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Bij de voorplaat • 
Een winters beeld van de 
koren- en pelmolen 
DE VIER WINDEN te 
Pieterburen. De molen 
wordt bemalen door o.a. 
D.J. Tinga, die aanko
mende vrijwilligers hier 
het molenaarsvak 
bijbrengt. 
(foto: coll. HB) 

pag 6 • In september vond de jaarlijkse excursie 
plaats die door onze vereniging wordt 
georganiseerd. Een drietal verslagen laten u het 
verloop van deze dag zien. Wellicht een aansporing 
om volgend jaar ook mee te gaan. 
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pag 21 • Biotoop blijft onze aandacht vragen. 
Zonder vrije windvang geen - of een weinig -
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artikelen lezen van ons lid H. Blaauw. Dit keer 
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Redactioneel 
Commentaar • Tijd vliegt. 1996 verdween als sneeuw voor de zon. 
Tijdens de afgeiÓpen najaarsvergadering kreeg ik voor het eerst DE 
ZELFZWICHTER no. 1 onder ogen. Het eerste nummer is nog steeds 
voorradig en verkrijgbaar b ij de vereniging! In het eerste nummer stond 
behoorlijk veel molennieuws. Daarnaast was er de zorg over de toena
me van het groen. In al die jaren is er dus helaas niets veranderd. 
Boekennieuws is ook al een rubriek van het eerste uur. Geen uitgebreide 
beschrijvingen zoals we die nu kennen, maar kort en bondig de titel van 
het boek en de prijs. Boekennieuws en molennieuws zijn de oudste en 
de meest gelezen rubrieken van DE ZELFZWICHTER. Achter in deze Zelf
zwichter vindt u wederom boekennieuws onder de kop "OVER EEN 
MOLENVERZAMELING". En ondanks het ziekbed van schrijver en lezer C. E. 
van der Horst kwam de kopij weer op tijd binnen. Voorwaar een 
prestatie ! In 1997 hopen we met nog meer vaste rubrieken te gaan 
werken. Herkenning en herkenbaarheid zijn de sterkste kanten van ons 
verenigingsorgaan. En net als in nummer 1 sluiten we af met: "Zegt het 
voort!, U wordt lid van de Vrienden van de Groninger Molens". 
Zo blijft DE ZELFZWICHTER groeien. 0 

H.A. Hachmer 

de zeJfzwic:bteP 

VRIENDEN VAN DE 

GRONINGER MOLENS 
De omslag van de eerste Zelfzwichter 
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vereniging I 

Verslag van de naiaarsvergadering 
(gehouden op donderdag 14 november Ie Ten Boer) 

door H.A. Hachmer 

al een vergadering in het "centrum" van Groningen namelijk te 
Boer. Ten Boer was wat molens betreft inderdaad een centrum

plaats. Helaas zijn bijna alle molens verdwenen. 
Een kleine 60 personen woonden de vergadering bij. De heer Kalk was 
b l ij dat de animo voor bezoek van de vergaderingen weer stijgende was. 
Tijdens de opening van de vergadering wees hij ook op het ziekbed van 
onze leden de heren C.E. van der Horst en W.O. Bakker. Hij sprak de 
hoop uit dat ze volgende vergadering weer van de partij zouden zijn . De 
verbeterde samenwerking met de STICHTING DE GRONINGER MOLEN en het 
Gilde van Vrijwillig molenaars begint ook vruchten af te werpen. Het is 
in ieders belang dat de banden nog nauwer worden aangehaald. Het 
opzetten van een centraal molenarchief te Appingedam wordt door de 
archiefcommissie ter hand genomen. De eerste stappen zijn gezet . 
Vanaf november heeft onze vereniging weer een nieuwe penningmeester 
in de persoon van mevrouw Willie Wasterdijk uit Oosternieland. 
Na de opening van onze voorzitter gaf de heer Rubingh tekst en uitleg 
over de voortgang van de sastaurati e van de WITTE MOLEN. Nieuwe 
vloeren zijn geplaatst en de paardenstal is opgeknapt. Men is nu zo ver 
dat volgend jaar de stelling kan worden geplaatst. Via allerlei fondsen 
hoopt men geld binnen te krijgen voor de kap. Deze werd in 1934 
verwijderd. De middenstand van Ten Boer had overigens al flink in de 
buidel getast en men hoopt dat binnen een paar jaar het aangezicht van 
de molen weer compleet is. 
Na de officiële mededelingen volgde een diapresentatie van Bernard 
Dijk. Dia's van molens welke eens in een wijde boog rondom Ten Boer 
stonden passerden de revue. Na afloop kreeg de heer Dijk als dank een 
boekenbon. Omstreeks tien uur ging iedereen weer naar huis. 0 
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Verslag van de beleidsvergadering 
(gehouden op donderdogavond 21 november in Hoogkerk) 

door G.J. de Vries 

rzitter T. Kalk kon om ruim 8 uur 23 personen welkom heten in het 
bouw bij de Hervormde kerk te Hoogkerk. De heer Rubingh doet 

mededeling van een uitnodiging van de gemeente Ten Boer om nader 
overleg over de subsidiëring over de herbouw van de romp en de 
inrichting van de romp als molenmuseum. Het verslag van de 
voorjaarsvergadering wordt door secretaris De Vries voorgelezen en 
vastgesteld. De heer Bakker is erg ingenomen met het erelidmaatschap 
van de vereniging waartoe in de voorjaarsvergodering is besloten. De 
Notionale Molendog zal in 1997 nog op dezelfde dog worden 
gehouden als de Notionale Fietsdag. In de daaropvolgende jaren zal 
voor een andere dog worden gekozen om tot een betere aandocht voor 
de molens te komen. De aandacht is nu heel sterk gericht op de 
Fietsdag. 
Er wordt uitleg gegeven van de gezamenlijke commissies die voor de 
vereniging, het GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS en de STICHTING DE 
GRONINGER MOLEN aan het werk zijn. Zo zijn er een gezamenlijke 
Archiefcommissie, P.R.-commissie en een voorbereidingscommissie voor 
een gezamenlijk molenblad gestort. 
Voor het gezamenli jk molenblad worden opmerkingen gemaakt over de 
voorgestelde naam van het blad, over het formaat en de noodzaak van 
een redactiestatuut en een hoofdredacteur. De vraag kwam naar voren 
of de regionale stichtingen belangstelling zullen hebben om in DE 
ZELFZWICHTER te publiceren. Een aantol belangrijke zaken moeten echter 
nog worden uitgezocht voordot er met een gezamenlijk molenblad kan 
worden gestort. 
De archiefcommissie is druk aan het werk om gegevens over de huidige 
en verdwenen molens te registreren en te archiveren. De' ongeveer 1 000 
molen locoties die er in de provincie zijn geweest van verdwenen en 
bestaande molens zullen worden genummerd. Voorts wordt gewerkt aan 
een nieuwe nummering van de huidige molens. Dit zal een nummering 
worden waarbij de molens alfabetisch worden gerangschikt onder 
plaatsnamen· die in het veld terug te vinden zijn. Plaatsnamen van 
gehuchten zullen worden vermeden. Ook zullen gegevens over de 
sarrieshutten, molenaarswoningen, Amerikaanse windmotoren en de 
nieuwe windmolens worden geregistreerd. Deze gegevens zijn foto's en 
ansichten, krantenknipsels en andere molengegevens. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de historie van molens in diverse archieven . . 
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Aan de leden van de vereniging en andere molenliefhebbers wordt een 
oproep gedaan om gegevens van molens die men kwijt wil, af te staan 
aan de archiefcommissie. 
De P.R.-commissie buigt zich over de publ iciteit over molens rond de 
NATIONALE MOLENDAG en er wordt nagedacht over de GRONINGER 
MOLEN DAG. 
De Begroting voor 1997 wordt zonder verdere discussie vastgesteld. 
Het Jaarplan 1997 geeft vragen over de omvang van de werkzaam
heden van de vereniging. Het bestuur is van mening dat de vereniging 
zich breed moet inzetten voor allerlei molenzaken zoals in het jaarplan 
is aangegeven. Het jaarplan za l volgend jaar worden gespl itst in een 
algemeen gedeelte en een gedeelte dat op korte termijn zal worden 
gerealiseerd. Gesproken wordt nog over de slechte situatie van de 
Kloostermolen in Garrelsweer. De molen is g rotendeels geconserveerd. 
Het is gebleken dat WV-kantoren weinig belangstelling meer hebben bij 
alleen molenroutes, maar dat er voorkeur is voor routes waarin allerlei 
bezienswaardigheden zijn opgenomen. Het vervaardigen van laatst
genoemde routes vraagt echter veel meer tijd en overleg. Getracht wordt 
komend voorjaar toch 
met één of meerdere 
routes uit te komen. 
Zonder hoofdelijke stem
ming wordt besloten mw. 
W. Wasterdijk te benoe
men als bestuurslid van 
de vereniging. Mw. Was
terdijk zal de functie van 
penningmeester op zich 
nemen. Het bestuur is 
hiermede weer compleet. 
In de rondvraag wordt 
door de heer Tinga gevraagd naar de plannen voor het uitkomen van 
een nieuw molenbeek. De voorzitter antwoordt dat er voorbereidingen 
worden getroffen, maar dat er nog niet concreet aan wordt gewerkt. 
Nagedacht wordt nog over de vorm van het 3e Groninger molenbeek, 
die wellicht anders van opzet zal moeten zij n dan de vorige uitgaven. 
Een suggestie wordt gedaan om eerst een molenkaart uit te brengen 
zoals die ook a l in enkele andere provincies is uitgebracht. 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieders 
inbreng en wenst iedereen wel t huis. 0 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Excursie naar de Achterhoek 

door Martin E. van Doornik 

Zaterdag 21 September 1996: het was 
redelijk weer, bewolkt met weinig zon maar 
wel veel wind! ~oals vanouds kwamen de 
deelnemers bij elkaar voor het Groninger 
Hoofdstation. Er waren net teveel mensen 
voor één bus en te weinig voor twee bussen, 
daarom is er gebruik gemaakt van een 
gewone touringcar en een personenbusje 
tijdens onze excursie. Ik schat het aantal 
deelnemers op 55. 

