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BIJ DE VOORPLAAT: 

Dit is de, nog naamloze en pas gerestaureerde, koren- en pelmolen van Wetsinge 
in de gemeente Adorp. Hij dateert uit 1872 en heeft een voorganger gehad uit 
1828, die afgebrand was. Hij is in eigendom van E. Offeringa's Gortprodukten
fabrieken B.V. te Groningen en werd i n 1967 stilgelegd, waarna een per iode 
van verval van bijna 20 jaar volgde. Aldus groeiden de populieren "onopge
merkt" rustig omhoog, zo erg zelfs, dat een der roeden tussen de takken door 
stak. 
Na veel wi kken en wegen (er is zelfs een sloopvergunning aangevraagd ... !) 
heeft men in 1985 uiteinde l ijk besloten om tot restauratie over te gaan. 
Met het oog daarop zijn de windhinderlijke populieren op 24 februari 1986 
gerooid, zodat de biotoop van de Wetsinger molen aanzienlijk verbeterd is. 
Deze molen heeft een heel bijzonder inrichting: de koningsspil is ongeveer 
twaalf meter lang met in de zolder onder de stelling het spoorwiel. 
Oe twee pel stenen en het koppel maalstenen op de maalstoel, welke zich alle
drie op de stellingzolder bevinden, hebben zodoende ONDERAANDRIJVING en 
het geheel loopt zeer licht. Een zeer unieke molen, die voor afbraak is be
hoed! 

De wieken zijn weer met de vertrouwde zelfzwichting uitgerust, waarbij de 
kleppen op de oude originele manier uit dunne plankjes zijn samengesteld. 
En weer terug van weggeweest: dwarskleppen aan de vier enden. 
De officiële opening vond plaats op woensdag 28 september door gedeputeerde 
G. Beukema. Molenaar H. Hazekamp, die naast de molen woont en hier vroeger 
heeft gewerkt, zal de molen weer in bedrijf nemen. 
Het is echt de moeite waard om deze bijzondere molen te bekijken. 

Foto: Martin E. van Doornik, 25 september 1988. 
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REDAKTIONEEL 

Nu ieder een met vakantie i s geweest, kan all e aandacht weer ger icht worden op 
ons ei gen gewest. 
Wij, de redaktie van ' De Zel fzwichter' willen u daarbij weer wijzen op de 
parels van ons landschap: de windmolens. Eeuwenlang bepaalden zij met de 
kerktorens, in hoge mate de herkenbaarheid van onze steden en dorpen . 
Ook het polderlandschap werd levendig en toonbaar door de talrijke zwenkende 
en wiekende poldermolens. 
In onze eeuw zag het er naar uit dat de molens allen zouden gaan verdwijnen 
vanwege een tekort aan economisch nut. 
Gelukkig hebben liefhebbers reeds s inds 1923, de vereniging 'De Holl andsche 
Molen' werd toen opgericht , een krachtig protest laten horen en mogeli j kheden 
aangedragen om het grote molen-sterven tegen te gaan. 
Later werd deze roep overgenomen door vele verenigingen en stichtingen in ons 
land. Onze Vereniging Vrienden van de Groninger Molens (1974) laat u middels 
dit tijdschrift en haar twee ledenvergaderingen per jaar van alles weten over 
onze molens. 
Wij hopen dat deze 'Zelfzwichter' nr. 3188 u zal bevallen en wij wensen u 
gaarne en i ge uurtjes leesgenot . 

C.E . van der Horst . 

Voor het volgende nummer van 'De Zelfzwichter ' van december 1988 wordt u 
vriendelijk verzocht uw kopij in te zenden v66r: 

,,~ 16 november 1988. 

VRAAG & AANBO D 

De redaktie herinnert u eraan dat het voor leden mogelijk is om in 'De Zelf
zwichter' gratis advertenties te plaatsen voor verzamelaars e.d. 
Zuiver commerciële advertenties zijn ook mogelijk, maar hiervoor zal moeten 
worden betaald. 
De redaktie behoudt zich het recht voor om ingezonden mededelingen zonder op
gaaf van redenen te weigeren. 

VERENIGINGS- BELE ID 

Het is een goede zaak voor het bestuur om steeds alert te zijn op de doel
stellingen, die door de vereniging worden nagestreefd. 
Door het bestuur is een beleidsplan opgesteld dat naar behoefte kan worden 
aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Zo bezinnen wij ons bijvoorbeeld 
nog op het beleid inzake molenrestanten e.d . 
Speciaal t en behoeve van onze nieuwe leden hebben wij als redaktie gemeend 
het hu id ige beleidspl an i n zi j n geheel te publi ceren. 
Na l ezing zul t u merken dat er plannen genoeg zi jn en dat uw steun onmisbaar 
voor ons is. 

De redaktie. 
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'BELEID VAN VERENIGING VRIENDEN VAN DE 

GRONINGER MOLENS 
door Crieto J. de Vries 

Onze vereniging stel t zich ten doel 
de bevordering en het behoud en in 
werking houden van de in de provin
cie Groningen aanwezige molens, één 
en ander in de meest uitgebreide 
zin genomen en al hetgeen daarmee 
i n de ruimste zin verband houdt of 
daaraan bevordelijk kan zijn, waar
bij bovendien het streekeigen karak
ter, zoals zelfzwichting op demo
l ens, moet worden behouden. 
Om deze doelstelling na te streven 
heeft het bestuur deze beleidsnoti
tie opgesteld om voor de leden dui
delijk te maken waar wij mee bezig 
zijn. 
Vele van onze leden zijn aktief op 
allerlei gebied en/of werkzaam in 
andere verenigingen, stichtingen en 
commissies, die zich bezighouden 
met mo lenbehoud en molenbeheer en 
zo mede aan de doelste lling van de 
vereniging. 
Wij streven er naar om al le molens 
in onze provincie te behouden en 
deze zoveel mogelijk te laten draai
en , opdat -een ieder hieraan plezier 
kan beleven. 

Molenbestand 
Onze provinc ie te l t momenteel 82 
oude molens, waarvan 51 koren- en/ 
of pelmolens, 29 poldermolens, 2 
zaagmolentjes en 1 koren-pel en 
zaagmolen. De onderhoudssituatie 
van 7 molens is erg zorgel ij k. Om 
deze molens van ondergang te behoe
den is conservering van de restan
ten een noodzaak. 
Onze vereniging heeft in 1988 een 
Amerikaanse windmotor gekocht om 
ook dit type molen van ondergang 
t e behoeden. Er wordt gewerkt aan 
een revisie en een gunstige locatie 
om deze molen te herbouwen. 
De herbouw van een spinnekop, een 
tjasker en een weidemolen heeft een 
hoge prioriteit. 

Deze spinnekop was de laatst over
gebZeven molen van dit type in 
Groningen. De molen stond bij het 
landgoed De Ennernaborg onder Nid 
woZda. 
In 1949 werd hij gesloopt. In 1900 
waren er nog 64 van dit soort mo
lens in onze provincie. 
Wij vinden dat er tenminste één 
exemplaar weer moet worden her
bouwd. 
De meeste spinnekoppen vindt men 
nu nog in Friesland. 

Foto: archief C.E. van der Horst 



Interne Organisatie 
Jaarlijks worden er twee ledenver
gaderingen gehouden. De voorjaars
vergadering in Groningen heeft een 
meer organisatorisch karakter, zo
als verslagen van de secretaris en 
penningmeester~ bestuursverkie
zingen enz .• Toch blijft er ruimte 
voor het vertonen van films of dia's 
over molens in Nederland of daar
buiten. 
De najaarsvergadering wordt buiten 
de stad Groningen gehouden waarbij 
wordt gezocht naar een zekere aktu
aliteit in de provincie. Iedereen 
is welkom op zo'n bijeenkomst waar 
na enkele aktuele molenzaken de 
verdwenen molens in de betreffende 
streek uitgebreid worden behande ld. 
Voorafgaande aan de vergaderingen 
is er een ruilbeurs van mo l enan
sichten. 
Ieder jaar wordt er voor de leden 
ee.n excursie georganiseerd waarbij 
molens in een wijde regio worden 
bezocht. 
Het bestuur telt 11 leden waarvoor 

een taakverdeling is opgezet. Er 
wordt meestal 8 x per jaar verga
derd. 

