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REDAKTIONEE L ------------
Bestuursproblemen bij de Stichting 'De Groninger Molen' 

In de regel is het gedurende de zomermaanden wat moei l ijker een aktuele inleiding 
t e vinden voor ons molentijdschrift. 
Zoniet deze keer! 
Enige weken geleden ontvingen ~j een kort bericht van de Stichti ng 'De Groninger 
Molen', dat haar voorzitter mevrouw Ina Martens zich met onmiddellijke ingang had 
teruggetrokken uit het bestuur van deze sticht i ng. 
Het voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door de vice-voorzitter, de heer 
R. Mant ingh. Hoewel wij de redenen van dit verstrekkende besluit niet kennen, zu l
len onget~jfeld ernstige meningsverschi ll en hieraan ten grondslag liggen. 

Voor een sti chting in volle akt iviteit en met beschikking over een aantal beroeps
krachten, die van de ene op de andere dag haar voorzitter verliest, is dit een 
zeer betreurenswaardi ge gang van zaken! 
In het komende najaar zal op de al gemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter 
moeten worden gekozen. 

In dit redakt ioneel willen ~j graag terugkomen op de persoon van de afgetreden 
voorzitter. Hoewel er tussen onze Vereniging en de Stichting een aantal menings
verschillen bestaan over het gevoerde en nog te voeren beleid, staat één ding 
vast: mevrouw Martens is een echte molenvriendin en een bekwaam bestuurder . 
Reeds al s lid van Gedeputeerde Staten ontpopte zij zich als een molenlief hebber 
pur sang. 

fJ 

met het ophalen van de vang ~P de 
molen "Aeolus" te Adorp, op N~tionale 
Nol endag 12 mei 1984, toont mevr ouw 
Ina Hartens z ich een ware molenvriendin. 

Foto: H.E. van Doorni k. 



Wij van de redaktie zijn mevrouw Marteos dankbaar voor haar inzet voor het behoud 
van de Groninger windmolens. Wij zijn ervan overtuigd dat haar verdiensten op dit 
gebied niet verloren zullen gaan. Mevrouw Martens is lid van de onlangs opgerichte 
Molenstichting Westerkwart ier en zij is algemeen bestuur sl id van de Vereniging 
'De Hollandsche Molen' in Amsterdam. 
Haar mol enaktiviteiten staan dus niet stil. 
Wij wensen haar van harte succes toe! 

Voor het volgende nummer van 'De Zelfzwichter' van december 1991 word t u vriende
lijk verzocht uw kopij in te zenden vóór: 

''er 11 november 1991 . 

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GRONINGER MOLENS 

Groningen, juli 1991 

1. Inleiding 

Deze concept be leidsnota 1s geschreven naar aanleiding van de VoorJaarsver
gadering van de Vereniging Vri enden van de Groninger Molens, d.d. 11 apr1l 
1991. waari n het bestuur van de Vereniging door de leden om een duidelijker 
beleid werd gevraagd. Het bestuur hee ft besloten dit ee rste concept als 
discussies tuk op de agenda te plaatsen van de · Na jaarsvergaderinq op 15 
november 1991 (een uitnodiginq met agenda wordt u nog t oegezonden ). 
oe opmer kingen, suggesties, aanvullingen e .d. die op de vergaderinq door de 
leden naar voren worden gebracht, zullen door het bestuur worden meegenomen 
blj het schrijven van de definitleve vers1e . Oe definitieve nota zal ter 
vaststelling op de Voorjaarsvergaderlog van 1992 worden aangebod~n. 

In d1t concept wordt een uiteenzettlng gegeven van de doelstell1ng van de 
Vereniglog Vrienden van de Groninger Hol ens en de daaru1 t voortvloeiende 
activite1ten. Daarmee dient de nota voor het bes tuur om haar be leid voor de 
toekomst te bepalen. Voor de leden is de nota ter informat1e en verant
woording aangaande de activiteiten van het bestuur. 

Bij het schrij ven van de not a bleek he t nie t mogeli jk t e ZlJn voor e lk 
onderwerp de korte, midde llange en lange termi j n planning afzonderlij k weer 
t e geven, daar dit l eidde tot een verbrokkeling van de tekst. De benodigde 
tijd om een project ui t te voeren is bovendien niet alti)d qoed in te 
schatten. 
llanoeer wij wel deze terminolog1e hanteren. dan betekent: 'huidige bel e i d 
en korte termijn • binnen een penode van ëën tot dne jaar; '111iddellange 
term1jn' dr ie tot zes jaar en lange termiJn 1s zes tot t1en )aar. 



2 . Doe l stel l in g van de Verenig i ng 

Oe doelstell ing zoals deze wordt omschreven in de s t atuten van de Vereni
gi ng u1 t 1977 lu1dt: 
"Het doe l der veren1qing is de bevordering van het behoud en in werki nq 
houden van de in de provinci e Croninqen aanwezige mol ens, één en ander in 
de meest ui tgebreide zin genomen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, bovendien het str eekeiqen 
karakter , zoals de zelfzwichting op de aolens. te behouden . " 
Voorheen bestond nog niet de behoefte het begrip "in de meest uitgebreide 
Zln" nader in te vullen. Daartoe bestaat thans wel en1qe aanleiding. In de 
beç11nf ase heeft de Verenigi ng zich gericht op het behoud van min of meer 
complet e molens, met als eni ge belanqrij ke uitzonder i nq , de herbouw van de 
molen Bovenrijge te Ten Boer. De Vereniging wil z i ch nu mede richten op de 
bevorder ing van het behouden, bewaren en eventueel tot volwaardige molen 
restaureren van nog aanwez1ge molenrompen en molenstompen . 

In de statuten wordt tevens beschreven hoe de Vereniging zal trachten d1t 
doel te bereiken , namelijk door: 
a . het medewerken aan het behoud en voortbes taan der molens; 
b. bemoeiingen bij overheid, 1nstell1ngen en particulieren tot het 

verwer ven van steun bi j haar streven; 
c . samenwerki ng met de Veren1gi ng tot behoud van mol ens i n Nederland "De 

Hollandsche Hol en" en de Provi ncial e Groninger Mol encommissie * en 
andere vereniqingen, stich tingen of inst anties, werkzaam met hetzelf
de doel, en het Gilde van Vrijwillige Molenaars; 

d. alle andere wettige 111ddelen, die voor het doel der ver eniging 
bevorderliJk kunnen zijn. 

In de loop der jaren heef t de Vereniging aan deze algemene formuler i ngen 
concrete invulling gegeven . In het navolgende wordt beschreven door middel 
van welke activite1ten de Ver eniging haar doelstell i ng nastreeft en welke 
ac t i vi t eiten voor de komende j aren zij n qepland. 

3 . Activ i te i te n va n de Veren igi ng voortvloeiend uit de doelste l li ng 

3.1. Di recte act iviteiten ten behoeve van bet behoud van de Groninger 
aolens en aolenrompen alsmede van goede molenbiot open 

Kolenbehoud 
Onze provincie t elt momen teel nog ruim t achtig mol ens , maar de 
onderhoudstoestand van zes ervan i s zorgwekkend. Het bestuur zal bij 
de desbet reffende e igenaren aandri ngen op sne l uit te voeren r estau
ra t i es . Vanneer noodzakel ijke restauratie niet op korte te rmijn kan 
wor den gerealiseerd, zal het bestuur als tweede mogelijkheid advise
ren tot tijdige conserverinq. In het verleden heeft de Vereniging 1n 
enkele qevallen daadwerkelijk meegeholpen aan conservering van 
molens, hetgeen uiteindelijk heeft qeresulteerd in behoud . 
De zes molens die nu onze bijzondere aandacht vragen zij n: De Jonge 
Jan (Uithuizenl, De Zeldenrusc (Westerwi jtwerdl, De Olle Wi dde (Ten 

*) De Provinciale Groni nge r Molencommi ssie bestaat niet meer, deze is 
bij besluit , d.d . 23 februari 1981 van Gedeputeerde Staten of f icieel 
opgeheven. Het werk van deze commissie i s voortgezet door de Stich
ting De Groninger Holen , opger1cht d .d. l O december 1986 . 

a 



Post), De Zwakkenburger (NieZiJl) , De Kloostermolen (Garrelsweer ) en 
het ho\•tzaagmolentj e (spinnal;op) te liedderveer. Van de drie eerstge
noemde mag worden ve rwacht dat ze binnenkort zullen worden gerestau
reerd. Ten aanz i en van De Kloostermolen zal een afvaardigi ng van het 
bestuur onder zoe ken of niet hulp en bijstand moe t worde n ver leend bi j 
he t spoedig ui t voer en va n conserverende maatregelen i n afwacht i ng van 
daaropvolgende restauratie. 

De spi nnekop- zaagmolen van Wedderveer 
in hui dige toestand. 
Ondanks he t feit dat de molenbi otoop 
zeer slecht is, is deze molen met 
het weer aanbrengen van een windroos 
en zelfzwichti ngskleppen betrekkelük 
eenvoudig te restaureren . In de schuur 
is er e venwel geen zaaginrichting meer 
aanwezig . 

Fo to: N. e. van Doorni k. 

Reconstructie van verdwenen molentypen 
De Ver eniging zet zich i n voor de reconstruct i e van t enminste één 
exemplaar van elk verdwenen molentype, dat vroeger wel voorkwam in de 
provincie Groningen . Zo heeft de Vereniging in 1988 een stal en 
windmotor gekocht om ook di t molentype van ondergang t e behoeden . Er 
wordt momenteel gewerk t aan de r evisie en op korte termi jn zal worden 
gezocht naar een gunstige locatie, waar de windmotor een taak kan 
vervullen. 
Als afgerond project kan worden genoemd de bouw van een tjasker . He t 
plan is geini tieerd door de Ver enigi ng, maar uiteindelijk geheel 
uitgevoerd onder auspiciën van de gemeente Scheemda. 
Voor de middel l ange t ermijn planning komt i n aanmerking de bouw van 
een spinnekop. Plannen daarvoor zijn r eeds aanwezig. 



11et bet rekking to t de l angere termijn zal de bouw en functionele 
plaatsing van een we idemolen on~e inzet vragen . 
De Vereniging zal zich ook inzetten voor het reconstrueren 1n de 
provincie van tenmins te één voorbeeld van een verdwenen type krui
i nrichting, nameli j k he t systeem van zel fkruiing. De realisering 
In ervan zal samenhangen met een geschi kt restauratie pro jec t ; waar
schijnlijk op lange termiJn. 

