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BIJ DE VOORPLAAT: 

Op 22 oktober 1988 heeft de fees teli j ke openi ng plaatsgevonden van de, 
uit 1829 daterende poldermolen, De WestePhorneP van de Westerhorner
Molenpolder t e Gaarkeuken , onder Grijpskerk (Groninger Molennummer 44 ) . 
In dit nummer van 'De Zel fzwi chter ' vindt u een artikel hierover. 
Oe foto werd gemaakt door onze redakteur H.A. Hachmer . 
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REDAKTIONEEL 

In dit december-nummer van 'De Zelfzwichter ' zult u een verscheidenheid aan 
artikelen over onze wiekendragers kunnen vinden. 
Oud-molenmaker Chr. Bremer schreef voor het vakblad 'De Mol enaar ' een uitge
breid artikel over Portugese mol ens . De redaktie van het weekblad ' De Mole
naar ' gaf ons toes temmi ng dit artikel in zij n geheel over te nemen. 
Hoewel wij in dit bl ad al diverse mal en het weekbl ad ' De Molenaar ' hebben 
geprezen over de wijze waarop zij iedere week molennieuws in de ruimste zin 
van het woord publiceren, geloven wij dat vele van onze leden geen kennis 
hebben genomen van wat dit tijdschrift te bieden heeft. Een aanbod van de 
heer Bremer om het artikel Portugese molens in ' De Zelfzwichter' op te nemen, 
hebben wij dan ook gaarne aanvaard . U vindt in dit nummer het eerste deel 
hiervan. In de volgende 'Zelfzwichter' kunt u dan het vervolg tegemoet zien. 
Maar er is méér in deze 'Zelfzwichter', zoals een artikel van de heer J .P. 
Koers over de Scheemder molens en dat van de heer Hachmer over de Groninger 
molenrompen. 
Verder zouden wij graag een beroep doen op onze lezers om ons op de hoogte te 
houden van mol ennieuwtjes . 'De Zelfzwichter' wordt samengesteld door enthou
siaste amateurs . Beroeps-journalisten hebben wij niet . Daarom zouden wij graag 
uit alle hoeken van de provincie over correspondenten beschikken, die ons 
regelmatig op de hoogte houden over het we l en wee van onze molens. Wie geef t 
zich hiervoor op? 
Voor 1988 is dit dan weer het laatste nummer. In het komend jaar zullen wi j 
ondermeer aandacht besteden aan het 15-jarig bestaan van onze vereniging . 

C. E. van der Horst . 

Voor het volgende nummer van 'Oe Zelfzwichter' van maart 1g89 wordt u vrien
del i jk verzocht uw kopij in te zenden vóór : 

AA NV ULLING OP ARTIKE L KL EI NEM EER 

door Piet uan Dijken, llithuizen . 

Graag wil ik op het artikel in de vorige 'Zelfzwichter' van de heer Hachmer 
over de molen en het gemaal van Kleinemeer nog een aanvulling geven. 
Volgens mijn gegevens is de stellingmolen van het Waterschap Kleinemeer en 
Borgercompagnie-westzijde in 1875 ontdaan van kap en roeden. 
Het achtkant werd eerst 20 jaar later, dus in 1895 afgebroken en gebruikt 
voor de herbouw van de stellingkorenmolen van Steenebrink aan het Zuideinde 
te Eelde (Dr.), 1, 1 km. ten z.o. van de Eelder kerk . 
Deze, dus in 1895 gebouwde korenmolen werd in 1917 gesloopt . 

Wij danken de heer Van Dijken voor deze interessante aanvulling. Het is ons 
helaas niet gelukt om van deze Eelder korenmolen een afbeelding te bemachti 
gen - red . 
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IETS OVER DE SCHEEMOER MOLENS 

door J . P. Koers. 

Het dorp Scheemda bezat vroeger een interessante serie windmolens, want be
halve enkele poldermolens langs het Termunterzijldiep, stond er een korenmolen, 
een pelle-garstemolen, een houtzaag-korenmolen en een oliemolen. 
Oe oudste van dit viertal was ongetwijfeld de Scheemder korenmolen, die op 
een opgeworpen molenberg stond, nét voor de rijksweg aan de rechterzijde van 
de Molenstraat. 

En hoewel de molen zelf sedert april 
1922 niet meer bestaat, is de molen
berg nog altijd als een geringe hoogte 
in het terrein waar te nemen. 
Wanneer de eerste molen daar werd ge
bouwd is niet bekend, maar volgens 
mededelingen moet er vroeger in de in 
1922 door brand verwoeste bovenkruier 
een eiken balk hebben gezeten, die 
het jaartal 1480 droeg. 
Kennelijk een oude balk van een voor
ganger, verwerkt in de latere molen. 
Bij de juistheid van deze redenering, 
moet de eerste molen dus dateren uit 
1480. 
Het betrof dan geen bovenkruier, maar 
een open standerdmolen. Oergelijke 
molens werden, om hun meer hoogte te 
geven, vrijwel altijd op z.g. molen
bergen geplaatst. 
Oe standerdmolen is het oudst bekende 
molentype van ons land en is genoemd 
naar de standerd, een zware eiken
houten spil, waar omheen het gehele 
molenhuis draaibaar is. 
Oe standerd rust op een kruis van 
ei ken balken en wordt in vertikale 
stand gehouden door dubbele schoren. 
Het geheel rust op vier zware gemet
selde voeten. 
Eén van de weinige keren dat de 
Scheemder standerdmolen op papier 
voorkomt, is op een provinciekaart 
uit 1616 van Bartholdus Wicheringe. 
Piepklein, maar duidelijk zien we 
daar bij de plaats Scheemda een molen
tje afgedrukt: de korenmolen aan de 
Molenstraat. 
Wanneer deze standerdmolen pl aats 
maakte voor de latere bovenkruier, 
weten we niet. 
Het moet in ieder geval na 1600 zijn 

AfbeeLding van een open standerdmolen, 
het vroeger algemeen gebruikte type. 
Hier ziet u de molen van Sint-Anna 
ter Muiden (Zeeuws-Vlaanderen). 
Gebouwd in 1797 en gesloopt in 1937. 
Collectie: C.E. van der Horst. 

geweest, de periode, waarin de eerste 
bovenkruiers werden gebouwd . 
Oe oudste koopakten van de korenmolen 
bieden daarover helaas geen ui t s luit
sel, want toen Harmen Janse op 4 janu
ari 1675 zijn molen verkocht, ging het 
om 'sijn moolen en moolenberch, staende 
in de Scheemda met huijs en thuijn, 
boamen en plantagiën'. 

3 



De Scheemder korenmo~en ~ 1910. Hier met vol~e zeilen even stilgezet voor 
de fotograaf . De molen heeft hier nog een houten as. 

Collectie: C.E. van der Horst . 

Maar omdat in deze oudst bekende akte 
de molenberg zo expliciet wordt ge
noemd, kan het haast niet anders of 
we hebben nog te maken met de oude 
standerdmolen . 

Pas in 1788 horen we van het bestaan 
van een achtkante roggemolen, een z.g. 
ReitJtok, want de vrij lage molen was 
gedekt met riet . 
Over de lotgevallen, alsmede de eige
naren van de molen is nog veel ondui
delijkheid. Gedegen archiefonderzoek 
kan daaraan echter een hoop veranderen. 
Hoewel het soms de gewoonte was molens 
een naam te geven, heb ik van deze 
molen geen naam kunnen achterhalen. 

Een andere molen was de in 1803 ge
bouwde windoliemolen aan het Opdiep. 
Het was een achtkante bovenkrui er met 
st elling, 82 voet vlucht op een vi er
kante stenen onderstuk tussen twee 
schuren . 
Het was een mo len met een z.g. dubbel 
werk. In de ol iemol en werd olie ont-
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trokken aan oliehoudende zaden . 
De schuren waren voornamelijk voor 
opslagruimte van zaden en de in de 
molen vervaardigde lijnkoeken . 
Het eigenlijke bedrijf bevond zich 
in het vierkante gedeelte onder de 
stel1 ing . 
Op een pl at li ggende steen, de legger, 
dr aaiden twee op hun kant staande 
stenen, de lopers, in het rond, waar
tussen de zaden werden geplet. Het 
geplette zaad werd vervolgens in een 
z.g. vuisterpan verhit en in bulen 
gedaan. De bulen kwamen in de slag
pers en werden daarin uitgeperst door 
middel van een wig, die door de slag
pers werd gedreven . 
De olie werd onder de pers in bakken 
opgevangen, terwijl van de restanten 
in de bul en lijnkoeken werden ver
v_aardigd ten behoeve van veevoer. 
In 1831, zo weten we, had de Scheem
der oliemolen de beschikking over 
vier oliebakken, ieder van 125 aam 
( 1 aam o 1 ie is 145,52 1 iter) . 



Aangaande de bouw van de oliemolen 
heerst nog altijd onduidelijkheid. 
We beschikken over twee berichten uit 
1803, waaruit blijkt dat in dát jaar 
de molen werd voltooid. In de Provin
ciale Groninger Courant wordt te koop 
aangeboden: 'naar eerste smaak nieuw 
getimmerde oLiemoLen met dubbeL werk ' 
en verder is er spr ake van een over
lijdensbericht uit juli 1803 dat 
luidt: 'WiLLem 8eLLinga, opperknecht 
van de oLiemolen die in dat jaar vol
tooid is' . 

Maar wie de eerste eigenaar is ge
weest, weten we niet met zekerheid. 
Als mogelijk eerste eigenaar wordt 
wel genoemd Adriaan Cornets-Oe Groot, 
die van 1801 tot 1808 bewoner was van 
Huize Vredeohoven in Eexta . Toen hij 
wegens zijn werkzaamheden naar de 
stad Groningen verhuisde, werd de 
oliemolen vermoedelijk verkocht. 
Nadien was het eigendom van J. Hesse 
uit Weener (Ostfriesland) en na diens 
dood (± 1868) werd G.A. Crol uit 
Scheemda eigenaar. 
In 1895 werd de molen afgebroken. Met 
het houtwerk, kap,.roeden en stelling, 
werd in 1895 de nu nog bestaande 
korenmolen De Korenbloem te Vriesche
loo gebouwd. 
Definitief viel het doek, toen de 
erven G.A. Crol in mei 1897 middels 
een advertentie in de Provinciale 
Groninger Courant de boeldag van de 
moleninventaris aankondigden. 
Van de molen bestaat helaas geen af
beelding, maar hij zal een sterke ge
lijkenis hebben vertoond met bijgaande 
i 11 ustrat ie. 
Oe volgende keer aandacht voor de 

I n de nu nog bestaande korenmolen "De 
Korenbloem" te Vl'iescheLoo (nl'. 16) 
zitten sinds 1895 het achtkant en de 
kap Vel'Wel'kt uit de oliemolen van 
Scheemda. In vlucht gemeten (25 m.) 
is hij de gl'ootste moLen van de 
provincie Groningen. 

