denkt u ook, een volgende keer ga 
ik mee· ! 
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Onder ideale weersomstandigheden werd 
op zaterdag 19 september de, door 
Lammert Groenewold en Gerard Koster 
samengestelde, excursie gereden. Een 
85-tal deelnemers stapten verdeeld 
over 2 bussen in bij het hoofdstation 
in Groningen. Veel nieu1~e gezichten, 
maar toch zie je ook weer een aantal 
oude bekenden. Ondanks de enigszins 
hoge prijs voor deze excursie (f 60,
p.p.) waren de deelnemers in opper-



Achtkante steLLingkorenmoLen 
"rvindLust" te Wotvega, met een 
vLucht van 27,35 meter, de 
grootste korenmotenvlucht boven 
onze rivieren. Het achtkant is 
uit Zuid-HotZand afkomstig en 
bezit voLgens ZuidhoZ~ndse 
wijze kromgezaagde achtkant
stijLen. 
De vang is voorzien van een 
kneppeL, ·wat in het noorden niet 
voorkomt. 

beste stemming. De route beloofde 
dan ook nogal wat en was zijn prijs 
zeker meer dan waard! 
Zoals gezegd werd gestart in Gro
ningen. De route liep via Drachten 
en Heerenveen naar Wolvegê. Hier 
staat de grootste korenmolen van 
Noord-Neder land. De stellingmolen 
WindZust, anno 1888, heeft een 
vlucht van 27,35 meter. Onder in de 
molen is sinds 1965 een oudheidka
mer ingericht, welke op zichzelf 
een bezoek meer dan waard is. Het 
is een levendig streekmuseum van de 
Stellingwerven en wordt jaarlijks 
door duizenden mensen bezocht . Vaak 
hebben dergelijke bestemmingen in 
een korenmolen een belemmerende wer
king op de eigenlijke bestemming 
van zo'n prachtige molen. Dit is 
echter niet het geval bij deze molen. 
Via een luik in de stelling , worden 
de zakken graan en meel aan-en afge
voerd met behulp van een elektrische 
takel. Door vrijwillige molenaars 

wordt op deze molen voor 2 bakkers 
gemalen. Echt produktiewerk dus. 
Behalve dat de potroeden in een niet 
al te beste staat meer zijn, zag de 
molen er verder piekfijn uit. Nadat 
de molen bekeken was, werd de koffie
plaats opgezocht. Na de mislukte 
zomer was het een adembenemende dag, 
dus kwam de ene helft lopen en de 
andere helft met de bus . 
Na de koffie en gebak (nee, geen 
oranjekoek) ging de reis verder rich
ting het natuurreservaat De Weerribben. 
Onderweg passeerden we nog enkele 
moderne windmolens, waaronder de 
grootste zelfbouw-molen van Noord
Nederland (vlucht 15 m.). Het zijn 
energieopwekkers voor een beter 
milieu. Het is merkbaar dat het sei
zoen voorbij is . 
Weinig toeristisch verkeer . In De 
Weerribben hebben de deelnemers een 
Paaltjasker intensief aanschouwd en 
uitgeprobeerd. Vanwege windsnelheid 
0,0 moest tot handbediening worden 
overgegaan: Een molen met een simpe-



De paaltja.sker in het natuurgebied "De Weerri.bben" 1o10rdt door onze moLen
vrienden zorgvuLdig bekeken, betast en uitgeprobeerd •••. 

le konstruktie maar met een verbluf
fend resultaat. (Het zou een examen
vraag kunnen zijn.) 
Zoekt u rust? Een wandeling door dit 
natuurgebied zal u goed doen. \vel 
laarzen meenemen. 
Via de 29 km. lange Houtribdijk, een 
verbinding tussen Lelystad en Enkhui
zen, werd koers gezet naar de laatst
genoemde plaats. Hier nuttigden de 
deelnemers, in een afgehuurde zaal, 
een uitstekend verzorgde maaltijd. 
Ook de bediening was vlot en dat 
hebben we weleens anders meegemaakt. 
In Enkhuizen is genoeg te zien, maar 
ons reisdoel lag iets verderop, name
lijk \'iervershoof. Hier staat de 
korenmolen De Hoop, gebouwd in 1889. 
Deze molen wordt in feite gehuurd 
door 43 bakkers in Noord-Holland, van 
de gemeente \ververshoof. Op de molen 
werken 2 vakmolenaars in vast dienst
verband . Zij malen voor deze bakkers 
op de ouderwetse manier in een modern 
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geoutill eerd bedrijf. Ook hier liet 
de wind verstek gaan, zodat van malen 
geen sprake kon zijn. Er is in deze 
molen een aantal jaren geêxperimen
teerd met energie-opwekking voor het 
elektriciteitsnet. Niets is daar meer 
van aanwezig. Het zijn nu de silo's, 
maalstoelen, reinigingsinstallaties 
en weegmachines die hun plaats in 
deze molen opeisen. 
De t ocht werd vervolgd richting 
~ledemblik, niet met de stoomtram, 
maar gewoon met de bus. \vat l'le daar 
aantroffen had wel betrekking op 
stoom, gigantisch veel stoom. U raad 
het al, het is het Stoommachinemuseum 
De Vier Noorder Koggen, dat op 21 
juni 1985 door Prinses ~mrgriet en 
Pieter van Vollenhave werd geopend. 
Een magnifiek gezicht, zoveel gl bn
mende en blinkende machines en hele
maal geen lawaai. Zelfs geen tjoeke
tjoek. Alles glijdt hier geruisloos, 
met stoom. Het Stoommachinemuseum 



Korenmolen "De Hoop" te Weroershoof, 
mooi in twee-voud vereeuwigd •.•• 
Hij maalt dagelijks voor de warme 
bakkers, een echte produktiemolen. 

is van oorsprong een gigantisch ge
maal, gebouwd in 1869. Later maakte 
dit gemaal talloze trouwe windmolens 
overbodig. Ze werden daarom grif ver
wijderd. Voor de molenliefl1ebbers 
is het dan een hard gelag, een derge- . 
lijke molenkiller te bezoeken. Als 
pleister op de wonde kan worden ge
steld, dat dit type gemaal eveneens 
door de techniek is achterhaald en 
nu het zelfde lot heeft ondergaan 
als de poldermolens destijds. De tijd 
vliegt om. Ver na vijven stappen we 
in de bussen voor de laatste attrak
tie en traktatie. 

Velen van u zullen er ongetwijfeld 
één of meer keren langs zijn gekomen. 
De poldermolen van Lonjé ligt vlak 
naast de weg naar de Afsluitdijk. 
Via de afslag Bolsward bereiken we 
deze molen. \'ie worden gastvrij door 
de molenaar en diens familie ont
vangen. \o/egens gebrek aan wind wordt 
het elektrisch gemaal in de molen 
gedemonstreerd. Door de koningspil 
uit het werk te zetten en de koppe
ling van de elektromotor in te 
schakelen kan met één en dezelfde 
vijzel op windkracht of elektrisch 
worden gemalen. 
In het hanzestadje Bolsward glijden 
nog 2 koppen koffie + kruidkoek door 
de keel. Hierna wordt de thuisreis 
aanvaard. 

Namens alle deelnemers worden 
Lammert en Gerard vanaf deze plaats 
nog eens hartelijk bedankt voor het 
organiseren van deze zeer geslaagde 
excursie. 

Lammert gaat het op molenbestuurlijk 
niveau 1-1at rustiger aan doen en 
daarom zoeken we een nieuwe medereis
organisator . \'/ie meldt zich aan? 
Niet allemaal tegelijk graag. Uw aan
meldingen wachten we gaarne in op 
het bekende postbus- nummer. \'iant ook 
volgend jaar moet er weer zo 'n prima 
georganiseerde reis met volop varia
tie komen. 
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oe ·met Dekkerwieken uitge-ruste poldermaZen "Lonjé" te BoZsward met de aardige 
mulderswoning tijdens onze excursie op 19 september 1987 • 

. 700 JAAR ZUURDIJK 

Op zaterdag 12 september 1987 konden 
we naast de reeds bestaande molenza
terdagen, voor het eerst kennis ma
ken met een landelijke mNlJI.IENfEN
DAG. Een dag, reeds lang gepland, 
waarop zo mogelijk alle voor bezoek 
in aanmerking komende monumenten 
zullen zijn geopend. In de eerste 
plaats denken wij dan aan onze molens. 
~~rkante bou~ierken in een dorp of 
polderlandschap, welke bovendien met 
hun zwaaiende wieken het aanzicht 
verlevendigen. Naast de vele molens 

'die op deze dag voor bezoek geopend 
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waren, konden kerken, borgen. kaste
len en andere bouwwerken uit een 
vroegere tijd worden bezocht. 
In Zuurdijk werd op deze dag het 700-
jarig bestaan van het dorp herdacht . 

. Dat hierbij de molen eveneens in het 
middelpunt staat hoeft geen betoog. 
~levrouw I na ~~rtens. vertegenwoor
digster van de Stichting Groninger 
~blen en De Hollandsche ~blen, was 

·.OP deze dag als genodigde in Zuur-
dijk aanwezi~ en hield daar een toe
spraak , welke wij hier zullen weer
geven. 



Als vertegenwoordigster van de eige
naar van de Zuurdijkster koren- en 
pelmolen De Zwaluw - De Vereniging 
De Hollandsche Molen-, en als verte
genwoordigster van de beheerder van 
deze molen - De Stichting De Groninger 
~blen - zou ik graag een bijdrage 
willen leveren door een korte be
schouwing te geven over de markante 
en kenmerkende positie van De Zwaluw 
in dit jubilerende dorp. 

In het "Groninger Molenhoek" wordt 
onder nummer molenregister 66: het 

· volgende van de geschiedenis van 
De Zwaluw naar voren gebracht: 

Gebouwd in 1858 (dus volgend 
jaar het 130-jarig bestaan van 
De Zwaluw!) voor E.li. Kamphuis, 
ter vervanging van de in dat 
jaar afgebrande molen, die in 
1831 was gebouwd als grondzei
ler en in 1837 tot stellingmo
len was verhoogd. 

