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BIJ DE VOORPLAAT 

Ditmaal geen Groninger molen als voorplaat, maar een fraaie opname van de 
koren- en oliemolen De liachter t e Zuidlaren (Dr.}. 
Deze grote molen werd gebouwd in 1851 en is reeds vanaf 1895 in bez i t van 
de familie Medendorp . De huidige eigenaar i s de befaamde molenbouwer J.D. 
Medendorp . 
In 1898 werd een 40-p. k. stoommachine als hulpkracht in gebruik genomen 
voor aandrijving van de olieslagerij. Deze ol i eslagerij heeft nog tot in 
1930 gewerkt. 
De Heer Medendorp is in zijn schaarse vrije t ijd steeds bezig mol en en 
s toommachine weer in orde te krijgen. 
De l'achter in Zuidlaren is een bijzonder monument waar we heel zuinig op 

moeten zijn ! Foto : W.O. Bakker - 28 juni 1986 . 
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REDAKTIONEEL 

Over de restauratie van molens. 

~!o lens, die nu nog in ons l and zi j n over gebleven na het grote molen-sterven 
i n de vorige decennia , zij n voorbeel den van de strijd om de "Struggle fnr 
life" . 
Allen, voora l de kor enmolens , dragen dan ook de kenmerken in zich van moder
niseringen als 1.;iekverbete r ingen , hulpmotoren, aanbou1vsels en uitb reidingen . 
Zi j maken de mol en t o t een echte kleine fab r iek en daardoor tot een 1vaarli j k 
~onwnent van bedrijf en t echniek . 
Heel d i kwij l s ,..-o rdt bij restaurat ie genoemde moderniser ingen ven-.rijderd .nie t 
;"eer aangebracht en zelfs gesloopt . Dit i s j ammer en doet m. i. grote afbre uk 
aan he t monument. 

Voor beelden zijn er ook in onze provincie te over . De molen Edens i n lünscho
ten bijvoorbeel d was t o t voor kort omgeven door een meelfabriek met (fraaie) 
pakhuizen . Alles is gesloopt en alleen de molen staat er nu nog , sec, op een 
pleintj e ... . 

De rves terse :1atermoLen in Nie uw-Scheemda , ver in de polder gelegen, vonnde 
in de zestiger jaren een eenheid met het molenaarshui s en het voonnal ige 
stoomgemaal met nog een vierkante (!) schoorsteenpij p . Na de ruil verkave ling 
moest de windmolen bl i j ven staan, het · . .;as irmners een monument, maar de aun
horigheden 1verden zonder scrupules afgebroken . Nu staat de molen er nog een
zaam en verlaten in de grote lege pol der. Een onherstelbaar verlies . 

Stande rdmol ens me t ~ombuizen zijn 
voorbeelden vnn ui t!} re id ing van een 
kleinschalig we rktclig . Deze kombui-
zen worden meestal ~ ij restauraties 
1'eggelaten, zodat he t publiek wordt 
geconfronteerd ;net een mol en zoals 
die honderd jaar eerder werd ge
hruikt. Jammer, want de evolutie in 
het molenhedr ij f mee t z i.ch tbaar )li j 
\ '?n . 

Graag doe ik dan O·::~ een BEROEP op 
.:U.LE monwnenten - zorgende instant i es 
hier ext ra attent op te zi j n, veel 
i s inmidà!?ls verd\,·enen, maar nog niet 
a lles is ver lon;m gegaan . 

'~ . !: . van der Horst . 

De nog steeds in bedrijf zijnde 
standerdmoZen met zij n veLe kombuizen 
t e Wol'!11hou ·t (?rans- n aanderen) . 
BehaZve w·indkracht ~an hij ook doo!' 
stoom, di esel of e Zectriciteit wor
den aangedr even . Gebouwd in 1756. 
Een prachtmoZen! 

?oto: F. D. M. Weemaes, Tel'l1euzen, 
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Voor he t vo lgende nwrune r van ' DE> Zelfz11ich ter ' va n j uni 1988 ·.,·ord L u 
vriende lij k verzoch t utv kop i j in t t> zenden vóór : 

f/~ 16 mei 1988 . 

CO NTRI BUTIEBETAL I NG 1988 

Evena ls vor)rgaande jaren t r e ft u i n deze eerste ' Zelfzwic hte r ' van het 
nieuwe j aar een accept girokaar t aan , waannee u de contr iouti.e kun t voldoen . 
I k ver zoek u vriendel i jk de contributie zo s poedi g mogel i jk t e betalen. 
De verenig ing heef t dan weer de f i nanciël e mi:~ta om haar pl annen voor 1988 
uit t e voeren . Het bestuur is er nog dr uk mee bezig. maar u zul t op de 
j aarvergader ing en i n de vol gende ' Zelfz1vi chte r' h ierO'-'e r he t een en a nder 
t e horen c . q. te z i en kr i j gen. 
De contr ibu tie bl ijft voor di t j aar f 20.- . Het wordt echter zeer op pri j s 
gesteld a l s u de vereniging met een e xt ril gift verras t . 

Enkel <? l eden hebben reeds de contr ibutie voor 191)8 bt.> t aald . ZiJ ontvangen 
derhalve ook geen acce pt-g i rokaa rt. 
He t. iJestuur i s van pl a n dit j aar • . .;eer f:i nk <:t~n de ·.~C>Ê L!! t i:·u:teren ·Joo r he t 
mol enbehoud en molenher s t e l . 
Uw bijdrage is daarvoor hard nodig . 

Li.., penn:~gi;:f-\ester , 

Gr ie to de Vr ies . 

JAARVERSLAG 1987 VER ENIGING 

VRIEND EN VAN DE GRONINGER MOL ENS 

door C. E. van der Horst 

"lu ·.,•i j i :1 het jaar 1988 zi j n aanbe 
land . • . .;ordt er 1vee r ~en , . .,~rsla~ over 
het af ge lopen jaar 1987 ve nvacnt van 
de secre taris van LIIV \'e reniging . 

O:n t e beginnen z i j n e r grot e vorde 
r i ngen gemaakt bi j de herbouw van 
he t zaag- en korenlllolentj e Bovenrij ge 
t e Ten Boer . Er 1vo rd t nu hard gewerkt 
aan he t gaande wer~ en de roeden . 
Ou 1 mei 1988 moet de molen klaa r 
z.i j n f'n opge l eve rd "~orden . 
Uite i nde l i j k is da n de we ns vervuld , 
die de opri cht er s van onze veren iging 
z i ch al t i j d hadden gesteld . Ook rle 

leden \'an het eerste uur (1973- ' 7 ~ ) , 
d i e z.ich spon taan a i s lid aarune l dden 
j u i st ::aar aanleid i ng vun dit stren~a . 
kunnen dan nu (b l j na) t ev reàen zijn . 

Het aant al leden oer ul ti;uo decernb<o>!' 
bedroeg 651 (het jaar daar voor 659) . 
He t bli j kt h ieruit a l s s teeds dat Vàn 
een vaste kern kan '.voràen gesproken . 
er gaat '.va t af wegens overl ij den en 
ve r '1u i zing en e r komt '.va t b i.j door 
n iem;~;> i:l'.vor.ers e n nieuwe vr i j 1.; i ll i.;e 
mo lenaar s . He laas ka n nog s t eeds niet 
gf:'sp ro;;en '"o rden van een grote toe
i1Hme van nieuwe l eden en dat ts 
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jammer , •.;ant onze Groninger windmolens 
zljn het ten vol le waard . 

In het verslagjaar is de verhuizing 
een feit ge1 ... orden van hE't molen
kantoor . ~!en verhuisde niet alleen 
van de Sint-\~alburgstraat naar de 
\~estersingel in Groningen , maar er 
k>;afJl tevens een fusie tot stand 
tussen de Stichting Oude Groninger 
Kerken, de Groninger Borgenstichting 
en de Stichting ~lonumcntem,acht. 
Dit alles onder b~hccr van de Stich
ting Federatie ~lonumcntcn Organisatie 
(SP.IIO) . Door deze verhuizing en fusie 
kan de in 1987 opgerichte Stichting 
De Groninger ~lolen haar werkzaamheden 
optimaal uitvoeren. 
Dat een en ander ook voor onze ver
eniging van groot belang i s , behoeft 
nawclijks nader betoog . 
In het verslagjaar 1verden acht be
stuursvc rgader i n gen gehouden, zeven 
hiervan in de CIJnS is tor ie kamer te 
Hoogkerk en één op het 1\lc u~-.·e molen
kantoor te GroningE:>n . 
Gt::woonte getrouw organiset::rden 1dj 
voor de leden weer een tweetal leden
vergaderingen . De 1·oorjaars- en 
algemene ledenvergadering vond plaats 
in de Groningenhal van het Veemarkt
complex aan de Sont·.;eg te Groningen. 
Er konden door de voorzitter een 
kleine honderd bezoekers vef'.>elkomd 
\'lOrden . 
~a de pauze 1verd door de heer Jos 
\'all der Bruggen uit ~leerlen een film 
vertoond over de restauratie van de 
vroegere Zaanse molen De Grow.~e Beer 
in het Limburgse Beesel f=ie foto}. 

De najaarsvergadering, die altijd op 
wisselende plaatsen in de provincie 
'"ordt gehouden, vond plaats in Hark
stede op 6 novembt:: r i n zaal 
Tammeling , direct naast de fraaie 
korenmolen van dit dorp gel egen. 
Als experiment is met ingang van deze 
vergadering gt::start met t::en ruilbeurs , 
welke een uur voor het begin van de 
vergadering plaats vindt. Verzamelaars 
op molengebied kri jgen op deze manier 
meer gelegt::nheid om zaken op molenge
bied met elkaar tt:: ruilen. In de toe
komst zal hiennee w·ordt::n doorgegaan . 
Er ~;amen die avond t::t::n 85 belang-
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Be Ztkore1W!o Zen "De GraUJJe Beer" te 
Beesel ( Limbzwg). 

Gebouwd in 1604 als eerste boven
kruier -houtzaagmolen van ons Zand te 
Zaandam en in 1891 verolaatst naar 
3eesel. en aûiaar in gebruik als 
<orenmo Zen . ÛQOr oor Zvasitande l i. noen 
in 1944 z:xzar öesc:hadi;,d en in JB82-
'3J gerestaureerd. 

.""oto: Jos van der Bruggen, Heerlen. 

stellenden , die na het offic1êle ge
deehe een dia-serie te zien kregen 
van de opbou1• in 1964- ' 65 van de 
stellingmolen De Zwaan te Holland , 
~lichigan in de U.S.A. De dia's 
werden vertoond en waren van molen
bouwer J .D. ~~dendorp uit Zuidlaren , 
die desti jds de molen herbouwde. 

Excursie . 
Voor een niet onbelangrijk aw1tal 
leden vonnt de jaarlijkse excursie 
een hoogtepunt in het verenigingsj aar 
van de Groninger molenvrienden. 



Op 19 september vertrokken t ·.vee bus 
sen met 85 deelnemers door Friesbnct 
naar Noord-Holland . 
In Friesl a nd werd de grote koren
molen !v'indlust van lvo l vega met een 
bezoek vereerd en een paaltjasker in 
de lveerr ibben (Ov . ) en bij na aan het 
eind van de tocht , op de terugweg 
dus. de poldermolen Dorrjé bij Bols
wa rd . 
In Noord-Holland 1~erd de korerunolen 
De Hoop te lververshoof bezocht en in 
~ledemb l ik was alle ti j d voor de be
zichtiging van het stoommachinemusewn : 
De Vier Noorder Koggen. 
De weer uitstekend lopende excursie 
~Vas voorbereid door de he ren L. Groene
wold en G.F.J . Koster . Het bestuur 
wil ook op deze pl aats he n gaarne 
hie rvoor dankzeggen ! 