Door enkele verlate gasten vertrokken we met 
20 minuten vertraging. Onze chauffeur met 
de eeuwige stralende glimlach, Piet Bakker uit 
Winsum is inmiddels in dienst bij een ander 
busbedrijf. Piet Bakker heeft jarenlong voor 
onze Vereniging gereden. Wij zien hem jam
mer genoeg niet meer terug als onze 'vaste' 
chauffeur. Als eerbetoon aan hem plaatsen 
wij hiernaast een foto van hem. 

e 1euwe buschauffeur leek op minister Dijkstol. Via Meppel, Zwolle en 
doorn waren we spoedig in Arnhem. Van daaruit ging het oost

waarts, waar we in Zevenaar de torenmolen BUITENMOLEN zogen staan. 
Met stilstaande wieken, maar wel met een blauwe wimpel op de kap. 
Kort daarna kwam DE HOOP te OudZevenaar met de Van Riet-wieken in 
beeld, waar beroepshalve wordt gemalen. Kronkelend over het prach
tige Montferland, stopten we in Zeddam om de bekende GRAFELIJKE 

TORENMOLEN te bezoeken, moor eerst gingen wij koffie drinken in het 
café BIJ KOBUS. Bij de 15e-eeuwse oude reus aangekomen, bleek hij 
ondertussen omgekruid te zijn, iets wat wij hebben gemist. Want de 
molen .heeft een uniek binnenkruisysteem met een houten tandradbaan 
naast de kruiring in de kap. Maar malen wilde hij wel op de krachtige 
oostenwind! Ik heb deze molen wel vaker gezien, maar sinds de restau
ratie van 1991 zag ik hem voor het eerst d raaien. Een groot gemis zijn 
de oorspronkelijke houten schaliën op de kap, want dakleer hoort niet 
op een uit de Middeleeuwen daterende molen. Er werd tevens een be-
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zoek gebracht aan een museumboerderij achter de torenmolen en aan 
de rosmolen tegenover de torenmolen. De inrichting van de in 1973 
gereconstrueerde rosmolen verpest het originele interieur van de ros
molen, want het gaande werk en het koppel maalstenen stonden er wat 
verloren bij tussen de gestalde voorwerpen. Haal er liever een paard bij! 
Na afloop gingen we terug naar hetzelfde etablissement voor een 
warme maaltijd. Het was heerlijk. 

GRAFELIJKE. TORENMOLEN te 
Zeddam anno 1440 

De molen is laatstelijk 
gerestaureerd in 1991 

(foto: col/. HB) 

Daarna begon de reis naar 
het oosten van de Achter
hoek, de weg liep op korte 
afstond van de Duitse grens, 
waar we soms Duitse huizen 
konden z1en . Een aantal 
molens g1ngen aan ons 
voorbij, onder andere DE 

WITTEN te Etten, DE ORAN

JEMOLEN te Bredevoort en 
DE MEENKMOLEN te Miste. 
Wij kwamen ook langs Ulft, 
waar wij restanten zagen 
van de ijzerindustrie van 
weleer. Voor de komst van 
de Hoogovens leverde Ulft 
maar liefst 7 5 % van a l het 
ijzer in Nederland! In het 
boek Gilde-Informatie XXII ft~~~~ 
over bovenassen staat een ~ 
afbeelding van een ijzermolen te Ulft in de 18e eeuw. 
Na een kronkelige tocht door de prachtige bossen stapten wij uit bij de 
BERENSCHOT'S WATERMOLEN te Woold, in het Gelders Molenboek de 
MOLEN VAN BUUNK genaamd. Het is een watermolen uit 17 49 met een 
onderslagrad en gerestaureerd in 1984. De voorgevel is echter in voor
oorlogs Art Deco-stijl opgetrokken. Tegenover deze molen heeft er tot 
1898 een hoge achtkante stellingmolen gestaan. In het ver overhangen
de dok zit een vreemde uitsparing, welke nodig is voor het laten posse
ren van hoog opgeladen hooiwagens over de molenbrug. De molenaar 
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stelde het rad in werking en er werd zelfs mee gemalen. Het gaande 
werk is interessant, onder meer een groot spoorwiel met verticale kam
men. Niet ver daarvan staat de molenaarswoning met een bakkerij, 
waar de naam Bakkerij Berenschot boven de winkelpui in fraaie Art 
Deco-l etters af valt te lezen. In het voormalige pokhuis boven de molen 
was er gelegenheid tot koffie of thee drinken. 

De MOLEN VAN BUUNK te Woold, gemeente Winterswijk, anno 1749 
(foto col/. HB) 

Het werd al wat loot, de wijzer op de klok was de 1 6 uur reeds gepas
seerd, toch gingen we nog één molen bezoeken en wel voor ons een 
oude bekende, namelijk DE VIER WINDEN te Vragender. In Winterswijk, 
naar men zegt de mooist gelegen gemeente van Nederland met "con
stant vakantiegevoel thuis", zagen we de molen DE OUDE MOLEN of 
VENEMANS MOLEN, welke in restauratie was, het werd haast een 
complete herbouw. De stenen onderbouw is hoger opgemetseld, maar 
het oude Zaanse achtkant is zover vergaan, dat er een geheel nieuw 
achtkant moest komen. Het hiervoor benodigde hout is gezaagd op de 
houtzaagmolen AGNETA in het nabij gelegen Ruurlo, welke wij tijdens de 
excursie van 1 989 hadden bezocht. Onderweg zagen we de bekende 
beltmolen HERMIEN te Harreveld. Deze molen is genoemd naar 
mevrouw Hermien Wolterink-Domhof, de huidige eigenaresse en 
weduwe van de vroegere molenaar. Zij draagt de molen een warn'l hart 
toe . Het begon te regenen, toen de molen van Vragender in zicht kwam. · 
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Opvallend is het grote, nieuwe silogebouw ten oosten van de molen, 
maar wel aardig qua vormgeving. Geen lelijke grijze golfplaten bouw
werk, zoals vaak gebruikelijk is. Een daverend applaus weerklonk door 
de bus, toen er bekend werd gemaakt dat molenaar Frans Gunnewick 
ook lid is van onze Vereniging. Het kan ook niet anders, als men weet 
dat het achtkant van de in 1958 gebouwde molen uit Stedum afkomstig 
is. Het is een echt familiebedrijf, vader, zoon, dochter en schoonzoon 
helpen mee in het drukke maalbedrijf. Naast de molen is een leuke win
kel gevestigd. De Achterhoek is een echt Rooms-Katholieke streek, we 
zagen hier en daar in de molen een crucifix hangen. De molen heeft 
onlangs een nieuwe roede met Ten Have-kleppen gekregen, maar daar
entegen zijn de Fauël-fokken door het Van Busselsysteem vervangen. De 
kap kruit daar zo licht, dat er kettingen om de kuip geklemd dienen te 
worden, wanneer de molen maalt. 
Het liep reeds-tegen zevenen, toen wij verdwaalden in de buurt van 
Tubbergen in Twenthe, en onze bussen maakten lange omwegen. Bij 
Geesteren stond de beltmolen DE GROTE GEESTERENSE MOLEN hevig te 
vervallen. Een schrijnend voorbeeld hoe de zeer slechte biotoop hiervan 
de oorzaak is! Haal de kettingzagen maar tevoorschijn! 
Heel moe waren wij toen de bussen eindelijk kort na half negen het 
stationsplein opreden, waarna wij elkaar een wel thuis wensten. Wij 
konden terug zien op een _uitstekende molenexcursie in één van de 
mooiste delen van Nederland, een compliment aan de organisatoren, 
F.L. Humbert en Gerard Koster, is dan ook op z'n plaats. 0 

Uitlil 
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Excursie naar de Achterhoek 
op zaterdag 21 september 1996 

door Floris van Dijk 

~~t iedereen was ofge
~~JIIn, vertrokk~n wij naar 

de Achterhoek. Onderweg 
kregen wij van alles te horen 
over de grote plootsen waar 
wij langs kwamen. Ook werd 
het koffieopporoot uitgepro
beerd, wat veel moeite kostte, 
moor volgens mijn buurman 
smookte de koffie wel. 

Ik del"\k ddt 
die de bu> iç1_ 

De eerste molen die wij op onze route zagen was de torenmolen van 
Zevenaar. Wat mij opviel terwijl wij doorreden was dat deze binnen
kruier buiten gekruid scheen te worden, moor volgens lda Wierenge 
werd hij met dat touw gevangen. (correct! red .) 

De reis ging verder naar leddam waar wij eerst een kopje koffie 
dronken bij Kobus. Daarna gingen wij naar de GRAFELIJKE TOREN

MOLEN. Wij werden in drie groepen verdeeld. Ik heb eerst de torenmolen 
bekeken. Deze torenmolen is gebouwd op een belt omstreeks 1450. In 
de kop kregen wij uitleg over deze molen door een gids. Hij had het 
over zaken die ik a l wist, dus keek ik eens goed rond. Dit was mijn 
eerste binnenkruier. Het viel mij op dat er aan twee kanten tegelijk 
gekruid kon worden: Volgens de gids was dat gemakkelijker voor de 
molenaar. De gids wees ons nog op een oude radiozender die vermoe
delijk in de tweede wereldoorlog was gebruikt door de Duitsers. 
Nadat ik de molen bekeken had ging ik naar de rosmolen, die er tegen 
over stond. Dit is een molen die wordt aangedreven door paarden. Deze 
molen was weer opgeknapt door een plaatselijke stichting, het Sint 
Oswaldusgilde. 

Op 150 meter afstand van de molen stoot een daglonershuisje, dat in 
1993 herbouwd is naar vroeger voorbeeld (1875- 1900) De streekge
bonden benaming is Kotstede en dit huisje is gebouwd op initiatief van 
het hiervoor genoemde gilde. Vandaar de naam Gildekoat. Het is een 
heel interessant huis met een echte openhaard, waar men gezellig om-

~on ,;Hen e:. :~~~~:~~~.:~~.~~:~:.ave' vmege<. Achte' ;, nog 



een echte stal met drie geiten en twee varkens, een kippenhok, ganzen 
en kalkoenen. Ze waren nog bezig om een authentieke hooibelt te ma
ken. Op zolder waren allemaal ouderwetse dingen en gereedschappen. 
Er was ook iemand die er smakelijk over kon vertellen. Ik had er nog 
wel een paar uur kunnen b li jven, maar we moesten helaas weer verder, 
bovendien was het etenstijd. 
Terug bij Kobus hebben wij een heerlijke maaltijd genuttigd. Een bord 
soep, schnitzel met patat en rauwkost en ijs na. Eén persoon kreeg iets 
extra's bij het ijs. Het was Kobus ter ore gekomen dat Roelof Moorlach 
jarig was. Een gewoonte bij Kobus is dan dat er vuurwerk in het ijs zit. 
Aldus gebeurde het. Het leek prachtig en er werd geapplaudisseerd. 

Wij waren een beetje veel overtijd en zijn toen binnendoor naar 
Winterswijk, naar BERENSCHOT'S WATERMOLEN gegaan. Deze molen wordt 
al in 1303 genoemd en is de enige van de vier overgebleven waterrad
molens van de gemeente Winterswijk. Ook hier nog even een kopje 
koffie voor wij weer verder gingen. 

Hierna zijn we naar Vragender 
gegaan. Daar staat de korenmol en 
DE VIER WINDEN. De molen vormt 
het middelpunt van een modern 
maal-, meng- en voederbedrijf 
welke wordt gerund door de fam. 
Gunnewick. Het IS een echte 
molenaarsfamil ie. Het was best 
leuk te zien hoe alles verliep met 
allerlei pijpen, maar naar mijn 
smaak niet leuk meer. 