Molenbiotoop 
De i nrichting van de omgeving van de molens, de molenbiotoop, is van 
groot belang voor de levensduur van de molens. Om de maalfunctie van 
een mo len te garanderen di enen er een goede windtoetreding en -afvoer 
mogelijk te zi j n en een goede aan- en afvoer van grondstof en pro
dukt . Vele molens zijn of worden omgeven door bomen, >~oningen en 
andere obstakels, waardoor het zicht op de mol ens en de windtoetre
di ng worden ontnomen of verm1nderd . De bosaanplant op l andbouwgronden 
in het kader van al ternatieve agrarische activi teiten, is zelfs voor 
stellingmolens een zorgwekkende ontwikkeling. 
Daarnaast kan als specifiek probleem voor poldermolens worden ge
noemd, dat t en gevolge nn ruilverkavelingen en ~<aterstaatkundige 
wijzigingen aan poldermolens de maalfunctie wordt ontnomen. Nu eens 
veroorzaakt de verl aging van het polderpeil het verdwijnen van de 
nodige tasting, dan weer wordt in plaats van in de molen een motor 
voor eventuele aandrij ving van het wateropvoerwerktuig te bouwen, een 
geheel ni euw motorisch gemaal elder s geplaatst . Soms wordt in dat 
l aatste geval de oorspronkelij ke molen ook nog van het effectieve 
bemalingscircuit afgesneden. 
I n voorkomende gevallen zal het bes t•Jur zich in samenwerking en in 
overleg met Groningse biotoopwachters en andere organ i saties inzetten 
voor een goede biotoop voor de Groninger molens en voor een bl i jvende 
functionele (nood- lbestemming van de oorspronkel ijke poldermolen. 

Rompen en stompen** 
De Ver eniging is pas sinds kor t actief met betrekking tot de nog 
aan~<ez ige molenrestanten in de provincie Groni ngen . Deze activiteiten 
zijn ge baseerd op veranderde inzichten en een nieuw bel e idspunt (zie 
doelstelling paragraaf 21. 
Als ee rste resultaat van dit nieuwe beleid kan worden genoemd de 
plaatsing van de romp Bombay op de monumentenlijst. De activiteit en 
kunnen worden onderscheiden in twee elkaar opvo lgende fasen: 
F'ase I : de inventarisa tie van de circa vijftig rompen en stompen 
Fase II: het opstellen van een priori t e i tenli j st voor wat betreft 
restaurati e en conservering; daarbi j in overleg met be langhebbenden 
zoeken naar mogelijke bestemmingen ; initiëren, Gtimuleren en advise
ren ten aanzien van plaatsing op de monumentenlijst . 
In dit stadium zal ook actief worden meegewer kt aan het oprichten van 
lokal e stichtingen die het behoud van rompen en stompen ofwel de 

** ) Rompen en s tompen zi j n door de Ar,chi efcommissie van de Vereniging 
al s volgt gedefinieerd: 
Romp: restant van molen dat overblijft na onttakeling , d.w . z . molen 
zonder gevlucht. (N . B. definitie van een r omp in het Groninger 
Holenboek : kale molen zonder kap.) 
Stomp: gedeelte van de romp dat r esteert na gedeeltelijke (uitwendi
ge) ontman teling of eventueel gedeeltelijke sloop, al dan niet 
afgedekt door een soort van dak. 



De romp van "De Jvi dde Meulen" te 
Ten Boer. Een officieel monument , dat 
weer een molen zou moeten worden! 

Ansi chtkaart 1990, collectie 
C.E. van der Horst. 

restauratie tot molen als doelstelling he bben . In laatste instantie 
kan worden overwogen, die rompen en stompen die wel op de monumen
tenlijst zijn gepl aatst maar waarvoor geen be langhebbenden zijn t e 
vinden, in eigendom of onder beheer te laten nemen door onze eigen 
Stichting. 
In deze tweede fase zal het bestuur de nodige criteria ontwikkelen, 
volgens welke besl uiten kunnen worden genomen inzake de keuze tussen 
restauratie to t molen danwel het behoud als romp of stomp met een 
bepaalde bestemming. 

Financiële steun 
Het financieel st eunen van een molen (eigenaar) is in het verleden 
ni et beleidsmatig gebeurd , maar is bij uitzondering min of meer ad 
hoc gedaan. Wel kreeg de vroegere Sti chting Groninger Holenvrienden 
jaarlijks een bedrag van f 3000,= voor de financiering van haar 
specifieke act i viteiten. Met de oprichting van de Stichting De 
Groninger Molen kwam een einde aan he t bestaan van de Stichting 
Groninger Nolenvrienden. He t bestuur heef t geconstateerd dat e r 
geruime tijd in de provincie Groningen geen organisatie i s geweest 
die op actieve wijze trachtte molens , rompen e n stompen van mogelijke 
ondergang te redden. 



Derhalve heeft het bestuur besloten opnieuw een Stichting Groninger 
Holenvrienden op te r1chten. Op 22 april 1991 heeft dat zijn beslag 
gekregen . De doelstelhogen van de Stichting zijn onder meer het 
fungeren als vangnet voor bedre1gde molens, rompen en stompen en het 
beheren van roerende goederen van de Vereniging voor zover daar 
bijzonder e maatregelen voor zijn gewenst of vereist. Het bestuur 
heeft besloten dat deze nieuwe Stichting Groninger Molenvrienden voor 
dit beheer en voor haar andere activiteiten, wederom kan rekenen op 
een jaarlijkse financiële bijdrage van f 3000, = van de Vereniging. 

l\ndere organisaties en particulieren die eigenaar zijn van molens 
zullen in de toekomst niet financieel, doch wel op andere wijze door 
de Vereniging kunnen worden ondersteund. Hierbij kan gedacht worden 
aan advisering, begeleiding en technische en administratieve hulp. 

3.2. Voorlichting en public relations 

Voorlichtingsmateriaal 
Een belangrijke activiteit van de Vereniging is het geven van voor
lichting over molens. Hiervoor heeft de Vereniging de beschikking 
over films en dia 's van molens en molenrestauraties. Voor kinderen 
van de lagere school is er een l esbrief met bijbehorende dia-serie . 
Deze lesbrief is echter nog maar in beperkte hoeveelheid voorradig . 
Gezien de nieuwe ontwikkelingen op molengebied en gelet op de veran
derde inzichten is het tijd de lesbrief te actualiseren en te her
schrijven . Dit moet worden gezien als een project voor kort e tot 
middellange termijn. Op korte termijn zal een projectgroep ter zake 
worden ingest eld. 
De lesbrief is er op gericht de schooljeugd in een vroeg stadium 
kennis te laten nemen van de molenwer eld . Het oogmerk is dat uit de 
enthousiaste jongeren in de nab1je toekomst nieuwe leden voor onze 
Vereniging zullen komen en dat de zeer geïnteresseerden mogelijk een 
actieve rol gaan spelen in het molenbehoud door bijvoorbeeld vrijwil
llg molenaar te worden. 

Naast bovengenoemd materiaal beschikt de Vereniging over folders ten 
behoeve van voorlichting en ledenwerving en is er een propagandaboek
je over de Groninger molens, dat te koop is bij de Groninger v.v.v.-
' s. 

De afgelopen jaren is er gewer kt aan de produktie van twee films; een 
algemene film over de Groninger molens en een film over de Bovenrijge 
in Ten Boer . Het is de bedoeling dat beide films 1n 1991 gereed 
komen . 

Beurzen en vergelijkbare •anifestaties 
Door onze aanwezigheid op beurzen en tentoonstellingen is en wordt er 
propaganda gemaakt voor de molens in het algemeen en voor onze 
Vereniging in het bijzonper. 
In het verleden is het besluit om wel of niet aan beurzen en derge
li j ke mee te werken veelal genomen op basis van een schatting van 
kosten (van o.a. huur van een standplaats ) en baten (opgebracht door 
de verkoop van propagandamat eriaal). Het beleid is er vanaf heden op 
gericht ons meerdere keren per jaar op een positieve, levendige en 
actieve manier aan het publiek te presenteren, ook wanneer de kosten 
de baten zullen overstijgen. Er zullen meer financiën worden vrijge
maakt voor actieve propaganda. 
Op korte termijn zal daarom de uitrusting voor tentoonstellingen 



worden gerenoveerd en uitgebreid en zal he t voorlichtingsmateriaal 
worden geactuali seerd en aangevuld . 

Voorlichting en onderwijs 
Hoewel niet alle molens in de provincie nog funct ioneel zijn, kunnen de 
meeste nog wel draaien . Op de Na tionale Molendag bijvoorbeeld word t dat 
jaarli jks duideli jk aangetoond. Een beperkende factor daarbi j is ni et 
zo zeer de kwaliteit van de molen als wel de beschikbaarheid van 
gedi plomeerde vrijwilliger s e n van beroepsmolenaars. 
Het Gilde van Vri jwillige Mol enaars (in onze provincie de afde ling 
Groni ngen van het Gildel verzorgt voor de Vereniging Oe Hollandsc ha 
Molen een opleiding tot vrijwillig molenaar . 
Het bestuur signaleert echter met zorg dat het aan voldoende vrijwilli
gers in de provi nci e mankeert. Omdat één van de be langrijkste doelstel
lingen van de Verenigi ng i s he t bevorderen van het in werking houden 
van de mol ens in onze provincie, 1s het voor de Vereniging van bel ang 
dat het aanta l beschikbare deskundige vr ijwillige molenaars zal toene
men. Aangezien onze Vereniging geen di r ecte bemoeiingen heef t met de 
ople iding tot vri j willig mol enaar, is het allereerst noodzakelijk dat 
de kwestie van het tekort aan vrijwilligers zal worden voorgel egd aan 
degenen die zich fe iteli j k me t de opleiding i n de provincie Groningen 
bezig houden, dat wi l zeggen aan de afdeling Gron ingen van he t Gilde en 
aan de in de provincie werkzame instructeurs . Ook molene i genar en , met 
name de Stich ting Groninger 11ol en , hebben belang bij een voldoende 
aantal vrijwi lligers . 
Een eventuele eerste aanzet zou kunnen zijn een commiss ie in te stellen 
die advies zou uitbrengen aangaande mogelijkheden tot verbetering van 
voorlichting en werving van cursisten. Deze commissie zou kunnen 
bestaan uit de i nstruct eurs , l eden van de afde ling Groningen van h,;t 
Gilde, vertegenwoordigers van de Groninger Holenstichting en een 
bestuurslid van onze Ver eniging . 

Voorlichting voor de Stichting De Groni nger Hol en 
De Vereniging verzorgt tevens de public re l ations en voorlichting voor 
de Stichting Oe Groninger Molen. Oe Vereniging en de Stichting hebben 
een gezamenlijke P .R. - commissie , waarvan op korte termijn ook nieuwe 
bele idsvoorstellen worden verwacht . 

3.3. Molendocumentatie 
Oe Vereniging hecht grote waarde aan een zo breed moge l ij k opgezette 
molendocumentatie van de nog aanwezige en de reeds verdwenen molens. 
Binnen de Vereniging i s een commissie actief me t deze ma t erie . Er zal 
worden bekeken op wel ke wij ze deze documentatie openbaar kan worden 
gemaakt. Leden die over molendocumentatie (foto ' s, boeken , geschr iften 
enz. ) beschikken en hiervan afstand willen of moet en doen, kunnen die 
onder brengen bij onze Vereniging. Deze documentatie zal dan door de 
Archiefcommiss ie worden beheerd. Hiermede kan worden voorkomen dat e r 
documentatiemater i aal ui t onze provincie moet verdwi j nen naar elders . 
De Archiefcommissie onderzoe kt momenteel de mogel ijkheden om een geau
tomatiseerd document atiesysteem op te zetten, waarin mol engegevens 
kunnen worden opgeslagen. 
Er zal worden gewerkt aan een systeem waarmee het archief van de 
Vereniging toegankelijk kan worden gemaakt. 