Foto : J.A. van Kl'impen, okt. 1980. 

Eexter pelmolen en de eveneens te 
Eexta staande zaagmolen De Vriendschap 
van Lerrrninga. 
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WEDERINGEBRUIKSTELLING VAN DE 11 WESTERHORNER 11 

TE GAARKEUK EN 
door W. O. Bakker. 

Op uitnodiging van de Stichting 'De Groninger Molen' kwamen op 2g oktober '88 
zeer vele molenliefhebbers en belangstellenden samen in "De Tapperij" te 
Grijpskerk. 
Oe poldermolen van de vroegere Westerhorner Molenpolder, t hans nog deel ui t
makend van de bemaling van deze polder, opgegaan in het Waterschap Wester
kwartier, werd weer in gebruik gesteld. 
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Vrijwi lli g mole
naar Mark Hazen
berg legt de 
staar t aan de 
bezetk e tting en de 
molen is klaar om 
te draaien . ... 
maar er was die 
middag geen wind . 

Foto: 
H.A . Hachmer , 
oktober 1988. 



Welkomstwoorden werden gesproken door 
Mevrouw lna Martens namens de Stich
ting, die nu eigenaresse van de molen 
is. 
Bij de molen aangekomen werd de vang 
helaas niet gelicht door de heer R. 
de Groot, voorzitter van het Wester
kwartier, want hij was door ziekte 
verhinderd. 
Zijn plaats werd ingenomen door de 
gedeputeerde van waterschapszaken, de 
heer J. Remkes. Met hulp van vrij
willig molenaar Mark Hazenberg werd 
de vang ge 1 i cht. 
Jammer genoeg was de aanvankelijk 
st rakke wind afgezwakt en begon de 
molen eerst te draaien, toen de vijzel 
was ontkoppeld. 
Oe molen is nu zodanig uitgerust, dat 
normaal de elektromotor aangesloten 
is, maar de molenaar kan heel eenvou
dig de windkracht inschakelen. 
Nadat de vele belangstellenden demo
len hadden bezichtigd, kwamen we weer 
in "Oe Tapperij". 
Hier belichtte de gedeputeerde eerst 
één en ander over de B.W.O.-molens, 

De Westerhorner zou wel eens de laat
ste grote B.W.O.-restauratie. kunnen 
zijn. 
Veel dank werd gebracht aan de molen
makerij Bremer/Ounning, die ook hier 
iets moois tot stand hebben gebracht 
en aan de rietdekkers Kleinjan, die 
kortgeleden nog een ·geheel nieuw riet
dek hebben aangebracht. 
Voor het laatste is veel dank ver
schuldigd aan de gemeente en enkele 
fondsen, die het financieel mogelijk 
hebben gemaakt. 
Namens 'Oe Hollandsche Molen' bood 
ondergetekende een barometer aan en 
uit het archief van de heer B. van 
der Veen Czn. werd een en ander ver
teld uit de rijke molenhistorie van 
de korè~-. pel- en poldermolens in en 
om Grijpskerk. Zelfs een olie-houtzaag
molen stond eens bij Gaarkeuken. 
Ook hier sprak de heer Heijdra namens 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

Na een gezellig samenzijn sloot mevr. 
Ina Marteos de bijeenkomst en keerden 
we huiswaarts. 
Een molen uit 1829 was na 31 jaar 
stilstand weer maalwaardig! 

~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DE "LANGELANDSTER WATERMOLEN" FEESTELIJK 
IN GEBRUIK GENOMEN 

door W.O. Bakker. 

Op ui t nodiging van de Molenstichting 'Hunsingo' en Omstreken kwamen zeer 
vee 1 genodigden naar het gebouw "' t Trefpunt " in Th es i nge op vrijdag 7 oktober 
1988. Op de heenreis zagen we de landschappelijk prachtig gelegen molen reeds 
versierd met vl aggetjes staan in het zonnige, winderige landschap tussen The
singe en Garmerwolde. 

Na welkomstwoorden van de voorzitter 
van de stichting, de heer J. Venhuizen, 
begaven we ons per auto naar de molen. 
Hier werd de vang gelicht door de ons 
allen bekende heer R.J. Clevering, 
oud-voorzitter van onze gastheren. 
Oe prachtig door de fa. Ounning/ 
Bremer gerestaureerde molen begon di
rect f l ink te mal en en het water om-

hoog te brengen naar het hooggelegen 
deel van het Kardingermaar, waaraan 
verderop het oude dorpje Thesinge is 
gelegen. 
Na bezichtiging van de door vrijwilli 
ger Harmannus Noot beheerde molen 
kwamen we weer samen in "'t Trefpunt". 
Na een toespraak van de heer Venhuizen 
kreeg de heer Clevering het woord. 
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Op boeiende wlJZe vertelde hij uit de 
polder-historie van deze omgeving , 
waarbij veel jaartallen, namen van 
polderbestuurders enz. de revue pas
seerden. 
Hopelijk kan dit boeiende verhaal eens 
in 'Oe Zelfzwichter' worden geplaatst. 
Daarna sprak de burgemeester van Ten 
Boer woorden van dank aan allen, die 
meewerkten aan de restauratie , in het 
bijzonder aan de fa. Ounning/Bremer 
en de heer Heijdra van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg. 
Ondergetekende bood namens 'De Holland 
sche Molen' aan vrijwi ll ige molenaar 
H. Noot een barometer aan en vertelde 

daarna enige gegevens uit het archief 
van de heer B. van der Veen Czn. over 
de zeer vele molens, die eens het 
landschap van Sint-Anoen t ot de Rollen 
(bij Ruischerbrug) sierden. 
Ook de heer Heijdra sprak namens de 
Rijksd ienst gelukwensen en woorden 
van dank. 
Na nog een prettig samenzijn en vele 
molenverhalen van de vele aanwezige 
vrijwil l igers en molenliefhebbers 
gingen we weer huiswaarts. 
Een mooie molen uit 1829 , die sinds 
1950 geen dienst meer deed en zeer in 
verval was geraakt, is weer tot nieuw 
leven gebracht. 

De fraai gerestaureerde potdermolen "LangeZandster WatermoZen" uit 1829 
herZeeft weer na 38 jaar stilstand en ueMJaZ! 

Foto: M.E. uan Doornik. 
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NAJAARSVERGADERING VERENIGING 
VRIENDEN VAN DE GRONINGER MOLENS 
gehouden op donderdag 10 november 1g88 in Hote l ~ 
"Parkzicht" te Veendam . 

door Grieto de Vries. 

Op die dag was er in Hotel "Parkzicht" te Veendam de jaarlijkse najaarsver
gadering van onze vereniging . Hierbij stond vooral de mogel ijke herbouw van de 
Bus zien Euliemeuten in Veendam in de belangstelling. 
De voorzitter, de heer T. de Jong, kon 76 personen welkom heten . Er waren ook 
mensen uit Veendam uitgenodigd, maar hun belangstelling was minimaal. 
De heer De Jong vertelde, dat er binnen de vereniging inmi ddels enkele commis
sies zijn ingesteld om het bestuur terzijde te staan. De archiefcommissie ver
zamelt foto's en documenten van bestaande en reeds verdwenen molens, waarbij 
eveneens uit het archief van de heer B. van der Veen Czn. wordt gekopieerd. 
Oe commissie ' Eigen Molens' tracht v.oor de aangekochte Amerikaanse windmotor 
een goede standplaat s te vinden en zal proberen enkele verdwenen molentypen 
zoals tjasker, spinnekopen weidemolen terug te brengen in het Groninger land 
schap. Oe Public Relations-commissie gaat voor de veren ig ing en de stichti ng 
de propaganda van de Groninger mo lens verzorgen . 
Daarom wordt er gewerkt aan de uitgave van een boekje, aan een fi l m over de 
Groninger molens en aan een f i lm over de bouw van de kleine houtzaagmolen 
Bovenrijge te Ten Boer. 
Er zijn de laatste maanden drie molenopleveringen geweest, hetgeen tot vreugde 
stemt. Opgeleverd werden de koren- en pe lmolen te Wetsingemet de nieuwe naam 
Eureka, de poldermolen De Langetandster Watermolen te Garmerwolde en polder
mol en de Westerhorner te Grijpskerk. 
Toch zijn nog ongeveer tien molens hard aan restauratie toe . Oe poldermolens 
De Palen te Westerwijtwerd en de Kloostermoten te Garrelsweer dreigen voor 
het nageslacht verloren te gaan. 
Oe vereniging zal zich echter volop inzetten om al l e 82 Groninger molens te 
behouden . 
Op de vergadering was de werkgroep 'Jugendstil-architectuur Veendam' aanwezig. 
Zij had zich tot de .vereniging gewend voor steun voor de prachtige woning bij 

_ Bus zien EuZiemeuten te behouden . Oe gemeente Veendam loopt met plannen 
rond om deze oude molenaarswoning af te breken, om zodoende meer ruimte te 
creëren voor de molen in opbouw. Molen en molenaarswon i ng vormen een eenheid 
en daar de woning nog in prima staat is èn de Jugendstil vertegenwoordigt, 
zal de vereniging dit verzoek zeker steu.nen en haar standpunt aan B. en W. 
kenbaar maken. 
Nadat de notulen van de voorjaarsvergadering waren voorgelezen, werd er een 
diaserie over verdwenen molens in de Veenkolonieën vertoond . 

· De heren W.O. Bakker en H.A. Hachmer hadden 70 dia's gemaakt van oude fo to's 
uit het archief van Bakker en het archief van het Veenkoloniaal Museum te 
Veendam. Alle dia's werden uitvoerig toegelicht omtrent bouw, geschiedenis 
en afbraak. Over de geschiedenis van de houtzaagmolens in dit gebied zal de 
heer Hachmer in één van de komende 'Zelfzwichters' verder uitwijden. 
Oe heren Bakker en Hachmer kregen van het bestuur als dank een presentje voor 
hun uitvoerig en goed gedocumenteerde werk, waar ongetwijfeld weer vele vrije 
uurtjes aan zijn besteed. 
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Ondanks het reeds late t ijdstip werd toch nog de film over de verplaatsing en 
restauratie van de korenmolen AeoLus te Farmsurn ( bi j Delfzijl) vertoond. 
Ti jdens het plaatsen van het achtkant op het ondergedeelte stortte dit van de 
romp op een po litieauto . Het was spectacul air om dit te zien gebeuren. 
Er hadden zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. 

Na afloop van deze film dankte de voorzitter alle aanwezigen. Het was weer 
een inter essante avond met veel moleninformatie geworden . 

