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FA. DOORNBOS & PETERS 
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Tinnen artikelen 

WOLDRING 
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Groningen- Tel. 050-133880 

Naar windmo l en 
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• en andere molen
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Dinsdag t/m zaterdag geopend 
13.30 - 18. 00 uur. 

MOLENAAR ROLF WASSENS 
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Verlichting 

WOLDRING 
Stoeldraaierstraat 25 
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Redactioneel 

Twintig jaar Zelfzwichter 

Najaar 1973 vond in kleine kring de oprichting plaats van de Vereniging 
Vrienden van de Groninger Molens en in het voorjaar van 1974 verscheen 
het allereerste nummer van De Zelfzwichter. Dit jaar bestaat de vereniging 
dus 20 jaar en de redactie heeft gemeend het september-nummer 1993 tot 
een speciaal jubileumnummer te maken. Alle leden van de huidige redaktie 
hebben oude jaargangen van ons blad doorgespit en naar eigen in zicht, die 
artikelen uitgelicht, die voor herhaling vatbaar waren. Daar tussendoor heb
ben wij ook dagblad-nieuws toegevoegd . Nieuws dat destijds de gemoede
ren danig bezig hield. Kortom een speciale Zelfzwichter deze keer. Wij ho
pen dat U er veel genoegen aan zult beleven. 

C.E. van der Horst 

1973 t/m 1977 werd samengesteld door C.E. van der Horst 
1978 t/m 1982 door W.O. Bakker 
1983 t/m 1987 door P. van Dijken 
1988 t/m 1992 door H. Berends 
Het dagbladnieuws over twintig jaar werd bijeengegaard door 
H. A. Hachmer 

Voor het volgende nummer van 'De Zelfzwichter' (december 1993) wordt U verzocht Uw kopy 
in te zenden voor 

27 oktober 1993 

De allereerste vergadering van 
de vereniging werd op 4 oktober 
1973 gehouden in het Vereni
gingsgebouw van de N.H. kerk 
te Hoogkerk. 
Foto M.E. van Doornik, 22 apri/1993 



27 april1973. 
Ondanks het matige weer werd het eerste officiële naaktst.rand van Nederland te 
Callantsoog geopend. Het bracht toen nog veel tumult teweeg. Callantsoog was 
een attraktie rijker. Zonaanbjdders kouden streeploos bruinen en gluurders kon
den "natuurlijk'' kijken. 

Zomer 1974 

Het onstaan van Zelfzwichteren zelfkruiing. 

Het was op een zeer koude winterdag, 29 december 1890, dat de pel- en 
korenmolen "Eva" te Usquert, eigendom van de heer K.E. Welt, afbrandde. 
Deze molen was een grote achtkante bovenkruier, die voor 1818 als water
molen ten noorden van Bedum, aan het Boterdiep, had gestaan, en in dat 
jaar verplaatst was naar Usquert door Sikko Loeverts Welt, getuige nog het 
stichtingssteentje, met de datum 5/2 1818, hetwelk zich nog altijd in de mo
len bevindt. 

Aan de molenmaker Chrisliaan Bremer te Middelsturn werd opdracht gege
ven de molen te herbouwen, hetwelk men dan ook in het jaar 1891 zag ge
beuren. 
Omstreeks die tijd moet er, in Schönebeck aan de Elbe, een tentoonstelling 
geweest zijn betreffende alles op het gebied van de molens en de malerij, 
en enige mulders en/of molenmakers moeten daar hun licht opgestoken 
hebben. Genoemd worden de namen Welt en Büchli. 

Het gevolg van een en ander was dat de herbouwde "Eva" werd uitgerust 
met zelfzwichting en ook met zelfkruiing. Wat zelfzwichting is, is algemeen 
bekend. De zielen zijn hierbij vervangen door een reeks kleppen, die samen 
het gehele achterhek van een wiek beslaan, en die door middel van een 
treklat, met de andere treklatten, door middel van een ijzeren "spin", voor
aan een stang door de doorboorde of holle as, vanuit de achterzijde van de 
kap kunnen bediend worden, hetzij met een soort hefboom achteraan de 
kap. 

Zelfkruiing wordt gevormd door een klein molentje, gewoonlijk bestaande uit 
een achttal bladen of schoepen, dat achter op de kap is geplaatst, en dat 
door de wind zo komt te staan dat de kap stil staat, waardoor deze automa
tisch op de wind komt te staan. 
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Usquert was dus de eerste molen in het noorden, en waarschijnlijk in het 
gehele land, dat zo "up to date" was. 

Een tweede molen met zelfzwichting in het noorden was de molen van H.P. 
Mulder, koren- en pelmolen "De Munte"te Muntendam. Hier vond men geen 
houten kleppen, maar metalen raampjes, bekleed met zeildoek en aange
bracht door de molenmaker Harm Streuper, die met de mulder naar Ost
friesland geweest was, en het daar gezien had. 

Van 1891 af is de zelfzwichting haar zegetocht bijlangs de windmolens be
gonnen; eerst in de provincie Groningen later ook in de provincies Friesland 
en Drenthe. Maar verder naar het zuiden is het niet meer zo vlug gegaan. In 
de Geldersche Achterhoek zijn er nog enige geweest, die verdwenen zijn 
door de vinding van de molenmaker Ten Have uit Vorden, die hier toepas
sing vond. Het gehele achterhek wordt daarbij vervangen door een grote, in 
de lengte draaibare, remklep. 

Er is zelfs een molen in de provincie Groningen geweest, die zoals in Enge
land en Denemarken voorkomt, ook zelfzwichting had aan het voorhek, na
melijk de nog bestaand molen van Adorp. 

Maar terug naar zelfkruiing. 

Zelfzwichting en 
ze/fkruiïng. Water-
molen "De Zee-
meeuw" onder Uit
huizen had zelfs 
twee windrozen on
derde kap! 

Het voorbeeld van Usquert vond navolging. In Groningerland kwam het voor 
aan de volgende molens: 
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1. De watermolen "De Zeemeeuw" op de Lauwerpolder, gebouwd in 1892. 
Door de molenmakers Jacob Nqorderwier van Kantens en Christiaan Bre
mer van Middelsturn werd hier niet alleen zelfzwichting, maar ook zelfkrui
ing aangebracht, dus een windroos achter op de kap. Afgebroken 1935. 

2. De watermolen op de Lichtenvoortsterpolder, ten westen van Sint Annen, 
gebouwd in 1892, werd voorzien van twee windrozen, aangebracht door 
molenmaker Albert Dreise, die het had afgekeken van de "Eva". 

3. De korenmolen van Ommelanderwijk, gemeente Veendam, gebouwd 
1903, voor J. Kuipers, door molenmaker Christiaan Bremer, met windroos 
en zelfzwichting. Afgebroken 1949. 

4. De watermolen op de polder "De Vereninging" te Pieterzijl, gebouwd in 
1904, door de molenmakers Menne Noorderwier en Derk Bosman, bei
den van Eenrum. De grootste molen van de provincie, met een vlucht van 
26 meter en twee vijzels. Voorzien van zelfzwichting en zelfkruiing, met 
twee windrozen achter op de kap. Bouwkosten f 20.000,-. Afgebroken 
1955. 

5. De watermolen op de polder Wedderveer, een ronde stenen bovenkruier, 
met zelfzwichting en zelfkruiing. Gebouwd door molenmaker Siefken van 
Wedderveer, in 1901. Afgebroken zonder toestemming, in de oorlog. 
1940? 

6. Houtzaagmolentje te Wedderveer. Gebouwd door Luitje Wiertsema te 
Sappemeer, in 1938. Spinnekop met stelling. Zelfzwichting en zelfkruiing. 
Bestaat nog. 

De zelfzwichting en de zelfkruiing zijn dus wel vanuit Noordduitsland naar 
hier gebracht, maar het eigenlijke land van herkomst is Engeland. 

7 januari 197 4 
Nederland beleefde voor de laatste keer een autoloze zondag. Het was stil op 
straat. De olieleveranties bleken gewoon door te gaan. Tellingen bij de Rotter
damse haven bewezen dat het allemaal wel meeviel. De Nederlander kon voor
taan de lucht weer vervuilen om een frisse neus te halen aan het strand, op de 
camping of in het bos. 



Uit: De Zelfzwichter nr.3- september 1975: 

De fiscus en de molen 
Inleiding 
In het gewest Groningen dateren de belastingen uit het jaar 1506. Om
streeks deze jaren was de Oostfriese graaf Edzard heer over Stad en Om
melanden. Hij stelde een jaartax in; een belasting die elk jaar terugkeerde. 
Elk karspel (=gewest) betaalde zijn quotum, waarbij zo veel mogelijk reke
ning gehouden werd met de welstand van de boeren. Er kwamen verschil
lende belastingen. De meeste van deze belastingen drukte op de boeren. 
Zo was er b.v. belasting voor runderen, het zogenaamde hoorngeld - oor
geld voor paarden - , op geslacht vee, en op het gemaal. Op deze laatste 
belasting zou ik graag even door willen gaan. Bij elke molen werd op kosten 
van de provincie een chercher-huis gebouwd. In dit huis kwam de belasting
ambtenaar te wonen. Hij moest toezicht houden op al het aan- en afgevoer
de koren. In de dorpen kan men nog het huis aanwijzen, waar deze ambte
naar heeft gewoond. Een paar van deze dorpen zijn b.v. Garnwerd, Uithui
zen, Kantensen Zandeweer. Zo'n huis heette eenmaal "sjarrieshut", of ook 
wel sarrieshut (chercher- sarchier - sjarrie - sarries). Sarries was ook de ti
tel, die men aan de belastingambtenaar gaf. De sarries moest van de vroe
ge morgen tot aan de late avond thuis zijn. Ook kon hij zich desgewenst 
door een gevolmachtigd deskundige laten vervangen. Na zonsondergang 
tot de volgende morgen, op zon- en feestdagen en tijdens de "predicatien" 
was de molen gesloten met de sleutel, die alleen de maalcommies toebe
hoorde. De molenaar mocht er zijn eigen slot naasthangen. 
Deze sarries genoot vrij wonen en had een jaarinkomen van 130-Carolus
guldens. 
De helft van zijn honorarium werd betaald door de provincie, de andere helft 
door de belastingpachter. Elk dus 65 Carolusguldens. 
De sarries kon door Gedeputeerde Staten worden overgeplaatst naar een 
andere molen. Twee maal per jaar moest hij de chercher-eed afleggen in 
handen van de rechter. Bleken ze meineedig dan werden ze in de molen 
gegeseld en meteen uit het gewest verbannen. Hun functie was niet be
paald benijdenswaard. Het was nodig hen door wetsbepalingen in extra be
scherming te nemen tegen overlast van de kant van de dorpelingen. Ook de 
molenaar werd beëdigd en mocht evenmin als de sarrie de vetmesterij van 
beesten als nevenbedrijf uitoefenen. Behalve mulder mocht hij geen bakker 
wezen. Tussen zijn huis en dat van de naaste bakker moest een afstand zijn 
van tenminste 20 Roeden. 
De boeren hadden te zorgen, dat elke zak koren het merk van de eigenaar 
droeg. Elke molenvracht moest door een geleidebiljet gedekt zijn. In het jaar 
1681 werd de bepaling gemaakt dat, door de sarries, na controle, in het hal-
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ve provincie wapen gescheurd moest worden. Het houden van een eigen 
rosmolen was ten strengste verboden. Tot het jaar 1855 waren de sarries
hutten in ere. 

