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13.30 - 18.00 uur. 

MOLENAAR ROLF WASSENS 
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Verlichting 

WOLDRING 
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REDAKTIONEEL 

Bij het schr ijven van dit stukJe ter inleiding van alweer een nieuwe jaargang 
van 'De Zelfzwichter' is het echt koud . Al dagenlang nu houdt Koning \4inter 
Nederland in zijn ijzige greep en nu - half februari - is ook nog de aarde be
dekt met een l aagje sneeuw. 
Het is rnooi buiten en een ieder wordt hierdoor gegrepen en beinvloed. In geen 
enke l jaargetijde worden zoveel objekten gefotografeerd roet de molen a l s blik
vanger, a ls juist in deze winterper iode. 

Ze l fs onze dagbl aden, boordevol Arabisch oorlogsnieuws, zien nog kans molen
foto's - soms zelfs in kleur - op te nemen . De molen en dan in het bijzonder 
de wi ndmo 1 en, neemt bij de wi nterp 1 aatjes nog a 1 tijd een be 1 angrijke p 1 aats in . 
Zwoegende schaatsers, een met riet bekraagde vaart en langs de oever of aan 
de horizon de aloude windmolen. 
Sneeuwpret, jolige ki ndertjes met een slee en een molen completeert het ge
heel. 

Let u maar eens extra opl In deze tijd kunnen onze dag-, week- en maandbladen 
onze molens niet missen . Hun landschappelijke functie is daarvoor te groot. 
Maar wij - lezers van ' De Zelfzwichter ' - weten dat die molens niet vanzelf 
blijven staan . Zij hebben hul p nodig. drievoud ige hu l p: 

de mol enaar 
de mo lenmaker 
en de financier . 

En met deze drie-eenheid kan onze national e trots de eeuwen trotseren . 
Moge dat zo blijven! C.E. van der Hor st. 

t:en foco van " De Krimstermolen " Le Zuidwol rle . Sneeuw , Us . scluwtsers en een 
mo I en . Echt Nederland! 

Foto : ~· .o . Bakker , 18 februar i /978 . 
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Voor het volgende nummer van 'Oe Zelfzwichter' van mei 1991 wordt u vriende
lijk verzocht uw kopij in te zenden vóór: 

IIC!r 13 mei 1991. 

NIEUWE OMSL AG 1991 ----------------

door C. E. van der: llor.st . 

Voor het jaar 1991 is wederom een ni euwe omslag voor 'Oe Zelfzwichte r' ont 
wor pen door onze vormgever Mart in van Doorn ik uit Westernieland . 
De gra f ische vormgeving is tegenwoordig sterk onderhevig aan mode-veranderin
gen en al s redaktie hebben wij gemeend hierbij mee te gaan. 
De omslag laat ons nu een veertiental foto's zien, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de algemene Groninger molentypen en op de goed over onze provincie 
verdeelde locaties waar deze foto's zijn genomen. Voorts zien wij dat onder 
ander e vrijwillige molenaars , molenmake r s en hi storische molendocumentatie 
onze Gron i nger molenwereld "dr aaiend" kunnen houden. Op de oms lag zien wij de 
vol gende foto' s: 

VOORKANT, link s bove n : Een groepj e vrijwilligers i n op l eid ing met i nst r ucteur 
Bernard Dijk op de stelling in Vierhui zen . Midden links: mol en Entreprise 
in winterkleed t e Kol ham . Linksonder: Achterkant van de kap van molen 
Aeolus te Adorp met voorbij draaiende wiek. Rechtsboven: Een zomerse opname 
van De Jonge flenddk te Oen Andel. Rechtsmidden: Bij Glimmen zien wij De 
Witte Holen staan. On der rechts: Molenmaker Coen Hesters uit Adorp aan het 
werk met de nieuwe onderbonkelaar voor mol en De Palen te Westerwij twerd. 

ACHT ERKANT, link s boven: Onderhoudswerkzaamheden in molen De llelper aan 
he t Paterswoldsemeer. Midden boven: Houtzaagmolen De '/'wee Reizige rs aan 
het Damsterdiep te Groningen , gebouwd in 1855 en ges l oopt in 1903 . Achtkant 
en kap waren met schali ën gedekt, iets aparts ! Recht sboven: Oe ronde stenen 
korenmol en De /loop in Haren . Mi dden 1 i nk s : Oe met volle zei len mal ende 
molen De Vier Winden in Pieterburen . Li nk so nder: Schuin omhoogkijkend zien 
we de pas gerestaureerde molen van Noordbroek, De Noords iRr . Midden: Fraai 
gelegen in het oude Westerwoldse landschap bij Ter Haar, staat de standerdmol en 
nog altijd te pronken. Rechtsmidden: Molenaar E. C. Broekerna contr o l eert de 
kaar i n zijn zeskwlle molen te Ni ebert. En tenslotte groet de molen JoeswcrL 
te Feerwerd ons met zijn zwaai ende wi e ken rechtsonder. 



JAARVERSL AG 1990 VE REN IGIN G ------------------·-------
door C. E. van der Horst . 

Wederom is een jaar aan ons voorbijgegléden. 1990 is ge
schiedenis geworden en het zestiende jaar van onze ver
en1g1ng is nu verleden tijd. 
Als secretaris van onze Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens rest mü nog u een overzicht te geven 
van dit eerste jaar van een decennium. 

Verheugd zijn wij over het feit, dat 
het verslagjaar een flinke toename 
van het aantal leden te zien heeft 
gegeven . Dit versterkt ons in het 
streven alert te zijn op nieuwe be
dreigi ngen voor onze wi ndmolens. De 
82 molens in ons Groninger landschap 
moeten behouden blijven en er moet 
ernstig naar worden gestreefd om 
enkele verdwenen molentypen weer L<~ 
laten herrijzen! 

Het aantal leden per ultimo december 
bedroeg 741 (vorig verslagjaar 70{). 
Een toename dus van 39 leden. 
Het verlies van leden door vermind ~
ring van het aantal gemeenten in O II Zil 

provi ncie is hierdoor weer ru im
schoots gecompenseerd . 
Ook in dit verslagj aar willen wij n •-:lt 
nalaten onze dank uit te spreken 
voor de ledenwervingsaktiviteiten 
van mevrouw Wieringa-Spijk van 's-
1 ands meest noordel ijk gel eg en polder·
molen Goliath te Roodeschool, maar 
er zijn meer leden geweest, die mee
gewerkt hebben aan ledenwerving en 
ook die willen wij gaarne onze dank 
betuigen. 

In het vers l agjaar werden acht 
bestuursvergaderingen gehouden, als
mede twee vergaderingen op verzoek 
van en tezamen met Stichting 'De 
Groninger Molen' . Deze bestuurlijke 
bijeenkomsten hadden, zoals de laats
te jaren gebruikelijk, pl aats in het 
Monumentenhuis aan de Westersingel 43 
te Groningen. 

Voor de leden van de Verenigi ng von
den weer, zoals ieder jaar, een voor
en een najaarsvergadering plaats. 
De .. voorjaarsvergadering is de offi
ciele jaarvergadering en op 26 april 
werd deze gehouden in de Groningen-

a 

hal op het veemarktcomplex te Gro
ningen. Een aantal van 67 leden be
zocht deze bijeenkomst, alwaar de 
bekende Groninger molinoloog, de heer 
W. O. Bakker uit Harkstede dia's ver
toonde van molens in het Duitse 
Slees~jk-Hol stein en in Denemarken. 
De deskundige toelichting van de heer 
Bakker, op de hem zo bekende ~jze, 
werd alom gewaardeerd. 
De najaarsvergaderi ng vond plaats in 
het eenzaam gelegen wegrestaurant 
"Eemshaven" bij het dorpje losdorp 
onder de rook van de plaats Bierum. 
Ondanks de vele regen op die dag en 
de tamelijk afgel egen ligging van de 
locatie, konden toch nog 51 bezoekers 
worden genoteerd. Ook deze avond werd 
besloten met een diavoorst elling van 
wel zeer oude zwart/wit-opnamen van 
verdwenen molens in de Zaanstreek. 
Dit was een bijeengebrachte collectie 
van de heer C. E. van der Horst uit 
Scheemda. 

Excursi~ 

De jaarlijkse excursie vond op 29 sep
tember 1990 pl aats en had als rei sdoel 
de noordhoek van Friesland. 
Deze tocht was voortreffelijk voorbe
reid door de heren B. ~jk , H. van 
Hoorn' en G. Koster. Aan alle excur
sionisten, totaal 73 personen, werd 
een geil l ustreerde reisgids verstrekt 
met alle nodige informatie, gegevens 
over de te bezoeken mol ens, alsmede 
de molens welke voorbij werden gereden 
en ook toeristi sche wetenswaardigheden . 
Een kaartje van het te bezoeken ge
bied inclusief stadsplattegrond van 
Dokkum was eveneens bijgevoegd. 
De excursie van 1990 kan dan ook als 
geslaagd in de annalen van de Vereni 
glog worden bijgeschreven . 



PrQR~9.~!l&~ 
De propaganda in het verslagjaar is op 
een 1 aag pitje geb 1 even na de bijzon
dere uitgifte van het boekje De Zelf
zwicllter door Tineke Hamming i n het 
voorafgaande jaar. 
Er zijn uitvoerige brieven met bijlagen 
verstuurd naar diverse personen waar
van verwacht kon worden dat zij lid 
zouden wi 11 en worden Een t i enta 1 
nieuwe l eden heeft dit opgeleverd. 

~n&~r~-~~!i~i1~it~ 
Op 12 mei 1990 vond de Nationale 
Molendag plaats. Door de erbarmelijke 
regenval op die dag is di t jaarlijks 
weerkerende evenement op een te leur
stelling uitgelopen. 
Het totale aantal werkende of draai 
ende mo lens op deze 18e Nationale 
11o 1 en dag bedroeg 530 mo 1 ens (het jaar 
daarvóór waren het er 644!) en in onze 
eigen provinci e waren SS molens draai
end of opengesteld (vorig jaar 53). 
Ondanks het slechte weer dus bepaald 
nog niet zo 'n slecht resul taat. Het 
aantal bezoekers was ook in Groningen 
echter beduidend lager dan in andere 
jaren. 

Nog in diezelfde maand mei, op de 26e 
om precies te zijn, vond de jubileum
viering plaats van het 150-jarig be
staan van de koren- en pelmolen Ceres 
t e Spijk . Deze feestelijke gebeur tenis 
had officieel een jaar eerder moeten 
plaats vinden, maar de mo len was toen 
nog niet draai-vaardig. De Stichting 
'De Groninger ~1olen' , eigenaresse van 
de molen, besloot toen eerst tot res
tauratie over te gaan. 

Onder auspiciën van de vereniging 'De 
Hollandsche Molen' werd op 16 november 
te Leiden de 12e Mo lencontactdag ge
houden. Als onderwerp stond het mol en
beleid van provincies en particuliere 
molenorganisaties centraal, terwijl er 
ook een voordracht gehouden werd over 
de 30- jarige Rijnlandse Molenstichting. 
~1et een afvaardiging uit het best •1ur 
was onze Vereniging op deze altijd 
voortreffe 1 ijk ge 1 ei de contactdag aan
wezig. 

~!tivi!ei!en~~n_Q~~om~i~~ies 
De Commissie Eigen Mol enbezit heeft 
z ich in het verslagjaar wederom bezig 

gehouden met de plaatsingsmogelijkheden 
voor de in verenigingsbezit zijnde 
Amerikaanse windmotor. De plannen 
hieromtrent hebben echter nog geen 
vaste vorm aangenomen . De voormalige 
gemeente Nieuweschans heeft afgehaakt. 

De Commissie Public Relations heeft 
gezorgd dat een enige jaren geleden 
uitgekomen molenfolder van de V.V.V. 
aan de achterzijde werd bedrukt met 
propaganda voor de Vereniging Vrienden 
van de Groninger Molens. Deze fraaie 
kleurenfolder is nu ter beschikking 
van de Vereniging gekomen. 

De Archief-commissie is in het ver
slagjaar gereed gekomen met het foto
kopieren van de unieke molenhistorische 
gegevens van ~jlen de heer B. van der 
Veen Czn. De commi ss ie onderzoekt 
momentee 1 de moge lijkheden om mo 1 en
gegevens i n een computer op te slaan. 
Een groot aantal kranteknipsels, vele 
jaren overspannend, betreffende Gro
ninger windmolens en afkomstig uit de 
archieven van de heer C.E. van der 
Hor st, is overgenomen op fotokop ie. 

!1!!.l~!!Q.R~.!!.i.!!.~!l 
In het verslagjaar is de Vereniging, 
middels haar bestuur, weer vertegen
woordigd geweest bij enige molenopenin
gen. 
Op donderdag 7 juni 1990 werd de 
po ldermo 1 en Neervogel te Hoeksmeer 
(gem. Loppersum) na een grondige res
taurat i e van ru im een jaar feestelijk 
in gebruik genomen . Deze molen met een 
vlucht van 20 meter wordt als reserve
gemaal in stand gehouden. De molen zal 
worden bema 1 en door een vrijwi 11 i ge 
molenaar. 

Op 17 november, een zaterdag, vond de 
ingebru ikstelling plaats van de koren
en pe lmolen De Noordstar te Noordbroek 
(gem. Oosterbroek) . 
Dit werd een bijzonder feestelijke ge
beurtenis, waarbij het hele dorp, 
middels a ll erlei aktiviteiten, werd 
betrokken. 
De molen, eigendom van de gemeente, 
werd bij deze gelegenheid overgedragen 
aan de Molenstichti ng 'Oldambt'. Een 
stichting die reeds twee poldermolens 
in de gemeente Scheemda onder haar 
beheer heeft. De toekomst van deze 
fraai gelegen molen is hierdoor ver-



. .. 

' . 

De gerestaureerde molen "De Noordstar" 
te Noordbroek in zün besneeuwde 
omge ving. 

Fot o: N.E. van Doorni k, 16 febr. 1991. 

zekerd en de maalvaardig opge leverde 
mo 1 en za 1 worden bema 1 en door een vr ij 
willige molenaar. 

fil~_Q~~~-~~-~~Q~i~~~r-~l~~= 
:!~rü~ 
Ondanks de goede verwachti ng dat de 
in de maak zijnde film i n het verslagjaar 
gereed zou komen, is dit ni et gel ukt. 
All es op alles zal worden gezet om in 
1991 de film gereed te doen zijn . 

QLI~lf!:!i c)!te~ 

Het door de Vereniging uitgegeven 
kwartaa lbl ad 'De Zelfzwichter' is nu 

voor het 17e achtereenvol gende jaar 
ver schenen. Het vormt een belangrijke 
schakel i n het contact met de leden . 
In het begin van het jaar 1990 is de 
r edaktie overgestapt op een nieuwe 
dr ukkèr. De vorige drukkerij , di e het 
blad vele jaren heeft verzorgd, bleek 
niet in staat communicatie toe t e 
staan tussen drukkerij en redaktie. 
Met de huidige drukker is dat wel het 
geval. 
Om de prijs van uitgave t e kunnen ver
lagen, is met ingang van 1990 de om
slag van 'De Zel fzwichter' in vaste 
uitvoer ing verschenen . Van steeds 
wi sselende oms l agen is dus nu afge
stapt. 
De redakt ie van 'De Zel f zwichter' is 
in het verslagjaar ongewijzigd geble
ven. Zij bestaat uit de heren: 

C.E. van der Hor st 
H.O. Bakker 
H. Berends 
H. A. Hachmer 

Scheemda 
Harkstede 

Sebaldeburen 
Nieuwe Pekela 

De lay-out en het typeklaar maken wer
den verzorgd door de heer M. E. van 
Doornik ui t \o/estern i eland. 
Het post klaar maken en de verzending 
geschiedden door de heer en mevrouw 
Di j k uit Den Ham (Gr. ) . Het aantal 
bui tenstaanders. da t bijdragen 1 everden 
aan het blad , is in stijgende lijn. Het 
spreekt vanzelf dat de redaktie dit 
f eit met genoegen heeft geconst ateerd. 

