
Dodelijke ongevallen bij bouw of afbraak van molens 

door B. van der Veen Czn. 

Zoal s a l gemeen bekend is het molenmakersambacht een beroep met 
veel gevaren en gebeur en er dikw~ls dodel~ke ongelukken. 
Met de tegenwoordige bouwkran en is het gemakkel~ker en veili ger 
geworden en men heeft geen z . g . ' steng ' (of bok - red.) meer 
nodi g voor het oph~sen van molenonderdel en. 
Hier volgt een opsomming van de mU bekende dodel~ke ongevall en 
in de laat ste honderd jaren, maar wel licht z~n er nog meer 
geweest . Wie 't weet, mag h et zeggen . 
31 mei 1883. Omgekomen bij de bouw van de barkmolen "De oude Held" 
aan het Reitdi ep , ten wes ten van de Kranepoort t e Groningen , de 
molenmaker Hindrik (Jans) van der Veen , woonachtig te Bedum , 
geboren te St . Annen in 1856. Deze molen stond als polder molen op 
de polder "De oude Held" aan het Aduarderdiep , was daar overbodig 
geworden, doordat men was overgegaan op s t oombemaling en wer d 
daarop afgebroken om te worden herbouwd te Gr oni ngen . 
1917 . Omgekomen bU de afbraak van de koren- en pelmolen van gebr. 
Bouwman te Westerniel and. Deze molen was gebouwd in 1854 door de 
molenmaker Van der Hei de te Leek en afgebroken door molenmaker 
P. Takens te Onderdendam (Menkeweer) . Het slachtoffer was Geer t 
Luitje de Vri es , oud 42 j aar . 
1921. Omgekomen bij de afbraak van de korenmolen aan de Wol dweg 
te Appingedam (Opwi erde) de tweelingbroer van molenmaker 
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Harm (Harms) Wiertsema , Rienko (Harms) Wiertsema t e Eexta . 
De molen was gebouwd in 1869 en afkomstig uit Losdorp, aldaar 
gebouwd in 1828. B. v . d . V. Czn . 
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