INLEIDING ARTIKEL WINDMOLENS PORTUGAL 

Zoals u onder de r ubriek 'Redaktioneel' hebt kunnen l ezen, vol gt hi er dan het 
eer s t e deel van het art~kel van oud-molenmaker Chr . Bremer over windmolens in 
Portugal. 
Het ar tikel is overgenomen uit het Kerstnummer 1987 van ' De Mol enaar', een 
ui tgave van Eshui s B.V. te Dalfsen. 

ONZE PORTUGESE {MOLEN)VAKANTIES 

door Chr. Br>emer, Ee Zde 

In 1982 maakten mijn vrouw en ik onze 
eerste vakantiereis naar de Afgarve in 
het zuiden van Portugal. Oertig jaar ge
leden was de Afgarve als toeristische 
trekpleister nog nauwelijks bekend. Nu 
echter, met name langs de kust, is bijna 
alles op toerisme ingesteld. Daarnaast 
liggen er nog grote stukken land braak. 
Oe vegetatie wordt gevormd door vijge-, 
amandel-, olijf- en Johannesbroodbo
men. Deze laatste leveren peulvruch· 
ten, die gebruikt worden als veevoeder. 
Hoewel er onder de bomen hier en daar 
wat aardappelen en groenten worden 
verbouwd, is het grootste deel van de 
bodem bedekt met een in het wild 
groeiende gele en witte bloemenpracht. 
Wie met de bevolking van deAlgarve in 
aanraking komt, merkt af gauw, dat men 
met gemoedelijke, vriendelijke en ook 
vooral behulpzame mensen te maken 
heeft. Het valt alleen maar te hopen, dat 
het toerisme in dit opzicht geen veran
deringen in negatieve zin met zich mee
brengt! 
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Al vanuit de bus, die ons van het vliegveld Faro, 
de hoofdstad van de gelijknamige provincie, 
naar Albufeira bracht, zagen wij de eerste over· 
blijfselen van windmolens: lage, ronde torens. 
gemetseld van veldkeien, de meeste zonder 
kap en wieken. In het laatste dorp vóór Albutei
ra zagen wij er echter een mét wieken, waar
door onze belangstelling voor de Portugese 
molens was gewekt. Nadat onze bagage was 
uitgeladen en we nog een tijdje moesten wach
ten. voordat we ons appartement konden be
trekken, maakten we in het restaurant onder het 
genot van een kopje koHie kennis met de heer 
en mevrouw De Jong uit Boxtel, die ook net wa
ren aangekomen. Deze toevallige ontmoeting 
heeft tot gevolg gehad, dat wij sindsdien elk jaar 
samen op vakantie gaan. 

Peperbussen 
Toen wij de volgende ochtend vanaf het balkon 
de omgeving in ogenschouw namen, zagen wij 
drie molenruïnes en achter het gebouw bevond 
zich nog een aantal van deze .,peperbussen". 
Op onze wandelingen kwamen we langs deze 
ruïnes. Geen enkele deur belemmerde de in
gang, zodat iedereen vrije toegang had. 



Drie zeilen 
De vierde wordt 
voorgelegd. 

Foto: Chr. Bremer. 

Bij de eerste bouwval, die wij aan een nadere 
inspectie onderwierpen, lagen een paar molen· 
stenen buiten de molenromp en binnen waren 
een paar molenstenen mét de zolders naar be· 
neden gekomen. De as lag helemaal open en 
bloot, maar nog wel op zijn plaats. De roeden 
waren er uit en de kapbedekking was geheel en 
al verdwenen. Een gemetselde trap bood ons 
de gelegenheid om toch even boven te kijken, 
hetgeen we vervolgens, na enige aarzeling, 
toch maar hebben gewaagd. Ook bij de andere 
bouwvallen trotfen we een vergelijkbare situatie 
aan. 

Wij namen foto's en werden steeds enthousias· 
ter. Tot mijn vreugde stelde ik vast, dat ook de 
heer De Jong al na vrij korte tijd meer en meer 
geboeid raakte. Het alleen maar maken van fo· 
to's bevredigde ons echter niet meer. We wil· 
den graag wat gedetailleerder te werk gaan en 
bijvoorbeeld het een en ander opmeten. 
Maar goede raad is duur in een omgeving, waar 
je souvenir-winkels genoeg vindt, maar geen 
doe-het-zelf-zaken, waar je bijvoorbeeld een 

duimstok kunt kopen. Toch is ons dit ook na 
lang zoeken . gelukt. Jammer genoeg echter, 
konden we in Albufeira, naast de al genoemde 
bouwvallen, geen molen meer vinden, die nog 
helemaal in tact was. Uiteraard moesten we 
toen weer denken aan de molen, die we vanuit 
de bus hadden gezien op weg van het vliegveld 
naar ons vakantieadres. Navraag bij de recep· 
tie en bij de hostess leverde niets op: over wind· 
molens was niets bekend. Dit bleek later zelfs 
ook het geval te zijn bij de VW en ook de taxi· 
chauffeurs, die toch regelmatig door de gehele 
omgeving rijden, konden ons geen nadere in· 
formatie verstrekken. Voor een echte molenlief· 
hebber natuurlijk een absurde, totaal onbegrij· 
pelijk situatie! 

Dan maar lopen ... 
Op een mooie dag besloten wij om met de bus 
naar het nabijgelegen dorp Guia te gaan. De 
hostess had ons de bushalte gewezen en de 
vertrektijd genoemd. We wachtten daar een 
half uur, misschien zelfs drie kwartier, maar in 
geen velden of wegen was er een bus te beken· 
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De steenkuip. Op de steen een biZhamer met een breedte van pZm. 10 cm. en een 
punthamer. Daarboven het bovenwieZ. Foto: Chr. Bremer. 

nen. We namen toen maar het besluii om alvast 
te gaan lopen. De bus zou dan immers wel ach· 
terop komen en gezien onze eerdere ervarin· 
gen met de vriendelijkheid van de bevolking, op 
een teken van ons stellig stoppen. Wij dus vol 
goede moed op weg door de brandende zon 
met nauwelijks of geen schaduw. De tijd ver· 
streek, maar geen bus en ge·en taxi! Ook de 
dorst begon ons parten te spelen. 
Op een gegeven moment zagen we langs de 
kant van de weg een stapel blauwe bierkratten. 
Naderbij gekomen bleek er zich gelukkig een 
kleine bar te bevinden: een ruimte van hooguit 
3x3 m, waarin een tapkast met twee of drie ta· 
leltjes stonden. Aan één ervan zaten twee oude 
mannetjes. Oe voorraad frisdrank bleek erg be· 
perkt te zijn. leder van ons kreeg een flesje, 
maar wel vier verschillende merken! 
Onderweg had een Engelse dame ons intussen 
al verteld, dat er zich enkele kilometers ver· 
derop inderdaad een windmolen bevond. Hier 
in de bar werd ons dit nog eens bevestigd. Na 
de dorst te hebben gelest, vervolgden wij (met 
lood in de schoenen) onze voettocht. Tot onze 
opluchting echter kwam er een nog vrije taxi 
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langs. De chauHeur begreep onze gebarentaal 
en bracht ons bij een molen met wieken! Ons 
enthousiasme werd echter al snel getemperd, 
want de deur was afgesloten. Gelukkig was er 
vlak bij de molen een boerderij en allicht zou 
men ons daar nadere informatie kunnen ver· 
schaHen. Bij aankomst aldaar werd ik echter 
verwelkomd door een grote blaHende herders· 
hond, die zich na enig snuHelwerk gelukkig 
weer terugtrok. Eerst verscheen er nog een 
klein meisje, maar daarna een man, die ik dui
delijk kon maken, dat ik graag in de molen wil· 
de. Hij haalde de sleutel en ging met ons mee. 
Daar ik echter Portugees niei beheers en de 
boer geen Nederlands, wat het moeilijk com
municeren! Toch begrepen wij elkaar in grote 
lijnen. door bij wijze van spreken met handen 
en voeten te praten. We maakten toto's. die, 
naar tater bieek, door een defect aan het toe· 
stel, jammer genoeg niet allemaal gelukt wa· 
ren. Toch hadden we al met al een idee gekre· 
gen van een complete molen. 
Bij het afscheid probeerden wij de boer duidelijk 
te maken, dat we graag een taxi wilden bellen. 
Het bleek echter, dat hij geen telefoon had. We 



Het Uohtewerk 
voor het bij
ste ZZen van de 
l.opersteen, be
staande uit eer. 
stoet, een koe 
voet en de kZo~ 
op de vZoer! 

Foto: 
Chr. Bremer. 

begonnen dus op dezelfde manier aan onze te· 
rugtocht , zoals we ook voor het grootste deel 
waren gekomen: te voet! 
In één van de weinige huizen, die we passeer
den, bevond zich een winkellje, waar echter 
ook geen telefoon was. De vrouw des huizes 
verstond geen Engels, maar haar twaalfjarig 
dochtertje wel en zij vertelde, dat er om hall ze· 
ven een bus naar Albufeira ging. We hebben dit 
maar met de nodige korrels zout genomen en 
zijn verder gelopen tot een café, waar wel tele· 
foon was. Binnen een kwartier was toen alle 

teed geleden en stond er een taxi voor de deur. 
Later bleek, dat het meisje wel gelijk had, want 
tegen zevenen kwam er inderdaad een bus 
langs. 

Molen in Porto Covo 
Voorjaar 1983 heb ik inlichtingen over Portuge· 
se molens gevraagd bij de heer De Kramer uit 
Leidschendam, bij de lezers van .. de Mole· 
naar" welbekend. Van hem kreeg ik het adres 
van een Portugese dame in Kopenhagen. Ik 
stuurde haar een brief en uit haar antwoord 

Brugbalk met 
botspa en de 
stang door de 
kZos op zoider. 

Foto : 
Chr . Breme:- . 
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bleek, dat er een draaiende en nog in werking 
zijnde molen in Porto Covo, op ongeveer 80 km 
van Ponimao. moest zijn. 
Bij onze kon daarop volgende vakantie in de Al
garve hebben wij met z'n vieren, vol goede ver
wachtingen uiteraard, met een taxi een excur
sie naar Porto Covo gemaakt. 
Inderdaad troffen we er een molen aan. maar 
zonder wieken. De taxichauffeur heeft in Porto 
Covo overal navraag gedaan, maar er was 
niets bekend over een nog in werking zijnde 
molen. Een Duitse ingenieur meende echter, 
dat hij wel eens iets had gezien in het 10 kilome
ter noordelijker gelegen Portosines. 

