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BIJ DE VOORPLAAT 

Op 3 november 1989 was het feest op de koren- en pelmolen in de kleine 

buurtschap Ganzedijk onder Finsterwolde. 

De fraaie stellingmolen was al jaren aan herstel toe. In 1988 en '89 is er 
hard gewerkt door het molenmakersbedrijf Roemeling & Molerna uit Scheemda en 
op 3 november 1989 is de molen in de feestto~i gezet •. 

De officiële opening werd door de heer H.J.L. Vonhoff, commissaris der Koningin 

in de provincie Groningen verricht. Zie ook op pagina 13 in dit nummer. 

Foto: Peter Buiter, Finsterwolde. 
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REDAKTIONEEL 

Na het geruchtmakende geschrift Holland op zUn s-alst van Jhr. Victor de 
Stuers (1873) kwam er een keerpunt in het regeringsbeleid aangaande monumenten. 
Als zijn ijver er niet was geweest, dan was het beroemde Muiderslot rond 1880 
voor afbraak verkocht. Mede door zijn toedoen is het te danken dat dit schit
terende kasteel ni et werd gesloopt, maar van 1883-1909 werd gerestaureerd. 
Het werd een van Neerlands eerste officiële monumenten! 

Er is veel, heel veel gelukkig, veranderd in het monumentenbeleid sinds 1900! 
Toch nog altijd verd~jnen er elk jaar nog weer zaken waarvan we achteraf 
gezien toch weer spijt hebben. Op elk gebied vindt dit plaats: kerken, vestin
gen, boerderijen, woonhuizen en molens. 

Kunt u zich voorstellen dat er nog in 1913 de allerlaatst overgebleven 
hennepklopper in Krommenie werd gesloopt? Geen haan kraaide ernaar •••• 
In onze eigen provincie verdween nog in 1949 de laatst overgebleven spinnekop 
(te Oosterdijkshorn) uit ons landschap. 
Het is daarom dat onze Vereniging zich heeft ingezet om toch in ieder geval 
weer één zo'n fraaie wipwatermolen terug te krijgen. Het zal een langdurig 
gevecht worden, maar eens zal het succes hebben. 

In 1955 verdween in Pieterzijl de molen met de grootste vlucht van de provincie 
(28 meter), een poldermolen met twee vijzels en geen staart, maar voorzien van 
twee windrozen. Een pracht exemplaar was dat. 
Hij is weg, van herbouw kan geen sprake meer zijn. 
In de gemeente Grootegast staat nog de molenromp van de polder Bombay. Het is 
de láátste schepradmolen van Noord-Nederland. Gebouwd in 1872, onttakeld in 
1932 en nog verder gesloopt in 1966. Het scheprad in de overgebleven stomp 
wordt nog steeds voor ~e polder-bemaling gebruikt, maar de afgeknotte molen 
stond op het punt te worden afgebroken. 
Ook hier is onze vereniging ingesprongen en di t jaar is een uitgebreide 
correspondentie op gang gebracht met het Ministerie van W.V.C., het Water-
schap Westerkwartier en de gemeente Grootegast, tot behoud van deze bi j zondere mol en. 

Zojuist ontvingen ~j bericht dat de gemeente Grootegast positief staat tegen-
over de plaatsing van deze romp op de Monumentenlijst. Een heel goed bericht, 
het wachten is nu nog op de bes 1 i ss i ng van het Rijk. 

Hieruit blijkt weer dat ~j steun van onze leden voortdurend nodig hebben. 
Molenbehoud is een strijd, die we met z'n allen moeten voeren. Nieuwe leden 
zijn nog altijd nodig. Wij zullen ze graag welkom heten! 

Voor het volgende nummer van 'De Zelfzwichter' van maart 1990 wordt u 
vriendelijk verzocht uw kopij in te zenden vóór: 

19 februari 1990. 
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KORENMOLEN "DE HOOP" TE HAREN 
door B. Jongsma. 

Deze bijdrage voor 'De Zelfzwichter~ gaat over de ronde stenen koren~len 
De HOop te Haren (nr. 47 in het Groninger Molenhoek), over het wel en wee van 
de ~len en van de mensen, die er.ee verbonden zijn of waren. 
Mijn bekendheid .et De Hoop gaat terug naar de jaren zestig, toen ik als secre
taris van de Provinciale Groninger Molencoaaissie, samen meestal met de heer 
Hendrik Doedensof soms •et de heer B. van der Veen Czn., de toestand wel 
eens opnamen. 
Doordat de subsidi ëring voor molenrestauraties ruimer werd (zij het -wat het 
Rijk betreft - soes met hollen en stilstaan) werd de gedachte levendiger ook 
voor deze molen tot een restauratie te komen. 

De molen was het zeker waard . Van de 
be 1 angrijkste bijzonderheden wordt een 
aanta l in het Groninger Molenboek ver
meld . Interessant is dat daaraan kan 

Korenmolen "De Hoop• te 
Haren, met de bü~ehorende 
schuren . 
Gebouwd in 1843 en geres
taureerd i n 1975 . 
Ongewoon in onze provincie 
zün de 16 stellingschoren . 

Ansichtkaart, 
collectie : W.O. Bakker. 

worden toegevoegd de bevinding van de 
heer B. van der Veen Czn, de op 3 
augustus 1987 overleden (molen-)his
toricus en steenfabrikant, dat de 
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molen in 1843 gemetseld moest zijn van 
stenen, die na een brand van het land
goed Nienoord te Leek beschikbaar 
kwamen. 
Het waren stenen van een royaal formaat 
en gelet op de dikte van het muurwerk 
hoefde men niet op eentje meer of min
der te kijken . 
In 1960 had de molen nog een opknap
beurt gehad. Molenmaker J . D. Medendorp 
zette er toen onder meer een roede in, 
die afkomstig was van de poldermolen 
te Scheemderzwaag (nr. 94), die in 
1959 gesloopt werd . 
De toestand van De Hoop werd er daarna 
niet beter op. Oe stuclaag rondom de 
ronde romp was al lang niet meer 
waterwerend, ondanks de jaarlijkse in
spanningen van de molenaar. 
Al met al bood de romp een lelijke aan
blik. Hij was al eens gekoolteerd, 
latere plaatselijke behandelingen 
tekenden zich af . De molen werd zeer 
vochtig. Verder kwamen er gaandeweg ook 
meer mechanische gebreken tot verdriet 
van de molenaarsfamilie. 

Evenwel was het een gunstig uitgangs
punt dat de particulier~ eigenaren 
best opdracht wilden geven tot een 
restauratie en bereid waren daarin een 
eigen financieel aandeel te levererr. 
Met medewerking van de Provinciale 
Groninger Molencommissie lukte het de 
belangrijkste subsidieverstrekkers 
(Rijk, gemeente en provincie) over de 
streep te krijgen . 
Er volgde een inschrijving, waarbij die 
van de molenmakerij Bremer als gunstig
ste uit de bus kwam. Dat was in de tijd 
dat Chris Bremer zijn bedrijf had over
gedaan aan de aannemers Henk en Jan 
Dunning. 

Er kwam een prima restauratie tot 
stand. Zo werd het wiekenkruis een 
voorbeeld van een wi ndbenutter, zoals 
die in deze streek is ontwikkeld: 
zelfzwichting met stroomlijnneus en 
remkleppen . Ook de triplex-kleppen 
hielden zich goed . Het muurwerk werd 
met inschakeling van aannemer Harry 
Postema grondig aangepakt: te beginnen 
met het afhakken van oude smeerlagen 
en rauwhakken van de onderliggende 
metselsteen terwille van een goede 
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hechting met de stuclaag. 
De molen, die eerst gelijk een vochtige 
spons was, werd zo droog als gort. 
Groningerland kreeg er weer een mooie 
molen bij. Dit alles· zeker ook dankzij 
de aanwezigheid van een molenaar en de 
positieve instelling van de opdracht
gevers. 
Opdrachtgevers· moeten we schrijven, om
dat de erven P. Ekkelkamp toen de 
eigenaren waren . Door uitkoop bleef 
hiervan de molenaarsdochter Rika over, 
zoals in het volgende zal worden ver
duidelijkt. 

Rika toont mij een koopakte, opgemaakt 
in 1905 door notaris Van Bommel van 
Vloten te Groningen. Toen deed Arend 
Pieters, fabrikant wonende te Haren, de 
molen c. a. over aan Pieter de Lange, 
boekhouder wonende te Haren. Arend 
Pieters werd fabrikant genoemd, omdat 
hij met windkracht en met motor in een 
aparte schuur olie fabriceerde . De 
molen was vooral een oliemolen. 
De notaris omschreef de goederen als 
volgt: 

Rogge- en oliemolen te Haren, als drie 
staande oliebakken, vier oliebussen, 
drie bascules met ge~ichten, alle maten 
en ge~ichten en trechters, alle meet
schoppen en vegers, alle voorradige 
lampen, een stoomroerketel met toebe
hor en, al het aan~ezige oud ijzerwerk, 
drie ladders, stempels choppen en 
stook~erktuigen, een slijpsteen, alle 
machinekamerbenodigdheden, waaronder 
sleutels, smeerkannen, enzoovoort, vijf 
lijnmeelbakken, al het losse en vaste 
voor- en naslagsladegoed, alle hoek-: 
zakken en voor- en naslagzakgoed, drie 
zeelten, al het losse raderwerk, kam
men, spaken, vuisten, kielen, enzoo
voort , t~ee stampers en twee dito pot
ten, alle kettings, koevoeten, voor
hamers en dommekracht, vier kruikarren 
en een handkar op veeren, alle balen 
en meelzakken, een trap en een op het 
erf liggende kantsteen. 

De verkoper Arend Pieters overleed op 
28 januari 1915 te Kampen . De Lange 
verdiende op verschillende manieren de 
kost . De Boerenleenbank werd in het 
molenaarshuis gevestigd met hem als 
kassier. Ook was hij veevoederhandelaar 
en commissionair in granen. In de 1e 



De aangebouwde 
olieslagerü bü 
molen "De Hoop". 

Foto: B. Jongsma. 

Wereldoorlog werd het molenaarshuis 
zelfs een distributiekantoor; het loket 
voor de uitgifte van bonnen is in ere 
gehouden. 
Bij al deze aktiviteiten werd de molen 
wel het stiefkind. 
Met Pieter Ekkelkamp, die leefde van 
1880 tot 1956, ging dat anders worden. 
Hij huurde de molen van De Lange met 
recht van koop. Die koop kwam op 26 
november 1925 tot stand . Notaris Van 
Andringa de Kempenaer omschreef: 
De korenmolen met schuur, huizen, erf, 
tuin en laan, alles staande en gelegen 
te Haren, kadastraal bekend gemeente 
Haren. sectie K no's. 2167, 2168. 2170, 
3017 en 4471, tezamen ter grootte van 
29 aren, 09 centiaren, met al hetgeen 
daartoe als onroerend goed door bestem
ming behoort . 

Met deze overdracht kwam veel minder 
land bij de molen te behoren. Verder in 
westelijke richting had De Lange stuk
ken grond aan ene Holtkamp verkocht. 
De koopsom was f 12.000,-, in die tijd 
geen gering bedrag. Ook na het over
lijden van haar vader betaalde Rika nog 
aflossingen. 
Het was hard werken voor Pieter Ekkel 
kamp om het bedrijf weer op gang te 
krijgen en te houden. De olieproduktie 
werd niet weer ter hand genomen: de 
installatie was zwaar in ongerede ge
raakt. 