Be~tu~~~~~~~!~lli~ 
In het verslagjaar waren de heren T. 
de Jong (voorzitter) en G. Koster af
tredend. Beiden waren herkiesbaar en 
met algemene s t emmen zijn zij herkozen. 
Aan het eind van het verslagjaar moest 
de heer H. O. van Hoorn in verband met 
een verhuizing zijn bestuursfunctie 
voortijdig beëindigen . Op het moment 
van het maken van dit jaarverslag is 
er dus één vacature. 
Het huidige bestuur bestaat uit de 
heren: 

T. de Jong - Hoogkerk voorzitter 

C. E. van der Horst - Scheemda 
secret<.i ris 

G. J . de Vries - Scheemda penningmeest e r 
B. Dijk - Den Ham (Gr.) 

tec/Jn.isch adviseur 



L.H. Duym - Haren lid 
J. van Dijk - Groningen lid 
F. Graeler- Zuidhorn lid 
Dr. F.L. Humbert - Haren l i d 
G.F.J. Koster- Peize (Dr.) lid 
J.R. Rubingh- Ten Boer lid 

Y22rQ!~~ichte~-l~~l 
Zoals ook reeds vermeld in het vorige 
jaarverslag , zal de Vereniging zich 
blijven inzetten voor het t erugbrengen 
van tenminste één exemplaar van ver
dwenen molentypen, die vroeger wel 
voorkwamen in de provincie Groningen. 
Gedacht wordt hierbij aan de spinnekop 
en de t jas ker . Wat dit laatste molen
type betref t zijn de plannen tot her-

bouw al ver gevorderd en in 1991 hopen 
wij onze 1 eden hierover meer te kunnen 
vertellen. 
Ook het terugbrengen van een mol en 
mee windroos inplaats van een staart, 
blijft op het programma staan . 

Ook zal de nodi ge aandacht worden be
steed aan de thans nog aanwezige mo len
rompen en stompen in onze provincie. 
In dit verband kunnen wij mededelen dat 
de molenstomp van de poldermolen 
Bombay te Lutjegast (gem. Grootegast), 
het laatst overgebleven restant van 
een schepradmolen, door bemiddeling 
van onze Vereniging inmiddel s op de 
Monumenten lijst werd geplaatst. 

Met alle kracht zal het bestuur van de 
Vereniging werken aan uitbreiding van 
het ledenbestand . 

WIND HOUT VUUR EN JENEVER ----L-----L------- ---------
door H. A. Hachmer . 

Met een flinke slok jenever werd in 1786 de succesvolle bouw van molen De 
Vrüheid aan de Kalk~jk beklonken. Volgens een oude traditie hielpen omwonen
den bij het laatste karwei: het steken van de wieken. 
Sytze Calkema mocht zich voor f 10.400,- eigenaar noemen van een heuse hout
zaagmolen met behuizing, eerste in zijn soort te Hoogezand. 

~i~Q~~_hQQ~ 
In het nabijgelegen Foxhol stond een 
i n 1738 gebouwde houtzagerij: De 
Goede Hoop . Het t ij was gunstig voor 
hout zaagmolens . De vraag naa.r ge
zaagd hout bleef in de 18e eeuw i n 
de Veenkoloniin stijgen. 
Overal verschenen ni euwe woni ngen en 
boerderijen. Oe bedrijvi gheid nam toe. 
Werven, blokmakerijen en andere be
drijfjes verschenen langs het d iep. 

Merkwaard ig genoeg werd de molen elf 
j aa r na de bouw, in 1797, gesloopt 
en aan het K i e 1 di ep westzijde hoek 
ltJ i nschote rd iep zuidzijde herbouwd op 
een stenen voet van ongeveer 8 ,5 
meter . 
in 1840 verwi erf de familie Van Cal 
car de mo len. Na 52 j aar werd de 
molen door de fa. A.C. Maat huis over
genomen. 

De t ijden waren veranderd. Oe scheeps
bouw wa s t eruggelopen en gebruikte 

bijna geen hout meer. Scheepsbouwer 
Ipe Hooites liet in 1892 zel fs zijn i n 
1855 nieuw gebouwde mol en slopen. 
Andere houtzagerijen scha ke 1 den over 
op stoom. In 1854 werd te Hoogezand 
een nieuwe stoomhoutzager ij gebouwd. 
Stoom bood continuiteit. Toch hi el d 
De Vrüheirl stand. El k vlaagj e wind 
werd benut om de concurrentie de baas 
te blijven. Diezelfde wind werd de 
molen noodlottig. 

Vuur 

Op 27 augustus 1895 draaide molen De 
Vr{jl!e "irl bij windkracht 10. Een stev ige 
wind, maar er leek niets aan de hand. 
Plotseli ng werd er brand geroepen. 
Rook sloeg uit de kap. ~/aarschijnlijk 
was de bovenas warm gelopen. Oe ste
vige wind deed de rest. In een mum 
van t ijd stond de gehele mol en in 
lichterl aa ie. 



De s :ituat ie v66r de catastrofale brand van 27 augustus 1895. Links achter de 
"klap" stoomoliemolen "De Ooievaar " met puntdak van R. ter Borgh. Rechts 
houcza.qgmolen "De Vrühe:id" achter he t woonhuis van e ig. Anthonie Maathuis . 

Foto: Rijks .3rc/Jief Groningen . 

Tegen half 12 werd in Hoogezand de 
brandklok geluid. Volgens de heer H. 
Groeneveld , een van de ooggetuigen, 
was dit een angs taanjagend geluid , 
heel hard en langdurig. 
Diverse brandspuiten rukten uit, maar 
er was geen houden aan . Met donderend 
geraas kwam het brandende, maar nog 
steeds draa iende wiekenkruis naar 
beneden . 
Brandspuiten uit onder andere Sappe
meer en Kiel-Windeweer schoten te 
hul p. Men was bepaa ld niet zonder er
varing. In <ie nacht van 16 op 17 maar 
1887 branode de in Hoogezand ten oos
ten van vil la Overwater staande hout
zaagmolen Overwater af . Een jaar 
later, op 16 mei 1888, volgde ne te 
Sapperneer staande oli emolen 1/r;t IVap l"'!n 
van Friesland. 

De brand bij Maathuis was anders, het 
vuur s loeg over. Drie houtloodsen, de 
won i ng van molenbaas Ter Laan, het 
hui s van weduwe Vossekamp, alles vatte 

vlam. Al s een tornado zocht het vuur 
zijn weg. De tegenover /)e Vrüheid ge
l egen stoomoli emolen De Ooie vaar van 
B. ter Borgh gaf het vuur nieuw voed
se l. Een voorraad zaad en ol ie ter 
grootte van 130 l ast *) hulde al bran
dend een groot neel van Hoogezand in 
dui sternis. De in het pakhui s van 
Rudi ng opgeslagen olie ging eveneens 
in vlammen op. 

Enkele brandweerlieden beleefden tus
sen de r oetzwarte rookwolken spannende 
ogenblikken. Tijdens het bl ussen was de 
spuit van Ki e l-Windeweer i ngesloten 
geraakt . ~let veel moeite •list men 
zichzelf en de spui t t e redden . Vijf
entwint ig met er brandsl ang g ing ve r
loren. 

Veel inwoners van Hoogeznnd vreesden 
het e rgste en namen voorzorgmaotrege
len. In <ie buurt van he t vuur zag j e 

*) 1 last = 30 hectoliter. 



De situatie vlak na de brand. De puinhopen roken nog na . Rechts de restanten 
van het huis van l'1aathuis. Op de achtergrond het enigste restant van "De Ooie
vaar" : de schoorsteen van de stoommachine . 

Poto : Rijksarchief Groningen . 

men sen me): hui s raad slepen. Ook ver
derop was men in rep en roer. Sta l 
houder Groenevel d bracht all e paarden 
en rij tuigen naar het Abrahamsdi epje. 
Oe kinderen, waaronder een baby, wer
den voor alle zekerheid naar de groot
ouders in Sappemeer gebracht. 

Er waren ook minder bevreesden. Zij 
t rokken naar het vuur om te kijken . 
Onder hen bakker Kuitse. Tegen een 
omstander bromde hij : "Nou, d E; t i.s m:ie 
t brandje wel ", waarop de omstander 
antwoordde: "Joa, ki e k moa r , joen 
slipjazze brandt ook al" , en war empe 1, 
he t vuur had zijn bakker ij bereikt. Het 
vuur was zelfs over het Hi nschoterd i ep 
geslagen. 
Oe bakkerij van Ku i tse en de boerderij 
van weduwe Reinder Boererna brandden 
tot de grond toe af. Hotel Roelfsma 
werd aangetast, maar bleef behouden. 
Zelfs bruggen moesten het ontgelden . 
De Hoge Til werd gedeel te lijk, de brug 
over het Ki el diep geheel verni e ld. 
Zo'n veertig schipper s konden hun tocht 

• niet vervolgen en moesten wachten , 
totdat de restanten werden geru imd . 

Tegen het ei nde van de middag had men 
de brand onder controle en kon men de 
wonden likken. Een groot deel van de 
14 aanwezige brandspuiten keerde huis
waarts . De rest bleef nablussen. 
In totaal waren 17 woonhuizen tot de 
grond toe afgebrand. Verschillende be
drijfjes verd~1enen van de aardbodem. 
24 gez innen werden dakl oos **). Toch 
was er een klein wonder geschi ed. Te
midden van de vuurzee waren de heren
behuizi ng van fabri kant F. Hijner en de 
pas geopende winkel van Br onsern a blij
ven staan . 

Minder geluk had Tabo Ti mmer, onder
knecht van Maathuis. Hij dacht het huis 
waarin hij woonde ni et in br and zou 
geraken. Het tegendeel bleek waar. 
Door de schrik kon hij niets redden . 
Uit nood schreef Tabo Timmer een bedel
bri ef aan burgemeester Van Rooijen . Een 
opsommi ng van wat hij verloor, volgde. 
Hij noemde: 



De smeekbrief van Tabo Timmer, onder
knecht bü Maatbuis, gericht aan de 
burgemeester van Hoogezand . 

Foto : f/. Feiken. 

2 wollen onderhemden, 
2 baantjes, 
I boezeroen, 
2 paar kousen, 
1 wollen onderbroek, 
1 nieuwe bovenbr.oek, 
1 nog goed pak , 
I ni euw polshorloge en 

zün kleerkast . 

Van zijn ouders hoefde hij geen steun 
te verwachten. Zijn moeder was een arme 
weduwe en zijn vader rustte reeds t ien 
jaar "in het koele graf". Burgemees
ter Van Rooijen ontving nog een bedel
brief. Het huisgezi n Voorenkamp was 
eveneens zwaar getroffen. Om beiden 
te steunen, besloot de burgemeester 
een co 11 eet ie te houden. Hij deed een 
beroep op de weldadighei d der ingeze
tenen en belaste Jan Vegter met de 
inzamel ing. Deze wist f 52,60 te ver
garen . Na aftrek van het loon en de 
onkosten van Vegter bleef f 50,10 over. 

Op 7 september 1895 ontving de famili e 
Voorenkamp f 35,1 0 en Tabo Timmer 
f 15,-. Voor hen was de nood deels 
geledigd. 

Anderen kregen geld van de verzekering. 
Zo had Jan Reinhard ter Borgh zijn 
stoomoliemolen verzekerd op beu rspoli s 
bij de Maagdenburger Brandwaarborg 
Maatschappij. Maathuis had een verze
kering voor molen en woning afgesloten 
bij de Noordho llandsche Maatschappij . 
De houtvoorraad was niet gedekt. Een 
fikse tegenval l er voor Maathuis. Vel en 
trokken lering uit de brand. Verzeke
ringspolissen werden nog eens goed 
nagekeken . Zelfs B. en W. van Hooge
zand s l oegen de papieren er nog eens 
op na. 

De verzekerde waarde van diverse be
zittingen werd flink verhoogd. Zo werd 
de verzekerde waarde van het school
gebouw aan de Beneden Kalkwijk van 
f 800,- op f 1. 200 , - gebracht. 
De schrik zat er bij B. en W. goed in. 
Zel fs het pand t en westen van het 
gemeentehuis was prooi der vlammen 
geworden. De arch iefruimte van het 
gemeentehuis bleek niet zo brandveili g 
als men dacht. Met veel geluk bleef 
het archief behouden. Hethouder Smit 
achtte het verstandig om s talen luiken 
voor de ramen van de archiefkamer aan 
te brengen. Men nam dit in overweging. 

!I~!l~Y~!: 
Een ander punt baarde B. en \•/. meer 
zorgen. Oe brandweer funktioneerde 
niet zoals het behoorde. Direkt na de 
brand kwam er een geruchtenstroom op 
gang . De brandweer zou te laat zijn ge
weest. Het gebruikte materiaal deugde 
niet en nu komt wel het ergste : de 
brandweer wi lde ni et bl ussen, voordat 
er jenever geschonken was . Het bl us
werk zelf verl iep evenmin probleem
loos. Eén spuit kwam in nood en bij 
andere brandspuiten verli eten de 

**) Nieuwe Groninger Courant , donderdag 29 augustus 1895, no. 236. 
In diverse bronnen kwamen we de volgende getroffenen tegen : De smeden M. 
en D. Alfing, postbode J. Berg, landbouwersweduwe Boerema, mevr. 0. Boer
ma, olieslagers B. en J. ter Borgh, dhr. Van Cal car, wed. C. van Cal car
Bakker, schoenmaker Deen, wed . Eimel, K. Huisman, bakker Kuitse, mo l enbaas 
Ter Laan, houtzager A.E. Maathuis, winkelier en koffi ebrander C. Rudingh, 
koopman R. Rudingh, verver en l akstoker Scholtens, ondermol enaarsknecht 
T. Ti mmer, J. Voorenkamp, wed. Vossekamp en tot slot Zijlstra. 



spuitgasten soms hun plaats om even 
hun dorst te lessen .•.• 
De Nieuwe Groninger Courant weersprak 
de geruchten . "Menigeen zal meenen, 
dat de brandweer óf gebrekkig inge
rich t óf te laat aanwezig was op het 
terrein", maar aldus de krant, ".IJve
rig was onze brandweer werkzaam en 
spoedig werd ze krachtig ondersteund 
door de brandweer van Sappemeer, zoo
dat bü den hevigen wi nd het hieraan i .s 
te danken dat er niet meer perceelen 
in asch werden gelegd ." 

B. en W. van Hoogezand dachten er an
ders over. Vooral wethouder Smit kon 
zich mateloos ergeren en nam geen blad 
voor de mond. "Dat manschappen , die 
aan de spui L werkzaam zün , alleen (/an 
diensten willen verrichten, wanneer 
hun (link jenever wordt geschonken is 
een onhoudbare toestand . te eerder nog 
omdat ZÜ voor hunne diensten worden 
betaald. • 
Ook de vele kijkers, die geen hand uit 
de mouwen staken, was hem een doorn in 
het oog . De verbolgen wethouder zag 
graag dat de gehel e brandweer werd 
gereorganiseerd . Het college wilde er 
toch nog wel een paar nachten over 
slapen; het gemelde werd aangehouden 
tot een volgende vergadering. Die 
vergadering kwam pas op 7 februari 
1896. Ondertussen rommelde het flink 
bij de plaatse l ijke brandweer. Homveld, 
Broerken en Brons bedankten voor hun 
taken . Laatstgenoemde gaf als reden 
een te geringe bezoldiging op. 

Op 7 februari 1896 werd door B. en W. 
van Hoogezand een waar Salomonsoordeel 
geveld. Na lang tobben kwam men tot de 
conclusie dat ontslag van alle honderd 
spuitgasten het beste was. 
Via advertenties in regionale bladen 
werden nieuwe kandidaten opgeroepen. 
De reglementen voor de brandweer wer
den aangepast. Eenmaal in dienst ge
treden , kreeg iedere brandweerman een 
identiteitsplaatje met daarop het 
nummer van de spuit en een persoonlijk 
nummer. De onkostenvergoeding werd 
opnieuw vastgesteld. Bij een oefening 
ontving men 35 cent. Tn geva l van 
brand het eerste uur 3D cent, het 
tweede uur 25 cent en de overige uren 
20 cent. Pîjphouders verdienden iets 
meer. Zij kregen voor het eerste uur 
45 cent, het tweede 40 cent en de 

overige uren 35 cent. 
Het besluitvaardige college ging nog 
verder. Kwartiermeesters mochten 
tijdens een brand de spuit. waartoe ze 
behoorden , niet verlaten. 

Na afloop van een brand moest men of 
aan de opperbrandmeester of aan de 
Burgemeester en Wethouders een 1 ijst 
overhandigen met daarop de namen van 
de aanwezige brandweer] i eden en de tijd 
dat men actief was. 
Voor de vele kijklustigen was in het 
vervolg ook een taak weggelegd . 
Naar aanleiding van artikel 192 en 193 
van de gemeentewet werden alle manne
lijke ingezetenen van 20 tot 60 jaar 
verplicht in geval van nood de handen 
uit de mouwen te steken, teneinde zo
nodig behulpzaam te zijn bij het blussen 
van een brand . Weigerachtigen werden 
bestraft. Niet iedereen hoefde zijn 
vingers te branden. Voor de gegoeden 
bleef er de mogelijkheid open de plaats 
af te kopen. Met een gerust hart ging
en B. en W. die 7e februa ri naar huis . 
Men had slagvaardig opgetreden. 