Tekening : 
Chr . Bremer . 
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Het klinkt na al deze ervaringen bijna ongeloof
lijk, maar daar hebben wij vervolgens een mo
len met wieken met opgerolde zeilen gezien. 
Wij zijn er echter niet in geslaagd om de mole
naar op te sporen en omdat het al vrij laat in de 
middag was. hebben we de terugreis maar aan
vaard. Onze magen begonnen ie knagen, maar 
de taxichauffeur vond in de naaste omgeving 
geen restaurant dat open was. Ook in het vol
gende dorp hetzelfde lied. Plotseling stopte de 
chauffeur voor een huis, dat aan de buitenkant 
er bepaald niet als een café of restaurant uit
zag. Onze chauffeur naar binnen en hij kwam al 
gauw met de voor ons prettige mededeling, dat 



we er een warme maaltijd konden krijgen. Een 
door een grootmoeder, samen met dochter of 
kleindochter, voortreffelijk bereide maaltijd 
vormt een pleister op de wonde, omdat we al 
met al nog steeds geen draaiende molen in Por
tugal hadden gezien! 

Opnieuw naar de molen van Gula 
In maart 1987 waren we weer in de Algarve. We 
kwamen er vroeg in de middag aan en op weg 
naar onze bestemming kwamen we weer door 
Guia en zagen we weer ·de reeds eerder ge
noemde molen met opgerolde zeilen en. zoals 
later bleek weer .. maalbaar". 
Reeds op één van de eerste dagen van ons ver
blijf zochten we de molen. Het bleek, dat een 
Engelsman de molen had gekocht en geheel 
maalvaardig had laten maken, door o.a. een 
nieuwe as en nieuwe roeden te laten aanbren
gen. 
In een nieuw gebouwd landhuis bij de oude 
boerderij troffen we een huisbewaarster en een 
jonge man aan, die ons, via de taxichauffeur als 
tolk, vertelden, dat er in het dorp een oude mo
lenaar woonde. De jonge man ging met ons 
mee om deze man op te zoeken. Het bleek ech
ter, dat hij niet thuis was. Zijn vrouw wist geluk
kig, waar wij hem konden vinden. Hij gaf ons de 
sleutel en wij terug naar de molen, waar we al
lereerst enkele foto's maakten. Het geheel 
bleek goed te zijn gerestaureerd. Ook had men 
een gebruikle kaar aangebracht. die ik bij de 
oude ruïnes nergens had gezien. Daar de mote-

naar naar de doklar moest, spraken wij af, dat 
wij de volgende woensdagmorgen om half tien 
zouden terugkomen om, bij voldoende wind, de 
molen te zien draaien. Wèl was er op de afge
sproken woensdagmorgen voldoende wind. 
maar géén molenaar! Gelukkig had de huisbe
waarster de sleutel nog en konden we alles op 
ons gemak bekijken. Zo zagen we o.a. een bil
hamer met een breedte van ongeveer 1 0 cm en 
een hamer met aan twee kanten de punten en 
een speciale dissel met handvat inplaats van 
de bij ons gebruikelijke steel. Je zou dit een 
hand- of trekdissel kunnen noemen. 
Rond een uur of tien kwam de molenaar geluk
kig opdagen. Er was nog steeds voldoende 
wind en bovendien was de taxichauffeur ook 
nog van de panij, zodat hij weer als tolk kon fun
geren. Nu bleek ook, dat de molenaar de res
tauratie zelf had uitgevoerd. 
De molen werd vervolgens op de wind gezet en 
de vier zeilen tussen de rondhouten (juffers) 
wieken gespannen. Dit alles ging tamelijk vlug 
en voor het eerst zagen we een Portugese mo
len draaien en malen. Het gangwerk, evenals 
de stenen, werkten goed. Het resultaat was fijn 
volkorenmeeL 
Als er gebild moet worden, keert de molenaar 
de topersteen zonder een steenkraan of takel, 
maar met een schraagje, een paar stukken hout 
en een koevoet. Over de capaciteit kon ik niets 
gewaar worden, maar die zal stellig niet zo 
groot zijn als met de blauwe stenen! 

(wordt vervolgd ) 

MOLENROMP EN IN DE PROVINCIE GRONI NGEN 

door H. A. Hachmer . 

Zoals we in het vorige nummer reeds beloofden, volgt nu de pub l icatie van de 
rompenl ijst. Sinds het verschijnen van het Gron i nger l~o l enboek in 1981 is er 
weer heel wat ver anderd. Er zi jn hel aas enke le rompen verdwenen en dat bli j ft 
altijd een gemiste kans op een eventuele restaurat i e en reconstr uctie . 

Het treuri gs te voorbeeld i s de s loop 
van d~ molen van Poppinga te Opende . 
Oe mol en staat als nummer 14 in de 
rompenlijst van het Groninger Molen-

boek. In deze ui tgave wordt nog aan
gesproken over: "Het beste molen
restant van de provincie, de eigenaar 
wil meewerken aan restaurotie." 
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In werkelijkheid liep het anders. De 
gemeente wilde de romp voor het sym
bolische bedrag van f 1,- kopen . De 
eigenaar vond di t te weinig . Men kwam 
in een patstelling en de romp verviel 
verder. Het geheel werd zo slecht dat 
betr eden niet verantwoord was . De 
eigenaar heeft daarop de romp gesloopt 
to t s tell inghoogte. Het restant doet 
nu dienst al s caravanstall ing. 
Een ander voorbeeld, de Hoop van Zegen 
(nr. 12) van de gebroeders Bakker te 
Leegkerk , zal men tevergeefs zoeken . 
Het restant is in 1983 gesloopt. De 
romp stond weggestopt achter de hoge 
brug van Nieuw Klap . Restauratie was 
daarom uitgesloten en er was geen 
'hoop op zegen' . 

Na jaren van verval mag de 
romp aan de Havenstraat te 
Niek(lrk er weer wezen. 
Ze werd niet gesloopt, 
maar tot woning omgebouwd. 
Het bovenstuk staat nog 
steeds te Den Andel. 

Foto: H. A. Hachmer, 
oktober 1988. 
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Voorts verdween in de provincie de 
romp van de Mo len van Luth te Meeden 
(nr . 23) , om plaats te maken voor 
nieuwbouw . 
In het kader van de renovatie van de 
vesting Bourtange verdween de romp van 
de achtkante stellingmolen van Imminga 
(nr. 45). 
De laatste, die tot nu toe ten prooi 
viel aan de s lopershamer, was het 
houten res tant van De Vlijt te Wester
emden (nr . 35) . Begin mei 1988 vie 1 
voor De Vlijt def ini tief het doek . 
Vijf rompen verdwenen geheel of ge
deeltelijk van het toneel . Daar tegen
over staat de herontdekking van de 
restanten van de poldermolens te Enu-



rnati l en Borgercompagnie-Noord. De 
romp van Borgercompagnie is het inte
ressantste. In 'De Zel fzwichter' nr. 
50, pag. 9, werd hij uitgebreid be
schreven. 
Van de po ldermol en van Enumatil, 
staande aan de westkant van het Let
t elberterdiep, resteert alleen het 
fundamen t . Een nieuwe eigenaar maakt 
momenteel van deze romp een atelier. 
Om meer ru imte te creëren heeft hij 
een deel van de fundamenten bloot 
gel egd. Bovenop dat fundament staat 
het restant van het oude gemaal . 
Gelukkig valt er ook nog pos i ti ef 
ni euws te me lden over enkel e rompen. 
Zo wordt het restant van de Bus zien 
EuZiemeuZen te Veendam (nr . 43) mis
schi en weer een compl ete molen . 
Een echt wonder op rompengebied ge-· 
beurde er t e Ni ekerk (nr. 27). 
Sinds 1874 ( !) bezit Niekerk (Wester
kwarti er) een molenromp. In dat j aar 
ging het bovenstuk naar Den Andel, 
alwaar het een afgebrande molen ver
ving. We kennen deze molen nog steeds 
als de molen van Muda, oftewel De 
Jonge HendPik. Niekerk bleef met een 
molenromp zitten. 
In januari 1976 brandde dit restant 
geheel uit. Het ei nde leek nabij. De 
romp groeide vol met bomen en strui
ken. 
Vorig jaar gebeurde er een klein 
wonder. De romp werd opnieuw i ngevoegd 
en gest ucadoord. Er verscheen een 
kleine aanbouw en momenteel is men 
druk doende met het binnenwerk. 
Het geheel wordt nu i ngericht als 
woning en is zeker een aanwinst voor 
Niekerk. 
Bij de nu volgende rompenlijst is de 
nummeri ng van het Groninger Molenbeek, 
ui tgave 1981, aangehouden. 
U vindt de oude lijst op de pagina's 
76 t/m 79 van het molenboek . Gesloopte 
rompen zijn in de nieuwe lijst wegge
laten . 

De conclusie die we uit di t al les 
kunnen trekken, is dat we momenteel 46 
rompen bezitten. 
Er zi jn twee herontdekte bijgekomen 
en vier rompen ges loopt. Nummer 48 

Een s tePk door vuur aangetaste baZk 
mocht in Niekerk blijven zitten. Ze 
had nog voldoende dPaagkracht. 

Foto: H.A. Hachmer , oktober 1988. 

uit de oude lijst hebben we niet mee
gerekend . Deze bestond in 1981 al niet 
meer. 
Eén romp is in restauratie , nameli jk 
de Bus zien EuZiemeuZen te Veendam en 
één romp li gt opgeslagen, te weten 
De Zeemeeuw van de Lauwerspolder . De 
kans best aat dus dat deze eens her
plaatst wordt. We hopen dat we enkel e 
rompen ooit weer eens als volledige 
molens kunnen beschrijven. Voorwaarde 
is dan wel, dat er rompen bli jven be
staan . Molenbehoud is óók rompen 
behoud! 

Op de volgende pagina's 18 t/m 20 
t reft u een l ijst aan van de huidige 
toestand van de Gron inger molen
rompen. Op sommige nummers ziet u 
het teken: 

*) = Nummer vervalt, molenrestant ge
sl oopt. Beschreven in de inlei
ding. 

17 



.... 
co Nr • Gemeente Plaats Naam/ eigenaar Bouw- Verdere bijzonderheden jaar 

1. Appingedam Tjamsweer De Eendz'Ocht 1802 Onttakeld t 1900. Woning. Het geheel staat op 
de monumentenlijst. 

2. Bedum Zuidwol de 1848 Gesloopt 1927. Winkel . 

3 . Bedum Onderdendam Haitsma 1853 Onttakeld augustus 1939 . 

4. Bedum Ell erhuizen Woldr ing 1854 Onttakeld juli 1926 . 

5. Bellingwedde Wedderveer 1880 Bemaalde polder "De Nijverheid" . Onttakeld 1914. 

6. Bellingwedde Blijham De Werkmem 1904 Uitgebrand 27 maart 1947 . Won ing. 

7. Eenrum Eenrum Lutje ~leuZen 1737 Sloopvergunning 10 dec . 1950, gesloopt 1956. 
van Huizinga 

8 . Finsterwalde Van der Ploeg 1902 Verbrand op 6 november 1933 . 