Ook wordt gedacht om in de toekom,st te komen tot een mol enmuse um in 
onze provinc i e waar allerlei mol enzaken een plaats kunnen vinden . 
Bovendien zijn er plannen voor he t s amenste l len van een fotoboek over 
de nog aanwezige rompen en stompen in Groningen. 



De plannen voor een museum zullen b1] voorkeur worden gekoppeld aan de 
wens een Csemilpermanent educatief centrum met betrekking tot molenhis
torie en molencultuur in t e richten.Eventueel zal het documentatiecen
t rum daari n eveneens kunnen word en opgenomen. 
Knelpun ten zijn d~ar bi j voorlopig he t vi nden van een geschi kt onderko
men op een goede locatie en de vereiste permanente personel e aanwez ig
hei d. Het momumentenhuis aan de lies ters i ngel biedt veel facilit eiten 
maar het is ten ene male onmogelijk alle act 1v1teiten in de beperkte 
beschikbare ruimte daar onder te brengen. 

3. 4. Externe contacten 
Onze Vereniging onderhoudt contacten met di verse organisaties die 
zich ook inzetten voor het behoud van (Groninger} molens . 
In onze provincie zi j n vel e molenorganisaties werkzaam . Diverse 
mol ens zijn ondergebr acht in regionale molenstichtingen en bij 
gemeenten. Daarnaast zijn er nog zeven particulie re moleneigenaren. 
De Vereniging heeft een vertegenwoordiging in het algemeen bestuur 
van de Stichting De Groninger Holen, een overkoepelende stichting 
voor moleneigenar en . 
Behalve met genoemde stichtingen en andere moleneigenaren onderhoudt 
de Vereniging con tacten met de Vereniging de Hollandsche 11olen en met 
het Gilde van Vrijw1llig Molenaars . 
De Ver eniging zal in de toekomst zo goed mogelij k haar externe 
cont acten blijven onderhouden voor een goede onderlinge afs temming 
van activit eiten ttn behoeve van he t behoud van de Groninger molens. 

4. Act iviteiten voo r de led e n van de Vereniging 

Excursie 
Ieder jaar wordt e r voor de leden een excursie georganiseerd, waarbij 
l'lolens 1n een wi j de omtrek worden bezocht . In 1991 Z\tlle n de 1~ctens 
1n Noor d- Holland worden bezocht. 

Vereni.gingsorgaan "De Zelfzwichter" 
De Vereniging heeft haar eigen veren1gingsorgaan , De Zelfzwichter, 
welke vier maal per jaar wordt uJtgegèven . De redactie verzorgt met 
behulp van een deskundig vrl]Williger, een blad van ca . 32 pagina 's 
op AS formaat (21 x 15 cm). In het blad worden artikelen opgenomen 
over onderhoud en restauraties van molens , informatie over vereni
gingsact1vit eiten, hi s t orie van molens , mol ens in ander e l anden, 
informatie over verschenen molenboeken, enz. Het blad wordt ook 
gebrui kt door andere mol enorganisaties om hun nieuws te publ iceren. 



INGEZONDEN : 

door T. de Jong , voorzitter Vereniging Vrienden van de Groninger Molens . 

In het vorige nummer van 'De Zelfzwichter ' stond een wat negatief verhaal over 
deze mooie molen. 
Toen wij aktie begonnen te voeren om deze molen te behouden, wi sten we dat de 
bereikbaarheid van deze molen niet zo eenvoudig zou zijn. 

Het pad ernaar toe, dat op privé-terrein van de boerderij ligt, is niet geschikt 
voor verkeer, bovendien is er geen parkeerruimte bij de molen, zodat de familie 
Leistra nogal wat overlast van de bezoeker s vreesde. 
Er is toen met de familie Leistra overeengekomen dat er na voltooiing van de res
tauratie een bord gepl aatst zou worden dat de molen niet te bezichtigen is . 
Ons ging het in de eerste plaats om het behoud van de molen, bovendien ligt hij 
landschappelijk erg mooi en is in de wijde omgeving goed zichtbaar . 
De familie Leistra is zelf erg ingenomen met de molen en heeft er alle begrip 
voor, als u deze wilt fotograferen . Een verzoek hiertoe zal zeker ni et worden af
gewezen, maar kom te voet! 

Wil men een poldermolen bezoeken en in werking zien, dan zijn de mol ens De Eolus 
van dhr. B. Dijk in de Fransumerpolder en De Jonge Held van dhr. P. van der Veen 
t e Leegkerk dichtbij genoeg om die te bezoeken . Bovendien kan men daar bijna dage
l ijks terecht. 

Over het idee dat het geld beter besteed kon worden aan De Zwakkenburger (141) , 
aan de spoorlijn tussen Zuidhorn en Gaarkeuken, heb ik mjn twijfels. 
Deze molen is in zeer slechte staat: minstens drie achtkantstijlen moeten hier 
vernieuwd worden . Er zijn geen vijzel en vijzelbak meer aanwezig. De wielen zijn ver
dwenen. Zouden er weer kruipalen geplaatst worden, dan kan de bewoner van het 
muldershuis niet meer metde auto bij huis komen. En wat nog erger is , de molen heeft 
zijn functie verloren , doordat de molentocht om de molen doorgegraven is en bij de 
weg afgesloten is met een elektrisch gemaal. 
Deze mol en opknappen zou bijna nieuwbouw zijn. 
Ondanks het feit dat deze molen l andschappelijk gezien erg mooi ligt, zou ver
plaatsi ng naar een plek, waar hij zijn functie weer kan uitoefenen, te prefereren 
zijn. 

De 82 molens, die er in onze provincie nog zijn, moeten behouden blijven. Daarnaast 
zijn er ook nog enkele rompen, die de moeite waard zijn om bedrijfsklaar gemaakt te 
worden. 

m 



(De nummers bü deze molennieuwtjes verwüzen naar het molennummer in de tweede 
druk 1981 van het Groninger Nolenboek . ) 

7. Koren- en pelmolen De Jonge Hendrik te Den Andel 
De 16~ kunststenen zijn hard aan vervanging toe vanwege diepe scheuren. 
Nieuwe stenen zijn inmiddels besteld bij de Fa. Van Hees te Gel dern ( D.) door 
bemiddeling van de bekende molendeskundige I .J. de Kramer uit Leidschendam. 
Bij het verschijnen van deze Zelfzwichter zullen ze reeds in de molen 1 iggen. 
Vrijwilliger Van Doornik zal ze zelf uitloden, waterpassen, wijzeren en verder 
monteren. 
De totaal vermolmde jaccbsladder dient eveneens vervangen te worden. Naar 
aan leid ing van het artikel van de heer B. Jongsma over de 'ladderzaak' in 
molen Joeswert te Feerwerd in 'De Zel fzwichter' van maart 1991, is deze zaak 
door de vrijwilliger aangekaart bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 
Zeist. De aanvraag ging vergezeld van duidelijke tekeningen. Inmiddel s is 
door de Monumentenzorg toestemming verleend om de jaccbs l adder te herstel l en . 
Een spontaan aanbod van een buurman om een vijftal bomen pal ten westen van 
de molen, die i nmiddels tot luizolderhoogte waren uitgegroeid , om te zagen, 
is in dank aanvaard. Een voorbeeld tot navolging waard.· 

De gedemonteerde oude maalstenen van "De Jonge Hendrik" te Den Andel, ontdaan 
van steenbus, meelring , rünschoentjes en dergelüke. Hoe jammer, want met deze 
stenen had molenaar Tiddo Muda vele jaren mee gewerkt. 

Foto: N. E. van Doorn.ik . 



In het najaar zal de zelfzwichting beter gangbaar worden gemaakt door de 
molenmaker . Daar naast heeft de molen een schilderbeurt gehad . 
Het oude, erg vervallen molenaarshuis van Tiddo Muda, dat op de Monumenten
lijst staat, zal worden gerestaureerd . Er zal met het werk worden begonnen in 
september 1991. 

13. Poldermolen Koningslaagte te Zuidwolde 
Na vele jaren wachten , de molen is na een restauratie in 1984 opgel everd 
behalve het rietdekken van de kap, zijn deze werkzaamheden door rietdekker 
Kleinjan uit Den Ham (Ov.) eind augustus j . 1. eindelijk uitgevoerd. 
De poldermolen ziet er nu pas compleet uit. 

32. Korenmolen De Lelie te Eenrum 
Eind mei 1991 is het bovenachtkant op vier velden aan de westzijde voorz ien 
van een nieuwe asfaltbekleding. Gezien de daaraan verbonden hoge kosten komt 
de oostelijke helft van het achtkant pas in 1992 aan de beurt. Er waren 
klachten geweest over ernstige lekkages . Het is wel even wennen met het aan
b 1i k van de zo grijze k 1 eur op het mo 1 en lijf, wat eerst zwart was. 
In juni 1991 vond vrijwilliger Van Doornik de 
verroeste vangketting niet langer vertrouwd 
om met de molen te draaien. Hij heeft de zware 
sta len vangstok med io augustus afgenomen en 
een nieuwe ketting bij de mol enmaker besteld. 
Het bovenwiel moest in overhekstand en de 
korbeel van de keerstijl van de kap moest 
worden weggenomen, om de zeer lange vangstok 
binnen te halen , om het oog van de ketting 
bereikbaar te maken. Tevens werd van de ge
legenheid gebruik gemaakt om hem mooi rood
wit-blauw geslingerd te verven, want hij was 
geheel saai wit . 
Net als op alle andere molens in eigendom 
van de Stichting 'De Groninger Molen' is 
hier een lange ladder besteld voor werkzaam
heden op moeilijk bereikbare plaatsen van de 
molen en tevens zijn er nieuwe brandblussers 
aangebracht . 
Bovendien kreeg de molen een stel nieuwe Door het ge.lukk·ig tüdig 
zeilen, vervaardigd door zeilmakerij Van opmerken van deze gebroken 
Neerven te Oss, welke door het Gilde van schakel in de vangketting 
Vrijwillige Molenaars sterk aanbevolen is. van "De Lelie" is hiermee 
De nieuwe zeilen, die beter aan de eisen van een esbreuk-cetestrofe uit-
de molen zijn aangepast, hebben hierdoor een gebleven. Controleer óók uw 
andere vorm gekregen. vangketting regelmatig! 

42. Poldermolen De Eendracht te Sebaldeburen 
Na voltooiing van een nieuw elektrisch gemaal op een andere locatie dan wa~r 
de molen staat, is het thans zover dat de door een elektromotor bediende 
vijzel buiten werking is gesteld. Hierbij is de zware netaansluiting eerst 
verwijderd en daarna in een kleinere omvang weer aangebracht door het E.G.D. 
ten behoeve van de verlichting in de molen. 
Door het verwijderen van de motor met aandrijving ontstaat er meer ruimte in 
deze molen met twee viizels . Het liQt in de bedoeling de werkloze vijzel te 
gaan benutten door de windkracht- aandrijving weer compleet te maken. 
Er zal dan een situatie ontstaan , zoals die er voor 1926 was. In dat jaar 
is de molen geëlektrificeerd. 