Verenigingsargaan 
Ons verenigingsargaan "De Zelf
zwichter" komt vier keer per jaar 
uit. De redactie verzorgt, gehol
pen door enkel e externe vrijwil
ligers, een blad van ca. 32 pagi
na ' s op AS formaat (21 x 15 cm) 
waar steeds door de leden naar 
wordt uitgekeken. 
In het blad worden artikelen opge
nomen over onderhoud en restaura
ties van molens informatie over 
verenigingsactiviteiten, excursies, 
historie van mol ens, molens elders 
in de wereld, informatie over ver
schenen molenboeken. 
Het blad wordt ook gebruikt door 
de stichting 'De Groninger Molen' 
en het Gilde van Vrijwillige Mole
naars om hun nieuws te publiceren. 
Getracht wordt om advertenties in 
het blad op te nemen om een nog 
betere uitvoering te kunnen reali
seren. 

Ook tjaskers hebben vroeger in het Groninger~nd gestaan. Nu vindt men ze nog 
in Pries~nd en Overijsse~. De hier afgebee~e molen stond in Rijperkerk. 

Foto: W.O. Bakker, juU 1955. 
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Voorlichting 
Jaarlijks wordt er veel tijd be
steed aan de voorlicht ing over onze 
molens en molenactivi teiten . De ver
eniging heeft de beschikking over 
films en dia's van molenrestaura
ties. Enkele jaren terug is een les
brief voor de lagere schooljeugd 
uitgegeven die veelvuldig wordt ge
bruikt. Er is ook een bijbehorende 
dia-serie te leen . 
De filmclub van het E.G.D. (thans 
E.P.O.N.) maakt voor onze vereni
ging enkele films die in 1988 be
schikbaar komen. Hierin worden 
vele molens belicht . 
Reeds vele jaren worden er folders 
uitgegeven voor o.m. ledenwerving. 
Gewerkt wordt thans aan de uitgif
te van een propagandaboekje over 
de molens. De tekst is reeds ge
schreven door een journaliste. 
Gezocht wordt nog naar de benodigde 
subsidiënten voor de drukkosten. 
Andere molenorganisaties 
De meeste molenei genaren in onze 
provincie zijn lid van de stich
ting 'De Groninger Molen', een 
overkoepelende stichting met als 
doelstelling het instandhouden 
van de Groninger molens en het be
vorderen van de kennis en de be
langstelling voor de Groninger 
molens. 
Onze Vereniging is vertegenwoor
digd in het algemeen en het dage
lijks bestuur en in enkele commi s
sies . Het is de bedoeling dat de 
public-relations taak van de 
Stichting door de Vereniging wor
den behartigd. 
Het Gilde van Vrijwillige Mole
naars, afdeling Groningen, ver
zorgt opleidingen en proefexamens 
van vrijwillige molenaars in op
leiding. Het is van groot belang 
dat er voldoende vrijwillige mo
lenaars zijn en blijven om de 
molens te laten draa ien. 
Een draaiende en zo mogelijk wer
kende molen i s tenslotte ons vi
sitekaartje waar de bezoeker het 
beste kan worden voorgelicht 
over de molens en de activiteiten. 

Vele vrijwillige molenaars werven 
daarbij ook leden voor onze ver
eniging . Onze vereniging steunt 
van harte de werkzaamheden van het 
Gilde. 
Verspreid in de provincie zijn er 
diverse gemeenten, molenstichtingen 
en molenwerkgroepen die allemaal 
werken voor het instandhouden van 
onze molens. Bepaalde activiteiten 
kunnen efficiënter regionaal wor
den opgezet om de betrokkenheid 
van de streek zo optimaal mogelijk 
te gebruiken. Hierbij wordt regel 
matig gewezen op het bestaan van 
onze vereniging en de mogelijkheid 
van lidmaatschap. 
De vereniging "De Hollandsche Molen" 
is de landelijke vereniging voor 
het behoud van molens in Nederland. 
De examens voor vr ijwillige mole
naars worden ook door deze vereni
ging afgenomen. 

Molenomgeving 
De inrichting van de omgeving van 
molens (molenbiotoop) is van groot 
belang voor de levensduur van de 
molens . Om de maalfunktie van de 
molen te beschermen dient er een 
goede windtoetreding en windaf
voer mogelijkheid te zijn en een 
goede aan- en afvoer van grondstof 
en produkt. 
Vele molens zijn of worden omgeven 
door bomen, hui zen en andere ob
stakels waardoor het zicht op de 
molen en de windtoetreding wordt 
ontnomen. De vereniging zet zich 
waar nodig, samen met andere or
ganisaties in voor het verkrijgen 
en het handhaven van goede molen
biotopen . 

Molendocumentatie 
De vereniging hecht grote waarde 
aan een zo breed mogelijk opgezet
te molendocumentatie van de nog 
aanwezige en de r eeds verdwenen 
molens. Inmiddels is zojuist door 
de vereniging een uit vier perso
nen bestaande commissie benoemd 
die zich met deze materie zal be
zig houden . T.z . t. zal in overleg 
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met de Stichting De Groninger Molen 
naar een mogelijkheid worden ge
zocht om deze documentatie onder 
te brengen. Ook zal worden uitge
zocht op welke manier deze docu
mentatie openbaar kan worden ge
maakt. Leden dfe over molendocu
mentatie beschikken (ook één of 
enkele stuks zijn welkom) en 
hiervan afsche1d willen of moeten 
doen, kunnen dit afstaan aan de 

archiefcommissie. 
(Voorzitter de heer Dr. F.L. Humbert, 
Dosterweg 11- 9751 PA Haren (Tel.nr. 
050- 348169). 
Hiermede kan worden voorkomen dat 
er documentatie uit onze prov incie 
moet verdwijnen naar elders. 
Ook wordt gedacht om in de toekomst 
te komen tot een molenmuseum in onze 
provincie waar allerlei molenzaken 
een plaats kunnen vinden. 

DE. ZELFZWICHTING OP GRONINGER, FRIESE EN 

DRENTSE MOLENS 

door W.O. Bakker 

Oe zelfzwichting op onze Groninger molens werd voor het eerst toegepast bij 
de bouw van de nieuwe Eva in Usquert in 1891. 
Dtt wieksysteem werd naar Duits voorbeeld aangebracht, samen met zelfkruiing. 
Oorspronkelijk kwam het systeem uit Enge land, zoals op pag . 12 van het Gronin
ger Molenboek valt te l ezen . 
De zelfzwichting werd in korte tijd op heel veel Groninger molens aangebracht 
en ook nu nog is het op veel molens te zien. 

Dit i s in belangrijke mate te dan
ken aan de voortdurende inzet van 
o.a. de Provinciale Groninger 
Molencommissie en later ook van 
onze Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens. 
Verder heeft hiertoe in belang
rijke mate bijgedragen onze onver
getelijke molenvriend B. van der 
Veen Czn . met zijn woorden en vele 
geschriften. 
Zelf had ik het genoegen om vele 
gegevens over onze molens bij hem 
thuis, reeds in 1943, te kunnen 
overnemen. 
Hieruit heb ik het nu volgende 
kunnen halen: 
In 1943 stonden in onze provincie 
nog 172 molens, waarvan de over
grote meerderheid nog geregeld in 
bedrijf was. Slechts een tiental 
molens draaide in 1943 nooit meer; 
meestal wegens de slechte staat 
van onderhoud. 
Van de 172 molens hadden 153 molens 
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zelfzwichting, waarvan bij 23 op 
één roede. Na de oorlog nam het 
aantal molens sterk af door afbraak 
en brand. 
Tenslotte bleven de 82 molens over 
die we nu nog bezitten en hopelijk 
in de toekomst kunnen behouden. 
Van de 82 molens heeft nu in 1988 
nog 37 zelfzwichting en hopeli jk 
keert het ook terug op enkele nog 
t e restaureren molens, zoals o.a. 
te Hoeksmeer, Zuidwending en Uit
huizen. 
Hopelijk kunnen we dus over enige 
jaren de helft van onze molens met 
kleppen bewonderen. Voorwaarde is 
echter wel dat deze molens meer 
aandacht, toezicht en onderhoud 
vragen dan met zeilroeden en ze 
zullen door goede beroeps - en vrij
willige molenaars moeten worden 
beheerd. 
Ook van DRENTHE heb ik in 1943 ge
gevens bij de heer Van der Veen 
overgenomen. Daar stonden toen nog 



De zeZfzwichting, ook soms weL jaLoeziewieken genoemd, zoaZs hier op de 
"LangeZandster WatermoLen" te CarmerwoZde, is een wieksysteem, waar wij in 
Groningen weZ trots en zuinig op moeten zijn. Foto: H.E. van Doornik . 