Pieter was een "schone" molenaar: 
netheid sierde zijn bedrijf. Hij was met 
zijn gezin in 1922 verhuisd van Helpman 
naar Haren. In Haren was hij eerst 
molenaarsknecht op de molen Noordenveld 
in Norg. Zijn naam staat daar nog in een 
der balken. De afstand Haren-Norg 
placht hij lopende te volbrengen. 
Pieter Ekkelkamp en zijn vrouw Anita 
Vonk kregen drie dochters: Anna, 
Wubbogina (Bientje) en Henderika (Rika). 
Anna trouwde met Jan Pieters (geen 
familie van de eerder genoemde Arend 
Pteters). Haar zoon Bertus, nu 63 jaar, 
is de tegenwoordige molenaar. Zijn vader 
werkte ook al op De Hoop. Hetzelfde 
gold jarenlang voor Rika's grootvader 
Hendrik. Zij is naar hem genoemd. 
Een knecht was ook Marcus Schutte. 
Bientje verzorgde bestellingen en de 
boekhouding. Maar de derde van de 
erfgenamen-dochters, onze hoofdpersoon 
Rika, bleef het meest verbonden met de 
molen. 
Rika draaide volop in het drukke mole
naarsbedrijf mee. Ze wist van aanpakken 
tot en met de zakken graan of meel. 
Maar vooral in de ze Wereldoorlog kwa
men daar allerlei besognes bij , als bij
voorbeeld distributiezaken. 
Zwart draaien was verboden, daarom ge
beurde dat 's nachts . Er waren ook 
particulieren die kleine hoeveelheden 
graan inleverden om het gemalen weer 
terug te krijgen. 
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Zulk soort zaken had in die tijd de be
langstelling van "de economische 
rechter". In dat verband kreeg Rika ook 
eens te maken met een marechaussee, die 
plompverloren de trap omhoog wilde 
nemen . Als je dat doet. trek ik de trap 
onder je weg . zei Rika. Schoorvoetend 
verdween hij , maar kwam met een boogje 
terug voor een t weede poging. Met 
pech, want wederom 1 iep hij Ri ka tegen 
het l ijf. 
Rika. die geen behoorlijk antwoord kreeg 
en die bovendien voorzien is van inge
bouwde buskruit , kwam tot ont ploffing. 
De marechaussee verdween nu echt, maar 
niet nadat de kleine (ongeveer 1,60 m.) 
maar kordate molenaarsdochter hem een 
platte land ing op de grond had bezorgd. 
Haar dagelijks werk was een soort kracht
training, en dat was nu goed van pas 
gekomen. 
later zei het slachtoffer tegen haar 
vader: Hün optreden was toch wel wat te 
brutaal. 

Je hoort vaker mooie verhalen uit de 
Gron inger molenwereld in oorlogstijd. 
Toch was het geen pretje, in die tijd. 
Moei 1 ijk ·..-as het ook met de paarden: die 
werden zo nu en dan door de bezetter 
gevorderd . Bertus maakte mee dat zijn 
wagen met vrachtgoed en het gehuurde 
paard in de Noorderhaven terecht kwam. 

Bertus leerde het malen van Pieter 
Ekke 1 kamp. Hij moet een goede 1 eerl i ng 
geweest zijn, want de ma a 1 produkten die 
in de winkel worden verkocht, zijn van 
de beste kwa li teit. Zijn mol enwerk werd 
onderbroken van 1947 tot 1950. De 
mil itaire dienstpl i cht bracht hem i n 
Indonesië (politionele akties). Maar 
in 1950 vatte hij de draad weer op; ook 
weer erop ui t met paard en wagen. 
Zoals hiervoor opgemerkt is hij inmiddels 
a l een zestiger geworden . Voor het 
malen is nog niet een opvolger in zicht. 
Misschien wordt dat mettertijd een vrij
·.,illige molenaar. 

Op de stelling van molen "De Hoop" te Haren zien wü hier van links naar rechts: 
.'<:ees van Ham, Rik a van Ham-E:kkelkamp en molenaar Bertus Pieters. 

foto: B. Jongsma. 
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We praten echter nu niet over de belang
rijkste pijl er van het bedrijf. Voor a 1 in 
Haren i s het bedrijf met zijn molen, 
·11oningen en schuren op het mooiste 
stukje Haren, bekend wegens de winkel. 
De enige winkel i n Haren waar alles te 
koop is voor huisdieren, waaronder 
aquarium-vissen. Maar ook schoeisel, 
spullen voor de tuin en de hengelsport 
en wat a l niet meer, al met al zo'n 
10.000 artikelen. 

'!Ie zijn nu gekomen in het nieuwe tijdperk 
voor De Hoop. Een jaar of twintig ge
l eden voorzag Rika dat het met het oor
spranke lijke bedrijf we 1 eens een kwij
nende zaak kon ,,..orden. Er kwamen a 1 s
maar minder boeren en boerenklandizie. 
Ze maakte een eenvoudig begin met de 
verkoop van artikelen voor huisdieren. 
Aldus legde ze de basis voor een druk 
beklante neri ng. 
Nog steeds kan men spreken van een 
famil iebedrijf, waarin werken Rika, haar 
44-jarige zoon Kees van Ham, Bertus en 
zijn vrouw. Tot voor kort draai de ook de 
man van Rika: Jacob van Ham, nu 80 jaar, 
volop mee. 

De nabije toekomst van de onderneming 
l igt nu vooral in handen van de zeer 
werkzame Kees van Ham, woonachtig 
elders in Haren. V66r zijn overschakeling 
enige jaren geleden was hij vakman
schilder. Daarbij sloeg hij de winkel en 
woningen niet over: zijn verfwerk draagt 
hij aan de verzorgde interieurs. Die 

interieurs zijn op historisch verant
woorde manier, weliswaar met toepassing 
van modern comfort, in stand gebleven. 

Als mijn vrouw en i k bij het echtpaar 
Van Ham-Ekkelkamp in de kamer zitt en, 
wordt het theetijd. Dat ontgaat de 
roodstaart-papegaai niet. Rika, Rika, 
roept hij, om vervolgens een smakkend 
smulgeluid te maken. Ja. ja. jij krijgt 
ook wat, hoor. Ook de keeshond ste l t 
zich in de j uiste houding op. 
Onze poes is onlangs op 18-jarige 
l eeftijd overleden, vertelt Rika. 

De molen en zijn omgeving: een fraai 
monumentaal complex, een stukje his
torisch Haren waar veel mensen komen. 
Toch kan men niet zeggen dat di t 
complex altijd met het nodige respect 
is behandeld. Nieuwbouw aan de Rijks
straatweg betekende een aantasting. 
Het is de lezers van 'De Zelfzwichter' 
bekend dat enkel e jaren geleden met 
succes protest werd aangetekend t egen 
plannen tot hoogbouw aan de westzijde 
van de molen. Ook kon met de gemeente 
een regeling worden getroffen ten aan
zien van een herindeling van het 
molenerf. O.a. werd een gedeelte daar
van (aan de noordzijde) bestemd tot 
parkeerterrein. 

In november 1989 zijn er jubilea ge
vierd. De zaak begon 65 jaar geleden 
en het echtpaar Van Ham-Ekke l kamp was 
50 jaar getrouwd. 

FOTO'S VAN HERWIG IN RIJKSARCHIEF TE GRONINGEN --------------------------------------------

door H.A. Hachmer . 

Het Rijksarchief te Groningen houdt vanaf 22 november tot begin januari 1990 
een kleine overz i chtstentoonstelling van werken van de fotograaf R.H. Her,..ig. 
Deze, op 22 mei 1878 te Veendam geboren, fotograaf had oog voor arbeiders en 
mensen van het l and. Hij wist de sfeer perfekt vast t e leggen. 
Hij maakte i n z!jn 1 even honderden foto's. Enke 1 e van deze foto 's zijn op deze 
tentoonstelling te bewonderen. 
Daaronder zijn ook molenfoto's . In de vol gende 'Ze lfzwichter ' hopen we enkele 
van deze foto's t e plaat sen. We weten zeker da t u van deze plaatjes zult ge
ni eten. 
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NAJAARSVERGADERING 1989 VERENIGING 
VRIENQ~~~~_QI_§RQ~l~GER_MOL~~~ 
gehouden op donderdag 9 november in het carnavals
gebouw "Kronkelhoes" te Kloosterburen. 

door H.A. Hachmer. 

Oitmool een najaarsvergadering te KLOOSTERBUREN. 
Voor de een erg ver weg, voor de ander eindelijk eens 
dichtbij. We mochten dit keer een kleine tachtig 
personen verwelkomen. Oe keuze voor Kloosterburen was 

nogal duidelijk. Oe heer T. de Jong stipte de plannen tot oprichting van een 
molenpark in Molenrij nog eens aan. 

De eerste molen ligt er al en er be
staan al vergevorderde plannen om een 
tweede aan te schaffen. Er gaan geruch
t en dat dit wel eens molen De Palen te 
\.Jes terwijtwerd (nr. 77) kan zijn. Deze 
molen staat al jaren te vervallen en 
er is nog steeds geen hoop voor een 
betere toekomst. 
De neer De Jong houdt de vinger aan de 
pols en stelt dat er geen molen meer 
verl oren mag gaan. 

Er blijken geen ingekomen stukken te 
zijn. Wel zijn er enkele belangrijke 
mededelingen. Groningen krijgt weer zijn 
eigen tjasker! Vroeger waren deze ge
makke lijk te demon teren mo 1 entjes vee 1 
t e vinden i n onze veengebieden. 
Nu zal er weer een geplaatst worden in 
de gemeente Scheemda. De molen wordt 
met S.W.P .-gelden gebouwd. Jongeren 
kunnen via de S.W . P. werkervaring op
doen . Voordat de eigenlijke molen ge
bouwd gaat worden, zullen ze eerst een 
schaalmodel bouwen . Deze kan later 
voor P.R.-doeleinden gebruikt worden. 

Onze Amerikaanse windmo tor wordt ge
plaatst in het waterpark bij Nieuwe
schans. Het is de l aatste windmotor, 
die in onze provincie is overgebleven. 

Na de mededelingen werd de trekking 
gehouden van de molenpuzzel. Er waren 
maar twaalf inzenders. Van deze twaalf 
hadden maar vier de puzzel foutloos 
i ngezonden. Uit deze vier werd een 
gelukkige winnaar getrokken. 

De heer C.E. van der Horst las de 
notulen voor. De heer Levtscher vroeg 
naar aanleiding hiervan waarom het 
voorgelezen verhaal anders was dan in 
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'De Zelfzwichter' gepubliceerd was. De 
heer Van der Horst maakte duidelijk dat 
er een wezenlijk verschil bestaat tussen 
de notulen en een verslag van de ver
gadering. Ina Martens had vragen t.a.v. 
de reserves. Deze konden helaas niet 
beantwoord worden. De penningmeester 
kon door (gunstige) familie-omstandig
heden niet aanwezig zijn. 

De voorgedragen nieuwe bestuursleden 
werden zonder meer aangenomen. 
Tijdens de pauze was Bernard Dijk weer 
van de partij met zijn negotie. Hij 
wordt a 1 een echte k i epkere 1; "Ik heb 
aaltied keur, moar de concurrentie 
stond ditmoal twij tafels verder!" 
l eden van de Vereniging De Zaansche 
Nolen waren te gast en ontpopten zich, 
gestoken in oude kledij, als ware 
Zaanse kooplieden. 

Na de pauze toonde de heer Evert Smit 
vit Wormerveer de bij molenliefhebbers 
bekende f ilm Stoere Werkers. Het 
contact met Evert Smit is voor onze 
vereniging haast historisch te noemen. 
Na het ontdekken van de film kwam de 
heer Smi~ als vanzelfsprekend bij onze 
molenkenner W.O. Bakker terecht . Met 
heel veel nieuwe gegevens keerde hij 
huiswaarts. Daarna correspondeerde men 
nog vele malen over de film. 

In 1973 werd de film voor de eerste 
keer in Groningen vertoond. Dit gebeur
de naar aanleiding van de plannen tot 
opr ichting van onze vereniging. 
In de film komen onder andere De Bol
werksmalen van Alkmaar, de standerd
molens vanGeffen en de prachtige 
houtzager De Hoop te Holwierde aan bod. 



Omstreeks 11 uur was de film afgelopen. 
De heer Evert Smit kreeg als dank voor 
de genomen moeite, het is toch altijd 
weer een hele reis, een presentje. 
Na afloop van de film dankte de voor
zitter alle aanwezigen en wenste 
iedereen een behouden terugreis. 

In het jubileumboekje De Zelfzwichter door Tineke Hamming, dat aan al onze 
leden gratis werd toegezonden, staat op pagina's 30 t/m 34 een molenpuzzel. 

Op de najaarsvergadering in Kloosterburen heeft inmiddels de eerste trekkina 
plaats gevonden. Van de 12 inzendingen waren er niet minder dan 8 foutief. -
Uit de 4 goede inzendingen werd de prijs getrokken door een van de bezoekers 
van de vergadering, het werd de heer 

J.N. Roosenstein 
Metaallaan 273 

9743 BW Groningen. 
Aan deze winnaar zond het bestuur inmiddels het boek Van Have r tot Gort van 
Roel Helmers toe. Onze felicitaties aan de heer Roosenstein' 
De uitslag van deze puzzel zult u niet van ons te horen krijgen. De puzzel 
gaat door en volgend jaar zal wederom een winnaar uit de bus komen. 

Redaktie 'De Zelfzwichter'. 