Daarna keerden wij weer huis
waarts. Wij werden nog op enkele 
molenrompen geattendeerd als 
troostprijs. Veel molens hebben we 
onderweg niet kunnen zien omdat 
er zeer veel bomen groeien en 
omdat het in deze streek niet dik 
bezaaid is met molens. Toch was 
dit een geslaagde excursie en je 
kon merken dat de organisatoren 
er veel moeite voor gedaan had
den. Hulde voor hen en volgend 
jaar net zo! 0 

Oe VteR WtNDE;N te Vragender 
(foto: MEvD, 21-09-96) 



mol en nieuws •1---------

Molennieuws 
De nummers bij deze molennieuwtjes verwijzen naar het molennummer in de tweede 
druk (1981) van het Groninger Molenboek. 

29. Korenmolen A EOLUS te Farmsurn 
Onderstaand artikel ontvingen we reeds in februari maar is door 
onze fout nog niet geplaatst, waarvoor excuses. 
Thee Bijl is samen met Bart de Waal als vrijwilliger werkzaam op 
deze korenmolen. We laten hen aan het woord: 

Van meet af aan was het 
onze bedoeling de molen 
weer maalvaardig te ma
ken, maar na een aantal 
door ons aangebrachte 
verbeteringen, bleken de 
aanwezige maalstenen 
niet geschikt om fijn meel 
te kunnen malen. Wij 
hebben ons dus ingezet 
om een nieuw koppel 
stenen te krijgen en met 
succes! Medio 1995 is er 
in overleg met gemeente
werken Delfzijl een goed 
gebruikt koppel overge
nomen van molenaar J. 
Pot uit Kropswolde . 
In 1995 hebben we heel 
wat tijd besteed aan het 
afvoeren van de oude 
stenen en het weer plaat
sen en afstellen van het 
nieuwe koppel. We heb
ben, uit veiligheidsover
wegingen, van gemeente
werken D elfzijl extra man
kracht gehad voor takel
werkzaamheden. 
We hebben nu weer een 

De kloeke korenmolen AEOLUS te Farmsurn 
Gebouwd omstreeks 1811 

(foto : col/. HB) 
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prachtige maalvaardige molen, die een prima, voor consumptie 
geschikt, volkorenmeel produceert. Bij goede weersomstandig
heden is de molen iedere dinsdag- en donderdagmiddag open en 
bij voldoende afzet van ons meel zullen wij regelmatig demon
straties geven. Tot ziens. 

39. Poldermolen DE HELPER te Haren 
Deze poldermolen is ondanks het feit dat het jaarlijkse onderhoud 
goed en regelmatig is uitgevoerd, toe aan een flinke restauratie. 
Binnenkort zal met de werkzaamheden worden begonnen. Molen
bouwer L.H. Duym zal de restauratiewerkzaamheden uitvoeren. 
Het MEERSCHAP PATERSWOLDE, eigenaar van de molen DE HELPER 

heeft in goed overleg met de vrijwillig molenaar en molenbouwer 
L.H. Duym en met technische ondersteuning door D.J. van der Zee 
van de SDGM een restauratieplan met kostenbegroting opgesteld. 
De gemeente Haren heeft de molen geplaatst op een Meerjaren
planning Monumenten voor het jaar 2002. Het bestuur van het 
MEERSCHAP PATERSWOLDE heeft gelet op de slechte staat waarin de 
molen verkeert en de wens de molen draaivaardig te houden, 
besloten niet te wachten tot het jaar 2002, maar de voorfinancie
ring van de restauratiekosten voor eigen rekening te nemen, in 
afwachting van de uitbeta ling van de subsidie. De gemeente 
Haren zal de restauratie van de molen aanmelden voor het extra 
dotatie fonds voor restauratie van rijksmonumenten. De RIJKS
DIENST VOOR MONUMENTENZORG heeft de subsidiabelekosten 
vastgesteld op een bedrag van f 164.376,-. 
Een opsomming van de belangrijkste werkzaamheden: 
• vernieuwen van windpeluw en voorkeuvelens 
• vervangen van de korte spruit samen met het achterkeuvelens 
• vervanging van de bekleding van zeven velden 
• het maken en plaatsen van een nieuwe houten vijzel 
• vervangen van de korte schoren 
• het reviseren van de lange spruit 

Het is de bedoeling dat de molenmaker begint met de vijzel; die 
deze winter in zijn werkplaats zal worden gebouwd. Naar ver
wachting zal de totale restauratie van deze poldermolen eind 
1997 gereed zijn. Dit fraaie monument kan dan weer in volle 
glorie draaien aan de boorden van het Paterswoldsemeer. 
(W. Veen, secr. Meerschap Paterswoldel 
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43. Poldermolen DE WESTERHORNER te Grijpskerk 
Op de laatst gehouden Open Monumentendag op zaterdag 14 
september moest vrijwillig molenaar Marc Hazenberg met 
ontzetting toezien hoe de molen ondanks een neergelaten vang 
toch bleef doordraaien. Het euvel ontstond na veel kabaal boven 
in de kap. Door aantasting door houtworm brak de vang in het 
buikstuk in tweeën. Gelukkig waaide het niet erg hard. Door de 
molen uit de wind te kruien kon het wiekenkruis worden gestopt. 
Herstel is in voorbereiding, echter voor deze tegenslag was dit 
jaar geen geld meer beschikbaar ... 

51. Korenmolen DE KORENSCHOOF te Noordlaren 
Deze molen in eigendom van de gemeente Haren wordt goed 
onderhouden. De laatste jaren heeft de gemeente veel onder
houdswerken aan de molen laten uitvoeren. Een voeghout is aan
gelast, de kruiring is vervangen, een nieuwe bonkeiaar aange
bracht, het stellinghek is grotendeels voorzien van een nieuwe 
dekker. Het onderachtkant is opnieuw ingevoegd, op de stelling is 
een regenkraag aangebracht. Een nieuwe lange schoor heeft er 
mede voor gezorgd dat de molen van een zwaar kruiende molen 
nu weer een licht kruiende molen is geworden. 
Verbeteringen aan het wiekenkruis staan nog op het programma. 
De buurman zorgt voor tarwe, zodat er regelmatig gemalen kan 
worden. (T.- de Jong) 

57. Poldermolen DE JONGE HELD te Leegkerk 
In september werd van deze fraai gelegen molen de kap gelicht. 
Deze zal geheel worden vervangen, evenals de kuip, de neuten
ring en het boventafelement. Ook de houten schroef moet worden 
hersteld. Daarnaast is voorzien in een nieuwe roede. Op dit 
moment (20 november) is de rietdekker bezig de kap van een 
bedekking te voorzien. Voorheen had de kap van de molen een 
beschoten bekleding, afgewerkt met dakleer. Uitvoerder van het 
werk is de firma Dunning te Adorp. 

60. Koren- en pelmolen GROTE GEERT te Kanfens 
Bij de koren- en pelmolen in Kanfens hoorde vroeger ook het 
molenaarshuis met daarnaast een schuur. Het was de boerderij 
van de familie Nienhuis, destijds aan de rand van het dorp. De 
molen GROTE GEERT werd in 1979 voor het laatst gerestaureerd. 
Na de restauratie werden er heel wat plannen gelanceerd voor het 
behoud van het molenaarshuis met schuur. Er werd zelfs over-
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wogen om in de schuur een overdekt zwembad te maken. Helaas 
verkeerde de schuur in slechte staat van onderhoud en besloot de 
voormalige gemeente Kanfens het complex te slopen. De stookhut 
en waterput bleven staan a ls aandenken aan het molenaarshuis. 
Jaren gebeurde er niets meer aan de stookhut. De jeugd gebruikte 
het in de avonduren om er stiekem te roken en meerdere malen 
werd er een vuurtje gefikt. En dat vlak bij de molen die helemaal 
bedekt is met riet! De MOLENCOMMISSIE en de VERENIGING VAN 
DORPSBELANGEN KANTENS kwamen in het geweer, want als er niet 
snel iets zou gebeuren, dan zou de stookhut en de waterput het
zelfde lot beschoren zijn als het molenaarshuis. Gelukkig was de 
gemeente Eemsmond bereid met de financiën over de brug te 
komen. Het uitvoerende werk gebeurde door een aantal vrijwil
ligers uit het dorp. Er werd zeven weken aan de stookhut gewerkt 
en het resultaat mag gezien worden. Op zaterdag 2 november 
werd door wethouder Tiekstra van de gemeente Eemsmond de 
stookhut officieel geopend en de sleutel werd overhandigd aan de 
vrijwillig molenaar. Bezoekers die de molen bezoeken ·kunnen ook 
een kijkje nemen in de stookhut. Een mooie aanwinst bij de molen 
GROTE GEERT, waar naar hartelust wordt gemalen en gepeld. 
(Gerard Werkman) 

89. Koren- en pelmolen DE LEEUW te Oldehove 
Nadat de plaatsing van de kap op de molen van Reitsema enkele 
keren door de harde wind was uitgesteld, kon dit op vrijdag 8 
november wel doorgaan. Een grote kraan van DOK zorgde ervoor 
dat de bijna veertien ton zware kap op de juiste plaats kwam. 
Voor molenaar Reitsema betekent het dat hij binnen afzienbare 
tijd weer met behulp van windkracht kan malen. 

92. Koren- en pelmolen DE ONRUST te Oude Pekela 
Hier werd in september de vernieuwde kap herplaatst, evenals 
staart en schoren. Tevens werd een roede compleet met het 
hekwerk vernieuwd. 

Molenromp DE WIDDE MEULEN te Ten Boer 
Een overzicht van de werkzaamheden van onze Stichting aan de 
molenromp te Ten Boer. 
Vrijwel iedere donderdagmiddag kunt u een aantal vri jwi lligers 
bezig zien met het herstel van deze, op de. monumentenlijst 
staande, molen. Het herstel van de romp nadert zijn voltooiing. 
Het was bij de start van de werkzaamheden bijna niet mogelijk 
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boven in de molen te komen, nu is de vierde zolder ingericht als 
kantine. Onder diverse legeringsbalken zijn sleutelstukken aange
bracht, vier zolders zijn voorzien van nieuwe vloeren. Momenteel 
wordt er nog gewerkt aan nieuwe trappen. De elektrisch aange
dreven maalstoel is uit elkaar geweest. Aan de buitenkant is de 
molen gereinigd en voorzien van een stuclaag en weer keurig wit 
geverfd. · De tegen de molen aangebouwde paardenstal heeft een 
nieuw pannendak gekregen en zal, zoals op oude foto's is te zien, 
met de molen weer geheel wit worden geschilderd. In 1997 hopen 
we de stelling te kunnen plaatsen, de financiën hiervoor zijn bijna 
rond. De RijksDienst voor de MonumentenZorg heeft ons 70% van 
de totale restauratiesom toegezegd. Dankzij veel medewerking 
van vrijwilligers is reeds voor f. 1 00.000 aan herstel werkzaam
heden klaargekomen. Door de gemeente Ten Boer is ons voor het 
jaar 2000 f 1 0.000,- . en voor 2001 f 17.000,-. toegezegd. Een 
jubileumactie "50 JAAR MIDDENSTAND TEN BOER" heeft ons f. 5.000,
opgeleverd. De bevolking is ingenomen rT)et onze werkzaamheden 
en houdt ons goed in de gaten. Onder het motto "Geef Ten Boer 
zijn gezicht terug" gaan we rustig door, want waar nu het terrein is 
van gemeentewerken aan het water stond eens een houtzaag
molen, met houtzaagmolen "Bovenrijge" is dat gezicht terug geko
men. Datzelfde willen we ook bereiken met DE WIDDE MEULENI Wij 
wensen allen die achter onze plannen staan een voorspoedig 
1997. (de rest niet? Red.) 