64. Koren- en pelmolen Hollands Welvaart te Mensingeweer 

Vaak kennen wij deze molen uit foto's en afbeeldingen, waarop hij markant is 
gelegen aan het Mensingeweerster Loopdiep met een z.g . 'hoogholtje' op de 
voorgrond. Van dat ui tzicht kunnen wij nu niet meer genieten. 
Op de groenstrook tussen de mo len en het diep zijn name lijk nieuwe huizen 
gebouwd, zodat de molen nu bijvoorbeeld niet meer fotogeniek is . Veel i nwoners 
en wande laars hebben protesten aangetekend bij de gemeente De Marne. Deze 
voerde echter aan dat i n het verleden hi er ook huizen hebben gestaan en deze 
situatie is dus min of meer i n ere hersteld . In ieder geval is de biotoop 
van de hoge stellingmolen gewaarborgd gebleven. 

77. Poldermolen De Palen te Westerwijtwerd 
In de werkp 1 aats van mo 1 enmakerij Dunni ng v /h Bremer te Adorp zijn werkzaam
heden gaande aan onderde 1 en van de nu in restauratie zijnde po ldermo 1 en. 
Gestaag wordt aan een niewe kap gewerkt. Andere onderdelen, zoals deuren en 
ramen voor de veldmuren, staart met schoren liggen re.eds klaar voor vervoer 
naar Wester~jtwerd. Daarna zal een nieuwe bovenwiel worden vervaardigd. 

122. Poldermolen Goliath te Roedeschool 
De poldermolen Goliath in de Eemspol der was tot voor kort s l echt bereikbaar 
doordat het recht van overpad alleen van toepassi ng was voor rechtstreeks 
betrokkene. Bezoekers waren dus van di t recht ui tgesloten. 
Jarenlang zijn betrokkenen bezig geweest om de toegankelijkheid te verbeteren. 
Na veel tegenslag is dan eindel ijk dit jaar een toegangsweg naar de molen tot 
stand gekomen. 
De opening van dit pad, in de volksmond al direkt 'Gol iathspad' genoemd, 
werd op 11 juli 1991 door burgemeester A.E.J. Smidt, van de nieuwe gemeente 
Eemsmond, verricht. 
De akt ieve vrijwillige molenaar, mevr. I. Wierenga-Spijk hi el d bij deze gelegen
heid een korte toespraak , waarbij zij de totstandkoming van deze weg nog eens 
de revue liet passeren. Mevr . Wierenga deed in deze toepsraak haar volgende 
streven uit de doeken, namelijk het weer aanbrengen van elektrische stroom 
naar de mol en en molenaarswoning. Toen de molen in 1979 door de polder 
werd stilgelegd, werd de stroom van bei de panden afgesloten. De kabel van 
10.000 volt kruist het molenerf en terugbrenging van elektriciteit zou van 
groot belang zijn voor nieuwe aktiviteiten tot behoud van dit l andschap
sierende monument. 
In aansluiting op bovenstaand bericht kunnen wij u melden dat in augustus '91 
de duizendste bezoeker van dit seizoen werd ingehaald. Bert Veldman uit 
Oudeschip zorgde ervoor dat de mij l pa a 1 werd bere i kt en ontving a 1 s b 1 ijk van 
vreugde bloemen en fe l icitaties van mol enaar Wierenga- Spijk . 
Bij de ingebruikneming van het nieuwe pad naar de molen was het duizendtal 
met nog 250 bezoekers ver verwijderd. In de afgelopen weken liep het echter 
storm met de publieke belangstelling. Bert Veldman maakte dee l uit van een 
groep van 40 fietsers, georganiseerd door Dorpsbelang Oudeschip, die aan 
een tocht van 25 km. deelnam. Naast bloemen en fe licitaties van Ida Wierenga- -
Spijk, kreeg Veldman een abonnement op 'De Zelfzwichter' voor het jaar 1992. 
Naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis liet Ida aan de redaktie 
haar gastenboek zien, waarin namen, adressen en leuke opmerkingen van Neder
landers en vele andere nationa liteiten staan opgetekend. 

Op verzoek van mevr. Ida Wierenga- Spijk laten ~j hier een beschrijving volgen van 
de poldermolen Goli ath in de Duitse taal ten gerieve van de vele Duitse bezoekers 
van deze molen. 
f.QhQ.;B.!1~HLL~§.Q.hl~I!I.~ - Dwarsweg 10, Uithliizermeeden (Gr.) 
Die PoldermÜ/lle "Goliath" wurde i m Jahre 1897 gebaut, nachdem ihre Vorgangerin 
durch einen Brand zerstÖrt worden war. 



Die damals neuerbauce HÜhle erhielt ein tnodernes FlÜgelsystem , nämlich die auto
matische Anpassung der FlÜgle auf die jeweilige Windstärke . Durch ein Klappen
syscem in den FlÜgeln erhi elt man eine konstante Geschwindigkeit . wenn die Wind
stiirke zunahm, Öffnecen sich die Klappen von selbst und d.ie Geschw.i ndigkeit der 
HÜhle wurde reduziert . 
1979 wurde die HÜhle endgÜltig stillgelegc , weil ei n groftes Pumpwerk i n Spük ihre 

Function vollständig Übergenommen ha tte. 
Die HÜhle hat bereits einige Restaurationen hinter sich , so wurde z . B. die auto
matische FlÜgelanpassung durch ein althollsndisches FlÜgelkreuz mit Segeln ersctzt . 
Seit 1980 kÜmmern sich Preiwillige unter Aufsicht der "Groninger HÜhlenstiftung" 
um die HÜhle . 
Die MÜ/1 le kÖnnen sie jeden Samstagnachmittag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und 
nach Absprache (Tel . 05954 I 1 27 24) besichtigen . 

123. Korenmolen De Onderneming te Vierhuizen 
Een omvangrijk karwei was gaande aan deze ons bekende 1 esmo 1 en voor vrijwi 11 i
gers in oplei ding . Door het molenmakersbedrijf Ounning v/h Bremer is de 
bovenachtkant-bekleding, bestaande uit horizontale gepotdekselde planken . 
vernieuwd . Mol ens , zoals deze, die dichtbij de zee liggen, zijn vaak gevoeliger 
voor vochtinwerking dan meer landinwaarts gelegen molens . 

Groningen krügt weer een tjasker 
Een belangrijk streven van onze Vereniging i s naast het behoud van de bestaan
de molens, het terugbrengen van verloren gegane molentypen . 
Oe tjasker is zo 'n type . Evenals in het Duitse Ostfries land * heef t onze 
provincie Groningen een aantal van deze bescheiden watermolentjes gekend. 

Tjasker in het Friese 1/eidenschap (gem . Workum), bouwjaar 1915 . Binnenkort ook 
een exemplaar in de gemeente Scheemda! 

Poco : P. Grund , mei 1986. 

*) Sinds 1986 staat in Ostfri es l and een z.g. boktjasker te Riepe. 



Allen zijn verdwenen. De tjaskermolen vindt men nu nog uitsluitend in Fries
land en Overijssel. 
Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat er een gloednieuwe tjasker 
is gebouwd, die zal worden geplaatst in het Midwolderbos in de gemeente 
Scheemda. De molen gaat dienst doen om veengrond nat te houden in een toe
komstig natuurgebied in eigendom van de Stichting 'Het Groninger Landschap'. 
Voor toeristen zal de molen echter ook toegankelijk worden. 
De tjasker werd gebouwd in het kader van het Jeugdwerkgarantieplan en de 
kosten bedroegen zo rond de tienduizend gulden. De grote stimulator van dit 
projekt is wethouder ~ Drenth, een man die hart heeft voor de monumentenzorg 
in Scheemda. 
In de komende maanden zal de tjasker worden opgesteld, ~j houden u daarvan 
op de hoogte. 

door Martin 1':. van Doornik. 

Menig molenliefhebber heeft wel eens buitenlandse molentochten gemaakt en daar 
vaak interessante molens bezocht en, als ze er nog zijn, gesprekken gevoerd met de 
molenaars aldaar. Het komt echter zelden of helemaal niet voor, dat een of meer 
collega-molenaars van een verre buitenlandse molen je korte tijd later een tegen
bezoek brengt op je molen. Ik heb iets dergelijks meegemaakt en hieronder volgen 
mijn ervaringen. 

Tijdens mijn mooie molentocht per fiets 
door de voormalige D.D.R. in juni 1991 
bezocht ik de Britzer MÜhl e in de 
nieuwe Duitse hoofdstad Berlijn. Velen 
van ons hebben wel eens van deze molen 
gehoord. 

Het is een in 1865- '66 gebouwde twaalf
kante(!) bovenkruier met stelling. De 
roeden met een vlucht van 25 meter zijn 
zelfzwichtend en de kap is voorzien van 
een windroos. Het stenen onderstuk is 
gebouwd met gele bakstenen en rode 
• spek 1 agen'. Twaalfkant en kap zijn met 
schaliën van larixhout gedekt. 
De molen wordt ook wel Stechhan'sche 
MÜhle genoemd, naar de molenaar die hem 
liet bouwen. De huidige naam Britzer 
MÜhl e is ontleend aan de stads~jk Britz 
aan de zuidrand van Berlijn gelegen, 
uiteraard vroeger een landelijk gelegen 
dorpje. De nu afgebroken 'Muur', die 
West- Berlijn omringde, lag nog maar een 
paar honderd meter van de molen vandaan. 
De Britzer MÜhle is in 1987- '88 geres
taureerd door het Nederlandse molen
makersbedrijf Groot Wesseldijk te Laren 
(Gld.). Zelfs de nieuwe gelaste stalen 
molenroeden, een unicum voor liet oosten 
van Duitsland, zijn daar vervaardigd. 

De molen is nu zeven dagen per week in 
vol bedrijf als korenmolen door een 
tiental vrijwilligers, die daar bij 
toerbeurten werken. Ze zijn twee jaar 
lang opgeleid door de Nederlandse mole
naar Piet Leeuw van molen De Prins van 
Oranje te Buren (Gld.), die speciaal 
hiervoor tijdelijk in Berlijn heeft ge
woond. 
Ten tijde van mijn bezoek aan de mo 1 en 
waren twee van hen, Paul Wellenreuther 
en Anja Koch, daar aan het draaien. De 
ontvangst was uiterst hartelijk en zeer 
gezellig: ik mocht even meedraaien, de 
molen van boven tot onder grondig be
kijken (twaalfkantconstructie), te eten 
uitgenodigd, enzovoort. Een kleine vijf 
uur heb ik daar doorgebracht, zo leuk 
was hèt. 
En ruim anderhalve maand later, reeds 
lang thuis: toen ging de telefoon. 
Vanuit Berlijn, met Paul aan de lijn. Of 
het mijschikt om hem en Anja te ontvan
gen en wel op de molen De Jonge Hendrik 
op zaterdag 3 augustus? Maar al te 
graag! 
De verbazing nog gonzend door m'n ge
dachten heen, trof ik meteen voorberei
dingen. De molen schoonmaken vanwege de 
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AAN : 

Verenig· · 1 ng v rienden 

Postbus 213 

9700 AE 

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

van de G 

In envel postzegel oppe met verzenden 

roninger M olens 



Ondergetekende: 

('. 