Onder de kop bijzonderheden staat 
nog vermeld: 

Deze molen en zijn voorgangers 
hebben altijd toebehoord aan 
een mulder, die tevens bakker 
was. Dat kwam meer voor zoals 
ook in Garnwerd en Lettelbert. 
Nadat de molen erg in verval 
was geraakt, gaf de nieuwe ei
genares "De Vereniging De Hol
landsche ~1olen" opdracht tot 
herstel . waarbij het muurwerk 
en de funderin~ ~eheel nieuw 
werden gemaakt door aannemer 
H.O. Boer te Rottum. Het muur
werk is nu 1 meter hoger opge.
metseld. De firma Doornbosch 
verzorgde het molen-restaura
tiewerk. Totale kosten : 
f 560.184,94. 

Een voor die tijd al respectabel 
bedrag! 
~ÛUir er moest dan ook wel het een 
en ander aan De Zwaluw worden ver
spijkerd! Sinds de 50-er jaren, 
toen de toenmalige eigenaar ·~et 
spul wel wilde verkopen" is de al
gehele toestand van De Zwaluw 
enkel maar achteruit gegaan. Onder
handelingen tussen eigenaar en de 

De matende moten "De Zwaluw" te Zuur
dijk, gefotografeerd op 6 september 
1937. De zelfzwichtende wieken waren 
toen voorzien van Van Bussel-stroom
Zijnneuzen. Molenaar H. Meijer staat 
Links op de stelling. 

Foto: B. van der Veen Czn. 

gemeente Leens over de verkoop van 
de molen aan de gemeente zijn om 
financiêle redenen afgeknapt. Het 
is aan de toen nog prille wetge
ving met betrekking tot de bescherm
de monumenten te danken dat destijds 
De Zwaluw niet gesloopt werd. 
Oe molen is daarna nog een paar keer 
van eigenaar veranderd, maar bleef 
steeds in particuliere handen. En 
steeds verder ging het verval van 
de molen. De tand des tijds heeft 
bij De Zwaluw flink huisgehouden! 
Tot grote ergernis en bezor~dheid 
van de bevolking van Zuurdijk. Zij 
waren mee de eersten die inzagen, 
dat, wanneer de molen ter ziele zou 
gaan , het karakteristieke silhouet 
van hun dorp zou verdwijnen. 
~leestal blijkt dat 1-1anneer de nood 
het hoogst is. de redding nabij is. 
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Zo ook voor De Zwaluw. In januari 
1974 kocht de Kollektieve Propaganda 
Nederlandse Boeken De Zwaluw, om die, 
ter gelegenheid van het verschi jnen 
van het boek "Molens van Nederland" 
van J.H. Besselaar, aan de Vereni
ging De Hollandsche Molen te schenken. 
Met deze overdracht was het voortbe
staan van De Zwa Zuw gewaarborgd. De 
nieuwe eigenares stelde een restaura
tieplan op, dat na grote inSpanningen 
van velen, niet in de laatste plaats 
van de Zuurdijkster bevolking zelf, 
en na de niets ontziende nieuwjaars
stormen, in januari 1976 van start 
ging. 
Molenrestauraties en vooral zo'n 
groot karwei als aan De Zwaluw, gaan 
niet van een leien dakje. ~laar ik 
zal u al di e beslommeringen besparen. 
Belangrijker is de datum 13 mei 1978. 
Op die Nationale ~folendag beleefden· 
De Zwaluw en Zuurdijk een hoogtepunt 
in hun gemeenschappelijke geschiede
nis: de feestelijke ingebruikstelling 
van de gerestaureerde molen. Eind 
goed •..• al goed? 
Een beschermd monument, zoals De 
Zwaluw, is een kostelijk •••• maar 
ook kostbaar bezit. Goed onderhoud 
is een must om niet weer tot restau
ratie over te moeten gaan, als dat 
er in de toekomst nog inzit, gezien 
de nieuwste wetgeving met betrekking 
tot de monumentenzorg en de daarbij 
behorende wel zeer minieme geldmid- -
delen. 
Overigens is het beleid van de Vereni
ging "De Hollandsche ~folen" en de 
Stichti ng "De Groninger Molen" erop 
gericht om tot een meerjarenplanning 
voor wat betreft het onderhoud van 
haar molens te komen. 
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Een positieve medewerking van de 
Rijksdienst ~bnumentenzorg bij deze 
beleidslijn zou zeer toe te juichen 
zijn. 

Zó sZeaht stond "De Zwaluw" te Zuurdijk 
erbij op 6 juni 1976. op de voorgrond 
liggen de oude potroeden. 

Foto: W.O. Bakker 



HET POLDERMOLENTJE VAN BOS BIJ VIERVERLATEN 
door W.O. Bakker 

Het zo landeUjk geZegen molentje van Bos aan het Hoendiep bij de Poffert tn 
oktober 1942. De onderste wiek wordt zojuist opgezeiZd. Foto: W. O. Bakker. 

Ongeveer halfweg Vierverlaten-Poffert 
stond aan de zuidzijde van het Hoen
diep tot voor 25 jaar een prachtig, 
klein molentje. 
In de jaren na 1862 werd hij gebouwd 
op een 31 ha. grote polder, behorende 
bij de iets verder naar Vierverlaten 
staande boerderij. 
In de jaren na 1945 , toen ik meerdere 
keren bij de molen ben geweest, be
zocht ik ook vaak de toen op de boer
derij wonende wedU\•e Bos en haar zoon 
Al bert. 
De laatste bemaalde de molen tot 1946 
en op de oudste foto uit oktober 1942 
is hij bezig de molen op te zeilen; 
hij staat op de naar beneden staande 
wiek. 

Pogingen om de molen na het stilzetten 
te behouden , l iepen helaas op niets 

uit, want de af1•atering ging si nds 
1946 naar het zuidelijk gelegen Drents 
waterschap "~latsloot-Roderwolde". 
Ik vind het nog steeds jammer dat we 
toen dit zo sierlijke molentje niet 
ter plaatse konden redden, want hij 
zou nog steeds prachtig in het vrije 
landschap hebben gestaan . 
De molen was bovendien nog zeer bij
zonder wat de inrichting betreft. · 
Hij was namelijk uitgerust met een 
spoorwiel en daarmee werden oor
spronkelijk twee vijzels aangedre
ven, Volgens het waterschapsboek 
van Geertsema was de vlucht van de 
molen 12.80 m. en hadden de vijzels 
doorsneden van 0.96 m. en 0.78 m. 
Bovendien l ag er ook nog een klein 
koppel maal stenen in de molen op 
een maalstoel, die in mi jn tijd nog 
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aanwezig was . 
De tweede vijzel was verdwenen, 
maar daar stond toen een automotor 
als hulpkracht om de vijzel aan te 
kunnen drijven bij windstilte. 
Achteraf zou er toen meer moeite 
gedaan moeten zijn, om dat unieke 
molentje te behouden. 
In 1963 kocht J .D. ~ledendorp demo
len op afbraak en hij bewaarde de 
onderdelen om die in 1968 te gebrui
ken bij de opbouw van de molen van 
Nijman in Vledder (Dr.). 
Als onderbouw fungeert daar het 
achtkant van de in 1961 afgebroken 
molen van de polder "Kooi" te Kantens 
en hierop ~~arn de molen van Bos te 
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staan. 

Het molentje van Bos 
op 2 juli 1955. 

Foto: W.O. Bakker. 

Doordat het achtkantje met riet werd 
bekleed kreeg hij niet het zo sier
lijke slank getailleerde model weer 
terug . 
In Vledder vormt de molen nu een 
verfraaiing aan de rand van het dorp 
en hij werd in 1987 zelfs op de monu
mentenlijst geplaatst, waaraan een 
lange procedure vooraf was gegaan . 
Voor Groningen gingen er echter twee 
molens mee verloren. Een mooie foto 
staat op pagina 158 van het Groninger 
~folenboek, afkomstig uit de collec
tie van B. v.d. Veen Czn . 
Op mijn tweede foto uit 1955 toont 
de molen reeds tekenen van verval. 



DE KLEUREN VAN DE GRONINGER MOLENS 
door B. Jongsma. 

We weten dat vooral de op 3 augustus 1987 overleden heer B. van der Veen 
Czn. heeft geijverd voor het in stand houden van de verfkl euren van Gro
ninger molens, zoals die vroeger een traditie werden. Ook uit est hetische 
overwegingen kun je voor deze kleuren kiezen; een aldus geverfde molen 
geeft een fleurige aanblik. Ook de voormalige Stichting Groninger Mol en
vrienden was van mening dat het waardevol was het bedoelde kl eurenschema 
ongeveer aan te houden. 
Het schema staat ~nschreven op pag. 10 van het Groninger ~blenboek. Op 
pag. 11 staat in kleur afgebeeld de stoere koren- en pelmolen De Leeuw te 
Oldehove. Dat was ten tijde van het samenstellen van het Groninger Molen
boek (1981) een geslaagd voorbeeld. Helaas wordt de traditie vaak niet 
meer goed overeind gehouden. Onderdelen, die vroeger gewoonlijk een wit t e 
kleur kregen. worden tegenwoordig wel geteerd of donkerder gemaakt dan 
vroeger. 
Dat geldt ook weleens voor de roeden en hun aankleding . Zwart geteerde 
roeden kwamen vroeger in Groningen niet voor, dan moesten het gebruikte 
roeden van elders zijn. 
Een verkeerd beeld kan ook ontstaan vanui t de beoordeling van oude molen
foto's. Veel van die foto's gaan terug naar omstreeks de eeuwwisseling of 