11 februari 1975. 

Oostwold (gem. Midwolda) molen met sar
rieshut (links). De molen werd verwoest 
door brand op 29 juni 1966. 
Fotocollectie: C.E. van der Horst. 

Vele verzetsmensen ergerden zich aan de geruchten dat de drie van Breda vrij 
zouden komen. Enkelen vonden dat ze wel vrij moesten. "Laat deze drie niet het 
monument worden van onze haat", was hun argument. 

April1975. 
De Rode Khmers naderden angstig dicht de Cambodjaanse hoofdstad Phnom 
Penh. De Amerikanen verlieten overhaast de ambasade. Het land werd aan de 
terreur overgelaten. 

Uit: De Zelfzwichter nr.4 -januari 1976: 

Wat doen wij voor de molens van onze provincie? 
Een van de vragen, die ons vaak wordt gesteld, en die ook op iedere be
stuurvergadering ter tafel komt, is: Wat doen we voor de molens van onze 
provincie? 
Het beantwoorden van deze vraag is niet zo eenvoudig; hier is niet een pas
klaar antwoord voor. 



Voor molens in nood zouden we veel kunnen doen als hiervoor geen grote 
bedragen nodig zouden zijn. 
Een vereniging als de onze - met ongeveer 160 leden - komt er niet zo 
gauw toe in dit opzicht een rol te spelen. 
Stel dat jaarlijks f 2000 binnen zou komen, dan blijft er niet veel ruimte over 
om grote dingen te doen, ook al omdat we met onze eigen onkosten reke
ning moeten houden. Met een ledental van 500 zouden we meer kunnen 
doen b.v. een molen in eigen beheer nemen. Met de aankoop van een der
gelijk bezit zou zo'n f 10.000 gepaard kunnen gaan. En bij het in stand hou
den vragen alleen al de verzekeringen jaarlijks grote bedragen. 

Toch weet ik zeker dat zo'n bezit onze vereniging goed zou doen; het zou 
de werkzaamheid en vooral het ledenaantal bevorderen. Maar wie weet wat 
er nog eens kan gebeuren, b.v. een overdracht tegen de symbolische prijs 
van f 1 ,-. Dat zou de geloofwaardigheid van onze vereniging ten goede ko
men. 

Buiten deze dingen doen we als vereniging veel intern werk, dat dan mis
schien niet zo veel naam heeft maar dat toch zeer belangrijk is. 

We zijn voor onze molens opgekomen bij gemeentebesturen en andere in
stanties. Het betrof dan gevallen, waarvan de slechte gesteldheid onder de 
aandacht werd gebracht. 

Zo hebben we b.v. een onderhoud met de burgemeester van Oldekerk ge
had met als onderwerp de wederopbouw van de korenmolen van Haitsma. 
Deze gedachte was ook al bij het gemeentebestuur opgekomen. Het is te 
hopen dat dit plan tot realiteit kan worden gebracht, waarschijnlijk dan in het 
kader van de aanvullende werkgelegenheid. De gemeente heeft de mede
werking van het provinciaal bestuur ingeroepen. 

Ook hebben wij - na overleg met de burgemeester van Grootegast en met 
het waterschapsbestuur - een brief gestuurd naar Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg. Wij deden hierin het verzoek om het restant van onze enige 
schepradmolen, die in Lutjegast staat en eigendom is van de polder Bom
bay, op de monumentenlijst te plaatsen. Dit is een unieke molen, die voor 
onze provincie behouden moet blijven. 

En voor 1976 zal toch een van de belangrijkste punten moeten zijn de kleine 
houtzaagmolen te Bovenrijge bij Garmerwolde in de gemeente Ten Boer. 
Deze zo bijzondere molen moet behouden blijven, alhoewel hij in een zeer 
deplorabele staat verkeert. 



Onze provincie staat er wat de molens betreft nog niet zo slecht voor. Vele 
worden gerestaureerd of zijn er plannen voor gemaakt. Voor de meeste in 
slechte staat verkerende molens zijn de plannen klaar. 
Wat ik nu geschreven heb zal ook zeker op de algemene ledenvergadering 
ter tafel komen. Helpt u ons met suggesties, maar houdt tevens de molens in 
uw omgeving in de gaten. Het onderhoud laat wel eens veel te wensen over. 

T. de Jong 

Zomer 1976. 
De zomer van 1976 zullen we niet gauw vergeten. Het werd de zonnigste en 
droogste zomer van de eeuw. Klossen aanslaan in de molens werd routine. Pol
dermolenaars mochten voor de prins malen en de boeren hadden weer eens recht 
van klagen. 

Als gevolg van de hete zomer dook overal in het land botulisme op. De kranten 
stonden er regelmatig vol mee. Mensen durfden niet meer te zwemmen. Achteraf 
bleek botulisme niet schadelijk voor de mens. 

April1977. 
Ambachtelijke Korenmolenaargilde 
Ja, korenmolenbrood is in, denk je bij jezelf, als je leest dat er een Ambach
telijk Koren molenaarsgilde is opgericht. Dat gebeurde op 2 februari 1977 op 
de korenmolen van Hendrik Bökkers in Olst. In deze Overijsselse molen 
(Bökkers Mölle) werd toen het eerste schild van het Ambachtelijk Kor~o

lenaarsgilde onthuld. Na de onthulling gaf de eerste voorzitter van het Am
bachtelijk Korenmolenaarsgilde, molenaar Frans Gunnewick, een korte uit
eenzetting over geloof, hoop en doel van de nieuwe stichting. Hierna .hield 
de technisch adviseur van de vereniging De Hollandsche Molen een'-i(llei
ding. Daarna kwamen nog verschillende sprekers aan het woord, onder wie 
dr. E.H. Groot, voedingsdeskundige aan de afdeling Humane Voeding van 
de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij sprak over de verdiensten van 
echt volkorenmeel voor een gezonde voeding. 

23 mei 1977 
Negen Zuid-Molukkers kaapten bij De Punt een trein. Tegelijkertijd werden bij 
een andere Molukse aktie in Boven-Smilde l 05 schoolkinderen met wapens onder 
bedwang gehouden. Motief; aandacht voor de Molukse zaak. Nederland hield de 
adem in. Op 26 mei werden de schoolkjnderen vrij gelaten. De onderwijzers wer
den vastgehouden. Op IJ juni werden de gijzelaars, zowel in de trein als in de 
school bevrijd. Treurig resultaat van de langste gijzelingsaktie in Nederland; 2 
passagiers en 6 Molukkers vinden de dood. 



16 augustus 1977 
Rock- and RoUstar Elvis Presley stierf op 42-jarige leefdtijd te Memphis. Dui
zenden fans bewezen hem de laatste eer. The K.i.ng had overigens al vee1 van zijn 
glans verloren. Drank, drugs en eten bespoedigen zijn dood. 

Maart 1978 
Molennieuws 
Er is één B.W.O.-restauratie in volle gang, te weten 48: de Onnerpolder. De 
volgende feestelijke openingen zijn aangekondigd. 35 en 36 - de twee ko
renmolens in de gemeente Ezinge. De molenstichting biedt op zaterdag 29 
april a.s. een uitgebreid feestprogramma aan, zulks in nauwe samenwerking 
met het gemeentebestuur en met plaatselijke verenigingen. 
Om 13.00 uur wordt de weer maalvaardige De Meeuw in beweging gezet 
door de eerste vrijwillige molenaar in deze provincie: de heer Harm van Huis. 
Daarna gaat alles naar Feerwerd. Om 14.00 uur trekt gedeputeerde Halbe 
Kuipers de vang los van de grondig gerestaureerde koren- en pelmolen 
Joeswerd. Die middag hebben we in Feerwerd verder: optreden van muziek
korpsen/ optreden van een boerenkapel/ optreden van een dansgroep/ ver
koop van windkorenmeelprodukten door dames in Groninger kostuum/ een 
braderie/ spelletjes en attracties voor kinderen/ bezichtiging van de molen. 

66 - De Zwaluw te Zuurdijk 
Het bestuur van De Hollandsche Molen en het gemeentebestuur van Leens 
verzorgen de feestelijke ingebruikstelling die zal worden verricht door de heer 
J.D. Backervan de ANWB, op zaterdag 13 mei a.s. (Nationale Molendag). 

Maart 1978 
Gedicht van oud-burgemeester H. Ottevanger van UI rum bij 1 00-jarig be
staan van "De Onderneming". 

De molen van Vierhuizen "De Onderneming" 1858-1958 

Voor honderd jaar werd gij geboren, 
Ge stond daar fier en kon bekoren, 
Wie van dichtbij en ver, u gadesloeg, 
Was het de landman, achter zware ploeg 
Op visser op de zilte baren, 
Was het de koopman met zijn waren? 
Zij allen zagen u jong en sterk 
Verrichten ied're dag, Uw zware werk. 



Juni 1978 

Nu zijn er honderd jaar over Uw hoofd gegaan 
De zon beschrijft nog steeds dezelfde baan 
Maar het geslacht dat nu maar boven ziet 
Ziet niet uw fierheid, maar uw groot verdriet, 
Uw glorie is voorbij, Uw kleding is vernield 
Ontredderd staat ge daar, Uw wezen is ontzield. 
D'ontvleesde armen hoog, staart ge in 't rond 
Steunend om hulp of g 'ook ontferming vond. 

Niet tevergeefs werd Uw beroep gedaan 
Uw vrienden ontwaakten, Uw bede werd verstaan 
De vrienden van de Molen verenigden zich met spoed 
Het is nog niet te laat, het komt nog zeker goed. 
Geld van Rijk, Provincie en Gemeente, aan elkaar geschroefd 
Een luisterrijke molen zal de toekomst ons nu bien, 
En weer voor honderd jaar zal elk geslacht hem zien. 

Korenmolen »oe 
Onderneming" te 
Vierhuizen. 
Foto W. 0. Bakker, 
19 mei 1983. 

De examens vrijwillige molenaar 
Op een examendag worden de kandidaten goed beproefd. Daarom kunnen 
er slechts vier kandidaten voor zo'n examendag worden toegelaten. Toch 
waren er vijf Groningers, die graag hun opleiding met een geslaagd examen 
wilden voltooien. 

