


BIJ DE VOORPLAAT: 

Na vele jaren van geduld en door noeste werkzaamheden van de molenmaker 
staat de poldermolen LangeLandster tvatermoZen bij Garmerwolde, die s inds 
1950 heeft staan te verkommeren, weer mooi te pronken in de felle meizon . 

Hij is gebouwd i n 1829 als achtkante bovenkruier met vijzel en heeft een 
vlucht van 16,80 meter. In 1950 is de windkracht buiten gebruik gesteld 
en de kleppen zijn uit de wieken genomen, terwijl er naast deze molen een 
mo torgemaalt je is gepl aatst: het beg in van verval. 
Om hem tegen verdere verval te behoeden , hebben de Groninger molenvrienden 
de LangeLandster 'ingepakt' met watervaste triplex-platen in de zomer van 
1983. 

Om administratieve redenen was de restauratie zeer moeizaam op gang gekomen, 
maar het resultaat mag er best wezen! 
Het gevlucht is bij de restauratie weer van de karakteristieke zelfzwichting 
voorzien met oudhollandse voorborden. Deze molen behoort tot de vijf van de 
82 Groninger wiekendragers, waarvan de gieterij van de bovenas helaas onbe
kend i s . De staart i s voorzien van een kruili er met een nieuwe rondgaande 
kruikett ing . 
Samen met de molen van Bovenrijge heeft de gemeente Ten Boer er nu twee 
nieuwe molens bij gekregen! 

Foto: Martin E. van Doornik - 6 mei 1988. 
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REDAKTION EEL 

Reeds aan de omslag van deze Zelfzwichter heeft u het kunnen merken . 
Di t i s het soe nummer van ons blàj . 
Vij f t i g keer wetenswaardi gheden over onze mol en s ! 
Het eerste nummer verscheen in apr il 1974, bi j na gelij ktijd ig met de op
r i chting van onze vereni gi ng . Het begint met een oproep aan all en, die l id 
will en worden van een nieuwe "Vereniging Vrienden van de Groninger Mo l ens" 
en het eindigt met een "Zegt het voort , word lid" . Het nummer was 12 pagina's 
dik . Ook het t ·..,eede nummer was nog niet zo omvangrijk, 16 pagina's en het 
verscheen in november 1974 . 
Nu , 14 jaar later, kunnen we toch wel tevreden zijn met het tot nu toe be
reikte resultaat: vier maal per jaar een "Zelfzwi chter" van 28 tot 36 pagina ' s 
en dat dan alweer jaren l ang! 
Het i s dach t i k we l eens goed daarbi j even stil te staan . Immers, di t all es 
kwam tot s t and op geheel vri jwi l l ige basis en bu i ten de normale dage li jkse 
beslommeringen om . 
Gaarne wil ik dan ook namens alle Groninger molenvrienden, de medewerkers 
uit het verleden en heden dankzeggen voor hun moeite en inzet om dit blad 
lezenswaardig te doen zijn . 
Het is mij bekend dat het tijdschrift door vel en wordt bewaard en keurig op 
volgorde in de kast ligt . Ook zijn er leden die "Oe Zelfzwichter" bi j tijd 
en wi j l e l aten inbi nden , waardoor een waardevol document ont st aat . 
Ondertussen gaan wij voort naar nummer 100. Wi j zullen dan vel e jaren verder 
zij n, maar we zi jn ervan overtuigd dat er ook dan nog vel e mol ens over zijn, 
waarover gepubliceerd kan worden. 

C.E . van der Horst . 

Voor het volgende nummer van "Oe Zelfzwicht er" van september 1988 wordt u 
vriendelijk verzocht uw kopi j i n te zenden vóór: 

,,~ 1 september 1988 . 

EX CUS ES AA N ONZE LEZERS 

Gaarne willen wij u onze verontschuldiging aanbieden voor de slechte 
kwaliteit van het drukwerk van de vorige "Zelfzwichter" nr . 1/88. 
Oe kwaliteit was ronduit slecht. Oe redaktie betreurt dit zeer! 
Van schrijver tot layout- verzorger zetten wij ons in voor de uitgave van 
een goed tijdschrift en het doet ons dan ook zeer als dat uiteindelijk toch 
mis l uk t. 
Wi j hebben de drukker i j hi erop gewezen en wi j zu ll en er op toezien , dat een 
dergel i j ke fout zich ni et weer herhaal t . 

Oe redaktie en medewerkers . 
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VAN DE VOORZITTER door T . de Jong 

In de heren F.L . Humbert ui t Haren en R. Heidema uit Vi svli et mochten we 
t wee nieuwe bestuur sleden begroet en . 
De heer Humber t heeft de fu nct i e van tweede secret ari s en van archivaris 
gekregen. De heer Hei dema is toegevoegd aan de commi ss ie public-relati ons 
(propaganda-commissie) . 
Wi j hopen dat ze zich in ons bes t uur t hu is zul len voel en . 
Het bestuur heef t zich in de laatste vergader ingen gebogen over de t oekomst 
van onze vereni gi ng . Al l er lei akt ivite iten zullen aangepak t worden. 
Hieronder de archief-commiss ie, deze wordt gevormd door de heren W.O . Bakker 
uit Harkstede , H. Blaauw ui t Ro l de (Dr . ), C.E. van der Horst ui t Scheemda en 
F.L. Humbert uit Haren . Deze heren zul len ons he le mo lenbestand in het heden 
en ver l eden ui t zoeken. U zu l t in de t oekomst resul taten hiervan i n ' De Zelf
zwichter ' kunnen lezen . 
De P.R.-commiss i e wordt gevormd door de heren F. Grael er ui t Zu idhorn, L.H. 
Duym ui t Groningen en R. Heidema ui t 1/ is vl iet . 
Deze heren zorgen voor de r ecl ame en bekendhei d van ons werk me t de molens . 
Onze zeer akt ieve redaktie- commi ssi e vi ndt u op pagina 1 van 'De Zelfzwich
t er ' . Het i s een hele kl us een goedgevuld en l ezenswaardig bl ad samen te 
stellen , maar ze kri jgen het steeds weer voor el kaar . 
Een van onze wensen is nog steeds , een spinnekop en een t j asker in onze 
provi ncie t erug te krij gen . We hopen op dit punt ak t iv itei t en te kunnen 
ontwikkel en en wi j houden u hi ervan op de hoogte . 
Ik heb ook nog wat goed te maken tegenover de dames Br i nk , Duym en Di jk : 
zi j hebben namel i jk op de l aatste voorjaarsvergader ing een "rad van avontuur " 
l aten draai en. Deze bracht het mooi e bedrag op van f 474 ,- wat de kosten van 
de vergader ing dekte. De dames hebben zich hier geweldi g voor ingezet , er 
waren vel e pr i jzen door hen i ngebracht . Nog harte l ijke dank hier voor ! 
De vereniging is in het bez i t gekomen 
van een z.g. Amerikaanse wi ndmotor , 
een grot e stal en mo len. 
Voor zover bekend i s het het l aatste 
exempl aar i n de provinc i e Groni ngen . 
We zoeken voor deze mo l en een ge 
schikte plaats , wi e kan ons helpen? 
Voorwaarden zijn dat hi j weer een 
fu ncti e kri j gt, gemakkeli jk te be
rei ken is en l andschappe li jk mooi 
komt te staan. 
Er is een mogelijkhei d al s aan deze 
voorwaarden wordt voldaan, dat de 
mol en op de Monumen ten I ijst \vOrdt ge
pl aatst . Di t zou het onderhoud zeer 
t en goede komen . Voor waterc i rcul atie 
in een parkgeb ied zou hi j zeer ge
schi kt zijn . 
Graag ontvangen wij tips voor een 
mogelijke pl aats . 

De Amerikaanse windmo·tor in de 
omgeving van Ten Post . 

Foto: M.E. van Doornik, 3 okt. 1981. 
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CONTRIBUTIEBETAL I NG 1988 

Er zijn gelukkig vele mo l envrienden, di e i nmiddels hun contributie voor 1988 
hebben betaa l d. 
Elders in dit bl ad is de begrot i ng voor 1g88 opgenomen. U kunt hieruit be
kijken hoe de contri buties worden besteed. 
Inmiddel s heeft de Veren i ging een Amer i kaanse windmotor gekocht en daarmede 
behoed van zi jn ondergang. Het bestuur heef t enkele plaat s ingsmoge l ijk
heden op het oog . 
Veel aandacht zal er dit jaar uitgaan naar de voorlichting over de molens . 
Ui teraard kost di t ook geld. 

Ik nodig hierbij alle leden ui t, die hun contr ibut ie nog niet hebben betaald, 
om dit zo spoedig mogel ijk te doen. 
De Verenig i ng is dan in staat om zo optimaal moge l i jk te kunnen func t ioneren. 

Grieto de Vries, 
penningmeester . 

PAPIERMOLEN "DE SCHOO LMEESTER" IN WES TZ AAN 

door C. E. van der Horst 

Vele jaren vóór het verschijnen van 
het Noordhol l ands Molenboek (1e ui t 
gave 1964} schreef de Zaanse mol en
maker G. Hus sl age Dz. voor mij een 
kor t e uiteenzetti ng over de toen al 
vermaarde papiermo l en De School 
meester te Westzaan. 
De heer Gerr i t Husslage en zi j n 
broer Pi et vormden tesamen tijdens 
hun werkzaam l even de meeste bekende 
Zaanse mo l enbouwers (G. Husslage Dz. 
1891 -1973). 
Buiten zijn vak als zeer bekwaam 
mo lenbouwer schreef hij enige be
l angrijke boeken op molengebied , 
waarvan i k dan noem het nu zeer ge
vraagde boek "Windmol ens" - Een over 
zicht van de versch i llende molen
soorten en hun werkwijze - Ams ter 
dam 1965, en het boekje "Viere voor! " 
Herinneringen van een Zaanse molen
maker - Zaandijk 1966. En: "Nieuwe 
schetsen van het oude Zaanse molen 
leven ". 
Het l eek mi j een goed idee om i n ons 
bl ad 'De Zelfzwichter' het door de 
heer Husslage geschreven artike l , 
geda teerd 10 me i 1gss , hi er in zi jn 
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gehee l te laten volgen. 
Graag attendeer ik onze lezers erop 
dat de pap i ermol en De Schoolmeester 
tegenwoordig te bez ichtigen i s . Het 
bekijken van deze unieke mo l en 
(li efst i n werking) is onvergetelijk 
en een bezoek aan de Zaanstreek t en 
volle waard! 
In de tijd dat ikzelf liefhebber werd 
van molens en in de Zaanstreek woon
achtig was, behoorde een bezoek aan 
De SchooLmeester bijna tot de onmoge
lijkheden. De molen werd in die ti jd 
nog ten volle als bedrij f benut en 
bezoekers moes ten zich eerst mel den 
op het kantoor (el ders in Westzaan}, 
om t oegang te kunnen krijgen. Ik heb 
nooi t zo ' n "toegangsbriefje" durven 
aan te vragen. Nu is dat dus all emaal 
wat gemakkel ijker en ik beveel het u 
ten zeers te aan. 
Dan volgt nu het artikel uit 1955 
van de heer Husslage : 
PAPIERMOLEN "DE SCHOOLMEES TER" 
De eni ge windpapiermolen De SchooL
meester, die Europa bezit en die 
misschien ook wel de enige ter •tferel d 