,§ 
"4.1 Wij hebben 

§f 'n grote collectie 
I.J.J geboortekado's, zoa ls: 

Q 

(blok letters s . v. p. ) 

Hr. /Mw. __________________________________________________ _ 

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

Postcode ________ _ Plaats ____________________________________ __ 

wenst lid te worden van de Ver eniging Vr ienden van de Groninger 
Molens en vier maal per jaar het tijdschrift ' De Zelfzwichter' te 
ontvangen tegen een jaarlijkse 

contributie van f -------------(minimaal f 20,-) . 
Hij/ zij za 1 na ontvangst van een acceptgirokaart de verschuldigde over
maken op postgi ro 3866034 t.n .v. Ver. Vrienden van de Groninger Molens 
te Scheemda. Als wel komst-geschenk ontvangt hij /zij het boekje 'De Zelf
zwichter' door Tineke Hamming . 

Het contributiejaar val t samen met het kalenderjaar. Bij aanmelding na 
1 oktober is over het lopende jaar geen contr ibutie 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 vermeld, dat hun 
eerste vergassermotor op 15 juni 1895 werd afgeleverd aan de heer 
L. Doornbos te Huizinge. Deze kreeg een 10-PK motor met drijfwerk en 
bol spi l voor f 1. 650,-. De volgende stap was een maalderij zonder molen, 
maar annex een speciale roggebroodbakkerij, die hij in 1911 "ien Stad" en 
wel aan de Tuinbouwstraat l iet bouwen . Hoewel door velen gek verkla~d. 
heeft die bakkerij het toch drie generaties volgehouden t/m 31 december 
1988. Me t 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 
maa lderij en een ambachtelijke rogge
broodbakkerij, hetgeen zijn speciale 
bekoring had! 
Misschien heeft dat ons "de t ik" 
bezorgd om in onze zaak MOLENBOEKEN 
i n hoge ere te houden! 't-Ismaardat 
u het weet, als u het nog niet 
wist, tenminste ... . 

MULD ER POT - KROPSWOLDE 

KORENMOL EN Ve HG.-6-fl 
Woldweg 70, Kropswol de. 

Voor de zelfbakkers(sters): 

* volkorenmeel 
* tarwebloem 

* v i ergranenmeel 

* pa nnekoekmeel 

* 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 
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Roemeling 
en 
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KERKLAAN 5, SCHEEMDA 
TELE FOON 05979-1660 



Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 
speciaal voor Molenaars 

SINDS 1873 SPECIALI ST IN HET VERZEKEREN VAN ~llNDMOLENS 

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

P.REITSEMA 
ANHA~UTELIJK MOLENAAR 
Sr.h i pvm tr I. 36 

9883 I'R OLDEI-/OVli 

Producent van diverse soorten meel, 
zoals: 

* 
* 

VOLKOREN TARWEMEEL 
MEERGRANENMEEL 
GEPLETTE TARWE 

* ROGGEBLOEM 
* ROGGE 
* HAVER 
* LIJ NZAAD 
* PANNEKOEKMEEL 

De mol en is voorzien van een 
pellerij , zorlat we nog de 
OUDERWETSE GORT voor u hebben . 

Molen "De Leeuw" 
Oldehove 

~ ~ 
/'~ 

~ K,V HUUR 

~ ~({;-<:§. VERHU UR 

~ ~ ADVTEZEN 

<::;)(<" ~ BEMI DDELING 

Beheer van Huizen, Kantoren 
en Bedrijfspanden . 
Gespecialiseerd in Kamer
verhuur . 

Folkingastraat 18 
971 1 JW Groningen 
Te 1. 0 50-13 34 16 
Geopend: 10-12 en 13- 17. 30 uur 



rommel , ontstaan na het uits lopen van 
de kapotte maal stenen; de heren W. O. 
Bakker en C. E. van der Horst , kenners 
van Duitse molens bij uitstek , verwittigd. 
De laatste was echter verhinderd. 
Naast de beide "blauwe wimpels" op de 
molens van Eenrum en Den Andel, waar ik 
vrijwi lliger ben , heb ik thuis op zolder 
nog een derde exempl aar liggen, waarvan 
de herkomst mij onbekend is. Even schoon
wassen en strijken en deze kon ik als 
geschenk aanbieden voor de Britzer NÜhle 
in Berlijn . 
En dan was het zover op die 3e augustus. 
Zonnig weer, maar de west enwind was net 
te zwak om de wieken in bewegi ng te 
kr Ugen . Aanduwen was tel kens nodig . 
En toen verschenen Paul en Anja, met 
nog twee volwassenen en een groepje ge
handicapte kinderen, kort daarna ge
volgd door molenvriend W.O. Bakker . 

De "Britzer NÜtJle" in Berlün-zuid . 

Foto : N. E. van Doornik , 9 juni 1991 . 

Op de stelling van "De Jonge Hendrik" te Den Andel zien we Paul Wellenreuther 
(met de blauwe wimpel) , Anja Koch en W.O. Bakker . Links van de staart een deel 
van de groep kinderen. 

Foto : N. E. van Doornik . 
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Onze Duitse gasten waren op vakantie 
op een camp ing in Lauwersoog. In hun 
dage 1 ijk se 1 even zijn Pa u 1 en Anja werk
zaam in een tehuis voor gehandicapte 
kinderen. Vooral de kinderen hadden de 
zee nog nooit gezien . 
Opnieuw hartelijke begroetingen over en 
weer, met veel "GlÜck Zu's" . to\ijn vrouw 
bakte pannekoeken en die werden door de 
bezoekers erg snel genuttigd . 
Gedachten werden gewisseld en vooral de 
molens van Berlijn en Den Andel werden 
met el kaar vergeleken. Echt Nederland s 
is het uitzicht vanaf de stelling of 
vanuit de kap, waarbij nog andere Gro
ninger molens zichtbaar zijn . Ook het 
Dui t se eiland Borkum is zichtbaar. 

Dankbaar namen zij de blauwe wimpel in 
ontvangst, met het verzoek deze niet 
naast de windroos te laten wapperen, 
maar 1 i ever bijvoorbeeld op de stelling. 
Paul wees naar de verdekkerde wieken: 
"Bil au?". Het wieksysteem konden zij 
moei lijk begrijpen, maar molenonderdelen 
des te beter. Hij noemde de onderdel en 
van De Jonge Hendrik met gemak, bijvoor
beeld "neuten" bij het neutenkruiwerk 
in de kap. 

door H.A. Hachmer . 

Gelukk ig nam de wind iets in kracht 
toe, zodat de werking van de pelmolen, 
die zij nog nooit hadden gezien, beter 
uitgelegd kon worden. Uiteraard kon de 
naam van de legendarische pelmul der 
Tiddo Muda niet onvermel d bl ijven. 
Wij vernamen dat de ene vrijwi 11 iger van 
de Britzer groep bezig was om een 
standerdmolen elders weer aan de draai 
te krijgen en een andere een molen ge
kocht had met de bedoel ing hem weer 
maalvaardig te krijgen. Bij deze Berlijn
ers, met Holl andse oplei ding, kan men 
wat goeds verwacht en. 

Het spreekwoord "gezel ligheid kent geen 
tijd" ging hier helaas ook op en de heer 
W. O. Bakker en ik hadden graag verder 
met onze Duitse collega' s willen praten, 
doch ze moesten hun reis verder voort
zetten. Voor de kinderen was zo'n molen
bezoek zeker een hel e belevenis. 
Er werd uitgebreid afscheid van ze ge
nomen, weer met "GlÜck Zu's". 
We kunnen terugkijken op een zeldzame 
en l euke collegiale molenbezoek uit het 
buitenland en de banden tussen Neder
landse en buitenlandse molenliefhebbers 
werden hiermee steviger aangehaald. 

De scholen zijn alweer enige tijd open en de leerlingen wroeten zich door de vele 
schoolboeken. Begin vorige eeuw was het al niet anders. Het verzuim in het onder
wijs was echter door kinderarbeid groot, maar de verscheidenheid aan schoolboeken 
was er niet minder om. 
Vele onderwijzers voelden zich verplicht tot het schrijven van schoolboekjes. Eén 
van hen was een zekere B. van Dijk uit Oude Pekela. 

Van zijn hand verscheen onder andere een 
boekje met de titel : "Lees- en prente
boekje voor kinderen, vooral ten dien
ste der scholen". Het boekje bevat di
verse op rijm gestelde vertelsels met 
als onderwerp: de boer, de ploeger, het 
paard, de wagen en ni et vergeten de 
molen. 
Het leuke van dit verhaaltje is dat hij 
aandacht besteedde aan de meesterknecht 
en wel een heel bijzondere, lees maar: 

DB HOLEN 

"Wat dunkt U, wie zou dagelijkshet 
meest den wind noodig hebben, om zün 
bedrüf uit te oefenen? 
DE MOLENAAR MAALT HeT KOREN EN MAAKT 
ONS MEEL EN GORT. 
Van 't meel bakt men ons roggebrood. 
Beschuit en koek en pepernoot . 
Haar .••. kent gü den meesterknecht van 
den molenaar? Kom, ik zal u dan iets 
van hem zeggen, en zünen wonderlüken 



aard een we1n1g openleggen. Hü is niet 
lui, ook niet vlütig , maar wispelturig 
en onbestendig is hü in eene grooce 
mate . De molenaar moet zich maar altüd 
naar züne luimen schikken. Hoor verder 
van dien raren vent . Daar gü misschien 
hem nog niet kent ." 

Van Dijk di cht: 
"Dan werkt hü s til e n zacht, 
Dan met gedruisch en kracht . 
Soms komc hü midden i n den nacht , 
Wanneer men hem niet had verwacht, 
En iedereen ce slapen lag; 
Naar ook wel midden op de dag . 
Hü krügc noch kost noch loon , 
Gelük als and 're bo6n . 
Ofschoon hü velen brengt in nood, 
Zelfs de oorzaak is van hunnen dood , 
Is evenwel zün nut zeer groot , 
Want menig mensch heeft door hem 

't brood" . 

"Wie van U .is e r , die het weet 
Wat of hü is, of hoe hü heet?" 

Schoo lmeester Van rnjk hoefde lijn in
spiratie niet van ver te halen. Wind 

De tn o Ie n. 

was er genoeg en Oude Pekela belat nog 
vele molens . 
We lopen eens langs de "tijdgenoten" 
(begin 19e eeuw) van meester Van Dijk. 
Als eerste noemen we de imposante pel
molen van Wilbrandus Kranenburg , later 
De Kletter genaamd. Kranenburg liet de 
mol en in 1817 bouwen. Boven de i ngang 
werd een slu i tsteen aangebracht met de 
tekst : Gebouwd in het jaar 1817 door 

Koren- en pelmolen "De Kletter• ce Oude Pekela . Voor de schoolkinderen van de 
Oasterschool (li nks) voldoende inspiratie, wanneer de molen dagelüks i n bedrüf is . 

Ansichckaarc, collectie W.O. Bakker . 



l~ilbrandus Kranenburg en Grietje fl . 
Hut Ehl . In l atere jaren werd de molen 
omgebouwd tot koren- en pelmol en. Op 4 
november 1938 ging de molen door brand 
verloren. 

diep de i n 1787 gebouwde ol iemolen van 
Tonnis Harms Hut en Gerrit Gerrits 
Ebeling. Op 2 augustus 1826 i s de molen 
afgebrand. 