Het eerst kwam aan de beurt J.F. Walstra te Hoogezand. Hij behaalde zijn 
diploma op 17 mei op de poldermolen te Marssum (Fr.) 
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Zijn succes werd nagevolgd door mejuffrouw E.H. Berghuis te Groningen, 
J.H. van Dreeen te Groningen en H.A. Epskamp te Ezinge. Dit examen 
werd gehouden op 3 juni op de molen Oe Korenschoof te Noordlaren. Eén 
kandidaat werd hier afgewezen. 

Al met al weer een mooi succes voor de Groninger opleiding. En - we lazen 
het ook in de krant - we hebben onze eerste vrouwelijke, Groninger mole
naarster: Enna Berghuis, onderwijzeres in Groningen. Allen hartelijk gefelici
teerd! 

September 1978 
Uit gesprek met Klaas Rietema, vroeger op de oliemolen te Roderwalde en 
sinds 1919 te Tjamsweer. 

Oliemolen Roderwolde. 
Fotocollectie W.O. Bakker. Ansichtkaart uit 1965. 

Over het personeel op de oliemolens weet Rieterna te vertellen , dat zij de 
hele week in de molen moesten blijven. Daar waren dan ook kooien om de 
nacht in door te brengen, maar als het 's nachts hard waaide kwam er van 
slapen niet veelt terecht. 
Alleen zondags waren ze vrij: "Eevm noar domie luustern - ze zelln d'r wel 
nait veul van heurd hebbm, want ze zelln wel in sloap valln weezn - moar ik 
wol moar zeggn, wat'n vreeslek leevm mot dat west hebbm!". 



In 1902 is zijn vader naar Roderwalde gegaan, zoals gezegd, en daarover 
vertelt Rietema: 
"In 1918 benn wie doar stoan bleevm, toun was 't euliesloagn mit wiend
kracht niks meer weerd. Toun kwam stoom op, en toun kreeg ie aachturige 
waarkdag, woar ie ook mit zaatn. Want d'r mos ain bie 't veurslag weezn, 
ain bie 't noaslag en meelknecht bie stampers, en gewoon stonn ze van 6 
tot 6. Moar deur aachturige waarkdag mos d'rn ain ploug bie, dei mos ook 
betoald worn, is nait zo? En den oetaindelek waarn lonen lang nait zo as 
nou. Toen voader noar Roowold tougoan is zee er: "ik betoal mien baide 
blokjonges aacht gulden in week, moar ze mozzn 6 aan 6 stoan en 6 doagn 
laang" Toun stoom opkoomn is wat 't doan. Wie hebbm ook stoom had in 
Roowold. Doar het mien voader stoomketel in zet. Wiend kon nait meer, wie 
haddn veul te veul stille doagn". 

8 februari 1978 
Koning winter viel Nederland binnen en hield zo'n 14 dagen stand. Toch werd er 
geen Elfstedentocht verreden, maar voor het eerst sinds 1970! kon men weer lan
gere tijd schaatsen. 

11 juli 1978 
Bij camping Los Alfaques aan de Costa Dorade ontplofte een tankwagen. Een 
gruwelijke vuurbal spoot over een camping. Acht Nederlanders en zevenendertig 
Belgen verloren hierbij het leven. Anderen liepen ernstige brandwonden op. 

Mei 1979 
Van de redaktie: 
Er is een brief binnengekomen van molenaar Jo Reitsema van de molen De 
Leeuw te Oldehove, waarin hij reageert op Molennieuws van de vorige Zelf
zwichter. Daarin werd melding gemaakt van het feit, dat op de Leeuw weer 
gepeld wordt, mede dankzij de hulp van oud-molenaar Eitje Bakker uit Zuid
horn. Reitsema wijst ons erop, dat ook oud-molenaar Onno Nienhuis uit 
Zoutkamp bijzonder behulpzaam is geweest als leermeester in de kunst van 
het pellen. 

Mei 1979 

De luttje meul'n in Blijham 
Ains ston op 'n kruuspunt van drei wegen 
'n meul'n stoer en fier 
't was 'n boakn veur ons aal'n 
veul joaren ston 'e hier 



Nou is't n lege plekke 
de meul'n hai is nait meer 
hai is vaa/'n in oorlogsdoagen 
Ha i sneuvelde .. . op 't veld van eer 

Wie missen die ... doe luttje meul'n 
moar in gedachten zai 'k die nog, 
zo fier doar stoan 
Ik wait het wel, doe konst die nait 
verweer'n 
want den haarst doe 't wel doan. 

Moar 't slimste is dei lege plaatse 
dat lege stee in 't laand 
Nooit zell'n dien wiek'n weer draai'n 
't wordt mie benauwd om 't haart 
bekaand. 

Hail veu/ hest zain gebeur'n 
veu/ vreugd en laid ging aan dien vout 
veurbie 
moar nooit zo/st doe 'n gehaim verro- "Lutje Meul'n" - Blijham (1857-1945) 
aden Fotocollectie W.O. Bakker. 

en daarom eer'n wie nog aaltied die. 

W. de Jong - 1949 

Januari/februari 1979 
Rond de jaarwisseling begon het te sneeuwen. Het werd een echte sneeuwwinter. 13 
en 14 februari begon het tot overmaat van ramp ook nog te stonnen. Hoge sneeuw
duinen waaiden op, en grote delen van Noord-Nederland waren onbereikbaar. 

28 maart 1979 
In de kerncentrale van Han·isburg vond een explosie plaats en radioaktiviteit 
kreeg de kans om te ontsnappen. Wereldwijd braken protesten uit tegen de kern
energie. De altijd als veilig verklaarde "westerse" kerncentrales bleken toch niet 
zo veilig. 

Juni1980 
Zaagmolens in de provincie Groningen 
Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de feestelijke heropening van de 
zaagmolen Fram te Woltersum deed de heer 8. van der Veen Czn ook me-
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dedelingen over de vroegere zaagmolens in deze provincie. 
Bij de eeuwwisseling stonden er in de provincie Groningen nog een dertigtal 
zaagmolens. De heer Van der Veen verstrekte onze redactie de volgende 
nadere gegevens: 

Winschoterzij l (gem. Beerta) de houtzaagmolen van Dalfinga (v. 1811-1914). 
Fotocollectie W.O. Bakker. 

nr. jr van afbraak plaats eigenaar stichter naam/bijzonderheden bouwjr. 
1 nog bestaand Woliersurn Evenhuis "Fram" 1869 
2 1902 Foxhol Van Leggele "De Goede Hoop" 1738 
3 1902 Sappemeer Romkes "De Pelikaan" 1819 
4 1903 Zuidbroek Z. Ubbens 1853 
5 1903 0. Pekela Koerts 1854 
6 1903 Ten Boer Van Delden 1811 
7 1903 Groningen Van Houten "De twee Reizigers" 1855 
8 1903 Groningen Mulder "De Vriendschap• 1734 
9 1903 Groningen Van Bruggen ' De Zaaijer" 1697 
10 1904 't Waar Van Houten 1837 
11 1904 Opwierde Toxopeus •zeerust• 1857 
12 1904 Vierhuizen Nanninga ook oliemolen 1819 
13 1905 Meeden Stelmaker 1894 
14 1906 Middelslum Nanninga 1851 
15 1907 Groningen Stoit & De Vries "De Haas" 1858 
16 1912 Zuidbroek N Meijer 1849 
17 1914 Winschoterzijl-Daliinga vóór 

Beerta 1811 
18 1916 Bedum Si etserna 1916 zonder roeden, 

geheel verdwenen 1947 1816 
19 1917 Groningen Maathuis ' De Hoop• 1841 
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20 1918 Sappemeer Maathuis 1841 
21 1920 Muntendam Giezen "De Zeevaart" 

geheel verdwenen 1926 1801 
22 1920 Briltil Nijland-Homan 1864 
23 1920 Oosterhooge- Wasterhof 1848 

brug 
24 1920 Eexta Lemminga "De Vriendschap" 1851 
25 1924 Leens Rieterna "De Fortuin" 1829 
26 1931 Onderdendam Koops van Tjamsweer 1900 
27 1945 Blijham Stelmaker 1900 

Rienmeijer 
28 1946 Ten Post Steenbergen Zeskant, van Wasteremden 1851 
29 afgebrand Holwierde Bleeker "De Hoop" 1851 

1946 
30 omgewaaid Garmerwolde Dijk 1903 

1976 

31 januari 1980 
Kortingin Jliliana kondigde af dat zij op haar verjaardag, 30 april, zou aftreden. 
Er ontstond naar aanleiding hiervan een enorme verzamelwoede. Bijna iedereen 
hield munten met Juliana er op achter. Centen waren in 1980 bijna niet meer te 
verkrijgen. 

4 mei 1980. 
President Tito van Joegoglavië overleed. Hij liet een communistische "eenheids
staat" achter die echter geen eenheid bleek te zijn. Het vacuüm na zijn dood zou 
uitmonden in een afschuwelijke btU·geroorlog. 

20 januari 1981. 
Ronald Reagan werd president van de V.S. Wat niemand voor mogelijk hield ge
beurde toch. Een tweederangs akteur schopte het in het land van de onbegrensde 
mogelijkheden tot pregident. Reagan werd de 40e president van de V.S. 

29 juli 1981. 
Menig huisvrouw zat aan de buis genageld. Een sprookjeshuwelijk werd tot stand 
gebracht. Lady Di en Prins Charles van Groot-Brittanië gaven elkaar het ja
woord. 

Januari 1982. 
Wist u dat... 
wanneer men de trein neemt van Groningen naar Baflo of Warffum, onder
weg bij mooi en helder weer wel 21 molens kan tellen? Men moet wel over 
scherpe ogen beschikken, want sommige molens zijn moeilijk te vinden, be
ter is het nog als de bomen nog geen bladeren hebben. Ik zag de molens 
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van: Noorderhoogebrug, Zuidwolde (2), Aduard, Koningslaagte, Adorp, 01-
dehove (2) , Feerwerd, Garnwerd, Wetsinge, Westerwijtwerd, Onderdendam, 
Winsum (2) , Middelstum, Menslngeweer, Eenrum, Den Andel, Usquert en 
Kantens. Alleen de 'Joeswert' en 'De Jonge Hendrik' laten hun wieken vaak 
door de lucht klieven. Gezien op donderdag 4 maart 1982. 
Een dergelijk groot aantal molens kan men zeker niet tellen , wanneer men 
de trein neemt van Groningen naar Amsterdam, Den Haag of Maastricht... 

M.E.v.D. 