De interessante zeskante papie:rmoZen "De Schoolmeestel'" te Westzaan . 

i s , staat aan het Guispad te West
zaan . 
De windbrief voor deze mo l en werd 
verleend aan Symon Stoffels op 10 
juni 1695; de molen was evenwel op 
20 september 1692 reeds begonnen te 
malen . Op 6 oktober 1791 verkoopt 
Hendr ik Lugt te West-Zaandam aan 
Hendrik Stolp en Comp. te Wormerveer, 
een Grauw Papiermolen genaamd De 
Schoolmeester voor f 7.030,- . 
En op 9 maart 1852 verkopen de erven 
van Dirk Honigh aan Gerbrand de Jong 
te Westzaan een kapitale blauw-, 
basterd- en grauw papiermolen genaamd 
De Schoolmeester voor f 5.399, -. 
Deze familie heeft de molen nog in 
eigendom. 
Oe papiermolens, waarvan de gemeente 
Zaandijk er alleen al 13 bezat, meest 
alle wit-papiermolens, werden onder
scheiden in wit-papi ermolens, die 
alleen wit papier maakten , waarvoor 
zeer zuiver Norton-water werd gebruikt 

Foto naaf' een ansichtkaal't . 

dat door een samenstel van vijvers 
werd ontijzerd . Dit water werd door 
een speciale pompmolen door de houten 
Norton opgepompt. Deze Nortons wer
den op zijn Zaans "putten" genoemd, 
wat de Zaankanter als "petten" uit
sprak , vandaar dat de tegenwoordige 
weidemolentjes aan de Zaan nog al
tijd "petmolens" genoemd worden. 
Een wit-papiermolen had alle onder
delen welke met water in aanraki ng 
kwamen -en dat waren er zeer vele
van geel metaal. 
Een grauw molen maakte grau1~ paoier 
door sortering der grondstoffen, 
voornamelijk vodden in grauwe soorten. 
Een blauw molen maakte blauw papier 
door aan de grondstoffen kogeltjes 
blauw toe te voegen en een basterd 
molen maakte beide soorten benevens 
grauw bordpapier. 
De Sohoolmeestel' i s één van de weini
ge zeskante molens, de molen heeft 
drie maalbakken of "hollanders", ook 
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dit is waarschijnlijk een Zaanse 
vinding, voordien waren er enkel 
hamermolens . 
Behalve dit is er nog een kapper ij, 
vier s tampers waaronder messen die 
in een ronddraaiende kui p stampen en 
oud t ouw, ze i l doek, enz. tot vezels 
stampen . 
Tenslotte bezit hij nog een stel 
kantstenen (kollergang) voor het ver
malen van snippers en een stel pok
houten glansrollen voor het pletten 
van het papier. 
De gesorteerde vodden en de gekapte 
touwen enz . worden in de maalbakken, 
waar i n een grote ro l van pl m. 60 cm. 
met zaagtanden voorziene steen 
draa i t , die over een dito plaat 
draait, vermalen . 
De maalbak (hollander) wordt met 
water gevuld dat de molen zelf op
pompt en doordat de maal rol , die een 
snel heid van 61 slag tegen de mol en
as één slag heeft, het water en vodden 

over een hellend vlak uit·~erpt, ont
staat een ronddraaiende beweging . 
Bij een flinke wind heef t de molen 
ca. 3 uur werk om de inhoud van de 
bak f ij n t e malen op kwal itei t om 

, papi er t e maken en heef t dan onge
veer 35 PK per bak nodi g. 
Het papiermaken gebeurt op een zeer 
oude , heel kleine papiermachine van 
anno 1870. Het handscheppen zoal s 
dat vroeger gebeurde, is· totaal uit 
de tijd . 
Nog al tijd is de mo l en in bedrijf en 
werkt nog al tijd als de eerste papier
mo len, die in 1605 al in Zaand ijk 
aanwezi g was . 
Er zou nog veel meer over de verdere 
bewerk ing van het papier te vermelden 
zijn, maar dan zou ik waarschijnlijk 
wel te uitgebreid worden , dus eindig 
ik hiermede deze korte vermelding . 

G. Husslage Dz. 
Zaand ijk . 

VERSLAG VOO RJAARSV ERGADERING 

VERENI GIN G VRIENDEN VAN DE GRO NINGER MOL ENS 

Op vrijdag 25 maar t 1988 in de Gron ingenhal van het Veemarktcompl ex aan de 
Santweg te Groningen . 

door Henk Berends 

De voorjaarsvergadering mocht zich verheugen in een goede opkomst . Een 
tachtigtal l eden van de Vereniging Vrienden van de Groninger i1ol ens en hun 
aanhang bezochten deze avond. 
Reeds ver voor het off ic iël e beg i n van de ver gaderi ng waren er al een tienta l 
mol enverzamel aars i n de Groningenhal aanwezig . 
Het r ui l en en/of kopen van molenkaar ten en wat daarmee annex is , bl i j kt bij
zonder goed aan te s l aan . 
Het openingswoord werd door de voorzitter, de heer T. de Jong, uitgesproken . 
Als speciale gast werd de heer H. Blaauw uit Rolde (Dr.) verwelkomd . 
De heer Blaauw is als gepensioneerd onderwijzer nog dagelijks druk in de weer 
met molens en een graag geziene gast op vergaderingen, waar hij met zijn dia's 
en verhaal een stuk van zijn molenliefde ten t oon spreidt . 
Voordat de heer Blaauw aan het woord komt , wordt eerst het zakel ijke gedeelte 
van de vergadering afgewerkt. 
De voorzi tter open t deze ver gader ing met de mededeling, dat heden de 1DDste 
vergader ing geopend is . 
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Door het verloop onder de vrijwilligers is er momenteel een groeiende behoefte 
aan nieuwe enthous iaste vrijwilligers . Mensen die samen met andere vrijwilli 
gers molens kunnen laten draaien, want hoe meer toezicht er op molen is, des 
te beter het voor de molen is. In onze provincie zijn genoeg molens, die veel 
meer uren zouden kunnen draaien . 
Op heel veel molens bevindt zich maar één vrijwilliger. Om het werk op een 
molen alleen te doen, valt vaak niet mee . Met meer vri jwilligers op een molen 
is het ook veel gezelliger en kan de molen regelmati ger draa ien en opengestel d 
worden voor het publiek. Elders in dit nummer treft u enige oproepen voor een 
dergelijke fu ncti e aan . 
Voel t u zich geroepen of heeft u kennisse~, di e er voor voel e~. meld t u dan 
aan als aktief vrijwill iger. Het adres i s u genoegzaam bekend . 
Voor de laatste keer werden de notulen door de heer L. H. Brink voorgelezen 
met zijn bekende krachtige stem. De heer Brink stel t zich niet herkiesbaar , 
na bijna tien jaar als tweede secretaris voor de vereniging te zijn opgetreden . 
Door tussentijdse wisseling van het penningmeesterschap is het jaarverslag 
van de penningmeester ten tijde van de ver gadering nog niet gereed . Oe kas
commissie kan haar bevindingen dus nog niet uitspreken . Het jaarverslag van 
de penningmeester treft u elders in dit nummer aan . 
Oe bestuurssamenstelling i s gewijzigd na verkiezing van een tweetal nieuwe 
leden . Door het aftreden van de heer L.H. Bri nk en eerder di t jaar , wegens 
studie-redenen, de heer L. Groenewold, worden door de vergadering al s ni euwe 
bestuursl eden gekozen de heren F.L. Humbert en R. Hei dema . 
In de pauze is er ter ge l egenheid van de 1ooste vergadering een "rad van 
avontuur " opgesteld . Na de aanschaf van de benodigde lootjes komt er een waar 
prij zen-fest ival over de aanwez igen heen . In een dr ietal ronden worden pri jzen 
uitgedeeld, van koffiemolen tot handschoenen, boekenbonnen en zelfs een 
mol enmodel zat erbij . 
Na de pauze kwam de heer H. Blaauw aan het woord . Hij vertoonde zijn dia's 
van veel Duitse mol ens, omkleed met smeuiige verhalen . 
Even voor 23 .00 uur kon de voorzitter de aanwezigen een goede re is toewensen . 

FINANCIEEL VERSLAG 

door Crieto de Vries 

Begrot i ng 1988. 
Aan de lastenzijde ZlJn de kosten voor drukwerk, voorlichting/oropaganda, 
vergaderingen en apparatuur en onderhoud verlaagd aan de hanà van de erva
ringen in voor gaande jaren. 
Oe kosten voor aanschaf van apparatuur zullen voortaan op de balans worden 
opgenomen en in enkele jaren worden afgeschreven . De subsi dies aan derden 
is van de begroting geschrapt. 
Door een journali st wordt inmi ddels gewerkt aan de voorberei ding van een 
propagandaboekje over onze molens. 
Bij diverse fondsen wordt getracht subsid i es voor de drukkos ten te verkr i j 
gen. De Stichti ng De Groninger Mol en heeft al f 1.000 ,- t oegezegd. 
In 1988 zal een windmotor worden gekocht die in 5 jaar zal worden afge
schreven. 
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VERENIG IN G VR I EN DEN VAN OE GRON INGER MOLENS. 
(X) 

LASTEN Rekening Begroting BATEN 
Rekeni ng Begroti ng 

1987 1987 1988 1987 1987 1988 

1. Oruh1erk f 3.849 ,50 7.000,_ 5.000, - Contribut ies f 15. 067,75 15. 000,- 15.000,-

2. Porti kos ten 2.1 62 ,60 2.500,- 2.400,- Advertent ie-opbr. -- - - 1.000,-

3. Excurs ie 4.999,50 5.000,- 5.000 ,- Excurs ie 5. 220 ,00 5.000,- 5.000,-

4. Inkoop diverse ar t ikel en 411,60 1.000'- 1.000 , - Verkoop div . art. 2.675,20 3. 100 , - 5.000,-

5. Voorl icht ing/propaganda 4.897,40 6.360,- 5.500,- Ren te 172,12 400, - 300,-

6. Vergaderingen 994 ,00 1. 200,- 1. 000,- Subsid ies van derden -- - - P.M. 
7. Bestuurskosten 1.310,86 1.690 ,- 1.700,-

8. Afschr i j vingskas ten 1.700,00 1.500,- 1. 500,-

9. Subs idies aan derden 3.000,00 3.000,- --

10 . Apparatuur en onderhoud -- 5.200, - 1.000, - Tekort 190 , 39 10.450,- --

f 23 .325, 46 34.450,- 24.100,- f 23.325,46 34.450,- 24. 100,-

Debet BA LANS Credit 

31-12-1986 31-12-1 987 31-12-1986 31-12-1987 

Kas , bank, giro f 19.373,30 16 .824,86 Reserve kantoorapparatuur f 3.000,- 3 .000,-
Inventaris 4.501, - 3801,- Reserve documentaire fi lm 3.000,- 3.900,-

Voorraden 1. 147,35 3243,- Crediteuren 8. 476,71 4.769,78 

Debiteuren -- 987,- Vermogen/reserve 10.484,94 11.021.08 
Vooruit ontvangen con tributie 60,- 165,-

f 25.021,65 24.855,86 f 25. 021 ,65 24 .855,86 



Toelichting jaarrekening 1987 
Op de jaarrekening is de geplande aankoop van de windmotor verschoven naar 
1988. Hierdoor vervallen ook de kosten voor de windmotor in 1987 . 
Oe aangekochte schrijfmachine is op de balans opgenomen en zal in 5 jaar 
van de jaarrekening worden afgeschreven. 
Oe helft van de geplande kosten voor het filmteam van het E.G.O. worden in 
1988 betaald. Hiervoor is op de bal ans een reserve opgenomen. 
Doordat ook de kosten van andere uitgavenposten in totaal aanzienlijk goed
koper uitvielen bleef het geraamde tekort beperkt. 