~~lt~~:· ~~*~~~ 

~~~_MQ~ENVERQRDE~!!g_§~~EN~l_Qf~QQDZ~K~kl~Kl 

door G.J. de Vries. 

In diverse provincies zijn voor de bescherming en subsidies van molens speciale 
molenverorderingen in het leven geroepen. Deze verordeningen worden door de 
Provinciale Staten van de provincies vastgesteld. 
In de Ge 1 derse Mo 1 en verordening worden bijvoorbee 1 d de vo 1 gende zaken gerege 1 d: 

# Samenstelling en taken van de Gelderse Molencommi ssie, 
- Verbodsbepalingen voor het beschadigen en vernielen van molens, 
• Beschermi ng van de omgeving van de molens. 

In Gelderland is ook een Subsidieregeling Gelders Molenfonds van toe
passing. Hierin worden de volgende zaken geregeld: 

• Instelling en werking van een Gelders Molenfonds, 
- Bepalingen en voorschriften inzake subsidies t.b.v. de aankoop van molens , 
- Bepalingen en voorschriften inzake subsidi es t.b.v. restauraties van molens, 
• Bepalingen en voorschriften i nzake subsidies t.b.v. het onderhoud van 

molens, 
• Bepalingen en voorschriften inzake subsidies t.b.v. van het doen draa ien 

van al dan niet in bedrüf zünde molens (zogenaamde draaipremies). 

In onze provincie is geen molenverordening van toepassing. Oe provincie 
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betaalt wel 25 % van de onderhoudskosten (tot een maximum van f 5.000.-). 
maar heeft geen regelingen, zoals in Gelderland van toepassing zijn. 
De molens zijn in onze provincie alleen beschermd via de Monumentenwet 19BB, 
waar de gemeenten een belangrijke rol in spelen. 
De omgeving van de molens moet in onze provincie worden veiliggesteld .via de 
bestemmingsplannen van de gemeenten. In de praktijk blijkt dit de nodige pro
blemen te geven, zoals in het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Oosterbroek. 

Het is de hoogste tijd om onze molens de nodige bescherming te geven en daarbij 
een subsidieregeling toe te passen, waarmee de moleneigenaren de nodige 
ondersteuning voor het onderhoud van de molens ontvangen. 

MOLENNIEUWS 
(De nummers bü deze molennieuwtjes verWüzen naar het molennummer in de 
tweede druk 1981 van het Groninger Molenboek.) 

7. Koren- en pelmolen De Jonse Hendrik te Den Andel. 
De molen draait na lange tijd van stilstand weer geregeld. De door vrij
williger Van Doornik herstelde molenbaard en vangstok zijn weer 
aangebracht. Ze zijn in fraaie Groninger kleuren geverfd. 
Vooral de vangstok, die net als vroeger weer geslingerd rood-wit-blauw 
is met een nieuw B~emer-haantje er boven op, is een lust voor het oog. 
Eind oktober heeft molenmakerij Dunning de stellingbalie vernieuwd. 
Martin wil de andere vrijwilligers in onze provincie op het hart drukken 
om goed naar de ophangingshaak van de vangstok in de keuveleosbalk te 
kijken. 
Die van De Jonge Hendrik was vóór het afnemen van de vangstok gebroken 
en de vangstok rustte slechts op het gat in het kapluik. Als tijdens het 
vangen het luik omlaag klapt, kun je te maken krijgen met ASBREUK. 
Martin heeft een dergelijk euvel elders reeds twee keer eerder ontdekt! 

14. Koren.alen Veldkaaps Heul'n te Bellingwolde. 

Op deze ronde stenen stellingmolen zal het muurwerk ond'er de stelling 
opnieuw ingevoegd worden en op slechte plekken worden 'nieuwe' oude 
stenen ingemetseld. 
Bovendien wordt binnenkort een z.g. regenkraag op de stelling aangebracht. 
Dit voorkomt dat de stenen onderbouw van de molen te vochtig wordt. 
Dit is reeds op tal van molens in Groningen een probaat middel gebleken. 

32. Korenmolen De Lelie te Eenrum. 
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Vroeger had deze hoge molen twee koppels maalstenen en twee pelstenen, 
nu slechts één koppel maalstenen. Maar er wordt nu gewerkt aan het ver
anderen van deze inrichting. Er komt een tweede koppel bij. 
De drie vrijwi 11 i gers van D.e Lelie konden on 1 angs van iemand uit We he
den Hoorn een koppe 1 Franse stenen (die rechtpandscherpse 1 s met voorbij
ligging hebben) inclusief maalstoel gratis krijgen, met onderaandrijving. 
Het materiaal is inmiddels naar boven getakeld en kan met een riem
aandrijving via diverse overbrengingen aangesloten worden op het nog aan-



De ravage in molen "De Lelie• te Eenrum na het uit elkaar spatten van de pel
stenen op 6 oktober 1954. Links tussen de riemen van de jacabsladder ziet men 
de pelspil met kale rün en doodbed. Rechts het gat in de muur onder de noorde
lüke stellingdeuren, waardoorheen de pelsteen was geslagen. 

(S) Foto: copyright Chr. Bremer en met zün toestemming gepubliceerd. 

wezige aandrijfwiel van de thans verdwenen jacobsladder, dus geen steen
spil met schijfloop . 
Verder kon een uit België afkomstige steenkraan versierd worden, maar 
helaas zonder steenbeugels ••.. 
Van nu af aan kan De Lelie met twee koppels maalstenen genoteerd worden 
in het Groninger Molenboek. 
Tenslotte heeft het gehele staartwerk, inclusief de beide spruiten, een 
schilderbeurt gehad . 

42. Poldermolen De Bendracht te Sebaldeburen. 
Op zaterdag 21 oktober j . 1. verloor de molen De Eendracht te Sebaldeburen 
tijdens het malen één van haar stormborden. Deze werd met een deel van de 
voorzomer en kluften teruggevonden in het land van de buurman, ongeveer 
100 meter vanaf de molen. 
De in 1982 nieuw aangebrachte heklatten en kluften bleken totaal verrot 
en niet meer bestand tegen de sterke wind . Reeds vorig jaar werd door de 
vrijwilliger aan het waterschap gerapporteerd over de slechte toestand 
van de kluften en voorzomer. Tot op heden is er door het waterschap 
echter nog niets ondernomen. Dit is erg jammer, temeer daar deze molen 
onder de B.W .O . -regeling valt, waardoor de kosten voor de eigenaar vrij
wel nihi l zijn. 
Voordat echter aanspraak op subsidie gemaakt kan worden, moeten er wel 
eerst onderhoudskosten zijn gemaakt! Moleneigenaren, let op uw zaak! 
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62. Korenmolen ~indlust te Molenrij en andere te herbouwen molens. 

De dorpsvereniging Rieg en de Molenstichting Molenrij organiseerde onder 
leiding van onze voorzitter T. de Jong een molenexcursie voor de inwoners 
van Molenrij, die op zaterdag 4 november plaatsvond. 
Dit om de inwoners van Molenrij vertrouwd te maken met de molens. De hout
zaagmolen Fram t e Woltersum, de poldermolen Krims t ermolen te Zuidwolde, 
de oliemolen Woldzigt te Roderwalde en de koren- en pelmolen De Leeuw te 
Oldehove werden met hun bezoek vereerd. Doordat er die dag een stevige 
bries stond, konden alle bezochte molens in vol bedrijf bezichtigd worden. 
zodat de excursie als zeer geslaagd genoemd mag worden. 
De eventuele overlast die het dorp Molenrij zou kunnen ondervinden, wanneer 
daar een aantal molens zou verrijzen, werd door alle deelnemers van de trip 
proefondervindelijk als NIHIL beschouwd. 
Dit in tegenstelling tot wat eerder door diverse mensen was gesuggereerd. 
De molens worden niet voor niets als de meest milieuvriendelijke bedrijfs
bouwwerken aangemerkt •••• 

69. Poldermolen De Heervogel te Hoeksmeer. 
De restauratie van de molen vordert gestaag. De kap is gedeeltelijk ver
nieuwd en weer op het achtkant geplaatst. Het achtkant en de kap hebben 
inmiddels een nieuw rietdek gekregen. 
Eén van. de roeden is vervangen en de andere is weer hers te 1 d. De roeden 
worden weer voorzien van een Van Bussel- neus met remkleppen en zelf
zwichting. De vijzel wordt a.s. winter gemaakt in de werkplaats van 
molenmaker Doornbosch te Adorp. 

83. Koren- en pelmole~ De Noordstar te Noordbroek. 
Het molenmakersbedrijf Roemeling & Molerna uit Scheemda is na de vakantie
periode met de restauratie van de molen begonnen. 
Inmiddels is de kap vrijwel onttakeld en is er een nieuwe stelling aange
bracht. 
Momenteel zijn de molenmakers druk aan het werk om een nieuwe kap te 
maken in de werkplaats te Scheemda. Voor de winter zal het achtkant worden 
rechtgezet en gedeeltelijk worden vernieuwd. 
De gemeente Oasterbroek zal de molen na de restauratie voor een symbo
lisch bedra~ overdragen aan de Molenstichting Oldambt. Deze stichting zal 
met financiele steun van de gemeente de molen in de toekomst onderhouden . 

(zie foto rechtsboven) 

124. Koren- en pelmolen Eva te Usguert. 
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Het stenen onderachtkant van deze bijzonder forse molen staat momenteel 
in de steigers in verband met voegwerkzaamheden. Bovendien wordt de boog 
boven de grote ingangsdeuren voorzien van een nieuwe zinken afwaterings
s trip. 
Door de vrijwilligers zijn enkele vloeren vernieuwd en het interieur van 
de molen maakt, dankzij hun inspanningen, een zeer verzorgde indruk. 
De kap was afgelopen voorjaar gedeeltelijk "uit de rails" gelopen van het 
Engelse kruiwerk. Door de molenmakerij Dunning is dit euvel inmiddels ver
ho 1 pen. 
Het noordoostelijke koppel kunststenen vertoont scheuren en worden binnen-
kort vervangen. De drietaks-rijn met z.g. "vast werk" is naar de 
fabrikant van molenstenen verzonden voor de benodigde afmetingen i n het 
kropgat van de l opersteen. 



De zware bovenas van "De Noordstar• te Noordbroek, i n 1892 gegoten bü de 
gieterü "De Prins van Oranje", nummer 1406, wordt met bovenwiel en al uit de 
kap gehesen en op de grond neergelegd. 

Poto: B.D. Overdük, 7 september 1989. 

~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MOLEN_II_§~~IEDIJK O[[ICIEI1_§IQ~ENg 

door C.E. van der Horst. 

Op vrijdagochtend 3 november 1989 was het feest op de koren- en pelmolen te 
Ganzedijk in de gemeente F i nsterwo lde. 
Deze molen, een achtkanter met stelling, werd gebouwd in 1868 op de puinhopen 
van een voorganger uit 1854, die door brand was verlorep gegaan. 

In 1962 verkreeg de gemeente de molen, die vanaf 1946 eigendom was geweest van 
mulder W. Udema. In 1963 had een restauratie plaats en ook in de zeventiger 
jaren kreeg de molen een opknapbeurt. 
De l aatste jaren was een grondiger restauratie echter bitter noodzakelijk. 

Het molenmakersbedrijf Roemeling & Molerna uit Scheemda kon na de nodige 
subsidie- toezeggingen aan de slag en in 1988-'89 is er hard gewerkt aan de 
molen. 
Zo werd de kap praktisch geheel vernieuwd. het achtkant verstevigd en voor
zover nodig van nieuw kleedhout voorzien. Staart en hekwerk kregen mede een 
goede beurt. De molen wordt bemalen door vrijwillig molenaar mevrouw G.G.J . 
Koster uit Finsterwolde. 
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Op de stelling van de molen in Ganzedük zien wij de heren Hendriks en Vonhoff 
( rechts) in gesprek met vrüwillig molenaar mevrouw Koster ( links) . 

Foto: Peter Buiter. 

Op 3 november j. 1. stond de molen getooid met vlaggetjes in het wiekenkruis, 
gereed voor de officiële openi ng. 
Om 11.30 uur werd de vang gelicht door de Commi ssaris der Koningin in de 