Ook de pers besteedde aandacht aan onze bijzondere gebeurtenis op 25 
februari 1982 (N. vlh N.): 

Januari 1982 
Molencommissie 1 00 keer bijeen 
De Provinciale Groninger Molencommissie vergaderde gistermorgen voor 
de 1 00-ste keer. Ter gelegenheid van dit jubileum kreeg de bijeenkomst na 
afloop een feestelijk tintje, met een vertoning van de fi lm De Krimstermolen 
van de Groninger amateur-filmer Derk Jan Tinga. Deze molen werd enkele 
jaren geleden afgebroken en herbouwd in Zuidwolde. "We werken met ver
schillende potjes voor werkloosheidsbestreiding en monumentenzorg, maar 
deze film heeft mij duidelijk gemaakt dat je met monumentenzorg heel wat 
mensen uit de WW kunt houden" constateerde Gedeputeerde lna Martens, 
voorzitter van de commissie, na afloop. 
De Provinciale Groninger Molencommissie vergaderde voor het eerst op 23 
juni 1949. De oprichting was een initiatief van de toenmalige directeur van 
de Provinciale Planologische Dienst, ir. J. Dieperink. Doel van de molen
commissie was inventarisatie van de Groninger molens, het opstellen van 
herstelbegrotingen en het doen van subsidievoorstellen. De Hollandsche 
Molen stuurde als vertegenwoordiger B. van der Veen Czn naar de eerste 
vergadering; anno 1982 is deze, op 90-jarige leefdtijd, nog steeds nauw be
trokken bij het werk van de commissie. Ook de tegenwoordige secretaris, de 
heer B. Jongsma, was er vanaf 1949 bij. 
Het aantal molens in de provincie liep gedurende het bestaan van de com
missie terug van 147 tot 82. Vooral omdat subsidiemogelijkheden gering 
waren, werd vele keren geadviseerd de gevraagde sloopvergunning te ver
lenen. "En als we niet oppassen gaan we nu weer dezelfde kant op", waar
schuwde lna Martens. Maar er werden ook resultaten bereikt. De meeste 
dorpskorenmolens werden gemeentelijk bezit en de restauratiesubsidies 
gingen omhoog. Er werden in de provincie vijf molenstichtingen opgericht en 
er kwamen steeds meer molenvrienden. Ook de belangstelling voor het mo
lenaarsvak groeide. Met als zichtbaar resultaat tientallen draaiende molens 
tijdens de Nationale Molendag 1981. 



September 1982 
"De Vlijt" te Oldendiever. 

Korenmolen "De Vlijf' te Oldendiever. 
Anno 1982. 
Ansichtkaart collectie W.O. Bakker, Hark
stede. 

Meint Noordhoek maalt daar - in z'n vrije tijd - voor een aantal warme bak
kers. Zelfs z'n vrouw weet er weg mee, want ze bakt een aantal'vlijtjes', die 
al dan niet besmeerd met roomboter er best in gingen. Voordat Meint op 
"Oe Vlijt" als vrijwilliger kan draaien, moesten er heel wat hindernissen wor
den genomen. Pas na 16 besprekingen tussen gemeente Diever en de vori
ge eigenaar J. Uiterwijk Winkel is de koopovereenkomst in 1978 gesloten. 
Het aankoopbedrag was t 150.000,-. De eigenaar wilde de molen en wo
ning tegelijk verkopen, iets waar de gemeente niets voor voelde. 

De molen "Oe Vlijt" dateert uit 1882 en is in 1956 en in 1980-'81 gerestau
reerd en uitgerust met tokwieken ir. Fauël en zeilen. De molen werd op Na
tionale Molendag 9 mei 1981 door C.d.K. mw. A.P. Schilthuis in gebruik ge
steld. Wij wensen Meint nog veel goede maalwind en bevelen een bezoek 
aan 'zijn' molen van harte aan. 

1 april1982 
Argentijnen vielen de Falldand eilanden binnen. De Falklandoorlog werd een feit. 
Het con:f)jct sudderde al sinds 1833. De Argentijnse regering probeerde met dit 
conflict haar imago in het binnenland op te vijzelen, hetgeen slaagde. De st1ijd zou 
anderhalve maand duren en kostte zo'n 1000 mensen het leven. 



24 september 1982 
Het landgoed Amelisweerd werd door de M.E. ontluimd. Zo kwam een einde aan 
de massale protesten tegen weer een autosnelweg door een prachtig natuurge
bied. 

Uit: De Zelfzwichter - nr.30- juni 1983: 

'Stel's Meulen" te Harkstede draait weer! 
door 8. Jongsma. 
In de eerste druk van het Groninger Molenboek (1958) staat de molen er 
nog prima bij. De firma Stel had de molen toen nog in bedrijf. Hij was in 
1949 hersteld door de molenmakers Roemaling en Hassing te Eexta, voor 
f 6300,-. Tegen en bij de molen stonden schuren, waarin ook heel wat 
werk is verzet. Hier stond een ruwoliemotor, van 18 pk, die een koppel ste
nen aandreef. In 1971 kocht de Slochter Molenstichting de molen aan voor 
f 1 ,-. Door het verdwijnen van de schuren is een veel betere aanblik op de 
molen tot stand gekomen. 

Van de zes molens, die in het bezit van de Slochter Molenstichting kwamen, 
was dit de laatste die voor een restauratie aan bod kwam. Lange tijd heeft 
de molen op lotsverbetering gewacht. De gebroeders Stel werkten al lang 
niet meer met windkracht. Zij overleden inmiddels op middelbare leeftijd. 
Een begroting werd opgesteld en op 9 september 1980 dienden drie Gronin
ger molenmakerijen hun inschrijving in. De laagste - de fa. Doornbosch te 
Adorp - kwam uit op f 330.000,-. Daarvoor moest heel wat gebeuren en is 
ook heel wat gebeurd. Heel veel is vernieuwd- de kap, het wiekenkruis, aan 
het achtkant nieuwe bekleding; nieuwe kroonlijst, nieuwe veldkruisen of las
einden eraan, stellingdeuren met kozijnen, ondertafelment, dakkisten, ra
men, vloeren, trappen, balklagen, luikoker, inrijdeuren, nieuw staartwerk, 
vernieuwingen aan het gaande werk, nieuwe stelling, metselwerk, enz. De 
Buurma-roeden met een vlucht van 20,50 m en een kropzwaarte Van 30 x 
34 cm, werden zelfzwichtend aangekleed, met Oudhollandse windborden op 
het voorhek. Na de inschrijving kwam het pas later tot een gunning, in ver
band met financiële onzekerheden. 

Nu is dan de molen weer een pronkstuk geworden. De heer W.O. Bakker, 
bestuurslid van de Slochter Molenstichting en van 'De Hollandscha Molen', 
heeft reeds naar tevredenheid met de molen gedraaid. 

Van dat draaien kwam weinig terecht op de feestelijke heropening op zater
dagmiddag 30 april. Er was weinig wind op deze fraaie voorjaarsdag, een 
van de weinige mooie dagen die we gehad hebben. Echter na ongeveer half 



vijf stak er een noordoostenwind op, zodat er toch nog gedraaid kon worden 
en wel tot half negen 's avonds. De vreugde was er niet minder om. De bur
gemeester van de gemeente Slochteren en voorzitter van de Slachter Molen 
stichting, de heer drs. 0 . van Diepen, constateerde dat alle stichtingsmolens 
nu een restauratiebeurt gehad hebben. 

Tijdens de feestelijke heropening in Harkstede was de publieke belangstel
ling zeer groot; er konden geen mensen meer bij op het molenterrein. De 
nieuwe naam "Stel's Meuten" - te zien op de baard - sluit aan bij het be
staande gebruik. De weduwe Stel is ingenomen met deze naamgeving, zo
als bleek uit haar toespraak. 

Molen Harkstede. Herstelwerkzaamheden 
in 1949. 
Foto: W.O. Bakker, sept. 1949. 

Uit: De Zelfzwichter- nr. 32 - december 1983: 

Vereniging Vrienden van de Groninger molens bestaat 10 jaar. 
Op 4 oktober 1973 vond de oprichting plaats. De heren T. de Jong en 8. 
Dijk, die ook nu nog bestuursleden zijn, hadden een aantal personen, van 
wie de molen-interesse of -werkzaamheid bekend was, uitgenodigd om op 
die avond in een zaaltje van de Ned. Herv. Kerk te Hoogkerk te verschijnen. 
Dat leverde succes op; de vereniging werd opgericht. 

De eerste bestuursvergadering was op 18 oktober 1973 met de heren van 
Raalte als voorzitter, 8. Dijk als secretaris en H. Weerheym als penning
meester. In het verslag daarvan staat ook te lezen, dat er bijzonder veel 
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dJffirn wrn~ 
Rietdekkersbedrijf 
@ Al meer dan 25 ;aar 

vakmanschap 
e Boerderijen e Bungalows 
e Villa's e Molens 
e Recreatiebungalows 
• Tevens golfplaatbedekking 
Ook voor reparatie & onderhoud 

1~ os9os- 20 391 
Oude Boerenweg 11 - Glimmen 

MULDER POT - KROPSWOLDE 

KOR ENMOLEN Ue Ho.-6-fl 
Woldweg 70, Kropswolde. 

Voor de zelfbakkers(ster s): 

• volkorenmeel 

• tarwebloem 

• vierg ranenmeel 

• pannekoekmeel 

* boekweitmeel 

Geopend: 
Di. t/m Vr. 13.30- 17. 00 uur, Zat. 
van 9.00-1 2.00 en 13.30-17.00 uur. 

Mo l enaa r J.J. Pot, 
te lefoon 05980- 9 49 53 

Het 
Veenkoloniaal Museum 

Veenda1n 
Een vun de grootste en meest veelzijdige musea 

in de provincie G.-oningen 

'Het verhaal van de 
Groninger Veenkoloniën' 

Openi11get.ijtleo 
maantlag gesloten, dinodag t/m vrijdag: 

11.00-17 .00 uur, zaterdug en zondag: 14.00-17 .00 uur 

liet umumm Ie Ie viudeu Iu hel eeulnam vau 

Veeu<lam, lel.a 05987-16393 

MOLENMAKERS
BEDRIJF 

Roemeling 
en 

Molerna 

KERKLAAN 5, SCHEEMDA 
TELEFOON 05979-1660 



Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 
speciaal voor Molenaars 

SINDS 1873 SPECIALIST IN HET VERZEKEREN VAN WINDMOLENS 

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

P.REITSEMA 
AMBACHTELIJK MO L8NAAR 
Schipvaart 36 
9883 PR OLnE/iOVE 

Producent van diverse soorten meel, 
zoals: * VOLKOREN TARWEMEEL 

* MEERGRANENMEEL 
* GEPLETTE TARWE 
* ROGGEBLOEM 
* ROGGE 
* HAVER 
* LIJNZAAD 
* PANNEKOEK MEEL 

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

Molen "De Leeuw" 
Oldehove Tel. 05949-1628 

~ ~ 
/"~ 

K,V HUUR 

~ ~<(;-~ VERHUUR 

~ ~~ ADVIEZEN 

<:::>«.",~ BEMIDDELING 

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

Fol kingestraat 18 
971 1 JW Gron i ngen 
Te 1. 050- 13 34 16 
Geopend: 10-12 en 13-17 .30 uur 



de sterke kanten 
vanLatnon 

GEVEL REINIGEN en IM PREGNEREN 
KELDER - en FUNDAMENTAFDICIITING 
IIOUTWORM- en BOKTOIIUESTIUJO ING 

SCIIIMMEL - en ZWAMBESTRIJD I NG 

lAM ON 
Produktieweg 8 9301 ZS RODEN Tel . 05908-12400 

Mesthandel G. WEVER & Zn. 