Balans per 31-12-1987 
Op de balans zijn de bezi ttingen, vorderingen en schulden getaxeerd. Aan 
de debetzijde is de pos t voorraden opn i euw gewaardeerd . 
Aan de creditzijde is een reserve opgenomen voor de documentairefilm die 
het filmteam van het E.G . O. momenteel maakt . Het betreft een oijdrage van 
het Anjerfonds (f 2. 400,-) en een eigen reservering van f 1. 500,-. 

VERGETEN ROMPEN 
door H.A. Hachmer 

In het Groni nger Molenbeek, 
uitgave 1981 , pag . 76 t/m 
81, vinden we een lijst van 
nog aanwezige molenrompen 
in de provincie . Helaas is 
deze lijst niet compleet. 
Bij een van mijn tochten 
door het Groningerland 
kwam ik een romp tegen te 
Borgercompagnie-Noord. 
Nieuwsgier ig geworden 
zocht ik t huis de romp op 
in deze lijst . Hierin was 
hij ni et te vinden . 
Het gaat om de in 1872 ge
bouwde ronde stenen polder
molen van het waterschap 
De Vereen i ging. In 1932 
werd hij gedeeltelijk ge
sl oopt . Oe halve stenen 
romp heeft nog steeds een 
funktie als gemaal . 
Elektrisch wordt één 
schroef aangedreven . 

De vergeten romp van een 
ronde stenen po~ermoZen te 
Borgercompagnie-Noorod. 

Foto: H.A. Hachmer, 
4 mei 1988 . 
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Een andere, niet vermelde romp, ligt i n de gemeent e Leek. Ten zu iden van 
Enumat i l, aan de westkant van het Lettel berterdiep , staat eveneens een 
stenen onderstuk van een poldermo l en . Het restant doet nog steeds dienst 
al s gemaal. Waarschijnli jk zi j n er binnen de provinci e meer van di t soort 
voorbeelden te vinden . Daarom ontvang ik gaarne reacties van lezers di e 

' nog meer niet vermelde rompen kennen. Uw reakties kunt u st uren naar: 

H.A. Hachmer 
Langestraat 56 
9804 PL Noordhorn 

We hopen zo ooit nog eens een compl eet overzicht van de aanwezige rompen 
t e kunnen geven. Daar om bi j voorbaat dank voor uw reakt ies . 

=h Van de Molenstichtin g Hunsinga ontvingen wij het 
~ol gende schr i jven: 

MOLENSTICHTING HUNSINGO 

Werving vr ij•.-~i 11 i ge molenaars. 

Hierbij vragen ~ij uw aandacht voor het volgende : 
Zoals u bekend is beschik t onze stichting over een 6-tal maalvaard ige molens 
Deze mo l ens worden gedraaid/bediend door gediplomeerde vrijwi l lige mol enaars 
(aanges l oten bi j het Gi lde van vrijwi llige mo lenaars). 
Binnenkort zal De LangeZandster WatermoLen te Thes inge/Garmerwolde geheel 
zi j n gerestaur eerd. Ook deze mo l en di ent bemand t e worden door een molenaar . 
Door een i nterne verschuiving van mo lenaars zijn wij daar intussen i n geslaagd. 
Daarnaast zi j n wij tot de ·conclusie gekomen dat het aantal gedi pl omeerde mo
lenaars (i n deze prov inc ie) tamel ijk beperkt is. Deze situatie baart ons 
enige zorgen. 
Wij zijn van opvatt ing dat met meerdere molenaars de (Groninger) mol ens vaker 
gedraaid kunnen worden, hetgeen ni et alleen ui t l andschappeli j k oogpunt wen
sel i jk (of fr aaier ) is doch ook voor de onderhoudstoestand van de molen zeer 
noodzake lij k i s . 
Het vorenstaande brengt ons er toe u te verzoeken die middel en aan te wenden 
die er toe lei den dat het enthous iasme voor het mo l enaarsvak wordt opgewekt 
bi j de in deze prov inc i e wonende mol enliefhebbers/sters, en wel zodanig dat 
het aantal molenaars over eni ge tijd met nieuwe vrijwi ll igers/sters kan wor
den uitgebre id. 
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MOLEN-MODELLENTENTOONSTELLING FLEVOHOF 

door 8. Jongsma 

Op 10 mei werd in de Flevohof de mo l en-model l ententoonstelling officieel 
geopend door de heer J .C. J . Lammers, Commissaris der Koningin in de pro
vincie Fl evoland. 
De tentoonstelling is blijvend ingericht in één der t alrijke paviljoens. 
Er zijn zeer opzienbarende bij, waar vele jaren aan gewerkt is. 
Een bezoek aan de Flevohof is trouwens om all er lei redenen zeer interes
sant. Er is ontzettend veel tot lering ende vermaeck. 
Het zi jn vooral mensen di e beroepsmatig met mol ens te doen hebben of hadden, 
die zich zetten tot het maken van een modelmolen. Zo kennen we ze ook in 
Groningen, op de bi j gaande foto zie t u de heer Bunk bij het model van zi jn 
molen. Bunk was jarenlang l eermeester bij de opleid ing van vrijwi l l ige mo
lenaars. 

De heer Bunk uit 
VriescheZoo bij ai,jn 
moZenmodeZ . 

foto: 8. Jongsma. 
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Om kwart over zeven vertrokken we -
de Oostgroninger molenaars (i n op
leid i ng) vanuit Wi nschoten om via 
Groningen , waar de overige deel ne
mers van de excursie naar o. a. de 
snuifmolens in Rotterdam-werden op
gepi kt , li nea recta naar Rotterdam 
te ri jden. 

Om kwar t voor el f arriveerden we 
met ongeveer 30 personen in Rotter
dam bij De Ster en De Lelie. Dit 
zijn snuif- en specerijmo l ens. De 
Ster is de groot ste mo l en van de 
htee . Ze zijn beiden in de kleuren 
geel, groen, rood en zwart met hier 
en daar een wit biesje geschilderd. 
De Ster brandde op 13 juli 1962 tot 
de grond toe af. In 1966 gaf de ge
meent e Ro t terdam toestemming tot de 
herbouw. In het ·voorjaar van 1970 
werd de molen off icieel weer i n ge
bruik genomen . 

De heer Van Harrewijen - de vrij
wi l l ig molenaar - gaf ons een rond
lei di ng door de molen. 
Eerst l egde hij ons in grote lijnen 
uit waarvan en hoe de snuif werd 
gemaakt. Oe snuif wordt gemaakt van 
virginiatabak. Na het strippen d. i . 
het bl ad ontdoen van de hoofdnerf, 
wordt de tabak gesausd volgens een 
'geheim' recep t . De bladeren worden 
hierna in een doek gerold en stijf 
omwikkeld met een koord. Dit heet 
dan voortaan de karot. Hieruit 
druipt de nicotine. Ook deze nicot i 
ne werd opgevangen en verkocht. Na 
een bepaal de tijd worden het doek 
en het touw verwi j derd en wordt de 
karot omwikkeld met een touwtje, dit 
heet het fisseleren. De karotten 
worden nu enige jaren bewaard- soms 
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wel 15 jaren, dit wordt de duurdere 
snuif - in een donkere ruimte om te 
fermenteren. Hierna worden ze fi jn
gehakt i n de kuipen. Na het zeven 
wordt de snuif verpakt. Dit gaat i n 
pakjes of spanen doosjes . 
Snu i f was zowel een genots - als een 
geneesmiddel. Het genas b.v. 
zinki ngs en kwade vochten. 
Hierna liet de molenaar ons de mol en 
zien. Het is een achtkant op een 
vi erkante onderbouw. In de onderbouw 
zit een kollergang met het steenwiel 
en twee kantstenen. 
Verder zitten hier ook nog de kuipen 
met de hakmessen . Aan de voet van de 
kui pen zi t een krabbelrad, hiermee 
worden de kuipen tijdens het snuif
stampen gedraaid. Dit werd door de 
molenaar gedemonstreerd en dat gaf 
veel lawaai . Hierna kon iedereen de 
rest van de molen op zijn of haar 
eigen houtj e bekijken . 
Nadat i edereen De Ster had kunnen 
bekij ken gingen we naar de ernaast 
staande Lelie. Dit is een kleinere 
snuifmol en dan De Ster. Hi j is zo 
kl ein dat de kap vol is te noemen 
zodra er twee mensen in staan. 

Daarna waren de molens van de 
Kinderdi j k aan de beurt . De bus 
ging hier een toeristische route 
rijden. Di verse mol ens draaiden er 
lus ti g op los. 
Onderweg kwamen we ook nog een ooie
vaarsdorp tegen . 
Bijna iedere molen had hier een 
ga 1 ge hout. 

In Groot-Ammers werd de inwendi 9e 
mens versterkt. Na deze stop was 
De Uestermolen - de achterste mo l en 
van een oude mol engang - van de 



polder langerak aan de beurt. Di t 
is een geheel zwarte wipmolen ui t 
ongeveer 1700 met een uitwendig 
scheprad. Vroeger stonden er bij 
deze molen ook nog een achtkanter 
en een tweede wipmolen. 
De eerste is in 1940 stuk gescho
ten en de tweede is in de jaren 
dertig afgebroken. Op de plaats 
waar vroeger de wip heef t gestaan 
staat nu een oud gemaal tje met een 
oude zuiggasmotor! Hiervoor bleek 
onder de molenaars ook veel be
langstelling te bestaan. Vele 
neuzen werden hier tegen de ruiten 
gedrukL 

"De Weste1'molen" te 
Langerak (Z - HJ is een ge 
heel zwart geteerde wip
molen met buitenscheprad . 

Foto: N. E. van Doornik, 
5 juz.i 1986. 

De poldermolens van langerak malen 
het water via de polder van Groot
Ammers naar de Kinderdijk. 
Hierna bezochten we de Goudriaanse 
pol dermolen - de voorste molen - di t 
is een achtkanter uit 1779 met 
Fauë l-wieksysteem. Ook bi j deze 
mo len zijn de kleuren geel, groen, 
rood en z1~art. 
In de molen zit een scheprad met 
een diameter van 5.70 meter en een 
opvoerhoogte van 1 meter. 
Hi j heeft een vl ucht van 29.15 me
ter en is na De DijkmoZen te i~aas
land de grootste van Nederland. 
De nog in de molen wonende oud-mo-
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.lenaar Gerri t van Houwel in gen is 
in deze mo len geboren en getogen. 
De vr ijwi l li g molenaar Andries de 
Graaf- in het dagelijks leven 
po li tiecommandant van het distri~t 
waar ook Goudriaan onder valt -
heeft de molen ingeri cht als een mu
seum. Overal liggen oude gebruiks
voorwerpen en oud gereedschap. 
Bi jzonder bij deze molen zijn de 
blokke l en op de achtkantstijlen. De 
middelste molen van deze molengang 
is in 1736 afgebrand en nooit weer 
opgebouwd. 