Een 'photograaf' uit 1875 met 
op zijn rug een 'reizende 
donkere kamer', voor het 
gevaL aZs hij zich te ver 
van zijn fotoateLier bevindt. 
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kort daarna. Als men zijn object in beeld wilde hebben bestel'de men de foto
graaf. compleet met een "Kraaienkast" op statief en een zwarte doek . waar 
hij voor het beoordelen van het matglasbeeld onder dook. Nadat aldus tot het 
maken van de opname was besloten , werd het matglas eruit geschoven om plaats 
te maken voor een glasplaat, die was voorzien van een l ichtgevoelige laag . 
Je kreeg dan - na het ontwikkelen - glazen negatieven in zwart-wit . 
Deze werkwijze bestaat nog wel~ men werkt dan met een zogeheten technische 
camera. Alleen de glasplaten zijn van het toneel verdwenen . Er is echter nog 
een groot verschil tussen het zwart -wi t van tegenwoord ig en dat van vroeger. 
De emulsie op de platen was weliswaar lichtgevoelig, maar "zag" geen ver
schil in kleuren. Dat wil zeggen: diverse kleuren kregen op de foto geen 
overeenkomstige grijstint . Rood werd zwart, groen eveneens . terwijl blauw 
als wit werd weergegeven. ~~t andere woorden: de film van die tijd was on
gevoelig voor rood en groen en overgevoelig voor blaU14. En u ziet het op de 
oude foto's . Een witte lucht en veel donkere tinten. Uiteraard wilden de 
fabrikanten hun materiaal o.a. in dit opzicht verbeteren. Eerst verscheen 
de orthochromatische film in 1928-1930. Groene tinten kwamen beter tot hun 
recht, inplaats van zwart kreeg je een middentint op de foto. 
De eerste panchromatische films kwamen in 1934 uit. Toen werd ook rood in 
een lichtere tint weergegeven. Voor portretfotografen een uitkomst: onfla
teuze uiterlijkheden in het gezicht (rode adertjes enz.) behoefden lang niet 

KorenmoZen "De Zwaan" te Kerkwe'l'Ve-Moriaanshoofd (ZeeZand). Een zwart-wit 
f iZm "reageert" niet op de bZ.auwe kZ.euren. De Zucht wordt wit. Rode kZeuren 
worden zwart, maar met een z.g. roodfiZter erbij , die de woZ.kenZ.ucht fraaier 
maakt - zie rechts - zorgt e'l'Voor, dat de rode voeghoutenkoppen wit worden ! 

Archief: M. E. van Doornik. 
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meer zo uitvoerig geretoucheerd te worden. De man in de donkere kamer kon 
nu niet meer zijn platen of films aan rood licht blootstellen. Ik her inner 
me de heer Hayer van de vroegere fotowinkel Hayer en ~~es te Groningen , die 
zich erop beroemde dat er in hun donkere kamer nog nooit een film verknoeid 
raakte, behalve die eerste panchromatische film, die in Duitsland was ge
kocht. In Nederland moest de nieuwe soort film toen nog zijn intrede doen. 
Zo kon het gebeuren dat die in Groningen door het rode donkere-kamer-licht 
verloren ging. 
Conclusie: als u uw oude molenfoto's met tederheid bekijkt, houdt dan re
kening met hun technische onvolkomenheid, ook wat de weergave van kleuren 
betreft. · 
Wat hebben we het tegenwoordig veel gemakkelijker. Het rolletje , volgeknipt 
in een camera, die zelfs voor ons "denkt" , brengen we naar de fotohandel en 
weinig later kunnen we de foto's met echte sprankelende kleuren ophalen. 

DE GRONINGER MOLENKLEUREN: 

De Hoofdkleur is wit, afgezet met rood en groen . 
Stelling. Stellingschoren en schrankschoren wit, de uiteinden van de 
stellingliggers wit, het eindvlakje rood. Het stellinghek wit , de uiteinden 
of alleen de eindvlakjes van de dekkers rood . Ramen wit , deuren groen met 
witte slaglijst. Binnenzijde van de deuren wit met rode klampen. 
De acht uittlimnermantjes (kardoezen) wit, de eindvlakjes rood. Het houten 
of bepleisterde tussenachtkant boven de stell ing wit. 
Staart. spruiten, schoren en voeghouten wit. 
Hët ondereind van de staart groen . Hët kruirad wit met groene uiteinden, het 
ijzer daarop rood . De kruilier rood . Dekkers van de schoren rood . De uitein
den van de spruiten en voeghouten rood {alleen 't bolle stukje) . 
De kap . Roosterhouten onder de kap wit , afgezet met rood aan de uiteinden 
(alleen het bolle gedeelte). De vloer daarboven l ichtblauw. De kuip of 
kruiring groen en de kroonli jst daaronder rood-wit-blauw of alleen wit . 
Wanneer alleen een rondgaande platte lijst, dan deze wit. Voor- en achter
gevel wit . Luiken in achtergevel met zandlopers. wit met rood of groen . 
Soms met geschilderde ruiten. Voeghouten en middenkalf voorzijde afgezet 
met rood, rest wi t. 

De roeden groen, de hekken wit , voorzoom wit, borden groen. Een stroomli jn
neus wit . Vroeger was het gangbaar dat de hekstokken van Amerikaans grene
hout alleen maar met blanke lijnolie werden behandeld. Deze werkwijze kan 
weer toegepast worden, zij is uit historisch en functioneel (verf wordt door 
zeilen geschavield, het hekwerk wordt ook gebruikt als ladder) oogpunt vol
ledig verant1~oord . 
Bij zelfzwichting is de gangbare kleur van de kleppen wit ge1~orden ; vroeger 
waren ze aan de ene roede rood, aan de andere geel, net als de zeilen . 
IJzeren askop rood met zilveren ster of blauw met gouden ster of groen met 
goud (zilver= wit , goud= geel). 
De vangstok geslingerd rood-wit-blauw. 
De bef onder de windpeluw wit met smalle rode rand. 
De krullen op de windpeluw groen, rechts en links. 
De bezaanstok en heugel van de zelfzwichting wit. 
Kozijnen wit, ramen groen. 
Bi j alle uiteinden die kwartrond zijn , alleen dit ronde rood . 

Prov. Gron. ~blencommissie, jan. 1977. 
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HET MO LENKANTOOR 

door B. Jongsma. 

Mevrouw !na ~~rtens, voorzitter van de Stichting De Groninger Molen, heeft 
in de vorige Zelfzwichter de verbeterde personeelsbezetting van het Molen
kantoor (en het kantoor voor de Monumentenwacht Groningen) uit de doeken 
gedaan. 
In de vorige Zelfzwichter zag u een foto van de buitenkant van het kantoor, 
waarin nu vier stichtingen op het gebied van de monumentenzorg zijn gehuis
vest. Nu ziet u een levendiger beeld, namelijk van de dames van ons Molen
kantoor. 

De foto van het personeeZ van het meZenkantoor t e Groningen. Van Zinks naar 
rechts: A~toinette Ketting-Le CouZtre (technische kracht), Cea ten Broek 
(eecretariaatsmedewerkster) en LiZian de Man {typiste/receptioniste). 

Foto: B. Jongsma. 

Nu heeft het ~blenkantoor een bezetting, waarnaar was gestreefd . En dat is 
maar goed ook. Immers heeft het Provinciaal Bestuur eind april 1987 duide
lijk gemaakt dat provinciale ambtenaren niet (meer) een aandeel mogen nemen 
in het werk van de Stichting de Groninger ~blen . Dit betekent het einde van 
werkzaamheden op het gebied van het begeleiden van molenrestauraties van de 
heren ing . B.K. van Slochteren en S. Pasveer van de Provinciale Waterstaat: 
het betekent ook voor de samenstelling van de Commissie B.W.O. een verzwak
king. Duidelijk is dat de privatisering consequent wordt aangehouden. 
De Stichting De Groninger ~blen wil daarop het antwoord niet schuldig zijn! 
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=h 
MO LENSTICHTING HUNSINGO EN OMSTREKEN 

door B. Jongsma 

Deze stichting hield op 27 oktober 
1987 haar jaarlijkse bespreking met 
de vrijwillige molenaars. Dat war.en 
op dat moment mevr. Enna Laan-Berghuis 
en de heren Van Dijk, Groenewold, 
Kalk, Kooistra, Pieck en Zuidhof, die 
overigens niet allen op de genoemde 
avond aanwezig konden zijn. 
Bij deze gelegenheid leverde mevr. 
Laan-Berghuis de sleutels in van 
't Wit MeuZentje (Het Witte Lam) en 
de laatste gegevens omtrent haar maal
uren op deze molenJvan 1987. Ze had 
namelijk bekend gemaakt haar functie 
als vrijwillig molenaar per 1 oktober 
1987 te willen beêindigen. 
In zijn toespraak verklaarde voor
zitter J. Venhuizen er altijd trots 
op zijn ge~>'eest met het gegeven dat 
de ~blenstichting Hunsinga e.O. een 
vrouwelijke mulder binnen haar gele
deren had , als eerste zelfs in deze 
provincie. Gelet op het feit dat 
mevr. Laan onlangs een nieuwe woning 
heeft betrokken, kreeg de scheidende 
molenaar een plant aangeboden. 
Er zijn meer veranderingen over de 
Molenstichting Hunsinga e.O. te mel
den. 
Tot in dit najaar was het stichtings
bestuur als volgt samengesteld : 
J. Venhuizen: voorzitter, 
H. van der ~lol en: secretaris, 
B. Jongsma: vice-voorzitter, 
met de leden: 
E.W. Bouwman , H. Elema, P.S. de Graaf, 
J.C. Hoornenborg, \i.A. Korpershoek en 
C. Pieck. 
De waterbouwkundige van het \iater
schap, de heer 1-!.P.A. Vermeeren, 
pleegt ook als technisch adviseur 
aan de vergaderingen deel te nemen . 
Hetzelfde geldt voor de heer J.A.L. 
TroU\v, die op zeer goede wij ze de 