(STICHTING GRONINGER MOLENVRIENDEN, T. de Jong) 

Molenromp BOMBAY Ie Grootegast 
Via de krant lazen we een bericht met betrekking tot een aanvraag 
voor een bouwvergunning voor deze molenromp. De molenromp 
is in betrekkelijke korte tijd weer van eigenaar verwisseld. De 
oorspronkelijke eigenaar, Molenpolder Bombay, ging op in het 
waterschap Westerkwartier. Dit waterschap was de molen liever 
kwijt dan rijk en verkocht het object aan F. Wijma te Opende. 
Molenstichting Westerkwartier had geen belang bij een bouwval 
en zag bovendien geen kans tot herbouw van de molen te komen, 
ondanks dat de molen sinds 1990 op de monumentenlijst was 
geplaatst. De heer Wijma wilde destijds de romp weer inrichten tot 
woonruimte. De huidige eigenaar, J. Storteboom uit Kornhorn, wil 
nu daàdwerkelijk tot actie komen en de molenromp opnieuw 
inrichten. Hierbij zal het scheprad komen te verval len. 
Het scheprad in de molenromp doet sinds een aantal jaren geen 
dienst meer. Door verlaging van het waterpeil (ook hier!) liggen 
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de restanten van het grote scheprad thans volledig droog. De 
nieuwe eigenoor stelt het scheprad en waterwiel graag 
beschikboor aan diegenen die affiniteit hebben met dit stukje 
verleden in het Westerkwortier. Hier ligt een uitdaging voor de 
gemeente Grootegast, Waterschop Noorderzi jlvest en porticulieren 
om van dit restant een monument te mokenl Herbouw tot een 
compleet werkende molen lijkt ons op dit moment een utopie. Alle 
voorbereidende werkzoomheden ten spijt. Er ligt een compleet 
uitgewerkt herbouwplan met begroting klaar. Dit is destijds onder 
voorzitterschop van wijlen B. Jongsmo tot stond gekomen. In DE 
ZELFZWICHTER nummer 46 (2/87) stoot een uitgebreid verslog te 
lezen over deze molenromp. 

me d ede I i n gen •1--------

Het molenkantoor is verhuisd 
Sinds 27 september 1996 is onder andere het 
molenkontoor van de STICHTING DE GRONINGER MOLEN 
verhuisd naar A-Weg Sc. De organisaties binnen de 
STICHTING fEDERATIE MONUMENTEN ORGANISATIES, waarvan de 
SDGM deel uitmaakt, was voorheen gevestigd aan de 
Westersingel. Het telefoonnummer is ongewijzigd gebleven, 
namelijk (050) 312 16 94. 
Het nieuwe kontoor is ge

vestigd in een verbouwd pakhuis, waar 
tevens de VSB-bonk is gevestigd. Het 
pond is voorzien van een lift, zodat een 
bezoek aan de kontoren van de SDGM op 
de tweede- en derde verdieping voor 
niemand een probleem hoeft op te 
leveren. De Westerhoven ligt op een 
steenworp afstond van het pond, 
hierdoor is de bereikbaarheid bijna 
optimaal te noemen. 0 

;~@ 
~ 
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Activiteiten op molen WINDLUST 
te Zondeweer 
door P. van Dijken 

antegetrouw begint ieder jaar met januari, dus ook dit jaar. Debet 
äe strenge kou is er deze maand en tevens de eerste helft van 

e ruari niet veel uitgevoerd, alleen regelmatig draaien. Het afschietblok 
werd weer beter gangbaar gemaakt. Door de aanhoudende vorst zat de 
deur klem vanwege een opgevroren drempel. Zodoende kon ik de 
molen niet in. Ach wat moet je er ook met zo'n kou dacht ik nog. 
Halverwege februari viel de dooi in en nadat de deur weer losgekomen 
was konden de werkzaamheden weer beginnen. Dit bestond uit het 
malen van schoonset voor Moorlach en diverse onderhoudswerkjes . Eind 
april en begin mei werd het eindelijk zacht weer en werd zo langzamer
hand begonnen met het afwassen van diverse onderdelen aan de bui
tenkant van de molen. Op nationale molendag 'Î 1 mei was het eigenlijk 
veel te koud voor de tijd van het jaar met niet al te veel wind uit het 
noordoosten. Er kwamen ongeveer 1 00 bezoekers. Op 8 juni volgde de 
zaterdag van het Groninger Molenweekend. In tegenstelling tot 11 mei 
was het nu broeierig warm weer met gelukkig voldoende wind. Helaas 
kwamen er dit keer wel minder mensen, zo'n 40 mensen schreven hun 
naam in het gastenboek. Op beide molendagen was DE MOLENCOMMIS
SIE WINDLUST aanwezig met een verkoopstand. 
In de zomermaanden werd er geschilderd. Diverse onderdelen van de 
stelling, raamkisten en roeden (gedeeltelijk) kregen een opfris beurt. Na 
het afronden van het verfwerk werd het hekwerk van de roeden in de 
houtolie gezet. Op 21 augustus werd het onderhoudsplan voor 1996 
besproken met molenmaker Dunning en de gemeente Eemsmond. Een 
punt van zorg is de beschieting van het tussenachtkant. Deze verkeert in 
een slechte staat. Ook moeten er enkele stelling schoren worden vervan
gen en onderhoud worden gepleegd aan de kruilier. 
Ondanks het regelmatig openstellen van de molen in de zomermaanden 
is er niet veel meel verkocht. Op den duur is het vanwege ouderdom en 
onfrisheid weggedaan. Ik benieuwd naar de ervaring van andere vrijwil
ligers op dit punt. 
Tijdens onderhoudswerkzaamheden blijkt dat het ondereind van de 
staart er slecht aan toe is. Veel spinthout veroorzaakt veel rotte plekken. 
Het is wenselijk op korte termijn een nieuwe staart aan te brengen. 
In september werd het stellingdek in de teer en carbolineum gezet. Een 
tip: Doe dit werkje in het najaar, evenals het teren van het achtkant en 
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Naar windmolen 

te Peerwerd voor: 

~ tan,·emecl 
~tarwebloem 
~rijs t 

~ gort 

~ pannekoekmeel 
~gemengd graan 
~en andere molenp•·odukten 

(ook voor zelfbakkers/sters) 

Dinsdag t/m zaterdag geopend van 
13.30 - I 7.30 uur. 

Molenaar Rolf Wassens 
V (0594)62 15 451 62 19 45 

Wij hebben 
een grote collectie 

geboortekado's, zoals: 

kindercouverts, 
rammelaars, 
spaarpotten, 

seNetbanden, 
paplepels en 

geboortebekers 
in zilver en pleet. 

GRAVEREN IS GRATISI 

JUWELIER REPKO 
Herestraat 4 
Groningen 
tel. (050) 312 91 31 

VEENKOLONIAAL MUSEUM 

Veendam 

Openingstijden 
maandag gesloten, dinsdag 1/m vriJdag: 

I 1.00·17.00 uur, zaterdag en w ndag 13.()().17.00 uur 

Mulder Pot - Kropswolde 

KORENMOLEN De Hoop 
Woldweg 70, Kropswolde. 

Voor de zelfbakkers{sters): 

• volkorenmeel 

• tarwemeel 

• viergranenmeel 

• pannekoekmeel 

• boekweitmeel 

geopend: 
di. Urn vr. 13.30-17.00 uur 
za. 09.00·12.00 en 13.30-17.00 uur. 

Molenaar J.J. Pot 
telefoon (0598) 39 49 53 



Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 

speciaal voor molenaars 

SINDS 1873 SPECIALIST IN HET VERZEKEREN VAN WINDMOLENS 

Hoofdkantoor Deventer: Singel 19 - Postbus 448 - 7 400 AK Deventer 
Telefoon (0570) 61 23 53 

HUUR 
VERHUUR 

ADVIEZEN 
BEMIDDELING 

Beheer van Huizen, Kantoren 
en Bedrijfspanden. 
Gespecialiseerd in Kamerverhuur. 

Eendrachtskade N.Z. 25 
9718 BB Groningen 
a (050) 313 34 16 
Geopend: 10-12 en 13-17.30 uur 

P.REITSEMA 
AMBACHTELIJK MOLENA.AR 

Schipvaart 36 
9883 PR OLDEHOVE 

Producent van diverse soorten meel, zoals: 

e VOLKOREN TARWEMEEL 
e MEERGRANENMEEL 
• GEPLEITE TARWE 
• ROGGEBLOEM 
e ROGGE 
•HAVER 
e LUNZAAD • PANNEKOEKMEBL 

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

Molen "De Leeuw" 
Oldehove TeL (0594) 5916 28 



lAM ON 
Produktieweg 8 9301 ZS Roden 
Telefoon (050) 501 24 00 
Fax (050) 501 29 88 

boek- en kantoorboekhandel, ook voor computersupplies, . 
tijdschriften, rookwaren, Lotto en Toto winkelier, Krasloten, 

Staatslot_en, NS-verkooppunt, uitgave Noordwesthoek 

Herestraat 41, Grijpskerk, tel. (0594) 212253 I fax 213723 



We zijn net zo 
thuis in de 
buurt als u 

De Rabobank is een bank met een idtoc. 
Het idee dal je samen sterk bent. De 
Ra bobank heeil als geen ander een 
traditie v.1n samenwerken en bouwen 
aan relaties. Het is een bank van 
mensen vóór mensen. Dat merkt u 
al snel in het ~rsoonlijke contact. 
Elke Rabobank staat midden in de 
samenleving. Daarom zijn we va.1k 
betrokken bij activiteiten in hel 
bedrijfsleven, verenigingen en 
scholen. We weten wal er 
leeil, ook als het niet 
om bankzaken gaal. 
Kortom, we zi jn een 
bank die nel zo thuis 
is in de buurt al; u. 

Rabobank 

BAKKER de Rappe Schoenlapper 

Fa. DOORNBOS 
A-Kerkhof 33 - 9712 BC Groningen 

Telefoon: (050) 312 08 07 

M OLENMAKERS 
BEDRIJF 

fa . M o I e m a V.O.F. 