Na bezichtig i ng van De Coudriaanse 
,lfo Zen bleek het a 1 tegen vijf uur 
te l open. Daarom was er geen tijd 
meer om bij de Boterstootse Wipmo
len - die we ook nog zouden gaan be-

MOLENNIEUWS 

kijken - aan te wippen. Wel ZIJn we 
er langs gereden. De molenaar lag 
in diepe rust op de staart . 
Nadat vl ak voor Groni ngen nog een 
aanslag werd gepleegd op een ieders 
beurs - om de chauffeur iets te kun
nen geven - werden de meeste mole
naars in opleiding in Groningen uit 
de bus"gegooi d~ De overigen werden 
er in Scheemda en Winschoten uitge
zet 
Het was een bijzonder mooie dag, 
met fraai mul dersweer (zon en wind). 
Wel was het zi elig dat de heer Dijk 
een koutje scheen te hebben opgel o
pen op de snuifmolens , want hij zat 
na het bezoek aan deze molens al
door te niezen in de bus. Die Dijk! 
Al met al een l euke en goed gevulde 
dag, waard om nog eens te herhalen. 

De nummers bij deze mo ZeYlniemJtj es verw't-J zen naar> de :no Zermummel"S in de 
tweede druk 1981 van het Cl"onirtgel" Molenboek . 

1. Koren-en pelmolen te Wets inge. 

Met uitzondering van het nog aanbrengen van de kleppen van de zel fzwi ch
t i ng en het afwerken van het wi tte stenen onderachtkant, is de restaura
tie nagenoeg gereed gekomen. 
Bij harde wind heeft de molen al proefgedraaid. Jammer genoeg li jkt de 
nieu~1e kap helemaal niet op zijn oude voorganger . In 'Oe Zelfzwichter ' 
1/86 wordt op pag . 18 nog gepleit voor het behoud van de specifieke Gro
ninger kapramen. Met dit steeds meer verdwijnend kenmerk heeft de molen
maker helaas geen rekening gehouden. Zeer betreurenswaardig! 
Sinds een jaar of vijftien maakte men ze l fzwichtings~ l eppen van triplex
hout, waarbij men nu tot de conclusie is gekomen dat ze maar een korte 
levensduur hebben. De nieuwe kleppen, die reeds in de mol en klaar liggen, 
zijn daarom weer op de oude, origine le manier vervaardigd met dunne digd 
plankjes , welke ook op de gerestaureerde po ldermolen De DeUen te 
Ni euw-Scheemda (95) zi jn aangebr ach t. 

3. Pol dermolen De Bolus te Fransum. 
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De lange en de korte schoren zijn door molenmakeri j Ounn ing vervangen. 
Het kruien is hierdoor voor molenaar Dij k een stuk gemakkelijker ge
worden . In voorbereiding zijn het aanbrengen van verbeteringen aan de 
kap. Er moet een nieuwe voeghout aangebracht worden. Tevens dient de 
kap-bekled i ng vernieuwd te worden. 



De pas gePestaureenie molen van 
Wetsinge . De kleppen van de zelf
zwichting zijn nog niet aange
bPacht. Totaal a>ld6Pe kap! 

Foto: M.E. van DooPnik, 6 mei '88 . 

7. Koren- en pe lmolen De Jonge HendPik te Den Andel. 
Het werkvoorzi eningsschap W.A.N. N. te Wehe-Den Hoorn heeft een nieuwe 
stel l ingdeur gepl aatst en enkele ramen vernieuwd. Verbeteringen van de 
zelfzwicht ing zijn in voorbereiding. De penningmeester moet het fin an
ciële se in nog op veilig stel len . 

20 . Houtzaag - en korenmolen BovenPijge te Ten Boer . 
Deze bijzondere molen is nu nagenoeg gereed . Begin mei 1988 ZlJn de roe
den door de askop gestoken en voorzien van zelfzwichting met fokwieken 
en remkleppen. De gaande werken, zoals aller l ei kamwielen, het koppe l 
maalstenen en de krukas met zaagraam en twee contra-gewichten en zaag
slede met krabbelrad, zijn nu comp l eet . Oe mol en heeft al enkele malen 
proef gedraaid . 
Het mol eninterieur is in ruime mate voorzien van electrische verlich 
ting . De laatste werkzaamheden zullen nog bestaan uit het aanbrengen 
van de sleephelling bij de reeds aangelegde balkenhaven en het inzetten 
van de ramen in de zaagschuur. 
Deze werkzaamheden zullen worden voortgezet, zodra de gezondheidstoe
stand van molenmaker Medendorp dit toelaat. Oe heer Medendorp moet in 
het ziekenhui s worden opgenomen voor een behandeling aan z ij n heup. We 
wensen hem een voorspoedig herstel toe! 
De officiële opening van BovenPijge zal worden gep land in september 1988. 
Waarschijnlijk op de 17e september, de Nationale Monumentendag. 
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Het fraaie moLentje 
"Bovenrijge" in Ten Boer 
nadert zijn voL·tooiing . 
A lZeen de remkLeppen in 
de fokwieken, de spin 
voor de askop en de ramen 
in de zaagschuur ont
breken nog. 
EindeLijk herrezen na 
twaaLf jaar geduLd .... 

Foto: ltf. 8. van Doornik, 
6 mei 1988. 

32. Korenmolen De LeLie te Eenr um. 
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Deze hoogste molen van de provincie ten noorden van Noorder hogebrug 
maalt regelmat ig voor de warme bakker en particu lieren en maalt ook 
voeder voor het vee. In april is de produktie tengevolge van een manke
ment stilgelegd. De ligger van het koppel 17-der kunststenen is voorzien 
van een houten steenbus met kogellager , dat om de hal s van de bolspi l 
zit; iets wat men zelden tegenkomt. Dit kogellager is echter niet aange
sloten op een staufferpot, die zich onder de l igger bevindt . Vermoedelijk 
door een fo ut bij de restauratie van 1g81. 
Bovendien was de stofafdekking boven het lager onvoldoende met al s ge
volg dat er graankorrels in terecht kwamen. Hierdoor liep het kogella
ger heet en zat daarna muurvast en wat wil j e, de molen maalde lekker 
door , die merkte er niets van en de steenbus werd totaal versplinterd. 
De drie vrijwilligers, Tom en Freek Baars en Martin van Doornik hebben 
het koppel opengelegd en een nieuwe kogel l ager is bij molenmakerij 
Dunning v/h Bremer besteld . 
Deze gelegenbeid kon mooi worden benut om de stenen te bil len en een 
nieuwe steenbus is door Martin gemaakt en geplaatst, mét aansluiting 
voor de staufferpot en een bet ere stofafdichting. Nadat de hele zaak 
afgesteld en vastgewigd was, liep de lopersteen heer l i jk l icht . 
De kwali t ei t van het meel is ook aanzienlijk verbeterd. Om de kl anten 
i n die tussentijd niet teleur te stell en, werd er t ijde l ijk op molen 
De Vier !Vinden te Pi eterburen gema 1 en. 



34 . Koren- en pe lmolen De Vier Winden te Pieterbur en . 
In het naj aar krijgt deze molen inwendi g een grote beurt. Enke l e l ege
r ings bal ken zi j n door ver rotti ng ui t de muur gezakt en moeten worden 
voorz ien van sleutel-stukken , eveneens moet een deel van de vloeren 
worden ver nieuwd. In ui t voer ing i s het schi lderen van het gev l ucht .. 

35 . Koren- en pelmo l en Joeswert te Feer werd . 
Oe ambachtel i j ke mol enaar Rol f Wassens maakt zi ch steeds meer zorgen om 
de i n zeer s l echte staat verkerende wieken. Veel kl eppen van de zelf
zwichting on t breken door houtrot. 
Al sof het nog niet genoeg i s, zi jn ook veel voorborden onbruikbaar ge
worden . Om zi j n broodwinning niet in gevaar te brengen, heeft hij tus
sen de roeden en voorzoomlatten oude zeilen - afkomstig ui t de lesmolen 
van Vierhuizen - bespannen als noodvoorzien ing . Wanneer de wieken weer 
in orde zu ll en worden gebracht, is de redaktie nog niet bekend. 
De wieken van de nabur i ge korenmolen De NeeUlV t e Garnwerd (36) zijn ook 
noodzakel i j k aan herstel toe . 

36 . Korenmolen De MeeW;~ te Garnwerd . 

Oe heer Harm E. van Huis, de man die in 1g71 al s eerste in de provin
ci e Groni ngen het dipl oma voor vrijwi ll ige molenaar behaalde, kampt 
met een verslechterde gezondhe id. Dit heeft al s gevolg dat de heer 
J . Oes t erhof er al leen voor staat de mol en op zijn vrije dagen te 
lat en draaien. 

!!:en fraaie "luchtfoto" 
van korenmolen "De Lelie" 
te Eenrum, gefotografeerd 
vanuit de kerktoren. 

Foto : M.E. van Doornik . 
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Dat is zeker bij een toeristisch belangrijke molen een zware opgave. 
Welke gediplomeerde vrijwillige molenaar wil hem bijstaan? Op zater
dagen is hij op De MeeWJJ te vinden . 
Voor deze molen ligt inmidd~ls een door de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg goedgekeurd restauratieplan gereed. Het gaat dan in de 
eerste plaats om een totaal nieuw wiekenkruis, dat weer oud-hollands 
zal worden opgehekt. Daardoor zal de molen ook als lesmolen interes
sant worden! 

38. Koren- en pelmolen te Ganzedijk - Fins terwolde . 
De res tauratie van deze mo l en verkeert in een eindstadium. Molenmakers
bedri jf Roemeling en ~1o l ema is aan het afschilderen. Helaas zijn de fi
nanc iën nog niet toere ikend om het geheel bedrijfsklaar op te leveren. 
Een gedeelte van het hekwerk van de roeden moet nog worden vervangen. 

44. Poldermol en De !~esterhoPr~er te Grijpskerk. 

Oe restauratie van deze molen l oopt ten einde. Op vrijdag 20 mei vond 
het ins t eken van de roeden pl aats . Het ligt in de bedoel ing de molen 
in juni op t e l everen. Vrijwillig molenaar Mark Hazenberg kan dan naar 
hartelust met deze mol en, uit 1829, gaan malen. 

57. Po ldermo l en De Jonge Held te Leegkerk. 
Ook bij deze, zonder hulpmotor, werkende mol en in funktie moeten enige 
verbe t eringen aan de kap plaatsvinden. De nieuwe kleppen van de ze l f 
zwichting staan in de molen en zullen spoedig ingebracht worden. 

83 . Koren- en pelmolen De Noordstar te Noordbroek. 
De molen is onlangs door de fam. Overdijk overgedragen aan de gemeente 
Oosterbroek, die een restaurat iep l an zal uitvoeren. Na de restauratie 
wordt de molen overgedragen aan de t~o lenstichting Oldambt. 

87. Korenmolen WiZheünina te Noorderhogebrug. 
Vl ak voor de Nationale Mo l endag 1g88 heeft mo lenmakerij Ounni ng v/h 
Bremer de staart, lange en korte schoren en de beide spruiten in orde 
gemaakt en geschilderd. 

92 . Koren- en pelmolen De Onrust te Oude Pekel a . 