45 molens. Hiervan hadden toen 
slechts 7 zelfzwichting, waar ± 
1950 nog 2 molens bijkwamen . 
Eerst verdween de zelfzwicht ing 
geheel uit Drenthe en bleef slechts 
de molen De Hoop met Bi lau-roeden 
in Norg. 
Later kwamen in Peize de kleppen 
terug en ook de nieuwe molen De 
Sterrenbe~ in Nijeveen hield de 
zelfzwichting, maar ook de zelf
kruiing . 
In FRIESLAND zijn nu nog ± 130 mo
lens over, waaronder een aantal 

tjaskers (11 stuks) . 
Van deze nu nog bestaande molens 
hadden eens 42 zelfzwichting op 
één of twee roeden. Op 8 van deze 
molens zijn nu de kleppen nog aan
wezig en verder hebben de beide 
molens in Dokkum er Ten Have 
kleppen voor terug gekregen. 
Al met al kan geconcludeerd worden 
dat in onze provincie de strijd 
voor het behoud van de zelfzwichting 
goede resu ltaten heeft gehad en 
dat ook ons blad 'Oe Zel fzwich ter' 
zijn naam met ere draagt. 
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VEEL GRONINGER MOLENS VERANDEREN VAN EIGENAAR 

door Martin E. van Doornik 

Het is eind 19B9. Een vrijwillig 
molenaar van een molen in gemeente
telijk eigendom loopt het gemeen
tehuis binnen om daar te melden 
dat er een bepaald molenonderdeel 
aan vervanging toe is. De dienst
doende ambtenaar die voor hem zit, 
is jarenlang een bekend en ver
trouwd persoon voor deze vrijwil
liger en maakt notities van de 
melding. Op zich niets bijzonders, 
zo 'n band komt men overal tegen. 

Door het kabinetsbesluit in Den 
Haag zal per 1 januari 1990 de 
provincie Groningen i ngedeel d 
worden in 23 of 24 nieuwe gemeen
ten. Ten aanzien van de huidi ge 
gemeenten Bedum en Ten Boer is 
men het nog niet eens geworden of 
ze samengevoegd zullen worden. 

Twaalf of dertien gemeenten daar
van mogen hun oude grenzen behou
den, al komen er hier en daar 
kl ei ne grenscorrecties voor. Bi} 
deze grenscorrecties zullen ver
moedelijk twee molens in het ge
ding komen, te weten: nr . 12 
't Witte Lam bij Zuidwolde, die dan 
bij Groningen zou gaan behoren en 
nr. 139 Eben Haëzer te Enumatil die 
misschien onder Leek zal ressorte
ren, daar de bestaande gemeente
grens tussel Leek en Zuidhorn het 
dorp Enumatil in tweeën deelt en 
vlak langs de molen loopt. 

Een zeer amusant, maar wrang ver
haal gaat, dat een bewoner van Enu
matil zijn nieuwe rijbewijs of pas
poort gaat halen bij het ene gemeen
tehuis, terwijl zijn overbuurman 

voor hetzelfde tegen een heel ander 
tarief de leges moet voldoen in een 
ander gemeentehuis. 

De kaart van Groningen met de nieuwe 
gemeentegrenzen en de grenscorrec
ties, die ik voor me heb liggen is 
ook niet erg duidelijk gedetailleerd 
en in de Groninger molenlijst, die 
ik bij dit artikel heb opgesteld, 
is de situering van de beide eerder 
genoemde molens maar in het midden 
gelaten. 

Ook de "molenloze" oude gemeenten 
zijn hierin opgenomen, dit ter 
oriëntatie en met het oog op het 
beschrijven van molenh istor ie . Bij
voorbeeld: "De korenmolen Windlust 
te Molenrijge in de voormalige ge
meente Kloosterburen." 

Verder heb ik me gewaagd tevens de 
eventuele toekomst i ge herbouwplan
nen van molens (Ten Boer, Mussel, 
Meeden, Bombay, enz.) in de lijst 
te vermelden, zodat wij later goed 
weten tot welke gemeente we ons 
kunnen melden, bijv. voor het aan
vragen van bouwvergunningen. 

Het teken *) in de derde kolom van 
de lijst betreft molens in gemeen
telijk eigendom, terwijl de na 1 
januari 1990 gehandhaafde gemeenten 
met een teken **) worden aangeduid, 
dus waarbij de gemeentelijke molens 
nog dezelfde eigenaren hebben. 
En dan praat ik nog niet over het 
nieuwe gemeentelijk beleid ten aan
zien van monumentenzorg, zeer zeker 
daar waar nieuwe gemeenten ineens 
veel molens zullen hebben, zoals 
Zuidhorn .•.•. 

Rechtsboven ziet u het kaartje van de provincie Groningen, zoals het eruit 
gaat zien na de gemeentelijke herindeling in 1990. De dunne grenslijnen 
tussen de oude gemeenten komen hierbij te vervallen, de nieuwe gemeenten 
zullen worden gemarkeerd met de dikke lijnen. 
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Verklaring der cijfers: 
1. Kl oosterburen 6. Grijpskerk 
2. Middelsturn 7. Zuidhorn 
3. Stedum 8. Oldekerk 
4. Loppersum 9. Ni euwolda 
5. Appingedam 10. Winschoten 

GRONINGER MOLENS NA DE GEMEENTELIJ KE 
HERI ND ELING PER 1 JAN. 1990. 

Oude gemeente I dorp Molen- Naam molen nr . 
Ulrum I Vierhuizen 123 De Onderneming 
Leens I Mensingeweer 64 Hollands Welvaar t 
Leens I Zuurdijk 66 De Zwaluw 
Eenrum 32 De Lelie 
Eenrum I Pieterburen 34 De Vier Winden 
Kloosterburen -- geen molen 

Baflo I Den Ande 1 7 De Jonge Hendrik 
Winsum 134 De Vriendschap *) 
Winsum 135 De Ster *) 
Adorp I Wets inge 1 naamloos 
Adorp 2 Aeolus 
Ezinge I Feerwerd 35 Joeswert 
Ezinge I Garnwerd 36 De Meeuw 

Nieuwe 

*) 
Ulrum 

Winsum 

. • • 

. . 
i . 
; 

/ 't§'f 
~ 

.! 
~ 
~ 

,/ 

/ 
/ 

. 
. 
i . , 

i 

gemeente 
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Oude gemeente I dorp Molen-
nr . Naam molen Nieuwe gemeente 

Warffum -- geen molen 
Usquert 124 Eva *) 
Kantens 60 Grote Geert *) Hefshuizen Kantens I landeweer 61 Windlust *) 
Hefshui zen I Uithuizen 121 De Jonge Jan *) 
Hefshuizen I Roedeschool 122 Goliath 

't Zándt I Zeerijp 137 De Leeuw *) 
Middel sturn 74 De Hoop *) 
Middel st urn I Westerwijtwerd 75 Zel denrust 
Middel st urn I Westerwijtwerd 77 De Palen Loppersum Stedum I Garsthuizen 114 De Hoop 
Loppersum 70 De Stormvogel *) 
Loppersum I Garrelsweer 68 Kloostermol en 
Loppersum I Hoeksmeer 69 Meervogel 

Appingedam I Laskwerd 6 Olinger Koloniemolen Appingedam **) 

Bierum I Spijk 18 Ceres 
Delfz i j~ 28 Adam *) Delfzij 1 Delfzijl I Farmsurn 29 Aeolus *) 
Termunten -- geen molen 

Bedum I Zuidwolde 9 Krimstermolen 
Bedum I Onderdendam 10 De Zilvermeeuw Bedum **) Bedum I Zuidwolde 12 't Witte Lam 
Bedum I Zuidwolde 13 Koningslaagte 

Ten Boer 2o Bovenrij ge 
Ten Boer -- De Widde Meu len 

(pl annen tot herbouw 
in 1991-'92) Ten Boer ** ) Ten Boer I Garmerwolde 21 Lange landster Waterm . 