Propaganda oo beurzen . 

In het verl eden 1vas het veelal moge
l ij k voor onze veren iging üm gratis , 
of voor zeer weinig kost e n aan diverse 
beurzen en t entoonstellingen deel t e 
nemen. De laatste jaren echte r is 
deze mogelijkhe id n iet meer aan1~ez ig . 
Dit is j ammer , wartt de kas van de 
vereniging laat niet toe een hoge 
standhuur te betalen. 
I n het ve rslagjaar bleef de propü
ganàa op beurzen dan ook beper kt tot 
een di<J.- e n fil:Javond te Eelde (Dr. ) 
op 8 oktober 1987 . Deze bijeenkomst 
· . .;erd ·,veer verzorgd door de her en 
L.H . Brink en B. Dijk , Naarvoor dank . 

Andere aktiviteiten. 

De lSe Nationale ~lolendag , een Nede r 
l andse aange legenheid, \'ond plaats 
op 9 mei 1987. Er woei die dag een 
ideal e molen~<ind en ook de zon was 
vo Lop aam;ez ig . Het was dan ook eim 
succesdag, want er waren 60~ draai 
e nde molens . Een absoluut record! 
De \~erkgroep Nationale ~!ole!'ldag , d1.e 
hier jarenlang naar heef t ges treef d, 
kan nu tevreden zijn. Vor ig jaar 
•.verden e r 570 ;nolens get e l d , die 
draaiden o f in ieder geval openge
steld waren . 
In onze eigen provi ncie Groningen 
waren 51 molens op deze dag in werking 
(v . j . ~9) . 

De 10e ~lolencontac ~dag , geor ganiseerd 
door 1 De Hollanrlsche ~lol en' I werd in 
1987 gehouden in Hote l Casa te ,\mster
dam . Onze voor zitter , dhr . T . de Jong 
en onze technisch adviseur , dhr . 
B. Dij k, bezochten dit gebeuren op 
20 november . 

De nog jonge St ichting De Groninger 
~!olen vergaderde e nige rnalen i n één 
der za l en van de ~!artinihal i n Gro
n ingen. Verschillende bestuursleden 
van onze vereniging gaven daarbij 
acte de présence . 

~lolenopeningen . 

Onder dit onder.verp konden 1-ilJ mees
tal wel een aantal molens noemen, 
die feestelijk 1verden heropend . In 
het verslagjaar was he t hiermede 
maar kar ig gestel d . 
De enige opening die 11ij u kunnen 
melden, 1s die van de standerdmolen 
te Ter Haar (ge;neente Vlagtwedde) op 
25 november 1987 . Helaas -.va s niemand 
van onze vereniging hiervoor ui;;ge
nodigd . ~!en sc hi jnt daar in VlagtwedJe 
nog steeds niet op de hoogte te zi j n 
van een hechte Groninger mol en1•erelà . 
Jammer en betreurenswaard :g! 

Filrn over de Gronir;Qer molenwereld . 

De film over de Groninger :aolenwereld, 
die •.vordt verJaarriigd door de fi l m
ploeg van de EGD i s , zoals .. ,erd w~r
lvaöt , i n he t ''ers lagjaar nog nieL 
gereed gekomen. 
Er •.,-ordt nog steeds aan ge•.verkt e n 
tijdens de bestuursvergadering :)p l 
dece:nber heef t het bestuur het ge
deelte van de he!·bouw van het mol<:>n~je 
Bovenr -!.jge te Te<~ Soer mogen beKijken . 
Dat onderdeel was zee r de moel~e 
·.vaard . Gehoopt ,,.;ordt nu da1:. de fil;n 
in 1988 geheel gereed zal :-comen . 

De Zelfzwichter . 

Zoals he t behoor t i s het ti j dschr ift 
' De Zelfzwicht er 1 '.veer vier maal in 
het verslagjaar uitgekomen. 135 pug ' s 
konden hierdoor ·,.;eer met :llle r le i 
1vetenswaardigheden de molens ~et ref
fende , naar onze leden worden ':e rzon
den. 
Heel in het. b~gin van het jnar ''erl ieL 
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m~vr . E.H. Laan-Btrghuis d~ r~dak~it , 
met het gevolg , dat. het redaktieteam 
uit s lecht s vier personen bestond. 
.-\ (1.[1 het e inde van het verslagjaar 
moest ook de heer L. GroeneHold zich 
terugtrekken vanwege ecu Zl>'are studie , 
nodig voor zijn carrière . Een redak 
l.ieteam van drie man is echter onvol 
doende om dit werk goed te kunnen 
verricht en. Gelu~kig heeft i nmiddel s 
de heer H.A. Hac:1mer uit :-loordhorn 
zich be re id verklaard om met ingang 
van 1 januari 1988 tot de redakt ie 
toe te treden. 
De redaktie zal dan ook bestaan uit 
de heren : 
C.E. van der Horst - Schecrnda , 
H. Berends - Sebaldcburen , 
•.v.O. Bakker - Harkst.ede en 
H.A. Hachmer - ~looràhorn . 

De lay-out en he t typekl aar maken 
geschiedde steeds ''eer door dhr . en 
mevr . Van Doornik te \'iesterniel and . 

Dit is veel •.verk en het bC'stuur is 
hen daarvoor dan ook zeer dankbaar . 
Ook ontving de rc<.Jaktie ~Veer bij
dragen van derden. Het spreekt van
zelf , dat dit in donk wordt aanvaard . 
Wij hopen ook in het komende jaar 
,;eer op bijdragen van lezers . Het 
is het bestuur gebleken dat 'De Zelf
z,dchter' in een behoefte voldoet en 
dat zij goed ·.;ordt gel czen , gezien 
de vaak vele reakl.ies , die ·.vorden 
ontvangen . 

Bcstuurssamenst.l'l l ing . 
ln het Vt':'rslagj aar waren aan de beun. 
van aftreden rnevr . F. .H. Laan-Berghuls 
en de heer F. Graeler . laatstgenoemde' 
stelde zich herkieshaor, eers:;genOt"m
de niet . 
Op de jaarvergadering van 12 maart 
1987 werd met algemene ste:ronen in 
deze vacature voorzien door de ver
kiezing •;an ~lej . ;' !. Heidema uit: 
1.Vinsc!'loten. 

liet bestuur (198ï) ziet er nu als volgt uit: 
T. de Jong Hoogkerk Voorozitte1• 
C. E. van der !lorst Scheemda SecroeiOa:rois en ei.ruireda~ tau:ro ;;a.., 

L. Gmene~"old 
L. l l. BrLnk 
:L Di jk 
J . van Di !k 
F. Grael<:r 
L . H. Duy;n 
G.F.J . Koster 
G. J . de Vries 
~Ie j . ~I. He idema 

Vri iwillige molenna rs . 

Zuidwolde (Gr . ) 
Haren 
Den Ham 
Groningen 
Zuidhorn 
Groningen 
Peize (Dr .) 
Scheemda 
\'iinschot en 

De voor jaarsbijeenko:nst voor vri j 
•.dll ige molenaars , georganiseerd door 
onze vereniging , vond pl.:!ats :e Hoo~
kerk op 27 april 1987 . De opko~t 
was teleurstellend, slechts 25 leèen . 
De heer G. J . Pouw hield een causerie 
over de snuifmolen . 
De najaarsbijeenkomst werd gehouden 
in het restaurant '' t Sprook jeshof' 
te Zuidlaren. Voor deze mlddag was 
1vél vo ldoende he l ungstell ing: onge
veer 50 Gilde- leden ~~amen bijeen. 
Op het progranvna stond een bezoek 
aan de fraaie molen De Colachter te 
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'De ZeZf~wichteP ' 

?anningmeest4r 
Y't.veede secretar ·(;.; 
7'eahni.sa.;.z adu·i.3 eu P an .)i.otoopwaehter 
[;·id 
&lti 
~id 

:.-:-d 
:.id 
[,id 

Zuidlaren, een olie- en korenmolen , 
eigendom van molenmaker J .D . . 'leden 
dorp . 

Geslaagde \·Ti j\oli ll i ge molenaars . 
Ook dit jaar zijn er weer enkele 
geslaagden te melden voor het examen 
van het Gilde van Vri.jl'iillige 'fale
naars . Het zijn: 
i I. Tarmninga 
~fej. \1. Heidemo 
J . Hazelhoff en 
mevr. L \'lieringa-Spi jk . 
De examens ;;erden gehouden op 2 apri! 



l98ï op de koren- en pe l mol en De !.eeuw 
te Zeer ij p. Voor al deze gr3slaagden : 
proficiat! ! 

Vooruitzichten 1988 . 

In 1988 zal . naar sttll i g moet wor 
den aangenomen, de herbou1v zijn vol 
tooid van het zaag- en korenmolentje 
Bovern•ijge te Ten Boer . Een lang 
gekoesterde verenigings-wens zal dan 
in vervulling zij n gegaan . 
De sterke bezuinigingen bij de Rijks
d i enst voor de ~lonwnentenzorg zullen 

onget'.vijfeld ook in 1988 een ;1cgn ~ i0 -
ve invloed uitüefenën <)P het gehe :(~ 
:-Jederlandse monw:~entenbes::ond. ''a<! r 
onder de molens . onze meesc k-.,etsöa re 
monument en. dreigen de dupe tç ·.mrJen . 
Gelukkig is het dat steeds meer men
sen en de l agere overheid . bere id 
zijn orn de schouders onder dit pro 
bleem te zette n. zodat 1988 met ve r
trom·le n tegemoe t kan worden gez ien. 

Scheemda, 
C.E. van der Ho rs t . 
secre taris . 

BUS ZIEN EULIEMEULN TE VEENDAM 

door H.A. Hachmer 

I n de vor i ge ' Zelfz·.vichte r' maa kten .,.,e ;·e0ds ;nelàing van het fC'it . da~ men 
is begonnen met de h'ederopbOUI> van de mol èn va n i3us . Het plan wordt in fas·.:!l 
uitgevoerd. De b i j gebou1·1en die s.'!men met de romp De S toomoU.e s lc.ge r i j 3u$ 
vormden . zijn reeds verd1.;enen. Hiervoor in de pl aats k\varn nleu•.vbomv. Deze 
nieu· . .;boU\v l oopt door tot aan de ro;np . Een nieuwe inritdeur is reeds geplaatst 
en men is begonnen met het invoegen en b i j•.verken van de mure n. 
De diepe kelder , die onder de :nolen l ag , is verd1venen en het dak van de r 0mp 
lekvrij gemaakt . Nieuwe gietijzeren n1men ziin aamvezig en "orden momenc!'e~ 
gepl aatst. Zodoende komt men stukje bi j beetj e bij de n .;eede fase : ht>t ;:>l ·'lf.C 
sen van een bovenbomv. Voorda t het e chter zover is, zal e r nog heel wat watPr 
door het Oas terdiep stromen. 