provincie Groningen, de heer H.J.L. Vonhoff. 
Na een toast op het welslagen van deze restauratie begaf het hoge gezelschap, 
waarbij zich ook mevrouw Vonhoff en waarnemend burgemeester W. Hendriks be
vonden, zich naar de maalzolder, alwaar een kleine foto- expositie was ten
toongesteld . 
Van vrijwilligster Koster vernamen wij dat de restauratie nog niet geheel 
voltooid is en dat o.m. nog werkzaamheden nodig zijn aan de kruiring . Verder 
is de molenbaard nog niet aanwezig. 

Desalniettemin Ganzedijk kan er weer jaren tegen' 
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RAADSELS ROND GEVELSTENEN OPGELOST 

Naar aanleiding van de onbekende herkomst van de gevelstenen, die op pag. 9 
van 'Oe Zelfzwichter' 3/89 onder het rubriek Holennieuws staan vermeld, ont
vingen wij van ons lid de heer T.G. van Hoorn uit Pieterburen het volgende 
bericht: 
De steen met de tekst GEBOUWD IN 1881 heeft een p 1 aats gehad in het stoom
gemaal van de Negenboerenpolder in de gemeente Kloosterburen. 
Deze steen is nu dus weer teruggekomen in zijn oorspronkelijke gemeente. Er 
was indertijd nog een steen waarop de namen van de bestuursleden werden vermeld. 
De Negenboerenpolder is ingedijkt in 1872. De afwatering geschiedde door een 
duiker i n de zeedijk op de Waddenzee. Dit voldeed echter niet en daarom werd 
in 1881 een stoomgemaal gebouwd. Deze heeft dienst gedaan tot omstreeks 1927. 
Vanaf die tijd ging de afwatering rechtstreeks naar het Waterschap Huns i ngo. 
De restanten van het gemaa 1 zijn rond 1980 ges loopt i n verband met dijkophoging. 

De redaktie. 

MAALGOED-REGELING LOOPT VERTRAGl~G OPI 

Helaas kan de maalgoed-regeling voor onze korenmolens, zoals 
in de laatste 'Zelfzwichter' is voorgesteld, geen doorgang 
vinden. De firma Pot moest zijn aanbieding jammer genoeg bij
stellen, waardoor het voor de Stichting ' De Groninger Molen' 
financieel niet meer haalbaar is. 
In het bestuur van de Stichting wordt nu gezocht naar een 
alternatief, want het is natuurlijk van groot belang dat onze 
mo lens in de onderhoudsregeling van het Rijk worden beoordeeld 

als malende molen. Een malende molen kan jaarlijks een bijdrage ontvangen van 
maximaal 90% van f 5.000, - , een niet-malende mo len sl echts maximaal 90% 
van f 3.000,-. 

Wij hopen u spoedig beter nieuws te kunnen melden. 
Het ~~o lenkantoor. 
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MOLENEXCURSIE 1989 TWENTHE/ACHTERHOEK 
Hiernavolgend treft u twee reisverslagen aan over de excursies voor onze 
leden naar Twenthe en Achterhoek op zaterdag 23 september 1989. We hebben 
gemeend beide verslagen te moeten plaatsen, hoewel ze elkaar in meer of 
mindere mate wel overlappen. Gezien bet leeftüdsverschil van de inzenders 
geven beide verhalen ieder hun eigen invalshoek en sfeer weer. 

door Harry van Hoorn. 

Rond de klok van 8 uur 's 110rgens vertrokken we 111et twee bussen en 79 per
sonen richting Overijssel. Via Balkbrug en Ommen reden we naar Raalte voor de 
eerste koffie-stop in café "De Posthoorn". 
Het eerste excursiepunt was de waterradDOlen Den Haller bij Diepenhei•. 

Deze onderslagmolen uit 1169 heeft als 
werktuigen drie koppels maalstenen en 
een slijpsteen. Op een enkel onderdeel 
na was alles in originele staat gehou
den. In een aparte ruimte was een 
winkel ingericht met diverse molen
produkten. Op steenworp afstand van de 
molen lag de boerderij Erve Niehof, in
gericht als landbouw- en streekmuseum. 

Na de bezichtiging van beide objekten 
vervolgden we de reis naar Rekken. 
In zaal Kerkemeijer gebruikten we een 
zeer goed verzorgde koffiemaaltijd. 
Velen van ons zaten na een tijdje "op 
kn i pnoage 1 s" om de tegenover liggende 
Piepermolen te bekijken. Vóor deze per-· 
sonen werd de maaltijd vervroegd afge
sloten. 
De Piepermolen is gebouwd in 1796 als 
beltmolen en heeft een zeer apart 
getailleerde romp van steen. Rond de 
jaren twintig had de molen op één 
roede de bekende zelfzwichting. 
Momenteel is het gevlucht gewoon Oud
hollands opgehekt (helaas iets te 
korte Pot-roeden). Velen van ons staan 
wat onwennig te kijken, als blijkt dat 
de molen geen vangstok heeft. Een 
kijkje in de kap geeft de oplossing: 
het remsysteem is een trommelvang. 
Ook bijzonder was een oude Deutz
gasmotor onderin de molen, welke 
vroeger dienst deed als aandrijving 
voor een zagerij. Als laatste punt zou 
ik het prachtig afgetimmerde molenaars
verblijf willen noemen. Daar kunnen we 
in Groningen nog een voorbeeld aan 
nemen. 

Niet ver van Rekken ligt de Hallumse 
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Holen te Eibergen. Het is een enkele 
onderslagmolen met drie-delige functie: 
koren-, pel- en elektriciteitsmolen. 
Vroeger lag er aan de andere zijde van 
de rivier De Berkel nog een waterrad
molen, maar dan met olieslag. Helaas 
is dit gebouw allang verleden tijd. 
De Hallumse Holen is onderdeel van een 
monumentaal complex, waaronder een 
oude sluis. De kademuren waren geheel 
begroeid met o.a. varens en leeuwe
bekjes. 
We vervolgen onze reis en komen langs 
De Hollandse Holen te Neede. Ook deze 
molen is gedeeltelijk uitgerust met het 
Ten Have-wieksysteem, zoals vele 
molens in deze streek. Met enige hin
dernissen passeren we Geesteren, waarbij 
we toch nog een glimp van de plaatse
lijke molen De Ster hebben kunnen op
vangen. 
Ons laatste reisdoel was de houtzaag
en korenmolen Agneta te Ruurlo. 
De functie van het koren-malen is deze 
molen allang verleerd, blijkens de 
toestand van de maalinrichting. De 
zagerij onderin de molen is geheel ge
moderniseerd, maar kan eventueel ook 
op windkracht aangedreven worden. 
Bij toeval kwamen er ook net twee 
excursiebussen van de Vereniging 'De 
Hollandsche Molen' langs, zodat de 
molenaars het opeens zeer druk kregen, 
Van de gelegenheid werd gebruik ge
maakt om molenvrienden uit het westen 
van het land weer eens te begroeten. 

Hierna vervolgden we deze excursi~ 
voor een laatste koffie- c.q. borrel
stop in Raalte. 



Onderweg naar Groningen werden de 
chauffeurs bedankt en ontvingen van de 
excursie-commissie een enveloppe met 
inhoud. Aangekomen in Groningen ging 
iedereen zijn/haar weg huiswaarts. 
Ik denk dat ik namens een ieder kan 

· MOLENREISJE 
door Edwin Berends, 8 jaar. 

ze.ggen, dat de excurs ie-commissie ook 
d1t jaar er weer in geslaagd is om 
een interessante en gevarieerde reis 
aan te bieden. 

Waarvoor dank. 

Het molenreisje is weer voorbij. Ja-mer, maar wel leuk. 's Morgens a. 7 uur 
opstaan en a. hal'f 8 in de auto naar het Hoofdstation in Groningen. 0. 
kwart ~ 8 vertrekt de bus van Groningen naar Raalte. Toen we in Raalte 
waren, gingen we eerst een kop koffie drinken in café "De Posthoorn". 

Vanaf Raalte reden wij door Rijssen, 
Goor en Diepenheim. In Diepenheim be-

Edwin Berends bil 
de "Hallumse Holen• 
te Eibergen. 

Foto: Henk Berends. 

zochten we de waterradmolen Den Haller. 
Deze waterradmolen is een korenmolen. 
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~--------- -------------------- -----------
Ondergetekende (blok l etters s.v . p.) 
Hr./Mw. ____________________________________ __ 

Adres _ ________________________________________ __ 

Postcode ______ __ Plaats ______________________ __ 

wenst l id te worden van de Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens en vier maal per jaar het tijdschrift 
11 De Zelfzwichter 11 te ontvangen tegen een jaarlijkse 

contributie van f (minimaal f 20,-) . 
Hij/zij zal na ontvan-gst van een acceptgirokaart de ver
schuldigde voor het jaar 1989 overmaken op postgiro 
3866034 t.n.v. Ver. Vrienden v.d. Groninger Molens te 
Groningen . Als wel komst-geschenk ontvangt hij/zij het 
boekje 11 De Ze lfzwi chter 11

• 

Het contributiejaar valt samen met het kal enderjaar . 
Bi j aanmelding na 1 oktober is over het l opende jaar 
geen contributie meer verschu ldigd. 

Datum: _ ___________ Handteken i ng: 



Wilt u weten hoe Abraham z'n mosterd 
' maakt? Dat kunt u zien in de mosterd
makerij en proeven in het r estaur ant. 

Ruime mogelijkheden voor 
partijen , recepties en 

7 dagen per 
week geopend 

..... 

bruiloften 

Molenstraat 5 
9967 TG Eenrum 
Tel. 05959·1600 

050·122235 

----------------, 
S '1'1\l, 11 ()ltS '1, 1~ ll 
J)J~Iilii..J~J)I~N IJ.\~ 
Schapendij k 37 
7713 PX Staphorst (Den Hulst) 
TeL. 05296-3490, bgg. 04749-3986. 

LEVERING VAN t·IOLENZE I LEN IN 
ZEILDOEK WK 77 EN HEMPEX 
TOUWWERK. 
OOK VAKKUNDIGE REPARATIE VAN 
UW MOLENZEILEN. 
VEROER LEVEREN WIJ LEREN ZEIL 
HAriOJES EN HANDS TI KAPPARATEN 
VOOR REPARATIE AAN MOLENZEILEN 
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Vertegenwoordiger: 
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Rijksstraatweg 205, Haren, 
tel. 050-34 4013. 
Oude Kijk in 't Jatstraa t 19, 
Groningen, tel. 050-12 25 77. 

MOLENS 
TUSSEN STAD EN D'OLDE 
LANTSCHAP 
door Drs. D.M. Burzskoeke 

Het eerste deel in de Harener 
Historische Reeks beschrijft 
op een vlotte wijze de ge
schiedenis van de molens in 
de gemeente Haren. f 14 go 
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de steTke kanten 
vanLamon 

GEVEL REINIGEN EN IMPREGNEREN 

KELDER- EN FUNDAMENTAFDICHTING 

HOUTWORM- EN BOKTORBESTRIJDING 

SCHIMMEL- EN ZWAMBESTRIJDING 
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Westerveen 21 Haren tel: 05906 - 2301 



Rabobank ~ 
Voor een hypotheek op maat 

P.REITSEMA 
AMBACHTELIJK MOLENAAR 
Schipvaart 36 
9883 PR OLDEHOVE 

Producent van diverse soorten meel, zoals: 

* VOLKOREN TARWEMEEL * ROGGE 
* MEERGRANENMEEL * HAVER 
* GEPLETTE · TARWE * LIJNZAAD 
* ROGGEB LOEM * PANNEKOEkMEEL 

De molen is voorzien van een pellerij, zodat we nog de 
OUDERWETSE GORT voor u hebben . 

Malen "De Leeuw"- Oldehave 

Rabobank ~ 
Voor een spaarvorm die bij u past 
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~ ...., Wij hebben 
~ 'n grote collectie 
~ geboortekado's, zoals: 

~ kindercouverts, 
rammelaars, 

spaarpotten, 
ser-vetbanden, 
paplepels en 

geboor-tekaartjes 
in zilver en pleet. 

GRAVEREN GRATIS! 

JU WEL I ER REPKO 
Herestraat 4 
Groningen 

De molen van Ganzedijk (FinsterwoZde ) 
werd in 1988 gerestaureerd door .... 

MOLENMAKERS
BEDRIJF 

Roemeling 
en 

Molerna 

Kerklaan 5, Scheemda 
Telefoon 05979-660 



Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 
speciaal voor Molenaars 

SINDS 1873 SPECIALIST IN HET VERZEKEREN VAN WINDMOLENS 

Hoofdkantoor Deventer: Singel 19 - Postbus 448 - 7400 AK Deventer 
Telefoon 05700-12353 

Nqar wjndmolen 

te Feerwerd voor: 



·-~Te koop · gevraag~; : 
l'~en . KOOIIN-WiNDMO

LI~~, liefst ern 8 TA N D ER· 
MÖLF.N. 

BUREAU DEZER COURA~T, 

VOOR DEN TIJD VAN EEN OF ftlEER JAREN , 
on1 op r jJiei 1854 te aanvaarden: . 

Een HlJIS en TUI~ , :tijn
zl~ de eeneNERINGR~JKE Krui
~~~ de'ni.ers• Winkel en Her. 