Op 14 februari 1896 werden de eerste 
nieuwe kwartiermeesters benoemd . De 
eer viel toe aan: 

Johan Verstocht te Martenshock bij 
spuit 1, 
Hendrik Kroeze te Hoogezand bij 
spuit 2, 
Georgius H. Bodewes te Martenshock 
bij spuit 3 en 
Frederik G.L. liessen te Hoogezand 
bij spuit no. 4. 

Hoogezand kon weer gerust s lapen. Een 
yapend gat herinnerde ~~n een brand , 
die tengevolge van een stevige wind 
en een falende brandweer uitgroeide 
tot een ware ramp . Eén jaar na de 
brand druppelden de aanvragen tot her
bouw bij de gemeente binnen . 
Het eerste verzoek kwam op 5 mei 1896 
van mevrouw D. Boerma. Op 25 juni van 
hetzelfde jaar volgden de broers M. 
en D. Alfing. Zij hadden op 27 augustus 
1895 hun smederij met behuiz i ng zien 
verbranden. 

De veroorzaker van de brand werd niet 
herbouwd. Maathui s zette zijn hout
handel voort zonder molen . 
In december 1895 had Anthonie Egberts 
Maathuis nog een aanschrijven gekregen 
van B. en H. Maathuis werd gemaand de 

m 



De situRt i e Rnno 1990. Rechts ac h te r de bomen (verge lük de .foto van vóór de 
hra nrl) bevond zi.c h elP. hou t zagerü van Maat/wis . fle t Ki e ld.iep is ter plaatse 
gedempt en heet nu 1/e veapAd en op de plaats van de won ·ingen links stond vroe
g er de woning en de s r.oomoli.emolen van 13 . ter Bor gh . 

Poto : 11. Veiken . 

restanten van het afgebrande woonhuis 
met spoed te ruimen. Een nog overei nd 
staand stuk muur, staande aan het 
Winschoterdiep zui dz ijde, l everde ge
vaar op voor passanten. Anthonie kon 
ki ezen: of binnen 24 uur de muur ver
stevigen of het gehee l s lopen. Hij zal 
wel voor het laats te gekozen hebben. 

De stoomoliemolen De Ooievaar van Jan 
Reinhard ter Borgh werd evenmin her
bouwd. Ter Borgh begon op diezel fde 
pl aat s een zeepziederij . Op 21 oktober 
1896 vroeg hij de vergunni ng aan . Op 
3 december 1896 werd deze vers t r·ekt. 

Het college stelde enkele eisen . De 
fabri ek mocht niet overdadig stof- en 
rookoverlast veroorzaken . Bovendien 
mocht er geen onzuive r water i n he t 

kanaal vloeien, lekken of stromen. 
De zeepziederij werd geen succes. Ze 
werd in de beginjaren van deze eeuw 
geliquideerd. Later verrees iets achter 
dit terrein de Hevea-fabriek. 

Anno 1990 herinnert er ogenschijn l ijk 
niets mee r aan de grote brand . Het 
Kiel di ep i s gedempt en heet nu Hevea
pad. De houtstek van ~1aathui s is ver
dwenen, maar enke le oude bomen marke
ren de piaats . 
Op het terrein van De Oo i e vaA r· staan 
woningen. Oogget ui gen zijn er haa st 
niet meer. De ouderen van nu hebben 
het van horen zeggen. Toch is er een 
kl e ine herinneri ng. Het gel ukspand 
van Bronserna bes t aa t nog steeds. Als 
die muren konden spreken, dan spraken 
ze over wind, hout, vuur en jenever! 



BOEKHOUDING VAN MlDWOLDER MOL ENAAR 
door J.P. Koers. BEWAARD GEBLEVEN ----------------

Garrelt Jans van Anken was, zoals we in de vorige 'Zelfzwichter' konden lezen, 
van 1849 tot 1879 molenaar in Midwolda. 
Van zijn aktiviteiten als molenaar, maar vooral ook als ondernemer en specu
lant deed hij verslag in een kasboek, dat nog steeds door zijn nakomelingen 
zuinig wordt bewaard. In het boek vinden we niet alleen de jaarlijkse inkom
sten uit de molen, ook diverse geldleningen onder andere aan zijn kinderen en 
genoten huurpenningen van woningen werden nauwgezet geregistreerd. 
Daardoor krijgen we een levendig beeld van deze ondernemende molenaar uit 
Midwolda. 

"1849. Den 5 Mei hebben wij de molen t e 
Midwolda kocht voor de som van 

Als representatief voorbeeld mag die
nen het overzicht uit 1854. 

f 13.000,50 met daarbij behoordende 
huis en tu i n en daarbij s t a<mde kleine 
hui s voor de som van f 270,00 , zo no
teerde Van Anken de aankoop van de in 
1844 herbouwde koren- en pelmolen. 
Het k 1 e i ne huis, waarover hij spreekt, 
werd verhuurd voor een j aarlijks bedrag 
van 24 gu lden aan ene Mattje Bos . 

Het was de oude sarrieshut, want in 
l atere jaren wordt steeds melding ge
maakt van: "Nattje Bos de hut verhuurd". 
Hoewel de familie Van Anken in mei 1849 
eigenaar werd van de molen, bevat het 
notitieboek ook enkele mededelingen 

1!!54.:_ 

Janu;u-ij ••••• •••••.••••••• f 
F'ebruari j ••.•.... ••. . ... •. f 
~taart . ... ••••••••.••.••••• f 
April •••••••.•• •.••.• -.--- f 
i'1ei •.....•....•..•.•.....• f 
Junij .•••••.•. ••••••••• --- f 
Ju/ ij •• •.•• ••••....•. • • · · · f 
AugusLu:; •.•••••••••••••.•• f 
September • . • • • • • • • • • • • • • • • f 
Oct obe r ••••••••••••••••••• f 
November .••••••••••••••••• f 
December ...•..••.........• f 

65 .69 
54, 51 
6 3. 36 
87.91 
49 ,1 5 
46,40 
50.77 
90.42 

131.8.1 
143. 63 
183 .99 
165, 26 

uit het jaar daarvoor. Kennelijk was 
de Garrel Jans van Anken al in 1848 
aktief als molenaar. De volgende pos
ten staan genoteerd: 

De lijst van jaarl ijkse inkomsten ziet 
er als volgt uit: 

l~i~~!Ll~i~ 
29 Ju.l.ij, aan J. Krane nborg voor pelst eeoen ••.••.• 
12 Apr il, voor ruiten zett:en ·;n de ke uken . ... ..•.. 

voor het la ppen van de pomp •••• •••• ••••. 

100,00 

24, 50 
1. 00 

voo r een n ieuw vangtou~' .... .... ..... ... . 1 , 25 

20 Maart, aan de moo 1 enmake r bet aaJd ....•......... 
12 April, voor timmerman daguur en ka.lk ••••••..••• 

15 Sept ., ont vangen voor de oude pel s cee nen .•.•••. 

3 , 35 
34,72 

34, 00 

Helaas vinden we verderop in het boek 
vrijwel geen berichten over reparaties 
aan de molen . 
Het gedeelte waarin het maande 1 ijks 
ontvangen maalloon wordt beschr·even, 
vangt aan op 18 mei 1849, dert i en 
dagen na aankoop van de mol en. De l ijst 
loopt tot aan apri l 1B69, maar mist 
de af rekening over het jaar 1851 . 
Dat de mo 1 en aar het geld t ijdens de 
herfstmaanden moest ve rdi enen, blijkt 
duidelijk uit de maandel ijkse bedragen. 

1850 ... . . .. .. f 
1851 ........ f 
1852 ......... f 
1853 .......... f 
1854 ........ f 
1855 ... ..... f 
1856 ........ f 
1857 ..... ... f 
U!58 ........ f 
1859 . .... . ... f 
1860 ........ f 
.lllól ........ f 

·~ 
17.13.82 
? 
156 2 , 50 
1181.42 
11 33 ,17 

Q7.1, 84 
974, 55 

1084, 35 
10 28.1 2 
1086 . 39 
1.1 52 . 35 
1170, 70 



1862 ..... ... f 1046.00 
1863 ........ I 953 ,90 
1864 ........ f 1036,58 
1865 ........ f /076,59 
1866 . .. .. . .. I 1105,00 
1867 .. ...... f 943,83 
1868 ........ f 898,60 

Garrelt Jans van Anken werd op 30 
juni 1814 te Bellingwolde geboren als 
zoon van Jan Fokkes van Anken en Eentje 
Tiessens Kuiper. Hij huwde met Aafke 
Houwen. 
Dochter Anna huwde op 20 mei 1874 met 
T.J . \ololtjer, landbouwer te Bovenburen 
bij Winschoten. Uit de aantekeningen 
van Garrelt blijkt hoe de molenaar 
eer st zijn dochter en later zijn zoon 
middels leningen in de huishouding 
hi elp. In mei 1874 ontving Anna een 
bedrag van f 900.- in contanten en 
verder "een s pi ege l en 6 stoe len, een 
knegtenbed, nieuw beddegnerl , een ve t 
varken van f 80 ,- en a ller/Jande steen
goed" . 
Verderop vermeldt de lijst opnieuw con
tanten, wastobben, een kaasvaatje, een 
li nnenkast en een be i s lüf (pollepe l ). 

Ook zoon Jan doet, al s hij in juli 1876 
in het huwelijk t r eedt , een beroep op 
de portemonnaie van zijn vader. Naast 
geld ontving hij blijkens het kasboek 
vaatwerk, een nieuwe klok, een z wilk 
(tafelkleed), een koffiemolen, spek 
en turf . 
Verder vinden we op de rekening van 
Jan van Anken in het voorjaar van 1879 
een "n i euwe maR !.s t een" ter waarde van 
f 127,50 vermeld. 

CO NT RIBUTI EBETALI NG 199 1 ----- -------------------

Op 1 mei 1879 droegen Garrelt van 
Anken en zijn vrouw de mo 1 en, het mo 1 en
huis en de sarrieshut over aan Jan van 
Anken . Oe koopsom bedroeg f 13.000, - . 
Garrelt vermeldt in het boek dat ze bij 
vertrek uit Midwolda een kapitaal be
zaten van f 18.151,-, waarin zijn vrouw 
uit de nalatenschap van haar ouders 
ruim 1. 500 gulden had bijgedragen. 

Van het geld werden onder andere aan 
beide kinderen, Jan en Anna, l eningen 
verstrekt. Jan de opvolger kreeg totaal 
f 11.500, - en zijn zuster en haar man 
f 900, - . 

Bovendien belegde Garrel t van Anken op 
een gegeven moment een totaal bedrag 
van f 2.034,- in Russische waarde
papieren. Dat hem dat geen windeieren 
legde, blijkt uit de verkoop van de 
aandelen, nog geen jaar later. Oe 
winst bed roeg maar l iefst 181 gul den. 
Russische aandelen , effecten en obl i 
gat ies waren erg in trek. In de periode 
1869- 1886 zien we hem vaker een gokje 
wagen met waardepapieren van de Rus
sische spoorwegen of "een Oostenrüke r ". 
Doorgaans worden de papieren echter 
na een korte tijd met een geringe winst 
weer verkocht. 

Zo zien we, dat Garre l t van Anken meer 
was dan alleen molenaar . Als goede 
ondernemer wist hij zijn financiile zaak
jes niet zelden een gunstige wending 
te geven. 
Garrel t Jans van Anken overleed op 5 
september 1896. 

Evenals voorgaande jaren treft u in deze eerste ' Zelfzwi chter ' van het nieuwe 
j aar een acceptgirokaart aan, waarmee u de contribut ie kunt voldoen. 
Ik verzoek u vriendelijk de contri butie zo spoedig mogelijk te betalen. 
Oe Vereniging heeft dan weer de financiile ruimte om haar plannen voor dit 
jaar uit te voeren . Het bestuur is er nog dru k mee bezig, maar u zult op de 
jaarvergadering en in de vol gende ' Zelfzwichter' hi erover het een en ander te 
horen of te z ien krijgen. 
Oe contributie bl ijft voor dit jaar f 20, - . Het wordt echter zeer op prijs ge
steld a l s u de Vereniging met een extra gift verrast. 

Enke l e leden hebben reeds de contributie voor 1991 betaald. Zij ontvangen 
daarom ook geen accept-g i rokaart. 
Het bes tuur is van plan d i t jaar weer fl i nk aan de weg te timmeren voor het 
molenbehoud en mo lenherstel. Uw bijdrage i s daarvoor hard nodig. 

Uw penningmeester, 
Grieto de Vries . 



OVER MOLENAARS EN MOLINOLOGEN - ----------------------------
door lvi ll em Roo.se , Ko udeke r ke (Z id.) 

In 'Oe Zelfzwichter' nrs. 57, 58 en 60 verschenen enkele artikelen met betrek
king tot de opleiding vrijwillig molenaar. Het probleem aan de basis van die 
artikelen is: Er dreigt/ is een tekort aan vrijwillige molenaars, waardoor 
steeds minder molens op geregelde tijden in bedrijf gesteld kunnen worden. De 
(eventuele) oplossing luidt: Verlaging van de exameneisen. In 'De Zelfzwich
ter' nr. 60 vat de heer F.L. Humbert de huidige standpunten van enige betrok
ken instanti es kort en duidelijk samen, met het verzoek om reakties van de 
lezers. 

Voor ik de knuppel in he t hoenderhok 
zal werpen, eerst mUn achtergrond: ik 
ben (nog maar) 21 jaar. De afgel open 
ca. 13 jaar heb ik eerder duizenden, 
dan honderden uren op molens vertoefd. 
Eerst (minimaal ) eenmaal per week op 
een in vo 1 bedrijf zijnde korenmo 1 en bij 
een vakmolenaar en sinds mijn 18e jaar 
(de jongst e mol enaar van Nederl and ?) 
draai , maal en t immer ik e r lus tig op 
1 os , op een gemeente- ma 1 en bij mij in de 
buurt als zelfs tandig (vrijwilli g) 
mo 1 en aar I beheerder. 

Het zogenaamde molenaar-s e xamen heb ik 
nooit afgelegd en ik heb daar eerlijk 
gezegd ook weinig behoefte aan, om 
reden die ik hieronder nader uiteen 
zal zetten. Ik ben dus een l>e unhaas . 
Fijn dat te vernemen uit de mond van de 
voorzitte r van de l andel ijke molenclub, 
waar ik nu zel f ook a lweer bijna 15 
j aar lid van b~n. Tol er ant i e i s en 
bl ijft een schone za.ak .. -. 

"Pers oonl ük flen ik mcor dan nO jaar 
met molens i n rle weer ~ew(-!c'!st , mn.gr ik. 
weet ?-eker da L ik zou zakken , wanneer 
i k opg.ing voot· het ·~xamen ", aldus een 
citaat van de heer H. Blaauw in 'De 
Zelfzwichter' nr. 60. Wanneer het bes
t uur van het Gi lde van Vrijwill ige 
~lo l enaars dit l eest, moet e r e igen
lijk a l een l ampj e gaan branden dat er 
i et s fundamenteel s fout ·is met hun 
op l eiding. 
l~aarom zou een man öl s Bl aar.1w C?oa l s 
overi gens ta ll oze (oud- )beroepsmol e
naörs! ) zakken? Zou hij ni et in s taat 
zijn om een mol en op een j ui ste mani er 
t e bedienen? Dat lijkt me s t e rk na 60 
jaar ! Nee, mensen a l s Blaauw zouden 
zakken omdat ze niet voldoende kenni s 
hebben van de theorie, di e de l aatst e 

jaren in beangstigend grote proporties 
aan het zogenaamde =o lenaarsexamen is 
toegevoegd. Enige theoretische kennis 
bij een mo 1 enaar sop 1 ei ding is een goede 
zaak, maar het moet ni et de pan uit
r ijzen. Het molenaarsvak is namelij k een 
t ypisch praktijkvak; een vak dat je 
leert door veel en lang op mo lens te 
vertoeven in all e mogelijke weersomstan
digheden en ni et uit een boekje of op 
een of andere tot in den treure georga
niseerde Gi .l de-tlleodeavo nd. Vee 1 te 
vaak heb i k collega ' s gesproken die 
gezakt waren, omdat ze bijvoorbeeld 
niet wisten hoe de constructi e van een 
paltrokmolen was, niet alle construc
ti ede len tot i n details uit hun hoofd 
kenden, een te geringe weerkennis had
den, en z. enz. 