Ten Boer I Ten Post 23 Olle Widde 
Ten Boer I Thesinge 25 Germania *) 
Ten Boer I Waltersurn 27 Fram *) 

Slochteren I Overschild 23 Windlust 
Slochteren I Harkstede 97 Stel ' s Meulen 
Slochteren I Kolham 98 Entreprise Slochteren **) Slochteren 109 Fraeylemamolen 
Slochteren 111 Grootepol dermolen 
Slochteren 113 De Ruiten 

Nieuwolda -- geen molen 
Midwolda -- geen molen Scheemda Scheemda I Nieuw-Scheemda 93 Westerse Wat ermol en 
Scheemda I Ni euw-Scheemda 95 De De llen 

10 



Oude gemeente I dorp Molen- Naam molen Nieuwe gemeente nr . 

Finsterwelde I Ganzedijk 38 naamloos *) 
Beert a -- geen molen 
Nieuweschans -- geen molen 
Bellingwedde I 8ell ingwolde 14 Veldkamps Meuln *) Bellingwedde Be 11 i ngwedde I Veelerveen 15 Nieman's Molen *) 
Bell ingwedde I Vriescheloo 16 Oe Korenbl oem *) 
Bel l ingwedde I Wedderbergen 127 naamloos 
Bellingwedde I Wedderveer 128 naamloze spinnekop 

St adskanaal I Mussel -- standerdmolen Stadskanaal **) (pl annen tot herbouw) 

Vl agtwedde I Ter Haar 126 standerdmol en *) Vlagtwedde **) Vlagtwedde I Bourtange 126a standerdmolen *) 

Veendam -- Bus zien Eul i emeu l en Veendam **) ( in herbouw ) *) 

Wi nschoten 130 Mo 1 en Ber g *) 
Wi nschoten 131 Molen Oi j kstra *} Winschoten **) 
Winschoten 132 Mol en Edens *) 

Dosterbroek I Noord broek- 82 Oe Noordermolen 
sterhamrik 

Dosterbroek I Noordbroek 83 Oe Noordstar 
Muntendam -- geen molen Dos terbroek 
Meeden 73 Oe Rijzende Zon 

(heel misschien 
plannen tot herbouw) . 

Oude Pekela 92 De Onrust *) Oude Pekela Ni euwe Pekela 80 De Zwaluw 

Hoogezand-Sappemeer I 52 De Hoop Hoogezand-
Kropswol de Sappemeer **) 

Haren I Paterswol dsemeer 39 De Helper 
Haren 47 De Hoop 
Haren I Onnen 48 De Biks Haren **) 
Haren I Glinmen 4g De Witte Molen 
Haren I Noordlaren 51 De Korenschoof *) 

Groningen I Vierverlaten 55 Zuidwendinger Waterm. 
Groningen I Leegkerk 57 De Jonge Held Groningen ** ) Groningen I Noorddijk 85 Noordermolen 
Groningen I Noorderhogebrug 87 Wilhelmina 

Leek -- geen mo len Leek **) 
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Oude gemeente I dorp Mol en- Naam molen Ni euwe gemeente nr . 

Marurn I Niebert 71 zeskante mo l en *) Marurn **) 

Grootegast I Seba ldeburen 42 De Eendracht 
Groot egast I lutjegast -- Bombay Grootegast 

(plannen tot herbouw) 
Oldekerk -- geen molen 

Aduard I Fransurn 3 De Eolus 
Grijpskerk 43 naamloos *) 
Gri jpskerk I Gaarkeuken 44 De Westerhorner 
Gr i jpskerk I Visvliet 46 De Hil mahui stermolen 
Oldehove 89 De Leeuw *) Zui dhorn 
01 dehove 90 Aeo lus *) 
Zu idhorn I Enumati l 139 Eben Haëzer *) 
Zu idhorn I Noordhorn 140 Fortuna *) 
Grijpskerk I Niezij l 141 De Zwakkenburger 

NAJAARSVERGADERING 1988 

De najaarsvergadering c.q. propaganda-avond zal ditmaal plaats vinden in 
Veendam. 

De datum die hiervoor is uitgekozen is 10 november 1988. 
Onze leden ontvangen hiervoor een aparte u1tnod1ging . 
Noteert u al vast deze datum? 

WIND, STOOM EN ANDERE NIEUW I GHEDEN 

IN KLEINEMEER 

door H.A. Hachmer 

Tijdens ·één van mijn speurtochten naar oude molenfoto's viel mlJn oog op 
enkele merkwaardige kiekjes. Naast een romp stond een gebouw met daarop een 
groot wit bord . Het gaf trots de geschieden i s van een gemaal weer. Stoom 
verdreef wind, gas verdreef stoom en elektriciteit gas. Achterop de foto's 
stond ; "Kleinemeer 1940". Kleinemeer was een buurtschap bij Sappemeer, maar 
is nu geheel opgegaan in Sappemeer. De Kleinemeersterstraat en wat oude 
huisjes herinneren ons aan het buurtschap. 

Op zoek naar meer gegevens kwam ik 
al gauw bij Miehiel Slag terecht . 
Zijn grootvader was mu lder op dit ge
maa l . De molen te Kleinemeer werd in 
1776 gebouwd. Het was een achtkante 
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stel lingmolen en eigendom van het wa
terschap Kleinemeer en Borgercompagnie
westzijde. De molen stond recht boven 
het Kleinemeersterdiep en bezat één 
schroef. 



Het gemaal in de molenromp te Kleinemeer met . smederij. Op de voorgrond 
v. Z.n.r. de heren: WatermuUier, Sikkerman, Geert Niemeijer (molenaar/smid ) 
en Hiemstra (smids-knecht) . 

Foto ongeda teerd; eigendom van de heer MichieZ. S lag . 

Er bestaat zelfs een foto van deze 
i n 1875 gedeeltelijk gesloopte mo
l en . De foto is vanaf het Oude Win
schoterd iep genomen. Op de achter
grond kan men vaag de contouren van 
de molen onderscheiden. Helaas was 
de kwaliteit van de foto niet zo 
goed anders hadden we hem zeker in 
'De Zelfzwichter' opgenomen . 
In 1875 besloot het waterschap over 
te schakelen op stoom. De molen 
werd gedeeltelijk gesloopt en het 
bovenstuk verhuisde volgens de over
levering naar Drente . Naast de romp 
verrees een gebouw voor de stoomma
chine. De schoorsteen naast dit ge
bouw bepaalde nu het beeld. In 1903 
werd Geert Niemeijer mulder/machi
nist. Tot 1906 draaide hij nog met 
de stoommachine, daarna nam een bij 
de firma E.J. Smit uit Hoogezand ge
bouwde gasmotor het werk over. De 
schoorsteen werd gesloopt maar het 
bijgebouw bleef in iets gewijzigde 
vorm bestaan . 

Geert Niemeijer begon in deze ruim
te een smeder i j. Op deze manier 
sneed het mes aan twee kanten. 
Geert kon toezicht houden op het ge
maal en indien nodig smeedwerk leve
ren aan het waterschap. Zo l everde 
hij verschillende roosters aan het 
waterschap Kleinemeer en Borgercom
pagnie-westzijde. 
De oprichting van het Provinciale 
Electriciteitsbedrijf in 1916 ging 
niet ongemerkt aan Kleinemeer voor
bij. In 1g19 was het zover, het wa
terschap kon overschakelen op elec
triciteit. Maar Kleinemeer was na al 
deze veranderingen het ver 1 ede·n niet 
vergeten. In de twintiger jaren werd 
het 300-jarig bestaan van Sappemeer 
gevierd. Kleinemeer bleef niet ach
ter en liet het l icht letterlij k op 
de molen schijnen. Technisch Bureau 
Eekels uit Hoogezand bouwde een in
drukwekkende stell age. s'Avonds kon 
men deze verlichten. Tienta l len 
lampjes vormden het si l houet van de 
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Het gemaaL vanuit het zuiden gezien in 1940. Rechts is het in 1775 (!) ge
bouwde moLenaarshuis met puntdak en schoorsteen te zien. 