- · berg, met een KOl\lPLETE 
Boekweit- en lflostertmolen, staande en ge· 
legen te Borgercompagnie, wordende thans door D. G. \ 
VAN DA.LEN in buur bewoond. Te bevragen bij H. ( 
P. NIEBOER 1 aldaar. f 

OPA LUITJE DOORNBOS, MOLENAAR TE HUIZINGE 

moet een vooruitstrevend man zijn geweest. In het ge
denkboek Bronsmotoren 1907-1957 •volle kracht vooruit• 
staat althans vermeld, dat hun eerste vergassermotor 
op 15 juni 1895 werd afgeleverd aan de heer L. Doorn
bos, molenaar te Huizinge. Deze kreeg een 10 PK-motor 
met drijfwerk en bolspil voor f 1.650,-. De volgende 
stap was een maalderij zonder molen, maar annex een 
speciale roggebroodbakkerij, die hij in 1911 "ien stad" 
en wel aan de Tuinbouwstraat liet bouwen. Hoewel door 
velen gek verklaard, heeft die bakkerij het toch drie 
generaties volgehouden t/m 31 december 1988. Met de 
maalderij was overigens al eerder - al snel na de 2e 
W. 0. - gestopt. 

Maar uw boekhandelaar is nog opgegroeid in de sfeer 
van een graanzolder, met muizen en al , een werkende 
maalderij en een ambachtelijke roggebroodbakkerij, het
geen z'n speciale bekoring had! Misschien heeft dat 
ons "de tik" bezorgd om in onze zaak MOLENBOEKEN 
in hoge erè te houden! 't is maar dat u het weet, 
als u het nog niet wist tenminste •... 

BOEKHANDEL )1-1"' BEN DOORNBOS BV. ' 
l(,,,.,,t •~t:o•BII••'I,,., . 1'==::::::=:::;1 .......... .. 

OUDE KIJK IN ·r JATSTRAAT ;---

~ 9it2 EC GRONiNGEN r-
~ TELEFOON OSÓ • 134041• 



de liefde voor het vak óver op Rink. 
In 1947 kreeg hij de kans om op eigen 
benen te staan. 
Rink van der Veen werd benoemd tot 
molenaar op molen De Rui mte te Tinal
linge. Bij deze molen zag Piet het 
l evens l icht. 
In 1955 verhuisde het gezin naar molen 
De o'feervogel te Hoeksmeer. De geschi e
den is herhaalde zich. Vader Van der 
Veen bracht de liefde voor molens over 
op zijn zoon. Piet. die geen mol enaars
diploma bezit, kon zich geen betere 
l eermeester wensen. Op 12-jarige leef
tijd stond hij a 1 aan de vang ! 

Het jaar 1967 werd een dramatisch jaar 
voor de f amilie Van der Veen. Zowel 
molen De Kr i egsman te Hoogemeeden als 
De Ruimte te Tinallinge gingen in 
vlammen op. Juist de molens waarmee de 
fami l ie zich zo verbonden voelde. 
Piet en zijn vader hebben nog gekeken 
bij de troosteloze restanten van De 
Rui mte t e Tinallinge. De eindeloze 
kruiketting en de kruilier lagen onbe
schadigd tussen de puinhopen. 
Men heeft deze toen meegenomen naar 
molen De :'!eervogel, alwaar ze hun 
functie herkregen. Verder rest er niets 
meer van deze molens. De Kriegsman 
laat zich nog wel eens zien, aldus Piet. 
's Zomers is het achtkant goed zicht
baar. Het gras verdort boven de funda
menten. Op zo'n moment gaat Piet lie
ver niet naar deze plaats. 

Het afbranden van beide molens i s 
volgens hem te wijten aan nalatigheid. 
"Elke molen moet tijdens storm met de 
kop in de wind staan en minstens aan 
de ketting liggen. Bovendien moeten er 
goede beveiligingen i n het bovenwiel 
aangebracht zijn. Dit had men bij beide 
molens verzaakt . • 
Piet steekt ook een waarschuwende 
vinger op naar sommige vrijwilligers. 
"Ik ben wel eens uit een molen gegaan . 
zo hard draaide men. Ben je dan molen
liefhebber? Een verspeelde molen krüg 
j e nooit weer . • 

Tijdens het gesprek kijkt Piet regelmatig 
op naar de molen . De te levisie stoort 
met de snelheid van de molen mee. 
Op deze wijze houdt hij a 1 vijftien jaar 
De Jonge Held in de gaten . . Bij buiig 
weer blijft Piet in de molen. Vervelen 

doet hij zich nooit. Er zijn genoeg 
klusjes, di e je op zo ' n moment kunt 
doen. 

De boeren keken overigens wel vreemd 
op, toen er in 1974 een 22-jarige 
molenaar op De Jonge Held kwam. Zou 
dat wel goed gaan? Het ging goed. 
Piet werd in de beginperiode goed door 
de wol gehaald. Zijn vrouw maakte i n 
die tijd moeilijke momenten mee. 
Het huisje bij de molen, Windlust ge
naamd , was bepaald geen woonlust. 
Het lekte overal. Gas en water waren 
niet aanwezig. Men moest zich behelpen 
met een oude kolenkachel en een al 
evenoude pomp. 

Op aandringen van Alie werd het huis 
totaal verbouwd . In de winter van 
1974-'75 woonde men tijdelijk te Enuma
til . Piet bivakeerde in de molen. 
Hij had een klein deel afgeschut met 
plastic en hout. Een elektrisch kachel
tje hield de boel op temperatuur. 

"Best warm•, aldus Piet. 's Morgens 
tussen vier en vijf uur stond hij paraat. 
Begon het te waaien, dan ging hij uit 
bed en naar de molen. 

"Ik ben een echt ochtendmens. Wat is 
er mooier dan een opkomende zon? Zonde 
om dÏe tüd te verslapen .• 

Zijn vrouw was in ieder geval blij dat 
het huis klaar kwam. De inrichting is 
weer bij de tijd. Het huis ziet er van 
buiten kleiner uit dan het van binnen 
is. Boven is het nog krap, maar ja, je 
moet er wat voor over hebben om met 
een molenaar getrouwd te zijn. 

Piet noemt zijn molen een ijdele molen. 
Een beetje wind is genoeg om hem te 
laten draaien. Soms moet je goed 9P
letten, maar hij sloeg nog nooit op hol. 

"Ik heb wel eens 1200 uur per jaar ge
draaid . Er waren jaren bü dat je niet 
op vakantie kon, zo nat waren die 
zomers. er waren ook winterdagen die 
enorm nat waren. Op een Oudejaarsdag 
heb ik eens van 6. 40 uur tot Nieuw
jaarsdag 2.00 uur gedraaid. Je kon op 
dat tijdstip nog niet z ien dat het water 
gezakt was. Ongelooflijk . 
Het weer blijft altüd onvoorstelbaar . 
De molen stond een keer te malen bü een 
stevige zuidenwind. Het leek me ver-
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Hidden in de weilanden met de grazende koeien, onder de rook van de Stad, 
naast een drukke autoweg gelegen, altüd onder wind en wolken, dat i s de molen 
"De Jonge Held 6 met rechts de molenaarswoning "Windlust•. 

~ Foto: co~yright : Nieuwsblad van het Noorden . 

trouwd om de krant op te halen uit de 
brievenbus bü de weg. Ik had de fiets 
nog niet gekeerd of de wind kwam vol 
uit het westen. Er was met de fiets 
niet tegeni n te komen. Gelukkig draai
de de molen door de verkregen snelheid 
nog even op het zuiden door . Ik wist 
niet hoe snel de molen stil te zetten.• 

Een wereldtitel sprinten op de fiets 
haalde hij niet; maar de molen stond 
stil en dat was het belangrijkste. 
Je moet er niet aan denken, als de 
wind achter de kleppen geslagen was. 

Eén keer had Piet pech. De Jonge Held 
bezat een stenen vijzelbak. Af en toe 
lieten er wel eens stenen los, maar 
het was niet verontrustend. De vijzel
bak werd zelfs gerestaureerd . Alles 
leek veilig . Toch gebeurde er iets 
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waarmee zowel de molenmaker als Piet 
geen rekening mee hadden gehouden. 
Op een middag begon de molen hard te 
draaien, terwijl de wind niet toenam. 
Vol verbazing liep Piet naar de molen . 
Daar aangekomen constateerde hij dat de 
vijzel totaal stuk gemalen was. 
Wat was er gebeurd? Vorst in de grond 
had de stenen van de vijzelbak naar 
binnen gedrukt. Hierdoor was deze te 
nauw geworden met bovenstaand gevolg. 



De bezoekers vormen een hoofdstuk verstand te gaan. De man kwam uit 
apart. Piet heeft het idee dat het de Hongarije! Na een uitgebreide rond
eerste zeven jaren drukker was dan nu. lei ding kreeg Piet een grote pot hon ing 
De mensen blijven bij de weg staan en voor het geval hij "hungry• werd. 
maken daar de foto's. Eén bezoeker hoefde om de familie Van 
De mensen, die wel naar de molen·:komen, der Veen niet meer te komen . Deze 
zijn afkomstig uit alle windstreken. trapte tijdens hun afwezigheid een raam 
Hun reakties zijn bijna altijd positief. in en doorzocht het huis. Gel ukkig nam 
Sommigen brengen zelfs geschenken mee. hij niets mee. 
Zo kreeg hij van een paar Israëli's De boeren i n de omgeving houden de een mapje met prachtige munten. 
Bezoekers uit Korea gaven hem een mooi e molen overigens goed in de gaten. 
herinneringspenning van de Olympische •we hebben altüd goede contacten met 
Spelen te Seoel. hun gehad. Zün we op vakantie, dan 

letten ze extra op. • Piet vindt het 
Een man in een oud Opeltje bracht de alleen jammer dat ze voor een elek-
grootste verrassing. Deze kondigde trisch gemaal gekozen hebben. Van 
zich aan met: "I am hungry.• Tja, dacht hun standpunt gezien kan hij.het wel 
Piet, we zijn geen restaurant of gaar- ·begrijpen. 
keuken. Al gauw bleek het om een mis- De landbouwwerktuigen worden steeds 

Onder een zelfzwichter 
poseert molenaar 
Piet van der Veen voor 
'De Zelfzwichter' . 

Foto: H. Schaletzke, 
Berlün. 
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zwaarder. De investeringen zijn hoog en 
dan kun je je geen windstille dagen 
veroorloven met veel neerslag. Men 
wilde het land op en elke dag stil
stand kost geld . 

Tot slot van het gesprek lopen we nog 
even door de molen. •Hoet je horen, 
dat geluid van water is toch prachtig .• 

GRUN NEGERS ONDERWEEGNS 
door Harry van Hoorn. 

Ondertussen is het 23.00 uur geworden. 
De molen wordt stopgezet en aan de 
ketting gelegd. Uit de onderste roede 
missen twee kleppen. De geit, die rond 
de molen graast, drukt anders deze 
kleppen eruit. 
Eén ding is duidelijk, niet iedereen 
heeft zo'n hart voor molens als Piet 
van der Veen. 

Op zaterdag 30 septeiber 1989 zijn Hendrik-Jan Berghuis en Harry van Hoorn, 
beide vrijwillige .olenaars, naar Alkmaar en de Zaanstreek geweest, in verband 
-at de Zaanse Molendag. Hierover een reisverslag. 
0. kwart over zeven in de ~rgen vertrokken we per auto vanuit Leens richting 
Noord-Ho 11 and. 

Via Friesland en de Afsluitdijk kwamen 
we in Den Oever voor de eerste koffie
stop. Toevallig kwam ook net een bus 
vol Groningers het café binnen, dus 
kwamen we direct aan de praat. 
Na het kleine molentje van Den Oever 
te hebben bekeken, vertrokken we naar 
Oudorp voor een bezoek·aan de koren
mo 1 en Het Roode Hert. 

De molenaars hadden de koffie in de 
maak, dus er was tijd genoeg om even bij 
te praten. Helaas wordt de biotoop van 
deze produktie-molen ernstig bedreigd 
door toekomstig hoogbouw in de naaste 
omgeving. Al met al zijn we hier toch 
een uur geweest om alles goed te 
bekUken . 
Ons volgende reisdoel was de papier
molen De Schoolmeester te Westzaan. 
Bij aankomst was de molen al volop in 
bedrijf. Molenaar Arie Butterman is 
hier doorgaans iedere dag aan het werk. 
Zijn collega Joop Klein heeft ons een 
rondleiding gegeven en behandelde de 
lange weg van vodje naar papier. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
een velletje molenpapier naar verhou
ding duurder is dan fabriekspapier. 
Zelf hebben we nog aan een van de 
papierpersen gestaan om pas geschept 
papier van water te ontdoen . 
Het is een werkje dat veel kracht 
vereist. In een van de schuren was een 
zeefdrukker bezig om mol enafbeeld ingen 
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af te drukken op molen-papier. 