administratieve- en secretariaats
werkzaamheden vervult. 
In 1987 waren aan de beurt van af
treden de heren Jongsma, Korpershoek 
en Pieck. De twee laatstgenoemden 
stellen zich niet herkiesbaar. De 
heer Korpershoek deelde in dit ver
band mee, dat hij in 1988 met gebruik
making van de VUT-regeling de Rijks
dienst voor de ~lonumentenzorg zal 
verlaten. Aan een opvolger van hem 
vanuit die rijksdienst behoeft 
- aldus de heer Korpershoek - niet te 
worden gedacht, omdat al sinds een 
aantal jaren een interne instructie 
het deelnemen in molenstichtingen 
niet toestaat. 
De heer Jongsma werd (reeds tijdens 
de oprichting van de stichting in 
1971) bestuurslid en vertegenwoor
diger van de Provinciale Groninger 
~blencommissie. Zo is dat ook in de 
statuten geregeld. Echter, de Provin
ciale Groninger Molencommissie be
staat niet meer: een van de redenen 
voor Hunsinga om tot statutenwijziging 
over te gaan. 
Notaris Bouwman stelde daarvoor een 
ontwerp samen, dat inmiddels is goed
gekeurd. Artikel 5 voorziet in het 
aanwijzen van bestuursleden door: 
a. het Waterschap Hunsingo; 
b. door B. en \i. van elke gemeente 

waarin molens van de Stichting 
staan; 

c. de Stichting De Groninger Molen. 
Laatstgenoemde moet nog kandidaten 
aanwijzen. 

Mede door jaarlijkse excursies en 
bijeenkomsten met de vrijwilligers is 
de ~blenstichting altijd goed op de 
hoogte van de toestand van haar molens . 
Die is momenteel als volgt: 

77 . De Palen te Westerwijtwerd. 
Zoals bekend is in de ruilverkaveling 
Stedum-Loppersum aan deze molen een 
reserve-bemalingsteestand toegekend. 
Alsdan zou hij de status van B.W.O.
molen kunnen verkrijgen. Die is ook 
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al geruime tijd geleden door Gedepu
teerde Staten bij het ~linisterie van 
Verkeer en \'iaterstaat aangevraagd. 
Op antwoord wordt al een tijd gewacht; 
enigszins handenwringend omdat bekend 
is dat ook in de B.W.O.-sector op be
zuiniging wordt aangestuurd. · 
Als de gehoopte medewerking van de 
Rijkswaterstaat niet wordt verkregen 
valt het restauratieplan in duigen. 
Dan wordt het dubben hoe het verder 
met die molen moet. Hij staat land
schappelijk ongunstig; er komt weinig 
verkeer in de buurt van de molen; een 
nabije boerderij-uitbouw heeft verder 
de omgeving voor de molen verslechterd. 
De Palen staat toevallig niet op de 
rijksmonumentenlijst. Zonder formali
teiten zou men dus kunnen komen tot 
verplaatsing van de molen of onder
delen ervan. De molen is nog in bezit 
van het Waterschap. 

21. Langelandster Watermolen te 
Garmerwolde. 

De aanpak van de restauratie werd 
vertraagd omdat plaatselijke eigena
ren het gebruik van de betonweg ter 
plaatse niet wilden toestaan. 
De molen kende historisch alleen een 
toegang via het Kardinger t-Iaar. In
middels is met het nodige geld een 
erfdienstbaarheid op de toegang naar 
de molen gevestigd. De restauratie 
is inmiddels een eind gevorderd. De 
molen staat er vooreerst goed bij om 
te overwinteren. Hij heeft weer een 
nieuwe rieten bekleding, ook de veld
muren zijn weer in orde. Deze winter 
maakt de molenmakerij de nieuwe roe
den van Corten-staal. De datum van 
gereedkomen, die de Rijksdienst voor 
de ~fonumentenzorg in de subsidie
beschikking had gesteld, kon al met 
al niet worden nagekomen. Die is ver
lengd tot 31 december 1987, maar een 
tweede verlenging zit er wel in . 
Aangenomen wordt dat op de komende 
Nationale ~blendag De Langelandster 
er weer in volle glorie bij zal 
staan. 

87. Wilhelmina te Noorderhoogebrug. 
De vrijwillig molenaar Pieck sukkelt 
inmiddels al enige jaren met het feit 
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dat de Wilhelmina na'de restauratie 
bepaald niet een instrument was ge
worden, waar men zijn hart aan kon 
ophalen. Met beperkte middelen zijn 
wat verbeteringen doorgevoerd. Daar
enboven heeft de ~lolenstichting 
Hunsingo zich er geducht voor inge
spannen voldoende geld te krijgen 
voor een na-restauratie. De na-res
tauratie zal door een andere molen
makerij worden uitgevoerd, te weten 
de Fa. Dunning/Bremer. Hiervoor is 
van het rijk nuf 16.800,- beschik
baar gesteld. De Stichting Nationaal 
Restauratiefonds bracht op 5 augus
tus 1987 een offerte uit inzake de 
voorfinanciering van dit bedrag. De 
~blenstichting Hunsingo zal van die 
offerte gebruik maken. Op het oor
spronkelijke na-restauratieplan is 
flink beknibbeld, maar van het nu 
toegekende bedrag zal een zo goed 
mogel ijk gebruik worden gemaakt. 
12. Het Witte Lam te Zuidwolde (Gr.). 
\'ie geven toch maar de voorkeur aan 
deze naam boven ' t Wit Meulentje. 
Immers, op de fraaie baard, vervaar
digd door oud-molenmaker Chris Bremer, 
staat niet alleen die naam, maar is 
ook een wit lam afgebeeld . De vrij
willigers Gerard Koster en Libbe 
Kooistra zijn op dit hartveroverende 
watermolentje aktief. Laatstgenoem-
de volgt mevrouw Enna Laan-Berghuis 
op. Libbe Kooistra woont in Beijum 
op een plaats, van waaruit hij zicht 
heeft op de molen. 
De Molenstichting Hunsingo heeft ver
der nog in haar bezit de molens 13. 
Koningslaagte, 10. Zilvermeeuw, 9. 
Krimstermolen en 85. Noordermolen. 
Over deze molens valt momenteel wei
nig te melden. 

Achtkant te koop! 
\'iel willen we de aandacht vestigen 
op nog een bezit van het \vaterschap 
Hunsingo! 
In de loods te Onderdendam zijn na
melijk opgeslagen zeer gave onder
delen van de vroegere watermolen De 
ZeemeewJ in de Lauwerpolder (zie 
romp nr. 40 op pagina 78 van het 
Groninger ~blenboek). Vooral het 
achtkant is belangrijk. De molen-



romp moest eind mei 1985 worden op
geslagen wegens dijkverzwaring. 
Enkele maten : Ondertafelment 7,35 
m.van hoekpunt tot tegenover gele
gen hoekpunt en 6,80 m. van zijde 
tot zijde. Voor het boventafelment 
zijn die maten: 4,10 m. en 3,75 m. 
De afstand in hoogte tussen onder
en boventafelment bedraagt 8,00 
meter. 
De verkoopprijs is maar een frak
tie van de pri js, die bij nieuw-

bouw zou moeten worden betaald . 
Belangstellenden kunnen zich ver
staan met het \'laterschapshuis te 
Onderdendam. De onderdelen zouden
zo werd een tijdje verondersteld -
ten nutte kunnen komen voor Busch 
zien Eu~iemeuZen te Veendam (zié 
nr . 43 op eerderbedoelde rompen
lijst) . Buech aien Euliemeulen 
is in herbouw! Helaas werden voor 
deze stoere oliemolen vorenbe
doelde maten als te klein be
schouwd. 

MOLENBIOTOOP - EEN PROBLEEM 

door Martin E. van Doornik 

Terugkerend van onze kampeervakant ie in de Ardennen, reden mijn gezin en ik 
van 31 augustus t/m 2 september door de provincie Limburg (het land van de 
overheerlijke Limburgse vlaaien) om daar een aantal molens te bekijken. 

De bekende torenmolen van Gronsveld 
uit 1622 wordt gerestaureerd: ik was 
toevallig aanwezig bi j het uitladen 
van de hiervoor benodigde materialen 
van molenmaker Adriaens uit \'leert. 
De molen krijgt een nieuwe staart 
met de bijbehorende schoren en de 
beide spruiten , al~de een windpeluw 
en een aantal kruipalen. 
Nog niet zo lang geleden stond de 
torenmolen van Gronsveld nog midden 
in een mooi golvend landschap met 
korenvelden en fruitbomen; sinds 
1981 staat hij aan de oost-rand van 
een ~Wastrichtse nieuwbouwwijk, een 
onaangename confrontatie tussen oud 
en nieuw. 
Ons Nederlands l andschap is tegen
woordig helaas sterk onderhevig aan 
steeds veranderende processen. Op 
veel plaatsen werden en worden sto
rende modernistische elementen ge
pland , dit tot groot ongenoegen van 
veel lándgenoten. \'Ie worden er soms 
zelfs moedeloos van. In uitzonder
lijke gevallen kunnen bepaalde emo
ties tot gevaarlijke uitbarstingen 
leiden, zoals de recente gebeurtenis
sen bij de luchthaven van Frankfurt 
(D .) hebben aangetoond. 

Twee dagen later stopte ik bij de 
z.g. half-gesloten standerdmolen 
AuPOra te Baexem. Zo'n molen van dit 
type is een zeldzaamheid . De Aurora 
staat op een driehoekig plantsoen 
aan de provinciale weg Roermond-\~eert. 
Aan de noordkant van het plantsoen 
staat een rij berken, ongeveer ter 
hoogte van de steenzolder van deze 
molen. Of het nog niet genoeg is, is 
een projektontwikkelaar. de Bastion 
Business B.V. te Stramproij , van plan 
om een aantal luxe eengezinswoningen 
met woonerven in een halve boog rondom 
de Aurora te realiseren , met ernstige 
windbelemmering vandien . 
Op pagina 25 van het boek ' ~lolens' 
van Stokhuyzen staat deze molen nog 
heel mooi in het open landschap afge
beeld . 