Foto: coLLectie VeenkoLoniaaL Museum te Veendam. 

voormalige stellingmolen . 
Van heinde en verre kwam men om dit 
te aanschouwen. 
Toch zou het niet lang meer duren 
tot dat er niets meer aan de molen 
zou herinneren. Eind dertiger jaren 
verloor het gemaal door verande
ringen in de afwatering zijn funktie. 
De laatste jaren had het nog ge
draaid met een ijzeren schroef van 
de firma Landeweer uit Hoogezand. 
In 1940 viel definitief het doek. 
Het Kleinemeersterdiep werd gedempt 
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en de gebouwen gesloopt. Geert 
Niemeijer bouwde achter het in 1775 
(!)opgerichte molenaarshuisje een 
nieuwe smederij. Wie nu over de 
Kleinemeersterstraat rijdt zal de 
plaats waar het gemaal stond moei
lijk terug kunnen vinden. 
Het stond ter hoogte van nummer 55 . 
Het oude molenaarshuisje werd na 
meer dan 200 jaar trouwe dienst in 
1979 gesloopt. Het gemaal van Kleine
meer werd daarmee voorgoed geschiede
nis. 



VERGETEN EN VERDWENEN ROMPEN 

doo~ H.A. Hachmer 

In de vorige 'Zel fzwich t er' schreef ik een artikel over vergeten rompen in 
de provincie. Tevens vroeg ik om reakties van lezers die nog meer, niet ver
melde rompen kenden . Helaas is er tot nu toe nog maar één reaktie binnenge
komen. Het betrof een melding van twee verdwenen rompen. 
Ook deze reakties zijn natuurlijk van harte we l kom. Een ges loopte romp be
tekent overigens altijd weer een gemiste kans op herstel. Er zi jn voorbeelden 
te over van molenrompen die weer uitgroeiden tot vol vaardige mo lens. 
In het volgende nummer hoop ik de bal ans op te kunnen maken . 
Uw reakties zijn onontbeerlijk. Hoe meer reakties, des te betrouwbaarder 
wordt de 1 ijst . 
Mijn adres is: H.A. Hachmer 

Langestraat 56 
9804 PL Noordhorn. 

De molenromp van het dorpje Sint Annen in de gemeente Ten Boe~, vermeZd 
onder n~. 38 van de rompenlijst in het Groninger Molenboek op pagina 78, 
werd ve~bouwd tot dorpshuis en caf~. De feestelijke opening vond plaats op 
vrijdag 16 september j.l., getuige deze foto. 

Foto: Nieuwsblad van het Noorden. 
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DE MOLENS VAN MOLENRIJ, GEMEENTE KLOOSTERBUREN 
( I I ) 

door W.O . Bakker 

Na mijn artikel over deze molens in nr. 49 van maart 1988 heb ik in het ar
chief van de heer 8. van der Veen Czn. nog heel veel onbekende gegevens over 
deze molens gevonden. 
Reeds in 1628 stond hier een standerdmolen die toen mocht blijven staan bij 
de invoering van de belasting op het gemaal . 

Reeds in 1543 wordt een molen in 
Kloosterburen gemeld, zwettende aan 
het land van Ubbemaheerd (Zijlma). 
Oe molen staat op kaarten van 1686 
en 1781. Hij is verdwenen vààr 1799. 

Oe opvolger, voorganger van de 
WindZust, was een achtkante, met 
riet gedekte grondzeiler met veld
muren, staande op een molenberg. 
Die berg_ lag tussen de weg en de in 
1889 gebouwde molen. Oe molen was 
vààr 1799 gebouwd en had eerst één, 
na 1831 twee koppels stenen en had 
een vlucht van 63 voet. Oe molen had 
vele eigenaren tot in 1883 Johannes 
Gerhardus Henderikus Vos molenaar 
werd. 
Hij liet de molen in 1889 afbreken 
en de nieuwe molen WindLust bouwen. 
Deze zaagmolen stond dus in Veendam 
aan het Ben~den Dwarsdiep-zuidzijde 
en was van de firma A. van Linge Ezn. 
Oe molen werd gebouwd door molenma
ker M. Hoordewier uit Eenrum. 
In 1929 werd zoon Jan Vos eigenaar, 
die hem in december 1945 overdroeg 
aan A.J.C. Leegte. Oe molen ver
brandde op 16 september 1955. 
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Oe tweede molen, aan het einde van 
het Maar westzijde, was een forse 
achtkante stellingmolen op stenen 
onderbouw. Hij was gedekt met riet 
en had een vlucht van 75 voet. 

Oorspronkelijk gebouwd als pel
molen in 1818, werd hij ook koren
molen in 1856 toen de belasting op 
het gemaal was opgeheven. 
Oe molen is gesloopt in 1901 en 
volgens de ge9evens herbouwd in 
Nijkerk (Gld.). 
Maar uit de gegevens van Gelder
land is niet te vinden welke molen 
het in die omgeving geweest zou moe
ten zijn . 
Eigenaars waren o.a . Jan Dirks Mul 
der, Habbo Sijbolts Rutgers, reeds 
in 1832 Veldman tot 1856, waarna 
A.F. Niezemuller tot 1887 eigenaar 
was. In 1899 wordt Fr. Niezernuller 
genoemd . 
Helaas is er geen afbeelding van 
deze molen bekend. 
Over Hornhuizen valt ook nog veel 
te vermelden, maar dat komt een vol
gende keer. 



MOLENNIEUWS 

De nummePs bij deze molennieuwtjes verwijzen naaP de molennummers in de tweede 
dr>uk van het GPoninger Mo Zenboek ( 1981). 

7. Koren- en pelmolen De Jonge HendPik te Den Andel 

Op zondag 28 august us j.l. werd Noord-Groningen getroffen door een nood
weer. Een windhoos trok in noordelijke richting van Ranum bij Winsum in 
de richt ing van Den Andel, rakelings langs molen De Jonge Hendrik, die 
gelukkig niet meer dan een paar kleppen van de ze l fzwichting heeft ver
loren . In de omgeving werden wel flink wat bomen ontworteld of doormidden 
geknakt en een tweetal boerderijschuren vernield. De omliggende koren
velden bleven gelukkig grotendeels intakt, mede door het feit, dat de 
slurf van de windhoos de grond niet heeft geraakt. 

DooP de windhoos van 28 augustus j.Z . viel een boom op een boerdePij in 
Den Andel; op amper 200 meter afstand van onze maZen "De Jonge Hendrik", 
die links op de achtergrond staat. Deze foto is drie dagen erna genomen: 
de takken worden Peeds van de stam verwijderd. 

Foto: N.E. van Doornik. 

13. Poldermolen Koningslaagte te Zuidwolde 
De prachtig gelegen poldermolen Koningslaagte wordt al jarenlang gediend 
door vrijwillig molenaar Lammert Groenewold, die bij ons jarenlang 
penningmeester is geweest. In verband met bepaalde toekomstplanne·n· is 
de bijbehorende mulderswoning voor Lammert te klei.n en hij is per 1 
september j .l. verhuisd naar Froombosch (gemeente Slochteren), dit 
zeker niet zonder weemoed. De laatste beroepsmolenaar op de Konings
laagte, de heer H.A. Rienks, die in 1983 overleed, was familie van 
Lammert. 
Zijn nieuwe adres is: Hoofdweg 67, 9619 PB Froombosch, tel. 05980-
991 g 1. 
Hij zal vanaf die datum op een andere molen gaan draaien en wel op de 
zeer hoge korenmolen Entreprise te Kolham (nr. 98). 
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32 . Korenmolen De Lelie te Eenrum 
Op 6 oktober 1954 is deze molen in een vliegende storm op hol geslagen 
en ging door de vang. Men weet, dat daarbij de beide pelstenen door de 
muren naar buiten waren ges l agen . Oe oorspronkelijke houten Vlaamse 
vang ging in vlammen op, alsmede een deel van de kapbekleding. In de 
restauratie, die daarop volgde, is er een stalen noodvang om het boven
wiel (brandsporen op de velgen nog steeds aanwezig) gemaakt. Deze vang 
werkt erg slecht. Er is inmiddels opdracht verleend aan molenmakerij 
Ounning/Bremer om een nieuwe Vlaamse vang te vervaardigen en deze is 
op 5 september in de molen gep laatst , tot vreugde van de drie vrijwi l 
l igers . 
Op een dag is tijdens het mal en de ijzerbalk boven de steenspil gespleten. 
Hij is voorlopig door zware bouten verstevigd, maar vervanging lijkt on
vermijdeli j k. 
Oe buil op de maalzolder moet verder een revisie ondergaan. 