PROVINCIALEWEG 4A 
9677 TW HEILIGERLEE 

TELEFOON (0597) 59 16 60 



de kop. De zon is don long zo brandend meer (kwood in 't Gronings) en 
de teer en carbolineum blijven voor de komende winter beter zitten. 
Midden in de zomer of in het voorjaar goot de felle zon er mee weg. 
Tijdens de Grunneger Week in Uithuizen, waaraan ook Zondeweer mee 
deed, stond de molen in het licht van schijnwerpers . 
In de tweede helft van september was de fa . Dunning aanwezig om het 
onderhoudswerk voor 1996 uit te voeren. Vernieuwd werd het beschot 
van het tussenachtkont en op de stelling werd een regenkraag aange
bracht. Ook het zeer oude en versleten luiwieltje zal worden vervangen, 
moor dot zal de komende winter 
zijn beslog krijgen. No deze 
werkzoomheden viel er weer 
een hoop op te ruimen in de 
molen. 
Op de avond dot ik dit schrijf 
(29 oktober) was het overdog 
noordwesterstorm, krocht 9. 
Tevoren had ik de molen nog 
vanuit het zuidoosten naar het 
westen gekruid. Wat november 
en december nog mogen bren
gen is nog een toegebonden 
zak op d it moment. We 
wachten moor of. 0 

J~~'W@~ 
Rietdekkersbedrijf 

rt•i)~·) Al meer dan 25 jaar 
~ vakmanschap 
*Boerderijen * Bungalows 
*Villa's * Molens 
*Recreatiebungalows 
*Tevens golfplaatbedekking 

Ook voor reparatie & onderhoud 

I tel. (050) 406 2ö""39] 
Oude Boerenweg 11 - Glimmen 

We zijn net zo 
thuis in de 
buurt als u 

De Rabobank is t'ell bank met een idee. 
Het idee dal je samen stetk bent. Oe 
RalJObank heeft als g<.ocn ander toen 
traditie van samenwerken en bouwen 
aan relaties. Hel is een bank van 
mensen vóór mensen. Dat merkt u 
al snel in hel persoonlijke contact. 
Elke Rabobank slaat midden in de 
samenleving. Daarom zijn wc vaak 
betrokken bij ilclivileilcn in het 
bedrijfsleven, vt!fenigingen en 
scholen. We weleo wal et 
leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaal. 
Kortom, we zijn t'Cn 

bank die nel zo thuis 
is in de buurt als u. 

Ra bobank 
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Gildenieuws 
door B. Oomkans 

Contactbijeenkomst • Op 5 oktober jl. hield de afdeling Groningen 
van het GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS haar ha lfjaarli jkse contact
bijeenkomst, deze keer in Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum. Na de 
ontvangst met koffie en koek werden de mosterdmakerij en de molen DE 
LELIE bezichtigd. 
Onder het genot van een drankje werd de contactmiddag besloten. Er 
waren 36 deelnemers. 

Overleg afdelingsbesturen • Uit de contactbijeenkomst van de afde
lingsbesturen met het Gildebestuur: 
a. in 1997 blijft de NATIONALE MOLENDAG op de traditionele 2 6 zaterdag 

in mei. Voor 1998 is nog geen beslissing genomen. Op de 
contactb ijeenkomst in november 1995 bleken de aanwezige 
bestuursleden van de verschillende afdelingen voor het overgrote 
deel vóór handhaving van de 2" zaterdag in mei. Uit de enquête na 
de NATIONALE MOLENDAG 1996 is komen vast te staan dat de 
bezwaren tegen een andere datum grotendeels zijn verdwenen. De 
reden voor verschuiving van de NATIONALE MOLENDAG is dat het niet 
mogeliik is in · concurrentie met de NATIONALE FIETSDAG een grote 
publiciteitscampagne voor de molens op te zetten. 

b . het IS van belang dat de 
moleneigenaren nagaan of hun 
W .A. -verzekering toereikend is. Het 
is denkbaar dat - afhankelijk van de 
oorzaak en de toedracht - bij een 
onverhoopt ongeval de eigenaar als 
eerste door de benadeelde partij 
wordt aangesproken voor schade
vergoeding en de betrokken mole
naar pas in tweede instantie. Het 
Gildebestuur vindt ook voor de leden 
in opleiding de WA+ belangrijk. 0 

tiJ d8 mole.JAA~ 40 
&i L[)E N leJWS 
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biotoop I 

Uitbreiding bos Niebert gaat niet door • De voorgenomen bos 
aanplant op het landgoed lwemo Steenhuis in de nabijheid van de 
molen te Niebert goot niet door. Nadat het Groninger Landschop de 
plannen had aangepost zijn de bezworen von DE HOLLANDSeHE MOLEN 
en het GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS ingetrokken. Een tweetol boeren 
hondhooft de bezworen en goot zo nodig door tot de Rood van State. De 
procedure duurt dermate long dot de periode voor subsidietoekenning 
don is verlopen. 
De bestoonde bomen in de omgeving van de molen zorgen voor wind
belemmering. Van de gemeente Marum, eigenares van de voor Gronin
gen unieke zeskant, mag worden verwacht dat ze in het bestemmings
plan een molenbeschermingszone opneemt en met de eigenaren van de 
bestaande bomen afspraken maakt over beperking van de hoogte. 

Rijkssteun biotoopcampagne? • Zowel Minister mw. De Boer van 
VROM als Stootssecretaris Nuis van oe EN W hebben zich positief uitge
laten over bescherming van de omgeving van monumenten in het kader 
van de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door een beroep te doen op 
de regelgeving ten aanzien van het beschermde stads- en dorpsgezicht. 
Molens zijn bij uitstek monumenten die van invloed zijn op hun omge
ving en waarvan de omgeving belangrijk is voor het functioneren en de 
belevingswaarde. 
Het M inisterie van oe EN w wordt meer betrokken bij de Rijks
pianalogische Commissie. Het ROB (Rijksinstituut Oudheidkundig 
Bodemonderzoek) en de RDMZ zullen gezamenlijk bijdrogen aan de 
Provinciale Planologische Commissies. Hopelijk komt de Hondleiding 
Molenbiotoop hierbij ook op tafel. De provincie Overijssel goot alle 
molenomgevingen analyseren en op bescherming nader bekijken. Komt 
het in de provincie Groningen ook nog eens zo ver? 

Uitwerking Streekplan bosaanleg Groningen • Bij het ontwerp
streekplan bosaanleg op landbouwgronden in de provincie Groningen is 
namens de gezamenlijke biotoopwachters van het Gilde opgemerkt, dat 
bij de uitwerking rekening dient te worden gehouden met de 
kwetsbaarheid van windmolens en de regels met betrekking tot de 
molenbiotoop. 
Deze opmerking heeft in zoverre succes gehad, dot in de toelichting de 
volgende wijziging is aangebracht : <<Ook dient bij de begrenzing van 
boslocaties rekening te worden gehouden met in de omgeving staande 
windmolens en hun molenbiotoop. >> 
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De molenaars, moleneigenoren en biotoopwachters zullen alert moeten 
blijven ten aanzien van gemeentelijke bestemmingsplannen voor bos 
aanleg en de uitvoering hiervan. 0 

Biotoop, of hoe de BOMENSTICHTING er tegen aan kijkt • Onder
staand artikel werd ons toegezonden door een lid. Het is een arti kel uit 
het periodiek van de BOMENSTICHTING. We geven u graag door hoe deze 
stichting met bomen rond molens wil omgaan. 

elangen van bomen en molens zijn vaak tegengesteld: de molen 
moet draaien, dus moet de wind vri j spel hebben, wat betekent, dat er 
onder meer geen bomen in de buurt mogen staan. Moor ja, een boom 
zaag je tegenwoordig (gelukkig !) ook niet meer zomaar om. DE BOMEN
STICHTING en de vereniging DE HOLLANDSCHE M OLEN staan dan ook 
regelmatig tegenover elkaar, voorol als een molen gerestaureerd is. Die 
wil men dan ook,graag weer in gebruik nemen en dat leidt nogal eens 
tot - soms massale - kop van de bomen eromheen. Soms kunnen we het 
snel eens worden. 
Als het een (landelijk of lokaal) geregistreerde, monumentale boom is, 
mag hi j meestol blijven staan en moet de molen letter lijk wa chten, tot de 
wind uit een andere hoek komt. 
Als rond de molen de laatste tientallen jaren een wild bosje is ontstaan, 
dat niet veel esthetische of ecologische betekenis heeft, dan geven ook 
wij de molen voorrang (ervan uitgaande, dot er niet in het broedseizoen 
wordt gekapt) . Moor als het niet om monumentale bomen gaat en ook 
niet om een paar jonge zaailingen, don wordt het moeilijker. Dan moet 
er in goed overleg gezocht worden naar een oplossing, die per geval zal 
verschillen. Overwegingen zijn dan: zijn er mensen financieel afhan
kel ijk van het draaien van de molen , ofwel draait de molen commercieel 
of recreatief? 
In hoeverre wordt de molen werkelijk in zi jn functioneren gehinderd 
door de bomen, waarbij moet worden gedacht aan de plaats van de 
bomen ten aanzien van de heersende westenwind, hetgeen van invloed 
is op het aanta l draaidagen; hoe ver staan ze van de molen af; goot het 
om een boom of om een gesloten rij of bossage, enz. Gaat het om het 
draaien van de molen of alleen moor om het uitzicht erop? Wat vinden 
de omwonenden (erg belangrijk!). Wat is de betekenis van de bomen. 
Zijn ze beeldbepalend en/of hebben ze ecologische betekenis; zijn ze 
bewust geplant met een bepaald doel of spontaan opgeschoten; staan 
ze in een boomrijke of boomarme omgeving; possen ze in de gemeen
telijke groen- of bomenstructuurplannen enz. 
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Is iedereen zich ervan bewust, dat het er voor de bomen omgaat, wel of 
niet omgezaagd (gedood) te worden terwijl het voor de molen gaat om 
niet, minder dan 1 00 % kunnen draaien? Waamschijnlijk is een molen 
die niet kan draaien in de ogen van molenliefhebbers een 'dode' molen. 
Maar een molen, die minder d raait dan het maximaal haalbare is nog 
steeds een 'levende', mooie, functionerende molen. Moet je dan bomen 
doden om hem 1 00 % te laten draaien? Uit de antwoorden op al die 
vragen moet dan, in goed overleg tussen alle betrokkenen een beslis
sing rollen, te nemen door de gemeente, die de kapvergunning moet 
weigeren of geven. In sommige geval len zal er geen overeenstemming 
worden bereikt en moet de beslissing via een gerechtelijke procedure 
geforceerd worden. Uit de gerechtelijke uitspraken volgt dan jurispru 
dentie, die waarschijnlijk langzamerhand tot een zekere lijn in de be
sluitvorming zal leiden. Intussen zal niemand het ons kwalijk nemen, dat 
wij als Bomenstichting in de meeste geva l len het overleven van de 
bomen voorop zullen stellen. We staan absoluut heel sympathiek tegen
over deze fraaie cultuurmonumenten, maar wij vinden bomen nu een
maal ook belangrijk. Tenslotte zi jn bomen levende wezens, die je met 
respect moet behandelen en zijn ze bovendien uit ecologisch oogpunt 
van levensbelang voor mensen. Daar staan wij voor, dus zullen we de 
Molenstichtingen nog wel eens tegenover ons vinden en kijkend naar 
bomen en molen allebei de kop in de wind gooien. 0 

techniek I 

Hoe werkt ... (4) 
De zelfzw ichting 

door Henk Berend s 

n een viertal artikelen wordt dit jaar een specifiek molenonderdeel op 
envoud ige wijze nader belicht. Met behulp van een simpele schets en 

uitleg moet het mogelijk zijn om de molenleken onder ons enige kennis 
op dit gebied bij te brengen. Er zijn natuurlijk duizenden vragen over 
molens te stellen. Daarvoor verwi jzen we u naar de specifieke molen
boeken die er op dit gebied in de handel zijn. Molenaars onder ons 
herkennen vast de vragen die vele bezoekers op de molen stellen in de 
trant van : Hoe zet je de molen nu stil, Hoe kunnen die klepjes heen en 
weer gaan, Hoe zet je de wieken op de wind, Hoe zijn de assen 
gelagerd? 
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In dit (voorlopig?) laatste deel in de serie HOE WERKT gaan we de zelf
zwichting eens aan een onderzoek onderwerpen. Wat is zelfzwichting 
precies en waarom zie je dit wieksysteem voornamelijk in de provincies 
Groningen en Friesland, wanneer werd het ingevoerd en ook belangrijk: 
hoe werkt het? 