Toch is de voor t gaande reconstructie 
aanl e iding om eens d i e per in te gaan 
oo de h i storie van de mol en . 
EÈm g root deel van he t onder staande 
a rtikel verscheen eerder in het 
" Bulletin" van het Veenkoloniaal 
.' luseum . Van enke l e. door Ir. D.J . 
Pattje in zi jn rubriek "Uit de boeken
kast" geschreven artikelen maakten 
1üj :net zijn toestemming een samen 
vatting . Een deel van zi j n gegevens 
ontleende hi j aan het boek "De Br ood
zetting en de Belas ting op het Gemaa l " 
door F. J. de Zee , burgemeester van 
Veendam (19~1- 1939) en grondlegger 
van het Veenkoloniaal ~luseum . Dit 
boek en het in het artikel genoemde 
maalboek van de weduwe A. Bus zijn in 
de b ibliotheek van het musouJn t e v i n
den. 

In het jaar l705 kwam de burgemeester 
van Groni n!len :net zijn assistent en 
naar Veendam om, na overJ.eg met de 

be•,,roners van zo'.,·e l het Ooste r- als 
het '.vesterdiep . de plaats va r: een 
tweede ;nol en aan te 1.vij zen. Dr.; t ·xe:·d 
ni et de plaats 1va"r 1>1e de ht:ü.iige 
rol!\D v i nden, maar een ;:'l ink eind oos
telijker aan de ~!olenstreek . voorbij 
de spoonvegovergang! 

Op 25 me i 1810 kocht Abraham Jur jens 
Busch deze kor!."n- en ~)elmolen me t be 
huizing van !-lindrik Hannannus van de r 
Veen . r\braham · . .;erd zo de grondlegger 
•·nn een familiebedrijf dat eind vor i ge . 
begin deze eeu·.; zou uitgroeien tot 
een stoomol ieslageri j . 
De bovenbouw van de door .·\braham aan
gekochte molen was afkomstig van een 
Stad-Groni nger molen. Deze moet op 
een der stadswallen gestaan hebben en 
\verd in 1705 overgebracht naar Veendnm . 
'levr oU\v H.A.G. Bus. dochter van de 
l aa t ste 3us . die de molen gei"xploi 
teerd heeft , te weten Jur j en .~brahams 
Sus . vertelde ai..ln de hee r Pact: j e dat 
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zij de beschikking heeft gehad over 
oude perkamenten ''aaruit bovenstaande 
zou blij ken . Helaas zi jn deze doeurnen
ten tijdens de be\Tijd ing van Groni n
gen in 1945 verloren gegaan. 
Abraham Jurjens betaalde in 1810 maar 
liefst f 28 .220 , - voor deze molen . 
Voor die tijd was dat een buitengeHoon 
hoog bedrag, maar ~ij verkreeg daar
door het alleenrec~t om in de hele 
gemeente rogge te ~len . Een belang
rijk recht, daar rogge toentertijd 
het meest gebruik~ \;erd. Het \vas te 
veno~achten dat hierover conflicten 
zouden ontstaan met de tweede mole
naar in het dorp . Deze conflicten 
bleven dan ook niec uit . In 1812 
begon Kemper· , eigenaar van de molen 
aan het Beneden Verlaat (de lotere 
molen van Tholema) ~ogge te molen . 
Na een advies van de schout Tjork 
Jans Giezen, besliste de onder
;Jrefec t te lo/inschoten , dat Kemper in 
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De r estaurátie aan de 
moLenromo tn Veendcm 
in voLLe. gang . 
Nieuwbouw rechts tegen 
de romp aan. De niew.Je 
toegangsdeuren ~i.}n in 
oude s tij Z weer he:•
steZd (v eJ•geUjk foto 
op pag . 26 i n 4/87 ). 

Foto : H.A . Hachme:•, 
januari 1988 . 

o\·ertreóing was en zich van rcgge 
malen moest onthouden . ~!et Kempo;or is 
Busch nooit tot overeenstemming ge
komen. In 1822 verkocht Kernper de 
molen aan Hen~no Nauta ~lunt inghe . 
Deze had gel uk. Vijf bukkers uit 
~leeden verzochten hun koren te mogen 
laten malen op de molen vnn Hemmo . 
Gedeputeerde Staten beschikten ?OSi
t i ef omàat de molen van Gdrrels~ ~e 
~~eden te kleine stenen had : 
In 1825 wist Busch :net llemoo tot o•:er 
eenste:rnning te komen. Hemmo ~auta 
~luntinghe en Busch sloten met de 
gemeenteraad, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten , een abonnement 
af voor belasting op het gemaal. 
Bi j cont ract ~~erd een bedrag van 
f -1 .881 ,60 vastgesteld , waarnm 
Busch t·.vee-derde en ~luntinghe <!en
derde betaalde . In 1829 werd er op de 
molen ï'22 mud en 60 kop tar.•e \·ennal.en 
tegenover -!70::! mud en 82 kop rogge . 



Het jaar duar?p bed<oeg dit maar 
liefst 1016 nud en ~8 kop tan;e tegen 
over 6850 :nud en 2-l kop rogge . 
Bovenstaande $Cgevens kunnen · . .;e nn
den in het maalboek van de •.,-eriui'E' 
A. Bus (Nu 1830 komen W' de ;lJ<llll S•Js 
al Lc<:>n zonder 'eh ' t egen). 
Ui t dit boek bli j kt o .;:,. heL ondc.•r
geschikte belang van wnve . Er waren 
maar enkele personen die regelmatig 
tai"."e naar de molen brachten en deze 
graansoort. wao.rschij:'ll ijk veóou"·lien . 
Onder hen liaren tl. :-lietenink . I . '<ar:l
minga-\~alland en Geert .\ . Schuur 
steeds weer tarugkerende nanen . ~,., 
komen nog een belangrijke naam in !'l<'t 
maalboek Legen , te • . .-eten Rcmmelt i{ . 
G iezen , dP vaste knecht van rle 1\C<.ÎUI'C . 

HN rlrua i en :~et de molen ver l tep voor 
rle bul~em.;ereld niet altijd zond,•r 

prob ie::~en . DE> r i J'·'<'l( ;:a .1s ~ lP ~ · •:!1 
liel) dicht lcmgs de :r.oh·n . ~eg<?>.atî'J 
1.,.erd gedaagd en de nolcrM::~rs ;;esJm
meerd om afraster ing<'ll t e plaatsen , 
omdat de paarden schro:-k<'n van h.:'t 
draaie~ der wieken . 
Ui.t deze gebeurtenissen 7.ou men kun
nen af leiden , dat de voo rloper van 
de huid ige molen voî.n Bus een grond
zeiler 1vas, zcker is dat niet . 

Er zullen in ieder geval 1,·el kç.;~ischE
taferelen hebben afgespeeld op ·:~ 
toch al s;ecl'lt begaanbare zand1,eg . 
Na 18-iS brak er voor de Veenda-:-:er 
paa<den betere tijden aan . In da;: 
jaar besloot de zoon van Ab~aha~ 
Ju~ jens, Jur jen Abr:Jhams , tot aankovp 
van ee stuk grond , 1.;aarop hij een 
niem;e ol i e- , pel- en korC'n:nole;, wil<k 
bou1•en . 

G~ONINGEN, . 
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN. 

H.H. SCHILDERS! 

t \~:;§ Prima kwalilail LIJN~LIE 
rijzen. (voor de kwast) 

verkrijgbaar a/d. Stoomolieslager ij 

J. BUS, Veendam. 
Winteropslaa. 

Ean aèvertenti.~ var: t./:r!:tJ·en Bus ui: 
''De .Voord-Oos~2r-'' ven ;-aug . :r>2o1. 
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Deze molen k\varn een flink eind •.veste
! ij ke r aan de ~1olenstreek te staan en 
bovend i en een s tuk van de 1veg af . 
Jur jen Abrahwns k>-lam hie rdoor in de 
rare situatie terec~t . dat h ij nog 
voor het: onderhoud moest zorgen van 
een klapbrug over het Ooscerdiep . 
Zijn vader had bij aankoop v<m de 
oude molen deze verplichting op zie!"! 
geno~ncn . Bij de bou·.v van de nieu1•e 
:.1olen heeft Jur jen zich lvaar schijn
lij k voorgenomen om zo sne 1 mogelijk 
van deze last vc rlos t te 1vorden . 
Op 11 oktobe r 1832 gaun B. & lv . van 
Veendum een "convent ie" aan, >.-laar~ ij 
klapbrug met bijbehorende grond en 
"zetten" door de gemeente 1;m·den over
geno.-nen . Voorts verwerft men het 
r~cht om op de grond een schilder- of 
klapoptrekkershuis je t e plaatsen . 
Jurjen levert daar~ij he t bi j zi jn 
huis staande ei. kenboshout in. dat 
•:ennoedeli j k gebrui~t h'erd bij het 
1·ernieu1ven van de ''zetten" . De 
"zetten" zijn de door palen onde r 
s:;eunende op- en dfritten , lvaartuss,~n 
het gedeelte dat opget.rokken kan •.-:or
den . zich bevindt. 
Bovengenoemde brug !;:~g t.egenover het 
h•;iciige Veenlust . 

Oo 2:? febru<Jr i 1853 kocht Jurjen nog 
;;.vee s~ukken l and . ~elegen achter de 
in aan~ou;·: ë i j ndc -:Jolen . De :nol en, en 

GRAANPRIJZEN UIT 1549 

door Mart in E. van Ooornik 

d;:~annee de nu nog bestaande romp , 
k\·;wn in dat j aar klitnr . Een ber icht 
u iL die tijd vermeldt , dat op 28 juli 
1855 de mol en van Bus met goed gevolg 
is ger icht . Of er nog onderdelen uit 
de oude molen zijn gebruike , is niet 
bekend . ~lisschien wordt het bestek 
van deze molen nog eens terug gevonden . 
Zes jaar later overlijdt Jur j en Abra
hruns en neemt zijn zoon Abraham Jurjens 
het werk over . 
Abraham gaat de molen steeds meer als 
oli emolen exploiteren. I n 1880 slaat 
he t noodlot t oe . De rnolen brandt ge
heel uit , alleen he t onderstuk blij ft 
staan . De keuze tussen l>'ind of stoom 
1\'as , in het al aardig geïndusu ial i
scerde gebied , geen probleem . 
De molen werd een stoomol ieslagerij 
en groeide met al zij n bij gebou·.-1en 
u lt to t een •.v-are fabri.ek . 
To t in deze eeuw bleef de zoon n m 
Abraham - u r aadt het al - Jur jen 
.·\brahwns, doorgaan met de:e sto~.;,:n
olleslagerij . 

~~cht het lukken om de ~olen te her
bouwen , dan kan Veendam :neé Jan Lu;•ken 
dichten : 

Van Z·iJ·n- of kootzaad" ha~à ges lagen~ 
Koomt o Zi vooY.t , tot e Zk.s behaage n, 
dat voed::eZ. aan de tamp verst t>ek ; , 
Die in he ; dttis te!·•.~ ' t l·ich-c ontde~:. . 

~: iet alleen ben i i>. liefhebber van moltons . maar orJk hch ik bel;:~ngste l ling 
'-'OOr 'ilooie oude kerken . vooral de z . g . ROIO'lllO-JOtische ker!(en ·.~aara<lfl de 
):'OV :nc ie Groningen lO rijk is . :-liet voor niets vor.nen kerken met hun toren 
sa;nen met de molens karakteristieke silhouetten in het landschap . 