In de werkplaats van de molenmaker wordt de nieUI.<Ie vang voor "De Lelie" te 
Eenrum gemaakt. Op de achtergrond liggen nog vier andere vangstukken gereed. 
In totaal heeft de vang in verband met het grote bovenwiel, 6 vangstukken. 

Foto: H. E. van Doornik. 

35 . Koren- en pelmolen Joeewert te Feerwerd 
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Als de nood het hoogst i s, is de redding nabij, zegt een spreekwoord. 
Dat gaat ook op voor Joeewert met zijn in zeer slechte staat verkerend 
wi eke~kruis . Al het houtwerk, dat wil zeggen zelfzwich t ingskleppen , hek
werken, voorborden, enz. is aan vervanging toe. Alleen de roeden kunnen 
behouden worden . In de eerste fase van het her stelplan zal één roede aan
gepakt worden . In een latere fase zal ook de andere roede op een zel fde 
manier behandeld worden. 
Een bezoek aan molenmakeri j Ounning/Bremer leert ons dat het wieksysteem 
een wijziging zal ondergaan: zelfzwichting (totaal nieuw) en Van Bussel 
stroomli jnneuzen met remkleppen. Een hele verbeter ing voor beroepsmolenaar 
Rol f Wassens ! 



64. Koren- en pe lmolen HoLLands Welvaart te Mensingeweer 

In juli 1988 werden er aan de kap van deze forse stel l ingmol en herstel 
werkzaamheden uitgevoerd, al smede is het wiekenkruis met de fokwieken, 
op de roeden na, geheel vernieuwd. Verder zijn vernieuwd: windpel uw, 
tempelbalk of burgemeester, voorkeuvelens en de lange spruit . 
Blijkens een artikel in het blad "Oe Molenaar" in 1978 is l aatstgenoemd 
onderdeel in die tijd al vervangen, maar zijn bedenkelijke kwali teit 
liet zich raden .... 
Het is betreurenswaardig dat deze mooie molen (bekend van de grote 
kleurenposters die bij onze Vereniging te koop zijn) praktisch nooit 
draait, waardoor er te weinig toezicht wordt gehouden op de onderhoudsstaat. 
De gemeente Leens, die eigenaresse is, zou aan een vrijwillig molenaar 
moeten denken. Oe tijden van stilstaande molens met te dure onderhoud 
zijn toch zo goed als voorbij! 

De voorkant van de kap van de molen "HolZands Welvaart" te Mensingeweer is 
eruit genomen in verband met hersteLwerkzaamheden. De hier gedeelteLijk 
zichtbare hekwerken zijn gereed, nu komen de fokwieken aan de beurt. · 
Links op de foxo is de haLfronde kop van de Zange spruit weggerot. Deze 
foto is op 12 juli om 7 uur 's morgens genomen; toen waren de motenmakers 
nog niet verschenen. Foto: M.E . van Doornik. 

66. Koren- en pelmolen De Zwaluw te Zuurdijk 

De eigenaresse, de vereniging 'De Hollandsche Molen' heeft bekendgemaakt, 
dat de opdracht voor een kleine restauratie voor De Zwaluw de deur is 
uitgegaan. Molenmaker Jellema uit het Friese Birdaard zal het karwei aan-
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pakken. Voor een bedrag van I 50 .000,- moet de gebroken staart worden 
vervangen, het wiekenkruis zal aangepakt worden, vermoedelijk één roede 
met zelfzwichting en één roede met zeilen. Verder krijgt de molen een 
schilderbeurt. Er is nog geen vrijwilliger beschikbaar. De dorpelingen 
van Zuurdijk hebben te kennen te geven dat een vrijwilliger uit eigen dorp 
de voorkeur verdient. · 
Door het zoveelste besluit tot de "zogenaamde verlenging van levensduur" 
van de zeer slecht gerestaureerde molen is de evenzoveelste discussie 
opgelaaid tussen de verschillende betrokkenen, welke via een regionale 
krant werd uitgevochten. De heer B. Dijk, technisch adviseur van Stichting 
'De Groninger Molen', bij wie de molen De Zwaluw in beheer is, verklaarde 
dat iedere beetje restauratie weer weggegooid geld is, als er nietiets 
aan het achtkant gebeurt. Vervanging van het afgekeurde achtkant is bes list 
urgent. Een aantal legeringsbalken zitten los in de achtkantstijlen; het 
boventafelement is nieuw, maar te dun uitgevoerd (11 cm. dik tegen ge
middeld 15 cm. bij molens van dit formaat) waardoor de voeghoutenkrui-ring 
naar binnen is gaan kantelen. Met als gevolg dat de voeghouten niet gelijk
matig over de vetfilm kunnen glijden, daardoor niet meer kruibaar. 
De molen heeft voor het laatst op 1 februari 1987 gedraaid . 
De argumenten van de heer Dijk leken "De Hollandsche Molen" wat te over
dreven, maar de herstelplannen door molenmaker Jellema zullen worden uit
gevoerd, het achtkant komt misschien later aan de beurt, zegt de heer 
A.J. de Koning, direkteur van D.H.M. 
Van verschillende kanten in de molenwereld is de vraag gerezen: was er 
wel degelijk toezicht tijdens de restauratie van 1977-'78? 

82. Poldermolen De Noordermoten te Noordbroeksterhamrik 
Wij richten nu onze aandacht op deze bijzondere poldermolen (met een 
spoorwiel en twee vijzels, waarvan één in 1934 is verwijderd) en ZlJn 
particuliere eigenaar de heer Sirnon Graafhuis uit Farmsum. Het is de 
enige Groninger poldermolen in particuliere handen. De heer Graafhuis 
mocht begin augustus het feit beleven, dat hij al zo ' n 25 jaar 
eigenaar is van De Noordermolen, een jubileum dus. 
In 1963 kwam de molen min of meer in zijn. handen vallen. De uit 1805 

daterende molen zou worden gesloopt ( ... !). Vanachter zijn orgel (hij 
is kerkorganist) in de kerk van Noordbroek hoorde hij enkele leden 
van het kerkbestuur praten over de molen. Via een van hen kwam hij in 
contact met het toenmalige waterschap Noordermolenkolonie, dat later 
is opgegaan in het waterschap Oldambt. 
Het waterschapsbestuur had al sloopplannen, maar hij wist hen echter 
op andere gedachten te brengen en de molen wisselde voor I 2.500,- van 
eigenaar. Een restauratie volgde in 1964, want hij was erg verwaar
loosd . En sindsdien is de molen steeds goed onderhouden en af en toe 
draaiden de wieken ook. De Monumentenwacht heeft echter de heer Graaf
huis geadviseerd niet meer te draaien met zijn molen, de roeden· zijn 
nu behoorlijk doorgeroest. Een totaal nieuw wiekenkruis wordt noodza
kelijk geacht. Van de verdere gang van zaken houden wij u op de 
hoogte. 
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NIET VERGETEN •••. NAJAARSVERGADERING VERENIGING 
VRIENDEN VAN DE GRONINGER MOLENS 
OP 10 NOVEMBER 1988 IN VEENDAM ! 