Na een gezellig praatje en een stempel
tje in het gastenboek nemen we afscheid 
van de molenaars en gaan verder naar 
de meelmolen De Bleeke Dood aan de 
Zaan. We werden hartelijk ontvangen 
door molenaar/instructeur Rens de 
Rui ter en zijn maalploeg. Ook hier wer
den de nodige molen-ervaringen uitge
wisseld onder het genot van een kopje 
koffie. Bij vertrek ontvingen we elk 
een tegeltje met een afbeelding van de 
molen en de groeten aan Groningen. 

Het laatste punt van de excursie was 
een bezoek aan de Zaanse Schans. 
Jammer dat de sfeer op een aantal 
molens zo mat was door de commerciële 
opzet. Helaas was er ook te weinig 
wind om de paltrok De Gekroonde 
Poelenburg in bedr\jf te zien. 
Bij een bezoek aan het biksteen
mol entje De Windhond hadden we hele
maal pech. De desbetreffende molenaar 
gaf totaal geen respons op vragen van 
onze zijde, dus zijn we maar snel weg
gegaan. 

Na deze minder leuke ervaring was het 
onderhand tijd geworden om naar Gro
ningen terug te keren. Via Schoorl en 
de Afsluitdijk reden we terug naar huis. 
We kunnen terug kijken op een dag vol 
indrukken, nieuwe ideeën en leuke 
contacten met de diverse molenaars . 



HET 7e INTERNATIONALE SYMPOSIUM VAN T.I.M.S. 
(THE INTERNATIONAL MOLINOLOGICAL SOCIETY) 

door W.O. Bakker. 

Dit symopium werd van 13 t/m 19 augustus 1989 gehouden in SANKELMARK, even 
ten zuiden van Flensburg in het uiterste noorden van de Duitse deelstaat 
Sleeswük-Holstein. 
Sa.en met de heer C.E. van der Horst hadden we reeds in een vroeg stadium 
besloten om zo'n internationaal molencongres eens mee te maken. 

Reeds ruim tevoren kregen we allerlei 
stukken toegezonden, waarbü een dik 
boekwerk met daarin te behandelen on
derwerpen en voordrachten, de z.g. 
"papers".Ook een lüst van deelnemers, 
die uit 13 landen zouden komen en meer 
dan 90 namen bevatte. 
Uit al die landen kwamen tenslotte 89 

gasten naar Sankelmark. 
Uit veel Europese landen, waaronder de 
D.D.R., Polen en Hongarije. Een aantal 
uit de U.S.A. en zelfs Japan. 

We gingen 'szondagsmorgens op reis via 
Nieuweschans naar het Wezerveer en dan 
naar Dedesdorf. Daarna dwars door het 

Onderweg naar Sankelmark 
werd de molen van Lincig 
aangedaan. Gelegen in 
Kreis WesermÜnde. 

Oorspronkelük gebouwd in 
1872, verbrand in 1982 en 
herbouwd in 1984. 

Fo to: W.O. Bakker . 
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grote gebied tussen de Weser en de 
Elbe. 
Onderweg fotografeerden we in Lintig 
de in 1984 na brand herbouwde molen. 
In 1961 bezocht ik deze molen uit 
1872 eens. Molenaar was toen Walter 
Grabow. 
Ook nu is het molenaarsbedrijf Grabow 
daar nog aanwezig. In 1982 verbrandde 
de molen en voor de herbouw werd een 
molen uit BraMstedt gebruikt, die per 
helikopter verplaatst werd. 
Het resultaat zag er prachtig uit; een 
mooie met riet gedekte stellingmolen. 
voorzien van een windroos. In plaats 
van zelfzwichting had de molen nu 
zeilen. 

We gingen over de Elbe met het veer 
van Wischhafen naar GlÜckstadt, een 
overtocht van ± 3 kwartier. 
Daarna in noordelijke richting tot 
dichtbij de Deense grens, waar we in 
Sankelmark door velen zijn begroet. 
waaronder de voorzitter Kenneth Major 
u~t Engeland en de plaatselijke organi
sator Frenz StÜdtje, die daar in de 
buurt woont,in Muçkbrarup. 

De Academie "Sankelmark" ligt in een 
mooi heuvelachtig en bo·srijk gebied aan 
een meer, de Sankelmarker See. 
Het is een volkshogeschool met prach
tige gebouwen, ruime logeergebouwen en 
als conferentieoord voorzien van alle 
gemakken die erbij horen. 
We voelden ons er direkt thuis, waarbij 
de aanwezigheid van vele bekende Neder
landse molenvrienden erg prettig was. 
Verder maakte je kennis met heel veel 
andere bekende en onbekende molen
liefhebbers. 
Hierbij speelde de taal wel een grote 
rol. Duits levert geen probleem, Engels 
is al veel moeilijker, Frans zeer moei
lijk en Deens bijvoorbeeld is onverstaan
baar. 
Maar er sprak een Fransman verstaan
baar Duits en ik vêrnam van hem één en 
ander over de standerdmolens in de 
Beauce ten zuiden van Parijs, waar hij 
a 1 s vrijwi 11 i ger bij betrokken was. 
Gedurende drie dagen werden er 26 
"papers" behandeld over zeer uiteen
lopende molinologische onderwerpen. 

Tijdens de pauzes was er volop gelegen-
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heid om elkaar te ontmoeten, de vele 
tentoongestelde boeken, foto's en 
tekeningen te bekijken enz. 
Ook 's avonds werden er films ver
toond en verder was er de bar, waar 
's avonds ruimschoots gelegenheid was 
om allerlei internationale contacten 
te maken. 

Uit de behandelde "papers" wil ik hier 
en daar een greep doen om te verduide
lijken wat er allemaal behandeld werd. 
J.P. Azéma had het over diverse primi 
tieve horizontale watermolentjes in 
Zuid-Frankrijk en Jean Bruggeman hield 
een voordracht over de laatste 
turbi nemolen in Frankrijk, die als 
houtzaagmolen diende en hopelijk ge
restaureerd gaat worden. 
Uit Stockholm (Zweden) kwam Varis 
Bokaldis en hij hield een interessante 
lezing over de molens op de Canarische 
Eilanden. Hier staan stenen molens met 
een draaibare kap, de z.g. "molino" en 
molens, die op een pen op de grond 
draaien en enige meters hoger in het 
dak van het gebouw kruien, de z.g. 
"molina". 

Van het Museumsdorf in Cloppenburg, 
ons welbekend, hield medewerker Heiko 
BrÜning een dialezing over molens in 
musea. 
Ir. A.J. IJzerman behandelde de pel
molens, waarbij o.a. onze molen in 
Westerwijtwerd aandacht kreeg. 

De zogenaamde Duitse paltrokken werden 
door Erik Tijman uitvoerig toegelicht. 
Dit zijn oorspronkelijk standerdmolens, 
die vaak verhoogd en vergroot werden 
en op de grond kruien op een soort 
Engels kruiwerk. 
In West-Duitsland zijn er maar drie 
meer, waaronder de bekende mo len van 
Ahrbecker in Rodewald (zie foto's 
pagina's 25 en 26), maar in de 
D.D.R. zijn nog meer exemplaren te vin
den, waarbij die te Saalow (bij Potsdam) 
van de in Sankelmark aanwezige Bernd 
Maywald. 

Ook in Slees~jk-Holstein verplaatste 
men o.l.v. molenbouwkundige Ernst Hoop, 
bij meerdere Nederlanders welbekend, 
een complete molen (Eoco pag . 27). 
De heer Hoop bleek molenmaker J.D. 
Medendorp goed te kennen en samen met 



De uit 1880 daterende standerdmolen 
van Rodewald (ongeveer tussen Bremen 
en Hannover) in 1912. Let op de dwarse 
trap. Het fraaie molenhuis erachter 
bestaat nu nog. 

de heer StÜdtje in 1981 in Zuidl aren 
te zijn geweest. 

Prof. Kawakami uit Japan had een paar 
interessante films over het vervaardi
gen en gebruiken van geheel handgemaak
te rijstpelmolentjes, die met de hand 
heen en weer getrokken worden. 
Ook i n Z.O.-Azië zijn die dingen bekend . 
Verder over de bouw en werking van een 
bevloefingsmolen, die bestond uit drie 
grote onderslagraderen, waarmee het 
water in bakjes omhoog werd 9ebracht 
voor bevloeiing van rijstvelden. 
De heer en mevrouw Nijhof hadden een 
interessante studie over schipmolens 
in Europese rivieren. In Joegoslavië 
komen nog exemplaren voor en verder 
staat daar in het noorden nog een 

Het ombouwen tot paltrok in 1935. 
waarbü de standerdkast twee zolders 
hoger opgevüzeld en breder gemaakt is. 
De stenen ringmuur eronder ligt al 
gereed. 

Collectie: H.E. van Doornik . 

stenen gr ondze1ler, die gerestaureerd 
1 s. 
De Amerikaanse "teacher" James Owens 
uit Cape Cod (Massachusetts, noordoost
U.S.A. ) bezit zelf een gerestaureerde 
maalvaardige achtkante grondzeiler, de 
z. g. "Jonathan Young Mi 11" en er zijn 
daar nog meer van deze molens. 

In Polen ten z.o. van Gdansk (Dantzig) 
zijn ook nog complete molens. De heer 
en mevrouw Thomaszunas bezitten een 
forse standerdmolen . Vroeger waren 
daar meerdere watermolens, wipmolens 
en achtkanten, d1e veel op Nederlandse 
molens leken. 

Op het Griekse eiland Sarnes bezocht 
onze landgenoot, de heer L.H. Blom, 
vele ruines van stenen molens, maar 
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De malende paltrok-korenmolen van Rodewald in 1940, met windroos en zelf
zwichting. Tegenwoordig mist de molen helaas zün wieken, maar is motorisch 
nog steeds in bedrüf. Het was een prachtig voorbeeld van een goedkope uit
breiding van een windmolenbedrüf zonder vervanging door büv. een kostbare 
stellingmolen. Collectie: H. E. van Doornik . 

vond ook een gerestaureerde molen die 
eigendom was van een Griekse generaal . 

Het gehele symposium was voorbereid 
door het Duitse T.I.M.S. -bestuurslid 
Frenz StÜdtje. Zelf bezit hij de gere
staureerde familiemolen in Munkbrarup, 
ten oosten van Flensburg gelegen. 
Hij heeft enorm vee 1 medewerking gehad 
van allerlei autoritei ten en speciaal 
van de gemeente Tarp, waarin Sankel
mark 1 igt. 
Mevrouw Karin Friederichsen deed veel 
aan de voorbereiding: ze verzorgde 
alle correspondentie, die in het Engels 
plaatsvond . 
Verder trad ze gedurende het symposium 
samen met mevr. Pohlka op als gast
vrouw. 
De keuken- en het bedieningspersoneel 
zorgden prima voor de gasten en huis
meester Peter Weber was steeds aan
wezig en zorgde voor de microfoons, 
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film- en dia- apparatuur, verlichting 
enz . 
's Vrijdags was er een slotbijeenkomst, 
waarbij allerlei autoriteiten aanwezig 
waren . Voorzitter Major bedankte ieder
een en de dames werden in de bloemetjes 
gezet. 
Tot slot hield Frenz StÜdtje een zeer 
uitvoerige afscheidstoespraak. 
's Avonds was er nog een afscheidsdiner 
en 's zaterdags ging i eder weer zijns
weegs . 

In een volgend verhaal zal ik de beide 
molenexcursies door Sleeswijk- Holstein 
beschrijven en daarna nog de excursie, 
die we 's zaterdags en 's zondags 
maakten door Denemarken. 
Met veel indrukken, foto's en dia's 
zijn we weer t huisgekomen . 
Over blijft de herinnering aan een ge
weldig gebeuren en contacten met een 
aantal bekende molenliefhebbers. 



Harner Neuenkoogsdeich, Kreis Dithmarschen . Op de plaats waar in 1936 een 
soortg;lüke m?.len afbrandde , werd door molenmaker Ernst Hoop in 1983 de 
molen Immanuel • anno 1850 uit Marne weer geheel compleet opgebouwd. 
Zeer kenmerkend voor de Sleeswjjk-Holsteiner molens zün het sterk getail 
leerde achtkant en houten veldmuren op stenen voet. 

Ansichtkaart , collectie W.O. Bakker. 

HET ARCHIEF-DOCUMENTATIECENTRUM 
door F.L. Humbert. 

In ' De Zelfzwichter' 4/88 is voor het eerst een globaal overzicht verschenen 
van de werkzaamheden van de archiefcommissie. Het lijkt ons wenselijk u ook aan 
het eind van 1989 te informeren over onze werkzaamheden. 