9. Fins terwol de Finsterwalde Immenga 1899 Sl oopvergunning 8 augustus 1951. 

10 . Groningen Hoogkerk Wouthuis 1838 !n 1967 restauratiepl annen , daarna verder af -
getopt . 

11. Groni ngen He lpman De Meeuw t 1875 Onttake ld 1918. 

12. *) 

13. Groningen Damsterdiep De Meeuw 1700 Oliemolen . Onttakeld 1909. 
Van Lier 

14. Grootegast Opende-Oost Poppin9a 1896 Augustus 1939 gedeel teli jk gedemonteerd. t 1984 
ges loopt tot stel linghoogte . Carayanstall ing . 

15. Grootegast Grootegas t E. Haan 1847 Onttakeld 1933 . Staat achter een café aan de 
Grootegaster Tocht . 



.... 
<0 

16. Grootegast 

17. Grootegast 

18. Grijpskerk 

18a. Hoogezand
Sappemeer 

18b . Leek 

19. Leek 

20. Leens 

21. Marurn 

22. Meeden 

23. *) 

24 . Middel stum 

25. Midwolda 

26. Nieuwolda 

27. Oldekerk 

28. Oude Pekela 

29. Scheemda 

30. Slochteren 

Lutjegast 

Lutjegast 

Kommerzijl 

Borgercompagnie
Noord 

Enumatil 

Oostwo ld 

Warfhuizen 

Marurn-West 

Meeden 

Huizinge 

Midwol da 

Bombay 

Van Ankurn 

Offringa 

1872 Onttakeld 1932, verder afgebroken in 1966. 

1856 Verbrand november 1933. Grote romp. 

1841 Verbrand 10 februari 1935. 

1872 Poldermo l en van waterschap "Oe Vereeniging". 
In 1932 gedeeltelijk afgebroken. Gemaal. 

1818 Gesloopt 1916. Restant fundamenten en gemaal. 
Nu atel ier. 

1798 Klein onderstuk aan de Gave. Onttakeld 1926. 

De Nijverheid 1851 Gesloopt 1955. 
O.A . Büchl i 

Benedictus 1837 Verbrand op 12 oktober 1928. Is nu een winkel. 

De Rijzende Zon 1852 Gesl oopt 1959. Hoge romp. 

L.P . Doornbos 1865 Bovenstuk naar Yde in 1896. 

J. H. Beeuwen ± 1844 Verbrand maart 1929 . 

Oostwolderhamrik 1862 Onttakeld 1936 . 

Niekerk M.J.J. Bouma ? Onttakeld 1874. Bovenstuk naar Oen Andel. 

Oude Pekela Vissinga 

Westerlee H. Bulder 

Slochteren W. Tuinerna 

Woning. 

? Verbrand ± 1929. Staat in de oude lijst al s 
De KU7tter beschreven . Dat is niet juist . 

1852 Onttakeld 1958. 

1860 Ui tgebrand 1925. Ronde stenen molen zonder kap. 



1'\J 31 . Slochteren Siddeburen Begeman 1871 Oorlogsslachtoffer. Hoge romp . 
0 

32 . Slochteren Hellum 1798 Was zeskante molen . Door storm vernield 
13 januari 1930 . 

33. Stadskanaal Oostwedde-Noord Wubs 1900 Onttakeld 1947 tot stellinghoogte. 

34 . Stadskanaal Stadskanaal 1846 Ontt akeld± 1897. Vierkant houten onderstuk. 

35. *) 

36 . Ten Boer Ten Boer De Widde /·leuZen 1839 Ronde stenen mol en zonder kap . Onttakeld 
30 juli 1936 . 

37 . Ten Boer Garmerwolde 1852 Half achtkant. Onttakeld ± 1920 . 

38 . Ten Boer Sint-Annen 1883 Omgetrokken in november 1924. Het onderstuk is 
nu een dorpshuis (zi e 'Oe Ze lfzwichter ' nr . 51 , 
pag . 15) . 

39 . Termunten Termunten Reinders 1890 Ui tgebrand 24 mei 1944. 

40. Hefshuizen Lauwerspo lder De Zeemeeuw 1892 Deze molen ligt als gave achtkant nu opgeslagen 
en is dus geen romp meer. Belangs telling? Hij is 
te koop! Afgebroken 1986. 

41. Hefshu izen Hefswal De Hoop 1881 Ges loopt 1950. 

42 . Veendam Veendam Mulder 1898 Onttakeld in 1954, later nog verder ingekort . 
43 . Veendam Veendam Bus zien 1855 Afgebrand 1880. In de oude lijst staat ten on-

(Mol enstreek) Eul.iemeulen rechte 1848 als bouwjaar. In restauratie! 

44 . Vl agtwedde Vlagtwedde J . Meijer 1856 Omget rokken in 1931 (1913 is niet juis t) . 
45. *) 

46. Warffum Warffum Bijo 1856 Brandde na restauratie in 1956 op 29 oktober 
1957 gedeeltelijk af . 

47 . Winschoten Winschoten Z'Esperance 1899 Ronde stenen romp, ging scheef zakken . Gedeelte-
lijk gesloopt in 1961 . Zou weer de vierde mo len 
van Winschoten kunnen worden! 



KLEIN ONDERHOUD AAN MOLENS 

door J .A. Heijdra, Rijksdienst van de Monumentenzorg te Zeist 
en ingezonden door B. Jongsma . · 

Naar aanl ei ding van diverse gesprekken met vrijwil li ge mol enaars , bl eek er 
behoefte te best aan aan een omschr ij ving van het begrip "Klein onderhoud ". 
Wat wordt er onder klein onderhoud verstaan, dat door de vri j willige molenaars 
kan worden uitgevoerd? 
Als voorbeeld stel ik een gewone stell ingkorenmolen. 
Onder klein onderhoud wordt verstaan, di e werkzaamheden die voor het maalvaar 
dig houden van de molen noodzakelijk zijn en hoofdzakel ijk betrekking hebben 
op: 
1. De veiligheid 
a) In de molen ten opzichte van personen (mo lenaars, bezoekers, passanten, 

enz . ). 
b) Aan de molen ten opzichte van het monument zel f: beveiliging tegen brand, 

storm, onnod i ge s li j tage, in lekkage,goede bed ien ing, enz. 
2. Onderhoud van het gaande werk 
Zoals het smeren van de bovenas bi j de hal s en de pen, de tap van de konings
spil, de tap van het staaki j zer , de draaipunten van het kruiwerk met reuzel. 
De neuten van het kruiwerk met de glijring minstens 1 x in de week invetten 
met een mengsel van dierli jk vet met grafi etvlokken in de verhouding 3/5 ge
smolten r euzel en 2/5 grafiet. 
Controleren of de roewiggen, de wiggen van het bovenwiel, luiwerk, spoorwiel, 
steenschijfloop en alle andere borgwiggen goed vast zitten. Dit dient vooral 
t i jdens droge periodes te gebeuren (de roewi ggen mogen tijdens temperaturen 
beneden 10 ° C niet aangeslagen worden en de wiggen van de penbalk mogen niet 
te vast zitten, losvast of passend opgesloten). 
De los zittende wiggen mogen door de molenaar om en om aangeslagen worden, 
mi ts de molenaar er goed kijk op heeft . 
Bij onvakkundig aanslaan van de wiggen gaan de raderen slingeren. De taats 
potten van koningsspil, steenspil en luiwerk regelmatig smeren met raapolie 
of wonderolie en de potten afdekken met bijvoorbeeld een meedraaiende leren 
kraag. 
De riem van de regulateur af en toe insmeren met levertraan. 
Het koppel stenen regelmati g billen of scherpen. Om een regelmat ig produkt te 
krijgen voor het bakken van brood is het raadzaam de stenen heel l icht te 
scherpen en vooral om en om . 
Af en toe moet de bolspil i n de steenbus opnieuw ingepakt worden en het poets
katoen in de vetkamers van de steenbus worden vernieuwd. 
Af hankel i jk van het aantal draaiuren dienen de kammen en staven van de raderen 
regelmat ig met bijenwas worden ingestreken . 

3. Onderhoud van de molen 
Verder dient de molenaar te zorgen dat de molen vogel- en druipwaterd icht is, 
onder houd te plegen aan hang- en s lui twerk, gebroken ruitjes vervangen, gang
baar houden van kruilier (goed smeren) , onderhoud te pl egen aan mo lengereed
schap, t raphout voor de stenen, spindel van de steenkraan stofvri j inpakken , 
mo lenhaak in orde houden, vlaggestok verzorgen, touwwerk in orde houden en de 
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gehele molen bezemschoon en spinragvrij houden. 
Kleine locaties van houtvorm bestrijden met een verdelgingsmiddel dat milieu
vriendelijk is. 
Oe dakafvoeren ~choonhouden en minstens 2 x per jaar de stelling teren met 
avenarius carbol ineum. Het afgeplakte gedeelte van de stelling ± 1 x per twee 
jaar bestrijken met teervrije bitumen en afstrooien met beslag, misschien 
dient het afgeplakte gedeelte recht voor een deur elk jaar worden behandeld. 
De stelling moet geteerd worden door de vrijwillige molenaars, omdat dat voor 
hen een werkvloer is, die niet glad of begroeid mag worden met algen. 
Voor het overige verfwerk dient onderling t ussen Gemeente en de molenaars 
goede afspraken te worden gemaakt. In heel veel gevallen verzorgen de vrij
willige molenaars het verf- en teerwerk van de gehele stelling en al het verf
werk aan ramen en deuren en het overige laag bij de grond zijnde verf- en 
teerwerk. 
Het overige verfwerk aan wiekenkruis, staartwerk, spruiten en de kap, moet 
men zien als groot onderhoud. 
Ook inboeten van staven of het plaatsen van een nieuw gang kammen, reparatie 
aan het jaloeziesysteem, vernieuwen van versleten maalstenen enz . , behoren 
tot de "grote onderhoudswerkzaamheden", evenal s de controle en doormeting 
van de bliksemafleider-installatie. Het gaat natuurli j k te ver om elke draad
nagel te beschrijven. 
Oe verzorging van de zeilen is ook belangrijk, zorg dat ze goed vastgezet 
worden, voordat je gaat draaien en ook wa~neer de zeilen weggerold zijn. 
Tijdens een droge periode de zeilen om de 2 jaar (elk jaar 2 stuks) be
handelen met taanolie (zeil envet of hoe men het noemt) . 
Als er een vrij lange periode niet met de molen gedraaid kan worden, bijv . 
's winters , dan dienen de zeilen van de roeden afgehaald en droog te worden 
opgeborgen . 
Het wiekenkruis dient dan naar het westen te worden gekruid, de buitenroe 
goed aan de ketting en de binnenroe, liggend op de wiggen, te worden gezet. 
Indien aanwezig de onderste windborden c. q. steekborden uitnemen en droog 
opbergen. 
Oe hals en pen van de bovenas dienen dik in het vet te worden gezet, ook de 
overige veiligheidsvoorzieningen zoals bl iksemafle ider , stutten in het boven
wiel, teruglooppal , steen bijzetten, enz. dienen aangebracht te worden . 
Bij de opsomming van het voorgaande heb i k de bediening van de molen buiten 
beschouwing gelaten, want dat is een verhaal apart, ofschoon het één en het 
ander vaak samengaat. 