Dit voorjaar is het muurwerk van het achtkant i ngevoegd. Tevens zijn 
de drie koppels stenen gedeeltelijk vernieuwd . 
Vrijwillig mo l enaar Buiskool heeft zel fs een kantoortje en een toi l et 
in de molen gekregen. 

93 . Po ldermolen ~vesterse rvatermolen te Nieuw-Scheemda. 

Het houtwerk van het achtkant en schoren, spruiten en de staart hebben 
een schi lder beurt gehad. Een l ange schoor moet nog worden vervangen. 

123 . Korenmolen De Onderneming te Vierhuizen. 
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Het herstel, dat er aan het wiekenkrui s heeft plaatsgevonden, is niet 
afdoende geweest. 1ile zullen moeten overwegen de roeden stuk voor stuk 
helemaal opnieuw op te hekken . Instrukteur B. Dijk en zi jn vrijwi ll i
gers in opleiding zijn bezig een deel van de stell i ng van nieuwe 
planken te voorzien. 



127. Poldermolen te \4edderbergen . 
Oe restauratie van de bovenbouw is inmiddels voltooid. Oe molen staat 
weer te pronken i n het recreatiegebied Oe Wedderbergen en zal deze 
zomer ongetwijfe ld ve l e bezoekers trekken. Er word t nog gewerkt aan 
een herstelplan voor de waterafvoermogel ijkheid van de molen. 

COM MIS SIE MOLEN BEHOUD ALGEMEEN 

door Crieto de Vries 

Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur van de Stichting ' Oe Gro
ninger :~len' over alle algemene zaken omtrent het molenbehoud van de 82 
Groninger molens . 
Oe commissie heeft zi ch dit voorjaar o.m. i ntensief beziggehouden met 
mo lenroedenfabri kage . Sinds enke l e j aren is er weerbestendig Carten-staal 
in de handel dat voor het samenstell en van de roeden kan worden gebruikt . 
Oe verwachting is dat deze roeden 3 à 4 keer zo lang meegaan als roeden 
die van normaal construktiestaal worden gemaakt . 
Voor enkele molenrestauraties worden deze nieuwe roeden reeds toegepast. 
Binnenkort zullen er ook aanbeve l ingen voor mo lenres tauraties verschijnen . 
Hierin wordt ook de mogelijkheid besproken om restauratiewerkzaamheden 
te l aten uitvoeren door mo l enmakersbedri j ven via een bestek. Er kan reeds 
worden beschi kt over een model-bestek dat in Zuid- Hol l and regelmatig wordt 
gebrui kt. 
Dit model -bestek is op het Monumentenhuis, Westersingel 43 te Groningen 
verkrijgbaar . 
Bij de voorbereiding van de restauratie van de koren- en pelmolen De Jonge 
Jan te Uithuizen (121) zal er gebru ik van worden gemaakt. 
Oe molenbiotoop is regelmatig onderwerp van gesprek. Bij enkele gemeenten 
is d.m .v. een bezwaarschrift gereageerd op mogelijke wi ndbelemmering door 
bosaanplantp l annen . 

DE ROSMOLEN VAN DE FORT RESSE BOURTANGE 

door C.S . Koeman-?oel 

Oe eerst bekende vermelding is uit 
het jaar 1627 . Een resolu tie van 
Stad en Lande van Groningen ver
meld; 12 ju l i 1627 de conveimeester 
Joachimim ~~ama wordt gelast de ros
molen in gereedheid te brengen. 
Voor het jaar 1704 zijn er alleen 
vermeldingen van schilderwerkzaamhe
den aan het gebouw waar zich de ros
molen in bevindt. 
In 1704 •tinden we vermeld : Naar ge-

maakt bestek wordt uitbesteed de 
afbraak en het weer opbouwen van 
een gebouw waarin zich de rosmolen 
bevindt . De oude friese stenen die 
nog bruikbaar zijn zal de aannemer 
bij de nieuwbouw mogen gebruiken . 
Oe maten van de Schuij r aant Prouiant
huijs daar de Rosmeulen instaat, zijn 
larrgh ongeveer dertigh voet en bried 
ses en twintigh voet van een Bakstien 
dikte ter hoogte van tijn voeten of 
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te soo veeL hooger dat de daarin 
staande Rosmeulen bequamen gang kan 
hebben. 

Het bes tek bestaat ui t 23 punt en, 
het nummer 21 vermeldt: de metinge 
sal geschieden met de Rijnlandsche 
voetmaat (1 voet = 0,314 meter ). 
De gegevens ui t 1704 komen ui t het 
Statenar chi ef , Rijksarch ief in 
Fri es l and . 
Ui t een materiaall i jst van het fort 
Bourtange , opgemaakt i n het jaar 1737 
het volgende : 
Brouw en Bakgereetschap 
Rosmooi-en en Steen 1 
Losse moolen Steenen 5 
Sarker kamsteen 1 
Hand koorn molens 12 

Archi ef St at en van Stad en Land 751 
Ri j ksarch i ef in Gron ingen. 
Een pl attegrondteken i ng, gemaakt 
door de kapi t ein-i ngen ieur Scher
l enski en ingenieur Engelhar t uit 
17 49 ( 0 . P. G. D. L i t t B. no . 3g A 1 g. 
Ri j ksarchief ) , l aat het gebouw van 
de rosmo l en zi en onder F verme ld: 
Is Lang 24 Voeten en 4 Duijme en 
Breet 23 Voeten. 

Wanneer de mol en geplaatst i s i n 
het ro'smol engebouw , wil l en wi j een 
vervolg schri j ven op dit arti kel. 

De pas gereedgekomen rosmolen (in het voorste gedeeite), tegenover de kerk 
in de vesting van Bourtange. Foto: C. S . Koeman-PoeZ . 
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RUSTSTAND = ROESTS TAND? 

door B. Jongsma 

Deze vraag was in 'Oe Zel fzwi chter ' 
4/87 aan de orde. 
We brachten i n het ar t ikeltje "Wel ke 
r uststand kiest u, molenaar?" vi er 
bekende wiekstanden in bee l d, één in 
de vreugde-stand, één i n de rouw
stand, terwij l de twee bovenste af 
beelden ruststanden zi jn , waar van 
één i n de roede- voor-de-bor st- st and 
en de andere in de overhek-stand. 
Aanbevolen werd om van de bei de 
ruststanden de voorkeur te geven 
aan de overhek-starid, omdat het hemel 
water dan het vlugste wegkomt . We 
vroegen aan het eind om reakt i es 
van (vr i jwil li ge ) molenaar s. 
Oe reakt ies zijn gekomen, zi j het van 
t wee techn ic i . 

1 . Oe heer J. M. KNO L: gepensio
neerde staaltechnicus bij de Provin
ci ale Wat erstaat van Groni ngen, de 
ei genlijke ontwerper van de r i cht
l ijnen voor he t vervaardigen van 
stalen molenroeden, zoal s dat l ater 
i n boekwerk verscheen (zie 'Oe Zelf
zwichter' 4/86, pag ina 27 en verder ), 
twi j fel t er ni et aan dat ui t onder
houdsoogpunt de overhekstand dui de
l ijk de voorkeur verdi ent . 
Het is dan i nder daad zo , dat al le 
regenwater door de schuine stand 
goed kan wegkomen , hetgeen ook 
guns t ig is voor bij v. de mechaniek 
van de zelfzwichting. 
Een roede in de liggende ruststand 
verzamelt inderdaad water i n zich , 
namelijk in het mi dden, zoa l s i n 
bedoel de 'Ze l fzw ichter' getekend is . 
Vooral de bi noenroede vor mt vam~ege 
de porring bi nnenwands een soort 
•11ater kom . 
2. Oe heer I.J . OE KRAMER , ge
pensioneerd chef van de Afdeling 
Mo l ens van de Provi ncial e Water 
staat in Zuid-Holl and, l id van het 
Algemeen Bestuur van ' Oe Holl andsche 
Mo l en ' . 
Ter ge legenheid van een vergaderi ng 
van genoemd Algemeen Bes t uur sprak 

ik hem. Hi j was niet minder du i del ij k 
dan de heer Knol! Tevens bespr aken 
we een voorbee l d van het mi sgaan. 
Bedoel de slechte stand was jarenl ang 
aanwez i g bi j de poldermo l en Het 
Noorden op Texel . Tens lotte onts ton
den er roest gaten in het midden van 
de l i ggende roede. 
Dat gaf de heer Oe Kramer ru im dr i e 
jaar geleden (!) aan lei ding om 'Oe 
Ho l l andsche Molen ' te adviseren ni et 
meer te dr aaien met deze poldermo l en . 
Ke nneli j k komt onderschatting ook in 
de beste kr i ngen voor , want de aange
taste roede brak op 3 oktober 1987, 
zoal s bekend gemaakt i n het t i j d
schrift "Mol ens" van november 1987 
van 'Oe Holl andsche Molen '. 
We l ezen daar i n onder meer: 
Een matige wind bracht het wieken
kruis met twee halve zeilen op de 
binnenroede aan de gang . Ti.jdens 
een koffiepauze, waarbij de gebroe-

' ders Keyzer (de vrijwillige mole
naars) in de molen zaten, ging 
plotseling de staart met een flinke 
vaart voorbij het raam en na enkele 
klappen stond de molen stil. 
De ver schr ikte molenaars zagen tot 
hun ontsteZteni.s, t oen zi,f buiten 
kwamen , dat ~~n end van het wieken
kruis was afgebroken en bovenop de 
kap terecht gekomen was. Hierdoor 
ontsto~~ aanzienlijke schade aan de 
kap . Gelukkig deden er zich geen 
persoonlijke ongelukken voor. 

Oe vraao: "Wel ke r uststand kiest u, 
mo l enaar?" 1 i j kt niet meer moe il ij k 
te beantwoorden als men denkt aan 
een duurzaam in stand houden van 
het wiekenkruis . 
Aldus is deze zaak ook voor de mo l en
e i genaar int eressant . Er kunnen 
en ige voorz ieningen nodi g zi j n om 
van ruststand te veranderen, zoals 
het aanpassen van de bl iksembeve i-
1 i gi ng . 
Een dergel i jke uitgave past in de 
subsi di eregeling ~oor het jaar li j kse 
onderhoud. 
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Foto hie r>naas t: 
Moten "Het Noorden" op het 
eitand Texel - met zij n 
vlucht van 27 meter de 
gr>ootste potdermoten van 
Noord-HoLtand - met op de 
kap een afgebroken wiek. 
De zeiZen kunnen daardoor 
niet gek Zampt worden . 

Foto onder: 
Nadat de kraan de gebroken 
roede op de grond heeft 
geLegd, is het duidelijk 
te zien, dat men het advies 
van een moten-autoriteit 
aLs de heer I . J . de Kramer 
niet mag onderschatten. 

Beide foto's: 
G. de Vries, Uitgeest. I n 
bruikLeen van 'De HotZand
sche Moten' te Amsterdam. 



MEDEDELING VAN STICHTING 'DE GRONINGER MOLEN' 

Stichting 
De Groninger Molen 

In de vorige ' Zelfzwichter', waarin u het jaarvers l ag van 
onze vereniging kon vinden op pagina 3, deden wij u op pa 
gina 1& weten dat het jaarverslag van de Stichting 'De Gro
ni nger l~olen ' nog niet gereed '·"as en dat verschijning nog 
geruime tijd op zich kon laten wachten. 
Nu kunnen wij mededelen dat het Stichti ngs vers l ~g inmi ddels 
is verschenen, dus eerder dan men aanvankelijk aannam. 
Het is een keur ig geheel ge1"orden van 20 pagina's, waarin 
men o .a. de verslagen van de diverse commiss ies kunt vinden. 
Inlichtingen over het a l dan niet verkrijgbaar zijn van 
dit verslag bij het "Monumentenhu i s", Nestersingel 43, 
9718 CD Gron i ngen, tel efoon 050-1216 94 . 