Biotooptechnisch gesproken vallen 
standerdmolens onder de categorie 
grondzeilers. mddels twee publikatie
borden met de namen van bou1~bedrijven 
enz. plus een plattegrond van de 
nieuwe s i tuatie , geplaatst aan weer
zijden van de molen, worden hun plan
nen duidel i jk naar voren gebracht . 
Uiteraard kon i k het niet l aten om 
een bezwaarschrift in te dienen bij 
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de gemeente Baexem. Diezelfde ge
meente - de eigenaresse van deze mo
len - heeft de Aurora in 1971-1972 
ten behoeve van een betere biotoop 
verplaatst met gemeenschapsgelden. 
Zie hiervoor de foto's van de ver
plaatsing op pagina's 112, 114·en 
120 in het boek "Korenmolens" van 
Ing. P.W.A.E. van Bussel. 
De geplaatste publicatieborden wij
zen op het reeds verlenen van de 
bouwvergunning door de gemeente, 
welke gelijk staat met een vrij
brief voor het nemen van de wind 
uit de zeilen van de molen. Op 27 
oktober 1987 zond de gemeente Baexem 
mij antwoord met onderstaande tekst: 
Met genoegen hebben wij uit uw brief 
van 14 september 1987 kunnen consta
teren dat er, buiten het gemeentebe
stuur van Baexem, meer mensen in Ne
derland zijn die het behoud van be-· 
paaZde waarden met hart en ziel na
streven. 
Uw verontrusting, dat de "Auro:ra"
molen in de verdrukking komt, kunnen 
wij dan ook aanvoeLen. Echter, wij 
kunnen u gelukkig ook geruststeZZen 
omdat het zeker niet in onze bedoe
lingen ligt de molen de wind uit de 

"Aurora" 

zeilen te halen. 
Toen in 1978 het bestemmingsplan voor 
de omgeving van de molen door de raad 
werd vastgesteZd, is reeds als uit
gangspunt gekozen voor de apn leg van 
een vrij ruim park rond de molen; het 
woongebied sluit daar vervolgens op 
aan. Op bijgevoegde situatieschets is 
deze ruimtelijke vormgeving in hoofd
lijnen uitgewerkt. 
In de praktijk zijn wij nog niet zo
ver dat het molenpark die gestalte 
heeft die het uiteindelijk zal ver
krijgen. Niet alleen wordt de woning
bouw op behoorlijke afstand gehouden, 
ook de hoogte etc. van bomen en 
planten krijgt zeer nadrukkelijk aan
dacht . 
U ziet dat, voorzover e . e.a . in ons 
vermogen ligt, wij aan dit beschermde 
monument op generlei wijze afbreuk 
willen doen doch de molen zoveel mo
gelijk willen Zaten harmoni~ren met 
zijn omgeving en andersom. 
Wij vertrouwen dat wij u daarvan 
hebben kunnen overtuigen. 

Hoogachtend, 

De Burgemeester. 
J.J. H. Bannen 

100 m. 

135 .,.., . 

1~0 m. 

De Wethouder, 
F.C. Peeters 

Situatieschets rondom molen "Aurora" te Baexem. De zwarte bLokjes zijn be
staande bebouwingen; wit is nieuwbouw. 
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De haZf-gesZoten standerdmoten "Aurora" te Baexem, met erachter de wind-
hinderlijke berken. Foto: M.E. van Doornik. 

Deze vriendelijke brief heeft mlJ 
toch niet geheel kunnen bevredigen, 
gelet op de afstanden van de te 
bouwen woningen tot de molen, die 
varieren van 95 meter naar het wes
ten, 100 meter naar het noorden en 
120 tot 135 meter naar het oosten, 
vanaf de molen gerekend. Bovendien 
kunnen de woningen en bomen e.d. 
voor verstoring in de luchtstro
mingen zorgen, m.a.w. turbulentie. 
Veel ernstiger is de molenbiotoop 
te noemen rond de achtkante stenen 
beltmolen De Keetmoten te Ede (Gld.) . 
Hij dreigt te worden ingesloten door 
nieuwbouw: twee kantoorgebouwen aan 

de noord-oostzijde, woningen aan de 
noord-westzijde en hoogbouw met 7 
verdiepingen aan de zuidzijde. Bij 
het nemen van deze nieuwe beslis
sing om te bouwen hebben Gedeputeer
de Staten zich laten adviseren door 
de Gelderse ~blencommissie, zich 
daarbij baserend op de Gelderse 
Molenverordening. Ingevolge artikel 
5, lid 2, sub E is het verboden de 
omgeving van de molen zodanig te 
wijzigen, dat daardoor het nonmale 
gebruik - in dit geval de wind
kracht - wordt belemmerd. 
In artikel 6 is ontheffing van deze 
verbodsbepaling geregeld. Groot was 
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de verbazing toen Gedeputeerde 
Staten op 29 juni 1987 een verkla
ring van 'geen bezwaar' voor het 
zuidelijke kantoorgebouw hebben af
gegeven. Ingevolge de wet AROB kan 
degene die zich getroffen voelt 
door een dergelijk besl uit, daarvan 
schorsing vragen bij de afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State. 
~~ar in het nieuwe bestemmingsplan 
is aan het perceel 'kantoren nood
zakelijk' gegeven en dan staat het 
licht ineens op groen en kan het 
bouwplan worden gerealiseerd met 
voorbijgaan aan de Gelderse ~blen
verordening! De gemeente Ede heeft 
n.l. achter dit alles nog grote 
spoed gezet door hantering van het 
zeer beruchte en ondemocratische 
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artikel 19 van de Wet. op de Ruimte
lijke Ordening, een snelle procedure 
buiten de gemeenteraad om en met 
voorbijgaan aan andere belangen, in 
dit geval De KeetmoZen. De rol van 
de gemeente kan op zijn zachtst ge
zegd raadselachtig worden genoemd. 
Enerzijds heeft zij zich indertijd 
als eigenaresse ingezet om de res
tauratie van de molen te kunnen 
plaatsvinden en heeft daarvoor de 
gemeenschapsgelden beschikbaar ge
steld, anderzijds is dezelfde ge
meente thans druk bezig om de bio
toop van De Keetmolen te verslech
teren en daarmee de draai- en maal
vaardigheid te verminderen. De kans 
op verval wordt hiermee in de hand 
gewerkt. 

De ronde stenen grondzeiler 
te Zoutelande uit 1722. 
De fraaie biotoop, zoals 
hier gefotografeerd op 28 
juni 1983, is nu helaas ver 
te zoeken! 

Foto: M.E. van Doornik. 



Overigens moet vermeld worden dat 
de plaatselijke Monumentencommissie 
van Ede zich tegen deze ontl~ikke
ling heeft uitgesproken . Helaas tever 
geefs. 
Een grote planologische blunder 
heeft de Zeeuwse gemeente Valkenisse 
begaan met betrekking tot de ronde 
stenen grondzeiler-korenmolen te 
Zoutelande. Hij dreigt ingebouwd te 
raken in een nieuwe woonwijk, pro
testen van molenvrienden ten spijt. 
Hij is pas gerestaureerd en er zul
len weer nieuwe plannen moeten wor
den gemaakt om deze (naamloze) mo
len uit 1722 en ook nog gemeente
eigendom, te verplaatsen. 
In onze eigen contreien moeten wij, 
Groninger molenvrienden, ook goed 
uitkijken naar de biotoop van de 
poldermolen De Noordermolen te 
Noorddijk (nr. 85). De provincie 

MOLENNIEUWS 

Groningen is van plan om aan de 
oostkant van de Stad-Groninger wij
ken Beijum, Noorddijk (vroeger een 
zelfstandig dorp) en Lewenborg een 
groot recreatiegebied met veel bos
sen en speelterreinen etc. aan te 
leggen, dit om de recreatieve druk 
op Noord-Drenthe te kunnen ontlasten. 

Het wordt dus een gelijksoortig land
schap als in \~edderbergen, waar de 
momenteel in restauratie zijnde pol
dermolen (nr. 127) reeds in de ver
drukking is gekomen, maar dan veel 
grootschaliger van opzet. De aanleg
werkzaamheden zullen al in 1988 be
ginnen en omstreeks het jaar 2000 
gereedkomen. Het is daarom belangrijk 
deze zaak goed in de gaten te houden! 
Het zou erg prettig zijn als iedere 
molenliefhebber zo attent was om bio
toopzaken, bij welke molen dan ook, 
te signaleren. 

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

1. Koren- en pelmolen te \ietsinge . 
De molen heeft ruim een jaar lang met een in blauw plastic verpakte achtkant 
en zonder kap gestaan. Bij het begin van de herfst zijn de werkzaamheden 
weer hervat en de geheel vernieuwde kap is inmiddels op de molen geplaatst. 
Bij het verschijnen van deze Zelfzwichter zullen de nieuwe Buurma-roeden 
inmiddels wel door de askop zijn gestoken. Ze worden uitgerust met zelf
zwichting met oud-hollandse voorborden. De staart is al aangebracht . 

34 . Koren- en pelmolen De Vier Winden te Pieterburen. 
De molenmaker heeft eind november een aantal heklatten en zoomlatten op de 
wieken van deze molen vernieuwd. Door houtrot en de afgelopen stormen ver
toonden de wieken grote gaten in het hekwerk. Nu kan de vrijwilliger Piet 
van Dijken uit Uithuizen zijn molen weer naar hartelust laten draaien. 