OFFICIËLE OPENING VAN DE MOLEN TE WETSINGE 

door W. O. Bakker. 

Op woensdag 28 september j.l. vond de wederingebruikstelling plaats van de 
koren- en pelmol en aan de Molenstreek te Wetsinge . 
De genodigden kwamen samen in het dorpshuis ' Ubbegaheem ' in Sauwerd. 

Na welkomstwoorden van de burgemees 
ter Brui ns Slot van Adorp gingen we 

22 

lopend over de wi erde van Sauwerd 
langs het Hoogpad naar de molen. 



Daar aangekomen werd door de eigenaar 
de heer E. Offeringa, de gedeputeerde 
Drs. G. Beukerna uitgenodigd om de 
vang te lichten. 
Met assistentie van molenaar H. Haz~
kamp lukte dit voorspoedig en demo
len begon flink te draaien op de 
stevige zuidwesten-wind. 
Mevrouw Ina Martens bood namens 'Oe 
Hollandsche Molen' een barometer aan, 
die door de heer Hazekamp in dank 
werd aanvaard. 
Na bezichtiging van deze keurig ge
restaureerde molen begaven we ons 
weer naar de 'Ubbegaheem'. 
Hier werden door de burgemeester vele 
dingen genoemd, die aantoonden hoe 
deze restauratie tot stand was gekomen 
en dank gebracht aan allen die hieraan 
meewerkten. 
In het bijzonder aan het molenmakers
bedrijf Doornbosch, die van de zwaar 
vervallen molen weer een prachtig 
levend monument hebben gemaakt, zo 
opvallend staande aan de drukke weg 
naar Winsum. 
Tot slot sprak de heer E. offeringa 
dankwoorden aan ieder, die aan het 
totstandkomen van deze restauratie 
heeft meegewerkt. 
Daarna onthulde hij dat de molen de 
naam Eureka zal krijgen, zoals vroeger 
de windpellerij van de familie Offe
ringa in Warffum was genaamd. 
Hierna sprak ik nog even met de heren 
E. Offeringa en 0. Kruijer, wethouder 
van Adorp en eigenaar van de molen 
AeoZus in dat dorp . 

De molen van Wetsinge draagt nu 
voortaan de naam "Eureka". 

Foto: M.E. van Doornik. 

Weinig konden we toen vermoeden, dat 
enige weken daarna op 21 oktober de 
heer Kruijer plotseling zou overlijden. 
Hij vertelde o.a. plannen te hebben 
om tot herstel van de zelfzwichting 
van zijn molen te komen, maar hem 
werd niet de tijd gegeven om dat in 
daden om te zetten. 

~~~~~~~~~~ 

B. JONGSMA VERLAAT GRONINGEN 
ARCHIEF GESCHONKEN door C.E. van der Horst. 

De heer B. Jongsma, gepensionneerd provinciaal ambtenaar en belast met 
molenzaken,gaat de stad Groningen en ook onze provincie verlaten. 
Oe heer Jongsma is vele jaren lang lid geweest van de Provinciale Groninger 
Molencommissie (onlangs opgeheven en opgegaan in de nieuwe Stichting 'De 
Groninger Molen). 
Naast het belangrijke werk in deze commissie was Jongsma zeer lang secreta
ris van onze vereniging, eind-redakteur van 'Oe Zelfzwichter' en verscheen 
er in de loop der jaren veel publicaties van zijn hand in ons tijdschrift. 
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Het is niet teveel gezegd dat door de inzet van de heer Jongsma, het Gro
ninger molenbezit zich heeft gestabiliseerd tot wat het nu is: ruim 80 
molens en bijna allen in goede staat. 
Oe heer Jongsma gaat nu met zijn echtgenote, die hem zo dikwijls bij zijn 
officiële werk vergezelde, van een welverdiende rust genieten in het mooie 
Friese Wolvega. 
Oe in de loop der jaren door de heer Jongsma bijeenvergaarde collectie 
krantenknipsels, brieven, foto's (veelal door hemzelf gemaakt, Jongsma is 
een voort reffelijk amateur-fotograaf), inklusief de negatieven zijn door 
hem geschonken aan onze vereniging Vrienden van de Groninger Molens . Oe 
onlangs opgerichte archiefcommiss ie zal zich gaan bel asten met het ver
werken van dit vele vooral op de provincie Groningen gerichte materiaal . 
Wij zijn de heer Jongsma zeer dankbaar voor deze schenking en wij willen 
hem gaarne namens alle leden hiervoor hartelijk dankzeggen. 
Oe heer en mevrouw Jongsma wensen wij ondertussen een heel goede tijd toe 
in hun nieuwe woonplaats. 
Het adres van de heer 8. Jongsma is nu Zonnedauw 21 - 8471 WK Wolvega . 

Het bestuur en redaktie . 

ZomaaP een gPeep uit de coZZectie van de heeP Jongsma van een dooP hemzelf 
gemaakte foto : HieP de koPen- en pelmolen "CePes" te Spijk in de nabijheid 
van de fraaie toPen van de N. H. -kePk aZdaaP. 
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EXCURSIE OSTFRIESLANO 1988 

door Harry van Hoorn. 

Op zaterdag 1 oktober vond de jaar
lijkse excur sie van de vereniging 
plaats. Om half 9 vertrokken vanaf 
het hoofdstation te Groningen met 
twee bussen om via de tweede opstap 
in Winschoten richting Nieuweschans 
te rijden . Na een korte stop aan de 
grens vervolgden we onze weg naar 
Bunde en Weener. In eerstgenoemde 
plaats zagen we de MUh Le. Huisinga, 
een hoge stellingmolen uit 1911. In 
Weener werd ons de plaats gewezen 
waar de molen De Sterrenberg te 
Nijeveen heeft gestaan. Van Weener 
reden we via Leer naar Emden . Hier 
kon een bezoek gebracht worden aan 
de Vrouwe Johanna, de enige overge
bleven windkorenmolen van Emden. Oe 
molen heeft een gietijzeren bovenas 

met verwisselbare askop . Opmerkel ijk 
is dat deze molen nooit zelfkrui ing 
heeft gehad . Oe zelfzwichting is he
laas vervangen door normaal hekwerk. 
Oe buitenroede is van een merkwaar
dig soort makel ij terwijl de binnen
roede een Nederlandse Potroede bleek 
te zi jn . In de molen was geen lui
werk aanwezig. 
Nadat iedereen uitgekeken was, wer
den we verzocht om beneden bi j de 
mol en samen te komen . Oe plaatse
lijke pers had lucht gekregen van ons 
bezoek dus moest er een groepsfoto 
worden gemaakt. Nadat we de mensen 
die in de stad hadden gewinkeld weer 
hadden opgepikt, ging de reis verder 
richting Greetsiel . Opvallend was 
dat er geen enkele poldermolen in het 

De "ZwiHingmühZen" van GreetsieZ, met rechts de molen van Schoof. 
Naar het oosten gezien. 

Ansichtkaart, coLZeetie C. E. uan der Horst . 
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wijdse l andschap stond . Daarentegen: 
wel veel molenrompen waarvan sommige 
verbouwd tot woning. 
In een restaurant nabij Greetsiel 
werd ons een goed verzorgde brood
maaltijd aangeboden. Jammer dat de 
zitgel egenheid aan tafel nogal krap 
was. 
Na de maaltijd vervolgden we onze 
weg naar het pittoreske vissers
plaatsje Greetsiel. Het dorp bezit 
twee molens waarvan slechts één te 
bezichtigen viel. Dit is de molen 
van Schoof, na brand herbouwd in 
1921. De molen i s uitgerust met 
zelfkru iing wel ke door vel en aan
dachtig werd bestudeerd. Vanuit de 
kap is er een prachtig uitzicht 
over Greetsiel en omgeving . Onder in 
de molen was een winkeltje gevestigd. 
Deze had natuurlijk veel produkten 
voor de toerist (zelfs de bekende 
molentjes in Delfts-blauw). 
In Greetsiel konden nog wat i nkopen 

worden gedaan voordat de bus ons 
verder bracht naar Pewsum . Hier was 
ons laatste excursie-objekt: een als 
museum ingerichte stel lingmolen met 
zelfkruiing. Hier kon de tandwiel 
overbrenging in de kap nieL zo goed 
bekeken worden vanwege een zwerm 
mugjes . Gelukkig was er in het mu
seum nog genoeg te zien zodat we 
daar ook eigenlijk tijd te kort kwa
men om al les goed te bekijken. Maar 
de uren verstreken dus aanvaardden 
we de te.rugrei s . 

Vanwege een defekte brug moesten we 
een behoorlijk eind omrijden maar 
uiteindelijk kwamen we toch weer op 
de goede weg richting Leer - Nieuwe
schans - Groningen. 

Alle lof voor ·de excursie-commissie , 
bestaande uit Bernard Dijk, Marjan 
Heidema en Gerard Koster, die er in 
sl aagden deze reis interessant, ge
varieerd en betaalbaar te maken. 

HET ARCHIEF-DOCUMENTATIE CENTRUM ~~'&!/ 1~/./ 
door F.L . Humbert 'f f.J-/3:;7'4~/.5 - /-óec(l/4;> 

In de twee voorafgaande afleveringen van 'De Zelfzwichter ' werd u reeds op
merkzaam gemaakt op de arch iefcommissie . Aan het einde van het kalenderjaar 
lijkt het een goede gelegenheid de leden van de vereniging te herinneren 
aan het bestaan van de archiefcommissie. In de beperkte ruimte die ter be
schikking staat, is het helaas niet mogelijk een totaal beeld te schetsen 
van onze werkzaamheden. Het jaar 1988 is de beginfase waarin we ons hebben 
georiënteerd op praktische zaken als ruimten en opbergsystemen, ordening en 
verzorging van aanwezige en nog te verwerven archivalia en collecties. 
We hebben contacten gelegd met anderen die vergel i jkbare doel stellingen na
streven en we hebben dokumentatietechnieken bestudeerd. We zijn er van over
tuigd dat we uw hulp en medewerking hard nodig zullen hebben teneinde een 
(complete) verzameling op te kunnen bouwen van al hetgeen in het verleden 
is verschenen en in de toekomst zal worden gepubliceerd, zowel in tekst als 
in beeld (b .v. foto's) op het gebied van Groninger molens . 
We herinneren aan de oproep (Zelfzwichter 3/88) waarin werd gevraagd naar 
archiefmateriaal. Wij zoeken ook informanten/correspondenten die, eventueel 
te verschijnen berichten en artikelen (Groninger molens betreffende) in lo
cale bladen etc. voor ons verzamelen en ~an ons toezenden. 
Belangstel lenden worden hartelijk uitgenodigd zich te melden bij de commissie. 
Door de heer Jongsma is ons het archiefmateriaal geschonken dat hij heeft ge
produceerd en verzameld tijdens zijn funktioneren bij de Provinciale Plano
logische Dienst . Voor deze donatie zijn wij hem zeer erkentel ijk. 
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De archiefcommissie 
W.O. Bakker 
H. Bl aauw 
C.E. v.d. Horst 

is momenteel samengeste ld als 
Hoofdweg 145 9617 AD 
Carspe 1 1 . 6 9451 GH 
Langeweg 10 9679 HP 
Oasterweg 11 9751 AP F.L. Humbert (Coördinator) 

volgt : 
Harkstede 
Rol de 
Scheemda 
Haren 

te l. 05904-1332 
05924-2023 
05979-1 346 
050-348169 

~~~~~~~~ 

ALGEMENE BESTUURSVERGADERING 
STICHTING 1 DE GRONINGER MOLEN• 

door Grieto de Vries. 