· s Zondags gaan ·.,•ij wel eens naar de kerk . Daar onze Ned . Herv . kerkgemeente 
vr i j klein i s en "laar liefst vijf kerkgeèow en bezi.t , worden de diens ten bij 
toerbeu r ten steeds i n een andere kerk gehouden. Zo ook die dag in Tinallinge 
(gemeente Baflo) . Daar staa t een emvoudig ke rkje ui t de 13e eeuw , die 
:1e L:10s in àe loop d<?r t i.jden geschonden is . zoals he t inbreken van grotere 
~o.mcn. het gri jze ;> ie ister.verk op de Romdanse muren, het afbreken van de 
topgevel van het :.;oo r . Heel vroeger moet hier een vri jstaande klokketoren 
;lebben gestaan, zodls in Zuidbroek , Bnflo of F.zinge . De huidige toren dateert 
Jit 19:!-1 . 
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~ ~ Pagina 1 I : Non:agej'oto ua r~ de acht letten met het Gotische opschrift 
in de N. H. ke1•k te Tinalli.nge . In werkelijkheid zijn de::.e delen op 
één rij geplaatst . Varwege hun grote lengte zij n twee latten "verk•l~?t", .. 
áe teiw•1s + get•en aansluiting op de :;olgende regels . Foto : N. E. van Ooorn1.1< . 

Tijdens de dienst vid mijn oog op 
t::tn Gothischt sprtukband op htt orgtl
front . Het bestaat uit opgespijkerde 
brede latten lll('t geprof Heerde randen 
in acht delen, waarvan de uiteinden 
in verstekken zijn gezaagd . 

Op he t vlakke deel tussen de gep~o
fileerde randen zij n 1~ itte - s oms 
met rood als steunkleur - Gotische 
l etters op zwarte achtergrond aange
bracht en zijn vrlj moeilijk te lezen . 
I n het midden is 1,·cl het jaartal 1549 
te zien . 

Bij navrang hl i j ko:n het gwanpnJzen 
t e zijn , dit kan voor. (kore n)molenaurs 
wel erg int eressant zijn . 
De latten zijn afkomstig van he t 
vroegere l6C-eeut>se orge 1. dat in 
1903 wege ns ve rval is gesloopt . Oe 
latten zi jn daurnu Of) de achte rz ijde 
van het koorhek gespijkerd met ver
storing van de juiste volgorde . 
In 1982 zijn ze blj een opi-:nap\)eurt. 
van het :-:crkjc terug op het orze:
front aangPbrac~1t . 

Het opschri~t (in rij~) luidt Jls 
•:olgt : 

Deze teksten vragen 1;el enige toe
lichtingen . 
Over de waarde van de Arenctsgulden 
>:enneldde de drents-genealogische 
Vereniging in een van haar uitgaven : 

De Arenctsgulden was een bisschoppe
lijke munt , te Groningen geslagen . 
Aan de ene zijnde '"as een ' Bisschop
pelyk Beeltenis' , aan de andere zij
de een dubbele arend afgebeeld ; het 
wapen van de stad Groningen . 
Sinds de l6e eeUI" "'as de Arencts
gulden een rekeneenhe id van 8 stui
vers , vandaar dat het zilveren 
8- stuiver s tuk als .XrPndsgulden staat 
beschreven . 
Het \voordenboek der Nederla ndse Taal 
vennel dt : de Arenctsgulden w.:ts ren 
oude Gelderse rnunt , die te ArniH'IO 
(met een gelijksoor tig tvapen als van 
Groningen) we rd gesl agen , met de 
a rend als muntteken. De waarde ervan 
was gel i jk aan de Rijnsgulden ; hij 
gol d 60 plakken of 10 Groninger 
stuivers of n Brabantse stuh·ers . 

Over de \vaarde van de knunstPrt 
(Kromstaart) '"ordt gezE-gd d:1t '1et v:m 
oorsprong een Vlaamse ,;i ber<'n :nunt 
was (geslagen 1-116- U30) , t.,.a.Jr.:>p t.>en 

Dit ware'< :.:m•t ge:schi.Zàert ende gemalt I 
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öi tiden è.o dat mudde rogge vor XXI a-::-entsgui..àen :.mrt !:>etaelt I 

bi t iden ;:ill' Silko E:I1{Je Zber tus, Pas to-,. des eY".uerd ~g.?r. ·:e:!"en I 

Cs dit we:!"ck geschiï.dert ende ge:.1aZt to ':odes Zo{ ende ere>z I 

hy:!"to he!:>öen de vogeden geàamt dat best: I 

dat lzeft 1549 l!tn'men EleveZt, Julle Bewes, Ceryt Ja11sen gewe:Jtl 

do men sai:r•ef .\J . Vyfhunde!'t ende vyfti ch noch seven dar bi I 

do sohiZde:•d~t lli nrick Naler uan Bremen mi I 

ia.~ Hen·;en E~auealt. mac;l àr.>nken dat en t:atne r'?de hot~er• goZt. 

XI a:•en tag·tldrm an mudde rogge XII k:!"umster~ , 1 r.udde gar ste 

VIII krwm;t~rt, 1 mudda lzaver I~II krwnsterc, !mde rio imil•de men 

d,~t jua.:: : ,~>1 !: • • • • (tekst besc~adigd) . ... k ~'!<msterç . 



lee 11\·l met gebogen staart was ufge
beel d . De Kromst3art werd in vc·le 
andere ge1;esten nagesl agen . 
Het was vooral in de oostelijk€:' pro
vinciën een veel gebruikte rekenmunt , 
oorspronkelijk he t zelfde als 1 stui 
ver . 

De t 1vee in deze teksten voorkomende 
woorden ' gemalt' houden geen ver band 
met he t ma l en van granen , maar i s 
een verbastering van het Duitse woord 
voor schilderen = mal en . 
I n de late ~lidde leem;en gebruikte 
men veel dubbel e ·.ver~-:oorden met 

' ende ' er tusse n. 
Tenslotte leest r~e ri de ·.,·oorden: 
.'·l. Vyf 'hund€t-t e;·;de vyfr.ich noc{i 
aeven. d,z:;- bi . .. 
De letter )l is :~et Romeinse cijfer, 
dat 1000 betekent . Al s men het goed 
l eest , ziet men het jaartul 1557 . 

Be langstellenden kunnen de sleutel 
van de kerk te Tinallinge bevragen 
bij de koster : 

De heer ~1. Bootsman . Kerkpad -i 
(moderne bungal ow b i j de toren) , 
tel efoon 05950-~-105 . 

DE MOLENS VAN MOLENRIJGE, GEM . KLOOSTERBURE N 

door W.O. Bakker 

In het gehucht ~lolenr i ige , ten oosten van Kloosterburen ge legen , hebben eens 
t '"'ee molens gestaan. 
Volgens de gegevens van Ir . ..\ . ten Bruggencate , s tond er een stellingmole n 
aan de '"'estz i jde van het ' !ol enrijsterm<!ar , die = 190.\ zou zijn verd1•enc n. 

Nadere gegevens ontbreken hierove r e n d ie hoop ik eens te vinden i n do zeer 
omvangrijke gegevens , die de hee r B. van der Veen Czn . in de twintige r en 
dertiger jaren ·heef;: b i j eengebr3cht, Só.lmen met de heer ! lurenkJmp . 

Die berus ten nu bij de Stichting bord boven de noordelijke t oegangs -
~lolenàocument:J.tie ii1 .\msterdw~ . !)i f:! deur stond te lezen . 
verzameling gegevens en foto ' s zijn J . Vos was nog molenaar toen hij op 
van onscha tbare •.vaarde en persoonli jk één roede s t rooml i j nneuzen Uec aan-
hoop ik dat we in de komende j nren brenger1. 
hiervan kopieën kunnen kr i j gen VO<Jr In december 19.\5 ver kocht hi j de 
het kantoor van ' De Groninger ~lo len ' . mol e n aan H. Leegte Bzn . en die 1.;as 
Dat zal ik a l s bes tuurs lid van beide n ie t b i j machte om ach ters~allig 
s t ichti ngen zeker bepl e iten . onde rhoud 1veg te we rken . 

S
t c)nd In 1951 werd de gehele pellerij uit· 

Iets oostel i jker .in ~!olenr ijge " gesloopt e n toen ik er hetzelfde 
O•)k 'Cen zuiden van de weg naar \>iehe 1 , jaar k\·:am, lagen er a leen twee ,;;op-
ook een koren- en pelmolen. pels maalstene n boven de stelling-
Be ide stoan op de stafkaar: van 1853 zolder . 
get ekend . · 
De voor ganger \'illl de :nol en :iie i k e r 
kende , zal omstreeks 1889 Zljn ge
s l oopt of verbrand . 
I n 1889 lie t J . Vos hie r een koren
en pe lmol en bom>en, 
was uit Veendam . 

die afkomst ig 

Hi j s t ond daar al s zaagmolen Yinàbst 
aan he t Beneden Dlvar sdiep zuidz i jde . 

De molen me t de v ie rkante .mderbouw 
werd in ~lolenrijge 1veer opgebOt!lid en 
behield zij n naa'll , he t geen op een 

\ve hebben t-oen, o .a. samen met Chr . 
Bremer , pogingen gedaan om de molen 
te behouden en zo brachten we bezoe
ken aan de t oenma l ige burgemeester 
van Kloosterburen. de heer Boerland . 
De ti j d zat niet mee en op 9 j ul i 
1952 M~rd de mo le n met 10 are grond 
publ iek verkocht krachtens art i kel 
1223 B\v in café Huiz inga . 
Kope r we rd voor f 2350 , - de heer 
L. Vos. een broe r van de in 1951 
overleden oud- Jaol ena<lr . 
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De molen kwam in een steeds slechtere 
staat te verkeren en op 16 september 
1955 sloeg het noodlot toe . 
De bliksem s loeg i n en de molen 
brandde tot de grond toe af. 
Hiennede verdween de l aatste molen 
uit de gemeente Kloosterburen. 
Een soortgelijke molen met vierkante 
onderbouw stond van 1861 tot 1934 in 
Hornhui zen (zi e foto op pag. 8 in 
'De Ze lfzwichter' ~185). 
Die molen werd i n 1934 afgebroken en 
i k kan me hem nog herinneren eens 
gezien te hebben . 
Al s alle gegevens bijeen zij n, hoop 
ik te zij ner tij d eens uitvoer ig l il 
te gaan op alle ve rdwenen molens in 
Kloosterburen . 

!!:en foto van de d~aa·~·mde 
molen ":-lindZust" te 
K loos te roburen I .'!o Zen~ij ge 
omstree.l<s 19.53. 
~et op de veel ta korte 
zei ten op de bui te·nt•oeàe . 
Zelfzwichting op de 
binnenroede • 

.'\oren- en oelmolen ":>'indlust '' te Kl.oosterburen / Nolenri ,jge in april 1941, 
vanuit het. oosten gezien. 

Foto's: fv.O. Bakker. 
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NATIONALE MOLENDAG 14 MEI 1988 

door Henk Berends 

Vele lezers van ons ~>lenblad zulle~ 
ongetwijfeld reeds op de hoogte zijn 
van het feit, dat de ~at ionale ~lol en
dag dit jaar niet samen zal vallen 
met de Landelijke Fietsdag! 
In de 'Ka.mpioen' van de .\:-.1\I'B \>erden 
hieromtrent reeds enige mededelingen 
gedaan . 