Maar het kan ook anders, want het kón 
ook anders : uit gesprekken met twee 
reeds ca. 15 jöar gediplomeerde vrij
willige molenaars bij mij in de buurt, 
ve rnam ik dat het toenmalige theore
t ische examen aanzien l ij k beperkter 
was . Een weercursus was toen bijvoor
bee ld nog helemaal niet incluis! Zijn 
zij dan slechtere molenaars dan de 
recent opge 1 ei de vrijwi 11 i gers? Deze 
vraag durf i k hier gerust met nee 
t e beantwoorden. Ik zou zelfs nog 
eerde r het tegenovergest e lde wil l en 
bewer en! 

Dus: hoezo zijn de hui di ge examenei sen 
de minimumei sen, meneer Van Weel ? Is 
het Gi lde van Vrijwi lli ge Mol enaa rs 
z i eh zelf niet een beetj e be 1 oche 1 ijk 
aan het maken me t hun kreto l ogi~n a l s 
" 1.('1. np he t w,,, ,. "? Dot is namel ijk de 
s logan die aan a l onze br ave vrijwi l l i 
gers in opl eid ing wordt meegegeven. 
t ijdens het ui t r e i ken van de m~>II 'JI.J:"·..; -



De achtkan t e korenmolen-grondzeiler 
"Nooi tgedacht " te Arnemuiden (Zld. 
Herbouwd door molenmaker J .D. Meden 
dorp in 1981 na brand in 1977 van de 
uit 1736 daterende voorganger. 
Op deze molen is J~i.llem Roose molenaar. 

Foto : N. E. van Doornik , 26 jun.i 1983. 

diploma's op de jaarvergaderi ng van 
' De Ho ll andsche Molen '. Met grote 
vraagtekens in hun ogen, hoor ik de 
aanwezigen hardop denken hoe het toch 
zou komen dat er dit jaar wiir minder 
vrijwi lligers ges 1 aagd zijn en wiir meer 
vrij1~i ll i gers gezakt zijn .... op het 
weer! 

Het beg i nt zo langzamerhand diep 
tri est te worden: een mol enaa rscursus 
die s t eeds verder ve rrijk t wordt met 
a l l e rl~i niet t e r zake doende theor i een, 
een kwart van de examenkandi daten 

dat wordt afgewezen voornamelijk van
wege hun (te) geringe kennis van al 
die overbodige theorieën , hierdoor 
s t eeds minder vrijwillige mol en aars, 
waardoor steeds minder molens op ge
r ege lde tijden i n bedrijf kunnen worden 
gesteld en een vrijw illig mol enaars
gilde dat blijkbaar zel f ook niet be
grijpt waarom er steeds minder vrij
willigers slagen. 

Is da t verschijnsel dan zo onverklaa r
baar? Wel nee, dat is gewoon l ogisch. 
Dat had ik u 10 jaar geleden kunnen 
voorspellen. Wanneer men van een auto 
al l e onderdelen uit het hoofd moest 
kennen en tot in de de t ails de werking 
ervan zou moeten verklaren, voor men 
rijexamen zou kunnen gaan doen, dan 
gingen er ook een stuk minder mensen 
op rijles . 
Bij het Gilde van Vrijwillige Molenaar s 
vindt men het blijkbaa r leuk om al l e 
onderdelen van een mol en een naam te 
kunnen geven en de werking ervan tot 
in de detail s te kunnen verk l ar en 
(opmerkingen als: "Hü loopt op neu ten" 
moet en bewijzen, ik weet e r veel van, 
om nog even de heer Bl aauw te citeren). 

Nu wi l het toeval dat ik deze materie 
óók heel interessant vind, maar ik ben 
mij wel bewust da t veel van deze molino
logie weinig met het mol enaarsvak zilf 
t e doen heeft. Daarom ben ik lid van 
The International Moli nological Soc iety 
(TIMS), een organisati e die bovend ien 
een zeer akt ieve Nederlandse afdeling 
heeft , met mensen di e zich op een 
buitengewoon degel ijke en enthousiast e 
~jze bezig houden met molinologie in 
de br eedste zi n des woords (men houdt 
zi ch nog nét niet bezig met het weer, 
maar dat doet Erwin Kroll wel voor 
ons) . 

Ik heb mijn conclus ies getrokken: 
* Het Gilde van Vrijwillige Mol enaar s 

dwaa l t langzaam van haar roots af, 
de opl ei ding wordt steeds verder 
uitgebrei d met weinig terzake doende 
theori een di e er vroeger ook niet 
waren. Hierdoor begint het gehee l 
meer op een cursus molinolog i e te 
lijken, dan op een mol enaarscursus. 

* De huidige exameneisen zijn als zo
danig niet de mini mumeisen. 



• Hoe goed beide i nteresses ook samen 
kunnen gaan, iemand die molenaar wil 
worden, hoeft geen malinoloog te 
zijn, zoals een mali noloog ook niet 
per definitie een molenaar hoe ft te 
zijn. 

Of de exameneisen verlaagd kunnen wor
den? De lezer oordele zelf .... 

door C. E. van de r Hors t. 

Uitgaande van landstreken en niet van landsgrenzen behoort Ostfriesland in 
één adem genoemd te worden met onze provincie Groningen. 
Bij de windmolens in beide streken is dat al niet anders. 
Heel onlangs zijn er in Duitsland een tweetal boeken verschenen over de molens 
in Ostfriesland. En aangezien ~j ervan overtuigd zijn dat veel lezers van 'Oe 
Zelfzwichter' daar extra interesse voor hebben, zullen wij deze boeken in dit 
nummer aankondigen. 

Normaal zou u deze recensies vinden in onze vaste rubriek 'Over een molen
verzameling'. Dat dit nu niet het geval i s, vindt dus zijn oorzaak in de nauwe 
betrokkenheid tussen Gron i ngen en Ostfr ies land . Het eerste boek is: 

"V on MÜhle zu MÜh le" - Ei ne FahrL durciJ Os tfrieslanrl - Land der Wi.nrlmtÏhlen. 

door Hermann Bloem en Joach im Bloem. 
Verl ag A. H.F. Dunkmann GmbH en Co. KG, Aurich - 1990 , ISBN 3- 928160- 05- 2. 
Afm. 21 x 20 cm. Harde omslag . 
111 bladzijden met afbeeldingen van bijna alle beschreven molens , geheel in 
kl eur. Prijs D~1 29 , 80 

Het boek is bedoeld a l s een lange 
(auto) tocht langs al l e Oostfriese 
molens . De tocht start in Aurich en 
als eerste molen wordt Haxtum aange
daan, een koren- en pelmo len ui t 1885. 
Dan volgt de St i ftsmÜhle in Aurich, 
vervol gen s Sandhorst, enz. enz. om 
tenslotte te eindigen bij de dorpen 
tegen de Neder landse grens aan: Bunde, 
MÖhlenwarf en Stape lrnoor. 
De schrijve rs zijn nauwkeurig te werk 
gegaan, zelfs de tjasker (F lu ttermÜhl e) 
ontbreekt niet! Héél bijzonder en echt 
uniek is een e igenaardig mole~tje i n 
Hirdum. de ZweikolbenmÜhle, een pomp
molent j e uit 1872 met windvaan en hou
ten kleppenwieken in l engterichti ng . 
De kleine molen diende inder tijd voor 
het omhoog br·engen van drinkwater voor 
het vee. Het laatst overgebleven ex
empl aar hiervan stond eenzaam te ver-

kommeren op een opbereikbare plaats , 
ergens in de wei 1 anden. ~1en heeft hem 
toen verzet naar een beter toeganke
l ijker l ocat i e en een grondige restau
r atie vond plaats i n 1986. 
Met behulp van het boek reizende van 
mol en tot molen worden ook andere 
1 a ngskomende bez i ensv;aardi gheden ve r
me ld. 
De mo lenbeschrijvingen zelf vi nden wij 
te summi er en beknopt ! Oordeel t u zel f 
over de gegevens van de grondzeiler t e 
Altfunnixsiel: "D io.ser Erdllo llände r
mi t W:indrose wurde 7802 a l s Mah l - , 
Sc/Jrot - und Pe .lde mÜIJle errichtet . Die 
NtÏhl e i s t st ill ge l egt unrl k.ann ni c ht: 
hesicll tigt werden." 
Een inhouds-opgave op plaatsnamen 
tenslotte , ontbreekt. 
In i edere boekhandel over de grens is 
dit boek verkrijgbaar. 

m 



OSTFRIESISCHES 
MÜHLENBUCH 

Het tweede boek, waarop ~j uw aandacht willen vestigen, is: 
"Ostfriesisches HÜhlenbuch" 

door ~lalter Norzel en Harmul Hessling . 
SchlÜtersche Verlag GmbH, Hannover- 1991 , ISBN 3-87706- 330-6. 
Afm. 23 x 28 cm. linnen gebonden met oms lag . 
216 bladzijden met 239 afbeeldi ngen , waarvan 10 in kleur. 
Prijs D~1 49,80 

Over dit boek zijn ~ meer dan enthou
siast! Het is vergelijkbaar met onze 
provinciale molenboeken en als zodanig 
enig in zijn soort in Du i tsland. 
Bij de beoordeling van dit boek, waar
bij e 1 ke pagina weer een aangename ver
rassing biedt, valt het op hoe bijzon
der mooi zwart/ wit foto's toch eigen
lijk zijn. 
Al s voorbeeld noemen wij de zeer grote 
tjasker uit Riepsterhammrich, ge
fotog rafeerd in 1939 (afgebroken in 
1950) . De paltrokmol en Nanrs LigllC'irl 
uit Emden, een foto uit 1913. Een 
houtzaagmol en in Carolinen siel van 
vóór de afbraak in 1924 en de olie
molen te Norden met dubbel e zelf
zwichting (1939) . Prachti ge foto' s ! 
Van de kleurenfoto's vinden wij de 

Hedelfelder poldermol en, met volle 
zeilen malend in 1987 , heel mooi. 

Deze inventar is van Oostfriese molens 
wordt voorafgegaan door diver se hoofd
stukken met een schat aan informati eve 
gegevens . Bijvoor beeld de zeer uitge
werkte technische beschrijving van de 
diverse molentypen, verduidel ijkt door 
tal van fraaie bouwtekeningen en du i
del ijke schetsen, zoals de schemati sche 
werking van de in Duitse mo lens zo 
veel voorkomende walsenstoel. Verder 
wi eksystemen, gevel stenen, molenbaar
den enz. en z. 

Grappig zijn de bijna 'Nederlandse ' 
namen van diverse onderdel en, zoa l s: 
l>utcnroo , binnrnroo , nskopp , .'lChter
IICCk , krÖjpafll , scllroof , bovenr-9rl en 



nog veel meer van dit soort voorbeel
den. 
Dan i s er i n he t boek een lijst van 
branden s i nds 1908 met een schitteren
de foto van de brandende molen op het 
eiland Norderney (nadien gelukkig 
herbouwd) . 

Ook de bouw van molens in Ostfriesland 
blijft ni et onve rmeld, zo is er onder 
andere een foto van de opbouw van de 
ste 11 i ngmo l en in MÖh 1 enwa rf i n 1899, 
alsmede een foto van de molenmakers
firma t~Önck 1n Ostgrossefehn, die 
op hun eigen werkplaats een molentje 
hadden staan met open romp ( helaas 
kort na de oorl og afgebro ken). 
En dan, na al deze verrassende schat 
aan wetenswaard igheden volgt tens lotte 
de inventar is van alle bestaande 
molens in Ostfriesland (einddatum 
september 1989) . Het geheel is opgezet 
op de manier, zoal s wij die uit onze 
provinci e-molenboeken kennen . 
Eén mol en per pagi na met afbeel di ng en 
met de volgende gegevens: 

Bouwj;J;Jr 
.'lolenflli'fker 
I:: i genaAr 
c:c-brui ker 
'l'ypt' 
Funktie 

1/uirlig gcl>ruik 
In l>erlrüf 
'lol en:ll'lr 
Mail/ inri r:ht inR 
r.A.~nrlo wf'rk 
Vlur:ht 

en tenslotte: verder e bijzonderheden . 

Totaa l komen 69 molens in beeld . Dit 
is kortom een pr acht boek wat nie~and 
mag mi ssen. Een mol enboek dat bij iedere 
mol envri end thuis hoort naast "onze" 
provinci a l e molcnboeken. 
Verkrijgbaar in e l ke (Duitse) boek
handel . 

De met zoeventiP wieken tnRicnrlc koren
e n hout."-aRgmolcn te Logab irum 
(Kr eis Leer) is een van rle vc•l c flc
sr:hre ven molen <; vnn Ost;[rio.-; l :mrl . 

foto : .'/ . t: . Vt ln 0oornik, 2 juni (990 . 

QYIR_QI_~Q~IN~-Y~N_§~RN~IRQ_IN_fiiRWERQ 
EN OVER DE MOL ENSTIC HTI NG DE MEE UW EN JOESWERT 

i/f)()z· fl . . Jnnw<m1 . 

Laten we het eer st hebben over de r estaur aties van de t wee genoemde molens. 
Daarover werd al wel eens wat geschreven i n ' Oe Zelfzwi chter' , maar e r is 
aanleiding om wat meer ui t de doeken te doen en de uitei ndelijke gegevens te 
melden . 

R~~i~Qraii~_ De Meeuw 

Door het indienen van het .-<t .uulaarol
nanvranl{fnnmll ;,..,. RR ,'I lönCe!'rde de 
stichting op 1? juni 1987 een nieuwe 

restauratie van fll' 1/l',...,... lle L ·no 1 en
ma kerswerk was begroot op onqcveer een 
ton . 
Hierop kwam N'n t:orrespondPnt ie rnPt 



de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(RMZ) op gang. Aanvankelijk ging het 
om het nog meer specificeren van de 
begrot i ng, met al s belangrijkste pos
ten : de oude roeden van 19,80 meter 
vervangen door twee ni euwe, ni euw 
t uigage op de roeden volgens het zel f 
zwi chtingssysteem met Bremer-stroom
lijnneuzen en remkleppen, een nieuwe 
schoor, zahnstok, stel lingmandjes . 
een raampje , schilderswerk, d iversen. 

Nadat we zo goed mogel ijk aan het ver
zoek hadden voldaan , kregen we eind 
september 1987 een schr i k. De RMZ 
deelde toen mede, dat we eerst een 
procedure moest en vol brengen om de 
molen van zelfzwi chti ng t e mogen voor
z ien. Voor het nieuwe wieksysteem zou 
een vergunning, als bedoel d in Art. 15 
van de Monument enwet nodig zijn . De 
aanvraag diende te worden ondersteund 
door duidel ijke tekeningen en een ge
detail l eerde beschrijv i ng . 
Dat was een tegenvaller. Het ging ons 
nie t om die beschrijving en teken ingen, 
die staan keu r ig in het Groninger 
r4o l enboek. We waren het niet eens met 
het aandragen van Art. 15, dat als 
strekking heeft aantasting van monu
menten tegen te gaan. 
Wel nu , zelfzwi chti ng is zeker geen 
aantasting. Dank zij dit systeem werd 

de waarderi ng voor de molens als in
s trument hoger. 
Overigens behoeft di t voor Groninger 
molenvri enden ni et een nadere uiteen
zetting. In de statuten van de Vereni 
ging wordt haar streven tot behoud en 
in werki ng houden van de Groni nger 
molens o.a . omschreven met de woorden ; 
" ••.• bovendien het streek e i gene ka rak
ter, zoals ze lfzwi chting •••• ". 

In ons antwoord konden we dus wel wat 
naar voren brengen, o.a. ook de mede
del ing nog nooit eerder van de toe
passing van bedoelde procedure voor 
een nieuw, andere wiekaankleding ge
hoord te hebben. Met oude afbeeldingen 
t oonden we aan datDe Neeuw eens (tot 
1967) zelfzwichting had . Het ging dus 
eigenl ijk om terug- restaureren. 
Het antwoor d van de RM Z van januari 
1988 bracht geen ombu iging. O. a. lezen 
we in die brief: " .. . . te voorkomen 
dat men om de 20 jaar een ander wiek
s ysLeem wil aanbrengen ..•. " . 

Omdat we graag wi l den afzien van de 
procedure, die blijkens erva r ing zo 
maar een jaar in beslag kan nemen, 
gingen we " zwi. chto n". 
Overigens zagen we ook wel pluspunten 
voor zei l roeden . Onder meer zou De 
Neeu•• dan geschi kt zijn voor 1 esmo l en 

~:en w<tt oudcrr~ opn.qmr-· van de korenmo ! en "De Meeuw" t e r:,1rnwerd, mar k<:ll1t: gelegen 
n:tn hP.:- Reit:l/i Pp . 

Ans i c ht:kaart , r.oll.er.tiP. C. ~:. van de-r 1/orst . 