ONDERGRONDSE GASTEN BIJ MOLEN "GOLIATH" 

door N. F. Meeuwes en Ida ·Wierenga-Spij k 

Wanneer je bij het plaatsen van een kruipaal op een l osse massa grond stuit, 
en het blootspitten van de oude kru ipaal steeds gemakkelijker gaat worden, 
dan vraag je je af: "Wie flikt me dat?" 
Da t vroegen wij ons ook af; het ging te mooi en voor we er erg i n hadden, 
was de 1,80 meter diepe en haaks op de veldmuren gegraven sleuf vol los zand, 
alleen de graszode hing nog als een plaggenhut rond de oude krui paal. 
Voorzichtig hebben we het losse zand eruit gelepeld, maar er vol gden nog en
kele instortingen. Ons molenerf alsmaar heuvel achtiger, en de t ijd draai de 
maar door. 
Na veel inspanningen hebben we de oude kruipaal eruit getrokken en hebben we 
de nieuwe met behulp van l ange ronde palen, di e wij dwars over dat aanz ien lij k 
gapende gat hadden gelegd, gepl aatst. Met behulp van een stuurtouw om de krui
paal hebben we 'haar' over de lange ronde palen naar haar juiste pl aats ge
rold. 
Toen het sein "zakken" werd gegeven, stortte er weer een stuk grond in, want 
wat bleek nu: de kruipaal stond te hoog. Dus weer eru i t, maar het zand was nu 
zo los dat verder graven onmogelijk was en we beslo ten de ' lange ' krui paa l 
20 cm. in te korten. 
Zo gezegd, zo gedaan en bij het naar huis gaan voelden we ons net een Sin t 
Maartenslichtje: "afgebrand". 
Maar de veroorzakers van dit losse gebeuren waren de dood-gewone brui ne 
ratten: enorme holen, gangen en woonkamers kwamen we daar tegen onder de 
grond. Ze moeten met velen zijn geweest. 
Rattenvangers hebben zich over hen ontfermd, en de laatste tijd komen we ze 
niet meer tegen. 

VRAAG & AANBOD 

Aangeboden: een in eigen beheer uitgegeven ansichtkaart van molen 

"Landzicht" te Heerjansdam. 

Prijs: f 0,50 per stuk 
Porto: f 0,75 per 3 stuks 
Porto: f 1,50 per 8 stuks 

Te bestellen via giro144944 t.n.v. P.J. de Penning 
Juliana van Stolbergstraat 16 
3331 BJ Zwijndrecht 

Tevens stel ik mijn collectie souvenirmolentjes en lepeltjes op zaterdagen 
ter beschikking voor tentoonstelling blJ evenementer.-irlë!nlöm molens. 
Ik reis er graag voor naar het Noorden. 
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NATIONALE MOLENDAG 

door C. E. uan der Horst 

De Nationale Molendag is alweer een poosje geleden. Deze vond plaats op 14 
mei 1988. Toch willen wij er nog wel iets over kwijt. 
Dank zij het fraaie lenteweer en de vrij krachtige wind i s deze dag een enorm 
succes geworden . . 
In Neder land hebben niet minder dan 616 molens gedraaid. Een absoluut rekord 
op deze al voor het 16e jaar gehouden dag . 
Het tota l e mol enbestand in Groningen is momenteel 82 molens en hiervan draai 
den en/of maalden niet minder dan 56 windmolens . Dus bijna 70 %. Waarl ijk een 
mooi resultaat! 
Oe Molenwerkgroep Nationale Molendag die ieder jaar weer de organi satie van 
dit evenement op zich neemt, publiceert de resultaten steeds in het vakblad 

·"De Molenaar", een uitgave van Eshuis B.V. te Dalfsen. In dit blad kunt u 
dus lezen welke molens in werking waren in onze elf provincies. Onze nieuwe 
12e provincie Flevol and bezit geen historische molens, maar daar kunt u in 
"De Flevohof" wel weer een aantal mooie molenmodel len aanschouwen. 
Als deze ' Ze lfzwichter' is verschenen, is de "Open Monumentendag" op 17 sep
tember j.l. ook alweer achter de rug. Wij hopen dat ook op deze dag onze mo
lens , al s belangrijk onderdeel van onze mo numenten, ook weer een goede beurt 
hebben gemaakt. 
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Op de Nationale Molendag was 
er veel wind die een groot 
aantal molens in ons Zand in 
beweging heeft gezet, getuige 
het sneldraaiende spoorwiel 
op deze foto, die gemaakt is 
in de pas gerestaureerde ronde 
stenen stelZingkorenmolen 
"Op Hoop van Beter" te Ingen 
in de Betuwe (CZd). 

Foto: M. E. van Doornik, 
14 mei 1988. 



OVER EEN MOLEN-VERZAMELING 

~ 1. De Stichting Publicaties West-Alblasser
waard heeft in november 1987 een boekje uitge
geven onder de titel: "Histori e houtzaagmolen 
Ons Genoegen Alblasserdam", geschreven door 
A. Korpel. 
Het i s een boeiend beschreven geschiedenis van 
één der grootste houtzaagmolens uit ons l and. 
Gebouwd in 1842 en afgebroken in 1g52. Deze 
molen was verweven met de scheepsbouw en wel 
speciaal van Cornelis Smit Jzn . (later Verolme ). 
Na vele vergeefse reddingspogingen (all en in dit boekj e beschreven) is de 
molen tenslotte toch ten onder gegaan. Onderdelen zi j n gebruikt in de polder
mo l en De Kat te Ui tgeest. Zeer aanbevelenswaardig dit boekje aan te schaffen, 
75 pag's, geïllustreerd, pr ij s f 18,- incl. porto. 
Adres: P.J. Oudstraat 308, 3354 VJ Papendrecht , postg iro 4597344. 

~ 2. "De windmolens in Veghel 1299-1948 en hun molenaars" door Gerard Won
ders, Bart van Gest el en Jan van Geffen is een uitgave van de Heemkundekring 
Vehchele, herziene druk maart 1988 . 
Het boekje (123 pag's) geeft uitgebreide historische en technische gegevens 
over de t ien windmolens in Veghel vanaf hun stichti ng tot aan de sloop. 
Veghel heeft nu geen molens meer. Alleen de onttakelde r omp (peperbus) van de 
beltmolen te Eerde (1884-1946) staat er nog te treuren. 
Het is een interessant boekje met veel foto's. Het leest prettig weg. De prijs 
van dit in offset gedrukte werkje is f 12,50. Adres: dhr. P. van de Weijenberg, 
Kievitdonk 8, 5467 AT Veghel. 

~ 3. Een heel eenvoudig boekje is van de Historische Vereniging Oud Rozen 
burg, Zwa 1 uwenhof 21, 3181 TN Rozenburg, met a 1 s t ite 1 "De Hoop - Rozenburg 
1887-1987". Het beschrijft de geschiedenis van de enig ev.ergebleven windmolen 
van dit nu zo zeer geïndustrialiseerde eiland bij het Botlek-gebied, een forse 
ronde stenen bovenkruier. Het boekje heeft 24 pag's met illustraties ~n de 
prijs i s slechts f 2,-. 

~ 4. Uit Noord-Brabant ontvingen wij "Molens en malen in Gilze en Rijen", 
een uitgave van de Heemkring Molenheide - extra uitgave ge jaargang -
januari 1988. . . 
Zeer lezenswaardig verhaal over de geschieden is van het malen in deze gemeen
te met water-, wind- en stoommolens. Er is uit dit boekje heel wat lezens
waardigs te halen . 66 Pagina's in offsetdruk met enkele illustraties, prijs 
f 9,50. Inlichtingen bij de secretaris dhr. J. Theunissen, Brabantpark 51 , 
5121 VG Rijen. 
~ 5. Van Brabant verplaatsen wij ons naar Zeeland, alwaar ook een boekj e 
verscheen over de molens van één dorp, n.l. Koudekerke (gem. Valkenisse). 
Het is een geplastificeerd boek met als titel: "Molens en molenaars ván 
Koudekerke" en de schrijver is J. Roose. Het boekje heeft 84 pagina's en 
voorzien van vele afbeeldingen. Goed verzorgd en boeiend om te lezen. 
Vijfentwintig molens heeft de vroegere gemeente Koudekerke gekend. Nu is 
alleen de ronde stenen stellingmolen De Le ~ie hiervan overgebleven. 
Veertig jaar lang is de molen onttakeld geweest, maar in 1982 was het weer 
een volwaardige wiekendrager. Hoe dit allemaal in zijn werk ging, kunt u in 
dit boekje lezen. 
Uitgeverij ADZ-Vlissingen, januari 1983. Prijs f 32,- verkrijgbaar bij 
Gysbers & Van Loon te Arnhem. 
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tt 6. Twaalf zeer mooie tekeningen 
van het gaande werk van de olie
molen De Bonte Hen t e Zaandam in de 
winter van 1987-'88 gemaakt door de 
tekenaar Hi nne Terpstra . Oe meest 
belangrijke onderdelen van een olie
mol en zijn door hem opgetekend als 
bijv. de kantstenen (kollergang), 
heien en stampers, vuister, boven
wi el enz . Ook de molen in zijn ge
hee l komt in deze serie voor. 
Oe afmetingen van de fraaie repro
dukties zijn 24 x 30 cm . U zou ze 
zó kunnen inl ijsten ! 
Oe map is verkri jgbaar door over
making van f 25,- (incl . Porto) op 
postgiro 457g923 t .n.v. R. Soulen
gier te Broek in Waterland. Met 
vermeldi ng "Map Bonte Hen". 
De oplage van deze uitgave i s zeer 
beperkt! 