Tot begin jMuari \•as er van een ver
schuiving nog niets bekend . De A;.I\VB 
heeft op nadrukkelijk verloek van 
de TROS het evenement moeten ver
plaatsen . Zoals bekend onde rs t eunt 
deze omroep de Landeli j ke Fietsdag 
en zijdelings de Na t iona l e ~!olendag . 
De TROS e n de H.:lrtstichting s t arten 
op zate rdag 28 mei een gro te na t i o
nal e campagne ten gunste van de Ne
derlandse Hart stichting. De organisa
to ren van dit e venement vonden da t 
de Landelijke Fietsdag aan dit evene
ment gekoppeld moest worden . De .-\NI'IB 
i s na uitvoerig beraad overstag ge
aaan vam;eoe de niet te missen 
~adi~-onder~teuning . 
Het betreft hier een eenmalig ge
beuren , zodat de Landelijke Fiets
~l<l~ ·;ol;;end Jaar ·.•eer same~ zal val 
::ln :n<>~ de ~nt il)nale '!olenaaq . 

Dit iaar dus t>en echte '-!oh:ndag: 
Op z~teráag l-1 me i zullen. er l.ln~t;
lijk meer dan 600 molens 1n bedrlJf 
zijn (bij ,·oldoende 1~ind) . 
In de provincie Groningen zullen er 
eveneens tientallen voor het publiek 
geooend zijn . Let àaaro~ cegen die 
tijd op ác berichtge·;~ag hierover in 
àe regionale krant<'ll . U kunt ·)ok U\~ 
fiets of auto nemen en er gL".-;uon op 
nit trekken c.m u zult da.n verbaasd 
stunn o1·er hel grote unntal draa !.ende 
molens , die u onder-.~cg tegen zult 
komen . 

:-loteer:. u deze àat:llll nu rP~S ia u·.; 
agenda of op u1• kalender : 

ZATERDAG 1-l ~lEI 1988 : 

NAT!O:>SALE ~!OLEND.-\G . 

Landeliike Fietsdag : 

zat erdag 28 mei 1988 . 

De "\;.1\~B , a l s landelijke organisator . 
heeft 1veer vele moo ie fietsroulL'S 
samenges teld , waarvan er zeer Vt'lc 
één of mee r mol ens aandoen . 
l n het \ies t erlv.iärt ie r zul dit j aar 
voor de tweede maal aan de Lande
lijke Fiet sdag 1vorden mecgedaM . 
Door de on\·er.~achte grote opkomst 
vor ig j aa r (meer dan 600) l s e r met 
veel e nthousiasme door de VVV van 
Gri j pske rk , in samenwer~ing met de 
vrij1•i ll ige molenaars u1t: de omge
ving , 1;eer een prachtige route 
samengesteld . Voor he t eers t sinds 
vele jaren zal de molen van de 
Yes ·ter-'wrr.e r :-Jo~.m?o'-<iel' · . .-eer z1:n 
l!eooend en ·.·;ell icht lijn Klekt'n ~"n
nen. L:u.en ,.-entelen . 

\!a res~aurat!.e door 11olerunat\er tJ 
Dunning z:ll dit gema< ·.•eer lls re
se::-:e-oemalings\•er:,tuig zi~n fWlc::.ie 
~unnen vervullen . 
Verder kunnen de molens te :.i•>or:lhorn , 
Sebaldebur en en Grijpskerk 1;orden 
bezocht . 
Ook hie rvoor geldt: l(•t <Jp ie 1)crtchL 
gev ing in de regiona: e 1Jladen . 
Voor nu geJ.dt : 

~oteer::. a QOk dt-ze datum tn uw Jg<'nd!l 
-;>f op Uh' kalender: 

Zaterdag 28 <aei 1988 Landelijke riet
dag . 

15 



JAARVERSLAG STICHTING 

In dit eerste nummer van 1988 vindt u 
gewoonte getrouw weer het jaarverslag 
van onze vereniging. 
Tot nu t oe was het gebruikelijk dat 
ook het jaarverslag van de Stichting 
Groninger ~lolenvrienden hier werd 
aan toegevoegd. Genoemde stichting 
is in 1987 overgegaan in de nieuwe 
Stichting 'De Groninger Molen'. 
Naar wij vernemen zal het jaarverslag 
van deze nieuwe stichting nog geruime 
tijd op zich laten wachten . 

MOLEN NI EUWS 

•oE GRONINGER MOLEN• 

Het nie!4Ve embl.eem 
van d2 stichting. 

De nwnmer•s bij deze moZennieWJtjes ver>W'I-Jzen naar• de moZennwtuners i n de 
tweede druk 1981 van het Groninger Mo l.enboek . 

3. Poldermolen De Eol.us te Fransurn 
Verbeteringen aan de kap die we in 1988 hopen voor elkaar te krijgen, is 
niet het enige wat er gebeuren moet . De lange schoren zijn aan vervanging 
toe en de staart zakt naar het achtkant , wat het kruien met de rondgaande 
ketting zeer bemoeilijkt . Hier moet op korte termijn iets aan gebeuren . Ook 
de vijzel wordt erg slecht . Aan mogelijkheden tot vervanging wordt gewerkt . 

i . Koren- en pelmolen De Jonge Hendrik te Den Andel 
Nieuwe stellingdeuren aan de oostzijde en enkele nieuwe romen zijn geplaatst . 
Tevens kreeg de stelling een nieuwe z .g. regenkraag. Aan de ~~i eken zullen 
nieuwe heklatten en kleppen worden geplaatst . 
Langzaam maar zeker gaan we in de goede richting en wordt de achterstand weg
gewerkt. 

18. Koren- en pelmolen Ceres te Spi jk 
De achtkantstijlen van deze molen lopen met een tussentafelement door tot op 
de grond, waar iedere stijl op een gemetselde stiep staat . Na een grondige 
inspectie bleken deze stiepen zeer slecht te zijn . 
Het aannemersbedrijf de fa . Broos uit Spijk heeft ze stuk voor stuk verwi j 
derd, een betonnen plaat in de grond aangebracht en alles weer opnieuw ge
metseld . De molen staat nu weer stevig op zijn voeten. 
Nu moet nog een acht kantstijl vervangen worden , deze moet ca . 40 cm. inge
kort worden en door stenen metselwerk vervangen. Jarenlange lekkage (onopge
merkt) heeft de stij l aange tast. 

20. Houtzaag- en korenmolen Bovenrijge t e Ten Boer 
Hier wordt hard gewerkt . Het balkengat is klaar en molenmaker ~ledendorp is 
met het hart van de molen begonnen . 
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De maalstoel is geplaatst, de koningsspil staat op Zl Jn plaats met spoorwiel , 
bonkeiaar , luiwiel en he t 1~iel voor de aandrijving van de krukas voor het 
zaagraam . 
De roeden worden opgehekt en van zelfzwich ting voorzien. De ruiJ11te in de 
molen is een ideale werkplaats met goede verlichting . 
De molen moet 1 mei 1988 klaar zijn en opgeleverd worden. Van de gehele her 
bouw wordt een fil rn gemaakt door het filmteam van de EGD. Ook het verleden 
zal hier in worden opgenomen . 

55. Poldermolen De Zuidwendinger WatermoZen te Vierverlaten 

Restauratie van de door ons geconserveerde molen komt in het vooruitzicht . 
Er is een toezegging van de gemeente Groningen, dat 80% van de restauratie 
begroting van f 217 .000,-, in 1992 zal worden uitgekeerd. Dit jaar zal dan 
wel met het werk moeten worden begonm:m. Of de restauratie dan inderdaad een 
aanvang kan nemen , hangt af van hoe het verlies van de voorfinanciering kan 
worden opgevangen. 

57. Poldennolen De Jonge Hdd te Leegkerk 

~lolenaar Van der Veen ontving van de stichti ng materiaal om 25 kleppen te 
kunnen vervangen. Deze worden door hemzelf gemaakt en gemonteerd. De molen 
zal er dan weer een s t uk beter uitzien. 

66. Koren- en pelmolen De Zwaluw te Zuurdijk 

De molen is na een niet goed uitgevoerde restauratie een probleem molen ge
worden; wat e r ook aan gedaan wordt, de oorzaak - een zeer zwak achtkant -
wordt er niet mee weggenomen. 
Het gevlucht za.l nu veranderd worden, wat inhoudt dat de molen maar op één 
roede zelfzwichting houdt. 
De reparatiekosten zijn zo l angzamerhand de pan uit gerezen . 

114 . Koren- en pelmolen De Hoop te Garsthuizen 

Door de fa . Jellema uit Birdaard is hier een nieuwe roede aangebracht , wat 
erg nodig was, vooral ook doorda t deze molen als opleidingsmalen dienst doet . 
De werkzaamheden zijn volgens instructeur D. \üjchgel naar tevredenheid uit
gevoerd. 

122. Poldennolen GoLiath te Roedeschool 

De Commissie-Eigen molens van de Stichting 'De Groninger ~falen' bezocht deze 
molen en bevond hem pr ima in orde, een pluim op de hoed voor mevr . \üeringa
Spijk, die hier als vrij1-1illig molenaar de scept e t· zwaait. 
Door de firma Duruling zullen drie kruipalen worden ge l everd en herstel aan 
windborden, steenbord en voorkeuvelens . 
Ook heeft rietdekker Vos uit Glimmen het rietwerk nagekeken en waar nodig 
hersteld. 

123. Korenmolen De Onderneming t e Vierhuizen 

Door de fa. Dunning zijn hek en zoomlatten hersteld en zijn er twee nieu1o~e 
zeilen ontvangen van de fa. Wakker uit ~laassluis. 
Intensief gebruik van de molen voor de opleiding van vrijwillige molenaars 
eist dat de molen in zeer goede staat moet zijn. 
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SMIDSVUUR GEVRAAG D 

Voor de bijna voltooide houtzaag- en korenmolen Bovenrijge te Ten Boer (zie 
het rubriek ~lolennieuws) zoeken wij nog naar een smidsvuur. Het oude smids
vuur is niet bruikbaar meer. 
Wie van onze leden kan ons helpen aan bijvoorbeeld een verplaatsbaar smids
vuur met bijbehorende tangen enz . Ook een aambeeld is nog nodig! 
Wie helpt ons de molen te completeren? 
De vereniging heeft hier wat geld voor beschikbaar gehouden. Wij zien graag 
uw reaktie tegemoet!! 

POLDERMO LEN ' DE ZWAKKENBURGER ' TE NIEZIJL 

door W. O. Bakker 

Een f oto van moten De Zwakkenburger in betere tijden. VLak erachter de spoor
Zijn Leeuwarden-Groningen. 
Deze in 1865 gebouwde molen bemaalde een polder van 108 ha. Sinds 1956 wordt 
de vijzel door een dieselmotor aangedreven. De molen was in december 1955 
nog in bedrijf, toen de beide roeden zijn gebroken. Eerst diende een tractor 
met tijdelijke pomp voor de bemaling. Foto : W. O. Bakker - augustus 1947. 
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Deze molen bemaalde de Zwakkenburge t·- en Ellertsvelderpoldcr _ Het merk·"'aar 
dige is dat de molen in het Groninger ~lolonboek onder de gemeente Gr i jpskerk 
valt, maar in de Voorlopige Lijst der Ncderlandsche Nonwnenten van Geschie
denis en Kunst, deel XT en uitgegeven in 1933 vamvege du Ri j kscommi ss ie voor 
de ~tonumentenzorg , valt hij onder Noordhom. gemeente Zuidhorn . 
De oorzaak is dat de gemeentegrens Grijpskerk/Zuidhom midden door de mol en 
en de waterloop loopt . 
De molen staat niet op de monumentenlijst, wat restauratie er niet gemakke
lijker op maakt . Landschappelijk is de mol en van groot belang . 
Het is een van onze kleinere molens met een vlucht van 15,30 m. Door vrij
willigers is de molen bekleed met ondulineplaten (1981) om verder verval te 
voorkomen. 
Van groot bel ang zou zijn dat de gemeenten en de gemeenschap zich in zouden 
zetten voor het behoud van deze molen. 
De Stichting ' De Groninger ~blen ' tracht als eigenaresse de molen op de 
monumentenlijst te krijgen . 