T,ees v e rder op pag . 21. ~~~ 
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AAN: 

--------------------------~ 

In envel postzegel oppe met verzenden 

Verenig· . lng vr· lenden van de G roninger M olens 

Postbus 213 

9700 AE 



Ondergetekende: 

('. 

,§ 
""4.J Wij hebben 

§f 'n grote collectie 
4J geboortekado's, zoals: 

Q 
kindercouve:rts, 

:ramme laa:rs, 
spaa:rpotten, 

servetbanden, 
paplepels en 

geboo:rtekaa:rtjes 
in zilve:r en pleet . 

GRAVEREN GRATIS! 

JU WEL I ER REPKO 

(blokletters s.v . p. ) 

Hr. /Mw.-------------------------------------------------

Adres ---------------------------------------------------------

Postcode---------
Plaats __________________________________ __ 

wenst lid te worden van de Vereniging Vrienden van de Groninger 
Mo le ns en vier maal per jaar het tijdschrift 'De Zelfzwichter' te 
ontvangen tegen een jaarlijkse 

contributie van f ------------ (minimaal f 20,-). 
Hij/zij zal na ontvangst van een acceptgirokaart de verschuldigde over
maken op postgiro 3866034 t . n. v. Ver. Vrienden van de Groninger Molens 
te Scheemda. Als wel komst-geschenk ontvangt hij/ zij het boekje 'De Zelf
zwi chter' door Tineke Hamming. 

Het contribut iejaar valt samen met het kalenderjaar . Bij aanmelding na 
1 oktober is over het lopende jaar geen contributie meer verschuldigd. 

Datum: ______________ __ Handtekening: 



OPA LUITJE DOORNBOS, MOLENAAR TE HUIZINGE 

moet een vooruitstrevend man zijn geweest. In het gedenkboek Brons
motoren 1907-1957 "Volle kracht vooruit" staat althans vermel d. dat hun 
eerste vergassermotor op 15 juni 1895 werd afgel everd aan de heer 
L. Doornbos te Huizinge. Deze kreeg een 10-PK motor met drijfwerk en 
bolspil voor f 1.650, -. De volgende stap was een maa lderij zonder molen, 
maar annex een speciale roggebroodba kkerij, die hij in 1911 "ten Stad" en 
wel aan de Tui nbouwstraat l iet 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 ze W.O. 
gestopt. 

Maar uw boekhandelaar is nog opge-
groeid in de sfeer van een graan
zolder, met muizen en al , een werkende 
maal de rij en een ambachte 1 ijke rogge
broodbakkerij, hetgeen zijn specia 1 e 
bekort ng had ! 
Mi sschien heeft dat ons "de tik" 
bezorgd om i n onze zaak MO LENBOEKEN 
i n hoge ere te houden! 't_fs_ maardat 
u het weet, als u het nog niet 
wist. tenminste .... 

MULDER POT - KROPSWOLDE 

KORENMOLEN Ue Hn-6.-IJ 
\o/oldweg 70, Kropswolde. 

Voor de zelfbakkers(sters ): 

* volkorenmeel 

* tarwebloem 

* viergranenmeel 

* pannekoekmeel 

* boekweitmeel 

Geopend: 
Di . t/m Vr. 13. 30-17.00 uur, Zat. 
van 9. 00- 12.00 en 13 . 30-17.00 uur. 

Molenaar J.J. Pot. 
te lefoon 05980-9 49 53 

: ( BOEKHANDEL 
BEN,,~9..?.~~B?,,S BIJ. t1 .. , 
OtJOE KIJK IN 'T JATSTRAAT 59 

~ 
9712 EC GRONINGEN 

TELEFOON 050 • 134041' 

MOLENMAKERS
BEDRIJF 

Roemeling 
en 

Molerna 

KERKLAAN 5, SCHEEMDA 
TELEFOON 05979-1660 



Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 
speciaal voor Molenaars 

SINDS 1873 SPECIALIST I N HET VERZEKEREN VAN WINDMOLENS 

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

P.REITSEMA 
AMBACHT ELIJK HOLENA AR 
Schipvaart 36 
9883 f'R OLDEHOVt: 

Producent van diver se soorten meel, 
zoals: 

* VOLKORE N TARWEMEEL 
* MEERGRANENMEEL 
* GEPLETTE TAR WE 
" ROGGEBLOEM 
,~ ROGGE 
* HAVER 
* LIJNZAAD 
* PANNEKOEKMEEL 

De mol en is voorzi en van een 
pel l erij, zodat we nog de 
OUDERHET SE ()_ORT voor u hebben . 

Molen "De Leeuw" 
Oldehove 

G' 
~ 

/'~ 
~ (vV HUUR 

~ ~«---<:§. VERHUUR 

~ ~~ ADVI EZEN 

<:::>«_, ~ BEMIDDELI NG 

Beheer van Hui zen , Kantoren 
en Bedrijfspanden. 
Gespecialiseerd in Kamer
verhuur . 

Fel kingestr aat 18 
97 11 JW Groni ngen 
Tel. 050-13 34 16 
Geopend: 10-12 en 13-17. 30 uur 



en examenmolen. Dat laatste is op 18 
mei 1990 gebleken. 
We lieten de RMZ weten dat we akkoord 
gingen met zeilroeden; een aangepaste 
begroting, uitkomende op f 63.998,40, 
legden we over. Di e werd op 28 april 
1988 goedgekeurd. Daarbij werd het 
subsidiepercentage bepaald op 70 %. 
He hadden gerekend op 80 %. 
De restauratie door molenmakerij Dunning 
v/ h Bremer verliep naar wens. De roe
den werden van Corten- staal vervaar
digd. Op 29 september 1989 konden we 
de gel delijke eindverantwoording in
dienen. De uiteindelijke subsidie
beschikking kwam af op 15 oktober 1990, 
eindbedrag f 63.198,- (als gevolg van 
de verlaging van de BTW van 20 % naar 
18-} %) , rijkssubsidie 80 %, betaal baar 
per 1991. Inderdaad, alsnog 80% sub
sidie, maar wel na het voeren van een 
strijd. 

R~~ta~rat ie Joeswert 

Eveneens op 12 juni 1987 dienden we 
een RRM-formulier voor de restaurati e 
van Joeswert in. Zoals bekend loopt 
zo'n aanvraag via de gemeente, die 
voor de restauratie van monumenten een 
meerjarenplan opstelt. In dat plan was 
aan onze beide molens de hoogste ur
gentie toegekend. 
De overlegde begroting kwam uit op 
ruim een ton. Ook nu weer: de ·RMZ 
wil nadere specificatie. Vooruit maar 
weer: de nog uitgebreidere begroting 
van 18 augustus 1987 vermeldt allerlei 
gegevens, zoals manuren, aantallen 
nieuwe bouten, kammen, 32 ste lling
del en , 32 schegstukken, 48 bilinga 
heklatten , 88 Noors grenen draailatten 
enz. De belangrijkste werkzaamheden 
waren: een nieuwe laag polygum op de 
kap, kruiring vastzetten met nieuwe 
bouten, alle keerneuten in de kap ver
nieuwen, herstel kruilier, nieuwe 
kammen in het luiwiel met een nieuwe 
gebogen hefboom, vernieuwen van de 
stelling en een "regenkraag" daarop, 
een nieuw sleutelstuk onder de kruis
balk en verlengen van de kruisbalk, 
beide roeden een grote onderhoJds
beurt en weer aanbrengen van de zelf
zwichting, nieuwe tuigage op de beide 
roeden met vier Bremer- stroomlijnneuzen, 
enz. Er waren ook twee stelposten bij 
voor het slopen van de oude jacobs-

ladder en het plaatsen van een be
staande jacobsladder, gepaard gaande 
met het vervangen van de oude kelder 
voor die ladder door een nieuwe beton
nen grotere kelder. 

He laas, die ladderzaak kwam onder een 
zwaar vergrootglas. De RMZ stelt in 
zijn bri ef dat voor dit onderdee 1 een 
Art ikel 15- procedure verei s t i s en 
wenst een betere spec i f icatie, weer 
met de toevoeging: zo niet binnen een 
maand, dan de aanvraag huiten verdere 
behandeling. 
~Ie konden antwoorden dat er niets meer 
aan de hand was, want dat de verbete
ring op een eenvoudig manier reeds 
door de molenaar zelf was uitgevoerd, 
zonder zichtbare ve randering van het 
interieur van de molen. En - schreven 
we - "een ins pec Lie door uw ray()n
ins pect e ur kan rl it /)evest:i~en". De 
daarop volgende brief dd. 29 januari 
1988 van de RtH l eerde ons weer nooit 
verbaasd te zijn. Aanvraag afgewezen 
wegens het ontbreken van een vergun
ning als bedoeld in Art. 15 van de 
t·lonumentenwet. En wij maar weer schrij
ven: die jacabsladder is niet meer aan 
de orde, kan vervallen, geen z i cht bare 
verandering. 
Was het blaffen t egen een karavaan? 
Ja, met dit verschil dat in een kara
vaan meer tempo zi t . Hoewel .... zi e 
verderop. 

De situatie noodzaakte ons tot het i n
stellen van een beroep bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State, 
Binnenhof 1, Den Haag. Da t beroep (dd . 
23 februari 1988) stuurden wij in af
schrift naar de RMZ met de vraag of 
het toch maar niet beter zou zijn op de 
"verg issing " t e rug te komen. 
Dat laats t e i s op de valreep gebeurd . 
Immers op een goede dag (27 juli 1988) 
verscheen de rayon- inspecteur in Garn
werd voor het lat en ondertekenen van 
een door de dienst reeds i ngevuld 
formulier. Bij gemi s aan een kopi e moe
ten we aannemen dat het ging om een 
standaard-aanvraagformuli e r RRM , ge
baseerd op een ni euw begrotings jaar. 
De rayon-inspecteur zette zijn h li ksem
aktie voort i n het gemeentehu i s van 
Ezinge . 
Vermoedelijk heeft de dienstdoende 
secretari e-ambtenaar last gehad van 
een openzakkende mond. En het t empo 



bleef erin. We konden voldoen aan het 
verzoek van de RMZ om ons beroep bij 
de Raad van State in te trekken. 

Bij brief van 1 september 1988 werd de 
begroting goedgekeurd. Begroting 
f 82 . 816, - , subsidie 70 %. Op 20 juni 
1990 di enden wij de gel de 1 ijke ei nd
ve rantwoording in me t als eindbedrag 
f 82 . 011, - . Deze werd bij beschikking 
dd. 12 oktober 1990 goedgekeurd. Sub
sidie 80 %, betaa lbaarstel ling in 1990 
(grotendeel s) en in 1991 . 

Beide mol ens werden min of meer gelijk
tijdi g gerestaureerd. De begeleidings
commissie, met o.a. de rayon-i nspec
teur , de molenaars, de molenmaker, 
Bernard Dijk, Ab Raven namens de 
Stichting 'De Groninger Molen' en be
stuu rs l eden , vergaderde acht rnaa l. 
De beide molens bieden weer een fraaie 
aanblik. Daarboven is de ambachtelijke 
molenaar Rolf Wassens over zijn Joeswert 
zeer tevreden, vooral over het perfect 
werkende wieksysteem. Op de zelfzwich
tende kleppen, gemaakt van een betere 
kwaliteit watervaste triplex, heeft 
molenmakerij Dunning tien jaar garantie 
verstrekt. 

De lezer heeft rnet het voorstaande een 
i ndruk kunnen krijgen van het minder 
vaak belichte gedoe rondom molenres
taurati es. Het lijkt me, terugblikkend 
op kilo 's papier en vele t elefoontjes, 
da t dit niet kan worden opgebracht 
door een niet- professionele kracht. 
Gelukkig zie je bij mol enstichtingen 
gewoon 1 ijk een mo 1 en kantoor of ambte
l ijke bijs tand door gemeente- of water
schapsambtenaren . r~aar hoe ook, als 
je molens je li ef zijn, heb je wel ge
du ld en stress-bestendigheid nodig. 

f.inanü~.!:.i!!9. 
Die stress- bestendigheid is ook nodig 
voor de penningmeester of de mo l en
maker , d ie lang op geld wachten. Onze 
stichting had op betere f inancierings
mogelijkheden gerekend, omdat we uit
gingen van 80 % rijksubs idie. Alsdan 
zou de voorfinanciering door de 
Stichting Nationaal Restauratiefonds 
te Hoeve l aken rui mer zijn geweest : nu 
ging deze tot ongeveer de hel ft van 
het restauratiebedrag . 

Voorfi nanciering is voor mol enst i ch
t ingen vaker een moeilijke zaak. bijv. 

De .in vol bedrüf 7.ünde koren - en pel
molen "Joeswert" te Peerwerd . 

Poto: W.O. Bakker, 29 mei 1990. 

omdat de afdoeni ng van een eindverant
woordi ng langer duurt dan redelijk is. 
Zo schrijft de toenmal ige penning
meester van onze stichting in 1981: 
"Doordat het e rg lang duurt , voordat 
de overheden ll1.1n toe ze ggingen gestand 
doen, terwijl de s ti c il t ing tijdens en 
direct na u.itvoer.ing de restaurat ie 
moet betalen, heeft de sUcll ting nogal 
wat rente.lasten gehad." 
Concreet ging het onder meer om een 
geldelijke eindverantwoording, waarvan 
het r esul taat 13 maanden op zich liet 
wachten . 

We schreven reeds : onze rijkssubsidie 
werd aanvanke l ijk bepaa ld op 70 %, 
ter~jl regu li ere molenstichtingen 
vaak 80% krijgen. Het is niet altijd 
gelijke monn iken , gelijke kappen bij de 
RMZ . Bij ons l ag het aan de statuten , 
zoals de RMZ schreef op 19 ju l i 1988: 
overigens een brief die het goed zou 
doen in het TV- programma: "Ook dat nog ". 



Gel ukkig stond notaris Ten Have uit 
Mi dde 1 s turn ons weer be 1 ange 1 oos terzij
de. We kregen ietwat gewijzi gde statu
ten en uiteindel ijk - na ongeveer t wee 
jaar - werd het alsnog 80 %. Deze 
hobbel en meer hobbels werden dus 
overwonnen . En dan moeten we ook onze 
er kentel ijkheid uitspreken voor de 
steun, die we o. a . ondervonden van het 
provinciaa l bestuur, de Stichting 
'De Groninger Mol en ', het Prins Bern
hardfonds , het J.B . Scholtenfonds en 
de ANWB . 

En zul len voornoemde restauraties de 
l aatste zijn van de Mol enstichting De 
i'feeuw en Jocs wert ? 
Zeker i s wel dat het aantrekkelijk i s 
de mo 1 ens met jaar 1 ijks onderhoud zo 

door C. E. van der 1/orst. 

vee 1 moge l ijk op pe i 1 te houden , een 
z ienswijze di e ook bij het Provinciaal 
Bestuur en bij de St ichting ' De Gro
ninger l~olen' leeft . Men bedenke ook 
dat de pr ovinciale subsidie voor mo
lenrestauraties inm1ddels is afgedankt. 

Maar er is ook reden zich af te vragen 
of de stichting i n een ruimer verband 
za l opgaan. De molens zijn in de groter 
geworden gemeen te \•Ji ns um komen te 
liggen. Men mag denken - en dat wordt 
reeds gedaan - aan een molenstichting , 
die vergelijkbaar is met de Slochter 
Molenstichting met een bezit van zes 
mo l ens . 
Al s er hi eromtrent meer ni euws komt , 
zullen de Groninger molenvrienden dat 
uiteraard in 'De Zelfzwi chter ' l ezen. 

Het i~ mol enkringen befaamde Vlaamse tijdschrift 'Molenecho ' s' heeft eind vorig 
jaar een belangwekkende studie uitgegeven over het ontstaan, de bouw en de 
werking van Vlaamse wind- oliemolens. 
Het is een speciaal themanummer geworden van 76 pagina ' s , samengesteld door 
de molendeskundigen L. Oenewet en L. Goeminne. 
Aan de totstandkoming werkten verder mee de Nederlanders I.J. de Kramer , Ton 
Meesters en ondergetekende. 

Oe publikatie moet vooral een stimulans 
worden tot het terugbrengen van een 
oliewerk i n de nu a l 20 jaar l eeg
staande standerdmolen Dt• Ni<'HWP. Pape-
8aai te Brugge . 