Uw adres voor: G. WEVER 

DRIJFMEST 
Sellingerstraat 26 
9561 TB Ter Apel 

VASTE MEST Tel. 05995-1376 

VLOEIBARE SLIB 
VASTE SLIB A. WEVER 

Sellingerstraat 22 
9561 TB Ter Apel 
Tel. 05992-4346 



Heeft u er wel eens over nagedacht, dat er mogelijk vrienden, kennissen, relaties of 
familieleden zijn, die veel belangstelling hebben voor de Groninger molens? En dat 
die belangstellenden misschien lid zouden willen worden van de Vereniging Vrien
den van de Groninger Molens, maar de stap nog niet hebben genomen? U zou hen 
daarbij kunnen helpen! Er bestaan daartoe heel wat aanleidingen! Met de feestdagen, 
zoals Sinterklaas en Kerstmis, verjaardag, etc. geeft u cadeautjes . Wat u precies zult 
geven, weet u soms niet, en dan draait het uit op een cadeaubon of boeken- of platen
bon. Wees eens origineel en schenk een (toekomstig) molenvriend(in) een lidmaat
schap van de Vereniging (voor een jaar). Wij willen u graag aanmoedigen zo'n origi
neel cadeau te geven. Voor elk nieuw aangebracht lid krijgt u van ons een molenle
peltje cadeau. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende: (blokletters a.u.b.) 

Hr./Mej./Mw .. 

Postcode -·-··· ....................... . Plaats 

geeft als lid op (voor een jaar): 

Hr./Mej./Mw . ........ -· ··-- ·- ....................... ·-- -

Adres .·-···-··-·-····· 

Postcode .............................. .... Plaats _ 

Hij/zij zal na ontvangst van een acceptgirokaart minimaal f 20,- overmaken en ont
vangt daarvoor een molenlepeltje. Het contributiejaar valt samen met het kalender
jaar. Bij aanmelding na 1 oktober geldt het volgende jaar als vol kalenderjaar. 

Datun1 ............ _ ........................ -··-·-················-···-········-·· Handtekening 

In gefrankeerde enveloppe toezenden aan de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens, 
Postbus 213, 9700 AE Groningen. 



over en weer afgepraat werd over de aktiviteiten, die de vereniging zou 
moeten ondernemen. Het verschijnsel van veel over en weer praten kennen 
we nu nog. Liefhebbers raken niet gauw uitgepraat. Het kan zijn over de ak
tiviteiten, over molenafbeeldingen, over molen!oestanden, ga zo maar door. 
Het is voor de voorzitter - sinds vele jaren is dat de heer De Jong - taak om 
het zakelijke niet in de verdrukking te laten komen. De zakelijkheid komt 
vooral aan bod bij het aankopen en beheren van molens. Daartoe - en voor 
andereaktiviteiten - werd op 14 juli 1977 de Stichting Groninger Molenvrien
den opgericht. Deze stichting kwam dus voort uit de vereniging; aanvanke
lijk met bestuursleden die ook allen bestuurslid van de vereniging waren. 

Het dreef enkele molenvrienden er toe om in 1973 een molenvereniging op 
te richten? Uiteraard geven de statuten daarover opheldering. Art. 2 luidt: 
"Het doel der vereniging is de bevordering en het behoud en in werking hou
den van de in de provincie Groningen aanwezige molens; een en ander in 
de meest uitgebreide zin genomen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; bovendien het streekeigen 
karakter, zoals zelfzwichting op de molens, te behouden". 
En die drijfveer wordt helemaal duidelijk als men de achtergrond kent. Er 
was ruim 1 0 jaar geleden namelijk een andere tijdsgeest gekomen onder de 
molenliefhebbers. Die liefhebbers gingen meer zien in de molens dan alleen 
een landschappelijke stoffering. De molen als instrument kreeg veel meer 
aandacht. Sommigen wilden wel meer proeven van de prachtige techniek 
die een molen biedt. Ze lieten zich opleiden tot gediplomeerde vrijwillige mo
lenaars en meer molens gingen met hun zwaaiende wieken het landschap 
verlevendigen. Gelijktijdig kwam de kosteloze windenergie in herwaardering 
en leefde ook de wens op de molen weer te gaan gebruiken voor het am
bachtelijk malen van graan. Die mensen, de vrijwilliger en de ambachtelijke 
molenaar, hadden uiteraard het meeste belang bij een goed werkende mo
len, graag met wieken met een systeem, waarmee vooral in de provincie 
Groningen al tientallen jaren goede ervaring was opgedaan: de zelfzwich
ting! Het stond de echte liefhebber niet aan, dat de zelfzwichting zo vaak 
werd weggerestaureerd en dat het met de maalvaardigheid van gerestau
reerde molens te vaak maar droevig was gesteld. En nog steeds zijn dit za
ken waarover wij ijveren, want helaas is het nog steeds niet overbodig. 
Hoewel een tienjarige vereniging nog jeugdig is, voelt het bestuur de be
hoefte om de geschiedenis vast te leggen. In een eenvoudig boekje - een 
soort blijvende Zelfzwichter - willen wij die geschiedenis neerleggen. Het zal 
een antwoord geven op vragen omtrent de achtergrond van de vereniging, 
hoe het ging met de opleiding van vrijwillige molenaars, wie waren de pio
niers, en uiteraard ook bijzonderheden over Groninger windmolens. 

B.J. 



6 augustus 1983. 
De laatste pijler van de Oosterseheldedam werd geplaatst. Dit omstreden project 
werd een van de spectaculairste van het gehele Deltaplan. 

21 augustus 1983. 
Benigo Aquino, de Filipijnse oppostitieleider, werd bij terugkeer naar zijn lans, 
onder ogen van de journalisten dood geschoten. De dood zou het einde van het 
Marcos regieme naderbij brengen. 

Uit: De Zelfzwichter nr. 34 -juni 1984. 

Koren- en pelmolen "Eva" te Usquert 
Op zaterdagmlddag 5 mei 1984 vond de officiële opening plaats van de ge
restaureerde koren- en pelmolen "Eva" te Usquert. Het was bij prachtig, 
zonnig weer met voldoende wind de hele dag een feestdag in Usquert. De 
Raadhuisstraat bood een feestelijk aanblik door de talrijke marktkramen. 
Vlaggen waaiden her en der. Uiteraard droegen het Harmoniekorps en de 
Grunneger Daansers ook veel bij aan de fleurige stemming. In verschillende 
opzichten deed deze feestelijke heropening denken aan die van de "Wind
lust" van Zandeweer op 14 augustus 1976. Zelfs de twee Belgische paarden 
met een boeren kar, eigendom van een boer te Eppenhulzen, maakten weer 
deel uit van het programma. In die kar namen burgemeester J. Kruize en 
gedeputeerde B.S. Wilpstra en hun dames plaats om via een rondrit door 
het centrum van Usquert naar de molen te worden gereden, met er achter
aan de wandelende genodigden. Daar verrichtte de heer Wilpstra de officië
le handeling: door het lichten van de vang ging de "Eva" draaien. Dat was 
ook het moment voor de kinderen om de vele ballonnen met allerlei kleuren 
los te laten. 

Uiteraard was er ook een opgewekte sfeer in het hotel-café 't Gemeente
huis, waar voor de genodigden een meer officieel programma werd vol
bracht. Hier werden ook de eerste exemplaren uitgereikt van een uitgave 
van de 'Stichting Molenvrienden Eva'. 

In de zaal werd ook in herinnering gebracht dat op 1 april 1981 de toenmali
ge gedeputeerde mevrouw lna Martens de slechte toestand van de "Eva" 
kwam bekijken. Zij werd opgewacht door o.a. de schooljeugd met spandoe
ken, waarop teksten als: 'lna, help Eva' en 'Laat Adam geen weduwnaar 
worden' (hiermee wordt de molen "Adam" in Delfzijl bedoeld). En: 'Wallis, 
jouw spel is vies'. 
Het bleek aldus dat 't niet alleen bij de bestuurders bekend was dat door 
een ingreep van de toenmalige staatsecretaris C.R.M. de financiële toezeg-
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ging voor "Eva" aan het wankelen was gebracht. Mevrouw lna Martens was 
in de zaal aanwezig en stelde de eerstbedoelde spandoek beschikbaar voor 
opstellen in de molen. Namens de Stichting Groninger Molenvrienden reikte 
de heer Jongsma twee molenboeken uit: een aan de burgemeester en een 
aan de heer D.R. Douma, directeur van de Dienst Gemeentewerken. Aan 
laatstgenoemde omdat het voor hem een zware opgave was geweest in 
restauratie-besprekingen te komen tot een redelijke samenwerking met de 
vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ook werd 
door de Stichting Groninger Molenvrienden aan de 'Stichting Molenvrienden 
Eva' een envelop met inhoud geschonken. 

Molen "Eva" te Usquert in een verstild 
dorpsbeeld. 
Fotocollectie: C.E. v.d. Horst. 

Uit: De Zelfzwichter nr. 36 - december 1984: 

In memoriam 
Op 2 december 1984 is vrij onverwacht op de leeftijd van 59 jaar overleden 
de heer H. van Raalte. 
De heer Van Raalte was mede-oprichter van de Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens. Jarenlang was hij bovendien voorzitter of secretaris in het 
bestuur. Deze situatie veranderde, nadat hij was benoemd tot directeur van 
het bejaardencentrum "Hippolytushoes" te Middelstum, een functie waar hij 
zich volledig voor in zette. Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe. 



30 mei 1984. 
ln de nacht van 30 op 31 mei viel in grote delen van het noorden van het land bet 
licht uit. Plunderaars maakten misbruik van de situatie. De politic kon het aantal 
alarmmeldingen niet verwerken. Vooral middenstanders in de stad Groningen 
werden slachtoffer van de hebberigheid van de mens. 

31 oktober 1984. 
lndira Gandi werd in New Deh li door haar eigen lijfwachten vermoord. Ben mar
kante, maar tevens omstreden bewinsvrouw. liet het leven. 

Uit: De Zelfzwichter nr. 38 -juni 1985: 

Wijziging redaktie 
Met ingang van dit tweede nummer in 1985 vindt er op redaktioneel gebied 
een belangrijke wijziging te melden. De redaktie heeft namelijk afscheid 
moeten nemen van haar eindredakteur, de heer B. Jongsma. Laatstge
noemde heeft gemeend ook de vrijwillig opgenomen taken drastisch te gaan 
beperken. 