H et woord komt in de meeste woordenboe ke n niet voor • Het 
woord Zwichten wel en dat betekent zoveel als A. TOEGEVEN, BEZWIJKEN 
en B. DE ZEILEN VAN DE MOLENWIEKEN INNEMEN. Als we ons bij de laatste 
verklaring houden, dan duidt het woord zelf-zwichting ons in de richting 
van zoiets als het automatisch innemen van de zeilen. U begrijpt intus
sen dat zelf-zwichten iets met de wieken van doen heeft, een soort wiek
systeem dus. Tjonge, dan waren ze vroeger toch al wat mans, zult u 
zeggen. Automatisch de zeilen van de wieken verwijderen : In werkelijk
heid gaat dat echter iets anders. Daarover straks meer. 

Inventarisatie • Bli jkens de inventarisatie van HET NEDERLANDS MOLEN
BESTAND van 1989 (7 8 druk) zijn er in Nederland 53 molens voorzien van 
zelfzwichting op tenminste 1 roede. Hieronder bevinden zich maar liefst 
38 molens in de provincie Groningen. DE ZUIDWENDIGER is in deze inven
tarisatie nog niet meegeteld, zodat het werkelijke aantal op dit moment 
op 39 ligt. Dergelijke systemen komen 20 keer voor op poldermolens en 
19 keer op industriemolens. Mag je hieruit nu concluderen dat deze pro
vincie veel luie molenaars heeft? Immers met een zelfzwichting systeem 
hoef je niet per wiek de molen te stoppen om de zeilen er voor te leg
gen! Deze gedachte speelde rond 1900 heel wat polderbesturen parten. 
De helft van het polderbestuur was voor invoering van zelfzwichting en 
de andere helft uiteraard tegen. Als het dan toch moest worden inge
voerd, moest de molenaar maar minder gaan verdienen, want hij had 
minder werk aan de molen ... Hoe het ook zij, molens met zelfzwichting 
hebben dat bedieningsgemak, maar missen de charme van het zeilen 
voorleggen. 

Invoering • Zo rond 1900 vond het zelfzwichtende wieksysteem ingang 
in het noorden van Nederland. Het systeem was toen al bekend in Enge
land, het noorden van Duitsland en Denemarken. Door invoering van 
ijzeren roeden en gietijzeren bovenassen in het einde van de 198 eeuw 
ontstonden er mogelijkheden om nieuwe wieksystemen in te voeren. Eén 
daarvan was de zelfzwichting. Als een molen voorzien werd van zelf
zwichting dan werd het traditionele hekwerk van één of beide roeden 
vervangen door kleppen die tussen twee draai latten heen en weer kon
den bewegen (de binnen - en buitenlooplat). Aan de klep zit een hevel 
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waarmee de klep open en dicht gedaan kon worden. In één wiek zitten 
afhankelijk van de roede lengte 18 tot soms wel 26 kleppen. Deze klep
pen zitten evenwijdig van elkoor en alle hevels zijn via een treklot met 
elkoor verbonden. Door deze treklot heen en weer te bewegen kun je 
van één wiek alle kleppen in één keer open en dicht doen. De ervarin
gen in Duitsland en Engeland hadden geleerd dot zelfzwichting het 
meest rendabel is in windrijke streken, dus langs de kust. Meer landin
woarts is de wind vaak meer gelijkmatig. Dot het systeem niet in Noord
Holland is ingevoerd ligt in het feit dot rond 1900 de meeste (po lder)
molens werden afgedankt. Stoom was door het toverwoord. 

De kleppen zijn 
open. De 

bezaan staat in 
de hoogste 

stand. De wind 
kan door de 

wieken waaien. 

De kleppen zijn 
gesloten. De 
bezaan hangt 

naar beneden en 
wordt m.b.v. een 
gewicht in deze 

stand gehouden. 
De wind laat de 
wieken draaien. 

zwichlStang 

zwichtkenins 

zwichtketting 
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W erking • Nu is het de bedoeling van zelfzwichting dat het open en 
dicht gaan een beetje vanzelf gebeurd. Daarvoor is het nodig het draai
punt van de kleppen te verleggen van het midden naar ongeveer 1/3 
van de bovenkant van de klep. Indien nu de kleppen gesloten zijn en het 
waait opeens knoeterhard {erg hard), dan drukt de wind de klep vanzelf 
open. Op deze manier gaat de molen niet snel op de loop. Da's mooi. 
en da's veilig. Maar hoe krijg je ze weer dicht? Het zal toch ook wel 
eens een keer wat minder waaien. Om dat voor elkaar te krijgen moest 
de molenmaker, zeker in vroeger tijd, een knap stukje werk leveren. Ten 
eerste moesten op een bepaalde manier van vier wieken de treklatten 
op de één of andere manier met elkaar worden verbonden. Met behulp 
van trekstangen, kniehevels en een spin kan dit worden bewerkstelligd. 
De spin zit als het ware midden in haar web en trekt aan de touwtjes. De 
spin zit in het midden voor de askop. Omdat deze spin niet zelf in de 
gaten heeft wanneer ze wat moet doen, is ten behoeve van de bediening 
er een zwichtstang aangekoppeld. Deze zwichtstang loopt door het hart 
van de gietijzeren bovenas vanaf de askop naar ochteren en wordt weer 
zichtbaar bij de penbalk van de molen. Niets opzienbarend zult u den
ken. Maar bedenk dat de molens rond 1900 nog geen gat in de boven
as hadden. De gietijzeren assen werden als een brok massief ijzer bij de 
molen afgeleverd. Als de eigenaar van de molen later besloot de molen 
te voorzien van zelfzwichting, don begon het zweten voor de molen
maker pas goed. 

Hoe kregen ze dat vroeger voor elkaar • Zo'n lengte doorboring 
door een gietijzeren as op zo'n onmogelijke plaats. Tegenwoordig 
draaien we onze hand niet meer om voor horizontale boringen. Tot op 
de centimeter nauwkeurig worden door de NAM en Gasunie horizontale 
boringen uitgevoerd tot over een lengte van wel 500 meter. Hierbij 
worden gasbuizen onder bestoonde waterwegen en bebouwingen 
doorgetrokken zonder ter plekke gleuven te moeten graven. Maar nu is 
geen vroeger en moesten ze het doen met eenvoudiger middelen. De 
werkzaamheden konden alleen uitgevoerd worden als er voldoende 
wind was. De molen speelde dan zelf voor boormachine. Achter bij de 
penbalk werd een stellage gemaakt waarop de boormeester de boring 
moest uitvoeren. Door de boor in de juiste stand tegen de achterzijde 
van de bovenos te drukken, zocht deze door het draaien van de bovenas 
zijn weg. De boor werd tijdens het vorderen telkens verlengd. Als de 
bovenos van een goed bouwjaar was, dan bleef de boor aardig goed in 
het midden van de as. Maar owee, slechte stukken in het gieti jzer kon
den de boornieester danig parten spelen. Het kon don voorkomen dot 
de boor vroegtijdig de bovenas wilde verlaten en ergens aan de voor-
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zijde van de oskop naar buiten kwam, terwijl het precies in het hort (de 
kroon van de oskop) had moeten uitkomen. Als dot wel gebeurde kon er 
terecht van bekroond werk gesproken worden! Het kostte heel wat tijd 
voordot deze klus geklaard was. 

Het regelen • No het aanbrengen van de schuifstang (zwichtstong) en 
het koppelen van deze aan de spin, moet er aan de ochterzijde nog het 
één en ander gebeuren. Om de spin te sturen moet de stang heen en 
weer kunnen schuiven. De zwichtstang draait dus in de bovenos mee. 
Om de schuivende beweging te krijgen zit de zwichtstang via een soort 
druklager aan de bezaan. De bezaan is een hevel die aan de achterzij
de van de kop uit de molen steekt en vaak rood is geverfd. Door middel 
van een ketting kon de molenoor vanaf de grond of stelling deze hevel 
op- en neer bewegen woordoor een schuivende beweging van de 
zwichtstang ontstaat. Als de zwichtstang geheel naar voren is geschoven 
heeft de spin ervoor gezorgd via zi jn tentakels dot alle aangesloten 
kleppen dicht zijn. Als de molenoor wil dot ze ook dicht blijven, don 
hangt zij/hij een gewicht aan de zwichtketting, zodat de hevel (bezaan) 
niet snel omhoog gedrukt kan worden door de terug schuivende zwicht
stang. Er ontstaat op deze wijze een krochtenspel tussen Jan de Wind en 
het zelfzwichtingssysteem. Als de wind maar sterk genoeg wordt zullen 
op den duur de kleppen toch een weinig opengaan. Het hierdoor 
ontstane drukverlies zorgt ervoor dot het toerentol van het gevlucht niet 
verder toeneemt. Als de wind weer afneemt zakt het gewicht en trekt 
daarmee via via de kleppen weer dicht. Door met gewichten te vogelen 
kon de molenoor perfect regelen hoeveel energie de molen moet 
opwekken om tot een rendabele broodwinning te komen ... 