Maandagavond 14 november heeft de st i chting 'De Groninger Molen' een najaars
vergader ing van de moleneigenaren in Groningen gehouden. Aan het begin van 
de vergader ing werd afscheid genomen van de heer B. Jongsma. 
De heer en mevrouw Jongsma gaan verhuizen naar Wo l vega. Dit was voor de heer 
Jongsma de gelegenheid zi ch terug te trekken uit de Groninger molenorganisa
t ies. Hij werd uitvoerig door voorzitter Ina Martens bedankt voor al zijn 
werkzaamheden voor de Groni nger Molencommiss ie en de Stichting De Groninger 
Mo len. Vanaf de oprichting van de sticht ing was de heer Jongsma secretaris 
van de commissie Molenbehoud Algemeen. 
De heer Jongsma kr eeg voor zijn verdiensten tuingereedschap om de tuin in 
Wo lvega t e kunnen onderhouden . Mevrouw Jongsma werd in de bloemetj es gezet. 
Op de vergadering kwam onder meer aan de orde de jaarlijkse onderhoudsrege
li ng van de korenmolens . Om voor de 90% subsidie van max . f 5.000,- te komen 
moet er toch rege lmatig met de molens worden gemal en. Gerekend wordt op mini
maal 4 zakken graan per maand. Hiertoe is met de beroepsmulders en een graan
handel overleg gaande om tot enkel e routes langs mol ens te komen. 
Met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provincie Groningen is over 
l eg gevoerd omtrent de pooling van de onder houdskosten van de molens. 
Hierbij wordt getracht tot een beter gebruik van de onderhoudssubsidies te 
komen met als doe l om meer geld aan onderhoud en mi nder geld aan restauraties 
van molens te besteden. Tijdens de vergader i ng werd de mening van de leden 
omtrent de poolvormi ng gevraagd. De vertegenwoordigers van de aanwezige 
moleneigenaren waren niet pr incipieel tegen het voorstel . 
De provincie Groni ngen i s voorstander van poolvorming met een planning voor 
4 jaar: De Rijksdienst voor Monumentenzorg is nog afwachtend maar belang
stellend. Van de Groninger gemeenten i s nog niet bekend hoe men hierover 
denkt. De stichting zal de poolvorming gedachte nader uitwerken en tijdens 
de voorjaarsvergadering in 1989 met nadere voorstellen komen. 
Als startjaar wordt gedacht aan 1990. 
Ter vervulling van enke le vacatur es in de commissie Molenbehoud Algemeen 
werden de heren K. Trouw als secretaris en H.Pot al s li d benoemd. 
Tijdens de vergadering werd de jaarrekening 1987 vastgesteld en de begro
ting voor 1989 goedgekeurd. In 1g37 werd de rekening afgesloten met een ba
tig saldo . Voor 1989 wordt echter een gering tekort verwacht. 
De voorlichtingstaak over de molens wordt in de toekomst verzorgd door de 
veren iging Vrienden van de Groni nger Molens. Hiertoe werd het huishoudel ijk 
reglement van de stichti ng aangevuld. De vereniging heeft een public rela
tion commi ssie ingest eld waarin de heer Postma namens de stichting zitting 
heeft . Op deze wijze worden de krachten gebundeld en wordt versnippering 
voorkomen. 
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Na de vergadering werd een korte videofilm vertoond over enkele Groninger 
molens rond de stad . Deze film door O.O.G . {omroep organisatie Groningen) 
gemaakt en kan voor propaganda doelei nden worden geleend bij het Monumenten
huis Westersingel 43 te Groningen . 

OVER EEN MOLEN-VERZAMELING 

4t 1. Uit het Belgische Henegouwen ontvingen 
wij een boekje uitgegeven door het gemeentebe
stuur van Antoing {1987): 'Moulins du Hainaut' 
door F. Chantry. Het is een goed verzorgd 
boekje rijk geïllustreerd net fraaie penteke
ningen van meest reeds verdwenen windmolens, 
stompen en rompen . In Henegouwen staan nu 
s l echts 3 windmolens waarvan 1 in verval. Er 
zijn er heel wat meer geweest, vari~rend van 
houten standerdmolen tot stenen ste llingmolen. 
Vóór in het boekje vindt u een algemeen gedeelte en een lij stje met korte 
aantekeningen over de afgebeelde molens. Afm. 17 x 22 cm, 157 pag's. ISBN nr. 
03191/1987/01 . Prijs f 22,20 excl. porto. Verkrijgbaar bij 'Levende Molens', 
Vincentiusstraat 7 - 4701 LM Roosendaal {NL) Bestelnummer B 65. 
4t 2. Bij bovengenoemd adres is tevens te bestellen ·onder nr. B. 72 'Retiese 
Molens, vroeger en nu' door Jozef Sneyers - 1988 - 48 pag's, mooi glad papier 
met fraaie oude- en nieuwe afbeeldingen en gebonden in een dik geplastifi 
ceerde omslag. Alle molens {wind- en water) van deze Antwerpse gemeente wor
den i n dit boekje beschreven. De prijs is f 22,20 excl. porto, afm. 20 x 22 cm . 
Wij vinden dit boekje een leuke aanwinst voor uw verzameling. Uw interesse 
voor molens moet dan wel over de grens reiken. 
4t 3. Terug naar Nederland waar in ri ngband verscheen, 'Schetsen van papier
mol ens ' door P. Nijhof, met tekeni ngen van R. Nijhof. Dit schetsboek van 64 
pagina's 'is een relatiegeschenk van Bührmann-Ubbens Papi er te Zutphen - 1988 
ISBN nr. 90 . 7118 .010.7, afm. 30 x 21 cm . Op iedere pagina van dit fraaie boek 
staat een minitieus getekende nog bestaande watermolen die ééns papiermo len 
is geweest . Een pagina verder is de beschrijving opgenomen van de geschiede
nis tot en met het heden . Er wordt gereisd van de Veluwe tot in Zuid-Limburg. 
We hebben erg genoten van dit boek! Het is helaas niet in de handel, maar na 
een vriendelijk telefoontje werd het ons door B.U .P. vlot toegezonden. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 

4t 4. Vele Groninger molenvrienden zullen de hoge stellingmolen met windroos 
Deichmûh~e in het Oostfriese Norden kennen . Zij, die ook een kijkje in de 
molen hebben genomen, hebben ongetwijfeld kennis gemaakt met de 74- jarige 
hobby-molenaar/eigenaar Hermann Wagener. Wagener is een kl eurri jke figuur, di e 
de molen door koop in 1973 van de ondergang redde. 
Een interview met deze markante persoonlijkheid en de geschiedenis van deze 
mooie molen, geïllustreerd met fraaie foto's, is te vinden in het Ostfriesland 
Magazin nr . 6 van juni 1988. Een uitgave van Soltau-Kurier, Postfach 450, 
Norden, abonnementspri js OM 40,- per jaar. Prij s voor dit nummer DM 4,- p. st . 

28 



In hetzelfde nummer vindt men ook een 
artikel over de gerestaureerde molen 
te Vol lenerfehn (Kreis Leer} . Hier 
stond eens een beltmolen, die in 1952 
werd onttakeld tot romp zonder kap. · 
De vo lgende eigenaar li et de molen 
herstel len door bovenop de afgeknotte 
romp een complete poldermolen te 
plaatsen . Een molen met twee rompen 
dus, een bij zonder geval die nu weer 
helemaal in orde is gemaakt . 

.. 
De "Deichmühle" in het Oostfriese 
Narden • 
.... 
De merkwaardige molen uan VolZene~
fehn: achtkant op achtkant . 
Heel bijzonder is het wieksyeteem: 
kleppen op draaibat•e hekZatten met 
binnen in de roeden de t~ekZatten . 

De korte en gebogen kleppen aan de 
bordzijde van de roeden uol"'''!en in 
gesloten toestand een fokwiek . 

Beide foto's: M.E. uan Doornik . 

tt 5. In nagenoeg alle westerse landen zijn boeken verschenen over wind- en 
watermolens. Een grote witte vlek op dit overzicht vormde tot nog toe Zwit
serland. Hierin i s nu verandering gekomen, ook dit l and heeft nu zijn molen
boek en hoe! 
De titel is "WassermUhlen der Schweiz", het werd geschreven door de in 1948 
geboren Christian Bachmann en de Japanse fotograaf Kazuyuki Kitamura uit 1947 . 
Het in linnen gebonden boek, afm . 24 x 27 ,5 cm., is zeer fraai uitgevoerd en 
voorzien van een groot aantal foto's in kleur en zw./wit. Vele watermolens 
worden uitvoerig maar bondig beschreven tot op de dag van vandaag. 
Men vindt in dit land nog veel bijzondere molens . Als zaagmolens , ijzermolens, 
olie- en pelmolens en naast de korenmo lens zelfs nog een volmolen . 
Bovendien valt het op, dat er zo zoetjes aan nog heel wat i s gerestaureerd 
onder de goede hoede van stad, dorp of historische vereniging. Een heel moo i 
boek, waarin u uren kunt genieten . 
Het ISBN-nummer is 3-7643-1785-X en de uitgever is Birkhäuser Verlag te Bazel, 
1g87 . 187 pagina's, prijs f 136,- via Gysbers & Van Loon te Arnhem . 
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• 6. "In het land van Brederode" is de naam van het historisch tijdschrift 
voor het land van Vianen. In de 12e jaargang nr. 4 - 1987 is een artikel opge
nomen van de vrijwillige molenaar A.C. Enkelaar met als titel "Molens te 
Vianen". 
De 8 pagina's tekst zijn verluchtigd met interessante afbeeldingen zoals de 
wipkorenmolen De Kievit te Meerkerk, verbrand in 1936 en de ruïne van de koren
molen aan de Molenstraat te Vianen na de brand van 1913. In de inleiding ont
dekten wij nogal wat onjuistheden en dat is jammer, want gedrukte tekst kan 
héél lang een eigen leven gaan leiden. 
De prijs van dit tijdschrift-nummer is f 7,50. Te bestellen op giro 40.82.285 
t.n.v. L.A. Smits te Vianen . 