Na de oriënteringsfase (1988) hebben wij een andere keuze gemaakt uit de voor 
ons in aanmerking komende methoden van archiefbeheer, waarbij wij ons hebben 
laten leiden door criteria als toegankelijkheid (;gebruiksvriendelijkheid), 
veil igheid en flexibiliteit. Met betrekking tot de aanschaf van meubilair 
hebben we onze definitieve keuze bepaald . Door afhankelijkheid van anderen, 
kon helaas nog niet tot feitelijke aankoop worden overgegaan. 
We hopen echter één en ander zeer binnenkort te kunnen real iseren. 
Inmiddels hebben we na eni ge startproblemen de loyale medewerking verkregen 
van eni ge andere organi saties. Met name het bestuur van de Vereniging ' De 
Hollandsche Molen' is zo welwi llend geweest, ons in de ge legenheid te stellen 
de - voor ons van vitaal belang zUnde - molenverzamel i ng van wijlen B. van der 
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Veen Czn. over te nemen. Deze verzameling historische gegevens, aangaande 
meer dan duizend verdwenen molens en de nog bestaande molens i n de provincie 
Groningen vormt de kern van ons archief- en documentatiemateriaal. 

In de toekomst zal deze kern worden aangevuld met materiaal, dat uit andere 
bronnen zal worden verkregen. Het is niet zo dat wij ons daarbij zullen beper
ken tot speurwerk in openbare archieven. Wij doen graag een beroep op uw 
~dewerking. ;Incidenteel hebben we reeds informatie verkregen uit privé
archieven van individuele leden. 