Vanaf het prille begin van ons verenigingsblad 'De Zelfzwichter' heeft de 
heer Jongsma zijn stempel hierop gedrukt. Het eerste nummer is nog onge
dateerd en ongenummerd, maar het verscheen in maarVapril 197 4 in een 
dikte van 12 pagina's en nog niet voorzien van afbeeldingen. De bijdrage 
van de heer Jongsma bestond uit de rubriek 'Molennieuws' en tot op heden 
is deze rubriek steeds door hem verzorgd. In januari 1976 zien wij Jongsma 
als redakteur vermeld. Met een aantal medewerkers worden dan 16 pagi
na's vol geschreven. Illustraties zijn er ook dan nog niet, deze verschijnen 
eerst in 1979. Geleidelijk aan worden dan ook 'De Zelfzwichters' dikker tot 
rond of ruim 32 pagina's. In deze ontwikkeling heeft de heer Jongsma een 
belangrijk aandeel gehad en wij als redaktie willen hem daar graag onze 
dank voor overbrengen! De nieuwe redaktie-samenstelling kunt u vinden op 
de voorgaande pagina; wij zullen trachten het blad, dat veel bijval van onze 
leden ondervindt tenminste op dezelfde voet voort te zetten. 

Ook in dit nummer zult u weer diverse interessante zaken over onze wie
kendragers kunnen vinden en uit de verslagen van de verschillende aktivi
teiten kunt u bemerken hoe aktief onze vereniging en stichting steeds zijn! 
Wel is het noodzakelijk dat wij blijvend op uw steum kunnen en mogen reke
nen. Als u ons blijft helpen en een vriend of kennis overreedt om toe te tre
den als lid van onze vereniging, dan gaan wij verder! Vol goed moed, onze 
molens zijn het waard! 



21 februari 1985. 
Voor het eerst sinds 22 jaar werd weer een Elfstedentocht verreden. De omstan
<ligheden waren niet best. Op veel plaatsen lag water en diepe scheuren werden 
zo aan het oog onttrokken. Van Benturn kwam uit een kopgroep van vier, als 
winnaar naar voren. 

Zomer 1985. 
Wie in de zomer van 1985 rustig een wijntje wilde drinken bedacht zich wel twee 
keer. De kranten stonden gedurende de zomermaanden voJ met wijnschandalen. 
In diverse, vooral Oostenrijkse wijnen, bleek ditbyleenglijcol te zijn toegevoegd. 
In meer dan 700 Oostenrijkse en in 40 Duitse wijnen werd het giftige goedje ge
vonden. 

Uit: De Zelfzwichter nr. 43 - september 1986: 

In memoriam Tiddo K. Mulda 
Op 16 augustus 1986 overleed Tiddo Klaas Muda, bekend als de molenaar 
van "De Jonde Hendrik" te Den Andel (gemeente Baflo) , na een langdurige 
ziekte, in het Groninger ziekenhuis. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar. 
We schreven bekendheid als molenaar, nauwkeuriger is: peller. Want juist 
als pelmolen heeft "De Jonge Hendrik" vele jaren gedraaid. En het waren 
sinds mensenheugenis Muda's die dit voor Groninger molens zo bekende 
bedrijvigheid in stand hielden. Tot voor ruim 20 jaar werkte Tiddo Muda sa
men met zijn vader. Toen nog was veel gort nodig voor een grote zuivelfa
briek (gortepap). En nog maar enkele jaren geleden gaf Tiddo Muda de be
drijfsvoering over aan een jongere. 

Al met al was geruime tijd "De Jonge Hendrik" de laatste molen in Neder
land, waar met windkracht de gerst werd ontbast tot gort. (Tegenwoordig is 
al weer enige jaren geleden de windmolen "De Leeuw" te Oldehove ook 
weer als pelmolen in bedrijf gesteld.) 

De Muda's oefenden met groot vakmanschap hun zeer gespecialiseerd be
roep uit. Alleen de beste kwaliteit wintergerst werd ingekocht. 

In het Groninger Molenboek wordt een hoofdstuk gewijd aan de "Grunneger 
Pelmeulen". Op de bijbehorende foto's ziet men Tiddo Muda in aktie met 
"schoot inloaten", "halve schoot optrekken", "Stain rauwen", "koepschaar
pen", "bliksloagen", enz. Allemaal foto's genomen in een tijd, dat het leek 
dat Muda de laatste windmolen-peller zou zijn . 

Zijn geliefde molen, tegenwoordig in het bezit van de Stichting Groninger 

11 



Molenvrienden, werd onmiddelijk na zijn verscheiden door een vrijwillige 
molenaar in de rouwstand gezet. 
Moge het gerst pellen vooral een Groninger aangelegenheid zijn geweest 
en nog zijn, ook Muda was op en top een Groninger. een man van weinig 
woorden, maar wat hij zei had des te meer draagkracht. Een man op wie 
men kon bouwen, die altijd wel behulpzaam wilde zijn. Er zullen mensen zijn 
(waaronder onderduikers) die kunnen beamen, dat dit zeker in de oorlogstijd 
opging. Maar ook kinderen, die de molen kwamen bekijken, konden zich 
geen vriendelijker en deskundiger gids wensen. 

De naam Muda zal nog in lengte van jaren in de Groninger molenwereld ge
noemd worden. 

28 j anuari 1986. 

a. Jongsma 

Molenaar T.K. Muda (1916-1986). 
Fotocollectie: C.E. van der Horst. 

Het Amerikaanse ruimteveer Challanger ontplofte enkele seconden na de start. 
Zeven astronauten, waaronder een lerares, vonden de dood. Het Amerikaanse 
ruimteprogramma zou voor langere tijd stil komen te liggen. 

3 augustus 1986. 
Willem Ruis, de dan overbekende, en drukke presentator overlijdt op 41-jarige 
leeftijd. De presentator, met z'n niet in te houden energie, werd vooral bekend 
om VARA's Sterrenslag. 



Uit: De Zelfzwichter nr.47- september 1987: 

In memoriam B. van der Veen Czn. 
door 8. Jongsma 

Hier verlaat de heer B. van der Veen Czn. 
de "Krimstermolen" te Zuidwolde op de 
dag van de feestelijke opening op 30 april 
1979. Dat was een winderige dag; hoed op 
tijd vast houden. 
Foto: B. Jongsma. 

Op 3 augustus 1987 overleed de heer Berend van der Veen Czn., geboren 
te Eenrum op 1 oktober 1891, als zoon van een molenbouwer-aannemer. 

Wij - Groninger molenvrienden kunnen hem herdenken als de grote molen
kenner, die vaak werd aangeduid met "onze mentor". 
Een markante man, die vaak van zich deed spreken, maar die zelf ook veel 
sprak en schreef en daarbij vaak belangwekkende zaken naar voren bracht. 
De eerste en de tweede druk van het Groninger Molenboek zijn voor ons 
zijn belangrijkste publikaties. Voor de eerste druk in 1958 leverde hij de 
tekst. En ook bij de tweede druk was zijn inbreng de belangrijkste. Kenmer
kend was weer het vermelden van veel (historische) gegevens, dit zeer tot 
waardering van de lezers/molenliefhebbers. 
De heer Van der Veen was een pionier, op het gebied van de waardering 
van het Groninger landschap, van historische gebouwen (Bond Heemschut) 
maar boven alles van molens. En aldus was hij ook bestuurslid van de Ver
eniging De Hollandsche Molen in haar begintijd, nu ruim 60 jaar geleden. 
Later werd bij tot erelid benoemd. 

Voor de provincie Groningen is belangrijk dat hij een regionaal molenbe
wustzijn op gang wist te brengen. Aldus kwam het in 1949 tot de oprichting 
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van de Provinciale Groninger Molencommissie; de eerste moleninstantie 
voor de provincie Groningen. Daar bleef het niet bij. Hier kwamen immers 
ook tot stand een Vereniging Vrienden van de Groninger Molens en een Gil
de van Vrijwillige Molenaars. Er ging een Groninger molenwereld ontstaan; 
een grote verandering vergeleken met de tijd dat men nog wel eens een 
molen restaureerde vanuit landschapsbehoud maar ook vaak gemakkelijk 
een sloopvergunning afgaf. 

Het wordt vaak gezegd: hij blijft in onze gedachten. Dat is voor een ieder, 
die zich enigszins verdiept in de Groninger molenhistorie, een overbodige 
opmerking. Die komt dan op paden, die door de heer Van der Veen zijn ge
plavleid en gemarkeerd. 

1 januari 1987. 
Per 1 januari werd z~jreflektie voor fietsen verplicht. Zoals gewoonlijk riep deze 
maatregel veel protest op. Massaal overtrad men de nieuw wet, totdat de banden 
vervangen werden. De politie trad niet op omdat ze onderbezet was en deze zaak 
geen prioriteit had. 

6 maart 1987. 
De Harald of Pree Enterprise zonk voor de Belgische kust. De veiligheid van 
veerschepen stond wekenlang ter discussie. Bijna 200 mensen kwamen om. De 
veerboten bleven echter onder andere naam en dezelfde condities varen! 

Juni1988 

Ruststand = roeststand? 
door a. Jongsma 

Deze vraag was in 'De Zelfzwichter' 4/87 aan de orde. We brachten in het 
artikeltje "Welke ruststand kiest u, molenaar?" vier bekende wiekstanden in 
beeld, een in de vreugde-stand, een in de rouw stand, terwijl de twee bo
venste afbeelden ruststanden zijn, waarvan een in de roede-voor-de-borst
stand en de andere in de overhek-stand. Aanbevolen werd om van de beide 
ruststanden de voorkeur te geven aan de overhek-stand, omdat het hemel
water dan het vlugste wegkomt. De heer J.M. Knol : twijfelt er niet aan dat uit 
onder houdsoogpunt de overhekstand duidelijk de voorkeur verdient. Het is 
dan inderdaad zo, dat alle regenwater door de schuine stand goed kan weg
komen, hetgeen ook gunstig is voor bijv. de mechaniek van de zelfzwich
ting. 
De vraag: "Welke ruststand kiest u, molenaar?" lijkt niet meer moeilijk te be-



antwoorden als men denkt aan een duurzaam in stand houden van het wie
kenkruis. Aldus is deze zaak ook voor de molen eigenaar interessant. Er 
kunnen enige voorzieningen nodig zijn om van ruststand te veranderen, zo
als het aanpassen van de bliksembeveiliging. Een dergelijke uitgave past in 
de subsidieregeling voor het jaarlijkse onderhoud. 

Juni1988 

Van de voorzitter 
door T. de Jong 

Een van onze wensen is nog steeds, een spinnekop en een tjasker in onze 
provincie terug te krijgen. We hopen op dit punt aktiviteit te kunnen ontwik
kelen en wij houden u hiervan op de hoogte. 

De Amerikaanse windmotor in de omgeving 
van Ten Post. 
Foto M.E. van Doornik, 3 oktober 1981. 

De vereniging is in het bezit gekomen van een z.g. Amerikaanse windmotor 
een grote stalen molen. Voor zover bekend is het het laatste exemplaar in 
de provincie Groningen. We zoeken voor deze molen een geschikte plaats, 
wie kan ons helpen? Voorwaarden zijn dat hij weer een functie krijgt, ge
makkelijk te bereiken is en landschappelijk mooi komt te staan. Er is een 
mogelijkheid als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dat de molen op de 
Monumentenlijst wordt geplaatst. Dit zou het onderhoud zeer ten goede ko-



men. Voor watercirculatie in een parkgebied zou hij zeer geschikt zijn. 
Graag ontvangen wij tips voor een mogelijke plaats. 