64. Koren- en pelmolen Hollands Welvaart te Mensingeweer. 
Eigendom gemeente Leens. De wieken verkeren thans in slechte staat en in af
wachting van herstel zijn de zeilen uitgenomen. De heklatten en stukken van 
het Fauêl-fokwieksysteem vallen af en toe naar beneden, wat gevaar oplevert 
voor de ~lolenstraat en omgeving. 
Gelukkig is de kans op herstel dichterbij gekomen en gehoopt wordt, dat de 
mooi gelegen molen al omstreeks de jaarwisseling kan draaien. 
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126. Standerdmolen te Ter Haar. 

Op 25 november j.l. vond de offici~le oplevering plaats van de schitterend 
gerestaureerde standerdmolen van Ter Haar in de gemeente Vlagtwedde. 
Deze molen was nog tot die datum eigendom van de gemeente Groningen. Tegelijk 
met de oplevering zal de gemeente Groningen er ook afstand van doen, en het 
unieke monument daartoe overdragen aan de gemeente Vlagtwedde , die nu ineens 
twee molens van dit type in haar bezit heeft. 
Er zal voor een goed beheer worden gezorgd. Ook het terrein rond de uit 1619 
daterende wiekendrager kreeg een passender aankleding. 

Molenromp van de Busch zien EuZiemeuZn te Veendam. 
In het centrum van Veendam staat het stenen onderstuk van de stoere Busch 
zien Euliemeuln (Busch zijn oliemolen). Hij is door de Herinrichting Oost
Groningen en de Gronings-Drentse VeenKoloni~n opgenomen als cultuur-historisch 
projekt. Een plaatselijke stichting, die al jarenlang de molen wil restau
reren, ziet daarmee de kansen op financi~le steun voor herstel groter worden. 
Deze molen is in 1705 als korenmolen in de stad Groningen gebouwd en is in 
1810 naar de ~lolenstreek te Veendam verplaatst. 
In 1848 is de molen, die toen tot oliemolen was omgebouwd, naar achteren ver
plaatst, omdat de paarden aan de Holenstreek schrokken van de draaiende wieken . 
In 1880 brandde hij af tot het nog bestaande onderstuk. 
In de laatste jaren zijn vergeefse pogingen gedaan om bijvoorbeeld een jeugd
soos of een restaurantje onder in de molenromp te brengen. 
De gemeente Veendam maakte toen bekend de Busch zien Euliemeuln te willen 
restaureren en liet de romp zo behandelen, dat zijn staat van onderhoud niet 
verder achteruit gaat. De stichting is momenteel naarstig op zoek naar ge
schikte onderdelen, bijvoorbeeld kollergang-stenen of een achtkant. 
Wij volgen zeker met belangstelling de aktiviteiten in Veendam. 

De romp van "Busch zien Eul.iemeuZen" . te Veendam . Foto: NieULJsblad v/h Noorden. 

26 



NAJAARSVERGADERING TE HARKSTEDE 
door W.O. Bakker. 

De vereniging hield haar najaarsvergadering op ·vrijdag 6 november in Zaal 
rammeling in Harkstede . 
De zaak was om 19.00 uur reeds open om leden in de gelegenheid te stellen 
foto ' s·, kaarten enz . te ruilen, verkopen e.d .. Deze proef slaagde uitste
kend en meerderen maakten van deze gelegenheid gebruik om hun verzameling 
uit te breiden. Er is dan ook besloten di t bij volgende vergaderingen ~e 
herhalen en we verwachten dat de animo dan nog groter zal worden, nu dit 
eerunaal bekend is. 
Om ruim 20 .00 uur opende voorzitter T. de Jong de vergadering en hij kon 
t 85 belangstellenden welkom heten. Een speciaal welkom voor de inleider 
van deze avond , malerunaker J.D. ~~dendorp uit Zuidlaren. 
De voorzitter vertelde iets over diverse molenrestauraties , waarna de 
heer L.H. Brink op zijn duidelijke wijze de notulen voorlas van de jaar
vergadering op 12 maart 1987. 

Na de pauze is het woord en diabeeld 
aan de heer J.D . Medendorp. Vele 
pracht ige beelden werden getoond van 
het restaureren van de onderdelen , 
metsel en van de muren, het pl aatsen 
van het achtkant en verdere opbouw 
van de molen De Zwaan in Holland, 
Michigan (USA) . Deze oorspronkelijke 
Zaanse molen was ± 1880 verplaatst 
als beltkorerunolen naar Vinkei (N.Br.) . 
Hier werd de molen in 1964 afgebroken 
en in onderdelen verscheept aan boord 
van de "Prins \Villem van Oranje". 
In de herfst van 1964 ging het echt
paar Medendorp daar per vliegtuig 
heen en hij bouwde daar de molen weer 
op met hulp van vele vakbekwrune am
bachtslui uit de stad Holland. 
Gedurende de winter, soms met veel 
sneeuw, ging de bouw gestaag door en 
op 10 april 1965 verrichtte Z.K.H. 
Prins Bernhard de officiêle opening . 
Ook nadien moest er nog veel werk 
worden verricht om molen en omgeving 
tot een mooi park met kanaal , klap
brug , posthuis enz. uit te bouwen. 
l~e genoten zeer van allerlei dia's, 
ook uit de omgeving van Holland en 
Medendorp sl aagde erin om allen zeer 
te boeien. 
Na afloop werd ~ledendorp een molen
speldje uit Holland-~lichigan opge
speld, door een mevrouw die enige 
weken terug bezoek heeft gehad van 
één der stadsbestuurders van Holland . 

De door mo~enmaker Medendorp gebouwde 
molen "De Zwaan" te Holland-11iohigan . 

Foto: M.E. van Doornik, 1982. 
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Daarna bracht ook de voorzitter namens allen dank aan de hee; ~ledendorp. 
Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt en daarna sloot de voorzi tter 
deze geslaagde bijeenkomst . 

CONTACTDA G GILDE VA N VRIJ WILLIGE MOLENAARS 
door Bé Oomkens. 

V RIJ WILLIGE zl:r: "' ~- 0 > ,. 
~ ... ~ , :' m _, ,, z - ~ ,.. 
~ . _·;_ ,. 
... . liD 

:z; "' 

Op 17 oktober 1987 werd in Arnhem de jaarlijkse contactdag 
voor de contactcommissies met het Gildebestuur en de examen
commissie gehouden. 
De contactcommissie Groningen was vertegenwoordigd door de 
heren J . van Dijk, voorzitter; T. de Jong, aanmeldingscoör
dinator en B. Oomkens, secretaris . 

Een korte weergave van de besproken punten: 

- De eisen voor het vrijwil lig-molenaarsexamen liggen vast in richtlijnen . 
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

-Uitgangspunt is, dat de kandidaat voldoende vaardigheid, kennis ~n voor
al verantwoordelijkheid moet bezitten om een (elke willekeurige onbelast 
draaiende) molen zelfstandig te beheren en te laten draaien. 

- Motieven voor de handhaving van het niveau van de eisen : 
a . de veiligheid van molenaars en bezoekers, 
b. de zorg voor de kostbare - vaak onvervangbare - molen . 

- De examencommissie is ingesteld en wordt aangewezen door De Hollandsche 
~lolen. Er is een kerngroep , aangevuld met regio-examinatoren. Net het oog 
op de onafhankelijkheid en de zuiverheid mag een (regio)examinator geen 
proefexamen afnemen en geen eigen (meer dan 50 % van de 150 maaluren) leer
lingen examineren. 

- Een kandidaat mag niet vaker dan drie keer het volledige examen afleggen. 
Haalt men een herexamen niet,dan moet men daarna weer een volledig examen 
doen. 

- Alleen maaluren bij een door het Gilde aangewezen instructeur en bij een 
gediplomeerd Gildelid tellen mee voor de kolom "excursies" van het maal
boekje . 

- Aanbevolen wordt op verschillende molens en bij meerdere instructeurs te 
lessen . 

- Om het aantal gezakte kandidaten (en daarmee de teleurstelling voor be
trokkenen èn de kosten) terug te brengen overweegt het Gildebestuur maat
regelen tot verbetering van de opleiding in overleg met de instructeurs . 

- Het Gildebestuur is bezig met inventarisatie van dia-series , films en an
der instructiemateriaal, dit met het oog op uitwisseling. 

- In sommige provincies geldt een draaipremieregeling voor eigenaar of vrij
williger. Het is de vraag of dat systeem beter is dan de onderhoudssubsi
dieregeling van de provincie Groningen (20 % van max. f 5.000 ,- per molen 
per jaar) . 
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- De vergadering ging akkoord met wijziging van de contactco~nissies in af
delingen van het Gilde. Het Gildebestuur zal wijziging van huishoudelijk 
reglement en/of statuten voorbereiden. 

- Bij controle van de bliksembeveil iging behoort de weerstand op alle vier 
einden te worden doorgemeten. 

- Via het lidmaatschap van het Gilde zijn tegen \'l.A. verzekerd de instruc
teurs en de gediplomeerde leden en de leden in opleiding, mits onder lei
ding van een instructeur of een gediplomeerd lid. 

OPTREDEN IN "WEDDEN DAT" O.L.V. JOS BRINK 

De heer 1'1.0. Bakker uit Harkstede werd onlangs door de vereniging "De Hol
landsche ~lolen" benaderd of hij bereid zou zijn mede te werken aan dit be
kende en gewaardeerde T.V.-spel met zijn specialiteit "het herkennen van 
molenfoto's". 
De heer Bakker is ondertussen reeds bij de T.V.-studio te Aalsmeer op be
zoek geweest om e.e .a . nader te bespreken en een screen-test af te nemen. 
Momenteel wordt een en ander door het produktieteam verder voorbereid. 
Als het optreden definitief doorgaat kunnen wij deze uitzending verwachten 
vanaf de maand februari 1988. 

BIJEENKOMST VRIJWILLIGE . MOLENAARS IN ZUIDLAREN 

door Henk Berends . 