Waarvan zijn de kleppen gemaakt • In het begin log het voor de 
hond om een roomwerk te bekleden met zeildoek. De zeilen werden 
immers toch overbodig en konden voor dit doel worden gebruikt. Deze 
werkwijze vergde uiteraard veel onderhoud. Loter paste men houten 
klepjes toe. Dunne plankjes van bijvoorbeeld red ceder, gespijkerd op 
een draailot. In de zeventiger jaren deed de triplexklep zijn intrede. No 
veel geëxperimenteer kon een houdbare triplex worden gevonden. 
Hoewel het onderhoud aan triplex kleppen minder is dan die van losse 
plankjes, moeten toch na 1 0 tot 1 5 jaar de kleppen weer worden 
vernieuwd. Om dit te voorkomen is korenmolen DE HOOP te Kropswolde 
voorzien van kunststof kleppen. In de molenmakerij wordt thans ook 
gebruik gemaakt van wit gecoate aluminiumkleppen. 
Door alle draaipunten blijft het echter een onderhoudsgevoelig systeem. 
De molenaar moet geregeld de smeerpunten nazien en onderhoud 
plegen voor een goed werkende zelfzwichting. 0 
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artikelen •1--------

Kerstfeest 

door H. Blaauw 

Een eindje buiten het dorp daar stond hij. De stoere watermolen·. 's 
mers genietend van de vakantie, de overige tijd van het jaar in vol le 

werking. Dan deed hij zijn naam ZELDENRUST eer aan. Een smal loontje 
leidde naar het molenaarshuis. Een eenvoudige woning met een grote 
kamer waar men woonde en sliep en ernaast een ruime zitkeuken. Hier 
had men het gezicht op de molen en kon men in de gaten houden of de 
wieken te snel draaiden of dat ze niet meer op de wind stonden. Ook 
was het de plek voor het clandestien nuttigen van een borrel. Don ochter 
nog een schuur, die spaarzoom werd verlicht door het bekende koestal
raampje met zijn vier ruitjes. Een varken en een geit of schaap deelden 
hier hun eenzaam leven. De molenoor en zijn vrouw waren eenvoudige 
mensen, die zich weinig met het dorp bemoeiden. Ze genoten van hun 
vrije leven. De vrijheid rondom, de akkers en de weiden waarin het vee 
graasde en onder hun hoede stond. Een grote tuin waarin ze veel ver
bouwden voor hun levensonderhoud en hun dieren. Gratis vis die de 
molenaar ving in het afwateringskanaal. 
Je moest ervan houden, maar ze leefden gelukkig. 
Het was weer december en de feestdagen stonden 
voor de deur. Sinterklaas kwam ook de molen 
bezoeken. Snel naderden de Kerstdagen. In de 
week van het Feest was er plotseling in het dorp een 
aparte drukte. Een stroom van fietsers ging de weg 
op in de richting van de molen. Hier en daar ston-
den mensen met elkaar te praten. De moeder van Geert zegt:"Ga eens 
naar buiten en kijk wat er aan de hand is". Even later was hij weer 
binnen met het grote nieuws. Ze hebben in het huis bij de molen een 
kerstboom. Een wereldwonder en het hele dorp moet dat zien! 
"Go er maar eens gauw naar toe Geert en kijk of het waar is. Niemand 

- in het dorp heeft er één!" Geert op de fiets. En ja hoor. Voor het 
raampje van de schuur stond de wonderboom waar het dorp ochteraan 
liep. In een grote bloempot zot een boompje van ruim twintig centimeter 
hoog, opgetuigd met een kerstbal en een kaarsje, half afgebrand, 
f likkerend door de tocht in de schuur. Dat was nu het dorpse zoals men 
vroeger mee kon meemaken. De zoon van de molenaar kwam naar de 
weg. "Nou Geert, wat zeg je van onze kerstboom?" "Hartstikke mooi, 
jong" "Jo, ik docht dat hij best mee kon doen." 
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En nu zijn we zestig jaar verder. In bijna ieder huis een kerstboom waar
bij de gezinnen zitten te eten en te drinken. 's Zondags houdt de domi
nee zijn preek, de voorbereiding . "We zijn op weg naar de Kerstdagen. 
Je leest in de kranten over kerstrollades, kalkoen en goede wijnen. Maar 
waar het werkelijk om gaat, daar lees je niets over!" 
Ik stond eens te praten met onze oude herbergier. Hij was tevreden. 
De verkoop van wijn liep goed. Maar hij was erg kwaad op de dieven, 
die hem drie kerstbomen hadden afgestolen. Maar hij had de daders 
opgespoord en ze zouden alle drie, drie nieuwe boompjes planten om 
niet door de politie te worden bezocht. "Het is een schandaal! En hoe
veel zijn er niet die Halleluja zingen onder een gestolen kerstboom", 
aldus deze kastelein . We leven in een aparte tijd. Enige jaren geleden 
heb ik in plaats van kerstkaarten aan velen mijn Oudejaarslied ge
stuurd. Voor jull ie d ie dit nu lezen wens ik allen een gezegend Kerst
f eest en een gelukkig nieuwjaar en bovenal een heel goed molenjaar. 

Oudejaarslied 

Beste vrienden die dit lezen: 
Voor 't oude jaar een afscheidslied. 
Het beste voor de Kerst en Nieuwjaar 
Is wat ik jullie allen bied. 

We leven in een rare wereld. 
De liefde is hier zeker zoek. 
Mijn Oma zei: "'t Staat ons beschreven. 
Je leest het in het Grote Boek". 

·Een nieuwe wereld is in aantocht. 
Een toekomst zonder angst of pijn. 
Geen oorlog. ziekte of ellende. 
Dan zullen wij gelukkig zijn". 

Kerststerren hangen voor de ramen. 
Naar buiten straalt hun spaarzaam licht. 
In stilte gaan ze ons vertellen: 
.. Houd 't oog op Bethlehem gericht!" 

Rolde, 8 december 1990 Heini Bremser 



historie I 

Verstild verleden (19) 
door H.A . Hachme r 

edereen kent het verschijnsel, een bak vol foto's van voorouders, maar 
op geen van de foto's een aantekening van wie het zijn . ledereen wist 
immers wie het waren, dat is Willem Jan, Opa Groenveld, tante Sijgje 
en noem maar op, maar de kinds-kinderen kunnen aan de gezichten 
niet meer lezen wie het zijn, daar had men niet aan gedacht. 
Bij oude molenfoto's stuiten we op hetzelfde probleem. Toch vond ik een 
oude foto van fotograaf S.J . Duiker uit Sappemeer die wel achterop zijn 
foto had geschreven. Hij schreef met keurige letters: "Hiervoor de molen 
van den heer Rienmei jer te Sappemeer . Slank en statig stond hij daar 
als een gebieder en stoffeerder der gansche omgeving. A ls zoovelen za l 
ook hij den tol moeten betalen aan den modernen tijd en vallen onder 
sloopers handen . Dit is notabene de laatste molen uit de gemeente" 
De sloop ging fotograaf Duiker aan het hart. Een vroege molenvriend, 
want de molen van Rienmeijer staande te Borgercompagnie Sappemeer
zijde, aan de oostzijde van het d iep, ging al in 1906 tegen de vlakte. 
De molen werd in 1855 gebouwd voor de heer G. Haaijer . Van 1866 tot 
1891 waren hier achtereenvolgens Tiete Krebs en A. Dijkhuis molenaar . 
Vanaf 189 1 zwaaide de familie Rienmeijer hier de scepter. H. Rien
meijer vertrok in 1899 naar Winschoten en het bedrijf werd voortgezet 
door E. Rienmei jer. Deze koos in 1906 voor sloop. Windkracht was 
onzeker en uit de tijd. Alleen fotograaf Duiker treurde er om en legde de 
molen kort voor zijn dood nog even vast op de gevoelige plaat. 

Foto: Co l lectie Veenkoloniaal Museum Veendam. 

De Zelfzwichter december 1996 
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re act i es o p •1- - ----- -

Noor aanleiding van het 'In Memoriam' voor 0. Nienhuis in onder 
andere het vakblad DE MOLENAAR kreeg ik van oud -molenoor E. Bakker 
uit Noordhorn een interessant epistel, waarvan ik de inhoud u niet wil 
onthouden. (zie ook De Zelfzwichters nr. 60 pag. 15 en nr. 61 pag 27, red.) 

alen van N ienhuis te Zoutkamp is in 1933 op 6 September ver
nd. Onne's vader Hendrik was in juli 1932 overleden; de molen was 

nog i n de rouwperiode die in Groningen (ook elders overigens) voor de 
molenaar een jaar en zes weken duurt. De Zoutkamper molen was een 
flinke kost met 1 ruime zolder onder de stell ing. De maalzolder was 
ruimer don op de meeste andere Groninger molens. Je kon rechtop 
onder de posbalken doorlopen en er was ruimte voor twee regulateurs 
voor de twee kopp els maalstenen. De molen had een goed beklante 
pellerij en zelfzwichting aan beide roeden. 

Hoewel ze in 1928 - 1930 a l een ruwoliemotor hadden, werd er toch 's 
avonds bij goede wind vaak gemalen. Bakker, die zelf in die tijd bij een 
boer werkte, kwam er regelmatig. Je kon daar vanaf de stelling de 
molens van Munnekezijl, de korenmolen van Pieterzijl (gesloopt in 
1936), en de grote poldermolen van Pieterzijl met windrozen, 27 meter 
vlucht en twee verdekkarde roeden zien. Deze molen was bij ruw weer 
niet te gebruiken, en is in 1950 afgebroken. Verder de molen van 
Grijpskerk, van Kommerzijl (afgebrand in februari 1935), en van 
Niehove (gesloopt in 1929). Bi j helder weer zag je ook molen FORTUNA 

van Noordhorn, en de beide molens te Oldehove van Bok en Tj. 
Reitsema, en molen DE DUIF van Ezinge (gesloopt in 1947). Verder ook 
nog de molens van Zuurdi jk, Hornhuizen, en Vierhuizen. Bij voldoende 
wind waren ze alle dagen in bedrijf - een prachtig gezicht! 

De brand in Zoutkamp is ontstaan door de ruwoliemotor. Bij het starten 
van de motor kwam er olie op een gloeiend onderdeel, dat vatte vlam 
en de geteerde, kurkdroge stelling zat er vlok boven - de molen was niet 
meer te redden. In 1931 was er nog een goede gebruikte roede gesto
ken van de ges loopte molen A URORA van Uithuizen, een der hoogste 
molens van de provincie. 