NATIONALE MOLENDAG 1988 

door Ida Wierenga-Spijk 

Een impressie van mevr. Ida Wierenga-Spijk, vrijwillig 
molenaar op de pol dermolen GoZiath (122) te ·Roodeschool , 
gemeente Hefshuizen. 

Vol goede moed stappen we op de fi ets richting GoLiath. Het is precies hal f 
acht. Kl okslag 8 uur gaan de vlaggen i n de top en pl aatsen we de afzetting 
op het mo lenerf. We zetten alvast water op het vuur , want j e weet maar 
nooit •... 
Om 9 uur komt onze eerste bezoeker, het is de heer H. Sikkenga, zoon van 
de vroegere molenaar . Het duurt niet lang, of daar komen de eerste fietsers 
en auto ' s aanrijden. We zi jn bezig met de zeilen en om hal f t ien is de molen 
in vol bedrijf. Vol verwacht ing blijft men staan kijken, dit had men niet 
verwacht . 
Voor we het weten is het middag, de geur van snert komt ons tegemoet. Dan 
gunnen we ons een half uur pauze. 
Kom jongens , weer aan de s l ag! Nu gaan de ketels met water op hoog vuur. De 
koffi epotten worden gevul d. Er komt nu een l anqe bonte sliert van auto's. 
f i etsers en wandelaars van de dijk af . Ze strijken neer op het 
grasve ld voor de mulderswoning, dat is tijde l ijk als parkeerpl aats inge
richt . Vl ucht ig te llen we de auto's, veertig zie ik er zo! Zel f pendel ik van 
de molen naar het huis, maak een praatje met bezoekers die werkelijk uit 
heel Neder l and blijken te komen . Ook de mensen uit onze r egio zijn goed ver
t egenwoordigd . 
Zo hier en daar hoor j e de opmerking : "het l i j kt wel kermis" met al s mooiste 
attraktie de molen GoLiath. 
Iedereen houdt zi ch aan de r egels . Het vee aan de di jk heeft geen hinder van 
on ze drukte. Dhr. K. J. Kolhorn verdi ent een pluim voor het wel slagen van 
Goliat h's dag 1988. 
De mul ders'o'/On ing was ingeri cht al s koffiehuis . Hier kon men even uitrusten . 
Om hal f zes gingen we weer aftuigen . Al s klap op de vuurpijl nam onze oudste 
zoon een onvr i jwi llige duik in de molenkol k. Gelukkig kwam hij met de 

23 



schrik vrij en na zich gewassen te hebben kon ook hij huiswaarts keren. 
We mogen terug zien op een geweldige dag met veel zon en wind en bezoekers. 
Jammer dat toch nog veel mensen het gastenboek niet hebben getekend . 
Honderdentwee~nzeventig hebben dat wel gedaan. Maar we telden 210 lege kof
fie - en l imonadebekers, zodat we terug kunnen zien op een record aantal be
zoekers. 
Met dank aan mijn helpers en hel psters . 

GLUCK ZU, OOST SLEESWIJK- HOLSTEIN 

door- H.-4. Hcohmer• 

CZüok zu, met deze Duitse mo lenaars
groet beg innen we een verhaal over 
molens in dit gebied. Vorig jaar 
bezochten mijn verloofde en ik dit 
voor de Nederlandse toerist nog 
onbekende deel van Duits l and . De 
Dostzee is hier de grootste trek 
pleister. Toch is ook het binnen
land meer dan de moeite waard. 
Goudgele heuvels, prachtige bossen 
en molens sieren het landschap. 
Oe akkers zijn rijk aan korenbloe
men en klaprozen dankzij een wet 
die het de boeren verbiedt de 
randen van de akkers te spuiten. 
Kortom , een gebied waar men zon
dermeer veertien dagen kan ver
toeven. 

Voor de molenliefhebber is "Die 
General Karte" van Sleeswij k-Holstein 
uitgegeven door Mairs Geographischer 
Verlag, een belangrijk hulpmiddel. 
Bijna alle molens staan hier op aan
gegeven . Soms blijken het alleen 
maar peperbussen te zijn, maar dit 
maakt het zoeken naar de molens nog 
verrassender . 
Bovengenoemde kaart is verkrijgbaar 
bij vele boekhandels en ANWB - kantoren . 
Oe eerste molen, die we bezochten was 
de Crander ,•JühZe, even ten oosten van 
Hamburg in de buurt van Trittau . 
In het dal van het riviertJe de Bille 
vinden we een prachtige waterrad
molen. Hoog boven deze molen raast 
het hedendaagse verkeer over een 
modern viaduct. 
Dankzij dit viaduct heeft de oudste 
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mo len (1345) van Noord- Duitsland 
het weer een stuk rustiger gekregen. 
Nu kan men er weer dromen van het 
verleden, overigens een roerig ver
leden . De Bille vormde de grens 
tussen Holstein en Lauenburg . De 
brug bi j de molen was van strate
gisch bel ang. Deense, Franse , Sak
s ische en Prui sische troepen, al l en 
zijn ze eens over deze brug ge
trokken . 
Vreemd genoeg zorgde al dit krijgs
volk niet voor de ondergang van de 
molen . Alle oorlogen overleefde ze . 
Voor dorstige soldaten, vermoeide 
reizigers en wachtende boeren bezat 
de molen een soort huiskamercafé. 
Blijkbaar een goede verd i enste. 
Het ging zelfs zo goed , dat de 
molenaar Harder zich volledig op 
dit cafébedrijf ging toeleggen. De 
Crander MühZe verwierf een goede 
naam . Bekende personen , zoals de 
voor de oorlog beroemde artieste 
Henny Porten (1890-1960) en de 
beruchte bokser Max Schmeling, kwa
men hier tot rust . 
In de jaren '70 geraakt de molen in 
verval. Een nieuwe eigenaar en een 
stichting brach t en ui tkomst . Tot 
vreugde van hen kwam de molen in 
1979 (!)op de monumentenlijst en 
werd hij in 1980 geres taureerd. 
Nu is het weer een leuke plaats om 
te genieten van een goede maaltijd 
en het verre verleden . 
Eén van de volgende dagtochten 
bracht ons naar het eiland Fehmarn. 
Vroeger bezat dit Oostzee-eiland 



De achtkante stelZingkorenmolen "Jachen Flunk" te Lemkenhafen op het Duitse 
Oostzee-eiZand Fehmarn . Gebouwd in 1787 met een achtkantconstructie naar 
Hollands voorbeeld, compleet met blokkelen en neutenkruiwerk. Houten as. 
Het eiland behoorde vóór 1865 tot Denemarken, dus van oorsprong een Deense 
molen . Ansichtkaart, archief H. A. Hachmer. 

maar l i efst 20 mol ens . Drie trot
seerden de t i j d . Een echt pronk
juweel is de mo len Jachen FZunk in 
het pl aatsje Lemkenhafen. In de ge
heel z•nart geteerde molen bevindt 
zi ch een l andbouw- en molenmuseum. 
Beneden wordt je har telijk wel kom ge
heten door mol enaar Jürgen Jürgens . 
Glück zu, deze groet stempelt hi j 
graag op de bij hem gekochte kaarten. 
Hel aas had Jürgen het erg druk met 
he t verkopen van kaartjes en ansich
t en , anders had hij ons persoon li jk 
r ondgel e id . De vroegere opslagrui m
ten in deze molen zi jn ingericht al s 
museum. Foto's, documenten en voor
wer pen geven een goed beeld van het 
agrari sche ver l eden van het ei l and. 
Bi j dit ver l eden horen de mo lens 
waarvan er, zoals gezegd, ve l e ver 
dlvenen . 

Nog du i zeli g van een kopstoot tegen 
een f li nke balk ber eikten we de 
stell ingzolder. Hier liggen dri e 
koppels maalstenen! Eén koppel wordt 
aangedreven door een ijzeren steen
spil . Op de stelli ng zagen we i n de 
verte de mo l en van Petersdorf . Het 
moet een un i ek gezicht geweest zijn , 
die twin ti g molens op zo ' n eiland. 
Op naar Pet ersdorf. Hi er vi nden we 
de Südermühle, een forse mo l en met 
windroos. Vroeger bezat de molen 
zelfzwichti ng . Deze i s verdwenen en 
heeft plaatsgemaakt voor een vreemd
soor tig hekwerk. Het wiekenkru i s 
heeft zijn bes te ti jd gehad en de 
molen, inger icht als restaurant, 
zi et er ni et al te florissant uit . 
Toch heeft de Süde:rmühle het er 
beter afgebracht dan zij n tegenpool 
de Norde:rmühle te Burg. Deze za 1 
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men tevergeefs zoeken. Di t feit 
stemt je nog treuriger al s je weet 
dat deze molen de laatste, nog vol
op i n bedrijf zijnde molen van het 
eiland was. Molenaar Beijer draaide 
tot 1960 met de Nordermühle. Daarna 
werd de molen verkocht. Oe nieuwe 
eigenaar liet hem in 1966 slopen! 
Dan bracht de Südermühle het er als 
restaurant beter af. 

Oe derde mo 1 en vinden ~1e in 
Dänschendorf . Het is een waar zoek
pl aatje . Verscho l en t ussen bomen 
vinden we een nog gave romp wach 
tende op betere t i jden . Een flinke 
hond hield de wacht en weerhie ld 
mij er van de molen eens beter te 
bekijken. Langs smalle weggetjes 
rijdende ver lieten we het ei l and. 

Een vierde , wel op de kaart aange
geven molen hebben we niet gevonden. 

Eén van onze laatste vakantiedagen 
bracht ons naar he t Openluchtmuseum 
Molfsee bij Kiel. Op- weg naar Mo l fsee 
viel ons oog op de Farver Mühle ten 
westen van Dldenburg . Het is een 
klei ne grondzei l er, ingericht al s 
won ing. Gelukkig veranderde de ei
genaar weinig aan deze korenmo l en. 
De zelfzwichting is verdwenen maar 
voor de rest ziet hij er goed ui t. 
Hij staat keurig tussen rogge -
velden en bez it nog een staart in 
plaats van de in Sleeswijk-Holstein 
zo gebruike lijke windroos. 

Het -Openluchtmuseum Wo l fsee zal 
elke mol enliefhebber goed doen. 
Hier geen achter bomen en huizen 
weggedrukte mo l ens,maar molens i n 
het vrije veld. Er staan er vier. 
Eén waterradmolen, een standerdmo
len, een stellingmolen en een spin
nekop met stel l ing. De watermolen 
met gedeeltelijk overdekt scheprad 
stond oorspronkelijk aan de Rurup. 
Hij werd daar in 1778 gebouwd als 
bovenslagmol en. 
De fundering en onderbouw bestaan 
uit grote rechthoekig gevormde vel d
keien. Daar boven zit een met stenen 
i ngevuld metseh~erk. Omdat de vel d
keien niet voor he t oprapen lagen 
sl oopte men voor deze doeleinden 
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soms complete hunnebedden! 
Twaalf jaar ouder is de uit Rammsee 
afkomstige standerdmolen. 