Juni 1988 

VERGETEN ROMPEN 
door H.A. Hachmer 

Romp van "Bus zien eu/iemeul'n" te Veendam. 
Foto: Veendammer/Groninger Dagblad. 

In het Groninger Molenboek, uitgave 1981, pag. 76 Vm 81 , vinden we een 
lijst van nog aanwezige molenrompen in de provincie. Helaas is deze lijst 
niet compleet. 
Uw raakties zijn onontbeerlijk. Hoe meer reakties, des te betrouwbaarder 
wordt de lijst. 
De conclusie die we uit dit alles kunnen trekken, is dat we momenteel 46 
rompen bezitten. Er zijn twee herontdekte bijgekomen en vier rompen ge
sloopt. Nummer 48 uit de oude lijst hebben we niet mee gerekend. Deze be
stond in 1981 al niet meer. Eén romp is in restauratie, namelijk de Bus zien 
Euliemeulen te Veendam en één romp ligt opgeslagen, te weten De Zee
meeuw van de Lauwerspolder. De kans bestaat dus dat deze eens her
plaatst wordt. We hopen dat we enkele rompen ooit weer eens als volledige 
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molens kunnen beschrijven. Voorwaarde is dan wel, dat er rompen blijven 
bestaan. Molenbehoud is óók rompen behoud! 

December 1988 
De vereniging hecht waarde aan een zo breed mogelijk opgezette molendo
cumentatie van de nog aanwezige en de reeds verdwenen molens ... 

Het archief-ducumentatie centrum 
door F.L. Humbert 

In de twee voorafgaande afleveringen van 'De Zelfzwichter' werd u reeds op 
merkzaam gemaakt op de archiefcommissie. Aan het einde van het kalen
derjaar lijkt het een goede gelegenheid de leden van de vereniging te herin
neren aan het bestaan van de archiefcommissie. 

Tachtig molens in het 
Groninger landschap 

Maart 1989 
Het nieuwe boekje 'De Zelfzwich
ter', Tachtig molens in het Gronin
ger landschap, is uit! 
U ontvangt het boekje na overma
king f 5,50 per stuk (incl. portokos
ten) op giro rekening nr. 38.66.034 
van de Vereniging Vrienden van de 
Groninger Molens te Scheemda. 
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Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd zich te melden bij de com
missie. Door de heer Jongsma is ons het archiefmateriaal geschonken dat 
hij heeft geproduceerd en verzameld tijdens zijn funktioneren bij de Provin
ciale Planologische Dienst. Voor deze donatie zijn wij hem zeer erkentelijk. 

6 april1988. 
De 45 jarige Ferdi E. werd gearresteerd. Hij bleek de op 7 september 1987 ont
voerde Gerrit Jan Hein, topman van het Ahold concern, al op de dag van de ont
voering te hebben vermoord. Met de arrestatie van E. kwam een dramatisch einde 
aan de ootvoeringszaak die maandetl in nevelen was gehuld. 

Zomer 1988. 
De zomer stond volop in het teken van Oranje. Op 21 juni werd West Duitsland 
verslagen met 2-l. Het was tijdens de wedstrijd uitgesrorven op straat. De finale 
op 25 juni werd met 2-0 van Rusland gewonnen. Nederland ging uit zijn dak. De 
niet voetba]Jiefhebber kon in deze nutancten beter emigreren. 

Juni1989 

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

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

3 januari 1989. 
De Chinese regering trad keihard op tegen de al maanden durende studentenpro
testen. Met tanks werden de studenten van het plein van de Hemelse Vrede ver
dreven. Er vielen waarschijnlijk enkele honderden doden. China bleef als com
munistisch bolwerk bestaan. 

7 november 1989. 
Het derde kabinet Lubbers werd gevormd. De C.D.A. was tijdens de verkiezin
gen als duidelijke winnaar uit de bus gekomen. Er werd een coalitie gevormd met 
de PvdA. 



Maart 1990 

Binnen een jaar molenaar? 
door 0. Overdijk. 
Een leuke kreet, maar heb je er wat aan? Natuurlijk niks, de bedoeling was 
om even aandacht te trekken voor het volgende: In bestuursvergaderingen 
van de Stichting 'De Groninger Molen' en van de Vereniging Vrienden van 
de Groninger Molens is een voorstel aan de orde geweest, om te komen tot 
een wat vereenvoudigd examen en lichter diploma, dat de bevoegdheid zou 
geven een molen zelfstandig te bedienen. 

De beweegredenen en de opsomming van voor- en nadelen laten we even 
buiten beschouwing, maar in het kort komt het hierop neer: Molenaars-ge
zel. 
Gezel was een echte rang in de oude gilden, toegekend door het gilde, op 
voorstel van een gildemeester, aan een door hem opgeleide leerling. De 
leerling moest zijn kunde bewijzen met een door hem vervaardigd werkstuk. 
De beoordeling van het werkstuk leverde al of niet de gewenste rang op. In 
een later stadium kon de gezel dan door het vervaardigen van een meester
werk ook nog als gildemeester worden toegelaten tot het gilde. 
Instelling van een diploma molenaars-gezel, gaat uit van dezelfde principes: 
men hoeft (nog) niet alles van het vak af te weten, om in staat te zijn zelf
standig een molen te kunne bedienen, met inachtneming van alle veiligheids 
eisen, voorzover van toepassing op die bepaalde molen. 

De algemene kennis van molens zou van beperkte omvang kunnen zijn en 
het aantal praktijkuren, dat verreist is kan sterk worden verminderd, omdat de 
praktijk op een enkele molen wordt verkregen, waarvoor de bevoegheid dan 
ook uitsluitend zou mogen gelden. Graag zouden wij dit voorstel doen aan de 
Vereniging 'Hollandsche Molen' en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Om 
een indruk te krijgen, hoeveel steun dit idee zou ondervinden, vragen wij om 
uw positieve reakties. Het spreekt vanzelf, dat kritische opmerkingen ook 
welkom zijn, want dat kan leiden tot verbetering van het voorstel. 

Juni1990 

Een halfwas opleiding is een slechte zaak 
door J. C. van Drie/. 
Ik vrees dat veel van de huidige vrijwillige molenaars zoveel plezier beleven 
aan hun eigen molen, dat ze de laatste jaren te weinig wervende energie 
hebben gestoken in het aantrekken van een nieuwe generatie vrijwilligers. 
Dat moet echter de allerhoogste prioriteit hebben, want juist voor molens 



geldt dat stilstand achteruitgang betekent. 
Ik vind dat molens zoveel vakmanschap vereisen dat het riskant is te vol
staan met een halfwas opleiding. Ik kan me trouwens niet voorstellen wat 
voor aardigheid er is aan zo'n uitgeklede hobby: voor de prins draaien en 
niet weten van de hoed en de rand. 
Rijexamen voor een auto doe je ook niet op een motorfiets, 

Maart 1990 
Verlichting examen aanvaardbaar 
door J. Th. Bijl, Delfzijl 
Als leek en vermoedelijk het jongste lid (in tijd wel te verstaan) van uw Ver
eniging, wil ik gaarne reageren op uw artikel in "De Zelfzwichter'' betreffende 
de opleiding tot molenaars-gezel. Ik vind het een goed idee, omdat er te 
veel tijd in gaat zitten. Dat is jammer. 

December 1990. 
Zal een gilde-molenaar ooit zwichten voor een gezellig idee? 
door F.L. Humben 
Men vreest dat het ontstellend tekort aan vrijwillige molenaars (zowel gedi
plomeerd als in Qpleiding) ertoe zal leiden dat molens door stilstand en ge
brek aan onderhoud weer in de versukkeling zullen raken. Bovendien wordt 
verwacht dat beheerders of eigenaars van molens bij gebrek aan gekwalifi
ceerde vrijwilligers een beroep zullen doen op goedwillende, maar ondes
kundige hobbyisten. Aangezien het mijn bedoeling is kort samen te vatten 
als een soort stand van zaken, zal ik mij van commentaar onthouden. Ik 
vraag mij echter af in hoeverre onze molens zijn gediend met dergelijke in
zichten. 

December 1990. 
Hoge bomen, hoge heren, die kan de molenaar beter weren 
door H.A. Hachmer. 
Menig vrijwilliger klaagt over de slechte windvang. Gebouwen, bomen, zelfs 
complete bossen houden de wind uit de zeilen. De Kloostermolen te Garres
weer is in het wijdse Groninger landschap met een boel pijn en moeite weer 
te vinden. De windvang van de poldermolen te Wedderbergen laat sterk te 
wensen over en zo kunnen we nog wel doorgaan. Voor ons is er een troost: 
in het verleden ging het niet altijd beter. 
Hij herinnerde de hoge heren aan het feit, dat de molen tijdens de bouw op 
een goed houtstek stond, in het geheel niet belemmerd door bomen of ge
bouwen. 

Anno 1891 was dit wel anders. Gebouwen, maar vooral de hoge populieren 



en iepen aan de Stationsstraat belemmerden de vrije windvang. Daliinga 
verzocht daarom om de bomen te toppen, opdat de molen weer in staat zou 
zijn tegen vakgenoten te concurreren. Hij vertrouwde op de gedachte dat B. 
en W. de handelsnijverheid gunstig gezind waren. B. en W. waren onver
murwbaar ... overschakelen op stoom ... Dit leidde tot massale protesten van 
omwonenden ... En de bomen ... die staan er niet meer. 

Bomen belemmeren de wind-toevoer in hoge mate/ Koren- en pelmolen Pieterburen (gem. 
Eenrum). 
Foto: P. van Dijken, 28 januari 1986. 

I januari 1990. 
Oud en nieuw werd in Berlijn uitbundig gevierd. Voor het eerst sinds dertig jaar 
konden Berlijners aan weerszijden van de muur elkaar de hand schudden. 

2 augustus 1990. 
Saddam Hussein viel met zijn troepen Koeweit binnen. De al maanden slepende 
crises kwam tot een dieptepunt. Honderden Europeanen kwamen vast te zitten in 
Irak. 

Maart 1991 . 
Conservering, een goede zaak 
door T. de Jong 
De poldermolen De Zwakkenburger was de eerste molen, die door een aan-



tal leden van de Vereniging werd geconserveerd met onduline-platen. In 
een hechte samenwerking met de Monumentenwacht werd de molen van 
een gewisse ondergang behoed. Dat deze werkzaamheden niet voor niets 
zijn geweest, is reeds gebleken. 
De molen staat nu op de Monumentenlijst. Hierdoor is de kans aanzienlijk 
gestegen dat deze molen ook daadwerkelijk weer gerestaureerd zal worden 
en een functie zal krijgen. De tweede molen, die door onze Vereniging werd 
geconseveerd was de Langelandster Watermolen te Garmerwolde. Enkele 
leden van de Vereniging verwijderden het riet. Molenmaker Medendorp be
kleedde daarop de kap en het acht kant met watervast triplex. Deze conser
vering kon mede betaald worden uit de onderhoudssubsidie voor deze mo
len. 
Thans kent deze molen betere tijden en wordt regelmatig door vrijwilliger 
H. Noot in bedrijf gesteld. 