Aan de toenmalige Veendijk stond de 
mol en van Jan Teunis Klatter. Oe in 1799 
gebouwde molen deed dienst al s rogge
en schorsmolen! Deze molen veroorzaakte 
de grote brand van 13 augustus 1849 
(zi e 'Oe Zel fzwichter' nr . 55, septem
ber 1989, pag . 19) en ging geheel ver
loren. 
Tussen het Beneden en het Middelste 
Verlaat stond aan de noordzijde van het 

Oude Pekela was korte tijd een molen 
armer, maar i n 1831 herrees een nieuwe 
molen , Stavoren genaamd. Het bovenstuk 
was afkomstig uit deze plaats. Oe voor 
Klaas Gerr its Ebeli ng gebouwde molen 
deed dienst als korenmolen . Later werd 
de molen beter bekend als de molen van 
Vissinga . In juli 1929 ging de molen 
van Stavoren door br and verloren. Anno 
1991 staat het onderstuk er nog. 

Ui t: Kuyper-Atlas 1866-1867, gemeente Oude Pekela. 
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Op de pl aats van de huidige molen De 
Onrust stond begin vorige eeuw een in 
1785 voor Hi ndri k Jans Klatter en 
Gri etje Rozeboom gebouwde pelmolen. 

Tijdens de grote brand van 1849 ging 
deze molen in vlammen op. R.J. van 
Oeest gaf in 1850 opdracht tot de bouw 
van een nieuwe molen op dezelfde plai'.ts. 
Deze staat er gelukkig nog . 
In 1818 werd aan de toenmalige Heeren
weg een oliemolen gebouwd. Oe eerste 
eigenaren waren de heren Heeres, Kolk 
en Comp. In 1870 werd de molen voor 
sloop verkocht. 

In 1800 verscheen houtzaagmol en De 
Noordstar. Oprichters waren drie koop-

1 i eden, namelijk Kranenborg, Hommes en 
Nap. In de nacht van 17 op 18 februari 
1885 kraaide de rode haan en de hout
zagerij ging verloren. Oe in 1854 voor 
P.P. Kolk en J . J . Koerts gebouwde hout
zaagmolen had een concurrent minder. 

Zo zien we, diverse molens waren tijd
genoot van onderwijzer B. van Dijk. Ge
noeg om inspiratie op te doen. Een 
kleine anderhalve eeuw later i s er wei 
nig meer over en de schoolkinderen le
zen al lang niet meer over molens . Met 
een beetje geluk gaat men de overge
bleven exemplaren nog eens bekijken, al 
bakt men van zijn mee 1 bijna nooit meer 
ons roggebrood, beschuit en koek, l aat 
staan pepernoot. 

Van ons l i d en tevens aktief vrijwilliger Piet van Dijken kregen we onderstaand 
epistel . Naar aanleiding van de verschillende gedachten omtrent de ople iding tot 
vrijwillig molenaar, wil Piet alle akti eve en mi nder aktieve vrijwil l ,i gers een hart 
onder de riem steken 

De r edak tie. 

door Piet van Dijken. 

Na 'De Zelfzwichter' van juni j. 1. en daarbij dus tevens het artikel van de heer 
G.J. Pouw te hebben gelezen. moet mij toch even iets van het hart. 
De heer Pouw memoreert over de duur van de opleiding van vrijwillig molenaar. Deze 
mag niet verkort worden, tevens mag het niveau van het examen niet omlaag. 
Hiermee ben ik het volkomen eens. 

De oorzaak van deze perikelen zou lig
gen in het feit , dat er te weinig vrij
willige mo lenaars zouden zijn en teveel 
molens zouden tot stilstand gedoemd 
zijn. 
Over dit l aat ste gegeven ben ik het 
toch niet helemaal eens. Er zullen best 
molens zonder molenaar zijn en daardoor 
(jammer genoeg) tot stilstand gedoemd 
zijn, maar de meeste molens in onze pro
vincie zijn gelukkig nog bemand (of 
'bevrouwd' zo u wil). Als aktief mole
naar hoor ik ook wel eens negatieve 
geluiden van mol enbezoekers uit andere 
plaatsen i n de provincie waar molens 
staan. 
Door je bezigheden op je eigen molen, 
heb je meestal geen tijd om andere mo
lens te bezoeken, dus informeer je dan 
we 1 eens bij bezoekers, hoe het met deze 
of gene molen gaat. Te vaak hoor ik dan: 

"Hij s taat er goed bij, maar dr aait zel
den!". Vo 1 gens de lijst van vrijwi 11 i ge 
molenaars of bij ei gen weten is er wel 
degelijk een mo lenaar op de betreffende 
molen. Van sommigen van hen heb ik dan 
wel eens de gedachte: (omstandigheden 
uitgesloten) "Hoe zit dit nu dan? Geen 
t ijd, of interesse , geen motivatie of 
i s er iets anders aan de hand?". 

Bovenstaande redenen zijn op een bepaald 
moment best begrijpe lijk, doch probeer 
het op de ~jze van overleg met de eige
naar op te lossen. ~/e ll icht zijn gebrek 
aan interesse en motivatie oorzaken van 
dieper liggende problemen. 
De heer C.E. van der Horst heef t in 
'Redaktioneel' op blz . 2 over de waar
dering en aandacht, reiskostenvergoe
dingen, gebreken aan de molen en molen
makers di e deze moeten verhelpen. 

m 



Met name perikelen rond deze punten 
kunnen het enthousiasme tot het werken 
met de molen wel eens danig doen af
nemen. Ook ondergetekende weet dit uit 
ervaring. 

~jn advies is dan ook: trek aan de bel 
bij de eigenaar van de molen! Probeer 
het uit te praten, doch laat de molen 
alsjeblieft niet aan zijn lot over, dit 
komt de mo len niet ten goede. 
Ook het publiek denkt op den duur: 
"Weggegooi d geld, zo'n rest auratie van 
de molen. Nu staat hü daar te staan . Ze 
hadden hem beter kunnen afbreken en het 
geld ande rs kunnen besteden!". 
Wel is het een must dat ook de eigenaar 
aandacht en oor voor de vrüwillige mo
lenaar moet hebben. Het mag bes l ist 
niet zo zijn dat de vrijwilliger, die 
regelmatig zaken aankaart bij de eige
naar van de mo 1 en geen gehoor krijgt of 

met "de belofte": "Er wordt naar gekeken 
en weer contact met j e opgenomen" het 
bos in wordt gestuurd en er later nooit 
meer wat van hoort. Dit is een kwa lijke 
zaak en mag m.i. ni et voorkomen. 

Dus, beide partijen, wees open en eerlijk 
tegenover elkaar. Dit alles komt de 
molens en de motivatie om vrijwillig 
molenaar te zijn, alleen maar t en goede . 
Ook een telefoontje van de eigenaar 
naar de vrijwi 11 i ger over bijvoorbee 1 d: 
"De molenmaker heeft opdracht gekregen 
om dit of dat te herstellen", werkt in
spirerend en geeft weer iets om naar 
uit te zien. 

Molenaars: draai en maal ze, een goede 
wind in de zeilen toegewenst . 
Eigenaars : voer een kordaat beleid ten 
opzichte van uw molens en hou contact 
met uw molenaars. Succes toegewenst! 

R~~~!!~-Q~l_:~~~R-~1EV~N_QI_QNQERDE1~N-~~N~~~~ 
•••• afgebroken Groninger molens in de jaren 1951 t/m 1969?" 

door W.O. Bakker. 

Naar aanleiding van dit artikel in 'De Zelfzwichter' nr. 62 kregen we een uit
voerig schrijven van een bekende Noordhollandse molenvriend, Bart Slooten te 
Koedijk. Hij heeft het verhaal zeer serieus bekeken met het Groninger Molenboek er
bij en per genoemde molen een aantal vragen en opmerkingen geplaatst. 
Allereerst wil ik vermelden dat de 
notities van J.D . Medendorp op zich al 
uniek zijn. Ze konden in 1991 nog tot het 
artikel worden samengesteld en verge-
l eken met mijn ei gen notities. 
Enke 1 e afwijkingen met het Groninger 
Molenboek komen voor en enkele gegevens 
zijn niet in het boek vermeld . Sommige 
gevallen vragen nader antwoord. 

3. De gebruikte Potroede van TetjelJorn 
aan het Schildmeer heeft inderdaad 
dienst gedaan in de molen van de Wester
se mol enpolder bij Nieuw-Scheemda. Hij 
is voor een aant al jaren door een 
Buurma-roede vervangen . Op een foto van 
25 november 1985 lag hij nog bij de her
stelde molen. 

8. Garrelsweer. De koren- en pelmolen 
werd inderdaad afgebroken in maart
apri 1 1954. 

10. Ezinge en Warffum staan merkwaardig 
genoeg niet in het overzicht van ver
dwenen Groninger molens op pag. 150-181 
in het Groninger Molenbeek. 

16. Harkstede. Molen Het Lage Land. Of 
de vijzelwielen nog in het gemaal bij 
Garrelsweer zitten, weet ik ni et. 
Het gemaal en de molen staan al jaren 
st i 1. 

17. Meedhuizen. Deze koren- en pe lmolen 
werd i n 1957 afgebroken en de sloop
vergunning eerst afgegeven op 7 juni 
1959. 

18. Stedum. Poldermolen Barnheemster
polder. Deze molen werd in mei 1958 af
gebroken en ook in dat jaar in Vragender 
herbouwd . Eerst werd ook i n mei de 
oude grondzeiler van de familie Gunoe
wiek gesloopt. 



Poldermolen "De Helper" op zün oude plaats met: zelfzwichting e n e rnaas t de 
mulders woning. Gez ien naar het noorden, links he t Noord- lvi llems kanaal. Ter plaatse 
van de molen loopt nu de autosnelweg As s e n-Groni ngen . 

Ansichtkaart, collectie lv. O. Bakker. 

21. Wedderveer. Korenmolen Snelter. 
Opgemerkt wordt dat niet in het Groni n
ger Molenboek is vermeld dat deze molen 
in 1960 op Aruba werd herbouwd en al
daar nog steeds s t aat al s r estaurant . 

22. Kantens. Polder Kooi. Juiste sloop
datum is inderdaad januari 1961 . 

23. Wester~jtwerd. Polder Oe Breeken. 
Hi er zijn in 1963 de roeden uitgehaald. 
De rest van de mo 1 en is naderhand bij 
gedee lten gesloopt en omstreeks 1970 
is het achtkant verdwenen. 

26. Lut jegast. Molen Besheerpolder. 
Moet toch in 1966 gesloopt zijn en niet 
in 1969, zoals op pagina 156 van het 
Groninger Molenboek is vermeld. 
27. He lpman. Poldermolen polder Helpman. 
Ook deze molen ontbreekt i n het over-

zicht op pag . 151-180 van het Groninger 
Molenbeek. Er zijn meerdere foto's van 
deze molen en ook moo ie ansicht en. 
Op zijn oude standplaats had de mol en 
zelfzwichting en naast de molen een 
gebouwtje met een Brons- motor. Ook het 
woonhuis is vaak te zi en op deze mooi 
aan het Noord-Willemskanaal staande en 
nu naar het Paterswoldsemeer verplaat
ste mo len. 