Enige technische gegevens va~ De Zwakkcnburger: 

Type : achtkante grondzeiler , met vert1kaal gepotdekselde houten kap en 
horizontaal gepotdekseld houten achtkant op stenen veldmuren . 
Roeden niet meer aanwez ig, waren oud-hallands opgehckt . 

Fabrikaat bovenas : IJzergieteri j H.J . Koning te Fo~1am, no. ZOï , anno 1911 . 
Vang : ijzeren hoepelvang met duimophanging + vangstok . 
Bovenwiel : 48 kruronen (23 kammen verdwenen) , bonkelaar: 25 kammen (17 ver
dwenen) , onderbonkelaar en vijzelwiel zijn niet meer aanwezig . 
Kruiwerk: voeghoutenkruiwerk met aan de staart een 6-spakige kruihaspel 
(ligt in de molen) met ketting en 12 kruipalen, waarvan nog één aanwezig . 

VRIJWILLIGE NI EU WS VAN 
z • . .•. ~ 3: 
~ -~· . 0 _ _. . . r-... ' 
0 .. ,~ ' m 

CONTACTCOMMISSIE GRONINGEN 
_.j ., . z - ' ". 
~ ~:· .·: > 
... ' "' x "' door Bé Oomkens 

Rectificati e 
Op blz. 28 van ' De telfzwichter' nr. 
4 (1987) staat een onjuistheid . 
Alleen maaluren bij een door het 
Gilde aangewezen instructeur en bij 
een gediplomeerd gildelid tellen mee 
voor de 150 uur. 
~Waluren bij een andere molenaar be
horen i n de kolom ''excursies" van 
het maalboekj e . 

Nieuwe instrukteur 
Op voorstel van de Contactcommissie 
is de heer R.P. Lemminga te Scheemda 

door het Gildeheseuur aangesteld tot 
instructeur. 

Biotoopwacht 
~tevrolllv I . lVieringa-Spijk en de heer 
D. Slagman hebben zich bereid ver
klaard het korps van biotoopwachters 
in deze provincie te versterken. 
Vooral het veel te grote rayon vmt 
de heer Dij k kan hierdoor belangrijk 
worden verkleind. 
~tevr. \Her inga zal het gebied van de 
gemeenten Eenrum, Baflo , Usquert, 
Hefshuizen, Kanteos. ~liddelstum en 
\Vinsum behartigen . 
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Het rayon van de heer Slagman komt 
in grote li jnen o\·ereen met het ge
bied van he t \~ate rschap Eemszij l vest. 
Het be treft de gemeenten Biert~. 
't Zandt, Stedum, Lopper sum, Ten Boer , 
Appingedam, Delfzijl. Sloch teren, 
Oasterbroek , Schee~tda en Hoogezand
Sappemeer. 
Het ooste l i j ke deel van de provincie, 
te weten de gemeenten Finsten~olde, 
Bell ingwedde, Oude en Nieuwe Pekela , 
Vlagtwedde en Winschot en , blijft voor 
rekening van de heer B. Oomkens , ter
wi j l het overige gedeelte voorl opig 
onder de hoede van de heer B. Di jk 
blijft . 

Een ieder wordt dringend verzocht 

RECTIFICATIE 

informatie over nieuwe bebou11ing en/of 
beplanting in de omgevi.ng van molens 
in een zo vroeg mogeLijk stadiwn 
door te geven aan de betreffende bio
toopwachter. 

De adr essen zi j n: 

B. Dijk , Aduarderdiep 3, 
9833 TG Den r~ . tel . 05903 -1722. 

~!evr. I. \Vier i nga-Sp.ij k , Hooilandse
weg 89, 9983 PB Roodeschool , tel . 
05954- 12724 . 

D. Sl agman , De Vi jzel 21, 9621 BG 
Slochteren , tel. 05982- 2418. 

B. Oomkens, Vondellaan 6 , 9673 JC 
\Vinschoten, tel. 05970- 1-1269. 

Artikel ·~Hnàmolens op Por to Santo" door C. E. van der Horst in 'De Zelf
z~•ichter 4 187 . 

Er staat op pagina 5 onderaan: 'De toestand (van de molent j es) is nog in 
goede staat .' 
Dit moest zij n: 'De toestand van de molentjes is over he t algeml:len niet best . 
Velen zijn in ver; al, een enkele is nog in goede staat , terwij 1 één exemplaar 
i s gerest aureerd. 

Wij tekenen hieói.j aan dat behalve in Nede rland en in mindere mate nu ook in 
Vlaanderen , e r geen enkele land ter wereld is waar de molens zoveel bescher
ming genieten als in ons eigen land . 

OVER EEN MO LE NVERZAMELING 

e l. Van \valter :-!eesch versclwen in het 
Duits '~Vindmühlen in Schles1~ig-Holstein 
in Al ten Ansichten Band 2" . Een ui~gave 
van de Europese Bi~l iotheek te Zal tbommel 
1987. In d i t tweed<' deel staan niet min
der dan 135 molens afgebeeld uiê deze 
Duitse deelstaat. ë r zi j n zeer i nteres
sante platen bij :Jlet bijv . een t i.enwie
ki.gt! molen in Boosti:.'dt , gebouwd in de 80er 
j a ren van de vorige eeuw : bij een storm in 1912 verloor hij al z'n 1vieken 
en 1.;erd niet meer hersteld . \vel moet ons van het hart dat er toch wel zo'n 
10 afbt!eldingen bi j z i jn d ie zo slecht van !<lvaliteit zijn dat zij in dit 
boekje niet geplaa~st behoorden te 1-10rden . De beschrijv ingen zi jn voldoen-
de en het benatiivd nog 1-1eer eens hoeveel molt::ns ons buurland door sloop 
heeft verloren. Jar~1mer ! Er is daar voor molenvrienden nog veel '.verk te 
doen . 
De pri j s van het O•Jt-i-:j e is ca . f 39 , - en het is verkri jgbaar oij Gysbers 
&. Van Loon te Arnhe!1 . 
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• 2. In 1982 verschl'en i n Frankr ijk het tn l innen gebonden boek "Les 
rnou lins à vt;:nt du grE:nier dt: la France" van ..\ndr6 Gaucheron . Het boek . af:n . 
21 x 27 c;n . bevat 107 pag's t:!fl is uits luite!ld geîllustret!rd "K' t cekt·ning~n . 
Naast een algt·meen historisch gedeelte bevat hl' t een a lfabetische be
schr ijving van de molens (mt-est ru ïnes) in Beé!uce en de Val <ie Loirt' . 
Ui teraard alleen in de Franse taal . Naar onze men ing een duur bo<'kj" voor 
het gebodene . De prijs is rond f 56 , - frankn. 
Ook de ze uitgave is vto:rkrijghaar bi j Gysbers & Van Leon , Bakke rs t r l;!at ï-~a . 
Arnht:rn . 

• 3 . Als bij lage v;:m het blad "moleninfor:11at :e" , bullet in van de '!ohm-
st i chting Limburg - 16e jaargang nr. 1 en 2 , ontvingen wij ' 'Oe 'lolens van 
Stramproy" dee l 1 een verzameling geschiedkund ige en technische i nfor:<li.ltie 
door J . van de \vinkel over de molens van deze Limburgse grensplaats . 
Dit eerste deel beschrijft de standerjmolen van Strampr oy s·t . Jan , in 23 
pag' s met f raaie foto ' s en tekeningen geïllust reerd . Inten:ssant ls de zeer 
duidelijke beschrijving van het uitnemt::n van dt:: s tenen zonder hulp v<li1 de• 
steenkraan die in deze molen eers t i n 1917 werd aangebracht . Dit geschiedde 
d.m.v. de draaiende as. 
Dit goed verzorgde boekdeelt je i s verkrijgbaar voor de bl:!gtmstiger s ·;an .:". 
~1olenstichting Limburg , m~ur ·.vd licht is het. ook l os ve r kr ijgbaar. '-:î:'t 
adre s luidt : \1olenstichting Limburg, Parnllelweg ~5. 622 1 BD '-1aasciót . 
Tel. 043 - 253ó84 . 

• 4 . Ter gele genheid van dt: ht!rbouw na brand van 1972 van dl:! b ljzondcr~· 
Friese '.vindmolen te Birdaar d , is l:!l:!n boekj e verschenen onder de titel 
"Koren- , pel - e n houtzaagmolen De Zwalu"'- Birdaard" , ~1etsla·.vier J.98ï . He:: 
l<erd samengestdd en kwam tot stand door diverse mt:de\vl:!rkers. Het t e i t 50 
pag ' s en diversë illustraties in offset . De geschiedkundige beschr ij\"ing 
is et:n ~vat dor;-~ opsoouning ge,.;orden , maar d~,- r~o l en is zo uni e k da t ~ di t 
hoekje eigenlij k niet mag missen . Verkrijgbaar !) ij de :no it::t die regelma 
tig door vrij1o1illige molenaé!:·s in bedrijf .,.;ord :: :~es::.eld . h het f':-i<:' Se 
Fer.;erderadt'ei ls wat groots ve:r iöt . gaat .ia: Zi t:!n ! 

e 5. Bi j de S.P .A. B. (dat i s The Soc!.ety of t he Proteetion oi A.ncient 
Buildings) 37 Spital Square, LO~iDON El óDY . England is de vol gende ~t>!:'kS 
boekjes (gen iet) nog verkrijgbaar : 

1. N.G. Ca!ven "On Hater· ~fills in Cent•al Crete" - 10 ~a{('s - ge illus
t reerd - prijs 90 Pence 

2 . >l .G. Cal vE:-rt ·~~inàOO\oJêr in East~rn Cr~t~ . , - 3 ~)él1J 1 s ~ekst - 1 ~ag . i l
lustra ties - prijs· 90 Pene<! 

3 . A. Hlrsj ärvi and Re x \vailes "Finnisb ~1ills- Part L: ·.vatermi! ls" - lï 
pag ' s teks t - 7 pag's illus traties 

4. A. Hirsjärv i and Rex ·.~ailes "Finnish ~1i l! s- Par t II : ~lamsd or Smock 
~lills 16 pag ' s tekst en 11 pag's illustraties . 

5 . A. Hirsjärvi and Rex \'lailes "Finnis!l ~lills- Part J.II : 1-lollow Post ~lills -
20 pag's tekst en 7 pag's il l ustraties. 

6. A. Hirs järvi and Rex 1:1ailes " Finnish \fills- Part IV: Post ~1ills- 1~ pag ' s 
tl:!ks t "n 6 pag ' s ill.us::.raties . 