Plannen om tol uitvoering te komen van 
7o 'n olie-interieur zijn al jaren ge
leden tot in de finesses uitgewerkt 
door de Nederlandse molenbouw-deskun
dige l.J. de Kramer uit Leidschendam. 
In deze publikatie zijn deze plannen 
opgenomen en tevens vindt men een 
1 evensbeschrijvi ng van de heer Oe Kra
mer. Verder vindt men een gedetail
leerde verhandeling met bouwtekenin
gen uit 1778 door de Vlaming Nicolaas 
Botte om i n heL Oostenrijkse Bohemen 
de tee l t van koo l- en r anp7aad en de 
bouw van oliemo lens te stimuleren. 
Hierin komen dan voor de wa terrad
moler.s , de rosmolens en de windmolens . 
~erkwaardig i s rlat van deze laatste 
dl l een gesproken wordt over de 

standerd-oliemolens, terwijl in die tijd 
ook de bovenkruier al bekend moet zijn 
geweest. 

Het feit is dat standerd-oliemolens in 
Vlaanderen het veel langer hebben uit
gehouden dan in Nederland . Oe econo
mische vooruitgang van de Noordelijke 
Nederlanden 7al hier niet vreemd aan 
Zijn geweest. 

Van ondergetekende is een fraaie , nog 
ni mmer eerder uitgegeven 1ae eeu•Afse 
bouwtekening ( in kleur) opgenomen van 
een Frans-Vlaamse standerd-oliemolen 
op torenkot. 
Oe Ned~r 1 ander Ton r4ees ters tens 1 otte 
s luit deze studie af met een artike l 
over een zeer ou rle ans i cht kaa r t van 
twee standerd- oli emolens in het Noord
franse Bapaume. 
Voor de molenliefhebbers , die tech
ni sch zijn onrlerlegrl, maar ook voor hen 
met histori ~che helangstellinq is dit 
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De fl I 20 j;Mr l ecg.<;ta;mrle str~nrlerrl-o l i emo l en "De Nieuwe Papegaai " te Brugge . 
De houten i>o vena.« ( met giet ijzeren .in.-; t ec k - as) is gel ijk we ntelas voor het op
]jr;h t:en v;w de 8tHmpers en he i en. Gei>ouwd i n 1790 te Re veren- aan - de - IJze r 
(gem • .4.1ver i np,em) e n i.n 1970 na.;~r de hu·irf·i ge p lét8ts o vergebr acht. Vl ucht 25 m. 

Foto van 15 september 79 79 , coll er. t:i e : f': . f': . van der 1/o r st . 

t hema- nummer van ' Mol enecho ' s ' van 
harte aanbevo 1 en I Het is verkrijgbaar 
door overmak i ng van f 25 , - ( incl. ver
zendkost en) op de Neder l and se bank
rekening 14.21.48.121 t en name van 
L. Goeminne - Molen zorg VZ\o/ te Zulte 

do!lr '/'. rfp .Jnng . 

(Bel gië) onder ve rm. van ' Exempl aar 
t hemanummer oli emolens ' . Door ove rma
king van f 45, - ont vangt men all e vi e r 
nummers van 1990 of desgewenst de nog 
komende nummers van 1991. 

De poldermolen De Zwakke nburger was de eerste molen, die door een aantal 
leden van de Vereniging werd geconserveerd met onduline-platen. In een hechte 
samenwerki ng met de Monumentenwacht werd de molen van een gewisse ondergang 
behoed. 
Dat deze werkzaamheden niet voor niets zijn geweest, i s reeds gebleken. 

De mo len staat nu op de Monument en
l ijst. Hi erdoor i s de kans aanzi enlijk 
gestegen dat de~e mol en ook daad
wer kel ijk weer gerestaureerd zal worden 
en een fu nct i e za l krijgen. 

Oe t weeci l? molen. die rloor onze Vereni 
ging werd geconserveer d was oe l.mlw'
l : rn dstC'r il':rtr•nn<> l f'n te Garmerwol dc. 
En ke l e lerlen van de Verenig i ng ve rwu
derden het r iet. ~lo 1 e nm(l b~r 1·1edendorp 



bekleedde daarop de kap en het acht
kant met watervast triplex. Deze 
conservering kon mede betaal d worden 
uit de onderhoudssubsidie voor deze 
molen. 
Thans kent deze mo 1 en betere t ijden en 
wordt regelmatig door vrijwilliger 
H. Noot in bedrijf ges te 1 d. 

De derde molen, die onze Vereniging 
onder handen nam, was de Zuiclwendinger 
te Vierverlaten. Ook hi e r hebben een 
aantal aktieve leden van on ze Vereni 
ging de molen van het nog aanwezige 
riet ontdaan. Hierna werd de mo len 

HET BEWAREN VAN FOTO'S EN ANSICHTEN 

door H.A . Hachmer . 

met onduline platen weer waterdicht 
gemaakt, wachtend op betere t ijden. 
Van deze mol en kan eveneens worden 
gemel d dat het wachten niet t ever
geefs is gewees t. Oe molen i s t hans 
weer geheel gerestaureerd en zal in 
april 1991 worden opgel everd. 

\•Ie mogen s t el len da t het t ijdig con
serveren van deze molens door onze 
Vereniging succesvol is geweest. Een 
woord van dank i s op zijn p 1 aa ts aan 
alle vrijwilligers, di e daadwerkel ijk 
hebben meegeholpen aan het behoud en 
wederopbouw van deze mol ens. 

Door schade en schande wordt men wÜS. Dit geldt zeker voor verzamelaars. Op 
een gegeven moment begint men met het verzamelen van iets, maar al gauw staat 
men voor de vraag: hoe moet ik het bewaren? Er zijn vele mogelijkheden en een 
verantwoorde keuze is soms moeilijk. Oe één bewaart zijn collectieeenvoudig in 
dozen, de ander koopt insteekhoezen of zelfklevende albums, weer anderen ge
bruiken de aloude plakalbums. Men realiseert zich echter niet, dat een ver
keerde bewaarmethode de o zo gekoesterde collectieenorme schade kan toebren
gen. Om u daarvan te besparen, volgen hieronder enkele tips. 