Op zaterdag 28 november 1987 kwamen 
om 14.00 uur een ongeveer 50-tal Gilde
leden bi jeen in restaurant "'t Sprook
jeshof" te Zuidlaren. 
Na een v1oord van welkom door Jaap van 
Dijk, werd erop gewezen dat de biotoop 
rond de mol en nog altijd zeer belang
rij k is . In onze provincie zijn op dit 
moment twee biotoop-wachters actief , 
n.l. B. Dijk en B. Oomkens . 

Het is voor hen niet al tijd mogel i jk 
om op basis van bestemmingspl annen de 
biotoop rond onze Groninger mol ens in 
de gaten te houden . De wens wordt geuit 
om het aantal biotoop-wachters met 
minimaal twee uit te breiden. Alle 
vri jwilligers worden met klem opgeroe
pen om in hun eigen omgeving de zaak 
rond de molens goed in de gaten t e 
houden. 
Neem vroegtijdig contact op met één 
van de biotoop-wachters . 

Na het tweede kopje koffie gingen alle 
vri jwilligers te voet naar de molen 
De Wachter te Zuidlaren . Deze zeer 
bijzondere molen is eigendom van molen
maker J . D. ~!edendorp. Hij heeft in één 
van de bijgebouwen zijn werkplaats. 
De molen heeft een zeer bezienswaardige 
inr ichting. In deze oliemolen zal te
vergeefs naar een kollergang of slag
werk gezocht worden. Er zijn wel een 
aantal ol iepersen aanwezig, die i n de 
nabije toekomst met behulp van een 
stoommachine/generator zullen worden 
aangedreven. 
In de aanbouw ter rechterzijde van de 
molen wordt momenteel een dubbele 
stoommachine opgesteld , die een gene
rator zal gaan aandri jven. 
Nomenteel zijn er onderhandelingen 
gaande om de molen en inrichting in 
een stichting onder te brengen , ten
einde verzekerd te zijn van het behoud 
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De vrijwi ~Zigers bekijken 
de merkwaardige wieken 
van o~iemo~en "De Wachter" 
te Zuid~aren. 

Het wiekenkruis bestaat 
uit twee gehee~ ges~oten 
Gorter-roeden uit 1948 
zonder gaten voor de hek
~tten. Deze zijn be
vestigd aan de profie~
ijzers van het vroegere 
Dekkersysteem en de 
tussenZiggende hekZatten 
zitten koud tegen de 
roede aan. 
Daarachter de superbrede 
fokborden , die bij wind
kracht 1 aZ kunnen aan
Zopen! 

Foto: M.E. van Doornik. 

van de molen. 
Wellicht kunnen er op deze wijze ge
makkelijker gelden gevonden worden om 
van de molen De Wachter weer een wer
kend geheel te maken. 

Enkele vrijwilligers, waaronder een 
viertal uit Friesland, namen de gelegen
heid te baat om de molen De Korenschoof 
te Noordlaren eveneens met een bezoek 
te vereren. 

11 GOLIATH 11 -PROMOTIE 24 AUGUSTUS 1987 
door Ida Wierenga-Spijk. 

Na flink te hebben gekruid kan het 
fotowerk beginnen. Roelof Feringa, 
persfotograaf, geeft instructi es 
betreffende houdingen van de dames, 
die straks in het hekwerk moeten 
zitten . 
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Ze weten reeds hoe zoiets aanvoelt, 
30 juni hebben ze dit ook al eens 
gedaan, maar de fotoreportage was 
toen niet naar wens. 
Het thema luidt : "Spek en Bonen 
uit Balans" . t-Iet een ladder gaan 



de dames naar hun positie in het 
hekwerk, er wordt natuurlijk flink 
gelachen en die fotograaf moet wat 
aanhoren, maar dat is hij sch~jn
baar gewend . Bij het bezoek van de 
vorige keer werd me gevraagd wat 
ik ervan vond. 
Het idee vond ik prima, want 
GoZiath staat nou niet bepaald 
centraal, Het is n.l. de meest 
noordelijk gelegen poldermolen van 
Nederland.Een beetje landelijke 
belangstelling kan hij best gebrui
ken. 
Ik klaag niet hoor, want de be
langstelling uit de regio is rond
uit geweldig. In de afgelopen maan
den hebben we zeker 450 personen 
kunnen begroeten. Maar voordat je 
gasten kunt ontvangen moet er heel 
wat werk verzet worden. Dit werk 
doe ik niet alleen, maar met be
gunstiger Dhr. N.F. Meeuwes, een 
trouwe begunstiger van Goliath, 
een molenvriend van het eerste uur. 
Samen onderhouden we het molencom
plex . 
Grasmaaien is één van de voornaam
ste werkzaamheden, wil je het net
jes doen, dan zijn er zo 2 dagen 

per week mee gemoeid . 
Het talud maaien we met een bos
maaier en het vlakke gedeelte met 
een Flijmo-sulky. Door verzakkingen 
in het talud maken we wel eens een 
flinke schuiver richting bermsloot, 
we hopen maar dat het elke keer ' 
weer goed zal aflopen. 
Maar het resultaat is er dan ook 
naar, we hebben doorgaans een goed 
geschoren gazon die gezien mag wor
den. 
Maar ook minder plezierige dingen 
zijn ons deel, b.v. ongewenst bezoek, 
ook daar hebben we wat aan gedaan. 
Alles wat vast en op slot kan, zit 
dat nl . ook. 
Zo hebben we de afgelopen 5 maanden 
nog geen moment naar een klusje be
hoeven te zoeken , elke zaterdag was 
er weer volop wat te doen. Of ik nog. 
wensen heb? Ja vele, en zelfs één 
heel voorname, nl. deze , water voor 
de vijzel en geen baggerspecie, een 
schip met geld is ook goed. 

Bij deze nodig ik u uit om eens langs 
te komen, de koffie is altijd bruin. 
Tot ziens op de poldermolen Goliath . 

Een foto van de "GoZiath" uit 1967, toen nog met zelfzwichting uitgerust . 
Collectie: Ida Wierenga-Spijk. 
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WELKE RUSTSTAND KIEST U, MOLENAAR? 

door B. Jongsma . 

Op pagina 167 van het boek "Molens" 
van Ir. F. Stokhuyzen, zijn vier 
karakterist ieke wiekstanden afgebeeld . 
TWee standen zijn voor ons het meest 
voorkomende : de + -stand en de X
stand , beide ruststanden . 
Maar zijn die beide standen gelijke 
goed, als men let op het behoud en 
onderhoud? 

Lang niet. zegt de oud'-molerunaker 
Chris Bremer. Die + -stand wordt 
vaak gebruikt·als de bliksembeveili
ging op éérl end zit. ~laar voor de 
horizontal e roede is dat funest . 
In die liggende roede komt water naar 
binnen, dat zich door de schuinte van 
het wiekenkruis (11" achterover ge
neigd) in de hoek aan de achterbinnen
kant verzamelt en lang blijft liggen. 
Vooral als de molen niet of te weinig 
wordt gedraaid, krijg je een roest
proces dat zich snel ontwikkelt. 
Op die manier komt het voor dat een 
stalen roede met zo'n jaar of 25 moet 
worden afgedankt. 

~~teen X-stand zit je veel beter, 
alle water kan door de schuine stand 
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Het heme~ater b~ijft liggen in de 
horizontale roede, die 11° achterover 
ligt, nog verergerd als het een 
binnenroede betreft met zijn diepere 
porring! 

Een foto van oud-molenmaker Chris 
Bremer, bezig met het snijden van de 
fraaie, 3.80 meter lange baard, be
stemd voor moLen "De LeUe" te Eenrum, 
zomer 1981 . Poto: 8 . Jongsmcl. 



goed wegkomen hetgeen ook gunstig is 
voor bijv. het mechaniek van de zel f
zwichting. 
\~el moet je dan op twee enden een 
bl iksembeveiligingsaansluiting hebben, 
hoewel die beveiliging ook kan worden 
bewerkstelligd vanaf de pen van de 
bovenas. Zie bijv. de Krimstermol en. 

~linder in de begintijd maar l ater des 
te meer werd bij aflevering op conser
vering tegen roest gelet . Nu worden 
vanuit de ijzerhandel stalen platen 
met een lasmenielaag aangeleverd . 
De binnenkant van de roeden wordt 
bespoten met bijv . Tectyl of Ensis. 
Aan de buitenkant wordt wel gewerkt 

in de volgorde: zinkcompound, zink
chromaat en verf . 
Als roest zich eenmaal heeft gevormd 
aan de binnenkant, kan de verdere 
aantast ing worden afgeremd met oli e . 
Flessen olie bij de enden en het 
wiekenkruis over de kop draaien . 
Smeeroli e kan worden t oegepast , echter 
géén afgewerkte smeerolie , omdat die 
agressieve bestanddelen heeft gekregen. 
De voorkeur verdient rauwe lijnolie , 
die een taaie laag vormt . Pas op voor 
wegslingerende olie! 
Zijn onze (vrijwill i ge) molenaars het 
met het bovenstaande eens? 
Graag uw reaktie! 