Al dezl! deelt jes over de :nole:ts i n Fin land kosten 90 P1~11C<:< pe:· stuk. i ncl. 
verzendkosten . 
De foto ' s 1·an deze voor ons zo merkwaardige molt>nS zi.j n ldein (51 :< ï ~ c;~ ) 
maar wei go~:<d gedr ukt . 
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• 6 . Van he::t v~rre Griekenland t-n Finland gaan ,,·e bij de volgende bock-
bt:spreking ~>•at dichter bij huis nl. naar Frans VlaanderE::n, eE::n in offse::t 
,St::drukL~: uitgave in de Franse taa 1 door ~Uchel Loos en . HE::t bot:k heE::ft als 
titt'l "1\ttention .. ! ~XJGLINS !"- 155 pag's - volop ge!llustreerd met 
(meestal) slecht gedrukte oude foto's van de velE:: v~:: rdwenE::n standerdmolens 
in dit g~bied en dan nog dE:: enkelE:: bE::houdE::n E::xemplaren (dankzij de inspan
ning van de kl eine maar actieve verE::niging A . R .A .~!. in dit Noord-Franse ge
bied) . Vroeger werd hier door do bevolking Vlawns gesproken t!n dat is bij 
de vele i.nscriptiE::s en gedenkstent!n aan de mol ens goed te me rken . Ook de 
namen zijn Nederlands , als De Noordmeul e , DeClooster m~::ule , De Prosd i e 
~1eule , met ins er ipüe "Schept tot. UN voordet> 1 en vr eest Gods oorded" . 
Bij een rec~::nt bezoek aan dit vroeger zo molenrijke gebied rond Kassel is 
ons gebleken dat men nog met de heel oudE: menst-n :-lederlands kan spreken, 
maar de jeugd is volledig ve::rfranst . 
Dit speciale nUJ~r is een uitgave van de:: Revue de l'Houtland te Steenvoorde 
(Frankrijk) , de prijs is 65 Frs (=ca . I 35 , - ) E::n hE::t is verkrijgbaar h~j 
de Ver~::niging voor :-lawurbehoud, Vincentlusstraat 7 , 4701 L'l Roos~::ndaal 
(:-!E::d~::rland) . 

• 7. Ter gelegenheid van de restauratie van dE:> korenmolen te Putt~::rs 
hoek (Z .H. ) verscheen in september 1987 eE::n boek'.>erk j e g~::schrovo.:n door K. 
Oostingh, molenvoogd d~::r gemeente Binn\'lnmaas . Dit 32 pag's tellendE:: boekje 
(genit::t) kre~::g als titel "llt::t \i\Jrhaal van de korenmolen , lat.<:r De LeZie te 
Putte rshoek". Het is een goed uitge\'Oerd en van duide l ij k~:: ill.ustratl.es 
voorzien. Bij Gysb~::rs &. Van Loon te :\ rn!1e111 betaalden wij I 18 , - voor dit 
hoekje . Nu de provinciale molenboeken zo langzamerhand uitverkocht raken 
is de aanschaf van \':en ve~:: l mE::er gedetailleerd boek.verkje over H:n molen 
mogelijk eE::n oplossing. Voor hen die wel in h~::t bezit zijn van de provin
ciebooken kan h~::t een welkomE:: aanvulling betek~::nen . Er komE::n er st~::eds 
meer van (zie ook in d~::ze rubriek de n~ümers 3 en ~) en dat is , vooral voor 
de plaatselijke gesöü.·denis , een goede zaak ! 

• 8 . In ''Ht:t Zaagblad" een periodit:k van dE:: Ver~::niging Vriend~::n van De 
Bo:werksrnoZen te Deventr;:r , dat -1 x per jaar v~::rschijnt is in de jaargang 
1?87 el::n kornplete VE::rvol gserie opgenom~::n "Paltrokmolens in ~liddt::n-Europa" 
g~::schrev~.:n door dhr . E. Tijman , hoofd-r~::dakteur van dit tijdschrift . H~::t 
rtr:.ikt'l verspreid •:Jpgenomen in de nummers 1. 2 , 3 en -1 \'3n 1987 bt::ha.ndelt 
het type paltrokmolen dat nu e~::ns niet zoals in \lederland uitsluit~::nd als 
zilag;no len d ie nde . In dE:: 80er jar<:: n van de vori ge eeu1v is dit mohmtyp~:: ont 
staan in Polen uit noodzaak om d~ i nstabiele standerdmolen te v~rbE::t~::r~n 
en om me~::r ruimte te schepp~:::n. llt:t is .:en interessant ar-.:.ikel gEMorden met 
verschillend~ duiddijke illustratil·S . ~len kan de vier nUJTU11ers van "Het 
Zaagblad" ontvangen à 1 2,- pE::r st..uk . Adrt-s : Tweede \veerdsw~::g 27 , 7H2 '.1H 
DevE::nter (tel. ll5ï00- 168-l.l). 

• 9 . Re~::ds ~::erder maakten wij in deze rubri~::k ge,.;ag van de belangrijke 
molen-infennatie d!e iedere 1\ee::k ~~eer te vinden is in het •.veekblad "De ~lo
lenaar) een uitgave van Eshuis B.V. te Dalfsf:!n . Dit vakbl.ad voor veevoeder 
en graanbedrijven , ruimt steeds een belangri jk g~::dee l te van de ruimte in 
voor ~1o lennieuws, ~1olenopeningen , vt::rga.dt::ringen , his torie c:nz .. Ook he~:: ft 
men bijna 1-1ekE::lijks de rubrit:k "\He brengt mij thuis ?". Hierin worden on
hek~::nde molenfoto's g~plaatst waarop de l~::zer kan opg~::ven met welkt: mol en 
:nen naar zi jn mening te mak~::n heeft . Er wordtm op dezE:: manier heel wat !llo
l<::ns thuis gebracht m~::t d ik'.dj ls inten::ssante fe iten ~:: rb i j v~;:rm~:: ld. 
~let i ngang van 10 juni 1987 is d~:: n:daktie van "De ~1olenaar" gt::start mt>t 
de heruitgave van een artikelen-seriE:: ''Van leerling tot mol enaar" inder
tijd van 1933 tot 1936 geschr~::ven doorNijlen redakteur de H~::er J .H. 
Rijnenlx:rg . Deze serie "'aarvan er 1,·ekelijks één pagina verschijnt is des-
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tijds een vakcursus voor korenmolenaars ge•.vees :: . Nu nu 50 j aar i s ht.•t n•)S 
steeds ac tueel. Immers het werktuig de molen , is ht' tzelfde geb l<:!Vt:n en het 
vak van ambachtt:lijk molenaar is ook niet v~::randerd a l gebruikt m<::n nu de 
t:lectromot or e n toen nog dik'.vi j ls de petrolt:trnuaotor . 
~lo lenaars , en vrij willige molenaars kunnen als zij deze artikele-n be1•ilr~n 
er hun voordeel mee doen. Een abonnement op "De ~!olenaar" kost f ï7, 80 pe r 
jaar. Ht: t adres is : Pos t bus 55- 7720 AB Dal fsen . 

• 10 . Tot s l ot een uitgave ovt:r een Groninger molen . Te r gelegenheid van 
de officiGle heropeni ng van de geheel gerestauret:rde standE::rdmolen te Te r 
Haar op 25 november 1987, schret!f ~levr . G .S . Kot:man-Poel de publ i kat .ie "Oe 
st<mderdmol t'n bij Ter Haar van een hoge 1val naar 't ··•ijde veld" , een A-.f 
offset-uitgave van 45 pag ' s i n een plast i.c band . liet !:loek bç-:;chr ijft de ge
hel e gf:lsch iedenis van de mol t:n die ti jdens de 80-j arige oorlog rnoet zijn 
opgerich t op d<: wallen van d~ v~st.ing Bourtange . Eerst i n 1619 ko?nt. de mol en 
voor het eers1: op t::t'n kaart van de vesting voor. In 1831 t\:!nslo tte wordt 
de molen verkocht voor f 750 , - aan de l a nclbolJ\ver Fn:erk ~laarsing om t e 1-1or
den verplaatst naar T~::r Haar als koren- e n pdmolen . 
Helaas is dit boekje niet in de handel ver kri jgbaar , ht: t '<verd verstrekt aan 
de gencdigd<::n die aam.;ez ig 1va r t'n bij de offi cit! l e opening . 

LIJST BESTUURSLEDEN VRIENDEN VAN DE 
GRONINGER MOLENS 

Voorzitter Bestuu !·s l ~àe:J 

T. de Jong 
BarkserJat 15 , 97~5 BV Hoogkerk 

le Secretaris 

C. E. van der :iorst 
Lang~\·<eg 10, 9679 HP Scheemda 

Prmn in.gr:~eester (ad int~rim) 

G.J. de Vr ies 
Donellenl aan 66 , 96ï9 CG Scheemda 

2e Secr etar i s 

L.H. Brink 
\Vindeweg 30, 9753 GG Haren (Gr.) 

Technisö adviseur 

B. Dij k 
.-\duarderdiep 3, 9833 TG Den Ha.rrt (Gr.) 

J . va:t Dijk 
\kiluslaan 100 , 97H LN Groningen 

F. Graeler 
De Konen.;iek 16 , 9801 JE Zuidhorn 

L.H. Duylll 
,\methiststréla~ 53, 9n3 KG Gronl:1gen 

G. F.J . Koster 
Schoo lst raat l.f, 9321 HO Peize 

~!ej . H. Heidema 
H. Hei j er:nansstraat i2 , CJ6ï3 HS \Vin
schoten. 
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MOLEN-NOTI TI ES 

door C. E. van der Horst 

Sommigt• 1•ater.nolens dienen al s water
verversingsmolen, zi j werken met een 
zeer bree~ scheprad met zes schoepen . 
een andere betere naam voor dit soort 
mol en = circulatie~olen . 

In 1634 werd de vijzel uitgevonden 
door Symon Hul sbos . Hierdoor 1verd 
het mogelijk het ''ater 4 à 5 meter 
hoger op te voeren . Hulsbos gebruikte 
het principe van Archimedes. 

In Nederland draaien de 1deken van de 
molens links-om . \'iellicht is het ge
makkelijker te zeggen de hekken 
draaien achter de roeden ann . 

De 1vind roos ~>erd i n 1745 ont1~ ikkeld 
door de Engelsman Edmund Lee . Eerst 
in 1891 werd deze voor het eerst i n 
Groningen toegepast . Is hier te lande 
nooit een succes ge\vorden . 

Van 1772-1807 •.;erèen de automatische 
kleppen (zelfz\\ic~: ing) ont1-1ikkeld . 

[n :-lederland \•aui~ ~r slechts 60 da
gen per jaar <:'en goede molemvind. 

In Nederland werd het eerste stoom
gemaal in 1755 in Rotterdrun geplaatst 
Géén succes . In l ï87 volgde Blijdorp , 
dit bleek wel een succes, maar de 
boeren bleven t egen dit "kewn-ding" . 
Blijvend succes ~-~• er eerst in 1802 
o . l.v . Jan Blanken Jansz . ,maar het 
duurde nog tot 18~0 (begin droogleg
ging l~arlemmer.neer) alvorens de boe
ren voorstander •.vcrden (in 1852 was 
de Haar lemmermeer droog) . 

In 18-15 waren e r in ~ederland slechts 
2 stoom-gemal en , in 1885 ree~s .\33 . 

Sinds 1855 gingen de oliemolens 11<1n 
de Zaan in toenemende mate op stoom. 
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De windkorenmolens konden de strijd 
tegen de stoom veel l anger volhouden; 
er was zelfs een fl ink(;) toename : 
in 1850 1.920 stuks 
in 1860 2 .204 
in 1878 - 2.311 
in 1890 - 2. 391 
daarna zakt het aantal molens sterk 
terug. 