• 7. In "Newsletter", de uitgave van The International Molinological 
Society uit Engeland, staat in nummer 36 van juni 1988 een artikel van 10 
pagina's door W.N.T . Roberts, getiteld: "Some South African mills". De schrij
ver geeft hierin een bondig verslag van een negental molens, die hij t ijdens 
een vakantie in 1985 in Zuid-Afrika heeft bezocht. 
Het gaat over twee windmolens, vijf watermolens en enige rosmolens . Het arti
kel is geïllustreerd. "Newsletter" wordt gratis toegezonden aan T. I.M.S . -leden. 
Leden betalen i 10,- per jaar . 

• 8. Van Zuid-Afrika nemen we een stap terug en wel naar de Zaanstreek. 
Hier verscheen "Onder de ste 11 i ng door •.•. " met 20 Zaanse mo 1 enteken i ngen 
door Ko Graas. Het zijn stuk voor stuk zeer natuurgetrouwe subtiele tekeningen 
van de bestaande windmolens van de Zaanstreek en een enkele molen iets over de 
Zaanse grenzen. 
Het boekje, afm. 21 x 30 cm. op bruin papier kost ca. f 17,25 inclusief porto. 
Het wordt persoonlijk getekend door de kunstenaar en het is verkrijgbaar in 
het molenmuseum te Koog aan de Zaan of via de vereniging 'De Zaansche Molen' 
te Zaandijk . 

• 9. "Polderliefde" door :sietse van der Hoek is een mooi populair geschre
ven geschiedenisboek uit het Westerkwartier. Het beschrijft de historie van 
land en mensen in het Grootegaster Westerkwartier. Het is een geplast ificeerd 
gebonden boek met vel e fraaie afbeeldingen - 200 pagina's dik. Boeiend be
schreven. 
Voor de molenliefhebbers vindt men in dit boek de historie van de Hilmahui
ster Molenpolder, de Beheerspolder, de Westerhornermolenpolder, de Lutjegas
termolenpolder, de Westzandemermolenpolder, de Sebaldebuurstermolenpolder en 
de Grootegastermolenpolder. Interessant genoeg dus! 
Afm. 19 x 30 cm. - ISBN 90 702 9530 X - prijs f 38,50. 
N.B. Als deze recensie in 'De Zelfzwichter' verschijnt, is de eerste druk 
vermoedelijk al uitverkocht. Een tweede druk blijft echter tot de mogelijk
heden bij voldoende belangstelling. Informeert u hierover. Het is de moeite 
waard • 

• 10. Tot besluit kunnen wij u aankondigen, dat het laatste deel (5e deel) 
is verschenen van Kenneth G. Farries: "Essex windmills, millers & mill-
wri ghts". · 
Dit belangrijke Engelse standaardwerk is dan nu voltooid. De eerste twee 
delen verschenen in 1984, het derde deel -later in dat jaar en het vierde deel 
zag het licht in 1985. Nu dus drie jaar later is het werk gecompleteerd. 
Helaas heeft de schrijver dit niet meer mogen beleven. Hij overleed in augus
tus 1986. 
Dit laatste deel beschrijft de molens in de gemeenten S t/m Z. Het telt 197 
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De ges~oten standerdmo~en (z.g. 
"postmi Zl with roundhouse ") van 
Aythorpe Roding met windroos op de 
trap is één van de weinige mo~ens 
van Essex in Enge~and . 

Hij is gebouwd in 1760 en was in 
bedrijf tot 1932. 

Foto: M. E. van Doornik. 

pagina's met veel zw./wit illustra
ties. De uitvoering gebonden in groene 
band i s van all e vijf del en gelijk. 
Afm . 22 x 28 cm. ISBN 0284 98821 9 
(1988). Prijs via Gysbers & Van Loon 
te Arnhem f 80,18. 
Doordat de industriël e industrie van
uit Engeland is begonnen, is de grote 
molensterfte al op het eind van de 
vorige eeuw ingezet . Met al s gevol g, 
dat Engel and nu nog maar heel weinig 
windmolens heeft overgehouden. Wat 
ons van di t schitterend boek opvalt, 
is dat er ondanks het vroege verdwi j 
nen van molens toch nog veel oude 
foto's zijn overgebleven. 
De tekst van all e molens is zeer uitgebreid. Het moge een voorbeeld ZlJn voor 
de mol engeschiedenis in ons land, waar op dat terrein nog veel braak ligt. 

GRONINGEN, PAS OP JE GRENZEN! 
door H.A. Hachmer. 

De aardrijkskund ige kennis van de gemiddelde Nederlander wordt steeds klei
ner. Men hoeft maar naar r ad io of t.v. te luisteren of men hoort voorbeelden 
te over. 
Zo weet Robert ten Brink van de VARA zeker dat Aduard in Friesland ligt en 
leeft een omroeper van Veronica nog steeds met de illusie dat Doodstil in de 
buurt van Surhuisterveen te vinden is . Hij weet het zeker want hij is er 
zelfs geweest! Ook het betrouwbare Van Gewest tot Gewest gaat geregeld in de 
fout. Zo heeft men het regelmat ig over het Drentse Leek. 
Een waarschijnlijk onbewuste fout maakte uitgeverij Van der Meulen uit Sneek. 
Onder de titel Molens in Drenthe verscheen een mooie kaart met daarop zes 
Drentse molens. Wie goed kijkt ziet onder deze zes een vreemde eend in de 
bijt . Molen De He~per is afgebeeld als een molen van Paterswolde. De He~per 
staat echter aan de oostkant van het Paterswol dse Meer en is overdui delijk 
een Groninger molen . Deze fout is begr ijpel ijk. Voor velen hoort het Paters
woldse Meer nu eenmaal bij Paterswe lde en dus bij Drent he . Had Van der 
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Meulen haar eigen foto nog eens goed bekeken dan was hen misschien opgevallen 
dat er een stukje van de Groninger vlag te zien is, maar ja, wie kent die? 
De provincie Groningen moet overduidelijk meer aan P.R. doen en de grenzen 
maar eens goed afbakenen. 
Mooie plekjes liggen niet alleen in Friesland en Drenthe al denkt de rest 
van Nederland dat soms wel. Oude boerderijen, borgen, kerken en molens vor
men een sieraad in ons landschap. Goed voor promotie dus. 

Zoekplaatje: PoZdei'TTloZen "De HeZper" als vreemde eend in de bijt tueeen vijf 
Drentse moZens. Foto: Uitgeverij Van der MeuZen, Sneek. 

mr hr!it~rrn uan àr urrrniging rn 
àr !ilirqting wrnnrn u rrn urrugàr,... 

vnllr· mnlrnwirk!itanà in 1!189-! 
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
In het afge l open jaar mocht onze verenigi ng zich verheugen in een bescheiden 
ledengroei. Er me ldden zich in 1988 zo ' n 60 ni euwe leden aan. Dat is 10% 
van het ledenaantal van onze vereniging. 
Oit hoge aantal nieuwe leden werd mede bereikt door toedoen van een enthou
siast lid, mevr. I . Wierenga-Spijk. Zij maakt, samen met de heer N.F. Meeuwes 
op de GoLiath de dienst uit. 
Vanaf deze plaats mag ik hen, namens het bestuur , bedanken voor de wervings
kracht, die van dit team uitstraalt . We hopen dat deze geestdrift overwaait 
naar andere molenvrienden. 
Als u zich voorneemt in 1989 tenminste één lid bij onze vereniging aan te 
brengen, dan zijn we eind volgend jaar in l edental verdubbeld. 
Dat i s duidelijk! Hoe meer molenvr ienden, des te meer aandacht voor onze 
mooie molens. Ze verdienen het! 
Dus kom op, maak uw buurvrouw/man, kennis of geïnteresseerde molenbezoeker 
lid . 

NIEU WE LEDEN 

Stichting 
Bus zien Euliemeu len Veendam 
E. Ridder Woltersum 
Chr . Muziek Ver. 
Soli Deo Gloria Uithuizermeeden 

A. Strien-van Du inen 
R.P. Talens 
M. Venhuizen 
J .H. Wolthuis 

Lopik (Utr) 
Pei ze (Dr.) 

Sellingen 
Zuidwolde 

33 



ONS MOLENWINKELTJE 

Onderstaande artikelen zi jn bij onze vereniging op aanvraag verkrijgbaar. 
Oe prijzen gelden afgehaald bij de heer en mev rouw Dijk, Aduarderdiep 3, 
9983 TG Oen Ham (Gr. ), telefoon 05903-1722. 
Bij toezendi ng moeteR wij portokosten in rekening brengen. Aangezien deze 
kosten sterk afhankeli jk zijn van het bestelde artikel, worden zij niet 
hier, maar alleen op de factuur vermeld. 

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

Overdrukken 
Serie A UITVERKOCHT 
Serie B f 10,
Serie C f 10,
Serie D f 10,-

De Zel fzwichter tot nr. 4180 f 2, - p.st. 
vanaf nr . 4180 J 2,50 p.st. 

THEELEPELTJES 
Molenafbeelding i n 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 Molens f 1,
Met afbeelding van een Groninger molen f 1,-

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

De laats tgenoemde poster is uitsluitend verkrijgbaar bij de heer C. Pieck , 
Julianastraat 39, 9744 CB Gron1 ngen, telefoon 050- 565658, giro 937236. 

Verzendkosten per koker f 3,50, voor 2 posters f 4,-, voor 3 post ers f 4,50 
etc. Of af te halen op de molen "Wilhelmi na". 

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

MOLENBOUWTEKENINGEN voor schaalmodel len SMEERMIDDELEN voor uw molen 
Standerdmol en 
Wipmolen 
Koren/poldermolen 
Spinnemolentje 

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

Blokvet per 21 kilo, 
zacht vet per 10 kilo. 
Prijs per kilo f 3,50 

BORDUURPATRONEN (met diverse molenafbeeld ingen) f 10, -

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

MOLENTEGELTJES en II,OLENKAARSEN (Gouda) f 5, -

VERZILVERDE THEELEPELTJES met afbeeldi~gen van de molens: 
"De Eol us" te Fransum, "De Lel ie" te Een rum, "De Vier Winden" te 
Pieterburen, "'t Witte Lam" te Zuidwolde, "Wilhelmina" te Noordehogebrug 
en "Windlust" te Zandeweer. Te koop op deze molens J 9, - per stuk. 
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