U zult merken dat er aan elke methode 
meer na- als voordelen kleven, maar 
laat u niet ontmoedigen! 

~~~~re~~~~~r_hoel 

Oe eenvoudigste manier van bewaren is 
het opslaan in dozen. Het i s een r e
latief veilige methode. Gebruik echter 
geen dozen, die ouder zijn dan 15 jaar. 
Heeft u deze oude dozen nog in gebruik, 
vervang ze dan zo snel mogelijk door 
nieuwe. Vroeger werd karton van stro 
gemaakt en dit leverde een erg zure 
kartonsoort op. Dit zuur kan uw foto
en ansichtenmateriaal aantasten. In 
Nederland worden momenteel alle dozen 
van oud papier gemaakt. Di t levert een 
veel bet e re kartonsoort op. Nog beter 
zijn de zuurvrije dozen. Deze z\h i n 
enkele speciaal zaken te verkrijgen. 

Het merendeel van de verzamelaars 
kiest voor albums. Oe foto' s en an
s i chten kunnen zo op een overzichte
lijke wijze worden gepresenteerd. Erg 

populair zijn de inst eekhoezen, maar 
let op: de meeste plastic ins teek
hoezen bevatten weekmakers. Deze hou
den het plast ic soepel. De weekmaker s 
hebben echte r een nare eigenschap: ze 
tas ten de bovenlaag van het fotomate
riaal aan en heinvloeden de kleuren 
van zowel foto's al s ansi chten . 
Ansichtenkarton kan s t erker gaan ver
gelen. Momenteel zijn ook insteekhoezen 
zonder weekmakers verkrijgbaar. Deze 
zijn in aanschaf duurder, maar de inves
tering is de moeite wel waard. Blijf 
echter opletten: plast i c ins t eekhoezen 
kunnen gaan pl akken aan foto's en 
ans ichten. Ernstige beschadi gingen 
aan de afbeeldingen kunnen het gevolg 
zijn. Het grote voordee 1 van de insteek
hoezen i s, dat men de coll ecti e over
zichte l ijk kan opslaan en dat een even
tuel e kijker ni et uw mat eriaal hoeft 
aan t e raken. 

Geheel uit de boze zijn de zelfkl evende 
a lbums . Ze zijn een tijd l ang enorm 



populair geweest. Er bestaan echter 
geen grotere verniel e rs van de collec
tie. Oe l ijml aag kan dwars door uw 
collectie trekken met verkleuring a ls 
gevol g. Soms droogt de lijml aag van 
zelfk levende albums zo op, da t u uw 
collectie niet meer los kun t krijgen 
zonder deze te beschadigen. Bovendien 
beinvloedt de pl astic afdeklaag de 
col lectie in negatieve zi n. 

Heel wat beter zijn de aloude plak
albums. Deze zijn hedentendage ook i n 
losbladige systemen te verkrijgen. U 
hoeft dan niet meer schuiven met de 
col lectie als u nieuwe aanwinsten wi lt 
toevoegen. U kunt uw collectie op ver
schi ll ende manieren bevestigen in de 
a lbums. Gebruik echter nooit plakband . 
Plakband vergeelt en va l t niet meer 
te verwijderen zonder de afbeelding te 
beschadigen. In het guns tigste geval 
blijft een verkleuring over. 
Fotografen adviseren vaak het gebru ik 
van foto l ijm en rubbercement . Laatst
genoemde lijmsoort heeft a 1 hee 1 wat 

schade toegebracht in diverse archie
ven . De lijm trekt dwars door het fo to
materiaal en laat dan vresel ijke bru ine 
vlekken achter. Fotolijm kan op lange 
termijn dezelfde gevolgen hebben. Er 
zijn a l enkel e gevall en bekend, waarbij 
deze lijm eveneens schade toebracht. 
Als u uw ans i chten en foto ' s voor 
kor tere tijd wilt vastzetten, is foto
lijm waarschijn lijk zonder a 1 t e vee 1 
schade te gebrui ken. Als de lijmsoort 
nog jong i s , dan valt ze eenvoudig te 
verwijderen . Blijft echt er op de hoede. 
Wilt u toch lijmen, lijm dan all een de 
hoeken . 

'Pritt' blijkt een relatief veilige 
l ijmsoort te zijn. Deze lijmsoort blijft 
ook op 1 anger e termijn stabie 1. 
Re a 1 i seert u z i eh we 1 dat bij verwijde
r i ng van een ans i cht of foto aan de 
achterzijde schade optreedt. Het zel fde 
geldt bij het gebruik van fotosp l itjes . 

Blijft over het a 1 jaren bekende foto
hoekje. Na de oorl og was het hoekje 
enorm populair, maar in de jaren '70 

Deze kostbare , doch s .lecfl t bewaarde ansichtkaart , zat in een ouderwets album 
met kartonnen bladzüden met ·inge.stan.ste fotohoeken. /)e foto toont cle nu ve r 
dwenen ronde s tene n stellingmolen van Zeist (Utr . ) . 
Het is deze molen, waar Corrielis Je tse.s zün zo /Jeke ncle molen-interieur
s clloo.lp1aa t heef t getekend. 

Co1 .lect ·ie : C. E. van der Horst . 



geraakte het door de opkomst van di
verse concurrerende bevestigings
materia l en op de achtergrond . Momen
tee l wi nt het weer aan populariteit. 
De nieuwe ma terialen bleken niet zo 
onschadelijk dan werd aangeprezen. Een 
groot nadeel van fotohoekjes i s dat 
het de hoeken van foto's en ansichten 
kan beschadigen. Men moet de hoekjes 
voorzichtig aanbrengen. Overhaast u 
niet. Haal daarna de collectie niet te 
vaak uit de hoekjes. Fotohoekjes ver
dienen boven alles het voordeel van 
de twijfel . 

Minsten s zo belangrijk is de plaats 
waar u uw col lectie bewaart. Vaak 
wordt een verzameling verbannen naar 

MOLENBRAND TE ZOUTKAMP IN 1933 

AANVULLENDE GEGEVENS 
door k1.0. Bakker. 

een zolderkamer. Oe kl imatologische 
omstandigheden zijn daar meesta 1 niet 
ideaal . 's Zomers erg warm en 's win
ters koud. Meet voor de aardigheid 
eens de luchtvochtigheid in de kamer 
of kast. Deze mag ni et boven de 55 % 
komen . Hogere waarden verhogen de kans 
op schimmel vorming. Houdt de ru imte 
eveneens stofvrij. Stof i s een broed
plaats voor ongedierte. Le t eveneens 
op mogelijke lekkage . Heel wat col l ec
t ies zijn door waterschade ve r loren ge
gaan . 

Voor u geldt, net zo goed als voor een 
molenaar, blijft op uw hoede, dat 
houdt de wind in de zei l en. 

Oud- Molenaar 0. Ni enhui s maakte ons erop attent dat hij 84 jaar i s en geen 89, 
zoal s op pagina 15 van de vori ge 'Zel fzwichter' werd vermeld. 
Verder vertelde hij ons dat de mol en t oen i n de ro uw stond wegens het overl ij
den van zijn vader, ruim een jaa r tevoren. 
Het gebru ik was om de molen dan één jaar en zes weken in de rouwstand te 
zetten. 

QY~R_MOh~N~L-~~I~R~~tl~ff~N-~N_Y~~NfQhQIR~ 
IN DE STELLINGWERVEN --------------------

door C. FI . van der Horst. 

In diverse molenbladen wordt de aandach t geves tigd op het boek met boven
staande titel , gesch reven door J. Klaver. 
Een dik boek van 130 bl adzijden , d i e alle mo lens bespreekt uit de Friese ge
meenten Oost- en 14estste 11 i ngvterf, zonder aanspraak te maken op vo 11 ed i ghe i d. 
Over de inhoud van dit boek willen wij het ni et hebben, er staan hee l wat in
teressant e za ken i n en het leest prettig weg. 

Nee , wij wi llen het hi e r hebben over de uitgave van dit boek. In de folder, di e 
het boek aankondi gt. lezen wij dat de s tudie nie t in boekvorm i s uitgegeven . 
maa r i n ' scriptie-vorm' wat da t ook moge zijn .. .. 
En daar gaa t het ons nu om ! De druk van dit boek gelijkt op s l echte fo to
kopieen. Oe ve l e ill ustrati es in dit boek zijn dan ook volkomen waarde loos ge
worden. Grote zwarte vlekken , waarin nauwelijks nog een mol en ui t t e herkennen 
va 1 t. 



De Friese korenmolen "Windlust • te 
Noordwolrle . Dergelüke mooie foto ' s 
v indt men niet .in het hier beschreven 
boek. 

Collectie : C. E. van rler Horst . 

Men heeft voor deze scriptie-vorm gekozen , omdat een normaal gedrukt boek in 
linn en gebonden (de scriptie is bijeengehouden door een plasti c r ingband) zo 'n 
f 60,- zou gaan bedragen , te~jl deze uitgave op zo'n f 15, - excl . porto komt. 

Welnu, ~j vinden dat dat niet kan. Wat er nu voor ons ligt, is zo'n flodder
boek dat de uitgave ni et wettigt. Die vijftien gul den is nag teveel , het is 
een ver zamel ing bijeengehouden papieren geworden, die je all een nog op zol der 
een plaatsje zou willen geven. Dit is verkeerde zui nigheid en zonde van al 
het werk dat de heer Klaver er ongetwijfeld aan gehad zal hebben. 

Het boek i s uitgegeven door de St ichting 'Et boekefoo ns ' te Oosterwolde. \•Jij 
raden de heren van deze st ichti ng aan om eens naar de eveneens Friese uitga
ven te gaan kijken van de Stichting Monument van de Maand in Leeuwarden die 
juweeltjes van boeken van de pers laat rollen! 



VRIJWILLIGE BERICHTEN VAN HET GILDE VAN 
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VRIJWILLIGE MOLENAARS 
w 
0 .... 

door Bé Oomkens. C) 

I
w 
:r "" V> Op zaterdag 3 november 1990 hield de afdeling Groningen van het 

Gilde van Vrijwillige Molenaars een contact-bijeenkomst i n het 
museum-gemaal De Hoogte te Nieuwolda, waar ongeveer 30 vrijwillige 
molenaars aanwezig waren. 

Mevrouw Bolier en de heer Buiskool 
vertelden, hoe dit dieselgemaal kon 
worden behouden, in maalvaard ige staat 
werd gerestaureerd en dan kzij de a kt i 
vitei t van het dorpsgemeenschap func
t ioneert. 
Er worden regelmatig tentoonstell ingen 
gehouden. Men kan er ook trouwen . Oe 
heer Kramer, chef -machinist , demon
streerde de werking van dit voor ons 
zeer interessante gemaal. 

Dieselmaclr.in·ist Kramer doet uit leg .~an 
onze vrüwilligers in het gemaal 
"De Hoogte" te Nieuwolda . Op de Foto 
de fraaie Brons-dieselmotor u.it 1935 . 

Bezoek aan "De De.l.1en" te N.i.euh·- Scheemda , 
een prachtig voorbeeld van een Gron.i.ngcr 
po.lclerrno.len met ze.lfzwichting en twee 
vüzels . 

Beide foto ' s : M. E. van /Joornik . 

Tot s lot bezocht het gezelschap de 
poldermol en De Dellen t e Nieuw- Scheemda . 

Oe vo lgende contactbijeenkomst voor de 
leden van het Gilde is gepland op 
zaterdag 12 oktober 1991 in Bourtange. 

Het bestuur van de afdel i ng Groningen 
van het Gi lde onderzoekt de mogelijk
heid voor de i nstructeurs en de gedi
plomeerde leden, di e nu a l vrijwilligers 
opleiden of van plan zijn dat te gaan 



doen, een i n.<H ruct i e - büeenkoms t. te 
houden. Belangs tel l enden worden ver
zocht zich te melden hij de secretaris 
Bé Oomkens, Nassaustr aat 65, 9675 EN 
I..J i nschoten. t el. 05970- 1 42 69. 
Gastgevende molenaars. Uit de reakties 
o.a. op de contactbijeenkomst op 3 novem-

OVER EEN MOLENV ERZAMELING 

ber 1990 blijkt . dat praktisch all e 
aktieve vrijwilligers bereid zijn Gil de
l eden- i n- opleiding t e ontvangen op hun 
molen . Stap dus gerust naar binnen als 
de molen draai t, of maak van tevoren 
een afspraak. 

-------------------------
door C. E. v..,n rle r Tiorst. 

~ 1. Alweer geruime tijd geleden kwamen we in het 
bezit van het boekje Molens en gemalen van de 
Lopikerwaard, door Ors B.R. Feis en Ir. O. A. de Haan. 
Als ondertite l wordt vermeld: Oe geschiedenis in 
verschijningsvorm van een waterhuishouding . 
Het boekje, afm. 16t x 23 cm. telt 72 pag's en is 
ruim geillustreerd. ISBN 90 697 1223 9. Prijs (v i a 
Gysbers & Van Loon te Arnhem) f 18 , 24 franko . 
Dit boek is een uittreksel uit de eerder verschenen rapporten Verdwenen Mo.lens 
(1979) en Gema len in de 1-opike rwaard (1986) . Deze beide rapporten beschreven ~j 
reeds eerder in deze rubriek. De Lopikerwaard heeft nog twee windmolens overge
houden en van de vele gemalen. die in deze polder hun functie verrichtten, zal 
op korte termijn ook niet veel overblijven. Elk gemaal wordt onder de loupe ge
nomen en de moge lijkheden worden onderzocht om de architektoni sch be 1 angrijke ge
bouwen voor het nageslacht te behouden. 
Het zou zeer aan te bevelen zijn , als meerdere waterschappen tot een dergelijke 
inventa r isatie overgingen. Een uitdaging voor histori sch geinteresseerde 
Groninger waterschapsmensen! 

~ 2. Energiek en Ondernemend is een zeer fraai verzorgd gedenkboek van de 150 
jaa r bestaande Olie- en Verni sfab r iek Wo lge1.ogen van L. Vliegent hart B. V. te 
Delft. Het is een zeer boeiend geschreven verhaal, verl uchtigd met vele foto 's 
van een zeer oude fi rma . die bewust nooit heeft gestreefd om groter, nog groter, 
grootst te worden . Het is de geschiedenis van een ol ieslagerij, gestart met een 
windmolen , sterk geworden door stoom en precies op tijd overgeschakeld tot een 
gespecialiseerde lak- en vernisfabriek. 
Oe histori e van dit bedrijf laat zi ch in dit boek al s een roman lezen (alle lof 
voor de schrijver Leo A. van Heijningen) en vele wet enswaardigheden komen eruit 
naar voren. In 1913 bijvoorbeeld behoorde Nederland tot de grootste oli e- produ
centen van Europa met niet minder dan 81 olies lagerijen. In 1930 was dat aantal 
al gesl onken tot 25 en thans wordt er in ons land nog door een enkel bedrijf olie 
geproduceerd. 
Nederland is een industrieland geworden, dankzij de talrijke familiebedrijven , die 
van vader op zoon leiding hebben gegeven aan hardwerkende, ploeterende arbeiders. 
Het aantal van deze fabri eken is, vooral de l aatste tijd, verontrustend geslon
ken. Ook Vli egenthar t heeft nog maar enkele jaren t e rug deze familie- lijn moeten 
onderbreken . Een terugblik op deze tijd heeft ons uitermate bekoord. 
Het l i nnen boek, afm. 19 x 25 cm., 96 pagina's met talrijke afbeeldingen , Neder
landseen Engelse tekst , kos t f 35, - en het is verkrijgbaar bij L. Vliegenthart 
B. V. -Olie- en vernisfabriek We lgelegen - Scheepmakerij 18 - 2628 AB Delft. 
Zeer aanbevolen! 



\ 

•oe Mo l en van Blom• , o liemolen aan de Scheepmakerij t e Del (t . C.cbouwd in 1780 
en a fgebroken r ond 1881 . De onderbouw b l eer staan en maakt dee l u i t van rle o liP
en verni sCabriek "Wel gP i rgPn" van J . Vli ('gt?nt·hart B. V. ( zie hockiJcspreking 2) . 

Collec eic : C.E. van d('r 1/ors t. 

~ 3. In ons bl ad hebben wij al diverse ma l en over de akti vi tciten van TIMS 
(The International Molino logical Society) melding gemaakt. De Nederlandse l eden 
v11n deze internati onale molenclub, komen si nds 1987 tweemaal per jaar bijeen om 
elkaar beter te l eren kennen en om van ged11cht en te wisselen over de gezamenlijke 
hobby: de molens . Van deze twee- jaarlijkse ontmoetingen is er steeds één voor het 
maken van excur sies . De eerste excursie in 1987 vond plaats nabij Kinderdijk, de 
tweede op Oost-Vel uwe en in 1989 koos men voor standerdmol ens i n Zeel and. Deze 
excursie stond o.l.v. de bekende mol endeskund ige I.J. de Kramer . De vel e wetens
waardigheden, di e op deze tocht naar voren werden gebracht , zijn nu i n een bock
werkje uitgegeven . Sprang-Capelle 1990 - ISBN 90 732 8301 9. 
De tite l van het boek i n A4- formaat lu idt : Standerdmolens in 7.ee.land en het werd 
samengesteld door A. Meesters en A. J . IJzerman . Het telt 56 pag ' s en 5 losse 
technische tekeningen. Het bijna wetenschappelijk opgezette boek zit boordevol 
interessante zaken als historie, techniek en de verschillen in de diverse 
standerdmolens in Zeel11nd . Opgenomen tabellen ondersteunen de tekst. 
Het boek is een belangrijke aanwinst voor de kenni s van de Nederlandse molens en 
in het bijzonder voor die van de standerdmolens . 
Prijs voor ni et- leden f 19, 50 incl. porto. Overmaki ng kan geschieden op postgi ro 
61. 04 . 927 t . n. v. A. Meesters (TI MS) t e Roosendaa l o. v.v. StflnriP- rdmolen.<> ?.en l nnd . 

~ 4. Een standaardwerk uit de DD R van niet minder dan ?68 pag ' s i s Die Ku.l t ur 
geschich t e der MÜh len. door Johannes Mager, GÜnther t~eissner und Wolfgang Orf. 
Eer st,Jenoemde schrijver is voor ons geen onbekende , van Tijn hand ver scheen in 
1987: Hiihl~?nf/Ügrl untl ivR.'<St•r r ad . Dit boek: Leipzig 1988, ISBN 3-8030- 1806-4 i s 
z,...er goed verzorgd met vele afbeeldingen, zowel in kleur al s zw/ wit. Men kan di t 



boek het best beschrijven al s een hi stori eboek met reprodukt ies uit de 18e eeuwse 
mol enboeken (eer s t e gedeelte) , molens i n poëzie en muziek (tweede gedeelte) en de 
molens in de beel dende kunst (derde gedeelte) . En vooral dit laatste deel is 
zeer f raai verluchtigd met reprodukties van oude schilderijen: Brueghel 1614, 
Ruysdael 1670, Jan van Goyen 1644 tot en met de schilderskunst uit onze eeuw: 
Kandins ky 1904, Emil Nolde 1924 , Eri ch Heckel 1909 en Vincent van Gogh 1886. 
Het in linnen gebonden boek (afm. 25 x 28 cm. ) i s ni e t goedkoop. \4ij betaa lden 
bij Gysbers & Van Loon f 105,42 . 

• 5. Een heel aard ig boekje over een vrijwel vergeten mo lensoort is Schiff
mÜhlen, door Kar l JÜngel van 96 pagi na ' s , af m. 15 x 20~ cm. op eenvoudi g papier, 
geniet in s lap omslag. Na een algemene i nl eid i ng en de verbreiding van schip
mol ens in Europa, volgt een hoofds tuk van diverse soorten typen en vervol gens 
komen dan vel e wetenswaard igheden over schi pmolens op en rond de Elbe. In 1852 
bijvoorbeel d telde men daar ni et minder dan 115 schi pmolens. In 1877 begint het 
aantal s t er k t e rug te lopen, voora l i.v. m. de toeneming van stoomvaart op de 
r i vi eren. De va s t aan hun ankers gelegen mol ens bleken hinderlijk voor deze 
ni euwe aandrijving van de schepen. De laatste mol en verdween in 1911 en op het 
riviertje De Mulde bl eef a ll een het grote rad in werk i ng om vanaf 1923 tot 1954 
een generat or op het land aan te drijven, een primi tieve krachtcen tra l e dus. 
De schipmolens bezaten meestal twee koppel maa l stenen , die geplaats t waren i n 
het e igenlijke Molenschi p ( het Hausschiff) . Ook was hier vaa k de mol enaarswoning 
i n ondergebr acht. Het rad van de mo 1 en werd gedragen door een vast;( i ttende k 1 ei
nere noot (het Wellschiff) . In de winter, wanneer ijsschotsen de mol ens zouden 
kunnen bedre igen , dan verl egde men de mol ens i n schi pmol enhavens . 
Een l euk boekje met i 11 ustr at i es voor niet te vee 1 geld . I..Jij kochten het bij de 
Sticht i ng ' Levende r4o l ens ' te Roosendaa l voor f 10, - excl. porto . 

• 6. Uit verschillenria molenb laden vernamen wij dat met be langste ll ing werd 
uitgezien naar een nieuw molenboek door J . Th. Balk . Bal k is bekend om zijn i n 
1979 verschenen fotoboek Kiik op No 1 en.c; . Dat ni euwe boekje is er nu en de t ite 1 
is De Nederlandse Holen. Een ui tgave van ' De Driehoek ' te Amsterdam 1990, 
ISBN 90 603 0486 1. 80 pag ' s met i ll ustrati es , waa rvan enke l e i n kl eur. 
Dit i s dui delijk een boekj e bestemd voor de ge~nteresseerde Nederlandse l eek. het 