Verder vertelt Bakker nog dat de fam. Nienhuis vele molenaars 
behelsde. Rond 1925 was er op zeven plootsen in de provincie een 
Nienhuis molenaar: Hornhuizen, U lrum , Zoutkomp, Garsthuizen, 
Zeerijp, Kanfens en Noorderhoogebrug. Aanverwant was de fam. 
Huizinga met molens in Loppersum, Stedum en Eenrum. Ook de fam. 
Bleekeren Broekerna waren verwant. 0 R. Wassens 
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boe ken n i e uw sJ 1----------

Over een 
molenverzameling 

door C.E. van der Horst 

e beginnen onze lijst molenliteratuur met een handig Engels gidsje 
ver de molens op de Britse eilanden DISCOVERING WINDMILLS door John 

Vince, afmeting 175x115 mm. - 88 pagina's met zw/w illustraties. Het 
ISBN is 0-7478-0209-2 - prijs f: 3,95 . Een eerste druk van dit aardige 
boekje waarin honderden molens kort worden omschreven, verscheen al 
in 1968. De hier beschreven Be druk dateert uit 1993 maar is nog 
steeds verkrijgbaar. Uiterlijk verschillen de Engelse molens nogal met 
die van ons. De meeste molens zijn voorzien van 'patent-sails' een soort 
zelfzwichtende wieken. En in Heckington staat een 8 wieker, ook molens 
met 5 wieken komen voor en in Lincolnsh ire is zelfs een rechtsdraaiende 
molen te vinden. Gaat u op vakantie naar Engeland af bent u zonder 
meer in de Britse molens geïnteresseerd tracht dan dit boekje te 
bemachtigen. 0 

1tgeverij Waanders - Zwol le - ISBN 90 400 97 45 3 - Prijs in d.e boek
ndel f. 35,-. Franco thuis gestuurd f 44,- . Het keurig verzorgde boek 

(afm. 255x195 mm.) heeft dertien interessante artikelen maar is op 
molengebied van belang door de bijdrage van Gerrit Keunen 'MOLENS 
EN MALEN GEDURENDE DE TWEEDE W ERELDOORLOG' vanaf blz. 161 - 184. 
Naast de verwoesting in deze tijd lezen we over het herstel en de toe
name van de diverse stroomlijn-systemen. Molens werden weer van 
belang voor de voedselsituatie in ons land. Ook over de Groninger 
molens vernemen we het een en ander, bijvoorbeeld dat bij de polder
molen GOLIATH bij U ithuizermeeden middels wiekstanden tekens werden 
doorgegeven aan het verzet. Uit een tabel bl ijkt dat er op 1 januari 
1943 i n de provincie Groningen nog 101 industrie- en 70 poldermolens 
aanwezig waren, alsmede nog 45 gedeeltelijk gesloopte molens. 
Sindsdien is het aantal dus wel hard achteruit gegaan maar in heel 
Nederland zouden wij nog altijd met het huidige korenmolenbestand de 
helft van het binnenlands gebruik kunnen produceren. Alleen al om die 
reden zou het molenbehoud anno 1996, van belang kunnen zijn! 0 

____ _______ De Zelfzwichter december 1996. __ _ 



Torenmolen te Sibsey met 6 wieken, 
allen voorzien van Patent-sails. 
Windroos op de kap en een zeer 
smalle stelling rond de romp. De 

molen werd gebouwd in 1877. 
(foto: col/. CEvdH) 

Zaanse molenkaart uitgegeven door 
K. Tangeruit Westzaan: 

doppenmolen HET VLIEGEND HERT te 
Wormer, gesloopt in 1935. 

(foto: col/. CEvdH) 

~l vele jaren lang geeft de heer K. Tenger uit Westzaan op ongeregeld 
~{ldstip (veelal één keer per jaar), ansichtkaarten uit van oude afbeeldin

gen van Zaanse molens. Aanvankelijk bestonden deze uit echte foto
kaarten, de laatste jaren worden ze echter uitgegeven in gedrukte vorm. 
In juni van dit jaar verscheen er weer een tiental, ditmaal voornamelijk 
uit Zaandam en Warmer. De prijs van deze serie is heel redelijk. Wij 
betaa lden f 10,50 inclusief porto voor 10 stuks kaarten. Bent u geïnte
resseerd, het adres van dhr. Tenger is Nauernase Vaartdijk 40, 1551 BA 
Westzaan. 2 (075) 621 70 29 0 

a de provincies Antwerpen, Brabant, Limburg en West-Vlaanderen is 
een begin gemaakt met: KADASTER GEGEVENS 1835-1 990 OOSTVLAAMSE 
WIND- EN WATERMOLENS - DEEL 1 - GEMEENTEN A-B. Samensteller van de 
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brochure is H. Holemans. Het deel bestaat uit 92 pagina's en is 
geïllustreerd. Verzamelaars die in het bezit zijn van de in 1960 
uitgegeven 3-delige serie "WIND- EN WATERMOLENS VAN DE PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN" waarvan destijds ook gebruik ge-maakt werd van 
kadaster-gegevens, kunnen de nu uitgegeven gegevens gebruiken als 
aanvulling en rectificatie. De uitgave, die dus nog vervolgd zal worden 
door de gemeenten vanaf C, is verkrijgbaar bij de Studiekring 'Ons 
Millennium' - Breeërsteenweg 124 - 3640 Kinrooi (België). ~ 0032-89-
563132 alwaar ook de prijs kan worden gegeven. 0 

Bij dezelfde Vlaamse Studiekring (zie hiervoor) verscheen de brochure 
"MOLENS DER VLAAMSE STEDEN" - Gent - door G.K. Kockelberg. Deze 
eenvoudige uitgave met slecht gedrukte illustraties bevat 31 pagina's en 
vermeldt 42 windmolens en 22 watermolens. Leden van de Kring krijgen 
het boekje gratis thuis gestuurd. 0 

nieuw molenboek "MOLENS" - NEDERLAND DICHTERBIJ, door J. Th. 
Uitgever Readers Digest - Amsterdam - 1996. Deze uitgever ver

zorgt zelf de verkoop van dit boek. Het is dus niet verkrijgbaar in de 
boekhandel. Het boek werd notabene in Italië (!) gedrukt, was daar 
geen Nederlandse drukkerij voor te vinden? 17 6 pag's - afm. 22x28 cm. 
Gebonden in harde geplastificeerde kaft. ISBN 90-6407 397 X. 
Wij bestelden het boek bij de Vereniging DE HOLLANDSCHE MOLEN te 
Amsterdam en betaalden (als lid) f 55,-. inclusief porto. Dit nieuwe 
molenboek "MOLENS" uit de reeks 'NEDERLAND DICHTERBIJ' verscheen mid
den van dit jaar en werd geschreven door de eind vorig jaar overleden 
heer J. Th. Balk . Het boek doet denken aan de vorige publikatie van 
deze schrijver nl. het boek "KIJK OP MOLENS" (Eisevier 1979). Het gladde 
papier van deze nieuwe uitgave doet de talrijke kleurenafbeeldingen 
veel mooier uitkomen. Werkelijk heel fraai! Het boek staat vol wetens
waardigheden over zeer veel Nederlandse wind- en watermolens . 
Gegevens die door molendeskundigen zijn nagezien. De VERENIGING DE 
HOLLANDSCHE MOLEN verleende medewerking aan de illustraties in het 
boek. 'NEDERLAND DICHTERBIJ MOLENS' is bedoeld als 'algemeen' boek, 
voor de belangstellende leek, het is dus niet speciaal voor malinologen 
geschreven. Het is een boek om heerlijk van te genieten en het nodigt 
uit tot een bezoek aan molens en het activeert het ondernemen van 
reisroutes hier langs. 0 
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Op de voorzijde van 
het boek MOLENS is 

onder andere de 
wipwatermolen te 

Obdam (N-H) 
afgebeeld, maar dan 
wel geheel in kleur! 

(foto: col/. CEvdH) 

~ mooi eindejaars-cadeautje is een Duitse kalender "WIND- UNO 

WASSERMÜHLEN 1979" - Ein Kalender für Mühlenfreunde. 
Een werkelijk fraaie kalender van 12 bladen in full color met afbeeldin
gen van 11 diverse Duitse wind- en watermolens (ook voormalig DDR) 
en een plaat van de Texelse watermolen 'Het Noorden'. 
De bloden zijn via een ritssluiting tesoam gebracht zodat er niet 
gescheurd behoeft te worden. De prijs is DM 31,50 inclusief porto en 
verpakking. Verkrijgbaar bij Verlag Moritz Schafer GmbH & Co. KG, 
Postfach 2254, 32712 DETMOLD (Bondsrepubliek Duitsland). De firma 
heeft een Nederlandse postgiro. D 
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Het molenwinkeltie 
Ónd staande artikelen zijn bij de vereniging op aanvraag verkrijgbaar. De prijzen gelden afgehaald bij 
de ~m. Dijk, Aduorderdiep 3, 9833 TG DEN HAM (Gn), 8 (050) 403 17 22. 
Bit toezending worden verzend- en portokosten in rekening gebracht. Aangezien deze kosten sterk 
afhankelijk zijn van de bestelde artikelen, worden zij niet hier, moor alleen op de factuur vermeld. 
DeleHer/ci jfer kode is de bestelkode. 

MOLENANSICHTKAARTEN (kleur, serie 12 stuks) f 10,00 
MAOl 
Den Andel KaPel De Jonge Hendrik (7) 
Finsterwalde KaPel molen Gonzedijk (38) 
Noordhom KaPel Fortuna (140) 
Patersweidsemeer WATER De Helper (39) 
Seboldeburen WATER De Eendracht (42) 
Ten Boer ZA+KO Bovenrijge (20) 

MOLENFOTO'S (kleur, per serie 10 stuks) f 10,00 

Ter Hoor 
Uithuizermeeden 
Veelerveen 
Vriescheloo 
Zuidwolde 
Zuurdijk 

MFOl MF02 
Gormerwalde 
Gersthuizen 
Kolhom 
Leegkerk 
Slochteren 
Slochteren 
Slochteren 
Wedderbergen 
Wedderveer 
Wasterwijlwerd 

THEELEPELTJES 

WATER Longelandster (21) 
KaPel De Hoop (114) 
KOREN Enterprise (98) 
WATER De Jonge Held (57) 
WATER Froeylemo (1 09) 
WATER GrootePolder (1 11 ) 
WATER De Ruiten (113) 
WATER (127) 
ZAAGM Spinnekop (128) 
KaPel Zeldenrust (75) 

Appingedam 
Vierverloten 
Glimmen 
Klein Wetsinge 
Midwoldo 
Onderdendom 
Overschild 
Spijk 
Wasterwijlwerd 
Zuidwolde 

THOl Molenafbeelding in diverse typen op steel f 4,-. 

KaPel Standerdmolen (126) 
WATER Goliath (122) 
KOREN Niemons molen (15) 
KOREN De Korenbloem (16) 
WATER Krimpstermolen (9) 
KaPel De Zwoluw (66) 

WATER Olingermolen (6) 
WATER Zuidwendinger (55) 
WATER WiHe Molen (49) 
KaPel Eureka (1) 
WATER Pooltjasker 
WATER Zilvermeeuw (1 0) 
KOREN Windlust (22) 
KaPel Ceres (18) 
WATER De Polen (77) 
WATER~ WiHe Lom (12) 

TH02 Verzilverd, met ovale of ronde Delfts blouwe molenafbeelding f 5,-. 

STICKER.S 
STOl Met embleem Vereniging Vrienden van de Groninger Molens f 1 ,·. 
ST02 Met afbeelding van een Groninger Molen f 1 ,·. 

MOLENBOUWTEKENINGEN (schaalmodellen) 
BTOl Standerdmolen f 1 0,-. BT0 3 Stellingmolen f 12,50 
BT02 Wipmolen f 10,-. BT04 Spinnemolentje f 5,-. 
BTOS KARTON BOUWPLATEN (diverse modellen) f 7,50 

BPOl BORDUURPATRONEN (met diverse molenofb~dingen) f 10,-. 

LBOl LESBRIEF over molens f 1 ,·. 

MTOl MOLENTEGELTJES f 5,-. 

LFOl LUCIFERS (in doosjes met molenofbeelding) Verpakt per 9 stuks f 2,50 

BROl BROCHURE Zelfzwichter 
40 pagina's informatie in gekleurde omslag f 2,50 

ZZxx DE ZELFZWICHTER (verschenen nummers) t/m nr.20 f 2,00, vanaf nr.21 f 2,50 
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