De oU.emoLen "De Bonte Hen" te 
Zaandam. Gebouwd 1693, gesLoopt 
1936 en herbouwd in 1975. 

Foto: M.E. van Doornik. 
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Ongeveer 10 jaar geLeden stond 
deze achtkante steLZingmolen 
te MessZingen in de Xreis 
Minden-LUbbecke (zie boek nr. 
JO in dit rubriek) hevig t e 
vervaLLen. Wegens gevaar voor 
de omgeving dreigde deze moLen 
met twee windrozen en zeLf
zwichting op 66n roede, op 
Last van de overheid gesLoopt 
te worden. 
Als schrikreaktie werd toen de 
Mühlenverein Xreis Minden
Lübbecke opgericht, die deze 
molen Ziet restaureren . Vele 
andere molens i n die streek 
ondergingen nadien ook her
stelbeurten. 
Het is deze moLenvereniging, 
die de nu bekende "WestfäU
sche MühLenstrasse" heeft uit
gezet voor het toerisme en 
moLen Liefhebbers. 

Foto: H. E. van Doornik, 
28 augustus 1988. 



tt 7. Over de spectaculaire restauratie van de reeds in 1918 onttakelde 
ronde stenen stellingmolen De Windotter te IJsselstein (Utr . ), verscheen een 
interessant boekje door de heer G.H. Keunen . Het kreeg als titel mee: 
"Den moolenaar zal de gemeynte goed meel maken" en het verscheen al s nr. 44 
(april 1988) als uitgave van de Historische Kring IJsselstein . Het heeft 28 
pagina ' s en de prijs is f 9,25 en het is geïllustreerd. 
Het secretariaat is gevestigd: Omloop West 42- 3402 XP IJsselste in, tel . 
03408-83699. 

tt 8. Vakantie in Brabant en ook nog wat genieten van molens? Dat kan! De 
V.V .V.-Peelland heeft zojuist een Mol enroute Peel land uitgegeven. Een route
beschrijving voor fiets en auto van 90 km. langs een tiental molens. In de 
folder worden de molens beschreven en er is een foto van opgenomen. De prijs 
is slechts f 2,- of f 3,50 franko per post. Overmaken op bankreknr . 
10.36.36.471 van de Peellandse Molenstichting te Asten . 

tt 9. Er zijn in ons land nog maar 4 paltrokmolens overgebleven, waarvan één 
in Zaandam in zeer slechte staat . Over deze molen De He~ Jozua is nu een dun 
boekje verschenen bij de uitgeverij "Amor Vincit Omnia" - De Kersenboomstraat 
36 - 1551 BW Westzaan. 
In het boekje wordt de geschiedeni s van deze paltrok (zie foto) beschreven en 
er staan een aantal foto' s in. De prijs is s lechts f 3,75. Een leuke aanwi nst! 

tt 10. Tot s lot nog een heel belangrijk boek over één van van de grootste 
molengebieden in Europa de verscheidenheid aan molens in Kreis Minden-Lübbecke 
in Westfalen. In dit zo dichtbi j Nederland gelegen gebied bevinden zich nog 
40 wind- , water- en rosmolens, die bijna al len zijn gerestaureerd en in goede 
staat gebracht. 
Wilhelm Brepohl (75 jaar) en Horst Wöbbeking schreven en fotografeerden een 
boek over dit molengebied met als titel "Die Westfälische Mühlenstrasse im 
Kreis Minden -Lübbecke" . 1988- ISBN 3-925858-04-0. Hard geplastificeerd boek 
24 x 24 cm., 112 pagina's. Prijs f 50,- verkrijgbaar bij Gysbers & Van Loon 
te Arnhem (Bakkerstraat 7-7a). Het boek is volop geïllustreerd met afbeel din 
gen in kl eur . Aanbevolen! Nog meer kunnen wij u een dagtocht naar di t gebi ed 
(ca . 35 km. ten oosten van Osnabrück) aanbevelen! (zie foto linksonder) 
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W.J . Ri jz inga 
A. Schuthof 
J .H. Straat 
B. Tiemens 
J .S. Verschoor 
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Zuidhorn 
Uithuizermeeden 

Winschoten 
Uithuizermeeden 

Niezijl 
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Roodeschool 
Roedeschool 

Uithuizermeeden 
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ONS MOLENWINKELTJE 

Onderstaande artikelen zi jn bij on ze veren1g1ng op aanvraag verkrijgbaar. 
Oe prijzen gelden afgehaald bij de heer en mevrouw Dijk, Aduarderdiep 3, 
9983 TG Den Ham (Gr.), telefoon 05903-1722. 
Bij toezending moeteR wij portokosten in rekening brengen. Aangezien deze 
kosten sterk afhankelijk zijn van het bestelde artikel, worden zij niet 
hier , maar alleen op de factuur vermeld. 

MOLEN-ANSICHTKAARTEN (per serie 
Serie A UITVER KOCHT 

12 stuks, zwart/wit) en ZELFZWICHTERS 

Seri e B I 10,- Overdrukken 
Serie C I 10, -
Ser ie D I 1 0, -

Oe Zel fzwichter tot nr. 41 80 I 2,- p.st. 
vanaf nr. 41 80 I 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. Vr ienden van de Groninger Molens I 1, 
Met afbeelding van een Groni nger molen I 1,-

KLEURENPOSTERS 
Mol en "Hollands Welvaart• te Mensingeweer 
staand formaat 40 x 60 cm. i 5,-
Molen "Wilhelmina" te Noorderhoogebrug 
l uchtfoto, l iggend formaat 45 x 63 cm. I 5,-

0e laatstgenoemde poster is uitsl uitend verkrijgbaar bij de heer C. Pieck, 
Julianastraat 3g, 9744 CB Gron1 ngen, telefoon 050-555658, giro 937235 . 
Verzendkosten per koker I 3,50, voor 2 posters f 4,-, voor 3 posters I 4,50 
etc . Of af te halen op de molen "Wilhelmina". 

KLEUREN-ANSICHTKAARTEN 
Van diverse Groninger molens, 12 stuks f 12,-

MOLENBOUWTEKENINGEN voor schaalmode l len St1EERt•HOOELEN voor uw molen 
Standerdmol en 
Wipmolen 
Koren/po ldermolen 
Spinnemolentje 

f 10,-
1 10,
J 10,
f 5,-

Blokve t per 2! kilo, 
zacht vet per 10 ki lo. 
Prijs per kilo I 3,50 

BORDUURPATRONEN (met diverse molenafbeeldingen) f 10,-

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

MOLENTEGELTJES en t10LE NKAARSEN (Gouda) f 5,-

VERZIL VERDE THEELEPELTJES met afbeeldingen van de molens: 
"Oe Eo1us" te Fransum, "Oe Lelie" te Eenrum, "Oe Vier Winden" te 
Pieterburen, "'t Witte Lam" te Zuidwolde, "\.lilhelmina" te Noordehogebrug 
en "Windlust" te Zandeweer. Te koop op deze molens f 9,- per stuk. 
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