De molen draai t regelmat i g voor de 
prins. Om aan de Duitse veiligheids
voorschriften te vol doen heeft men 
alle be1~eegbare del en afgeschermd 
met kippegaas. Hetzel f de zag i k te 
lemkenhafen. Eigenlijk jammer, want 
een plank oogt beter . Het opvallende 
aan deze molen is dat de trap opzij 
van de molen zit en niet recht ach
ter de kast. Er ontstond zo voldoen
de r uimte voor paard en wagen om 
recht onder het luiwerk te komen . 
De molen heeft ook t e korte wieken. 
De molenaar moet een trapje gebrui
ken om in het hekwerk te kunnen 
k 1 immen 1 Een veilighei dsmaatrege 1? 
Je zou het haast zeggen. 

De spinnekop met stelling is een 
typisch molentje voor boerengemaal. 
De stel ling is te bereiken via een 
klein deurtje. Kru ipdoor , slu ipdoor. 
Het pyramidevormige onderstuk biedt 
ruimte aan één koppel stenen. Ruim
te voor ops l ag is er niet. Dat ge
beurde, voor zover nodig, in de 
boerderij. 

Aan de rand van het museumterrein 
staat de molen van Hollingsted. Oe
ze in 1865 gebouwde Ca lerieho lländer 
heeft geen zel fzwichting maar wel 
een windroos. Dit is de tweede mo l en 
van het museum di e rege lmatig in 
werking is . Helaas kwamen wij voor 
de dichte deur. Gebouwen het verst 
van de ingang sluiten het eerst. 
Het is maar dat u het weet. Pech dus. 
De t ijd was voorbij gevl ogen. Maar 
wat wil je, het museum heeft veel te 
bieden. 

Naast de molens, prachtige boerde
r i jen, oude huizen en bedrijfsge
bouwen. Er is een echte rokerij waar 
men heerl ij ke rookworst kan kopen en 
een pitrietvlechterij met leuk riet
werk. U zu l t zich er niet vervelen. 

Sleeswijk-Hol stein is voor i edere mo
lenl iefhebber een aanrader. Heeft u 
nog geen pl annen dan is dit een leuk 
al ternatief. 



De stander dmolen uit 1766 
in het PreiZic htmuseum 
Molfsee te KieZ- Rammsee. 
Let op de trap opzij van 
de staart en de t e kor te 
wieken . 

Ansichtkaart, arahief 
H. A. Haoh.mer . 

T.I .M .S. - EXCURSIE VELUWSE WATERRADMOLENS 

door C.E. van der Horst 

Op zaterdag 7 mei j . l . vond de 2e j aar l i jkse excursie pl aat s van Nederlandse 
T.I .M.S.-leden (T. I .M. S. st aat voor The Int ernat ional Mol onological Society) , 
met een dagprogr amma onder het motto: 

"Waterkracht op de Oost-Ve l uwe~ 

Er waren die dag 20 deelnemer s vanu i t het gehel e l and gekomen, allen bekende 
malinologen waaronder di ver se schr i jvers van mo l enboeken al s bi jvoor~eeld 
het echt paar Nij hof, samenstell ers van de boeken Windmolens i n Neder land en 
Watermolens in Nederland, de heer L. H. Blom, schr i j ver van het boekj e De 
Tjasker, de heer L. van Lambalgen, medewerker van het weekbl ad De Molenaar 
en samenstel ler van diverse boekjes Molens in Oude ans i ch t en, de heer A.H.P.M 
Meesters uit het zuiden van ons l and, ook van zi j n hand ver schenen di verse 
mo lenarti kel en . 
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Het complex van de Wenumse koren-waterradmoten in vroeger tijden, compleet 
met spoo~egaansluiting! Foto: Vrienden van de Veluwse Waterradmolens. 

Uit onze Gron inger provincie was de heer W.O. Bakker deelnemer, samensteller 
van het boekje Groninger Molens in Oude ansichten en C.E. van der Horst. 
Begunstigd door fraai lenteweer begroette de heer C.A . van Hees, (medewer
ker Ver. De Holl andsche Molen en voorzitter van de Nederlandse T.I.M.S. ), 
de aam~ezigen op de watermolen van Wenum, een korenmolen met bovenslagrad. 
Hi er hield de heer Ir. IJzerman een inleiding over het ontstaan van de 
sprengenbeken op de Veluwe. Eeuwen terug zijn deze beken bijna allen gegra
ven ten dienste van de opkomende industrie, m.n. de papiermolens, kopermo
lens , olie- en korenmolens. Vervolgens werden enkele van deze typische 
sprengenbeken te voet en per auto bezocht. 

"De Kopermolen" 
te Zuuk, gem. Epe. 

Foto: 
J.A. van Krimpen. 
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De lunch werd daarna genoten i n één van de vroegere bedrijfsgebouwen van de 
korenmolen te Wenurn die door vrijwillige molenaars ondertussen in werking 
was gezet. 

Het volgende bezoek gold de voormalige kopermolen te Zuuk (gem. Epe), een 
fraai rechthoekig gebouw uit de 17e eeuw met een houten bovenslagrad . Deze 
molen, eigendom van de fami l ie Heering werd oorspronkelijk als papiermolen 
gebouwd en in 1747 gewijz igd in kopermolen, hier werden koperen platen ge
slagen o.a . voor het gebruik in scheepsrompen . In 1855 werd het bedrijf ge
staakt en de molen werd weer een papiermolen . In 18g1 tenslotte werd demo
len gewij zigd in een korenmolen . Deze laatste funktie heeft de molen behou
den tot op de huidige dag maar al heel veel jaren is het bedrijf niet meer 
in ·.-~erking . 
Het bijzondere van deze molen is , dat er nog al tijd, na bijna 100 jaar, 
overbli jfselen t e zien zijn uit de papi ermolen- t ijd. Zo li ggen er op de 
stoffige zol der zelfs nog schepbakken, hangen er nog de diverse oude droog
touwen en l igt er nog een vaatje hars dat vroeger gebruikt werd om het pa
pier glad te maken. Een bijzonder, héél interessante mol en deze Kopermolen 
waarin men zich 100 jaar terug in de tijd waant. 
Vervolgens werd koers gezet naar De Middelste Molen te Loenen . Een kleine 
papierfabri ek met stoom- en wateraandrijving di e tot in 196g in bedrij f is 
geweest . Een schi tterend geheel van i ndustr iële archeologie . Hier werd pa
pi er vervaardigd uit oud papier me t een primi tieve papi ermachine uit 1891. 
Men vindt in dit 19e eeuwse gebouw o.a. een grote weekketel, een kollergang, 
2 holl anders , een droogcylinder uit 1913, sni j- en weegapparatuur en 2 oude 
papierpersen. 
Helaas is de stoompijp van de stoommachine enige jaren geleden afgebroken 

Voorzijde van "De Middels te ,~falen" te Loenen (Gld . ) 

Foto: C.e. van der Horst, 7 mei 1988 . 
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De bovenslag-oliemolen 
te Eerbeek op 7 mei 1988. 

Foto: C.8. van der Horst. 

en is de stookketel in niet al te beste staat, maar overigens zou al les zo 
weer in werking kunnen worden gesteld. 
De produktie van de fabriek bedroeg zo'n 70 kg. papier per uur en dit bl eek 
te gering voor een ren9abele bedrijfsvoeri ng. 
Al s museum moet aan deze fabriek met waterrad echter de ui terste zorg worden 
besteed! 
Tenslotte werd nog een bezoek gebr acht aan de wateroliemo l en te Eerbeek. 
Een kl ei n molentje met een helaas defect bovenslagrad zodat draaien niet 
moge li jk was. In dit 19e eeuwse gebouwtje vindt men een kol lergang, een 
vuist er en twee s l agheien. Een ernaast gel egen korenmolen is jammer genoeg 
onlangs afgebroken. Op de ol iemo l en moeten we zu i nig zijn! Een restauratie 
is dri ngend gewenst! 
De Nederlandse T.I.M.S. heef t met deze geweldig interessante excursie haar 
bestaan wel be•,o~ezen en met be l angste n i ng zien wij het volgend jaar mei 
een nieuwe excurs i e tegemoet. Het is nu nog niet bekend waar het naar toe 
zal gaan. Inli chtingen over T.I.M.S. geeft de schrijver u graag. 

OVER EEN MOLEN VERZAMELI NG 

tt 1. Uit Duits l and ontvingen wij een 
tweetal nummers van "Oer Mühl stein", 
Periodikum der Vereinigung zur Erhal
tung von Wind- u. Wassermühlen in Nie
dersachsen . Van dit tijdschrift dat 
vier jaargangen bestaat verschenen tot 
nu toe ó nummers. Wij kregen nummer 4 -
november 1986 en nr . 5- april 1987. 
Het in offset gedrukte blad heeft de
zelfde afmetingen als onze ei gen 'Zelfzwichter' en ook ongeveer eenzelfde 
aantal pagina's. Oe inhoud is gevarieerd met artikelen, mo lennieuws, boek
bespreking e .d. Jammer i s dat de afbeeldingen zeer slecht gedrukt zi jn 
en dat de gebruikte letters, naar onze smaak veel te klein zijn. Het l eest 
wat moeizaam. Het laatste nummer heeft P.en oplage van 800 exemplaren. Al s 
l id van de vereniging kan men dit blad ontvangen. Een lidmaatschap kost 
20 0~1 per jaar. Het adres is c/o Schewel ing, Corsicakamp 33, 4500 
Osnabrück . 
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De bekende Oostfriese 
"MühZe Huis inga" te 
Bunde uit 1911, vlak 
over de grens. 
Kleinere voorganger 
gebouwd in 1860, af
gebrand in mei 1910 
en daarna herbouwd 
door molenmaker 
Wiertsema uit Saheemda . 

Snige gegevens: 
VZuaht 22,30 meter; 
hoogte stelZing 14,50 
met er, kaphoogte 27,60 
meter. Top van 
btiksemafZeider 38,50 
meter. 
In tegenstelZing tot 
de andere molens is 
er onder iedere 
steZZingZigger een 
sahoor, geen "kraaie
poten11 dus. 

Op deze foto van 13 juli 
1985 staat hij met ge
sloten kleppen en neer
gelaten vangstok te malen. 