Dan volgen van de heer Sloeten nog 
enige kortere opmerkingen over weer 
gebru ikte onderdelen . Deze zijn prak
tisch allemaal bij latere grote restau
raties door ni euwe vervangen. 

He zijn blij met deze reakties, waaruit 
blijkt dat onze 'Zelfzwichter' ook elders 
seri eus wordt gelezen . 



Voor een groot aantal goed gerestaureerde molens in de provincie Groningen dreigt 
een tekort aan vrijwillige molenaars. 
De molens moeten zoveel mogelijk blijven draaien om een goed onderhoud te kunnen 
waarborgen. 

Vrijwillig molenaar als hobby is een boeiend en altijd weer afwisselende bezigheid. 
Een eenheid van natuur en techniek. 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding in ons land. Inlichtingen 
hierover kunt u krijgen bij ons bestuurslid, dhr. B. Dijk- Aduarderdiep 3-
9833 TG Den Ham ( Gr . ) - te 1 efoon 05903-17 22. 

Tot nu toe kreeg u de acceptgirokaart, waarmee u de contributie voor de Vereni 
ging kon vol doen, a ltijd bij de eerste 'Zelfzwichter' in maart van het nieuwe jaar. 
Dit had tot gevolg dat pas halverwege het jaar enig zicht werd verkregen op de 
betalingen. Dientengevolge gingen de herinnerings-acceptgirokaarten voor de leden 
die tot op dat moment nog niet hadden betaal d, met de tweede 'Zelfzwichter' in 
juni mee, een slecht moment zo vlak voor de vakantie. 

Daarom heeft het bestuur bes loten om voortaan bij het december-nummer de accept
girokaart mee te sturen voor de contributie van het volgend jaar. Dit betekent 
dat u bij de volgende 'Zelfzwichter' nummer 4 van dit jaar, al een acceptgirokaart 
zult vinden voor 1992. Wij realiseren ons dat de contributie- betali ngen voor 1991 
en 1992 hierdoor erg ~ort op elkaar volgen. ~lij hopen dat u daar begrip voor 
heeft. 

Namens het bestuur, uw penningmeester, 
Bea Tiemens. 

Wij tekenen hierbij aan dat er binnen het bestuur een functie-wisse 1 i ng heeft 
plaatsgevonden. 
~legens overdrukke werkzaamheden heeft penni ngmeester G. J . de Vries zijn werkzaam
heden op dit terrein overgedaan aan mevrouw B. Tiemens . 
De heer De Vries is sinds 1986 penningmeester van onze Vereniging geweest en 
mevrouw Tiemens i s dit jaar als bestuurslid benoemd. 
Het bestuur dankt de heer De Vries voor zijn inzet als penningmeester. Hij blijft 

als bestuurslid echter beschikbaar. Mevrouw Tiemens wensen wij vee 1 succes bij haar 
nieuwe taak. 

Het Bestuur. 



door W.O. Bakker. 

In ' De Zelfzwichter' nr. 58 van juni 1990 staat het zeer interessante artikel van 
Jan Hofstra ui t Schraard (Fr. ) over de krachten, die op de vang, eventuele stut
ten in het bovenwiel en op het eind van de roeden worden uitgeoefend . 
Zijn metingen op het uiteinde van de molenroede maken dui delijk dat daar het meeste 
en beste de krachten bij storm kunnen worden opgevangen. 

Als stelling of kruipalen goed zijn, kan 
met goede kettingen en haken, daar een 
molen bij storm het beste vastgezet 
zijn. 
Toch kom i k soms op mol ens, waar men 
niet de beste ke ttingen en veel te 
lichte haken heeft en dit kan fataal 
zijn. Sleufijzers aan de Poeden zijn erg 
gemakkelijk, maar de aanbeveling om de 
ketting tevens om de roede te doen, 
lijkt mij zeer verstandig. 
Molenaars, doe uw voordeel met dit 
buitengewoon goed en belangrijk verhaa 1 
van praktijkman Jan Hofstra. 

Een ander punt betreft mo l ens met zelf
zwichti ng. Zoals bekend hebben molens 
met dit systeem het bezwaar dat de 
kleppen de neiging hebben om dicht te 
slaan bij wind van achteren. Als alles 
goed en sterk is, zal dit niet zo gauw 
gebeuren . 
Bovendien komen de meeste stormen uit 
de westelijke he lft en moet een molen bij 
storm natuurlijk op de wind gekruid 
staan. 
Bij eventuele wind van achteren , soms 
u i t het oosten bij fe 11 e winterkou bij
voorbeeld, zou de zwichtkett ing kunnen 
breken en de gevolgen laten zich raden. 
Veel molenaars leggen steeds een blok 

tussen de aspen en het schuifblokje, 
waar in de zwi chtas draait. Hierdoor 
kunnen dan in ieder geva l de kleppen 
niet dichtslaan. 

Kortgeleden hoorde ik nog van een mo le
naar dat bij één van onze poldermo l ens 
bij harde oostenwi nd de kleppen wel 
half dicht zaten. Dit kan dus gevaar 
opleveren. 
Vroeger heb ik op meerdere mol ens ge
zien dat op i edere roede-einde een 
f linke haak zat en een oog op de trek
lat der kleppen . Hiermee kan ieder eind 
apart worden beveiligd tegen dicht
slaan. 
Met het uithal en van de steekborden 
werd op ieder eind de haak door het oog 
gestoken en met een spli ts ervoor was 
de veil igheid verzekerd. 
Thans ziet men dit systeem nergens 
meer*, terwijl het vo 1 gens mij toch een 
extra zekerhe id geeft. 

Graag hi erover de mening van andere 
molenaars en beheerders. Ouderen zu l 
len het nog wel kennen, maar i k her i n
ner me niet meer op welke mo lens ik 
het vroeger gezi en heb. 

*) Nog wel op De Jonge Hendrik in 
Den Andel aanwezig. 



door C. E. van der Horst . 

~ 1. Voor ons l igt een gidsj~ over windmol ens i n 
Hongarije : 27 pagi na' s t ekst en 21 foto- pagi na's . 
Een dun boekje dus door ene Fazekas Istvan. De t itel 
i s Szélmal mok Kiskunsá~on, hetgeen bet ekent "~/ i nd
mol ens i n Kl ein Kumanië" . Het geschrevene heef t een 
zeer kor te samenvatti ng i n Duits en Engel s . In dat 
Middeneuropees gebied stonden voornamelijk r onde stenen 
molens met vie r en zes wi eken. Oe af beeldi ngen zi jn 
reproducties van oude foto's en het i s ondu idel ijk of er - buiten de museaom - nog 
van deze molens i n Hongarije s t aan . Het boekje werd uitgegeven in 1989 en ~j be
stelden het bij de St i chting 'Levende Molens' te Roosendaal . De prijs was f 12 , 50 *. 

~ 2. Eveneens Hongaars zijn een vijftal mini - boekjes (± 20 pagina's) met de vo l
gende titels : Tés - Szélmal1110k (handelt over t wee wi ndmol ens in de pl aats Tés ) met 
9 afb. en 1 doorsnee- t ekening . Békéscaba Gabonmuzeum (over een molen en koren
museum) met div . afb. en doorsnee-tek. , Velem Vizi malom (over een watermolen te 
Vel em) met div. afb. en doorsnee-t ek. , Orvényes . Csopak - Vi zi malmok (over t wee 
watermol ens) met di v. af b. en kaartje en Szentendre Szabadtéri Néprajzi HUzeum 
(over een rosmol en i n een museum) met di v. afb. en tekeni ngetjes . 
Ook deze boekjes bestelden wij bij de onder nr . 1 genoemde s t icht ing (Vincentius
straat 7) voor de prijs van f 5, 50 per stuk excl . porto . 

~ 3. Van Hongarije over naar Fr ankrijk, alwaar Jean-Marie Hornet een boekje schreef 
met al s t itel : Provence des Houlins à vent, een simpel uitgevoerd boekje (afm . 
16! x 22 , 4 cm. ) over de windmolens uit de Provence - 64 Pag's met veel afbeel 
dingen, waarvan sommige in kleur. De hedendaagse afbeel dingen tonen ons meest 
rompen van de bekende Fr anse torenmolens. Oe oude foto ' s zijn vaak afkomstig van 
oude ansicht kaar t en en hieru i t kunnen we zien , dat al rond de eeuwwissel i ng de 
mol ens hadden afgedaan. Uit een overzichtkaart bemerken we dat er i n de Provence 
nog 10 molens s t aan met wi eken, naast een groot aantal wrakken. Er is daar in 
Fr ankrijk dus nog heel wat te doen! 
Het boekje werd uitgegeven in 1984. Uitgeverij Edisud. ISBN 2- 85744-191-6. Adres: 
La Cal ade, 13090 Aix- en- Pr ovence (Frankrijk) , prijs Fr.fr. 39 , - . 

~ 4. Het beschrijven van mol enboeken uit het buitenl and i s in deze rubriek al 
jaren 1 ang geen bijzonderhei d meer. Toch keken ~j verwonder l ijk op bij het zien van 
het boek LatvÜaS dzirnavas, door Arno Tei vens . 
Dit pracht ig li nnen gebonden boek handelt over de molens in Letl and . Eén van de 
Baltische republieken, die al geruime tijd pog ingen doen zich af te scheiden van 
de Sovjet-Unie . Daar was bij de uitgave van dit boek nog geen sprake, want het 
werd uitgegeven in 1985. 
Dit fraaie boek is met z'n 298 pagina's een waar standaardwerk geworden over de 
molens in dit dun bevol kt e land . Het is geschreven in het Lets en dat i s een taal , 
die wel niemand van onze l ezer s zal kennen. Het heeft wel een korte samenvatt ing 
in het Duits en Engels. Gelukkig is het boek voorzien van tal r ijke afbeel dingen 
van zowel foto's, teken ingen en kaartfr ag menten. Oe laatste st ati sti ek over het 
aantal molens is uit 1938. Men vond toen in Letl and (4 pr ovinci es ) 666 wat er- en 
231 wi ndmo lens . Hoe dit aant al er nu voor l igt , wordt dus ni et gezegd , maar het 
za l ni et veel meer zijn. De foto' s van na di e t ijd tonen vee lal ont t akelde molens . 

*) Inmiddel s werd i n augustus 1991 een T. I .M .S.- excurs ie door Hongarije gehouden . 
Samensteller hoopt hierop nog nader terug te komen. 



Men vond er vooral natuurstenen bovenkruiers met zelfzwichting. Er waren molens 
met 6 en zelfs met 8 wieken. 
U merkt het, een "onleesbaar" boek met veel zw. /wit foto's om van te genieten. 
Het boek, afm. 22 x 25t cm. werd ui tg eg even en is verkrijgbaar bij Daugava, Box 
47060 te Stockholm S 100 74 - Zweden. De prijs is DM 74,- incl porto. Het ISBN
nr. is 91.970758-1- 7. 

