
Gegevens over eigenaars en molenaars van de molen in Garnwerd 
 
1. Jan Roelfs Sikkens woonde al voor 1800 in Garnwerd.  
Hij was gehuwd met Trientje Olferts Cleveringa en kreeg vier kinderen tussen 1790 en 1800, allen 
geboren te Garnwerd. Hij staat in de burgerlijke stand te boek als bakker en landbouwer. Zijn zoon 
Olfert Jans Sikkens wordt ook herhaaldelijk broodbakker genoemd. Volgens GMA zou Olfert Jans tot 
1844 bakker en molenaar geweest zijn (en sinds 1820).Een ander zoon is molenaarsknecht bij zijn 
huwelijk in 1830. In 1844 werd de molen verkocht volgens de PGC. 
 
2. Pieter Jans Mulder is volgens de GVA hier molenaar in 1825.  
In de burgerlijke stand zijn er twee met deze naam in deze periode, en min of meer in de buurt. De 
ene is landbouwer in Oldenhove, de andere dagloner in ‘t Zandt. Bij de eerste trouwt een zoon met 
een bakkerdochter in Ezinge. Over deze zoon, geboren in 1800, zijn geen verdere gegevens 
gevonden. 
 
3. Wilke (Hindriks) Pathuis werd in 1807 in Garnwerd geboren. 
In 1837 trouwde hij in Ezinge, hij werd toen molenaarsknecht genoemd. Later bij de huwelijken van 
zijn kinderen is het broodbakker. De kinderen werden allemaal in Garnwerd geboren. De moeder van 
zijn vrouw is een zuster van de vrouw van Olfert Jans Sikkens. De molen zou afgebrand zijn in 1850 
‘onder Wilke Pathuis’. 
 
4. In 1851 is er een nieuwe molen gebouwd, die nu ‘de Meeuw’ heet.  
 
5. Harm Rijzinga, geboren 1875 in Warffum. 
Bij zijn huwelijk in 1906 in Oldenhove wordt hij molenaar genoemd. Zijn broer Tjaart, geboren 1885 
in Warffum is molenaarsknecht in 1912, bij zijn huwelijk in Eenrum. 
 
6. Leendert Groeneveld, geboren 1868 in Garmerwolde. 
De ouders van zijn vrouw waren bakker in Garmerwolde. Hij wordt bij zijn huwelijk in 1901 in Ten 
Boer molenaarsknecht genoemd. 
 
7. Gatze de Groot, geboren in Dronrijp (Friesland). 
Zijn zoon Willem wordt in Garnwerd geboren in 1884 en huwt in 1918 in Ezinge. Bij het huwelijk 
wordt de vrouw van Gatze (Grietje Tanja) pelmolenares genoemd en de zoon Willem pelmolenaar. 
 
8. Th. Grijpstra, uit Oudebiltzijl. 
Er is in de internet gegevens van de burgerlijke stand in Groningen geen Th.Grijpstra bekend. In 
Oudebildzijl (Friesland) zijn wel Th.Grijpstra’s, echter zonder gegevens over een beroep. Oudebiltzijl 
hoort tot de dezelfde gemeente waar Gatze de Groot is geboren. 
 
9. Baltus Smit, geboren 1863 in Sint Annen. 
Bij zijn huwelijk in Ezinge (1887), met een vrouw geboren in Garnwerd, wordt hij molenaar genoemd. 
 
10. J.M. Kok. 
De enige naam die in de buurt komt van dit gegeven is Jan Mennes Cock, geboren in 1841 in 
Woltersum. Een beroep wordt niet genoemd. Zijn vader was landbouwer, zijn zoon, geboren in 
Woltersum, dagloner. De enige relatie die te leggen is met andere gegevens over de molen in 
Garnwerd is, dat de vrouw van Jan Mennes (Klaassien Koopman) zowel aan vaders als aan moeders 
kant familie is van Hillechien Koopman, de vrouw van Leendert Groeneveld. 
 
 