WU hopen dat u ons wilt informeren wanneer u zelf over materiaal beschikt, 
dat voor het molenarchief van onze provincie van belang zou kunnen zijn. 
De archiefcommissie verricht haar werkzaamheden ten dienste van de Vereniging 
en van de Stichting, dus ten dienste van u en van de Groninger molens! 

~~~~~~~~~~~~ .. 
§ORT M!T PROEM~DA-'!TE!i_i1Vl 

door E. de Jonge en H.A. Hachmer. 

De leste tied hevve weer hail wat kraanten deurlezen veur nijchies (of mis
schain beter "ollechies") over meulens. Mor, kraantenijs is voak slecht nijs. 
Der was aalderhaande te lezen over meulenbraanden, ongelukken, asbreuken en 
aander meleur. Schrievers en dichters bekeken de zoak wat meer van de zunnege 
kaande, mor toch •••• n stuk of wat dochten dat de meulenoar n bedraaiger was 
of zulfs n vraauwlugek. 
De meulen tafkenden ze uut as nait te overwinnen reuzen. t Lutje wicht van de 
meulenoar kon dcarentegen mor hail wafneg kwoad deun. t Leek ons op zien plek 
om zo om en noabie kerst twij aaldeschierste gedichten over meulenoarsdochters 
te ploatsen. Doarveur gingen we over de grup, noar Duutslaand. 

In t noorden van Duutslaand wazzen der zekers zoveul meulens as in Nederlaand 
en in t zuuden van Duutslaand klapperde overaal t meulenrad. 
Genegt stof veur dichters en schri evers. Aan t begun van dfzze aiw kwam der 
n haile mooie bundel mit gedichten en vertelsters in t platduuts. 
Dit boukie "Struukwaark" haitend, wör schreven deur Johan Dirks. Hai luit zuk 
inspireren deur de wind, de zee, de zeeman, de laandminsen en nait te vergeten 
de laifde. En zeg nou zulf, wat is der nou schierder as lai fde veur n meule
noarsdochter? 
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De MÜller sin Dochter. 

De MÜller sin Dochter. 
De hett mi 't andahn; 
Nu mutt ick allavend 
De MÖhlenwegg gahn. 

Un wenn ins de HÜller 
Dar buten jÜst steiht, 
Dann kiek ick andachtig, 
Wau 't HÖhlenraddgeiht. 

Doch geiht he herunner, 
Of wendt he sÜck mal, 
Dann klingt dat so nÜtlich 
van boven hendal. 

Dann kieck dar en flaskopp 
Tau 't fenster benut; 
Dann wenkt se so lÜstig, 
Dann lacht se so lut. 

Ja, sinkt eerst de SÜnne, 
Word Avend dat weer, 
Dann geiht bi de HÖhlen 
So stilkes dat her ••• 



81 de MÖhlen. 
Nu ~ill dat Avend ~arren . 
De Dageslarm vergeiht , 
Bold s~iegen alle Stimmen 
Un still de HÖhlen steiht 

De HÜller kann sÜck rÜst en , 
Sin Warken is vÖrbi, 
De HÜllers jungste Dochter , 
De sitt hier noch bi mi. 

De kann so nÜÜt vertellen , 
Wat se van Dage dii , 
Un ~au hÖr Vader knurrde 
Und wat hÖr Hauder sii. 

A.in van de mooie meulens 
van Duutslaand, de 
beltmeulen in LÜbberstedt, 
gebaau~d in 1909. 

Poto: H. A. Hachmer . 

"Hin Vader brummt : ~at hett se 
Allavend ~all dat Wicht? 
Hin Hauder meent un smÜÜstert: 
Se mutt doch an de LÜcht ! 

Un ~enn min Hauder kakelt . 
holt sÜck min Vader still , 
Ich dauh i as wenn 'ck nicks markde , 
Un krieg doch jÜSt min Will ! " 

So is se an 't vertellen. 
Hann wenn se net mal s~iggt , 

Dann kÜs ick up de Wangen 
Dat allerlei~ste Wicht . 

29 



OVER EEN MOLENVERZAMELING -------------------
• 1. Reeds meerdere malen vestigden wij in deze 
rubriek uw aandacht op de jaarbocken van het 
Historisch Genootschap Oud West -Friesland. In de 
569 bundel 1989 staat deze keer een machtig in
teressant artikel van de hand van G.H. Keuoen 
(molendeskundige van de Rijksdiens t voor de Monu
mentenzorg ) . 
Het art i ~e 1 heet: De vooriiiB.l.ige molenraakerü 
~agemaker en de ~eidemolentjes rond Oost~oud. 

De geschiedenis van deze mol enmakerij (1917-1952 ) 
die zich in het bijzonder bezig hield met de bouw van weidemolentjes , zowel 
van het type aanbrengertja of petmolen , als kleine achtkantjes en wipmolentjes. 
Het artikel is verl ucht met schi tterende oude foto's van onder meer zel fge
bouwde kleine industriemolentjes, die men vond op diverse werkplaatsen vóór 
dat de elektriciteit zijn intrede deed op het platteland. 
Over de weidemolentjes. die meestal werden gebr uikt als onderbemaling van 
lager gelegen gronden in de polders is weinig geschreven, dus daarom alleen 
al is dit artikel van belang . Aanleiding tot het schrijven ervan was de herbouw 
in 1987 van een weidemolen in de Klikjespolder te Oostwoud (N.H.). 
Pag . 120-128 in bovenaangehaald jaarboek. Voor leden gratis. 
Adres: Secretariaat Timmermansgildehuis, Postbus 2125, 1620 EC Hoorn . 

• 2. Ui t Belg ië: Laat de wieken •aar draaien, de molen maalt weer, een 
al l eraardigst boekje door René Thirion e.a. Het beschrijft zeer uitgebreid ge 
schi erlenis van de in 1809 te Lommel (Belgisch Limburg , onder Valkenswaard) 
gebouwde standerdmolen, welke in 1964 werd overgeplaatst naar Kattenbos . even
eens te Lommel. Bij de herbouw in dit bos kreeg de molen echter geen binnenwerk 
en draaide nimmer meer. Na 22 jaar stilstand was de molen weer volkomen ver
vallen . Nu, in 1988 is de molen weer geheel maalvaardig gemaakt en de bomen 
rond de molen zijn s t erk gesnoeid. Een zes tal vrijwillige molenaars zullen voor
taan voor draaien en malen zorgen. Nu i s deze molen pas echt gered. 52 pagina' s 
met ill ustraties vertellen u er meer over. 
Het boekje is in 1989 uitgegeven door het Museum Kempenland. Het is verkr~g
baar voor 150 B. fr. fr11nko bij genoemd mu seum. Dorp 14 . 3900 Lommel (Belg ie) • 

• 3. Eveneens uit Belgi ë. maar nu uit Oost-V laanderen ontvingen wij de 
museumgids : Provinciaal Holenmuseu. ~achtebeke door Peter Wezenbeek en Etienne 
Dhont . Deze gids Vl!n 56 pagina's met vele zw/wit-il lustraties geeft een over
zicht van wat men in dit museum in het kasteel Puyenbroeck kan vinden. 
Dit molenmuseum werd gestart in 1976 en is nu tot een volwaardig molenmuseum 
uitgebouwd. Een tip voor uw vakant i e: bezoek dit mu seum en koop daar de gids 
of bestel deze reeds nu op gi ronummer 09-0059890-70 t . n. v. Provincie Oost
Vlaanderen- Ku lture Aktiviteiten- 9000 Gent (Belg ië). met vermelding van 
Museumgids ~achtebeke . 
Het keurig verzorgde boekje verscheen in ju li 1988 in 1.000 exemplaren en de 
pr ijs is 125 B. fr . ( s f 6, 73) franko • 

• 4. Zoal s reeds zo di kwijls uit deze rubriek is gebleken: molens overal. 
Voor de aankondiging van het volgende boek verplaatsen wij ons naar Engelands 
westkust benoorden Bristol . 
The mills of Gloucestershire, door Stephen Mills & Pi erce Riemer, Buckingham 
1989. Uitgeverij Barracuda Books Ltd. te Buckingham - ISBN 0 860234177. Linnen 
gebonden, afm. 21 x 27 cm. me t vele fraaie oude zw/ wi t ill ustraties, 160 p11g's . 
Prijs E 18 . - excl. por to . 
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Dit boek is speciaal voor de liefhebber van watermolens om te smullen. Aan
gezien de industriële revolutie in Engeland a l vroeg in de vorige eeuw plaats
vond, zijn vee l van deze watermolens in later tijd uitgegroeid tot grote com-
p 1 exen, waarin de text ie 1 nijverheid, o 1 i es 1 a ge rijen en 1 eer 1 ooi erijen waren ge
vesti gd. Toch waren er daar ook wel schilderachtige watermolens aanwezig, bij
voorbeeld een nog altijd in werking zijnde wandelstokkenfabriekje en de mooi 
gelegen korenmolen met onderslagrad te Upleaden. Kortom, een mooi boek waarin 
u menig uurtje van kan genieten of waarvan u gebruik kunt maken als naslagwerk. 
Wat wel opvalt bij dit ni~uwe boek is de ouderwetse (oerconservatieve) uitvoe
ring ervan. Te~jl Nederlandse boeken vaak heel modern en veelkleurig op de 
markt verschijnen (zie bijv. Van Haver tot Gort:) is dit Engelse boek nog in de 
stijl van 1930 uitgegeven .... 

• 5. Bert Lejeune, vrijwillig molenaar van de enige nog complete waterrad
molen van Maastricht is in de geschiedenis gedoken van deze indrukwekkende 
oude molen die al een voorganger had in 1089! 
Hij schreef: 900 jaar Bisscbops.olen. In 38 pagina's A4 met foto's en teke
ningen is hij de gangen nagegaan van deze f raai gerestaureerde en nog a 1 tijd 
werkende korenmolen uit 1609. 
Helaas wordt hierbij niet verteld, wanneer de molen zijn gietijzeren t andwielen 
heeft gekregen. Toch is het een aardig overzicht van de laatst overgebleven 
molen van de 15, die er ooit binnen de vesting Maastricht hebben gelegen . 
Het boekje is verkrijgbaar door overmak i ng van f 10, - op bankrekening 
85. 87.49.033 t.n.v. H. Le jeune te Maastricht, met vermelding van "Molen
brochure". De meeropbrengst wordt gebruikt voor onderhoud aan de molen! 

• 6. De Stichting "De Schiedamse Molens" heeft een nieuwe serie van Yjjf 
fraaie kleuren-snsicbt:ksart:en uitgegeven van haar(bijna) 5 walmolens uit die 
plaats. De prijs van deze mooie kaarten is per setje slechts f 5,- franko. 
Verkrijgbaar door overmaking op giro 42.65.934 t.n.v. de stichting met ver
melding van "serie ansichtkaarten" • 

• 7. "De Westermolen• Dalfsen is de titel van een boekje, geschreven door 
de bekende malinoloog J.S. Bakker uit Moerkapelle. Het werd uitgegeven naar 
aanle idi ng van de feestelijke ingebrui kstelling van deze korenmolen op 31 mei 
van dit jaar. 
Naast een kort algemeen gedeelte komt de geschiedenis van deze molen sinds 
1816 aan de beurt. Hierin lezen wij dat de molen in 1842 koren-, pel- en 
korenmol en is geweest, wat in het eerste kwart van deze eeuw weer werd ge
wijzigd in u i ts 1 uitend korenmo 1 en. In een vo 1 gend hoofdstukje wordt De 'Nes ter
molen bekeken en hierbij is gebruik gemaakt van een flink aanta 1 interieur
foto' s van het gaande werk, te~jl op een ui ts 1 aande flap op de achterzijde 
een doorsneetekening de specifieke onderdelen aangeeft. 
Het boekje telt 28 pagina's en is rijkelijk getllustreerd met zw/wit-foto's. 
Het verscheen in een oplage van 2.500 exemplaren. De prijs is f 10,- franko. 
Te bestel len door overmaking naar de Stichting Westermolen te Dalfsen op 
bankrekening 31.28.17.517 onder vermelding van "molenboekje" en uw naam en 
adres met postcode. Aanbevolen! 

• 8. De brandende molens van Kontich door Karel Lemmens. Dit uitgebreide 
boek van niet minder dan 123 pag's. beschrijft de geschiedenis van 5 standerd
molens in de omgeving van Kontich in de provincie Antwerpen (België). 
Dit is het 4e deel uit de serie Historische Mutsaerts in 1988 uitgegeven door 
de Heemkundige Kring De Root. De schrijver, een echte historicus, is hier diep 
in de geschiedenis teruggegaan, n. 1. tot de 158 eeuw~ In het geillustreerde 
boek komen veel frag menten voor uit oude handschriften. Héél interessant 
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zijn ook de priJzen van mo 1 enonderde 1 en uit vroeger tijd. Zo komen wij gewaar 
dat in 1532 een nieuwe molensteen 35 gulden kost, het vervoer ervan 2 gulden 
en 6 stuivers, en het scherpen van de steen 2 gld. en 10 st. In 1543 werd 
één der molens op stenen teerlingen geplaatst. Vóór die tijd stonden de 
s t anderdmo 1 ens op houten b 1ok ken (ei ken). Voorts veronderste 1 t de schrijver 
dat de oudste standerdmolens uit de 11e en 12e eeuw, vaste niet-draaibare 
mo 1 ens moeten zijn geweest. Zij stonden naar het zuiden of het westen gekeerd. 
Uit de latere draaibare molens is tenslotte in Holland de wipmolen ontstaan. 
De beschreven molens zijn bijna alle reeds rond de Eerste Hereldoorlog verdwe
nen. De laatst overgeblevene werd in 1940 gesloopt. 
Voor de echte historiepluizers een lezenswaardig boek, dat u bestellen kunt 
voor de prijs van f 21,90 bij de Stichting "Levende Molens", Vincentiusstraat 7, 
4701 LM Roosendaal . 

• 9. Door vr.iendel ijke bemiddeling van één onzer leden kwamen WlJ 1n het 
bezit van een nieuw boekje over het gebied van de Niederrhein (West-Duitsland, 
t.o. van Nijmegen). Dit is een echte reisgids in pocketformaat. Alle molens 
in dit gebied, complete als zowel rompen en stompen, worden apart beschreven. 
Alles met foto ' s i n zw/wit. 
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Dit grappige en char
mante poldermolentje 
met scheprad en rechts
om droaiende zeil wieken 
is nog geregeld als 
i nmal er in bedrüf voor 
het moerassige en 
veenachtige natuurgebied 
"Wieken Fen" ten noorden 
van Cambridge in 
Engeland . 

Deze vierkante ( !) 
bovenkruier is eigendom 
van The .Vational Trust, 
de Engelse zuster
vereniging van onze 
"Naruurmonumenten". 

Foto: .'1 . E. van Doornik . 
24 juli 1986 . 



Nu lijkt het ons hel emaal ni et zo leuk om een tocht t e maken met hi er en daar 
een echte molen, maar verder niets ander s dan acht kante of afgeknotte rui nes • .. 
Voor de ver zamelaar i s echter deze gids van groot belang : u hebt een foto van 
vroeger, u vi ndt daarvan nog een stompj e t erug en u kunt de geschiedenis 
achterhalen. 
Het goed verzorgde boekje op mooi glad papier en boordevol goed dui del ijke 
fo to' s, bevat helaas geen inhoud op plaatsnaam en dat i s l as t ig . ~j hebben 
zelf een i nhoud gemaakt en nu i s deze rei sgids heel handi g geworden. 
Gegevens: Hans Vogt: Niederrheinischer HÜhlenfÜhrer. Afm. 121 x 19 cm., 285 
pag ' s . volop geillustreerd . Uitgave van de Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 
14 - 41 50 Krefeld -mei 1989. Prijs DM 16,80. 
Ve rmoede lijk verkrijgbaar bij e 1 ke boekhande 1 i n dit fraa ie gebied . Ons boekj e 
werd gekocht bij de Buchhandlung Hintzen, Grosse Strasse 40, 4190 K1eve. 
Molenliefhebbers die verder willen kijken dan al l een onze Neder landse molens, 
raden ~j deze gids t en vo l le aan ! 

4t 10. Windmills of England van R.J. Brown is een onge~jzigde herdru k van het 
in 1976 uitgegeven boek over alle bestaande windmolens in Engeland . Dat het 
boek kenne l ijk aan een behoefte voldoet, blijkt wel uit het feit , dat dit de 
vi erde dr uk is ! Voor boeken met dit onderwerp een hoge ui t zonder i ng. 
Het linnen gebonden boek t elt 256 pag ' s en elke wi ndmolen is in preci euze 
tekening afgebeeld. Oe histori e wordt beschreven tot in de jaren '70. Wij 
vinden het jammer dat in deze herdruk geen gebruik is gemaakt om ook de 
jongst e gegevens op te nemen. Een gemi ste kans. 
Het f r aaie boek, afm. 16 x 24 cm. Uitgave 1989 - ISBN 0 7091 5641 3, i s ver
krijgbaar bij Gysbers & Van Loon te Arnhem. Prijs ca. f 52. - . 
(zie foco l i nks) 

VRIJWILLIGE VR I JW I LL I G MO LENAARS EXAMEN 

~ f t . · rn 
-' i' z door W.O. BBkker. 

~I':. "··c ~ II=§B.l~f~.KIRf----------

t; ... ~ ,,.-? . > 
!;; ··' ·iiflr. : Op donderdag 19 oktober j. 1. vond op de korenmo 1 en met de nieuwe 
x ~ naam De Kievit te Grijpskerk (nr. 43) het najaarsexamen plaats van 

een viertal kandidaten. 

Begunst igd door mooi herfstweer werden een vier t al vrijwilligers get oetst op 
hun praktische en theoretische vaardigheden in het bedienen van een windmol en. 
Helaas behaalden twee kandidaten in de ogen van de examencommissie net geen 
voldoende en zij zul l en l ater opnieuw een poging moet en wagen om het diploma 
te bemachtigen. 
Meer succes hadden Kla'as Strijk en Andr é Schuthof uit Wi nschoten, di e wel aan 
de gestelde voorwaarden konden vol doen. 
Zij worden beiden hierbij nogmaal s van harte gelukgewenst. Oe examencommissie 
bestond uit de heren L. Vellekoop en W. Hofkamp, geassisteerd door mevrouw 
E. Pouw-Schipper als secretaresse . 
Vermeldenswaard is de grote gastvrijheid, waarmee de vrijwi 11 i ge molenaar van 
De Kievic , Oege Lesman, de aanwez igen die dag ontvi ng met koffie en koek, 
t erwijl de kandi daten zelfs nog van een presentje werden voor zien. 

33 



FI LATE LI STISCH NIEUWS ----------------
door C. E. van der Horst 

Voor postzegelliefhebbers kondigen wij u graag de verschijning aan van een 
tweetal series postzegels, gewijd aan wind- en/of watermolens. 
Uit PORTUGAL ontvingen wij een aaneensluitende serie postzegels met afbeel
dingen van windmolens uit dit land. 
Het betreft hier vier postzegels in de waarden van 29, 60 , 87 en 100 Escudo's. 
De afbeeldingen zijn zeer miniscuul weergegeven in zeer zachte kleuren blauw, 
grijs en bruin. De eerstgenoemde waarde geeft een tekening van een houten 
dr iekantige onderkruier weer. Een molentype, dat zeldzaam begint te worden in 
dit zonnige land . De zegel van 60 Escudo's toont ons de nog alom bekende 
witte r onde torenmolen, te~jl de waarde van 87 de wat oudere torenmolen in 
natuursteen uitbeelt. Door middel van een lange, uit de kap stekende kruibalk 
kan deze korenmolen op de wind gezet worden. 
De postzegel van 100 Escudo's tenslotte toont ons een houten torenmolen, een 
binnenkruier. De molenafbeeldingen zijn allen naar de natuur getekend en zij 
zijn allen in vol bedrijf met de fokzeilen voor uitgebeeld. 
De plaatsen, waar deze molens in Portugal zijn te vinden, zijn ook op de zegels 
vermeld, het zijn respectievelijk de plaatsen: Ansiao, Santiago do Cacém, Afife 
en Caldas da Rainha. 
Een hele mooie aanbevolen serie zowel voor de postzegel - als voor de molen
liefhebber een ware aanwinst. Prijs van de serie is 276 $ (~ f 6,65). 

Weer geheel anders is een serie van vier postzegels met molenafbeeldingen 
uit HONGARI J E. Deze zegels in de waarden van 2, 3, 5 en 10 Forints zijn veel 
groter (3t x 6 cm.). Ook zeer miniscuul getekend in donker- en lichtbruin. 
De zegel van 2 Ft. toonl .ons de nog bestaande dubbel rads onderslagwaterradmolen 
te Turistvánd uit de 18e eeuw. Een monument in Hongarije. 
3 Forints beelt uit een grote rosmolen uit 1836, staande in de plaats Szarvas. 
Deze molen met een spoorwiel van niet minder dan 13 .meter diameter (I) werd 
gebouwd voor de verwerking van gierst en het malen van koren . De korenmolen 
is nog maalvaardig en wordt instandgehouden door het Szarvas-Museum. 
De 5 Forints-zegel toont ons een grote ronde stenen grondzeiler. Het is de 
windmolen van Kiskunhalas, gebouwd in het midden van de 19e eeuw. Een molen 
met vier zeilwieken, die niet veel afwijkt van de soorten die wij kennen. 
Tussen 1964 en 1966 is deze molen op initiatief van monumentenzorg gerestau
reerd . En tenslotte dan de 10 Ft.-zegel. Hierop staat een schipmolen afgebeeld. 
Helaas een type dat ook in Hongarije niet meer bestaat. De herinnering aan deze 
molen kunt u al l een in de boeken terugvinden. 

Het aardige van deze Hongaarse zegels is, dat naast de afbeelding van het uit
wendi ge van de molens, ook een schets is gegeven van het inwend ige. In zacht 
grijs zijn doorsnee-afbeeldingen opgenomen van al de zojuist besproken molen
types . 
Gr aag bevelen wij u ook deze molenpostzegels van harte aan! De prijs in Neder
lands geld kunnen wij u moeilijk opgeven, wij betaalden DM 10,- voor de serie. 
Informeert u eens bij uw postzegel.handelaar. 
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VRAAG EN AANBOD 

Te koop a angebod e n: tegen elk aannemelijk bod. 

1 MS:-DOS computer, 128 kb, 2 f diskdrives st" met monitor (groen) en 
los keyboard. Compleet met software en handboeken. 

Reakties naar Postbus 213, 9700 AE Groningen . Inlichtingen bij 
H. Berends, tel. 05946-12700. 

NIEUWE LEDEN 

A. J. Assink 

E.W. Blaauw 
E.J. Broos 

L. Conens 

B. van Düken-Boersema 
P. van der Fliert 

Otterlo (Gld.) 
Sauwerd 

Spijk (Gr.) 

Hoogezand 

Aduard 

Ederveen (Gld.) 

J.T. Munting jr. 

P. en E.J. Richters-Velema 

J. Schelhaas 
G. Sikkema 
P. Snoep 
J. Sterenberg 

Usquert 

Delfzijl 

Zutphen 

Haren (Gr.) 
Scheemda 

Uithuizen 

G. Harkerna Ten Boer A. Tuinstra Uithuizermeeden 

H.J. Huizinga Uithuizen H. Werkman Roedeschool 
H. Kno 1 Leens M. Wessels Appingedam 
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Garnwerd 

Ook in 1990 zvtl!en onze dr'aaiende molens 

hef c:il"oningel"fand ver'fevendigen. 

es" 
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