~ 5. G.P.C. Gabriëlse: De molenaars en molens van Zoutelande , afm. 141 x 201 cm. 
30 blz., geill. Dit is een gidsje gedrukt in offset met de geschieden i s van de 
thans zo i ngebouwde korenmolen van Zout elande (Zld. ). De samenst eller van deze 
gids is vrijwillig molenaar op deze molen. De inhoud van dit boekje stel t niet zo 
veel voor en de afbeeldingen zijn vanwege de goedkope druktechniek van een veel te 
magere kwal iteit. Jammer! 
De prijs van dit boekje is f 5, 50 i nc 1. de portokosten. Verkrijgbaar door overschrij
ving op postgiro 54. 03 .1 06 t.n.v. G.P . C. Gabriëlse te Zoutel ande o. v. v. "Molen
boekje" . 

~ 6. Regelmatig en steeds meer nieuws over molenhistorie komt uit Duitsl and en 
dan natuurlijk vooral uit het voormalige West -Duits l and . Voor ons ligt: 
Erfahrungen am Wasserlauf - dem Wind entgegen, door Gernot Erler en Helge Matthie
sen, Fallingbostel 1989 - 127 blz. Mooi linnen gebonden boek 21 x 28t cm. met 
vele fraaie afb. in crème- kleur. Geen ISBN- nummer, prijs DM 30,- verkrijgbaar bij 
Moritz Schäfer Verlag te Detmold . 
Dit boek beschrijft de molens in heden en verleden van de Landkreis Soltau-Falling
bost el . Deze Kreis ligt ten oosten van Bremen en ten zuiden van Hamburg , weste
lijk tegen de L~neburger Heide aan. 
Het is een boek vol met interessante gegevens. Men is ervan uit gegaan om de ver
dwenen molens kl ein af te beelden en de nog bestaande exemplaren met grote foto's 
aan te geven . Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit de beschrijvingen van 
voorma l ige wind- en watermolens en vanaf pag . 90 toont men de 20 overgebleven mo
lens, waarvan 6 windmolens. 
De kleine afbeeldingen, bijvoorbeeld een ansichtkaart op 84 x 55 mm. doet o.i. 
afbreuk aan het geheel. Men heeft er een loupe bij nod ig. Na pag. 90 wordt dat 
duidelijk beter. 
Toch zijn wij enthousiast over dit boek, mooi duidel ijk van opzet, fraaie plaatjes 
en een schat aan gegevens en bovendien ook nog voor een zeer r.2delijke prijs . 
Gaarne aanbevolen! 

~ 7. Uit Oost- Duitsland een uitgave uit 1989. Een van de l aatste DDR-boeken , 
maar wel een heel mooi e. Het is een fotoboek , bestaande uit 130 kleurenaf beel 
dingen van oude indust riële monumenten: Karl - Heinz BÖhle ErbstÜcke technische 
Denkmale in der D.D.R., een in linnen gebonden boek met 32 pag's., tekst en ver
der de bovengenoemde illustraties . Naast bruggen, stoommachi nes, watertorens enz . 
komen er niet minder dan 23 mo lenafbeeldingen i n voor, zowel wind- en watermolens, 
als prachtige interi eurfoto's hiervan. Veel van deze monumenten zijn opgenomen in 
(openlucht)musea, dus hun toekomst is niet meer in gevaar . 
Een goed verzorgd pl aat jesboek van 24t x 27t cm. - Leipzig 1989 - Lizenz nr. 
455/150/13/89 LSV 5219. Prijs f 49, 95 en gekocht bij de Stichting ' Levende Mo 1 ens' 
in Roosendaal . 

~ 8. In het Franse tijdschrift Le magazine de la Toursine (dri e-maandelijks) 
vonden wij een interessant artikel met vele oude foto's Les moulins à eau de 
Touraine . dus de watermolens van Touraine. 
In 1952 verbleef ik zel f enige maanden in dit gebied en vond toen op mijn fiets
tochten nog diverse fraa i e watermolens in werkende staat op de rivieren Cher en 
Indre. Ook nu nog vindt men in dit gebied rond de stad Tours niet minder dan 50 
watermol ens, al dan niet in goede staat. Foto's i n zw./wit en kleur van 1900 tot 
heden verluchtigen dit molenartikel. Een kaartje geeft aan waar men de gebouwen 



ka~ vinden. Naast een bezoek aan de kastelen langs de Loire kunt u dan ook nog 
genieten van de oude watermolens in dit gebied . 
Het artikel beslaat 20 pag's en het is te vinden in nr. 32 van oktober 1989. De 
prijs is Fr. fr . 30, - . Het tijdschrift is verkrijgbaar bij de Franse boekhandel CGPH, 
Le Roe de Bourzac, 24150 Bayac - France. 
Deze boekhandel is gespecialiseerd in mol enliteratuur. Men geeft r egelmatig ge
illustreerde folders uit met ti enta llen molenboeken en tijdschriftartikelen. 

~ 9. In 1972 verscheen de ze druk van het Zeeuws Molenboek en dat i s dus alweer 
lang ge leden. Voor degenen, die dit boek niet bezitten, is het nu besproken boek 
bel angrijk: Zeeuwse Molens door Will em Staat, Middelburg 1991 . Het boekje is 
natuurlijk niet te vergelijken met het "grote" Zeeuws Molenbeek, maar wel elke nog 
bestaande molen is afgebeeld en kort beschreven. Bovendien worden ook 19 molen
restanten nader onder de loupe genomen. 
Het eerste deel van het boek is een algemeen gedeelte met o. a. een opgave van de 
verschillende soorten industriemolens , die ooit in Zeeland hebben gestaan. In dit 
interessante gedeel te staat op pag. 18 een storende fout . De ondergang van de 
Zeeuwse chocoladefabrieken was het gevolg van de uitvinding van C.J. van Houten 
uit Weesp en dat was geen Zaankanter, zoals ten onrechte wordt vermeld. 
Maar veel lof over dit boekje, afm. 17 x 24 cm. , 84 pag's met vele zw. / wit-foto's 
en geplastificeerde omslag - ISBN nr. 90 721 1465.8 tegen de zeer redelijke prijs 
van f 17,50 - verkrijgbaar bij de boekhande 1. 

~ 10. In 'De Zel f zwichter' nr. 58 van juni 1990 kondigden wij u onder nr. 7 de 
kadastergegevens van Brabantse mol ens nr. 1 aan. Thans is deel 2 verschenen met 
als voll edige titel: Kadastergegevens 1835-1985 Brabantse Wind- en Wa termolens, 
door Herman Holemans . Deel 2: arrondissement Halle- Vilvoorde (A-L). Eind dit 
jaar za l deel 3 gaan verschijnen. Dit deel bestaat uit 76 pagina's A4 formaat, 
verlucht met diverse zw. /wit afbeeldingen. De opsomming bedraagt 49 Belg ische 
gemeenten . Ook dit deel is gratis voor leden van 'Ons Molenheem ', Breeërsteenweg 
39e - 3688 Kinrooi (België) . Een lidmaatschap kost voor Nederlanders f 40,- per 
jaar. 

4lt lOa. Bij dezelfde studiekring werd voor de l eden een brochure beschikbaar ge
steld met als titel: Molens van Burght en Z~mdrecht door G.K. Kockelbero. 30 
pagina ' s met enkele' ' iliustraties i n offsetdruk. He~ beschri j ft een zevental molens 
(wind- en water) aan de Sche ldeoever bij Antwerpen vanaf ± 1500. Ook dit boek je 
werd gratis aan de leden verstrekt . 



VRAAG EN AANBOD -----------

Te koop aangeboden wegens ruimtegebrek: 
Fraaie 19e eeuwse MOL ENGRAVURE in br uine tint op Oudhollands 

papi er, afgebeel d 'De molen van Ruysdael ' i n Wijk bij Duurstede . 
Formaat afbeelding 43 x 53 cm. Passepartout met eiken lijst 

83 x 104 cm. Prijs n. o. t.k. 

M. E. van Doornik, Kaakhornsterweg 9 
9969 PN Westernieland -tel. 05952-650. 

Al vele jaren lang wordt nu el k jaar een molenruilbeurs gehouden in Utrecht. 
Organisator van deze beurzen is de bekende molenfotograaf J .L. J. Tersteeg. De 
volgende ruilbeurs zal worden gehouden op 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 1991 
in de recreatieruimte van de Sethel kerk , Burg . Norbruis laan 1 te Utrecht 
(Zuilen) . 
Foto's, ansichtkaarten , boeken , enz. met al uw doublures kunt u deze dag terecht . 
Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, wendt u dan tot de heer J.L. J. Tersteeg, 
Dr akenburg 43a, 3085 XD Rotterdam , tel 010-4 80 84 57. 

De heer J . Janssen , Lijsterlaan 65, 9411 JB Beilen (tel. 05930-5888) doet een 
onderzoek naar loodjes vanaf eind vorige eeuw, die de korenmolenaar gebruikte 
als verzegeling van gevulde zakken meel . 
Middels een metaaldetector heeft hij al diverse loodjes in bezit gekregen en aan
gezien over dit onderwerp nog niet eerder werd gepubliceerd, overweegt hij het 
schrijven van een artike l. De redaktie kreeg van hem toegestuurd een loodje met 
het opschrift aan de ene zijde: J . v. d. Kooij en aan de andere zijde een afbeelding 
van een vliegende zwal uw (wellicht molen De Zwaluw?) . 

Een ander toegezonden loodje meldt: Van der Kooy - Zal t bommel. 
De heer Janssen zou graag weten of iemand hier iets naders over kan vertellen. 
Was Van der Kooij molenaar op een molen. genaamd De Zwaluw? Zo ja, wanneer was dit? 
Graag inlichtingen naar Beilen . 

De redaktie. 



~1. Bu ltena 
L. A. van Dijk- Noot 
H.H. Dreise 

O. F. Frans 
H. J. Groenwold 
L. F.R. Groenwold 

K. de Haan 
L. J . van der Horn 
E. Jonker 

J.A.J. Jorink 

't Zandt 
Groningen 

Delfzij l 

Oosteinde 
Stadskanaal 

Stadskanaal 
Uithuizermeeden 

Saaksum 

Oosteinde 

Eelde (Dr . ) 

M. Kukl er Hi nsum (Gr.) 
Café lennaerts Roodeschool 

T. Medendorp Uithuizermeeden 
G. Nienhuis Assen 

J . R. Reinders Termunten 
s. Roger Brugge (Be lgië) 
N. Vermeulen Groningen 

W. Wierenga Wirdum (Gr.) 
R. Zijlstra Delfzijl 



Rabobank ~ 
Voor een hypotheek op maat 

de sterke kanten 
vanLamon 

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

SCHIMMEL- en ZWAMBESTRIJDING 

® 

Produktieweg 8 9301 ZS Roden Tel . 05908-12400 

Rabobank ~ 
Voor een spaarvorm die bij u past 




	App0001
	App0002
	App0003
	App0004
	App0005
	App0006
	App0007
	App0008
	App0009
	App0010
	App0011
	App0012
	App0013
	App0014
	App0015
	App0016
	App0017
	App0018
	App0019
	App0020
	App0021
	App0022
	App0023
	App0024
	App0025
	App0026
	App0027
	App0028
	App0029
	App0030
	App0031
	App0032
	App0033
	App0034
	App0035
	App0036
	App0037
	App0038