In 1853 verschenen de eerste ijzeren 
roeden en assen in Nederland (f-abri
kaat Pot-Kinderdijk) . 

Amerikaanse \'/i nelmotoren ontstonden 
in de U.S .A. i n 1875 . Tn 1879 ~~erd 
het eerste exemplaar geplaatst in 
Nederland. 

De eerste el ectrische bemaling vond 
plaats in Oost-Pruisen dat was in 
1897 . In 1902 voor het eerst in Ne
èerland , maar de echte kenter ing 
t .g .v . electr iciteit volgde eerst 
in 1913 . In 1918 ~~aren er in :-!oord
Holland 1.\ electrische gemalen en 
i.n Zuid-Holland 16 . 

Zuiggasmotoren werden in 1905 al 
veelvuldig toegepast . 

Dieselmotoren •,verden in 18ïï in 
Duitsland ont1-1ikkeld en vanaf • t 
begin van deze ecu1'' in :-lederland 
toegepast . 

De eerste 1-:indmolens st.:unmen uit 
Vlaanderen (rond 1190) . 

In de Schermer 1verd in 1927 defini
t ief tot electrificatie besloten . 
De eerste molen werd i n 1928 ge
sloopt. Tegenwoordig (1988) zi jn er 
van de vij ftig stuks molens nog 
slechts elf overgebleven . 



De eerste verdekkering van een lánd
molen vond plaats in l92ï bij de 
poldermolen te \vaardeni:mrg . In 1928 
volgde de t\\eedc watermol en, Het 
Noor-den op Texel , in datzelfde j aar 
gevo lgd door Onnen en Slochteren. 
Vanaf d ie datum volgden e r snel met!r . 
l n 1933 waren e r ook in Be l gië 10 
mol ens verdekkerd en in 1938 1vas d lt 
zelfs het geval bi j de korerunolen 
te Kaapstad (Zui d-Afr i ka) . 
In 1935 tel de men 75 verdekkerde 
molens in ons l m1d en in 1960 zelfs 
250 stuks (met ande re s ystemen te
sa;nen) . (zie ;or;o) . 

De ee rste IHlauwiek verscheen :n 1935 
in 0\·ezande en in dat ze I fde jaar te 
·\chterberg . Deze •.v iekvorm •~as PChter 
te duur . 

De Fauël-wiek (fokwh:ken) verscheen 
voor het eerst in 1946 . 

Na jarenlange stilstand in de bouw 
van windmolens was e r in 1929 weer 
sprake van een nieuwbouw mol en. dit 
was de bovenmol en in Benthui zen , die 
werd ge bou1•d met een schroef pomp . 
In 1930 werd er een nieu~>·e molen ge
bouwd in \'iestbroek (Utr . ) . 

In 1956 wer-d de nog bes~aa•zde ":iitte .'·Jolen " te Sin t - .Viklaas (BeLgië) ve!'
dekker-d . Op àe ; oto z ijn de mannen van l:'Oedenóow.Jer Ve rhaegne-Decuyper te 
Ruddervoorde i n aktie aan het wiekenkruis . 

De wet B .I~.O. ( Bescherming lvater-
s taat swerken in Oodogs tijd) werd 
van kracht op :?3 juni 1952 . llierin 
werd bepaald dat het Rij k 3 / -l vm1 
de onde rhoudskos ten voor zijn reke
ning nam en de Prov incie 1n . 

Arc hief: N. E. van Doornik . 
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ONS MOLENWINK ELTJE 
Onderstaande art ikelen zijn bij onze veren1 g1ng op aanvraag verkrijgbaar. 
Oe prijzen gelden afgehaal d bij de heer en mevrouw Dijk, Aduarderdiep 3, 
9983 TG Den Ham (Gr.), telefoon 05903-1722 . 
Bi j toezending moeten wij portokosten in rekening brengen. Aangezien deze 
kosten sterk afhankelijk zijn van het bestelde artikel, worden zi j niet 
hier , maar alleen op de factuur vermel d. 

MOLEN-ANSICHTK~ÄRTEN (per 
Serie A UITVERKOCHT 
Serie B f 10, -

serie 12 stuks, zwar t/wit) en ZELFZWICHTERS 

Overdrukken 
Serie C I 10,-
Ser ie D f 1 0,-

De Zel fzw ichter to t nr. 4180 I 2, - p.st . 
vanaf nr. 4180 I 2,50 p.st. 

THEELEPELTJES 
Molenafbeeldi ng i n di verse typen op steel f 4, 
Molenafbeeldi ng met draaibare wieken op 
steel en molenafbeeld ing in blad f 5, -

STICKERS 
Met embleem Ver. Vrienden van de Groninaer ~·.o l ens 
Met afbeelding van een Groninger molen 

KLEURENPOSTERS 
Molen "Ho11ands \-lelvaart" te Mensinoeweer 
staand formaat 40 x 60 cm. -
Mo 1 en "Wil he I mi na" te Noorderhoogebrug 
l ucht fot o, l iggend formaat 45 x 63 cm . 

f 5.-

f 5,-

f 1,
f 1, -

De l aatstgenoemde ~ester i s uits luitend ver krijgbaar bij de heer C. Pieck, 
Julianastraat 39, 9744 CS Groningen , telefoon OS0-565ó58, giro 937236 . 
Ver zendkosten per kokerf 3, 50 , voor 2 posters i 4,-, voor 3 posters f 4,50 
etc. Of af te halen cp de molen "Wi lhelmi na". 

KLEUREN-ANS! CHTKAARTE~l 
Van diverse Groninger mol ens, 12 stuks f 12, -

MOLENBOUWTEKENINGEN voor schaalmode 11 en S~IE~RMI DDEL:: tl voor uw mo 1 en 
Standerdmolen j 10 ,- Slok vet per 2i ki lo , 
Wipmolen i 10,- zacht vet per 10 kilo. 
Koren/poldermolen f 10,- Pr ijs per kilo f 3,50 Spinnemolentje f 5,-

BORDUURPATRONEN (met Jiverse molenafbeeld~ngen) i 10 , -

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

MOLENTEGELTJES en 110LENKAARSEN (Gouda) i 5, -

VERZILVERDE THEELEPELTJES met afbeeldingen van de mol ens: 
"De Eo1us" te Fransum, "De Lel ie" te Eenrum, "Oe Vier Winden" te 
Piet erburen, "'t Witte Lam" te Z~idwolde, "Wilhelmina" te Noordehogebrug 
en "Windlust" te Zandeweer. Te koop op deze molens f 9, - per stuk. 
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NIEUWE LEDEN 

A. Annema 
E. Bakker 
J.G.J. Bierhof 

\~inschoten 

Gron i ngen 
Wedde 

Vereinigung zur Erhal tung 
van Zwil l ingmühl en Greet siel (D.) 
A. P. Groen Vi erhui zen 

J. K. Groene·.~o 1 t Gron ingen 

H.E. Hut Tolbert 
F .C. Ootjt rs Nü:U\>édlt::p 

'T WATER IS NAT. 

door Jda Wierina-Spi jk 

C. J .H. Kappen-Vogels 

O.J .R. Los 
J . ~ . Roosenste in 
H. Schepers 

i<. . Strijk 
J . Venhu i zen 
R.F. '..ieichold 
lol . Wild~boer 
P.J . de Ptnning 

Heijen (l. . ) 

Meedhu i ze·1 
Groninge1 

Wi nschoten 
Wi nschoten 

'..Ji nsum ( Gr . ) 
Duisburg (0 . } 

'..Ji nschoten 
Z\djndr tcht 

Op 30 novt-mb., r 198ï is hr;, t potdich~ van de mist. De mol~:nnlllk~:: rs t!jn nt-t 
vt:: r t r okktn e n zij h&bbt-n dus ook gto::n pltz i.&r i ge r d s nanr .\doro . 

Tt:: r-"rijl ik dt:: bod opr uim , hoor ik e~n aut o brommen, maar ik kan hem nm; n:er 
zh:n, nieu\~sgierig bl ij f i k s taan kijken \>'Ît mt mtt et::n btzot:k komt vtr<:rtn . 
Dr;, au to , t-en busje met huifachtig aanzien , evtn fl its t ht::t door m' n hoofd .... 
circus Pipa op bezoek , maar htt blijft bij éé n busjt:: . 
Door de e rge mis t kan ik htt ·.>apen ·1an l.~att:: rschap Hunsingo nog nit:t nndtr
schtidtn . 
~laar ik loop alvast in ':11: richt:ng van het htk , om ttns poolshoogt.:: tl.' g.:l<!;J 
ntmt:n . l!tt bus je ketor t en de bijrijd~::r is retds :Ji:~tstapL. 
Vt-rbaasd ztg i k : "I k dacht dat ?:'.po de C~ow: ~" aantocnt :,;as", à<m ko:nt 'Ït 
!Jes cuurdtr naar bui ttn e n z«::gt : ''Dan :::en j '-.i ~eker ::a..,.a Zoe . " 
Lacht·nd geven ·.vt el~<aar t:t:n hand c:n str:d ltn ons aan dkaar ·:oor .... 
Zuhihof . .. . Va n der ~1e::r , en i.k noclig ze ui t voo r dl:' :-wffie . fn :kt ';nnto.J:
t j t btki j ken ze he t gastenboek , het is eve n ouder-.ve ts gez~::ll .i g . 

Dt heren komen voor ondtrhuud aan de dijkcoupure::. 
Na de koff ie gaan ze achtt::r dt:: dijk voor de rtparati t , maar htt duurt ni~::t 
hel:! lang of ik zie ze bij ht:t ~~a ttr s taan aan dt voorkant o:::n ik rotp : 
"Aan het vissen?" Ja , naar ~lijn p~;:t , is he t a l'\t>...-oord . 
Nu dr i jft hij daar t n wijst richting dijkduiker. 
En dat t:r hulp\·aardige mtnsen zijn . dat blijkt ook nu ·.>ter , dt bijrijder zal 
ttn poging doen om de te:r gtnd langzaar.t voorbijàrijv~::nde ;>t::t ~t pakke n. !iij 
staat op etn r i chel in de coupure , 11aar ve:rlies t zijn e\'t:m~icht en \'alt te 
~~attr tn :net hem zijn dgen gtbreide wollt:n muts. 
Nu twtt hoofddtkstls nat en H:n man . Jachtnd k i jke:n \<Ie tikaar aan. Dt bij 
r ijdt r voelè de kou toeslaan, i.s i n kor te ti j d vtrklt:umd t n gaat dan maar 
snt l naar ht::t bus jt:: . 

Ivanneer i k op dt f iet.s stap om naar huis te gaan , zie ik a llt:en maar b lot (;; 
ond~::rbt:nen. die zorgvul dig g~::d roogd 1vorden voor !1t::t raam . hij hteft gt::l ukk i~ 
droge sokktn bij zich . 
l k z ie ht t nog voor me . 
Evtn late r r i jden ze me voorbij e n ik zeg : ''Dag c:o:.vn s " , ma.1r dat kri jgen 
ze niet mt:er ~lt::e . 
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Een veel gestelde vraag: Hoe kom ik bi j de molen GoZiath? 
Hierbij een kaart je voor bezoekers. 
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Hier zomaar een tekening als bZadvuZZing: 
de askop van moZen "I>ijkstra" te Winschoten. 

D -
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De Zelfzwichter is een uitgave van de Vrienden van de Groninger Molens 1988 
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