De derde molen, die onze Vereniging onderhanden nam, was de Zuidwen
dinger te Vierverlaten. Ook hier hebben een aantal aktieve leden van onze 
Vereniging de molen van het nog aanwezige riet ontdaan. Hierna werd de 
molen met onduline platen weer waterdicht gemaakt, wachtend op betere tij
den. Van deze molen kan eveneens worden gemeld dat het wachten niet te
vergeefs is geweest. De molen is thans weer geheel gerestaureerd en zal in 
april 1991 worden opgeleverd. We mogen stellen dat het tijdig conserveren 
van deze molens door onze Vereniging succesvol is geweest. Een woord 
van dank is op zijn plaats aan alle vrijwilligers, die daadwerkelijk hebben 
meegeholpen aan het behoud en wederopbouw van deze molens. 

September 1991. 
Oproep vrijwillige molenaars 
Voor een groot aantal goed gerestaureerde molens in de provincie Gronin
gen 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 be
zigheid. Een eenheid van natuur en techniek. Het Gilde van Vrijwillige Mole
naars verzorgt de opleiding in ons land. Inlichtingen hierover kunt u krijgen 
bij ons bestuurslid. dhr. B. Dijk- Aduarderdiep 3, 9833 TG Den Ham (Gr.) -
telefoon 05903-17 22. 

December 1991. 
Aanwinst archief 
Vele jaren lang heeft ons lid de heer H. G. Schaap uit Groningen alles ver
zameld op 't gebied van molens in het noorden van ons land en in het bij-



zonder de provincie Groningen.Onlangs is dhr. Schaap verhuisd naar een 
bejaardenwoning. Het bleek toen onmogelijk al deze zaken, ook Groninger 
kerken en de historie van deze provincie behoorden tot zijn verzamelobjec
ten, naar de kleinere behuizing mee te nemen. De molenverzameling heeft 
hij toen spontaan aan onze Vereniging geschonken. 

17 januari 1991. 
De operatie Dessert Storm o.l.v. generaal Schwarzkopf werd ingezet. Het westen 
stelde haar oliebelangen veilig. Israël werd bestookt met raketten. Begin maart 
werd Koeweit bevrijd. Hussein werd overigens niet verslagen. De V.S. waren 
bang voor een machtsvacuüm. 

13 maart 1991. 
De bekende akteur Cor Witsche overleed. Hij was bij een hele generatie beter be
kend als Pipo de Clown. Meer dan 20 jaar werd de serie door de V.A.R.A. uitge
zonden. 

December 1992. 
Excursie 1992 in de Veenkoloniën 
Nog nooit hebben de excursiegangers van deze excursie zo'n fraaie zonni
ge dag gehad. Jammer genoeg was het nagerecht nogal knieperig uitgeval
len: één balletje ijs per persoon met een dotje slagroom erop. In schoon 
twintig seconden was het op. Hierna genoten wij nog op zomerse wijze van 
een drankje op het terras en die dag kon niet meer stuk! 

December 1992. 
Kamer of opslagruimte gevraagd 
Er wordt door ons momenteel gezocht naar een centraal gelegen ruimte, zo 
mogelijk met computerfaciliteiten. Maar concreet gaat het om circa 25 m2 

kantoorruimte, die gratis beschikbaar is, in de stad Groningen. Zoeken wij 
naar de speld in de hooiberg? 

13 april 1992. 
Het zuiden van Nederland werd getroffen door een aardbeving. Roermond werd 
het zwaarste getroffen. De schade liep in de miljoenen. 

4 oktober 1992. 
Terwijl velen naar Studio Sport keken stortte op een Bijlmerflat een vrachttoestel 
van de El Al neer. Er vielen tientallen doden, waaronder vele Surinamers, die een 
paar jaar eerder ook al waren getroffen door een zware vliegramp. 



Brand molen "De Hoop" te Kropswolde 
op woensdagmiddag 30 juni '93. 
Letterlijk verslag van het interview op Radio Noord met de Brandweercom
mandant van de gemeente Hoogezand. 
Opgenomen door Harmannus Noot te Haren op bovengenoemde datum. 

Okkie Smit: 
Meneer Gerards brandweercommandant, we staan hier bij de nog wat na 
smeulende molen, wanneer is de brand ontdekt ? 

Commandant: 
We hebben ongeveer nu een half uurtje terug melding gehad van een 
brandmelding bij de molen aan de Woldweg, waarbij wij toch de melding 
kregen dat het een serieuze brand was. Wij zijn daarop direct gealarmeerd 
en uitgerukt hierheen. Wij zijn hier ter plaatse aangekomen. We hebben ge
constateerd dat de molenaar die bezig was met afbrand werkzaamheden 
aan de molen, de brand zelf al met behulp van een poederblusser had ge
blust. Daarna was hij bezig met behulp van een tuinslang om de zaak toch 
nog onder 'controle te houden' tot dat wij gekomen zijn. 

Okkie Smit: 
Zoals het er nu uitziet blijft de schade tot aan de buitenkant beperkt geloof ik? 

Commandant: 
Ja, we hebben binnen de zaak gecontroleerd en aan de binnenkant is er 
verder niks aan de hand, we hebben wel de zaak afgedekt i.v.m het bluswa
ter wat naar binnen komt. En de schade blijft beperkt tot aan de buitenkant, 
maar ja, je ziet dat we toch een behoorlijk deel van het stro van de molen af 
moeten halen (zie foto) omdat we toch met zekerheid willen weten dat de 
brand uit is. 

Okkie Smit: 
Het lijkt of er nog steeds wat rook uitkomt ? 

Commandant: 
Ja, maar ik denk dat het meeste dat er nu uitkomt meel is, dat er dus verder 
geen brand meer is en dat er toch wel zoals het nu is definitief uit is. 

Okkie Smit: 
Los van de cultuurhistorische waarde, kunt u een inschatting geven van de 
financiële schade ? 



... 

Commandant: 
Ik heb geen flauw idee wat een dergelijke molen kost, maar ja toch enkel 
het belang dat zo'n molen voor Hoogezand behouden blijft ben ik toch blij 
dat het zo afgelopen is en dat hij niet verder is verbrand. 

Okkie Smit: 
Enerzijds heel prima dat de eigenaar ten tijde van de brand zelf ingreep met 
een poederblusser, maar aan de andere kant lijkt het me ook niet handig om 
bij een met riet gedekte molen afbrandwerkzaamheden te verrichten? 

Commandant: 
Nee, vermoedelijk was het wat verstandiger geweest als hij wat zeil of iets 
dergelijks over het riet had gehangen, zodat als toch eventuele vonken die 
er af springen op het zeil terecht komen. Maar goed we zullen met hem 
overleggen dat wanneer hij er straks mee verder gaat dat wel doet zodat we 
niet voor een tweede keer hierheen hoeven te komen . 

Okkie Smit: 

Molen ·oe Hoop• Kropswolde. De brand
weer kontroleert de rietvacht op eventuele 
verborgen vonken. 
Foto H. Noot, 30 juni 1993. 

Hoe zal de reactie van de verzekeringsmaatschappij hierop zijn denkt u? 

Commandant: 
Ik heb geen idee. Ik denk dat dat een zaak is van hun kant en dat wij daar 

&m 



geen oordeel over moeten geven. Maar we proberen straks wel te voorko
men dat het weer opnieuw gebeurt. 

Studio Radio Noord: 
Aldus brandweercommandant Jos Gerards bij de korenmolen "De Hoop" in 
Kropswolde . 
De eigenaar van de molen had geen behoefte aan commentaar. 

30 juni 1993. 
Een onschuldige onderhoudsbeurt werd bijna molen "De Hoop" te Kropswol
de fataal. Tijdens het afbranden van verf vatte het rietdek vlam. Door snel 
optreden van de molenaar en de brandweer, werd de molen behouden. 

29 mei 1993. 
Het opkomende rechts-extremisme hield Duitsland steeds meer in de greep. In 
Solingen werden vijf Turkse vrouwen en meisjes levend verbrand nadat enige 
"Fanatiker" een brandbom in hun woonhuis hadden gegooid. De Duitse regering, 
die wel krachtdadig tegen het Links-extremisme kon optreden, stond met de han
den in de mouwen. 

Nieuwe leden 

T. Aukes 
P. Bakker 
B. J. Bartelds 
R.Beerta 
E.Bodde 
Fam. J. van Dam 
T. Goldhoorn 
J . H . Gunnewick 
J. T. Mulder 
H. Prenger 
Mevr. M. Spakman 
K. Sterkenburg 
Fam. W. de Vries 
E. J. Wiersma 

Groningen 
Winsum 
Groningen 
Zuidbroek 
Onderdendam 
Paterswelde 
Delfzijl 
Vragender 
Groningen 
Vriescheloo 
Oldenzijl 
Zoutkamp 
Grootegast 
Pieterzijl 

HET OMMELANDER 
ANTIQUARIAAT 

geschiedenis, topografie en literatuur 
Groningen-Friesland-Drenthe 

in- en verkoop van boeken en 
prenten 

catalogus 01> aanvraag 

Cornelis Alberlsstraat 2 
9901 EJ APPlNGEDAM 

tel: 05960-28166 



Rabobank ~ 
Voor een hypotheek op maat 

.-.·-· ·-· .... ('\, 

i 
• 
t 
i 
i 
• 
t 
• 
t • 
t 
• 
t 

i 
~~~~~~"E~~~M~ ~ 

• fHondc,..porl a 
VOl.Je/zaJ~fl, V~/· f 
.JrquariumbcnodigJI.~Jcn i 
fHcngcl•ronortikrlrn ! 
en alles voor Uw louisdieren t 

Rijksstraatweg 135 ~ i 
Telef. 344816 f 
H A R E N ( G r.) i 

• • --.·-·-·-·-·-

& 
~ Wij hebben J! ' n grote collectie 
~ geboortekado's, zoals: 
Q 

kindercouverts, 
rammelaars, 

s paarpotten, 
servetbanden, 
paplepels en 

geboortebekers 
i n zilver en pleet, 

GRAVEREN GRATIS! 

JUWELIER REPKO 
Herestraat 4 
Groningen 

Kabobank ~ 
. Voor een spaarvorm die bij u past 



Vereninging 
Vrienden 
van de 
Groninger 
Molens 

Postbus 213 
9700 AE Groningen 


	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
	App0039
	App0040
	App0041
	App0042
	App0043
	App0044
	App0045
	App0046
	App0047
	App0048