za l me niet ve rba7.en, a l s het zal v1orden vertaald i n andere ta l en. Voor de 
kenner geeft dit hoekj e weini g bijzonderheden . Maar voor de beg inners l eest het 
pl ez ie r ig weg . De schrijver heeft gepoogd de inhoud up-t o-döte t e houden . Zo 
wordt al gesproken over de nieuwe Schiedamse mol en De f'al m/Joom, terwijl de her
bouw nog i n vo 11 e gang i s , maar de pe lmo 1 en De ,longe /Jenrlri k in Den Ande 1 is a l 
ger uime t ijd geen werkende mol en meer en dat wordt dan ni et verme ld. 
In d i t boekje, dat dui delijk in een grote oplage is ve rschenen , staan hel aas 
noga l wat fou ten, di e hierin echt ni et hadden mogen voor komen . Een keuze hi eruit: 
i n Den Andel zou de enige pelmol en in Groni ngen staan. Kl opt niet , dit is een 
pe l - en kore nmol en en daörvan staan er meerdere i n onze provi nc ie . 
De ourle weidemolent jes henben een vaste windvaan en geen i nklapbare , zoals de 
schrijver beweert. In de papie rmolen /Je ."iciJOnlmoc.<> w s· i n lolestzaan wordt geen 
papi e r meer geschept, maar men gebruikt al daar een primit i eve papiermachine . 
Zeer tendenti eus i s de z in op pag . 34: Molens overl even zware stormen he t best, 
wanneer het wiekenkruis van de wind af i s ged raaid. Na de s torm van ?.5 j anuari 
1990 weten we wel beter, maar vraagt u een vrijwil l ige mol enaar e r maar eens 
naar, geen enkel ge l ijk ant woord zult u hierop krijgen . 
Heel st orenel is de foto op Pi.l\1 . 40: de bekende wa lmol en RUn nn l,r>k te Hijk bij 
Duurst ede, deze is spiegelverkeerd afgedrukt. Een onvergef elijke fout ! En op pag. 
71 maakt men het hel emaal hont: een grondzeiler wordt als ste lli ngmol en aanga
duid .... En dat i s dan zomanr een gr eep . Jammer voor dit toch wel aangennam 
leesbare boekje. 



De in 1474 ( !) gebouwde gesloten 
standerdmolen "Kaa.strooimo.len " te 
Heist -op-den -Berg (prov . Antwerpen). 

Foto : John Verpaalen , 28 februari .1981 . 
(zie boekbespreking 7) 

~ 7. Voor deze bespreking nemen we weer een overstap naar België, waar veel 
-en onze l ezer s weten dat- op mo lengebi ed ve rschijnt. Voor ons ligt een kloek 
boekwerk, geschreven door Karel Lemmens met a l s t itel: De molens van Heist-op
den -Berg, een uitgave van de Heistse Heemkring 'Die Swane' 1990, ISBN 
90-800195-3-4. Van de hand van Karel Lemmens verschenen al eerder een aanta l 
molenboeken betreffende windmolens in de provi ncie Brabant. Aanleid i ng tot de 
verschijni ng van dit boek (140 pag's op A4-formaa t ) is de restaurat ie van de 
fraa ie Kaastrooimolen , een gesloten standerdmolen, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot 1418. Het is een boeiend verhaal geworden, verweven met afdrukken 
van de offici ële historische documenten. De geschiedenis van deze molen i s niet 
los te zien van de historie van de andere mo lens in Heist-op-den-Berg, zoals de 
Neermolen . Ook deze molens worden in dit boek dan ook uitgebrei d belicht, waar
door wij voor a 1 werden bekoord door de persoon 1 ijke herinneringen aan deze rno 1 ens. 
Bijzonder is de Halderhofkenmoien ( 1821- 1928), die gebouwd was op een oude 
kasteeltor en . Een fraaie afbeelding begeleidt dit a r tikel . 
Het boek besluit met een korte beschrijvi ng en een tweetal fraaie foto's van een 
smalle, op hoge teerlingen staande open standerdmolens, di e di enst deden al s 
pompmolens bij steenbakkerijen om het grondwater uit de kleiputten t e pompen . 
Eén van deze molens werd in 1888 gebouwd en gesl oopt in 1919. Hel aas wordt in 
dit boek niet vermeld, hoe de werking van deze bijzondere pompmol ens is geweest. 
Het boek is t e bestellen bij Maria r~attijs, Maerstraat 3, 2668 Tisselt (België) . 
Prijs is B. Fr. 450 excl. portokosten. 

~ 8. In de bibl iografisch gezien fraaie Fri ese reeks Monument van de Maand, 
verscheen wederom een aardig molenboekje, n. 1. Molen "De Weüert • te Makkinga 
door Dick Bunskoeke, jaargang 5, deel 4. 
Het beschrijft de geschiedenis van de korenmolen, die pas i n 1925 werd gebouwd op 
zijn huidige plaats. De i n 1983- '84 gerest aureerde molen, welke i n zijn gehele 



werkende bestaan eigendom is geweest van de coÖperatie, werd midden vijftiger 
jaren niet meer a l s windmolen gebruikt en s tond er vele jaren vervallen bij. 
Dick Bunskoeke is erin geslaagd een boeiend verhaal te schrijven over deze molen 
en goed afgedrukte foto's begeleiden het geheel . 
Het boekje , afm. 15~ x 1 5~ cm. telt 60 pag's, geen ISBN- nummer en kost f 15,
inc l . porto. Verkrijgbaar door overmaking van di t bedrag op bankrekening 
33. 54 .01.503 t.n.v. St ichting Monument van de Maand te Leeuwarden o.v.v. 
Holenboekje Nakki nga . 
Achterin het boekje staat een l ijstje van eerder verschenen deel tjes i n deze 
reeks , hieruit bl ijkt dat de mol ennummers snel uitverkocht raken. Informeert u 
dus eerst even of het boven besproken boek nog voorradig is. 

~ 9. "De Westboekmol en" , een achtkantige bovenkruier te Zonnebeke door 
A. Theuni nck is een i n li nnen gebonden boek met niet minder dan 280 pag's en 
geillustreerd met honderden foto's. Een pracht boek ! 
Hoewel de titel de geschiedenis aangeeft van s l echts één molen, die n. b. al in 
de Eerste \o/ereldoorlog verdween , is veruit het grootste gedeelte van dit boek 
gevuld met wetenswaardigheden over molens (voornamelijk windmol ens) in geheel 
Europa . Van Vlaanderen en Nederland tot Spanje, van Duitsland tot Denemarken 
en Zweden toe. En dat al les begeleid door een enorm aantal goede foto's . 
Ook over de onderdel en van de molens wordt u i tvoerig geschreven, a 1 s bijv . de 
fabricage van roeden, de vervaardiging van molenstenen , de diverse wiekverbet e
ringen, enz. enz. 
Dit i s nu echt een boek waarvan de mo lenvriend kan geni et en van het begi n tot 
het e inde. Zeer aanbevolen! 
Tot eind maart 1990 was het mogelijk om op dit boek in te schrijven . Een lijst van 
voorintekenaars is achteri n het boek opgenomen . Hier uit blijkt dat s l echt s 6 
Neder l ander s van deze mogelijkheid hebben gebr uik gemaakt . Dit hadden er wel 
enkele tientallen meer geweest mogen zijn . 
Geen ISBN. Hettel ijk depotnr. 4016, afm. 21 x 30 cm., prijs B. Fr. 1. 230 (± f 70, -) 
excl . verzendkosten. Besteladres: De Zonnebeekse Heemvrienden p/a de heer 
G. Tytgat - Ieperstraat 10 - Zonnebeke (België) . 

~ 10. In opdracht van het Franse Mini steri e van Cultuur is i n 1987 een teke
ningen- boek uitgegeven van een zevental typen wi ndmolens uit Frankrijk. Het zijn 
t echnische tekeningen van de volgende molens: 
Guerande (Dept. Loire- At l antique) - t wee torenmolens 
Levesville (Dept. Eure-et- Loir) - standerdmolen 
Mourv il les- Hautes ( Dept. Haute- Garonne) - torenmol en 
Offekerque (Dept. Pas-de-Calais) - ronde stenen grondzei l er 
Thouarcé (Dept. Maine- et - Loire) - moulin cavier (typi sch Frans mo lentype) 
en Wormhoudt (Dept. Nord ) - ges loten standerdmolen 

Oe tekeningen zijn minuscuul uitgevoerd. Het boek heef t het grote formaat van 
32 x 42 cm. en 68 pag ' s. De prijs i s 280 F. Frs .• te bestellen bij C. G.P.H., 
Le Roe de Bourzac - 241 50 Bayac (Frankrijk). Na bestelling ont vangt u een faktuur 
die u kunt betal en door toezendi ng van een Eurocheque, waarna snelle toezending 
vo lgt . Deze firma geeft een groot aantal boeken en artikel en uit over molens . 
De folders worden u t oegestuurd . Op enkele molenboeken komen wij nog terug. 



WAAR WONEN ONZE LEDEN? ---------·-------- -----
door H. A. Hachmer . 

Zoals u heeft kunnen lezen i n ons jaarverslag, had onze Vereniging eind 1990 741 
leden. U zult zich misschien afvragen: waar wonen al die leden? Het begeleidende 
kaartje ver schaft u enige duidelijkheid. Bij het 'lezen' van het kaartje moet u 
niet uit het oog verliezen, dat er in onze provincie enige regionale verenigin
gen en stichtingen aktief zijn. Dit beinvloedt enigszins de spreiding. 

Er zijn overigens enkele opmerkelijke 
conclusies te trekken . Zo woont bijna 
1/5 deel van de leden buiten de provin
cie, het merendeel zelfs buiten de drie 
Noordelijke provincies .... Friesland 
versterkt ons met 18 leden, Drenthe 
zelfs met 34! Voorts woont nog zo'n 
1/5 deel in "Stad" , hetgeen niet hoeft 
te verwonderen, want daar wonen rela
tief gezien de meest e i nwoners van de 
provinc ie. 
Geografisch gezien woont het grootste 
gros van onze leden boven de lijn 
Stroobos - Groningen - Delfzijl, met a 1 s 
middelpunt de dorpen Uithu izermeeden . 
Ui thuizen en Usquert. Hoe dat komt, 
hoeven we u niet meer uit te l eggen . 

Oe vrijwill igster van de Col inr.ll bleek 
een ware Goliath in het werven van 
leden. Maar er zijn meer plaatsen, die 
goed scoren. Hieronder volgt een Top- 6. 
Oe stad Groningen laten we in dit over
zicht buiten beschouwing. 

1. Winschoten 23 leden 
2. Uithuizermeeden, 18 

Usquert, 18 
Haren 18 

3. Uithuizen 15 
4. Delfzij l 14 
5. Bedum. 13 

Winsum 13 
6. Hoogezand, 11 

Middelsturn 11 

ll'i n"Cht)CP.n, Nol c n s tfJd in rfp jRrr•n vij(t i 1<1 · liPt w;,ter i s he lr~n.<; gPrlcmpc , maar de 
mnlt•tH ;-.jjn Pr nng ! 23 l('riPII vindf'n wjj tnd r N >.ht t" weinig ! 

f"n I I f'rt i(' : r: . F . vnn rler llnrst . 
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Winschoten Nolenstad , dat zeker, maar 
er kunnen al tijd nog veel meer l eden bij. 
Mocht uw woonplaats niet i n de Top- 6 
voorkomen, dan is er werk voor u. 
Probeer eens vrienden en kennissen li d 
te maken. Wie weet, mi sschien behoort 
uw woonpl aats dan ook tot de top. 

We hopen ooit nog eens de 1.000 leden 
te berei ken. Dit moet, gezien het aan-

tal inwoners van de provincie en het 
aantal molens binnen onze gr enzen, 
kunnen lukken . Kop rlcr veurl 

Lande l ijk gezien komen we over igens niet 
s l echt uit de bus . Daar zijn we best een 
beetje trot s op. Mag toch .... ! Er zijn 
heel wa t provi nciale ver en ig i ngen met 
aanmerkelijk minder 1 eden . 

Y~~-Q~_LEQl~~Q~lNl~!R~!l~ 
NIEUW LEDEN ADMINISTRATIE SYSTEEM IN GEBRU I K GE NOM EN 

door He nk Berend.s. 

Onze Veren iging beheert haar ledenadministrati e reeds een tiental jaren m.b.v. 
een computer. In het begin werd het ledenbestand handmatig bijgehouden. Door de 
flinke groei van onze Vereniging werd het in 1980 hoog tijd om uit te zien naar 
een andere manier van administreren. 

Micro-computers waren t oen nog geen gemeengoed. Oe admi ni strat i e werd daarom 
destijds ondergebracht bij een groot computercentrum. Toen de microcomputers onder 
handbereik kwamen , i s onze Vereniging met de toen nog bestaande Stichting Gro
ninger Molenvrienden in 1983 tot aanschaf van zo 'n systeem overgegaan. De kosten 
bedroegen destijds f 10. 000, - . Door onderget ekende werd hiervoor een software
pakket ontwi kkeld , welke als doopnaam l .A. S. meekreeg . Waar dat voor staat, 
kun t u opmaken uit de koptekst. 
In een wedstrijd, uitgeschreven door de fa . Ashton Tate t e Amsterdam in 1986, 
werd di t software-pakket bel oond met een "Gouden Floppy 1986" . een gratis P.C. 
en software t er waarde van f 5. 000, - . 

Inmiddels i s de techniek niet stil bl ijven staan . Nieuwe software biedt eveneens 
meer mogelijkheden. L. A.S.-versi e 1. 0 voldeed ni et meer aan de wensen en eisen 
van de gebru i kers. Er moesten voortdurend veranderi ngen worden aangebr acht . 
Hierdoor werd het onderhoud t e tijdrovend. Daarom werd ei nd vorig jaar een begin 
gemaakt rnet het ontwikkelen van een ni euw administratie- systeem. Dit systeem, 
L. A.S.-versie 2.0 kwam eind februari 1991 gereed . Aansluitend zijn de bestanden 
van de Vereniging overgezet van het oude naar het ni euwe systeem. 
Het nieuwe systeem voorziet t hans i n: 

* een naam+ adres + woonplaats-reg i strat i e, waarbij meerdere ödressen per lid 
moge lijk zijn . 

* contri buti e- registrat ie, eventuee l in 3 t ermijnen. 

* aanmaak van acceptgi ro' s , etikett en, div. l ijsten en stamkaart en. 

* aanmaak van een bundellijst t . b.v. een gesorteerde verzending. 

* een apart bestand voor adverteerders I ni et - l eden. 

*uitgebr e ide coderingsmogelijkheden m.b.t. de status van een li d, bijvoorbeeld: 
bestuu rslid, geslaagde vrijwi lliger, biotoopwachter, Gildeli d, enz. 

'~ d~arnaast zijn er nog a l lerlei moge lijkheden di e het werken met het programma 
veraangen<Jmen. 



Het programma. is zodanig opgezet, dat andere veren1g 1ngen of stichti ngen he t met 
kleine aanpassingen ook kunnen gebruiken. Ter kenni smaking is er daarom een 
demonstratie- vers ie van L. A. S.-versie 2. 0 gemaakt . Voor f 18,- i ncl. verzend
kosten wordt het progr amma, voorzien van een beknopte hand l ei ding , aan geinte
resseerden toegestuurd. Voor i nformatie over het pr ogr amma kunt u contact op
nemen met: 

H. Berends , Provi ncial eweg 7, 9862 PA Sebal deburen. 

NIEUWE LEDEN --·--------
G. W. Aa lder i nk 
T. B. Alfi ng 
B. Bakker 
H. Beekhui s-~li nte r 
J . H. Bisschop 
E. B. Boersma 
G. de Boom- Sikkenga 
A. M. Boonstra 
~1. Bos 
S. Bouma-\~ubbena 

J.A. Dagel et 
A. G. I. - Databank 
J. L. van Eekeren 
W. Entrop 
J. Hetebr ij 
J.H. Homan 
M. Kalk 
J. Kok 
E. Kugel - Miedema 
H. 0. ~1eyer 

G. Dosterhuis 
B.E. Dosterhuis 

Zuidbroek 
Woldendorp 

Ni ezij l 
Hoogezand 
Ten Post 

Ui thuizen 
Delfzijl 

Thesinge 
Kantens 

Gron i ngen 
Houwerzijl 
Groni ngen 
Groningen 

Drachten 
Sappemeer 
Ten Post 

Groningen 
Oude Pekel a 

Siddeburen 
Ten Post 
Tol bert 

Uithui zermeeden 

P. O. Oosti ng 
T.T. Overdijk 
J . Pieterman 
K. Poelma 
H. J . Rona 
C. H. Sanders 
S.J.T. Schaper 
J . Schul enkloppen 
Dr s . L.P. W. Smit 
M. J . Smit 
K. Stobbe 
S.A. van Straten 
H. Sumpf 
H.P. Ti ddens 
A. Ties i nga 
P.J. van Tongeren 
G.G. Hagenaar 
H. Well ingholt 
A. Wieringe- Jonk 
J .M.J . Hiessing 
F. Wijma 
D. J. van der Zee 
A.J. Zuur 

Uithuizermeeden 
Sappemeer 

Hesteremden 
Ui thuizen 
Groni ngen 
Oudeschip 
Groningen 
Groningen 

Leens 
Usquer t 
Delfzijl 

Houwerzijl 
Ros tock (vm. OOR) 

Nieuw- Scheemda 
Amsterdam 
Gron i ngen 

Nieuw- Scheemda 
Amsterdam 

Appi ngedam 
Gron i ngen 

Opende 
Groni ngen 

Zeeg se 

VRAAG EN AANBOD 
I n deze rubri e l< kunnen om<e l eden berichten plaatsen, 
betre ffende molenzake n <11 s oproepen, mededelingen, 
rui Len , em< . De r edttk t i e heeft /let recht een i nge
zonden merlede I i ng t e •··e igeren . 

~Qbi~~~TAbQ~~~-b!~~~R~ 
Verkrijgbaar: Catalogus van all e Limburgse mol ens. Van elke mol en is een 
ansichtkaart of fot o (10 x 15 cm. ) verkrijgbaar. 
Al s u f 5, 25 overmaakt op gi ro 21 50 134 , ontvangt u de catalogus + gratis 
bestellijst . In pl aats hiervan kunt u ook gel dige postzegels s t uren. 
T. Li nssen - In 't Tienderveld 137- 6093 JK HEYTHUYSEN. 



EEN BOEIEND FENOMEEN , EEN MISLUKT BOEK 

door C. E. van der Horse . 

Dat wind- en watermolens tot de industriële monumenten behoren, daar is een 
ieder het wel over eens. Onze industriële erfenis reikt echter veel verder en 
dat is nog niet algemeen geaccepteerd. Immers, na de molentijd verschijnen de ge
bouwen met stoomaandrijving en de vele andere uitingen van nieuwigheden, die het 
moderne tijdperk inluidde. 

Pas laat, ze lfs bijna te laat, is de 
pub lieke opi nie wakker geschud om ook 
die zaken te beschermen tegen de all es 
vernietigende modernisatie-drift. 
Ook in onze provincie is rucksichtlos 
afgebroken . \4e behoeven maar te denken 
aan de tientallen verdwenen of tot 
ru~ne vervallen steenbakkerijen, stro
kartonfabrieken en aardappelmeelindus
tri ën . Eens de grootindustrie bij uit
stek in de prov i ncie Gron i ngen . 

De zo karakteristieke houtzagerijen, de 
stoomgemalen met hun hoge schoorstenen, 
de hoog oprijzende stoere pakhui zen, de 
boterfabri ek - ééns de trots van menig 
dorp - en de confectie-ateliers : zo 
kunnen we doorgaan . We moeten ze met 
een zak l antaarntje zoeken . zo er al 
iets van over is . 

Het streven naar het behoud van althans 
enige van deze gebouwen, een periode 
vertegenwoordigend. waarin onze groot
ouders . ouders en wijzelf ook nog ge
deeltelijk , mee zijn grootgebracht , is 
een goede zaak. De beeldbepal ende ge
bouwen . waaruit duidelijk architektoni
sche visie achter stond, zijn dat ten 
volle waard . Uit deze monumenten proeft 
men het symboo l van de vooruitgang, de 
verandering van een agrari sch Neder l and 
naar een industriële natie en als zo
danig van onschatbare betekenis . 

Uit deze t ijd (zeg maar zo ' n honderd 
jaar) zijn nog boeiende foto's te maken . 
De sfeer van toen moet men uit deze 
foto's kunnen terughalen en dat is nu 
ju i st wat het boek van Peter Nijhof en 
Rien Zilvold met de titel Industriële 
Monumenten - Amsterdam 1989, volled ig 
mist. 

Niet één geplaatste foto, en het boek 
beoogt een fotoboek te zijn, voldoet 
aan het boven geschetste. 
De ruim 50 fo to ' s i n quasi-moderne 
vormgeving missen de sfeer, die de lezer 
warm moet maken om ' geraakt' te worden 
door het onderwerp. 

De foto's zijn afgeknipt tot op de helft 
van een gebouw, een kwart van een 
toren, een afgeknotte schoorsteen of 
een stu kj e brug .... Detail s, vaak meer 
zeggend dan het hele gebouw ze lf , zoekt 
men vergeefs op de zwarte tegenlicht
opnamen , afgedrukt op een blauwe onder
grond , waardoor de belevingswaarde van 
het gebouw in het geheel niet tot uit
ing komt. 

Jammer voor dit boek, want de korte 
bijbehorende tekst is uitstekend . 

Indus triële Monumenten door Rien Zil -
vo 1 d, Peter Nijhof en Wi 11 em van Zoeten
daal- Amsterdam 1989 - ISBN 906579036.5 
Prijs f 35,- à f 40. - 95 pagina ' s. 





Rabobank ~ 
Voor een hypotheek op maat 

de sterke kanten 
vanLamon 

GEVEL REINIGEN en IMPREGNEREN 
KELDER- en FUNDAMENTAFDICHTING 
HOUTWORM- en BOKTORBESTRIJDING 

SCHIMMEL- en ZWAMBESTRIJDING 

® 

ON 
Produktieweg 8 9301 ZS Roden Tel ; 05908-1 2400 

Rabobank ~ 
Voor een spaarvorm die bij u past 
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