Foto: M.E. van Doornik . 

tl 2. Heel direkt over de grens, gek l emd tussen Nederland, Dol l ard en Eems 
ligt het Duitse Rheiderl and. Wie van ons kent niet de hoge ste l lingmolen 
van Bunde onder de rook van Nieuweschans (zie foto boven) ? Over dit gebied 
nu verscheen in 1986 "Mühlen und i4üller im Rheiderland", geschreven door 
Rudolf C. Hoek. Er stonden hier eens meer dan 20 windmolens, waarvan er nu 
nog slechts 5 zijn overgebleven. 
Het keuri g in linnen gebonden boek (afm . 15 x 22 cm . ) met afbeeldi ngen in 
z/w en één in kleur beschrijft de geschiedenis van deze mol ens en vermeldt 
de resp . bezitters. Zo vernemen wij dat de grote molen i n 8unde i n 1911, 
na brand van een vorige, gebouwd is door de Scheemder molenbouwer Wiertse
ma . Ook kunnen wi j lezen dat de Burgmühle in Weener uit 1786 nog in 1977 
werd afgebroken en verhuisde naar het Drentse Nijeveen. 
Dit boek is voor iedere Groninger molenliefhebber aan te bevelen. Uit 
al les bli jkt hoe nauw dit gebied met ons land is verweven. 
De prijs is 32,80 DM en het is verkri j gbaar bij de uitgever Ver l ag H. 
Resius, die ook de krant "Rheiderland " ui t geeft, in Weener. 
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e 3. "De Ho l landse Molen Monument of werktu ig?" door Drs . Karel Mulder. 
Een boek dat verscheen als scriptie voor de studio Wijsbegeerte van Weten
schap, Techniek en Samenleving aan de Universiteit Twenthe. 
Al s ondertiteling koos men voor : Een onderzoek naar de controverse over 
het voortbestaan van de Hollandse windmolen. Het is een boeiende studie ge
worden van ca. 260 pagina's. Na een geschiedkundig overzicht over de wind
molens, beschrijft de heer Mulder de eindstrijd van de windmolen-periode 
en dan vooral die van de poldermolens in Nederland. Het spreekt vanzelf dat 
hierbij de rol van de Vereniging De Hollandsche ~1o l en zeer uitvoerig aan 
bod komt. En dat is een boei ende. strijd geweest met voorstanders (o.a . 
Henri Po l ak} en tegenstanders (Herman de Man). Ook de politiek speelde in 
deze zaak een rol. 
Een bijzonder be l angwekkend boek, dat wij graag aanbevelen. De afbeeldingen 
zi jn he laas erg slecht over gekomen, maar dat maakt deze studie niet min
der i nteressant. Men kan dit boek bestellen bij "De Boerderi j " - Un ivers i 
teit Twenthe, Postbus 217 - 7500 AE Enschede met verme lding "Boerderijcahi er 
8701 " - Oe prijs is f 36,04. 

e 4. Het boek dat wij nu graag onder uw aandacht wi llen brengen is geen 
louter molenboek. Wel interessant echter, de titel is: "Nederlands Ver l eden 
NU -Het Nederlands Openluchtmuseum 75 jaar". Met di t fraaie fotoboek viert 
het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem zijn 75e verjaardag. Het blikt 
terug op de 75-jarige geschiedenis. Toch komt vooral het heden aan bod. Het 
boek, dat voor dr i ekwart uit foto's bestaat, biedt een goede indruk van het· 
veranderende patroon van ons dagelijks l even. El k hoofdstuk is gewijd aan 
een gebied, karakteristiek voor het l even in Nederland vanaf de zeventiende 
eeuw, zoal s dat in het Open l uchtmuseum is te zien: 
boerderijen en ambachtswoningen in hun eigen omgeving, fabrieken, molens, 
winkel s·. De betekenis van die gebouwen, op welke wijze ze herbouwd en ge
groepeerd zijn èn uit wel k type cul t uurl andschap ze zijn voortgekomen. 
l~äar ook traditionele kl ederdrachten, industriële archeologie, gebruiks
voorwerpen, tradities en oude ambachten. Zelfs de kermis is niet vergeten. 
Voor een bezoekje aan het Openluchtmuseum hoeft u niet per sé naar Arnhem! 
Afm. zijn 21 x 29 cm. - ISBN 90 120 5446.X, prijs f 29,90., 160_pag's met 180 
foto's, waarvan 50 in kl eur . Verkrijgbaar bij de boekhandel . Een uitgave 
van de Staatsuitgeverij - Oen Haag . 

e 5. In Frans sprekend Belgi ë (Wallonië} Z1Jn hee l we1n1g molens overge
bleven en de bescherming van deze monumenten is ronduit bedroevend. Toch 
zijn er ook molenvrienden te vinden in dit deel van ons buur l and, getui-
ge de nu volgende uitgave: 
"Moulins en Hainaut ", een dik boek in geplastificeerd omslag dat bestaat 
uit een aantal bijdragen door niet minder dan 14 schrijvers. 
Het boek bestaat uit 383 pag's - ISBN 2-87193-032-5. Uitgave van Crédit 
Communal - 1g87. Het is voorzien van talrijke Z\·1/W fo to's en een klein aan
tal schi l derijreprodukties in kl eur. Voorts vel e t ekeningen, kaartfragmen
ten enz. De in het boek gebruikte taal is het Frans en dat zal voor de 
meeste Nederlanders dus geen eenvoudige zaak zijn. 
Het boek eindigt met een opgave van all e overgebl even wind- en watermo lens 
in Frans België. En, dat vinden wij jammer, zonder afbeeldingen. 
Er wordt slechts verwezen naar bestaande foto's die dan in één of ander 
archief zijn t e vinden. Dit vermindert o.i. de waarde van di t overigens 
voortreffelijke boek. 
Verkrijgbaar bij Gysbers & Van Loon te Arnhem - Bakkerstraat 7-7a - Prijs 
f 84,38 franko. 
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tt 6. De afdeling Heemkunde van het buro Onderwijs van de Gemeente 
Weststel li ngwerf (Fr . ) heeft in offset een cahier uitgegeven met als 
titel "Molens in Weststellingwerf", formaat A 4 in plas tic klemband , 48 
pag's, volop getllustreerd. Oe uitgave is bedoeld voor onderwijzers en 
l eraren in de betreffende gemeente . Heel summier heeft men bestaande en 
verdwenen molens beschreven en afgebeeld. 
In de tekst nogal wat onduidelijkheden en onvolledigheid (wanneer is de olie
molen i n Schipsloot verstoomd, wanneer verdwenen, wat gebeurde er met de 
s toomolieslagerij enz.). Toch een leuk initiatief! Het boek j e i s niet in 
de handel. 

tt 7. Molen De Bnge~ - Varsseveld is een klein boekje (brochure) samenge
steld door H. Koskamp en uitgegeven te Varsseveld in juni 1986 (herdruk ) . 
Het geeft de beknopte geschiedenis van deze herrezen molen, een ronde ste
nen stellingmolen . Oe overige pagina ' s van het boek je geeft wat algemene 
inleiding over molens. - 12 pag ' s - getll. Verkrijgbaar bij de molen, elke 
zaterdag van 10-16.00 uur . U kunt ook bellen met de heer J . Konink, Stads
heide 8 , 7004 JE Doetinchem (08359-725) . 

tt 8. In het december-nummer van 1984 deden wij u onder nr . 1 van deze 
rubriek melding van de uitgave "Oe Korenmolen van Buitenpost" door A.1·1. van 
Dop . Nu kunnen wij u mededelen dat er van dit boekje een herdruk is ver
schenen met ca . 20 pag's aanvullingen . Oe prij s van deze to.~eede druk is : 
f 12,50. Voor degene die indertijd het boekje hebben gekocht kan de aan
vulling ook los bestel d worden. Oe prijs bedraagt: f 4,50. Bes te ll en per 
gi ro 65 15 79 t.n.v . de heer A.M. van Dop te Naa ldwi j k. 
Genoemde pr ij zen zijn incl. portokosten . 

tt 9. Uit Brussel ontvingen wij een fraai vouwblad getiteld "Molenzorg 
in Vlaanderen"- Gejaagd door wind en water. Het vouwblad bestaat uit 4 
grote pagina's , dubbel bedrukt met bijzonder mooie afbeeldingen in zw/w en 
kleur . Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Pers en Voorlichting - Belliardstraat 14-18, 
1040 Brussel . 

tt 10. Eveneens uit Belgi ë is een uitvoer ig artikel "De l~olens van 
Opbrakel " door Victor Morre. Opbrakel is een Oostvlaamse olaats in de 
buurt van Ronse. Daar stonden 3 windmolens en 1 watermol en. Deze worden 
in een 30-ta l pagina ' s uitvoerig beschreven in het driemaandel ij ks tijd
schrift "Triverius". Jaargang 16 nr. 4 - oktober 1986. Verkri jgbaar bi j 
de Stichting "levende Mo lens" te Roosendaa l voor de pri js van f 6,95 
excl. portokosten. 

NIEUWE LEDEN 
M.A. Andriessen 
P. Bethlehem 

Akkrum 
Enumatil 

Rolde 
Slochteren 

Schoonebeek 
Roden 

Uithui zermeeden 

P. Kuiper Groningen 
T. Scholtens-Wagenaar Roedeschool 

H. Blauw 
G. J . Boererna 
K. Kingma 
J. Kl eiboer 
J . J . Klein 

Geeske Somer Oudeschi p 
Klaas Toxopeus Groningen 
H.A. de Vries-Rozema Ezinge 
J .P. Wubbema Winschot en 
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ONS MOLENWINKELTJE 

Onderstaande artikelen zijn bij onze veren1g1ng op aanvraag verkrijgbaar. 
De prijzen gelden afgehaald bij de heer en mevrouw Dijk, Aduarderdiep 3, 
9983 TG Den Ham (Gr.), telefoon 05903-1722. 
Bij toezending moeten wij portokosten in rekening brengen. Aangezien deze 
kosten sterk afhankel ijk zijn van het bestelde artikel, worden zij niet 
hier, maar all een op de factuur vermeld. 

MOLEN-ANSICHTKAARTEN (per ser ie 12 stuks, zwart/wit) en ZELFZWICHTERS 

Overdrukken 
Serie A UITVERKOCHT 
Serie B f 10,
Serie C f 10, 
Serie o J 10,-

De Zelfzwichter tot nr. 4180 J 2, - p.st. 
vanaf nr. 4180 J 2,50 p.st . 

THEELEPELTJES 

Molenafbeelding in diverse typen op steel f 4,
Molenafbeelding met draaibare wieken op 
steel en molenafbeelding in blad f 5,-

STICKERS 
Met embleem Ver. Vrienden van de Groninger ~lolens J 1,
Met afbeelding van een Groninger mol en f 1,-

KLEURENPOSTERS 

Molen "Hollands Welvaart" te Mensingeweer 
staand formaat 40 x 60 cm. 

Holen "Wil hel mina" te Noorderhoogebrug 
luchtfoto, liggend formaat 45 x 63 cm. 

f 5,-

f 5,-

Oe laatstgenoemde poster is uitsluitend verkrijgbaar bij de heer C. Pieck, 
Julianastraat 39, 9744 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-ANSICHTKAARTEN 

Van diverse Groni nger molens, 12 stuks f 12 , -

MOLEflBOUWTEKENHIGEN voor schaalmodellen Sf~EERMIDDELEN voor uw molen 

Standerdmolen 
Wipmolen 
Koren/poldermolen 
Spinnemolentje 

f 1D,
f 10,
f 10,
f 5,-

Blokvet per 2! kilo, 
zacht vet per 10 kilo . 

Prijs per kilo f 3,50 

BORDUURPATRONEN (met diverse molenafbee ldingen) f 10,-

LESBRIEVEN OVER MOLENS (voor de jeugd) f 1,-

MOLENTEGELTJES en HOLENKAARSEN (Go uda) f 5,-

VERZILVERDE THEELEPELTJES met afbeeldingen van de molens : 
"De Eolus" te Fransum, "De l el ie" te Eenrum, "De Vier Winden• te 
Pieterburen, "' t Witte lam• te Zuidwolde, "Wi lhelmi na" te Noordehogebrug 
en "Windlust" te Zandeweer. Te koop op deze molens f 9,- per stuk. 
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