OVER -EE N MOLE NVERZ AM ELI NG 

tt 1 . In het Rijksmuseum te Amsterdam is 
van 14 februari t/m 3 mei 1987 een tentoon
stelli ng gehouden '!De Physique Existentie 
dezes Lans" met al s t hema het leven van Jan 
Blanken Jzn. inspecteur-generaal van de Wa
terstaat (1755-1838). De bijbehorende cata
logus is een zeer fraai in linnen gebonden 
boek••erk geworden met een ti~ntal belang
wekkende essay's door diverse schri jvers . 
Het gehele boekwerk beslaat niet minder dan 271 pagina's en is rijkelijk 
voorzien van fraaie afbeeldingen en kaartwerk. Voor de mal inoloog zijn er 
interessante wetens1o~aardigheden in het boek te vi nden als bi jvoorbeeld zijn 
ui tvinding van watermolens met 2 schepraderen , 1-1atermolen met hulp-stoomge
maal enz. 
Verder over moddermolens. kettingmolens en tonmolens. Het belangrijkste werk 
van deze waterbouwkundige is echter de aanleg van het Groot Noordhollands 
Kanaal geweest en ook dit feit wordt uitvoerig beschreven in het licht van 
zijn tijd. Uitgeverij ~~ boeken te Beetsterzwaag . ISBN 90 6474 701 6. afm. 
26 x 21 cm. Prij s f 46 , - incl usief porto . 
tt 2. Voor de grote aantallen bezoekers aan onze meest beroemde molengroep 
aan de Kinderdijk is een leuke gids samengesteld door T. Stol met als titel 
"Kijkgids Kinderdijk", het beschrijft de geschiedenis, funktie en de tegen
woordige waarde van deze 19 molens . 
Het gidsje telt 25 pag's en is fraai ge!llustreerd met zw/wen kleurenafbeel 
dingen. Storend i s vooral de foto op pagina 14 die i n spiegel beeld werd af
gedrukt . De prij s van deze gids bedraagt f 7, 95 of f 2,- meer als het wordt 
toegestuurd . De uitgever is ~~trijs - Postbus 670 - 3500 AR Utrecht. Het 
ISBN nummer is 90 .70482-44-4 en het jaar van uitgave is 1987, afm. 18 x 22 cm . 
Aanbevolen als cadeautje voor toekomstige bezoekers of buitenlandse relaties . 
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tt 3. Bij de Verenigi ng voor Natuurbehoud te Roosendaal konden wi j nog op 
de kop tikken een Frans tijdschrift (een eenmalige uitgave n.a .. v. een expo
sitie in 1981), geschreven door Jean Bruggeman (de bekende Noord-Franse mo
l inoloog) over marmer-zaagmolens. De titel is "Moulins à scier le marbre en 
avenoise" 27 pag's, gelllustreerd. Prijs ca. f 12,- franko. Uiteraard is 
dit geschrift in de Franse taal, dus wel even de tanden op el kaar! 

.. 4. Eveneens Frans is het navolgende boekje I 'Noul ins des Flandre~" ge
schreven door Yves Coutant . Het is een gids over de Vlaamse molens 1n Frank
rijk en Belgiê, farm. 12~ x 22 cm. dus gemakkelijk mee te nemen. Het bevat 
142 pag' s en i s volop gelllustreerd in zwfw en kleur. Colmar 1986 ISBN nr. 
2 85669.130.7, pri js f 44,- franko. Practisch alle \~estvlaamse en Frans
Vlaamse windmolens \~orden in dit boekje beschreven. Aanbevolen! 
Het is verkrijgbaar bij de Fa. Gysbers & Van Loon te Arnhem. 
tt 5. De Belgische Heemkundige Kring Kinrooi heeft in een oplage van 350 
exemplaren in 1986 uitgegeven een gidsje "Langs de Itter in Limburg" (33 
pag's.) Het is bedoeld als reisgidsje voor de toerist met de beschrijvingen 
van 15 watermolens langs dit riviertje dat geheel langs de grens van 
Belgiê en Nederland loopt. ISBN nr. D/1986/2853/1. Inlichtingen bij de 
schrijver Dhr. \~. Smet - Venlosesteenweg 133 - 3688 Kinrooi. 
tt 6. Ook in ons eigen Noord-Brabant verscheen een dergel ijk gids je. Een 
uitgave van de VVV Peelland in samenwerking met de Peellandse ~lolenstich
ting. ''Molenroute Peelland" per fiets of auto l angs 14 molens in dit gebied. 
In het gidsje zijn 13 afbeeldingen opgenomen van de diverse belt- en stan
derdmolens . Prijs f 2,- (porto f 1,50). Adres ~~rkt 211- Helmond Tel. 
04920-43155. 
tt 7. In de altijd weer fraaie bundel (de 54e !) van het Historisch Genoot
schap Oud-West-Friesland een tweetal artikelen over molens: J .P. Geus 
schreef "De bouw van de eerste molen van de Diepsmeer". Een kostenopgave uit 
1594 van "de Swarte Molen" die in 1750 door blikseminslag verdween. (6 pag's.) 
Het 2e artikel is van Volkert J. Nobel en heet : "De molen in Groenveld 
heeft alle discussies overleefd" een aantal ingelanden van de polder Valk
koog willen in 1881 de molen in Groenveld vervangen door een stoomgemaal . 
Het lukt hen niet en de molen in de gemeente Sint ~~arten (N.H. ) staat er 
gelukkig nog. 
Adres van het Genootschap is Postbus 2125- 1620 EC Hoorn (02290- 17121). 
tt 8. \Hj hebben ons laten verleiden tot de aanschaf van een tweetal Speci
aalnummers van de Vereniging "Les ~loulins de France": ''Moulins a vent de la 
Vienne" door Jacques de La Garde - No. 10 - 1981 en ''Moulins a vent de 
Champagne" door Cris Gibbings - No. 11 - 1984. Beide tijdschriften zo rond 
de 50 pag's . uiteraard geschreven in de Franse taal, dus bepaald niet zo ge
makkelijk voor ons Nederlanders. 
Erger is de kwaliteit van de vele afbeeldingen: aller-bedroevends. Het kan 
niet slechter! De prijs van de nummers is f 24, - per stuk en dat vinden wij 
voor het gebodene tamelijk veel. Verkrijgbaar bij Gysbers & Van Loon te 
Arnhem. 

tt 9. Veel enthousiaster zijn wij over het zojuist verschenen Duitse boekje 
''\Hndmilhlen" door Wolfgang Fröde. Dit is een informatief boek (farm. 21 x 28-
cm.) met zeer fraaie kleurenfoto's en een voortreffelijke tekst over molens 
in Europa, met Duitsland uiteraard als middelpunt. Aanbevolen! 
Hamburg - 1987 ISBN nr. 3-89234-024-2 56 pag's - Prijs f 31,-. Verkrijgbaar 
bij Gysbers & Van Loon - Bakkersstraat 7a - Arnhem. 
tt 10. Als nr. 10 in deze opgave kunnen wij u nog een nieuw Nederlands boek 
aankondigen: "~lolens een impressie" met vertalingen in het Engels, Duits en 
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Frans. Dit is dus een echt toeristenboekje 95 pag's. formaat 19~ x 21 cm. 
ISBN 90 6109 080.6 -Amersfoort 1987. 
Veel mooie kleurenfoto's, helaas dikwijls zonder plaats aanduiding. De tekst 
is heel simpel en de vertaling niet altijd even correct. Zo spreekt men in 
Duitsland niet over een Gestellmühle (stellingmolen) maar over ee~ Galerie
Hollander. Voor uw buitenlandse relaties toch een aardig boekje voor de 
schappelijke prijs van f 24,50. · 

De Véreniging en de Stichting 
,. 

wensen U 

Prettige Kerstdagen en 

een windkrachtig 1988! 

~--~~<~ 

NIEUWE LEDEN 

E. Bouwman Appingedam 
Stichting De Groninger Molen Groningen 
A. Ketting-Le Coultre Haren 
L. de Man Groningen 

G. Meijer 
B.C. Smeding 
P. Wieringa 

Groningen 
Groningen 

Bedum 
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ONS MOLENWINKELTJE 
Onderstaande artikel en zijn bij onze veren1g1ng op aanvraag verkrijgbaar . 
De prijzen gelden afgehaald bij de heer en mevrouw Dijk, Aduarderdiep 3, 
g983 TG Oen 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 
hier, maar alleen op de factuur vermeld. 

HOLEN-ANSICHTl<AARTEN (per serie 12 
Serie A UITVERKOCHT 

stuks, zwart/wit) en ZELFZWICHTERS 

Serie B f 10,- Overdrukken 
Serie C f 10,-
Serie 0 f 10,-

Oe Zelfzwichter tot nr. 4180 I 2,- p.st. 
vanaf nr. 4j 80 f 2,50 p.st. 

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

STICKERS 
Met embleem Ver. Vrienden van de Groninger Molens f 1,
Met afbeelding van een Groninger molen f 1,-

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

f 5,-

f 5,-

De laatstgenoemde poster is uitsluitend verkrijgbaar bij de heer C. Pieck, 
Julianastraat 39, g744 CB Gron1ngen, telefoon 050-565658, giro 937236. 
Verzendkosten per koker f 3,50, voor 2 posters f 4,-, voor 3 posters f 4,50 
etc. Of af te halen op de molen "Wilhelmina". 

KLEUREN-ANSICHTl<AARTEN 
Van diverse Groninger molens, 12 stuks f 12,-

MOLENBOUWTEKENINGEN voor schaalmodellen SMEERMIDDELEN voor uw molen 
Standerdmolen 
Wipmolen 
Koren/poldermolen 
Spinnemolentje 

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

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

BORDUURPATRONEN (met diverse molenafbeeldingen) f 10,-

LESBRIEVEN OVER MOL~NS (voor de jeugd) f 1,-

MOLENTEGELTJES en MOLENKAARSEN (Gouda) f 5,-

VERZILVERDE THEELEPELTJES met afbeeldingen van de molens: 
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•oe Eolus" te Fransum, •oe Lelie" te Eenrum, "Oe Vier Winden" te 
Pieterburen, ••t Witte Lam• te Zuidwolde, "Wilhelmina" te Hoordehogebrug 
en "Windlust" te Zandeweer. Te koop op deze molens f 9,- per stuk. 





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


	App0001
	App0002
	App0003
	App0004
	App0005
	App0006
	App0007
	App0008
	App0009
	App0010
	App0011
	App0012
	App0013
	App0014
	App0015
	App0016
	App0017
	App0018
	App0019
	App0020
	App0021
	App0022
	App0023
	App0024
	App0025
	App0026
	App0027
	App0028
	App0029
	App0030
	App0031
	App0032
	App0033
	App0034
	App0035
	App0036
	App0037
	App0038
	App0039
	App0040

